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คูมือการก ากับดูลกิจการทีไดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ป โ56ใ 
 

สวนทีไ แ บททัไวเป 
การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ิกฟผฺี ป็นรัฐวิสาหกิจดຌานสาธารณูปภคภาย฿ตຌการก ากับดูล

ของกระทรวงพลังงาน จัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ ดย
การรวมกิจการดຌานการผลิตละสงพลังงานเฟฟງา ใ หง เดຌก การเฟฟງายันฮี การลิกเนท์ ละการเฟฟງา
ตะวันออกฉียงหนือ ขຌาป็นหนวยงานดียวกัน ตัๅงตวันทีไ แ พฤษภาคม โ5แโ พืไอด านินภารกิจหลักดຌาน
การจัดหาพลังงานเฟฟງา฿หຌพียงพอตอความตຌองการของคนเทย รวมถึงการรักษาสถียรภาพของระบบเฟฟງา฿น
ประทศเทย฿หຌมีความมัไนคง 

฿นกระบวนการบริหารจัดการชิงกลยุทธ์ กฟผฺ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ 
กฟผฺ ดังนีๅ 
 

วิสัยทัศน์ 
Innovate Power Solutions for a Better Life: นวัตกรรมพลังงานเฟฟງาพืไอชีวิตทีไดีกวา 

 

พันธกิจ 
ป็นองค์การหลักพืไอรักษาความมัไนคงดຌานพลังงานเฟฟງาละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของ

ประทศดຌวยนวัตกรรมพืไอความสุขของคนเทย 
 

คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. 
คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผฺ คือ SPEED ซึไงป็นนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ

ผูຌปฏิบัติงาน ละบทบาทของผูຌบริหาร฿นการสืไอสารละถายทอด รวมทัๅงการป็นบบอยางทีไดี ิRole Modelี
ทีไสอดคลຌองละสนับสนุนตอการบรรลุวิสัยทัศน์ละทิศทางกลยุทธ์฿หมของ กฟผฺ ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 S: Sense of Belonging รักองค์การ 

 ค าจ ากัดความ : มีความรัก ความผูกพัน ละรูຌสึกป็นจຌาขององค์การ 
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : ปกปງอง รักษาผลประยชน์ละชืไอสียงขององค์การ สียสละ ทุมท อุทิศตน 

มีความสามัคคี 
 บทบาทของผูຌบริหาร : กลຌาตัๅงปງาหมายทัๅงดຌานผลิตภาพ ละดຌานความผูกพัน ป็นบบอยาง ละ

สอนงาน ติดตาม฿หຌก าลัง฿จ ก าหนด฿หຌป็นตัวชีๅวัด฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน 
 P: Performance Excellence มุงงานลิศ 

 ค าจ ากัดความ : ท างานอยางมืออาชีพ มีความกง฿นงานหลายดຌาน 
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : มุงมัไนสรຌางผลงาน มีปງาหมายทีไทຌาทาย รับผิดชอบสูง 
 บทบาทของผูຌบริหาร: สงสริม฿หຌพนักงานมุงความส ารใจ พรຌอมรับการปลีไยนปลง สอนงาน฿หຌ

พนักงานขຌา฿จการปฏิบัติงาน ขยายปງาหมาย฿หຌทຌาทาย 
 E: Ethic & Integrity ทิดคุณธรรม 

 ค าจ ากัดความ : มีนวทางประพฤติสอดคลຌองกับจริยธรรม ละหลักธรรมาภิบาล 
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : ซืไอสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระบียบวินัย ตอตຌานการทุจริต เมอาปรียบผูຌอืไน 

เมลือกปฏิบัติ 
 บทบาทของผูຌบริหาร : ป็นบบอยาง ละสอนงาน รณรงค์สงสริมผูຌทีไมีนวทางปฏิบัติทีไดี ติดตาม

สอดสองการปฏิบัติงาน 
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E: Enthusiasm for Innovation น าดຌวยนวัตกรรม 
 ค าจ ากัดความ : สวงหาวิธีการ฿หม พืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ทีไมีประยชน์ชิงพาณิชย์หรือชิงสังคม 

ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนางาน พืไอ฿หຌกิดกระบวนการ฿หม 
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : กลຌาทีไจะลองท า คิด฿หม ท า฿หม น าทคนลยี฿หมมา฿ชຌ 
 บทบาทของผูຌบริหาร : สงสริม฿หຌกิดผลงาน นวัตกรรม ดยสงสริมนวทางการ฿ชຌงบประมาณ 

การตัดสินยกลิกหรือดินหนຌาท านวัตกรรม สรຌางบรรยากาศ฿หຌกลຌาคิด กลຌาท า ติดตามความกຌาวหนຌา 
 D: Devotion to Society ท าประยชน์พืไอสังคม 

 ค าจ ากัดความ : มีจิตส านึก฿นความรับผิดชอบตอประทศชาติ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม 
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : มีจิตสาธารณะ สรຌางความขຌา฿จอันดีกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
 บทบาทของผูຌบริหาร : ก าหนดนยบายสงสริมการขຌารวมกิจกรรมกับสังคม กิจกรรมสาธารณะ 

ป็นบบอยางการขຌารวมกิจกรรมพืไอสังคม ก าหนดนยบายการจัดสรรละ฿ชຌงบประมาณ ก าหนด฿หຌการท า
ประยชน์พืไอสังคมป็นตัวชีๅวัดผล฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนຌา 3 
 

สวนทีไ โ การก ากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ. 
การก ากับดูลกิจการทีไดี หมายถึง การก ากับดูลกิจการทีไป็นเปพืไอการสรຌางคุณคา฿หຌกิจการอยาง

ยัไงยืน นอกหนือจากการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอน าเปสูผลอยางนຌอยคือสามารถขงขัน
เดຌละมีผลประกอบการทีไดีดยค านึงถึงผลกระทบ฿นระยะยาว การด านินงานอยางมีจริยธรรม คารพสิทธิ
ละมีความรับผิดชอบตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ป็นประยชน์ตอสังคมละพัฒนาหรือลดผลกระทบดຌานลบตอ
สิไงวดลຌอม ตลอดจนสามารถปรับตัวเดຌภาย฿ตຌปัจจัยการปลีไยนปลง ดยยึดหลักส าคัญของการก ากับดูล
กิจการทีไดี ดังนีๅ 

หลักนิติธรรม 
- มีการออกกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ทีไทันสมัยละป็นธรรม ป็นทีไยอมรับละยินยอมพรຌอม฿จปฏิบัติ

ตามของผูຌปฏิบัติงาน/หนวยงาน/สังคม   
- บริหารละปฏิบัติงานตามระบียบปฏิบัติ มิ฿ชตามอ าภอ฿จ 

- ปรับปรุงกระบวนการราง ออกกฎละหรือระบียบปฏิบัติ ละการบังคับ฿ชຌ฿หຌมีความรัดกุม รวดรใว 
ละป็นธรรม 

หลักคุณธรรม 
- ยึดมัไน฿นความถูกตຌองดีงามของศีลธรรม จริยธรรม ละวัฒนธรรมทีไสังคมยอมรับวาพึงปฏิบัติ 
- รณรงค์฿หຌบุคลากรปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นตัวอยางกสังคม 

- สงสริมสนับสนุน฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีความซืไอสัตย์ จริง฿จ ขยัน อดทน มีระบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต จนป็นนิสัยประจ า 

หลกัความปรง฿ส 
- สรຌางความเวຌวาง฿จซึไงกันละกันของคน฿นองค์การ ดยปรับปรุงกลเกการท างานของทุกหนวยงาน

฿หຌมีความปรง฿ส ผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌดยสะดวกละขຌา฿จ
งาย 

- มีกระบวนการ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตรวจสอบความถูกตຌองชัดจนเดຌ 
- มีหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการด านินงานตาง โ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿ส 

หลักการมีสวนรวม 
- ปຂดอกาส฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย มีสวนรวมรับรูຌ  ละสนอความหใน฿น

การตัดสิน฿จปัญหาส าคัญของหนวยงานละหรือประทศ เมวาดຌวยการจຌงความหใน การเตสวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การสดงประชามติ หรืออืไน โ 

