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คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2562 
 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคภายใต้การก ากับดูแล

ของกระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยการ
รวมกิจการด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2512 เพ่ือด าเนินภารกิจหลักด้าน
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าใน
ประเทศไทยให้มีความม่ันคง 

ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กฟผ. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ 
กฟผ. ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
Innovate Power Solutions for a Better Life: นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า 

 

พันธกิจ 
เป็นองค์การหลักเพ่ือรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศด้วยนวัตกรรมเพ่ือความสุขของคนไทย 
 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. คือ “SPEED” ซึ่งเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ

ผู้ปฏิบัติงาน และบทบาทของผู้บริหารในการสื่อสารและถ่ายทอด รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ใหม่ของ กฟผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 S: Sense of Belonging รักองค์การ 

 ค าจ ากัดความ : มีความรัก ความผูกพัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ 

 พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์การ เสียสละ ทุ่มเท 
อุทิศตน มีความสามัคคี 

 บทบาทของผู้บริหาร : กล้าตั้งเป้าหมายทั้งด้านผลิตภาพ และด้านความผูกพัน เป็นแบบอย่าง 
และสอนงาน ติดตามให้ก าลังใจ ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 P: Performance Excellence มุ่งงานเลิศ 

 ค าจ ากัดความ : ท างานอย่างมืออาชีพ มีความเก่งในงานหลายด้าน 

 พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : มุ่งมั่นสร้างผลงาน มีเป้าหมายที่ท้าทาย รับผิดชอบสูง 
 บทบาทของผู้บริหาร: ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งความส าเร็จ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สอนงาน

ให้พนักงานเข้าใจการปฏิบัติงาน ขยายเป้าหมายให้ท้าทาย 
 E: Ethic & Integrity เทิดคุณธรรม 

 ค าจ ากัดความ : มีแนวทางประพฤติสอดคล้องกับจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

 พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย ต่อต้านการทุจริต ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ 
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 บทบาทของผู้บริหาร : เป็นแบบอย่าง และสอนงาน รณรงค์ส่งเสริมผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติงาน 

E: Enthusiasm for Innovation น าด้วยนวัตกรรม 

 ค าจ ากัดความ : แสวงหาวิธีการใหม่ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม 
ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนางาน เพ่ือให้เกิดกระบวนการใหม่ 

 พฤตกิรรมที่มุ่งเน้น : กล้าที่จะลองท า คิดใหม่ ท าใหม่ น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 
 บทบาทของผู้บริหาร : ส่งเสริมให้เกิดผลงาน นวัตกรรม โดยส่งเสริมแนวทางการใช้

งบประมาณ การตัดสินยกเลิกหรือเดินหน้าท านวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้กล้าคิด กล้าท า ติดตาม
ความก้าวหน้า 
 D: Devotion to Society ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

 ค าจ ากัดความ : มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : มีจิตสาธารณะ สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 บทบาทของผู้บริหาร : ก าหนดนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม กิจกรรม
สาธารณะ เป็นแบบอย่างการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายการจัดสรรและใช้งบประมาณ 
ก าหนดให้การท าประโยชน์เพื่อสังคมเป็นตัวชี้วัดผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์การ 

ระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. และฝ่ายบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้ปฏิบัติตามพันธกิจในการเป็นองค์การ
หลักเพ่ือรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
นวัตกรรมเพ่ือความสุขของคนไทย รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ กฟผ. โดยยึดหลักส าคัญของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้ 

หลักนิติธรรม 
- มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับและยินยอมพร้อมใจปฏิบัติ

ตามของผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน/สังคม   
- เป็นการบริหารและปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ มิใช่ตามอ าเภอใจ 

- ปรับปรุงกระบวนการร่าง ออกกฎและหรือระเบียบปฏิบัติ และการบังคับใช้ให้มีความรัดกุม รวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

หลักคุณธรรม 
- การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่สังคมยอมรับว่าพึงปฏิบัติ 
- รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต จนเป็นนิสัยประจ า 

หลักความโปร่งใส 
- การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์การ โดยปรับปรุงกลไกการท างานของทุก

หน่วยงานให้มีความโปร่งใส ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ โดยสะดวก
และเข้าใจง่าย 

- มีกระบวนการให้ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
- มีหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมรับรู้ 
- เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของหน่วยงานและหรือประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง

ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

- เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 

หลักความรับผิดชอบ 
- ตระหนักในสิทธิหน้าที่ หรือส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม 

- ใส่ใจปัญหาสาธารณะของหน่วยงาน และหรือบ้านเมือง 

- กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

- กล้ายอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน 

หลักความคุ้มค่า 
- การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้

ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด 

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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- สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

- รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

- สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
1. เสริมสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล 

ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
2. สร้างความเชื่อถือและความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่

ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์การ 
4. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมีระบบ ถูกต้อง 

เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ และทันเวลา 
5. มีจรรยาบรรณขององค์การ ให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐาน

การปฏิบัติที่ด ี
6. เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การ 
7. เป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 
ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กฟผ. เป็นองค์การที่ด าเนินงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม 
ประธานกรรมการ กฟผ. จึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

1. น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารงานของ กฟผ. อย่าง
เคร่งครัด 

2. น าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกรอบในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน กฟผ. 

3. ก าหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพ่ือให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน 
ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ กฟผ. 

4. การก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่ส าคัญของ กฟผ. ให้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง 
และวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้
มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งป้องกันการทุจริต และมิ
ให้มีการกระท าผิดเกี่ยวกับการให้และรับสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตามบทบาท
หน้าที่ และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยค านึงถึงผู้เกี่ยวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 

7. ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองงานที่
มีความส าคัญอย่างรอบคอบ 
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8. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กฟผ. ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กฟผ. ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

9. สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการกระท า
ผิด เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการท างาน 

10. คณะกรรมการ และผู้บริหาร กฟผ. ต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรม และคุณธรรม 
11. มีระบบ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่

ส าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

การสนองนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 
เพ่ือสนองนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ของคณะกรรมการ 

กฟผ. ตามประกาศ กฟผ. เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อย่างเคร่งครัด 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและเก้ือกูล 

2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม 
และมีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ เพียงพอ และทันเหตุการณ์ 

3) ด้านองค์การ 
 มีนโยบาย โครงสร้าง ระบบ กระบวนงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณของ กฟผ. 
ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมในองค์การ โดยผู้บริหารประพฤติตนเป็นต้นแบบ มีกระบวนการสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเลื่อนระดับและแต่งตั้งที่เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม มีระบบการก ากับดูแล
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาตนเอง  
และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ส านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ท างานเป็นทีม มีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทาง
ความคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการให้
สินบน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีพบว่ามีการกระท าความผิด ต้องมีการสอบสวนและลงโทษอย่าง
เด็ดขาด เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน 

3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีระบบการแจ้งข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยผู้ปฏิบัติงานที่
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การให้หรือรับสินบน ต้องได้รับความเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง 
 

ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ

ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
เป็นนโยบายส าคัญของประเทศและบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

ผู้ว่าการ กฟผ. จึงขอประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ และท าให้ กฟผ. เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นองค์การแห่ง
ความภาคภูมิใจของประเทศ โดยก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง และพร้อม
รับผิดชอบ หากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลกระทบหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

2. สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันใน กฟผ. ด้วยการปฏิบัติตนตามนโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. และกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการ
ทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและการไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์การ ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต ทั้งในการบริหารงาน
และการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. พัฒนากระบวนการท างานทุกขั้นตอนให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ของ กฟผ. ได้สะดวก รวดเร็ว ทันกาล รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะหลาย
ช่องทาง 

5. บริหารและปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการท างานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6. ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐบาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานก ากับดูแล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 
 กฟผ. ได้ก าหนดเป็นข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 346 ว่าด้วย การก ากับดูแล
กิจการ โดยยึดตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตามมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ 
กฟผ.  เป็นรั ฐวิสาหกิจด้ านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแล ของกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2511 (พ.ร.บ. กฟผ.) โดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและส านักงาน กกพ. เป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
ก ากับกิจการพลังงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการก ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และกรอบนโยบายของรัฐ 

กระทรวงการคลัง โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงพลังงาน ได้ก าหนดแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
(Statement of Direction: SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดย
น ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุด
ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลประจ าปี  

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจของ กฟผ. มีดังนี้ 
 ภาพรวม : เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐาน

การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 รายสาขา : สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่
สะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 รายแห่ง : สร้างความเชื่อมั่นในด้านความเพียงพอ ความมั่นคง และคุณภาพของระบบไฟฟ้า
ของประเทศ พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารต้นทุน และทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 หมวดที่ 2 คณะกรรมการ กฟผ. 
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย 3

หัวข้อ ดังนี้ 
1.  โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ กฟผ. 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการ กฟผ. 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ก าหนดว่า คณะกรรมการ 
กฟผ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง 
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 ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ. 
พ.ร.บ. กฟผ. มาตรา 13 วรรค 2 ก าหนดว่า คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ 

และกรรมการอ่ืนซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กฟผ. 

พ.ร.บ. กฟผ. มาตรา 14 และ 15 ก าหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการ 
ดังนี้ 

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้ ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือกฎหมาย 

- ห้ามแต่งตั้งผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
1. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระท าให้แก่ กฟผ. ไม่ว่า

โดยตรงหรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ ากัด หรือบริษัท 
มหาชน จ ากัด ที่กระท าการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น 

2. เป็นผู้มีต าแหน่งการเมือง 
3. เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการ 

 สมรรถนะหลักและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ กฟผ. 
Skill Matrix ของคณะกรรมการ กฟผ. ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ กฟผ. 

จ านวน 11 ด้าน ดังนี ้
1. การเงิน 
2. บัญชี 
3. กฎหมาย 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. กิจการพลังงาน 
6. บริหารธุรกิจ 
7. วิทยาศาสตร์ 
8. วิศวกรรม 
9. เศรษฐศาสตร์ 
10. การคลัง 
11. นวัตกรรม 

 การด ารงต าแหน่งและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ กฟผ. 
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2518 มาตรา 8 วรรค 2 และมาตรา 15 ก าหนดว่า กรรมการรัฐวิสาหกิจอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่กรรมการได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้าย 

- พ.ร.บ. กฟผ. มาตรา 17 วรรค 2 และ 3 ก าหนดว่า เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได้ โดย
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทน ให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระของประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึ่งตนแทน 
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 การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ กฟผ. 
พ.ร.บ. กฟผ. มาตรา 17 ก าหนดว่า นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ประธาน

กรรมการหรือกรรมการ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. คณะรัฐมนตรีให้ออก 
4. ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. กฟผ. 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลั่นกรองงานที่ส าคัญ 

คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือเป็นกลไกในการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และระบบการบริหารจัดการองค์การที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจ านวนไม่เกิน 7 คน 

 คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่าง
น้อย 3 คน และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออดีตผู้บริหาร กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป เป็นกรรมการ
เพ่ิมเติมได้อีกไม่เกิน 2 คน 

 ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่งและผู้ว่าการ
เป็นผู้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 

 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริหาร 

 4. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ให้รายงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 

 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือกลั่นกรองกรอบร่างขอบเขตของงาน (Term of 
Reference : TOR) และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และอนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภายในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการ กฟผ. ก าหนด 

 2. ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดหาพัสดุมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟผ. 

 3. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน นโยบายและแผนการลงทุนและ
งบประมาณประจ าปีของ กฟผ. ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. 
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 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายลงทุนและรายงาน
คณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือทราบ 

 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัล กฟผ. แล้วรายงานคณะกรรมการ 
กฟผ. เพื่อทราบ 

 6. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดให้มี ยกเลิก หรือปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ. 
 7. อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ

การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีวงเงินเกิน 4 ล้านบาทต่อครั้งต่อราย แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งต่อ
ราย ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือทราบ 

 8. มีอ านาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น 

 9. ทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. ให้
เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจ านวนอย่าง

น้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
 คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. และเป็น

กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 

 ผู้ช่วยผู้ว่าการส านักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ต าแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 2. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริหาร กฟผ. รวมทั้ งไม่เป็น

กรรมการบริหารของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องกันของ กฟผ. 
 3. ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัด 
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
 5. ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษา ที่ได้รับผลตอบแทนจาก กฟผ. บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม ผู้ที่เก่ียวข้องหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันในเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 6. ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กฟผ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 7. ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ผู้ช่วย

ผู้ว่าการส านักงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของ กฟผ. หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ กฟผ. มี
ส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานของบริษัท 



หน้า 11 
 
 

 8. ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์การอ่ืนเกินกว่า 3 แห่งในเวลาเดียวกัน 
และต้องไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

 9. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 10. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้รายงานกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง

ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง 
 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. สอบทานการด าเนินงานของ กฟผ. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
  2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศ และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  3) กระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

ข้อสั่งการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติคณะกรรมการ กฟผ. 
และนโยบายฝ่ายบริหารของ กฟผ. 

  4) รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ กฟผ. 

  5) การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง ตามที่ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการส านักงานตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

 2. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการส านักงานตรวจสอบภายใน 
ดังนี้ 

  1) การปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 
  2) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างหน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการส านักงาน

ตรวจสอบภายใน และกรอบอัตราก าลัง 
  3) พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนของหน่วยงานผู้ช่วย

ผู้ว่าการส านักงานตรวจสอบภายใน 
  4) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของ

ผู้ช่วยผู้ว่าการส านักงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาร่วมกับผู้ว่าการ ก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

  การแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ให้
ผู้ช่วยผู้ว่าการส านักงานตรวจสอบภายในน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

 4. ในกรณีที่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาให้มีการด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ 
กฟผ. ได้ ทั้งนี้ การด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟผ. 

  ให้น าความในคุณสมบัติของกรรมการข้อ 6. และ 7. มาใช้บังคับเรื่องลักษณะ
ต้องห้ามของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยอนุโลม 
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 5. มีอ านาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นในการสอบทานงาน 

 6. ทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และข้อบังคับ กฟผ. 
ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจ านวนไม่

เกิน 7 คน 
 คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. และ

ผู้บริหาร กฟผ. ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการข้ึนไป ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย 1 คน 
 ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลโดย

ต าแหน่ง 
 ในกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ผู้ว่าการพิจารณามอบหมายผู้ที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่แทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. 
 กรรมการธรรมาภิบาลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

ดังต่อไปนี้ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านกลยุทธ์องค์การ ด้านวางแผน และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการธรรมาภิบาล 

 4. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้รายงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 
 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการ

ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ กฟผ.  
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทความ

รับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3. ก ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งจัดให้
มีระบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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 4. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต และนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5. เสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 

 6. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่
มีประสิทธิภาพ 

 7. ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
ในกิจกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 9. มีอ านาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น 

 10. ทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 

4) คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ประกอบด้วยประธาน

กรรมการและกรรมการจ านวนไม่เกิน 7 คน 
 คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่าง

น้อย 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน และผู้บริหาร กฟผ. ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปอย่าง
น้อย 2 คน 

 ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบโดยต าแหน่ง 

 ในกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ว่าการพิจารณามอบหมายผู้ที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่แทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. 

 กรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

ดังต่อไปนี้ ด้านกฎหมาย ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และด้านกลยุทธ์องค์การ 
 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน

ฐานะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 4. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ให้รายงานตามที่

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 
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 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. เสนอแนวนโยบายในการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่อ

คณะกรรมการ กฟผ. 
 2. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 3. ก ากับดูแลให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบ เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 4. ก ากับดูแลให้มีระบบติดตามการตอบหนังสือขอค าชี้แจงจากหน่วยงานก ากับดูแล 

หน่วยงานตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

 5. พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ กฟผ. ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เว้นแต่เป็น
เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาและเสนอโดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้ง 

 6. ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกี่ยวกับการด าเนินภารกิจของ กฟผ. รวมทั้งประเด็นข้อพิพาทตามสัญญา 

 7. อาจมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ฝ่ายกฎหมายและหรือฝ่ายก ากับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบไปด าเนินการ เพ่ือให้การก ากับดูแลด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

 8. มีอ านาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่จ าเป็นในการก ากับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 9. ทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 10. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ กฟผ. 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจ านวน

ไม่เกิน 5 คน 
 คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่าง

น้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน 
 รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยต าแหน่ง 
 ในกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ผู้ว่าการพิจารณามอบหมายผู้ที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่แทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
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 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง  ให้ รายงานตามที่ ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 
 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. ด าเนินการให้มั่นใจว่า กฟผ. มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายและการด าเนินการเพ่ือให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับ 
กฟผ. 

 2. สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้ งเพื่อประเมินการบริหารและการ
ควบคุมความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและรายงานผล 

 3. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 
 4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก ากับดูแลและสาธารณะ 
 5. ให้ความเห็นชอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบน

ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงองค์การอยู่
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 6. มีอ านาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจ าเป็น 

 7. ทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 

6) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจ านวน

ไม่เกิน 6 คน 
 คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่าง

น้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการข้ึนไปอีกไม่เกิน 2 คน 
 ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การเป็นเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลโดย

ต าแหน่ง 
 ในกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ผู้ว่าการพิจารณามอบหมายผู้ที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่แทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วยหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการทรัพยากรบุคคล 

 4. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 การแต่ งตั้ ง คณะกร รมการทรัพยากรบุ คคล  ให้ ร ายงานตามที่ ส านั ก งาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 
 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. 
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล แล้วรายงาน

คณะกรรมการ กฟผ.เพ่ือทราบ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลตามที่ ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 
7) คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจ านวนไม่เกิน 7 คน 

 คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย 
2 คน และผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการข้ึนไปอย่างน้อย 2 คน 

 ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาโดยต าแหน่ง 
 กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการสรรหา 

 4. เป็นผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 5. ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. เว้นแต่เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทท่ี กฟผ. ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ ให้รายงานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 

 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 เสนอแต่งตั้ง และสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
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 1. การเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ 
  1) คัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ ให้

พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรู้ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ และคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้น 

  2) เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยจัดล าดับผู้ที่เหมาะสมที่สุด และผู้ที่
เหมาะสมรองลงมาอีก 2 คน 

  ในกรณีที่มีผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกไม่ครบ เนื่องจากเป็นต าแหน่ง
เฉพาะ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในแต่ละกรณี 

 2. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ 
  1) รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
  2) ให้พิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ครบวาระการด ารงต าแหน่งภายในเดือนตุลาคม

ของทุกปี 
  3) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนก่อนครบวาระจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กฟผ. 
  4) การให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ครบวาระด ารงต าแหน่งต่อไปอีก ให้กระท าได้เฉพาะกรณี

ที่มีเหตุอันสมควรเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กฟผ. โดยให้ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนั้นต่อไป
ได้ครั้งละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง 

  กรณีต าแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานพิเศษเฉพาะด้าน จะด ารงต าแหน่งเกินกว่า
ระยะเวลาก็ได้ 

8) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 และ 20 บัญญัติให้

มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่ง 
ซึ่งคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นก าหนดเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น
แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ตามจ านวนที่รัฐวิสาหกิจก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 
9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้น ตามที่สหภาพแรงงาน
เสนอมีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อภารกิจเฉพาะ 

1) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ

อ่ืนอีก 4 คน ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย 2 คน และ
ผู้ทรงคณุวุฒิอย่างน้อย 2 คน 

 ให้รองผู้ว่าการที่คณะกรรมการ กฟผ. มอบหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้ว่าการ 
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 กรรมการสรรหาผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 

 2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 4. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 5. ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ
ร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 7. ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งไม่เคยเป็นกรรมการ หรือ

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมี
ประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคล
ดังกล่าวโดยการมอบหมายของ กฟผ. 

 8. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. 
 9. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

 10. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์  ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 11. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ 

 12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา รสรรหาผู้ ว่ า ก า ร  ให้ ร าย ง านตามที่ ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 

  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ 

กฟผ. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. 
2) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ. 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ. ประกอบด้วย ประธาน

อนุกรรมการคนหนึ่ง และอนุกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งโดยคัดเลือกจาก
กรรมการ กฟผ. อย่างน้อย 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องมีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ร่วมเป็นอนุกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

 ให้รองผู้ว่าการที่คณะกรรมการ กฟผ. มอบหมายเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ. 

 อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 



หน้า 19 
 
 

 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์  ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ 

 4. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. 
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ. ให้รายงานตามที่

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด  
 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. ก าหนดค่าจ้างและผลตอบแทนอ่ืน ๆ ของผู้ว่าการ 

  2. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้ว่าการ 
  3. จัดท าร่างสัญญาจ้างผู้ว่าการ 
  4. เจรจาต่อรองค่าจ้างและผลตอบแทนอื่น ๆ กับผู้สมัครที่คณะกรรมการสรรหา
ผู้ว่าการคัดเลือก 

 5. เสนอผลการด าเนินงานตามข้อ 1. - 4. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณา 
 6. มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานและหรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ช่วย

ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
3) คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ. 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.  ประกอบด้วย 

ประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและอนุกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งโดยคัดเลือก
จากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน 

 ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.  โดยต าแหน่ง และผู้อ านวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการโดยต าแหน่ง 

 อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

 2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์  ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ 

 4. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. 
 6. ไม่เป็นกรรมการบริหารของ กฟผ. 
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ. ให้

รายงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 
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 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. พิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานตาม

กรอบสัญญาจ้างผู้ว่าการ กฟผ. ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา 
 2. พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างผู้ว่าการ กฟผ. 