- คารพ฿นความคิดหในทีไตกตาง 

หลักความรับผิดชอบ 
- ตระหนัก฿นสิทธิหนຌาทีไ หรือส านึก฿นความรับผิดชอบตอสังคมหรือสิไงวดลຌอม 

- ฿ส฿จปัญหาสาธารณะของหนวยงาน ละหรือบຌานมอืง 

- กระตือรือรຌน฿นการกຌปัญหา 

- กลຌายอมรับผลดีละผลสียจากการกระท าของตน 

หลักความคุຌมคา 
- บริหารจัดการละ฿ชຌทรัพยากรทีไมีจ ากัดพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกสวนรวม รณรงค์฿หຌ

ผูຌปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด 

- สรຌางสรรค์สินคຌาละบริการทีไมีคุณภาพ 
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- รักษาละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌสมบูรณ์ยัไงยืน 

- สรຌางมูลคาพิไม 
 

ความส าคัญของการก ากับดูลกิจการทีไดี 
1ฺ สริมสรຌางความปรง฿ส฿นระบบบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติทีไป็นสากล 

ชัดจน ละตรวจสอบเดຌ 
2ฺ สรຌางความชืไอถือละความมัไน฿จกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
3ฺ ท า฿หຌการด านินงานบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป็นทีไ

ยอมรับ สามารถขงขันเดຌ฿นระดับสากล ละสรຌางมูลคาพิไมกองค์การ 
4ฺ ฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลสารสนทศ ทัๅงขຌอมูลทางการงินละเม฿ชทางการงินอยางมีระบบ ถูกตຌอง 

ชืไอถือเดຌ ครบถຌวน พียงพอ สมไ าสมอ ละทันวลา 
5ฺ มีจรรยาบรรณขององค์การ ฿หຌกรรมการ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงานทุกคนเดຌทราบถึงมาตรฐาน

การปฏิบัติทีได ี
6ฺ ป็นครืไองมือตรวจสอบการท างานดຌานตาง โ ขององค์การ 
7ฺ ป็นครืไองมือปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์ทีไอาจกิดขึๅน 

 

นยบายทีไกีไยวขຌองกับการก ากับดูลกิจการทีไดี 
นยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผ. 
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ ตาม

ประกาศ กฟผฺ ทีไ 47/2563 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีได านินงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต 
ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ละตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบ ดยมีสาระส าคัญของนยบายฯ ดังนีๅ 

 นยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ เดຌน าหลักการก ากับดูลกิจการ
ทีไดีของ กฟผฺ มา฿ชຌ฿นการด านินงานทุกขัๅนตอนอยางครงครัด ละน านวทางละมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต มาป็นกรอบ฿นการปງองกันละตอตຌานการทุจริตละ
ก าหนดมาตรการควบคุมภาย฿นของ กฟผฺ รวมทัๅง฿หຌความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นยบาย 
ละผนงานทีไส าคัญ ดยค านึงถึงความถูกตຌอง ครบถຌวน ทันวลา ละมีการพิจารณาถึงปัจจัยสีไยงละวาง
นวทางการบริหารจัดการอยางหมาะสม ตลอดจนยึดถือจรรยาบรรณละนวปฏิบัติทีไดีตามคูมือจริยธรรม
ละจรรยาบรรณ กฟผฺ ป็นนวทาง฿นการประพฤติปฏิบัติ ควบคูเปกับขຌอบังคับละระบียบของ กฟผฺ 

นอกจากนีๅ นยบายฯ ดังกลาวเดຌสงสริม฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ปฏิบัติงานดຌวยความทุมท
ตามบทบาทหนຌาทีไ มีความป็นธรรม ละตระหนักถึงความส าคัญละความจ าป็น฿นการปງองกันละตอตຌาน
การทุจริต มุงนຌนการบริหารจัดการนวัตกรรม ละพัฒนาความยัไงยืนชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ดยค านึงถึง
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม สงสริม฿หຌมีการติดตาม ปຂดผย ละรายงานผลการด านินงานดຌานการงินละ
เม฿ชการงิน การปฏิบัติตามนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี ละการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละ
ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับการด านินงานของ กฟผฺ อยางถูกตຌอง ครบถຌวน ชืไอถือเดຌ สมไ าสมอ ละทันวลา 
รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌมีระบบ มาตรการ หรือนวทางการฝງาระวัง ตรวจสอบ ละรับรืไองรຌองรียน พืไอปງองกัน
มิ฿หຌกิดการทุจริต฿นทุกกระบวนการท างาน ตลอดจนสงสริม฿หຌมีการตงตัๅงคณะกรรมการฉพาะรืไองตาม
ความหมาะสม พืไอพิจารณากลัไนกรองงานทีไมีความส าคัญอยางรอบคอบ 

พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการน าเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌาน
การทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ฿หຌป็นผูຌจัดท าคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการด านินงานทีไกีไยวขຌอง บริหาร
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จัดการละสงสริมการด านินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการด านินงาน อยางนຌอย
เตรมาสละ แ ครัๅง 
 

นยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ 
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 36/2563 

ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการปฏิบัติตอลูกคຌาป็นเปตามมาตรฐานการบริการ ละ฿หຌผูຌปฏิบัติงานขຌา฿จถึง
บทบาทหนຌาทีไละวิธีปฏิบัติตอลูกคຌาทีไป็นมาตรฐานขององค์การครอบคลุมทุกจุดสัมผัสบริการ ิTouch 
Pointี ทางธุรกิจทีไอาจมีกับลูกคຌา ละมีการทบทวนนยบายฯ อยางนຌอยปละ แ ครัๅง ดยมีสาระส าคัญของ
นยบายฯ ดังนีๅ 
 นยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ เดຌน าคานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผ ฺ รัก
องค์การ มุงงานลิศ ทิดคุณธรรม น าดຌวยนวัตกรรม ท าประยชน์พืไอสังคม มาป็นคานิยม฿นการบริการลูกคຌา
ดย฿หຌความส าคัญกับทุกบทบาทหนຌาทีไทีไมีตอลูกคຌา พืไอ฿หຌการบริการมีคุณภาพสูงสุด ฿นวลาทีไรวดรใว ละ
ป็นมืออาชีพ ละมีมาตรฐานดຌานบริการทีไค านึงถึงกระบวนการตามสຌนทางดินของลูกคຌาผานจุดสัมผัสบริการ
ดຌานดิจิทัล ิDigital Touchpointsี ละจุดสัมผัสทางกายภาพ ิPhysical Touchpointี พืไอสามารถ
฿หຌบริการละก าหนดนวทางการประมินผลเดຌครบถຌวนทุกขัๅนตอนทีไส าคัญ 

พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการน าเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงคณะท างานบริหาร
จัดการลูกคຌา กฟผฺ ฿หຌป็นผูຌจัดท าคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการด านินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละ
สงสริมการด านินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการด านินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง 
 

นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม 
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 37/2563 

ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการด านินธุรกิจของ กฟผฺ ป็นเปอยางป็นธรรมตอผูຌกีไยวขຌอง฿นระบบนิวศ 
ิEcosystemี มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ดยมีสาระส าคัญของนยบายฯ ดังนีๅ 

นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม เดຌก าหนดนวปฏิบัติ฿นการรับผิดชอบตอคูขงละ
จຌาหนีๅ ดยปฏิบัติตอคูขงตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการขงขันทางการคຌาละปฏิบัติตอจຌาหนีๅตามสัญญา
หรือขຌอตกลง มีการสงสริมการขงขันทีไป็นธรรม ดยตอตຌานการผูกขาด ละการลือกปฏิบัติทางการคຌา 
รวมทัๅงมีการบริหารจัดการทางการงินตามงืไอนเขตลาดทีไครอบคลุมนวทางการขຌาถึงละจัดหางินทุนอยาง
ปรง฿สละป็นธรรม การจัดท าบัญชีการงินตามมาตรฐานทีไป็นทีไยอมรับ ละการยกบัญชีการงินชิง
พาณิชย์ละสังคม 