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 

1.2 การสรรหาคณะกรรมการ 
 แนวทางการแต่งตั้ง 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มีมติให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และรายละเ อียดขั้นตอนการด า เนินการตามแนวทางการแต่ งตั้ งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 อย่างเคร่งครัด 
ดังนี้ 

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2560 

1. ให้น าสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

2. ในการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ 

3.  ห้ามมิให้แต่งตั้ งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอ่ืน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือกรณีการแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ)) 

4. ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม (เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560) 

5. ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงการคลัง เป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของ
รัฐวิสาหกิจ (เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2557) 

6. ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวง
เจ้าสังกัด ซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) 
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้า
สังกัดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน  
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7. กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้ด ารงต าแหน่งใดในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นพิจารณามอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานในสังกัดที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีเวลาและเหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยท า
เป็นค าสั่งมอบอ านาจ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบชัดเจนและต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ 

8. กรณีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้น 

9. กรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจ าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หาก
ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ า ให้ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งข้าราชการ 
คนใหม่ไปแทน เว้นแต่ส่วนราชการพิจารณา แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในกิจการ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ได้ (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537) 

 ขั้นตอนการแต่งตั้ง 
 

 องค์ประกอบ 
- พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ก าหนดว่า ในการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใช่กรรมการโดย

ต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้แต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
จัดท าขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และมติคณะกรรมการนโยบายและ
ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

- ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Skill Matrix 
- ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานภาคธุรกิจจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ 
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- ต้องมีผู้แทนกระทรวงการคลัง 
- ต้องมีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด (กระทรวงพลังงาน) 

 คุณสมบัต ิ
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ก าหนดว่า กรรมการของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ (กรรมการฯ ที่มีอายุครบ 65 ปีในวันใด จะต้องสิ้นสุด

การด ารงต าแหน่งในวันนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543) 
3. มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
5. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
7. ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
8. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

9. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

10. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
11. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
12. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ 

(มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าต าแหน่ง
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือ
หุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนช าระแล้วของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่ง
ตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่) 

13.  ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิติบุคคลที่ รั ฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนในนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 

14. ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติ
บุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 
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 การด ารงต าแหน่งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
- พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ก าหนดว่าผู้ใดจะด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

เกินกว่า 3 แห่งมิได้ โดย 
- นับรวมกรรมการโดยต าแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนใน

ต าแหน่งกรรมการด้วย แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน 
(มาตรา 7) 

- นับรวมการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย แม้ว่าการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวจะไม่น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (เป็นไปตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543) 

- กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง อยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ โดยก าหนดเวลา 3 ปี ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่กรรมการได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้าย 
(มาตรา 8 วรรค 2 และมาตรา 15) 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 ก าหนดว่า กรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ทั้งหมด การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต้องนับหนึ่งใหม่พร้อมกันทุกคน โดยเริ่ มต้นตั้งแต่วันที่ได้
แต่งตั้งเป็นต้นไป  

 การพ้นจากต าแหน่ง 
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ก าหนดว่า กรรมการรัฐวิสาหกิจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ 

 

2.  การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

2.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ กฟผ. มีอ านาจ หน้าที่ และบทบาท ดังนี้ 
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511  
คณะกรรมการ กฟผ. มีอ านาจ หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ 

กฟผ. โดยรวมถึง 
- การออกระเบียบ / ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การพัสดุ การด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 

การแบ่งส่วนงาน และวิธีปฏิบัติงาน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากต าแหน่ง
ของพนักงานและลูกจ้าง ความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. เป็นต้น 

- การก าหนดราคาขายพลังงานไฟฟ้า ลิกไนต์ ฯลฯ ก าหนดค่าบริการ และออกระเบียบ
เกี่ยวกับวิธีช าระราคาขายหรือค่าบริการ 

- การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน / ค่าจ้าง ของพนักงานหรือลูกจ้าง 
- การเสนอแต่งตั้งผู้ว่าการ ก าหนดอัตราเงินเดือน หรือให้ผู้ว่าการออกจากต าแหน่งโดย

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2518 

มาตรา 8 จัตวา 24 ก าหนดการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
- การจ้างและแต่งตั้งผู้บริหาร (ผู้ ว่าการ) ของรัฐวิสาหกิจ  ให้คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจ านวนห้าคน เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์เหมาะสม ที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ 

- การท าสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปน็ผู้ลงนามในสัญญาจ้าง 

- การก าหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์ อ่ืน รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างผู้บริหารให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2547 ก าหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

- ปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินในเรื่องสวัสดิการ (ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล) 
และประโยชน์อ่ืนของนายจ้าง หรือลูกจ้าง อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างานที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ที่
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีอยู่เดิม โดยต้องค านึงถึงสถานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการ และการจัดหา
รายได้เพ่ิมข้ึนให้ครอบคลุมรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น 

- ปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับค่าจ้าง และการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้าง
ระดับสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) ต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ คณะรัฐมนตรี 

ทั้ งนี้  การพิจารณาสภาพการจ้ างและสิทธิประโ ยชน์ อ่ืน ๆ ตามที่ ระบุ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้เป็นอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ กฟผ.  

 หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2562 ของ สคร. 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
- คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้น าให้รัฐวิสาหกิจ

บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ และท าหน้าที่ก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานที่ดีรวมถึงเข้าใจขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

- คณะกรรมการควรจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
ของคณะกรรมการที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน 

- คณะกรรมการควรก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและฝ่ายจัดการให้
ชัดเจน และก ากับดูแลฝ่ายจัดการด าเนินการให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ 

- คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการบริหารงานตามกรอบนโยบาย
ที่วางไว้โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจและการบริหารงาน 

- คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ 

- คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เอ้ือ
ให้บรรลุ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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- คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายในการก ากับดูแลบริษัทย่อยให้
ชัดเจน 

- คณะกรรมการควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นที่ตั้งและ
กรรมการไม่ควรกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจ 

- คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ
รัฐวิสาหกิจ  โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นั้นไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเข้าท ารายการ
ดังกล่าว รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

- คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ 
(Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) ความพร้อมใช้ (Availability) ของข้อมูล รวมถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลของรัฐวิสาหกิจและมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ใดก็ตามที่
สามารถเข้าถึงข้อมูล น าข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ 

- คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบรายงานความเป็นอิสระของกรรมการที่เป็นอิสระ  โดย
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการที่เป็นอิสระเปิดเผยความสัมพันธ์กับรัฐวิสาหกิจและความเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็น
อิสระ และควรจัดท าทุกปีในระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการที่เป็นอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะ
ระหว่างด ารงต าแหน่งจนขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ต้องรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
สถานะการด ารงต าแหน่งของกรรมการโดยทันที 

- คณะกรรมการควรก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการให้ชัดเจน 
และสนับสนุนให้ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม 

 แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล ปี 2559 ของ 
สคร. 

ก าหนดหน้าที่และแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
1. สรรหาและเสนอแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

- คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการสรรหาและเสนอแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม และก าหนดคุณสมบัติและขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Terms of Reference) ของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมและชัดเจน 
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคนเพ่ือให้การสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมมากที่สุด 

2. ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- สรรหาบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุด 

- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด 

- ก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดร่วมกับ สคร. ในสัญญาว่าจ้าง 

- ทบทวนและก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจ
โดยรวม 

- วางแผนและสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ 

- ให้ความส าคัญในการวางแผนสร้างผู้น าในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ 
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3. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องส าคัญระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และ
แนวทางการด าเนินงานพัฒนาระดับประเทศ นโยบายเฉพาะของรัฐบาล ผลกระทบและผลประโยชน์ที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับและความคุ้มค่าในระยะยาวของรัฐวิสาหกิจ เช่น 

- ก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies) และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
(Business Strategies) 

- ก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เป้าหมายการด าเนินธุรกิจและ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กร เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติการขององค์กร 
- ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
4. ก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กร 

- พิจารณาและอนุมัติแผนการเงินและงบประมาณ 
- พิจารณาอนุมัติโครงสร้างเงินเดือนและกรอบโครงสร้างก าลังคน 
- จัดท ากฎ ระเบียบ จรรยาบรรณและหลักการที่พนักงานของรัฐวิสาหกิจพึงยืดถือใน          

การปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าขององค์กร (Corporate Values) 
- พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะสั้น และระยะยาว 
- ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการด าเนินงานของผู้บริหารสูงสุด 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและผู้บริหารองค์กรเปรียบเทียบ

กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
- ตรวจสอบระบบและการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
- ก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 

Governance) 
5. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านการ
เป็นผู้น า การวางแผน การจัดการการเงิน การควบคุม และการรับช่วงหน้าที่ 

6. ตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากรัฐวิสาหกิจ 
7. รับผิดและรับชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน (Accountable) ต่อผู้ถือหุ้นหรือ

หน่วยงานต้นสังกัด 
8. ค านึงถึงและจัดการให้เกิดดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

เจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
9. พิจารณาถอดถอนประธาน กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (ถ้าจ าเป็น) 
10. ออกระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 
2.2 การประชุมคณะกรรมการ กฟผ. 

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 373 ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 
กฟผ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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 การประชุม 
หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า 

คณะกรรมการควรประชุมทุกเดือน*และเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ต่อเนื่องทันการณ ์

 องค์ประชุม  
การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม*ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ก าหนดการประชุม  
- ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานที่ เวลา และระเบียบวาระการประชุม 
- ประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใด จะขอให้มีการประชุมคณะกรรมการ

เมื่อใดก็ได ้

 เอกสารประกอบการประชุม 
รัฐวิสาหกิจมีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมอย่างน้อย 7 วัน 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม 
ให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออก

เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 การเวียนขอมติ 
- เรื่องที่เวียนขอมติเพื่อขอรับความเห็นชอบ หรือขออนุมัติจากคณะกรรมการ 

จะต้องเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน และได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการให้ด าเนินการ 
- ให้เลขานุการสรุปผลการเวียนขอมติ รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ 

 การแต่งตั้งเลขานุการ 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

กฟผ.  
 
หมายเหตุ : *ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ก าหนดว่า คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและสม่ าเสมอ โดยอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ทั้งหมด ควรมีกรรมการ/อนุกรรมการเข้า
ประชุมร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนกรรมการ/อนุกรรมการทั้งหมด 

2.3 การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กฟผ. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ  
ครั้งที่ 4/2556 เฉพาะในส่วนการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง 
ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส 

2.4 การก ากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟผ. 
 ปัจจุบัน กฟผ. มีบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) 

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (RATCH) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (EGATi) บริษัท ผลิตไฟฟ้า
และน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) และบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (EDS) โดยก ากับดูแลบริษัทในเครือ 
กฟผ. ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผู้แทน กฟผ. ที่เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. 2) คณะกรรมการพัฒนา
และจัดการธุรกิจในเครือ (คพธ.) 3) ผู้แทน กฟผ. ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดบริษัทในเครือ กฟผ. และ 4) การออก
เสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การก ากับดูแลโดยผ่านผู้แทน กฟผ. ที่เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. 
 ผู้แทน กฟผ. ที่เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก ากับ

ดูแลให้ผู้บริหารบริษัทบริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามนโยบายที่ กฟผ. 
ก าหนด โดยในการก ากับดูแลหากมีกิจการส าคัญ ผู้แทน กฟผ. ที่เป็นกรรมการบริษัทในเครือจะต้องเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบก่อน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้เสนอคณะกรรมการ กฟผ. 
ทราบในโอกาสแรก 

 ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้แทน กฟผ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. จะด าเนินการภายใต้
ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 321 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การก ากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟผ. ซึ่งได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 324 แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 โดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 333 แก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 โดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 371 โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง ดังนี้ 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของ กฟผ. 
ในบริษัทในเครือ 

ต าแหน่งในบริษัท 
ประธานกรรมการ กรรมการ 

 มากกว่า 50% ประธานกรรมการ กฟผ. หรือ
กรรมการ กฟผ. หรือผู้ว่าการ 

(ก) กรรมการ กฟผ. 
(ข) ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ 

 มากกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50% และ
ได้รับสิทธิในการแต่งตั้งประธาน
กรรมการ และ/หรือกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการ กฟผ. หรือ
กรรมการ กฟผ. หรือผู้ว่าการ 

(ก) กรรมการ กฟผ. 
(ข) ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ 

หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ 
 มากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 25% และ

ได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท 

- รองผู้ว่าการ หรือ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 ไม่เกิน 10% และได้รับสิทธิในการ
แต่งตั้งกรรมการบริษัท 

- ผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือ 
ผู้อ านวยการฝ่าย 

 

2. การก ากับดูแลโดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาและจัดการธุรกิจในเครือ (คพธ.) 
 ด าเนินการภายใต้ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 202/2561 แต่งตั้ง คพธ. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าการ

เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าการเป็นกรรมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการที่เป็นกรรมการบริษัทในเครือเป็นกรรมการ 
โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็น
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คพธ. ตามล าดับ โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการก าหนด
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แนวทางการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ การลงทุน การร่วมทุน การร่วมมือพัฒนาธุรกิจของ กฟผ. กับบริษัทใน
เครือ และนโยบายที่ส าคัญเพ่ือให้กรรมการผู้แทน กฟผ. น าไปด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ. 
ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมทุก ๆ 2 เดือน 

3. การก ากับดูแลโดยผู้แทน กฟผ. ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ กฟผ. 
 ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 344 ว่าด้วย การให้พนักงานไปปฏิบัติงานที่

บริษัทในเครือ กฟผ. ทั้งนี้ การไปปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ของ กฟผ. และบริษัทในเครือ 
และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง กฟผ. กับผู้ร่วมทุน หรือเป็นไปตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของ กฟผ. ใน
บริษัทในเครือ 

4. การก ากับดูแลโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือ กฟผ. 
 ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 321 ก าหนดให้การออกเสียงของ กฟผ. ในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือ กฟผ. ต้องเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ กฟผ. ก าหนด ทั้งนี้ การออก
เสียงในเรื่องส าคัญ ๆ จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. ก่อนมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในเครือ กฟผ. 