นอกจากนีๅ นยบายฯ เดຌก าหนดชองทางรับขຌอรຌองรียนละการชดชย กรณีคูข งละจຌาหนีๅถูก
ละมิดตามกฎหมาย มุงมัไน฿นการตอตຌานทุจริตละรับสินบนทีไจะน าเปสูการสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขัน
ทางการตลาด ตลอดจนด านินการจัดซืๅอจัดจຌางอยางป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติกับกลุมคูคຌาละผูຌสงมอบ 

พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการน าเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงคณะท างานบริหาร
จัดการลูกคຌา กฟผฺ ฿หຌป็นผูຌจัดท าคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการด านินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละ
สงสริมการด านินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการด านินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง 
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นยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานก ากับดูล 

กฟผฺ มีการประกาศนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานก ากับดูล ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 38/2563 
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการบริหารจัดการสิทธิของหนวยงานก ากับดูล ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละ
ปรง฿ส ดยมีสาระส าคัญของนยบายฯ ดังนีๅ 

แฺ กฟผฺ ฿หຌความส าคัญตอการปງองกันการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿นพืไอสวงหาผลประยชน์฿นทางมิชอบ ดย
ก าหนดนวทาง฿นการปฏิบัติอยางป็นลายลักษณ์อักษร มิ฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน 
฿ชຌขຌอมูลดังกลาวพืไอผลประยชน์ของตนองละผูຌกีไยวขຌอง ตลอดจนควบคุมละปງองกันการขຌาถึงขຌอมูลของ 
กฟผฺ จากบุคคลภายนอก 

โฺ กฟผฺ ก าหนด฿หຌมีการสอบทานการท ารายการทีไกีไยวยงกัน ดยหนวยงานตรวจสอบภาย฿น ซึไง
ตຌองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ ละมีการปຂดผยขຌอมูลดังกลาวเวຌ฿นรายงานประจ าป 

ใฺ คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ตຌองปฏิบัติหนຌาทีไพืไอผลประยชน์สูงสุดของ กฟผฺ 
พึงละวຌนการประกอบกิจการอันมีสภาพดียวกัน ละป็นการขงขันกับกิจการของ กฟผฺ หรือบริษัท฿นครือ 
กฟผฺ เมวาจะท าพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไน หรือขຌาป็นหุຌนสวน หรือผูຌถือหุຌนทีไมีอ านาจตัดสิน฿จ หรือ
คณะกรรมการ หรือผูຌบริหาร฿นกิจการทีไป็นการขงขัน หรือมีลักษณะดียวกันกับ กฟผฺ หรือบริษัท฿นครือ 

พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการน าเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ส านักลขานุการองค์การ ละฝຆายก ากับ
การปฏิบัติตามกฎระบียบ จะป็นผูຌจัดท าคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการด านินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการ
ละสงสริมการด านินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการด านินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ 
แ ครัๅง 
 

นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผ. 
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/2563 ดยมี

วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไคนเทยเวຌวาง฿จละภาคภูมิ฿จ ด านินงานดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม
มุงสูการพัฒนาอยางยัไงยืน ซึไงสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ พฺศฺ โ5ๆแ ู โ5่เ ดຌานทีไ 5 การสรຌางการติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ละปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนของสหประชาชาติ ิUNSDGsี ้ 
ปງาหมาย เดຌก ปງาหมายทีไ ็ุ แใุ ุ่ ุ้ แแุ แโุ แ5ุ ๆ ละ โ ดยมีสาระส าคัญของนยบายฯ ดังนีๅ 

แฺ สงสริมการขຌาถึงพลังงาน฿นราคาทีไหมาะสมละชืไอถือเดຌ ดยการวิจัยพัฒนา พิไมประสิทธิภาพ
ละสถียรภาพการผลิตเฟฟງาดยพลังงานหมุนวียน รวมทัๅงการพัฒนาระบบสงเฟฟງา฿หຌพรຌอมตอการรองรับ
พลังงานหมุนวียนอยางมีประสิทธิภาพ 

โฺ ลดผลกระทบตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟฟງาดຌวย
ชืๅอพลิงฟอสซิล ละลดการปลดปลอยกຍาซรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเฟฟງา 