3.   การประเมินและการพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ. 
คณะกรรมการ กฟผ. ให้ความส าคัญกับการประเมินตนเอง โดยเห็นว่าจะช่วยให้ปรับปรุงการ

ด าเนินการ และเป็นโอกาสที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างเปิดเผยถึงปัญหา และผลงานที่ผ่านมาว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. เพียงใด เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการท าหน้าที่ก าหนด
ทิศทางกลยุทธ์ของ กฟผ. ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่ก าหนดว่า คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และให้น าผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะมาใช้ในการจัดท าแนวทางปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการต่อไป 

กรณีที่มีการแต่งตั้ งกรรมการใหม่ กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมให้กับกรรมการ โดยจัด  
Introduction Program ประกอบด้วยการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การมอบเอกสารที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่กรรมการ ประกอบด้วย คู่มือ
คณะกรรมการ กฟผ. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานและการด าเนินงานของ กฟผ. พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ นโยบายภาครัฐ รายงานประจ าปี 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ย้อนหลัง 1 ปี โดยน าเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

2. การบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ. โดยผู้บริหารระดับสูง และ  
3. การจัดให้คณะกรรมการ กฟผ. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ กฟผ. เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์การ เพ่ือให้คณะกรรมการ กฟผ. ก ากับดูแลการด าเนินงานของ กฟผ. ได้               
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กฟผ. เคารพและค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงพิจารณาและน าประเด็น  
ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางระบบประเมินการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการมุ่งเน้นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ 
กฟผ. จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มภาครัฐและผู้ก ากับดูแล 2) กลุ่ม
สื่อมวลชน 3) กลุ่มชุมชน (รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง) 4) กลุ่มนักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน และภาค
ประชาสังคม 5) กลุ่มลูกค้าหลัก ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป และสังคมในภาพรวม 6) กลุ่มคู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ 7) กลุ่ม
พนักงานและสหภาพแรงงาน 8) กลุ่มสถาบันการเงิน พร้อมทั้งได้ก าหนดให้มีแผนบูรณาการงานสานสัมพันธ์ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
โดยได้จัดตั้งศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ตามมติที่ประชุม คบ.กฟผ. ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2554 เพ่ือบริหารจัดการข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน 6 ช่องทางการรับเรื่อง และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 

กระบวนการด าเนินการ 

 

ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. รวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกช่องทางน าเข้าระบบจัดการข้อคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียน และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และรายงานผลการ
ด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ โดยศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะเร่งรัดและติดตามให้มีการตอบกลับ
หนังสือร้องเรียนทุกเรื่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการนานกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าหนังสือแจ้งความก้าวหน้าการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาได้รับการตอบสนอง 

ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมเสนอผู้บริหารระดับสูง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
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สังคม ทุกไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นรายไตรมาสบนเว็บไซต์ กฟผ. 
นอกจากนี้ ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กฟผ. เป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 
 

หมวดที่ 4 ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
ด้วย กฟผ. มีพันธกิจในการเป็นองค์การหลักเพ่ือรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือความสุขของคนไทย และเพ่ือให้ กฟผ. เป็น
องค์การที่คนไทยวางใจและภาคภูมิใจ (Trust and Pride of the Nation) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561-2580 การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล 
(SDGs : Sustainable Development Goals) นั้น 

กฟผ. ก าหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) 9 
เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 7, 13, 8, 9, 11, 12, 15, 6 และ 2 ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ โดยการวิจัยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้พร้อมต่อการรองรับ
พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วย
เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลสาร จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

3) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการ ที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ ปรับปรุงบ ารุงรักษาพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ขยายระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มการจ้างงานท้องถิ่น พัฒนาให้เขื่อนและโรงไฟฟ้าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการสนับสนุนการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยที่ดีในการท างาน  

4) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดย
การจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) และการสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart city) 

5) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ยกระดับการเข้าถึงทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน โดยการลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม การหยุดยั้งการเสื ่อมโทรมของดิน และการส่งเสริมกสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และความม่ันคงทางอาหาร  

กฟผ. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนางานในภารกิจหลักให้ก้าวทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีแนวโน้มใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น (Electrification) โดยมี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านดิจิทัล (Digitalization) มาสนับสนุน และให้ความส าคัญกับบริบทและ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ด้วยการมีระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และ
ระบบควบคุมอัจฉริยะ ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทัน
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เหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ขณะเดียวกัน กฟผ. ส่งเสริมและใช้การวิจัยพัฒนาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อเนื่อง
ไปถึงการน ามาใช้งานทั้งในรูปแบบของการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อ
การใช้ชีวิตที่ดียิ่งข้ึนของคนไทยในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. ดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
2) พัฒนาระบบงานการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การ 

3) บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. ให้เกิดความเชื่อมโยงจากทุกสายงาน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟผ. 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างความตื่นตัวด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมข้ึนภายใน กฟผ. 

6) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
โครงการนวัตกรรม ต่อยอดจากผลงานวิจัยและพัฒนา หรือการต่อยอดจากงาน คิดค้น หรือสิ่งประดิษฐ์สู่เชิง
พาณิชย์ หรือสู่สังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. เพ่ือ
สรา้งสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติและ กฟผ. 

นอกจากนี้ กฟผ. ได้มีการจัดท ารายงานความยั่งยืน กฟผ. ตามมาตรฐาน Global Reporting 

Initiative (GRI) ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์การด าเนินงาน การก ากับดูแล แนวทางบริหารจัดการ และ
ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งทางบวกและลบ โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 

หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูล 
กฟผ. มุ่งมั่นให้การบริการข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. แก่ผู้ขอรับบริการด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ

เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
การให้ข้อมูลข่าวสารทั้งทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน ให้ด าเนินการตามขอบเขตวิธีการด าเนินงาน 

ข้อมูลที่เปิดเผยต้องครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือจัดประเภทข้อมูลข่าวสาร วิธีด าเนินการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การขอ
ข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต 

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ มีหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. และการแถลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ
เกี่ยวเนื่องกับ กฟผ. เป็นอ านาจหน้าที่ของโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ให้เปิดเผยทาง website (www.egat.co.th) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้ข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกัน โดยมีข้อมูล ดังนี้ 
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- ด้านการเงิน ประกอบด้วย 
 1. งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน 
- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย 
 1. โครงสร้างของ กฟผ. / โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 2. ประวัติของคณะกรรมการ กฟผ. 
 3. ข้อมูลประวัติผู้บริหาร 
 4. การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุ หรือมีผลต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
 5. งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี 
 6. รายงานการรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการรายงานทางการเงิน 
 7. ความเสี่ยงหลักของการด าเนินธุรกิจ 
 8. นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 9. นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
 10. จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล 
 11. การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 12. การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 13. นโยบาย และผลการจัดการรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 14. สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และกลยุทธ์  

 

หมวดที่ 6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

กฟผ. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ปี 2555 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้ง
จัดให้มกีารบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กฟผ. มี
การก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การตามนโยบายที่ก าหนด มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะท างาน/คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ท าหน้าที่ในการจัดท านโยบาย วางระบบและประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง คู่มือ
การควบคุมภายใน ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพ่ือให้
การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการควรพิจารณาและ
อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส าหรับเป็นกรอบในการบริหารความ
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เสี่ยง และให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งดูแลให้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนด 

เพ่ือให้การก ากับดูแลการควบคุมภายในของ กฟผ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ออกนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต
ของ กฟผ. และผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศสนองนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด าเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและการ
ยอมรับของสังคม โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ศปท.กฟผ. ประกอบด้วยรองผู้ว่าการบริหารเป็นหัวหน้า ศปท.กฟผ. ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การเป็น
รองหัวหน้า ศปท.กฟผ. ผู้แทนสายงานระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้แทนหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการระดับ 11 ขึ้นไป 
ผู้อ านวยการฝ่ายความปลอดภัย และผู้อ านวยการฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นคณะท างาน ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นคณะท างานและเลขานุการ และหัวหน้ากองธรรมาภิบาล 
เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ผ่านแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. เพ่ือให้ทุกสายงานน าไปปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนฯ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ 
กฟผ. เพ่ือทราบทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ กฟผ. ก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ กฟผ. อย่างสุจริตและเป็นธรรม เช่น การประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงาน การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงนามรับทราบและถือ
ปฏิบัติ การเผยแพร่ข้อมูลด้านธรรมาภิบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ และการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ าเสมอ 
 

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 
และสอดคล้องกับหมวด 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณ แห่งข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 
346 ว่าด้วย การก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ กฟผ. จึงเห็นชอบให้ออกข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่า
ด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 

ประการ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีดังนี้ 
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
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6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. 
1. มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. มีดังนี ้

 1.1 การปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงมุ่งด าเนินการตาม

หน้าที่รับผิดชอบ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐ 
  ตระหนักในความส าคัญของกฎหมาย และนโยบายของรัฐ จึงมุ่งด าเนินงาน ตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และนโยบายของรัฐอย่างเคร่ งครัด อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่
ประเทศชาติ และประชาชนเป็นส าคัญ 

 1.3 การปฏิบัติต่อสังคม 

  ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจน
ความก้าวหน้าของสังคมไทย จึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนและสังคม เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับใน การรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 1.4 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

  ตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการด าเนินงาน จึงใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทันสมัย สะอาด และมีประสิทธิภาพ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาแก่ธรรมชาติ ชุมชน และสังคม สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ส าคัญของสังคม 

 1.5 การปฏิบัติต่อรัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน 

  ปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ รัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า 
และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน ด้วยความซื่อตรงและความเป็นธรรม 

 1.6 การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย 

  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่สนับสนุน และด าเนินกิจกรรมอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่มีอ านาจทางการเมือง แต่จะพึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การไปลงคะแนนเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ 
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2. ข้อพึงปฏิบัติตน มีดังนี้ 
 2.1 การรักษาชื่อเสียงของ กฟผ. 
  ประพฤติตนให้เหมาะสมเพ่ือรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็น

การให้ร้าย หรือให้ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสื่อมเสียแก่ กฟผ. และพึงหลีกเลี่ยงการกระท าทุกประการที่อาจ
กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. 

 2.2 การรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. 
  ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์หรือเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ และต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท อุทิศตน ในการท างานอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกเวลาเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของ กฟผ. 

 2.3 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 
  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกร้องหรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติมิตร ครอบครัว หรือ

ผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 2.4 การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. 
  ไม่น าทรัพย์สินของ กฟผ. ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเทคโนโลยี ข้อมูลการ

วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และข้อมูลอ่ืน ๆ ของ กฟผ. ที่ไม่พึงเปิดเผยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น อันมิได้เกี่ยวกับกิจการของ กฟผ. 

 2.5 การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ กฟผ. 
  ไม่ประกอบธุรกิจ หรือด าเนินการ หรือลงทุนในการประกอบการใด ๆ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการ

แข่งขันกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
 2.6 การใช้สิทธิทางการเมือง 
  มีสิทธิเสรีภาพในการไปใช้สิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด เช่น การ

ลงคะแนนเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
 2.7 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรืออามิสสินจ้าง อันส่อเจตนา
ไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 2.8 การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยถ้วนหน้าอย่างสม่ าเสมอ ด้วยความรัก เอ้ืออาทร  

ยุติธรรม และเมตตากรุณาธรรมตามหลักคุณธรรม 

  ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการในหน้าที่โดย
ชอบ 

  การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานต้องใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่แสดงอาการข่มขู่ ดูหมิ่น
เหยียดหยาม ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใด ๆ อันจะน าไปสู่ความแตกแยกและความเสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
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 2.9 การปฏิบัติตนต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และพึงมีจิตส านึกในความ
รับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง ต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
และตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นผู้รับใช้สังคมและประชาชน 

 2.10 การให้ และการรับของขวัญ 

   หลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ทั้งทรัพย์สินและสิ่งของหรือผลประโยชน์ใด  ๆ ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
กฟผ. อันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตามอ านาจหน้าที่ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยม ทรัพย์สิน
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด ๆ นั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด 

 2.11 การไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

   ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือใช้ต าแหน่งเป็นผู้
รับประกันตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นเป็นสามีหรือภรรยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ไม่ว่าชั้นใด ๆ 
ของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3. การปฏิบัติ กลไก และระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 3.1 คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน พึงปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนโดย
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. และข้อพึงปฏิบัติตน 

 3.2 คณะกรรมการ กฟผ. พึงก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและ
เคร่งครัด 

 3.3 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้ากองขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามล าดับชั้นบังคับบัญชา 

  กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีฝ่ายบริหาร ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ผู้ว่าการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

  กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีกรรมการ กฟผ. หรือผู้ว่าการ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

 3.4 การด าเนินการตามข้อ 3.3 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 3.5 หากด าเนินการตามข้อ 3.4 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ผู้รับผิดชอบตามข้อ 3.3 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบ
ตามข้อ 3.3 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 3.6 การด าเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 3.3 ข้อ 3.4 และตามข้อ 3.5 ให้น าระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและการอุทธรณ์มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

4. ขั้นตอนการลงโทษ 

 4.1 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษตามข้อ 3.5 แล้ว ให้ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
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 4.2 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 4.3 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญาให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรื อการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณี 
 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณ กฟผ. ที่ประกาศใช้โดยเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
หน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ กฟผ. มี
ความโปร่งใส มีคุณธรรม และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท า กรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณที่
มิใช่ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสื อ และ
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างประจ าปี การย้าย การแต่งตั้ง และการเลื่อนระดับตาม
ควรแก่กรณ ี

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

กฟผ. ก าหนดให้มีจรรยาบรรณเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าจะ
สร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่องคก์ารอย่างมั่นคงยั่งยืน ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. ให้บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ โดยยึดมั่นคุณธรรมในการด าเนินงาน 

3. ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้

4. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
5. ด าเนินงานบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ในการด าเนินงานจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของ กฟผ. เป็นส าคัญ โดยหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
7. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผ. ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและปลูก

จิตส านึกให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ 
8. สร้างเสริมความมั่นใจในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การให้

รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
9. มีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลให้สังคม โดยให้ความส าคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

10. ด าเนินงานโดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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11. พึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจรรยาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

จรรยาบรรณของกรรมการ กฟผ. 
กรรมการ กฟผ. เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแลบริหารงานของ 

กฟผ. แทนรัฐ ดังนั้น จึงควรต้องด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการฯ ที่ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ กฟผ. 
2. บริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน

รักษาภาพลักษณ์ขององค์การ 
3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์การ และผู้ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท ากับ กฟผ. หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กฟผ. 

ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม 

5. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์การ เพ่ือให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 

(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์การในทางท่ีผิด 

(3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์การ 

(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององค์การ 
6. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
8. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

9. ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือ
หุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือท าธุรกิจกับ กฟผ. ไม่ว่า
กระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 

10. ไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ของ กฟผ. หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือของผู้อื่น 

นอกจากนี้กรรมการ กฟผ. ยังถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ดังนี้ 

“กรรมการ กฟผ. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งจะต้องไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน 
หรือเงินทุนของ กฟผ. ไปในทางมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน รวมทั้งจะต้องไม่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับ กฟผ. และเมื่อจะด าเนินการใด ๆ กับ กฟผ. จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. ก่อน  และเมื่อเกิดกรณีผลประโยชน์ส่วนตนหรือสมาชิกใน
ครอบครัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ กฟผ. กรรมการ กฟผ. คนนั้นจะต้องแจ้งคณะกรรมการ กฟผ. อย่างเป็น
ทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ” 
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จรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารของ กฟผ. เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและผู้บริหาร

สูงสุดให้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริหารงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร ดังนี้ 

1. ก ากับดูแลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงความถูกต้องดีงามของศีลธรรม วัฒนธรรม  
มาตรฐานด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณที่องค์การใช้ในการด าเนินงาน และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

3. สร้างเสริมความมั่นใจในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การให้
รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

4. เป็นผู้น าและแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 

5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ รวมทั้ง
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ตามขั้นตอนการด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ และการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

6. ก ากับดูแลการด าเนินการทั้งด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

7. มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

8. ให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการคุกคาม
ทางเพศ 

9. บริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน พึงรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ประพฤติตนให้เหมาะสม ไม่กระท าการใด ๆ 
หรือหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. 

1. ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายองค์การ ตามนโยบายที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. มีความตระหนักถึงความถูกต้องดีงามของศีลธรรม วัฒนธรรม มาตรฐานด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณขององค์การ 

3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
4. ไม่กระท าการใด ๆ อันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ 

รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
5. มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

6. ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การและส่วนรวม ประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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7. ให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการ
คุกคามทางเพศ 

8. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยความสุภาพและเคารพเชื่อฟัง 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กฟผ. ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดจรรยาบรรณไว้ดังนี้ 

1. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

3. ปลูกฝังจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
4. ให้ความส าคัญในการท าธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
7. เคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

 

หมวดที่ 8 การติดตามผลการด าเนินงาน 

 กฟผ. ได้มีการก าหนด บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน (Performance Agreement: 
PA) 3 ประเภท คือ (1) PA กฟผ. (2) PA ผู้ว่าการ และ (3) PA สายงาน ส าหรับการก าหนดหลักการและ
เป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ ผู้น าองค์การ และสายงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์การให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยขั้นตอนของการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์นั้น จะเป็นไปอย่าง
อิสระและเป็นธรรม และเป็นการวัดผลการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร กฟผ. เท่านั้น 

กฟผ. ได้มีการบูรณาการ (1) คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (2) 
การจัดการด้านยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (3) การติดตามผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจของ กฟผ. และ (4-7) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กฟผ. ตามมิติ E.G.A.T. รวม 7 คณะที่ด าเนิน
ภารกิจในกรอบของตัวเองเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การ กฟผ. และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนเป็นประจ าทุกเดือนทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise Performance 
Management : EPM) เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับ การประเมินผลการด าเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร กฟผ. รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน จึง
ได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด าเนินงาน กฟผ. (PA กฟผ.) และผลการปฏิบัติงานของ ผู้ว่าการ กฟผ. (PA ผู้ว่าการ) อีกทั้ง 
คณะกรรมการ กฟผ. มีข้อสั่งการให้มีการรายงานผลการด าเนินงานที่ มีแนวโน้มต่ ากว่าเป้าหมาย ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา และรายงาน คณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือทราบทุกเดือน และ
รายงานผลบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก ต่อ คณะกรรมการ กฟผ. ทุกเดือน เพ่ือเร่งรัดผลการ
ด าเนินงานให้ทันการอีกด้วย 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีระบบรายงานผลการด าเนินงาน กฟผ. คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
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การด าเนินงาน (PA) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ ให้สามารถตัดสินใจปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันการ รองรับการใช้งานทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
ซึ่งมีการแสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดยระบบน าเข้าผลการด าเนินงานใช้ส าหรับผู้รับผิดชอบ
แผนงานกรอกข้อมูลสถานะความก้าวหน้าตามแผนและการด าเนินงานจริง กิจกรรมส าคัญ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงเอกสารแนบในการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 
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ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. 

คณะกรรมการ กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการต้นสังกัด
และรัฐวิสาหกิจตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ โดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่จะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียหรือด าเนินธุรกิจที่แข่งขันกับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และให้การรับรองความ
ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ตามแบบฟอร์มประวัติผู้ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ถือเป็นแนวปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2541 อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
 2.1 กรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานจะต้องรายงานผลการประชุมและผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ต้นสังกัดทราบทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
 2.2 ควรจัดระบบการตรวจสอบภายในระหว่างกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วยกันเองโดยเมื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเข้ารับต าแหน่งจะต้องได้รับทราบถึงขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบตลอดจนความรับผิดอัน
อาจจะมีขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งจะต้องแจ้งเวียนประวัติกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบด้วย 
 2.3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจะต้องไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน หรือเงินทุนของ
รัฐวิสาหกิจไปในทางมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน รวมทั้งจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจนั้นและเมื่อจะด าเนินกิจการใด  ๆ กับรัฐวิสาหกิจนั้น 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นก่อนและเมื่อเกิดกรณีผลประโยชน์ส่วนตน หรือ
สมาชิกในครอบครัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ กรรมการ รัฐวิสาหกิจคนนั้นจะต้องแจ้ง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นอย่างเป็นทางการเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
 2.4 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากมตินั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าด้วยความ
โปร่งใส สุจริต เมื่อเห็นว่ามีความไม่โปร่งใสก็ให้คัดค้านหรือทักท้วง ไม่ควรเพิกเฉย และให้จดบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง 
 2.5 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตามแบบท่ี ป.ป.ช. ก าหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและพ้นจากต าแหน่ง 
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แนวปฏิบัติที่ดีของฝ่ายบริหาร 
1. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระบวนการด าเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบใน

ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน และให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งไม่ให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือ การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือกระบวนการด าเนินงาน 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และยึดถือประโยชน์ กฟผ. เป็นส าคัญ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาต าแหน่ง 
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