ใฺ สงสริมการติบตทางศรษฐกิจทีไตอนืไองละยัไงยืน ดยการพัฒนาระบบการผลิตเฟฟງา ฿หຌ
พียงพอตอความตຌองการ ทีไมีความมัไนคงชืไอถือเดຌ ปรับปรุงบ ารุงรักษาพัฒนาระบบสงเฟฟງา ขยายระบบ
ครงขายเฟฟງาอัจฉริยะ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน พิไมการจຌางงานทຌองถิไน  พัฒนา฿หຌขืไอนละรงเฟฟງาป็น
หลงทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ ละสนับสนุนการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทีไดี฿นการท างาน 

ไฺ สงสริมการอนุรักษ์พลังงานละสิไงวดลຌอม รวมถึงสนับสนุนการผลิตละการบริภคทีไยัไงยืน ดย
การจัดการของสียอันตรายทีไกิดจากกระบวนการผลิตเฟฟງา พัฒนาระบบศรษฐกิจหมุนวียน ิCircular 
Economyี การจัดการดຌานการ฿ชຌเฟฟງา ิDemand Side Managementี ละสนับสนุนการพัฒนามือง
อัจฉริยะ ิSmart cityี 
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5ฺ อนุรักษ์ฟ้นฟูระบบนิวศ ยกระดับการขຌาถึงทรัพยากรนๅ าอยางยัไงยืน ละสงสริมกษตรกรรมทีไ
ยัไงยืน ดยการลดผลกระทบจากการผลิตเฟฟງา การบริหารจัดการนๅ าอยางมีประสิทธิภาพ การด านินครงการ
ดຌานสิไงวดลຌอม การหยุดยัๅงการสืไอมทรมของดิน ละการสงสริมกสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง พืไอสรຌางความหลากหลายทางชีวภาพ ละความมัไนคงทางอาหาร 

พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการน าเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม รองผูຌวาการยุทธศาสตร์จะป็นผูຌจัดท าคูมือหรือ
นวทางปฏิบัติ฿นการด านินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละสงสริมการด านินงานตามนยบายฯ รวมทัๅง
ติดตามละรายงานผลการด านินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง 
 

นยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับดูลทีไดีก
หนวยงานก ากับดูล 

กฟผฺ มีการประกาศนยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับ
ดูลทีไดีกหนวยงานก ากับดูล ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 40/2563 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับดูลทีไดีกหนวยงานก ากับดูลของ กฟผฺ ป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลครอบคลุม฿นทุกประดใน ดยมีสาระส าคัญของนยบายฯ ดังนีๅ 

นยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับดูลทีไดีกหนวยงาน
ก ากับดูล เดຌก าหนด฿หຌ กฟผฺ ตຌองรายงานผลการปฏิบัติงาน ดยครอบคลุมประดในทีไส าคัญ เดຌก การรายงานผล
ทางดຌานการงินละเม฿ชการงิน การรายงานการปฏิบัติตามนวทางการก ากับดูลทีไดี ละการรายงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับกิจการ ซึไงตละประดในจะตຌองรายงานอยาง
ครบถຌวน ถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ตามมาตรฐานทีไก าหนด ดยอาจน าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการปຂดผยรายงานทีไ
ส าคัญ ส าหรับการรายงานผลทางดຌานการงินละเม฿ชการงิน ฿หຌน าสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาป็น
รายเตรมาส ดย฿นการสอบทาน ละตรวจสอบความถูกตຌองของรายงานทางการงิน ฿หຌคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กฟผฺ รับผิดชอบ฿นการดูล ละตรวจสอบ รวมกับรองผูຌวาการการงินละบัญชี ละผูຌสอบ
บัญชี สวนรายงานดຌานทีไเม฿ชการงิน ฿หຌคณะกรรมการชุดยอยทีไกีไยวขຌองรับผิดชอบ฿นการดูล สอบทาน 
ละตรวจสอบความถูกตຌองรวมกับหนวยงานทีไรับผิดชอบ 

พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการน าเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ฝຆายผนยุทธศาสตร์ ละฝຆายก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎระบียบ จะป็นผูຌจัดท าคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการด านินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละสงสริม
การด านินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการด านินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง 
 

นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน 
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ ไแ/2563 ดยมี

วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการบริหารจัดการขຌอรຌองรียนของ กฟผฺ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละกิด
ประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ซึไงมีสาระส าคัญของนยบายฯ ดังนีๅ 
 นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน ก าหนด฿หຌศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ท าหนຌาทีไบริหารจัดการ
ขຌอรຌองรียนของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล ดยมีขอบขต ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ผูຌรับผิดชอบ 
การติดตามละการรายงานผลการด านินงานตามทีไระบุ฿นคูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ มุงมัไน฿น
การปฏิบัติละตอบสนองตอความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุมตามระยะวลาทีไกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนมีระบบติดตามละประมินประสิทธิผลการบริหารจัดการขຌอรຌองรียนดຌวยระบบดิจิทัล 
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พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการน าเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌาน
การทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ฿หຌท าหนຌาทีไสงสริม สนับสนุน ละติดตามการปฏิบัติตามการจัดการขຌอรຌองรียน
การทุจริต 
 

 ประกาศจตจ านงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล 
ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌประกาศจตจ านงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาลตามประกาศ 

กฟผฺ ทีไ  2/2564 พืไอ฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พฺศฺ โ5ๆเ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต พฺศฺ 2561 พระราชกฤษฎีกา
วาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พฺศฺ โ5ไๆ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ิพฺศฺ 2561ู2580ี 
ละยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพฺศฺ โ5ๆเูโ5ๆไี รวมทัๅง
ตอบสนองตอพันธกิจของ กฟผฺ ดยก าหนดนวทาง฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทุกคน ถือปฏิบัติ ดังนีๅ 

1ฺ บริหารงานละปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล กฟผฺ ดยถือประยชน์ของประทศป็นส าคัญ 
ละพรຌอมรับผิดชอบ หากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

2ฺ สรຌางภูมิคุຌมกันเม฿หຌกิดการทุจริตคอร์รัปชัน฿น กฟผฺ ดຌวยการปฏิบัติตามนยบายการก ากับดูล
กิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ กฎระบียบตาง โ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ 
อยางครงครัด ดยเมกระท าการ฿ด โ อันป็นการทุจริต฿นชิงนยบาย ละกอ฿หຌกิดการขัดยຌงระหวาง
ประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

3ฺ สริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต฿นองค์การดຌวยการเมทนตอพฤติกรรมการทุจริต ทัๅง฿นการบริหารงาน
ละการปฏิบัติงาน สงสริมการปลูกฝังละสรຌางวัฒนธรรมทางความคิด฿นการยกยะประยชน์สวนตนกับ
ประยชน์สวนรวม 

4ฺ พัฒนาระบบการก ากับดูลกิจการทีไดีละการน าองค์การ ละกระบวนการท างานทุกขัๅนตอน฿หຌ
ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ดยปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการวางผนละ
ตรวจสอบการด านินงาน ละขຌาถึงขຌอมูลตาง โ ของ กฟผฺ เดຌสะดวก รวดรใว ทันวลา รวมทัๅงมีชองทางรับ
รืไองรຌองรียนหรือขຌอสนอนะหลายชองทาง 

5ฺ บริหารละปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการท างานอยางครงครัด รวมทัๅงสดงขัๅนตอน
การปฏิบัติงานละระยะวลาลຌวสรใจ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทราบอยางชัดจน 

6ฺ ถายทอดนยบาย ระบียบปฏิบัติ หรือมาตรการกีไยวกับการปງองกันละปราบปรามการทุจริตของ
รัฐบาล หนวยงานก ากับดูล ละองค์กรอิสระ ผานชองทางการสืไอสารตาง โ ฿หຌผูຌปฏิบัติงานรับทราบอยาง
ทัไวถึงละตอนืไอง 
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สวนทีไ 3 หลักการละนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ. 
 กฟผฺ เดຌก าหนดป็นขຌอบังคับการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ฉบับทีไ 402 วาดຌวย การก ากับดูล
กิจการ ดยยึดตามหลักการละนวทางการก ากับดูล กิจการทีไดี ฿นรัฐวิสาหกิจของส านักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กระทรวงการคลัง ละตามมาตรฐานการปฏิบัติทีไป็นสากล 
ประกอบดຌวย 8 หมวด ดังนีๅ 