4. บริหารทรัพย์สินของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5. หมั่นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ควรกระท าพฤติกรรมที่อาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง 
องค์การ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

7. จัดให้มีกระบวนการสรรหา และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่โปร่งใส เป็นธรรม 

8. ไม่กระท าการใด ๆ ในนาม กฟผ. โดยไม่ได้รับอนุญาต 
9. ก ากับดูแลไม่ให้เกิดการสร้างภาระผูกพันใด ๆ ทางการเงิน อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับผู้ที่ท าธุรกิจกับ กฟผ. 
10. หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง เรี่ยไรใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 

11. ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่กรณีจ าเป็นและเป็นค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 

12. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ เกียรติซึ่งกัน
และกัน 

13. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม ยุติธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือและเก้ือกูลกันและกันในทางที่ชอบ 

14. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานของ กฟผ. ไปท างานอย่างอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
15. ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

รวมถึงงดเว้นการกระท าใด ๆ อันอาจส่อไปในทางท่ีเป็นผลประโยชน์ขัดกันกับองค์การ 

16. ไม่กระท าพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ อาทิ การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือ
การล่วงเกินทางเพศไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม รวมถึงการกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ร าคาญ บั่นทอนก าลังใจเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน 
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แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระบวนการด าเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบเขตที่ได้รับ

มอบหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงาน และให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งไม่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือ
กระบวนการด าเนินงาน 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และยึดถือประโยชน์ กฟผ. เป็นส าคัญ 

3. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานของ กฟผ. ไปท างานอย่างอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเพ่ือเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5. ใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

6. หมั่นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่กัน 

7. แต่งกายสุภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ ไม่กระท าการใด ๆ 
ที่อาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง องค์การ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

8. หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง เรี่ยไรใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 

9. ไม่สร้างภาระผูกพันใด ๆ ทางการเงินอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่ท าธุรกิจ
กับ กฟผ. 

10. ไม่กระท าการใด ๆ ในนาม กฟผ. โดยไม่ได้รับอนุญาต 
11. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือและเก้ือกูลกันและกันในทางที่ชอบ 

12. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน 

13. ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่กรณีจ าเป็นและเป็นค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 

14. ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่ งครัด 
รวมถึงงดเว้นการกระท าใด ๆ อันอาจส่อไปในทางท่ีเป็นผลประโยชน์ขัดกันกับองค์การ 

15. ไม่กระท าพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ อาทิ การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือ
การล่วงเกินทางเพศไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม รวมถึงการกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ร าคาญ บั่นทอนก าลังใจเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานของ กฟผ. 
1. ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และยึด

มั่นในคุณธรรม 
2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษากับ

ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
3. การตัดสินใจด าเนินงาน ต้องท าความเข้าใจและเคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

ท้องถิ่นด้วย 
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4. มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองหรือผู้มีอ านาจทาง
การเมือง 

5. ยึดมั่นหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และประมวลจริยธรรมของ กฟผ. เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์การและการด าเนินงาน 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั่วทั้ง
องค์การ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นคนดี คนเก่ง และองค์การมีการบริหารจัดการที่ท าให้บุคลากรมี
ความมั่นคงในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและปฏิบัติงานด้วยความผูกพันต่อผลส าเร็จขององค์การ กฟผ. 
จึงก าหนดนโยบายทรัพยากรบุคคล กฟผ. ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. โดยยึดถือหลัก
ธรรมาภิบาล และค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความคล่องตัวในการท างาน มุ่งม่ันสร้างสรรค์
นวัตกรรมและผลงานที่เป็นเลิศ 

4. บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ี และปลอดภัย 

5. บริหารจัดการให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการท างานตามความสามารถ และให้ได้รับการยกย่อง
ชมเชย 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน 

เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของ กฟผ. ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยง 
ระบบการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลที่ดี กฟผ. จึงมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านบัญชี งบประมาณ ภาษีและการเงิน นโยบายบริหารการเงินของ 
กฟผ. ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของ กฟผ. ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

2. การบันทึกรายการบัญชีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ 
3. ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี งบประมาณ ภาษีและการเงินของ กฟผ. ให้

เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ 
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะของวิชาชีพ โดยเป็น

กฎเกณฑ์ที่สูงกว่ากฎหมาย มีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไปอย่างเคร่งครัด 

5. สร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินและบัญชี จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์การ 
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แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
กฟผ. ได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่ วทั้งองค์การตามนโยบายที่ก าหนด มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างาน/คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท าหน้าที่ในการจัดท านโยบาย วางระบบ
และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งจัดท าคู่มือการบริหารความ
เสี่ยง คู่มือการควบคุมภายใน ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
1. ฝ่ายบริหารก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามนโยบาย 

2. ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางตามมาตรฐานสากล เช่น COSO-ERM 

แนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
องค์การ 

3. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การ และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และมูลค่าเพ่ิม
ให้องค์การอย่างยั่งยืน 

4. จัดให้มีการติดตามประเมินผล และจัดท าแผนงาน/มาตรการรองรับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีการรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการจัดการที่ด ี

6. สร้างวัฒนธรรมองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง และถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

1. ฝ่ายบริหารก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามแนวทางมาตรฐานสากล 
COSO 2013 

3. จัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ต้อง
กระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง 

4. มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ ทุกระดับ อย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการติดตามประเมินผล 
การสอบทาน และการรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเองเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 

5. สร้างวัฒนธรรมองค์การในการด ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปฎิบัติงานทุกคน เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุม
ภายใน 
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6. มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสาร
ให้บุคลากรทุกระดับทราบและปฏิบัติ 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พึงตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงาน
ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
มีความโปร่งใสในกระบวนการท างาน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน การกระท าหรือ
ตัดสินใจใด ๆ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ กฟผ. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะส่งผลให้ กฟผ. ต้อง
เสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือความ
เจริญเติบโตของ กฟผ. อย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

1. ไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ของขวัญ ของฝาก 
ของที่ระลึก เงินตอบแทน เงินบริจาค เงินสนับสนุนเพื่อการต่าง ๆ 

2. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ และเพ่ือนฝูง 
3. ไม่ท างานในธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับ กฟผ. 
4. ไม่ท างานในธุรกิจที่เป็นคู่ค้ากับ กฟผ. 
5. ไม่รับท างานพิเศษที่เป็นการแข่งขันกับ กฟผ. รวมถึงการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัย

ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจ หรืองานพิเศษนั้น 
6. ไม่ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ญาติ  เพ่ือนฝูง บุคคลที่ตนเองรู้จัก 

และผู้ที่เก่ียวข้อง 
7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ญาติ  เพ่ือนฝูง บุคคลที่ตนเองรู้จัก และผู้ที่

เกี่ยวข้อง เช่น การน ารถยนต์ที่ใช้ในราชการไปใช้งานส่วนตัว การน าเครื่องใช้ส านักงานไปใช้ที่บ้าน หรือการใช้
เครื่องมือเครื่องจักร กฟผ. ไปใช้เพื่อเอ้ือประโยชน์ของผู้อื่น เป็นต้น 

8. เมื่อต้องตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ และถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้น 

9. จัดให้มีการประเมินตนเองด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบรายงาน
รายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ทั้งทรัพย์สินและสิ่งของหรือผลประโยชน์ใด  ๆ 
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจากบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ กฟผ. โดยยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ  
ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. งดรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก ยกเว้น ปฏิทิน ไดอารี่ ที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อนุญาตให้รับได้ 

2. การให้ของขวัญแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามปกติประเพณีนิยม สามารถกระท าได้ โดยต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และควรให้ในรูปแบบที่
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ หรือของที่ระลึกของ กฟผ. สินค้าโครงการ
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หลวง โครงการในพระราชด าริ สินค้าชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า สินค้าเพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ 
หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. ในกรณีที่มีผู้ซึ่งไม่ทราบนโยบายการงดรับของขวัญ ของก านัล ของ กฟผ. และได้ให้ของขวัญ ของ
ก านัล หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน กฟผ. ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงาน กฟผ. ที่จะต้องชี้แจงท าความเข้าใจ
ด้วยมิตรไมตรี และให้น าส่งคืนบุคคลหรือหน่วยงานที่มอบให้ หากผู้ให้ไม่สะดวกที่จะรับคืน หรือเป็นกรณีที่ไม่
สามารถน าส่งคืนได้ ให้ทุกสายงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพ่ือรวบรวมสิ่งของดังกล่าวแล้วส่งมอบฝ่ายกลยุทธ์ความ
ยั่งยืน (อกย.) ใช้ในการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นของที่เน่าเสียง่าย ให้
หน่วยงานพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

 ส าหรับหน่วยงานในภูมิภาค ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานในภูมิภาคนั้น ๆ รวบรวมและน า
บริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องส่งฝ่ายกลยุทธ์ความ
ยั่งยืน (อกย.) รวบรวม 

4. ผู้ปฏิบัติงานควรใช้บัตรอวยพรหรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการให้ของขวัญในโอกาสต่าง  ๆ 
ตามปกติประเพณีนิยม และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมดังกล่าวด้วย 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการหลีกเลี่ยงการคุกคามทางเพศ 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทาง
กาย สายตา วาจา หรือกิริยาท่าทาง ทั้งระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งต่อบุคคลอ่ืน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กฟผ. โดยปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ไม่กระท าการใด ๆ ในลักษณะคุกคามทางเพศที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ บั่นทอนก าลังใจ
ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานของผู้อื่น ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน 

2. ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการล่วงเกินทางเพศ เกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร การมีไว้ 
เผยแพร่ และแสดงให้เห็นซึ่งภาพลามก อนาจาร 

3. ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันทางเพศในการตัดสินใจหรือการด าเนินการใด ๆ 

4. ผู้ปฏิบัติงานควรแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน และค านึงถึงภาพลักษณ์องค์การ ไม่แต่ง
กายในลักษณะที่เป็นการสร้างเสริม หรือน าไปสู่สถานการณ์ท่ีอาจเป็นการคุกคามทางเพศ หรือละเมิดทางเพศ   

5. ไม่ยินยอมหรือสนับสนุนให้มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการท างาน กับการตอบแทน 
ทางเพศ 

6. ไม่สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นการส่งเสริม ให้เกิดการคุกคามทางเพศ 

7. บุคลากร กฟผ. ทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

การดูแลข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญ และเป็นความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ให้บุคคล
ภายในและผู้ที่ไม่มีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ต้องจัดท านโยบายการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือจัดชั้นความลับของข้อมูล ตลอดจนก าหนดผู้มีอ านาจที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ความลับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเท่านั้น โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และระเบียบการรักษาความลับของทาง
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นอย่างดี 

ข้อมูลในสัญญา ในฐานะคู่สัญญาเพ่ือป้องกันความรับผิดใด ๆ อันจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรักษาความลับ ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาที่มีเงื่อนไขการรักษาความลับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา 

กฟผ. จึงมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรักษาความลับ ดังนี้ 
1. ข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ. รวมถึงความรู้ทางวิชาการ จะต้องรักษา

เป็นความลับไม่ให้รั่วไหล ยกเว้นกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

2. ต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน 
3. ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการรักษาความลับของข้อมูล กฟผ. อย่างเคร่งครัด 

4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องเก็บรักษาและใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง รวมทั้งไม่
พึงเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ แม้จะพ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานไปแล้ว 

5. ไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ กฟผ. ไปแล้ว 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟผ. “เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เติบโตยั่งยืน มีศักยภาพและคุณค่าเพ่ิม สามารถตอบสนองกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ กฟผ. อย่างโปร่งใส 
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี” จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

1. จัดท าสารสนเทศของ กฟผ. อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเปิดเผย
สารสนเทศที่มีสาระส าคัญอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านบวกและด้านลบเพ่ือมิให้ผู้ใช้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด
ในข้อเท็จจริง  และมีการให้ความส าคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบและระบุเงื่อนไขที่ส าคัญหรือสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

2. จัดท ารายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจ าปีเพ่ือขยายความเรื่องที่ส าคัญและยากที่จะ
เข้าใจและชี้แจงนโยบายที่ส าคัญของ กฟผ. เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานและการเงิน 

3. มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของ กฟผ. ให้ผู้ที่
เกีย่วข้องได้รับทราบข้อมูลของ กฟผ. 

4. มีทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพ่ือช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหารในเรื่องการน าเสนอ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 

5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้งที่กรรมการและหรือกรรมการชุดย่อยแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
เปรียบเทียบกับจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละปีไว้ในรายงาน
ประจ าป ี

6. เปิดเผยทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินโดยครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ 
สม่ าเสมอ ทันเวลา และทัดเทียมกัน และในการเปิดเผยข้อมูล และมีการรับฟังค าถามและความเห็นขอ ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกประเภทด้วยความเข้าใจ และยอมรับต่อการตอบค าถาม หากความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ 
กฟผ. ก็จะน าความเห็นเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ 

1. ยึดมั่นด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศ
ไทย 

2. ให้ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน ข้อก าหนด ด้านความปลอดภัยตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศและไซเบอร์ของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด 

3. ยึดถือแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ กฟผ. ได้อย่างมีศักยภาพ และคุณค่าเพ่ิม โดยมีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
เหมาะสม 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งาน และมั่นคง
ปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน 

5. บริหารจัดการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และท าการประเมิน
ความเสี่ยง บนพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยมีการบริหารความต่อเนื่องและความพร้อมใช้
งานระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือน าองค์การไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้ 
8. เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เพ่ือพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กฟผ. 

9. สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์และความรู้ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ
เพ่ือช่วยเหลือสังคม 

10. ให้คณะกรรมการดิจิทัล กฟผ. (คดท.) มีหน้าที่ก ากับดูแลบริหารงานจัดการสารสนเทศ โดยแต่งตั้ง
คณะท างานตามความจ าเป็น 

แนวปฏิบัติที่ดีในการน าสารสนเทศมาใช้งาน 

1. ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดย
ยึดแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กฟผ. เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ข้อก าหนดของ 
กฟผ. ว่าด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

2. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย
ของคณะกรรมการดิจิทัล กฟผ. สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองรับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ สนับสนุนการติดตามนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดช่องว่างระหว่าง
บุคลากร และเทคโนโลยี 

4. ให้ทุกหน่วยงานมีการควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
5. ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย Green IT โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการ

พัฒนาระบบงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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6. ให้ปฏิบัติตาม นโยบาย ค าสั่ง ข้อก าหนด มาตรฐาน และคู่มือปฏิบัติที่ออกจาก คดท . อย่าง
เคร่งครัด 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
กฟผ. ก าหนดกรอบแนวทางการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 
1. ให้สนับสนุนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และกิจการของคนไทย 

2. ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดย
ค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ
ด าเนินการ พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ส าคัญไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

3. ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
พัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสม และเกิดประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด ได้ผลลัพธ์คุ้มค่า 

4. ต้องด าเนินการด้วยความสุจริต ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานได ้

5. ต้องด าเนินการโดยค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. เป็นส าคัญ รวมทั้งไม่เอาเปรียบผู้ค้า 
และต้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของ กฟผ. ด้วย 

6. ต้องด าเนินการกับผู้เสนอราคา ผู้เสนองาน หรือคู่สัญญากับ กฟผ. ทุกรายด้วยความเสมอภาค ทั้งใน
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคลหรือนิติ
บุคคลเหล่านั้น 

7. ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่สนับสนุน หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กฟผ. มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน “มุ่งพัฒนา
กิจกรรมของธุรกิจแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการป้องกันอุบัติการณ์และอุบัติภัยในเชิงรุก ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล” และถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ประกาศนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีในสถานที่ท างานและสถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน และเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้องและรวมถึงนายจ้างและลูกจ้าง มีแนวทางการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ 

2. มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามระเบียบ 
กฟผ. ฉบับที่ 170 ว่าด้วยมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3. มีแผนงานประจ าปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

4. มีงบประมาณประจ าปีในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
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5. มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย เพ่ือให้เกิดความตระหนักและความ
ร่วมมือในทุกหน่วยงาน 

6. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

7. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
8. มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
9. มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างานในแต่ละหน่วยงาน 
10. มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในแต่

ละหน่วยงาน 

11. มีการอบรมทฤษฎี และฝึกปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะงานและตาม
ความเสี่ยงและตามที่กฎหมายก าหนด 

12. มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้ง การรายงาน การสอบสวน และวิเคราะห์อุบัติการณ์ ตาม
ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 289 ว่าด้วยการจัดการอุบัติการณ์ 

13. มีการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

14. มีระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยผู้รับจ้าง 
15. มีการส่งเสริมให้มีการป้องกันอุบัติเหตุนอกงาน 
16. มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน

บุคคล ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 315 ว่าด้วย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

17. มีการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี เ พ่ือให้เกิดความตระหนัก 
และสามารถปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบ 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “เป็นองค์การที่อยู่กับสังคมด้วยความเข้าใจ เกื้อกูล 

มีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม” จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เป็นองค์การของประชาชน ที่อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจ และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
2. บริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และค านึงถึง

สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์การ โดย

ยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับ

สังคมและชุมชน 
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5. ให้ความส าคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานที่ยึดมั่นตาม
มาตรฐานสากล หรือด าเนินการให้ดีกว่าที่กฎหมายก าหนด 

6. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

7. สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแก่พนักงานทุก
ระดับ และสนับสนุนงานจิตอาสา 

8. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคลและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ส่วนที่ 5 ค าจ ากัดความ 

ค าจ ากัดความ : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ความหมาย 

 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่
หรือมีต าแหน่งหน้าที่ มีผลประโยชน์ส่วนตัวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ขององค์การหรือส่วนรวม ท าให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม กระท าความผิด
ต่อหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ไม่ว่าการกระท านั้นจะโดยเจตนา ไม่
เจตนา ประมาทเลินเล่อ คอร์รัปชันเชิงนโยบาย หรือมีการทุจริตต่อหน้าที่ก็ตาม 

 กลา่วคือ การที่บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือมีต าแหน่งหน้าที่ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตน
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย บาง
เรื่องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างมีพบเห็นได้มากในสังคม เช่น การรับสินบน 
การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทนเพ่ือให้ตนเองได้เลื่อนต าแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดความเป็นธรรม
ในการตัดสินใจ เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับองค์การ และประเทศชาติ 
เป็นการกระท าผิดทั้งทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย หมายถึง การก าหนดระเบียบหรือนโยบายต่าง ๆ โดยบุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ ซึ่งดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วนโยบายเหล่านั้นเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 
ส่งผลให้เกิดการผูกขาดและท าให้องค์การ หรือส่วนรวมไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “กรณีที่
บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจบารมีของตนเองออกค าสั่งหรือนโยบาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ได้เสีย
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นในแง่ของทรัพย์สินเงินทอง หรืออาจรวมถึงประโยชน์อ่ืนที่นอกเหนือไปกว่า
ทรัพย์สินเงินทอง ท าให้การตัดสินใจในการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
เป็นกลางหรือยุติธรรม” 

 ทุจริตต่อหน้าที1่ หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
 

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 ปัจจุบัน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 การด ารงต าแหน่งบริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การ หรือกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เกินร้อยละ 5 

 มีญาติเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การ 

                                           
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 4 
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 การเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนร่วมในโครงการ หรือในธุรกิจที่ติดต่อ หรือเสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา
กับองค์การ 

 ส าหรับการทุจริตคอร์รัปชัน มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 การยักยอก เช่น แอบเอาหรือใช้ทรัพย์สินขององค์การไปเป็นของตน 

 การที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใด หรือการที่ ธุรกิจเอกชนให้สินบน 
ผลประโยชน์ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือการตัดสินใจท า หรือไม่ท าอะไรบางอย่างแก่ผู้ ให้สินบน หรือท าให้ได้รับ
ประโยชน์เหนือคู่แข่งรายอ่ืน 

 การเลือกจ้าง หรือแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน 

 การท าสัญญา หรือให้สัมปทานพรรคพวก หรือผู้สนับสนุนตน 

 การใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 การฟอกเงิน ได้แก่ การโยกย้ายถ่ายเทเงินที่ได้จากการทุจริต ฉ้อฉล หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม เช่น การพนัน การค้าที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ ไปเข้าธนาคาร สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพ่ือ
ปิดบังแหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้องของเงิน 

 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทตนเองและพรรคพวก ซึ่งอาจเรียกว่า
เป็นผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การเอ้ือประโยชน์ ได้แก่ การให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐในทางอ้อม เช่น ให้
ต าแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปลดเกษียณหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ต าแหน่งงานแก่ญาติหรือให้
ผลประโยชน์ทางอ้อมอ่ืน ๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือแลกกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทหรือธุรกิจ 
 

แนวปฏิบัติการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรง
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หรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
 ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้น
ด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 
 คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
 มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 126 (4)  ภายในสองปีนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา 129 การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 

การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดท ารายงานการเปิดเผยรายการที่เป็นประโยชน์ที่ขัดกันกับ
ประโยชน์ของ กฟผ. ตามแบบรายงานที่ก าหนดไว้ โดยเปิดเผยรายการที่เป็นประโยชน์ที่ขัดกันกับประโยชน์ 
กฟผ. ดังนี้ 

 ผู้บริหาร กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รายงานเมื่อเข้ารับต าแหน่งใหม่ และทุกสิ้น
ปี และหรือเมื่อพบว่ามีประโยชน์ส่วนตนที่ขัดกันกับประโยชน์ กฟผ. ขึ้นระหว่างปี 

 ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รายงานเมื่อพบว่ามี
รายการที่เป็นการขัดกันกับประโยชน์ กฟผ. เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
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ความผิด และโทษ 
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หมวด 11 บทก าหนดโทษ 

 มาตรา 168 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 กรณีความผิดตามมาตรา 126 วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย 
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 169 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 170 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 171 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้
ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 172 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือ
ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค าจ ากัดความ : การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ความหมาย 

 ของขวัญ2 หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทิพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน 
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด 
การช าระเงินให้ล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 ปกติประเพณีนิยม2 หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา3 หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และให้หมายความรวมถึง 

                                           
2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
3 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
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การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความ
ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 บุคคลในครอบครัว2 หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 
 ญาติ3 หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้
บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

 ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้3 หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 

หลักเกณฑ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญ 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได ้
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้  
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออก
ค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช าติ
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ก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่
เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่องและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจใน โอกาสต่าง ๆ 
ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจที่
จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 
 

หลักเกณฑ์คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้

ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าใน
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การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป 

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมี
ราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีทีห่ัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดนั้น
ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ทั้งนี้ 
เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดนั้นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน เพ่ือ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของเจ้าพนักงานของ
รัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
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ค าจ ากัดความ : การคุกคามทางเพศ 

ความหมาย 

 การคุกคามทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ส่อไปในทางเพศหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของหญิงและชาย การกีดกันทางเพศ รวมถึงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ทั้งทางกาย 
วาจา กิริยา และท่าทาง ที่แสดงออกเป็นการทั่วไปและมีผลกระทบต่อการท างาน หรือสภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้วย 

 นอกจากนั้น International Labour Office ( ILO) ได้ให้ค านิยามการคุกคามทางเพศว่า เป็น
พฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งน่ารังเกียจ และเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกกระท า พฤติกรรมที่ถือเป็นการคุกคาม
ทางเพศ เช่น 

 ทางกาย การใช้ความรุนแรง การสัมผัสร่างกายกันโดยไม่สมควรหรืออย่างไม่เหมาะสม การ
เย้าแหย่ การเข้าใกล้ชิดโดยไม่จ าเป็น 

 ทางสายตา การติดโปสเตอร์ ภาพ วาดภาพ Screensavers หรือส่ง E-mail ที่สื่อความหมาย
ทางเพศ 

 ทางวาจา การออกความเห็นหรือถามค าถาม เกี่ยวกับรูปโฉม วิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ การ
ละเมิดด้วยการติดต่อทางโทรศัพท ์

 การไม่ใช้วาจา การผิวปาก การใช้สายตามองตลอดเรือนร่าง การแสดงท่าทางที่สื่อความหมายทาง
เพศ แสดงวัตถุทางเพศ ฯลฯ 

 

 การคุกคามทางเพศอาจมี 2 รูปแบบ คือ 

 1. การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ จะมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนถ้ายอมมีพฤติกรรมทางเพศ
บางอย่างตามท่ีต้องการ เช่น การข้ึนค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่งขึ้น การจ้างงานต่อไป เป็นต้น 

 2. การสร้างสภาพการท างานที่คุกคาม ไม่เป็นมิตร ต่อเหยื่อ หรือท าให้เหยื่อได้รับความอับอาย 
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ภาคผนวก 

 
 

แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ส าหรับผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 

วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
 

เรียน ....................................... 
 

ข้าพเจ้า.................................................................. ต าแหน่ง ......................................................... 
รับ/ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .................. ขอรายงานรายการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามแนวปฏิบัติในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 สถานะของรายงาน 

 กรณีรับ/ด ารงต าแหน่งใหม่  รายงานงวดสิ้นปี  เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ขึ้นระหว่างปี 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายงาน 
 ข้าพเจ้าไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม กฟผ. โดยมิได้มีการปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรม หรือมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 

 ข้าพเจ้ามีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
ลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้น 
รายละเอียด 

 การด ารงต าแหน่งบริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน
กิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. หรือกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กฟผ. หรือเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เกิน
ร้อยละ 5 
ยกเว้น กรณีได้รับมอบหมายจาก กฟผ. เพ่ือ
ด ารงต าแหน่งในกิจการอันเก่ียวเนื่อง 
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ลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้น 

รายละเอียด 

 มีญาติเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในกิจการที่เป็น
คู่สัญญากับ กฟผ. 

 
 
 
 

 

 การเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนร่วมในโครงการ 
หรือในธุรกิจที่ติดต่อ หรือเสนอราคา หรือเป็น
คู่สัญญากับ กฟผ. 
 
 
 

 

 อ่ืน ๆ 
 
 

 

 

ส่วนที่ 3 การด าเนินการเมื่อเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
เมื่อเกิดเหตุการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ 

ดังนี้ 
 ถอนตัวจากการเป็นกรรมการคณะท างาน/....................................................... .......................... 
 อ่ืน ๆ  .................................................................................................................. ......................... 

 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม กฟผ. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณา
โทษวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท า 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
 

(......................................................................) 
 

ต าแหน่ง ................................................................. 
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หมายเหตุ 
1. แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนี้ใช้กับผู้บริหารของ 

กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2. การรายงาน 

 ผู้ว่าการ กฟผ. ให้รายงานโดยตรงถึงประธานกรรมการ กฟผ. 
 ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าให้รายงานโดยตรงถึงผู้ว่าการ กฟผ. 

3. ก าหนดเวลารายงาน 
 รายงานเมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือด ารงต าแหน่งใหม่ รายงานงวดสิ้นปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลภายหลัง 
4. การจัดเก็บเอกสารรายงาน 

 ต้นฉบับเก็บท่ีกองธรรมาภิบาล (กธภ-ห.) ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) 
 ส าเนาเก็บท่ีสายงาน 

 
ค านิยามศัพท์ 

“ญาติ” หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้
บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม (ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563) 
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แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รบัแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 

วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
 

เรียน ....................................... 
 

ข้าพเจ้า ............................................... เลขประจ าตัว ................. ต าแหน่ง .............................. .... 
สังกัด .......... ................................ .  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
.............................................................  และมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 

ลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้น 

รายละเอียด 

 การด ารงต าแหน่งบริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน
กิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. หรือกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กฟผ. หรือเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เกิน
ร้อยละ 5 
ยกเว้น กรณีได้รับมอบหมายจาก กฟผ. เพ่ือ
ด ารงต าแหน่งในกิจการอันเก่ียวเนื่อง 
 

 

 มีญาติเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในกิจการที่เป็น
คู่สัญญากับ กฟผ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(โปรดระบุชื่อคณะกรรมการ) 
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ลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้น 

รายละเอียด 

 การเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนร่วมในโครงการ 
หรือในธุรกิจที่ติดต่อ หรือเสนอราคา หรือเป็น
คู่สัญญากับ กฟผ. 
 
 
 
 

 

 อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

 

 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ถอนตัวจากการเป็นกรรมการ 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ........................ 

 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม กฟผ. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้อง พิจารณา
โทษวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท า 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
 

(......................................................................) 
 

ต าแหน่ง ................................................................. 
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หมายเหตุ 
1. แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนี้ใช้กับผู้ปฏิบัติงานที่

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
2. การรายงาน 

 ให้รายงานโดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน 
3. ก าหนดเวลารายงาน 

 รายงานเมื่อพบการขัดกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
4. การจัดเก็บเอกสารรายงาน 

 ต้นฉบับเก็บท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
 ส าเนา เก็บท่ีกองธรรมาภิบาล (กธภ-ห.) ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) จ านวน 1 

ฉบับ และเกบ็ที่ตนเอง 1 ฉบับ 
 

ค านิยามศัพท์ 
“ญาติ” หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้

บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม (ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563) 

“กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” หมายความถึง คณะกรรมการ ตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 
172/2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการ ตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 389 และ 390 และระเบียบ กฟผ. 
ฉบับที่ 356 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง ได้แก่ 

 ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 172/2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. การซื้อหรือจ้าง 
1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง 

1.5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
1.5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

2. การจ้างท่ีปรึกษา 
2.1 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
2.2 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
2.3 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

3. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
3.1 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
3.2 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
3.3 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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3.4 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือผู้ท าหน้าที่ตรวจ

รับงานจ้าง 
4. การแลกเปลี่ยน (ให้มีคณะกรรมการ กรณีการแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน) 
5. การจ าหน่ายพัสดุ 

5.1 การขาย 
5.1.1 วิธีทอดตลาด 

(1) คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 
(2) คณะกรรมการส่งมอบ 

5.1.2 วิธีคัดเลือก 
(1) คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 
(2) คณะกรรมการส่งมอบ 

5.1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 
(1) คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(2) คณะกรรมการส่งมอบ 

5.2 การแลกเปลี่ยน (ปฏิบัติตามข้อ 4) 
5.3 การโอน 

 คณะกรรมการพิจารณาการโอนพัสดุ 
5.4 การแปรสภาพและท าลาย 

 คณะกรรมการควบคุมการแปรสภาพหรือท าลาย 
 

 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี 389 และ 390 และระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 356 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 

1. การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการหรือพัสดุ (Pre-Qualification : PQ) 
 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการหรือพัสดุ 

2. การซื้อ การจ้าง 
2.1 วิธีสอบราคา 

2.1.1 คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา 
2.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
2.1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2.2 วิธีประกวดราคา 
2.2.1 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
2.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
2.2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2.3 วิธีพิเศษ 
2.3.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ 
2.3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

3. การจ้างท่ีปรึกษา 
3.1 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
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3.2 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
3.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา 

4. การซื้อที่ดิน 
 คณะกรรมการจัดซื้อท่ีติน 

5. การขายพัสดุคงเหลือจากงานโครงการ 
5.1 วิธีประกวดราคา 

5.1.1 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
5.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
5.1.3 คณะกรรมการส่งมอบ 

5.2 วิธีตกลงราคา 
5.2.1 คณะกรรมการพิจารณาราคาขาย 
5.2.2 คณะกรรมการส่งมอบ 

6. การจ าหน่ายเชื้อเพลิง 
 คณะกรรมการการจ าหน่ายเชื้อเพลิง 

7. การจ าหน่ายท่ีดิน 
7.1 คณะกรรมการด าเนินการขายที่ดิน 
7.2 คณะกรรมการด าเนินการแลกเปลี่ยนที่ดิน 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



หน้า 71 
 
 

บรรณานุกรม 

1) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 321 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การก ากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟผ. ซึ่งได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 324 แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 โดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 
333 แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 โดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 371 

2) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 344 ว่าด้วย การให้พนักงานไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ กฟผ. 
3) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 346 ว่าด้วย การก ากับดูแลกิจการ 

4) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

5) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 373 ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ กฟผ. 
6) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 389 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 

ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 390 

7) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 392 ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
8) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 393 ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 
9) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 394 ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
10) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 395 ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

11) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 396 ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
12) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 397 ว่าด้วย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
13) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 398 ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อ านวยการฝ่าย 

14) ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 400 ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนของผู้ว่าการ และคณะอนุกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 

15) ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 172/2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

16) ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 202/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและจัดการธุรกิจในเครือ (คพธ.) 
17) ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 9/2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. 
18) แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล ปี 2559 ของ สคร. 
19) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 
20) บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 14/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ 

21)  ประกาศ กฟผ. ที่ 21/2559 เรื่อง นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. 
22)  ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2561 เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ของ กฟผ. 
23)  ประกาศ กฟผ. ที่ 15/2561 เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
24)  ประกาศ กฟผ. ที่ 29/2561 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ 

25) ประกาศ กฟผ. ที่ 1/2562 เรื่อง นโยบายทรัพยากรบุคคล กฟผ. 
26)  ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2563 เรื่อง การสนองนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตของ กฟผ. 
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27)  ประกาศ กฟผ. ที่ 6/2563 เรื่อง นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กฟผ. 
28) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

29) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
30) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

31) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

32)  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

33) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
34) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

35) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
36) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

37) พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 
38)  พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ 

พ.ศ. 2534 

39) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2537 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจและบทก ากับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

40) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
41) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการ

เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

42) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ 

43) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
44) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547 เรื่อง การก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับเงิน

ส าหรับรัฐวิสาหกิจ 
45) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม 

46) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

47)  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ร่างอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

48) ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 356 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
49) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

50) หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 