หมวดทีไ 1 บทบาทของภาครัฐ 
กฟผฺ ป็นรัฐวิสาหกิจดຌานกิจการพลังงานภาย฿ตຌการก ากับดูลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง 

ด านินงานตามวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌบรรลุภารกิจของการจัดตัๅงองค์การ คือ การผลิต จัด฿หຌเดຌมา ละจ าหนาย
พลังงานเฟฟງา฿หຌกการเฟฟງานครหลวง ิกฟนฺี การเฟฟງาสวนภูมิภาค ิกฟภฺี ผูຌ฿ชຌเฟฟງาตามกฎหมายก าหนด
ละประทศ฿กลຌคียง พรຌอมทัๅงธุรกิจอืไน โ ทีไกีไยวนืไองกับกิจการเฟฟງาภาย฿ตຌกรอบพระราชบัญญัติการเฟฟງา
ฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ ิพฺรฺบฺ กฟผฺี ดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานละส านักงาน 
กกพฺ ป็นผูຌก าหนดนยบายละก ากับกิจการพลังงาน ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
การก ากับกิจการพลังงาน พฺศฺ โ55เ ละกรอบนยบายของรัฐ 

กระทรวงการคลัง ดย ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี รวมกับส านักงาน
สภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศชฺี ละกระทรวงพลังงาน เดຌก าหนดนวนยบายผูຌถือหุຌน
ภาครัฐ ิStatement of Direction: SODี ทีไมีตอรัฐวิสาหกิจ พืไอป็นนวทาง฿นการก ากับดูลรัฐวิสาหกิจ 
ดยน ามา฿ชຌป็นกรอบ฿นการก าหนดยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ซึไงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจละผูຌบริหาร
สูงสุดยึดถือป็นนวทาง฿นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ละก าหนดป็นตัวชีๅวัดตามบันทึกขຌอตกลงประมินผล
ประจ าป ละมีการรายงานผลการด านินงานดຌานการงินละเม฿ชการงิน ดຌานการปฏิบัติตามนวทางการก ากับ
ดูลทีไดีตามมาตรฐานสากล ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับกิจการ 

นวนยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐ ิStatement of Direction: SODี ทีไมีตอรัฐวิสาหกิจละกีไยวขຌองกับ  
กฟผฺ มีดังนีๅ 

 ภาพรวม : ป็นกลเกขับคลืไอนยุทธศาสตร์ทางศรษฐกิจ ละสังคมของประทศบนพืๅนฐาน
การด านินงานทีไมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 รายสาขา : สรຌางความมัไนคงดຌานพลังงานของประทศ สงสริมละพัฒนาพลังงานทดทนทีไ
สะอาด สนับสนุนการ฿ชຌพลังงานอยางคุຌมคา ละบริหารตຌนทุน฿หຌมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูลสังคมละ
สิไงวดลຌอม 

 รายหง : สรຌางความชืไอมัไน฿นดຌานความพียงพอ ความมัไนคง ละคุณภาพของระบบเฟฟງาของ
ประทศ พัฒนาการผลิตเฟฟງาจากพลังงานทดทน ดยค านึงถึงผลกระทบตอสังคมละสิไงวดลຌอม รวมถึง
บริหารตຌนทุน ละทรัพยากรขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดทีไ 2 คณะกรรมการ กฟผ. 
นวทางการก ากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผฺ ฿นสวนทีไกีไยวกับคณะกรรมการ กฟผฺ ประกอบดຌวย 3

หัวขຌอ ดังนีๅ 
แ.  ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผ. ละการสรรหากรรมการ กฟผ.  

แ.แ ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผ.  
ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามพระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ 2511 พระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518 มติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 18 
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กรกฎาคม 2560 รืไอง นวทางการตงตัๅงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หลักการละนวทางการก ากับดูล
กิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ละนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 
ิสครฺี ดังนีๅ 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ประกอบดຌวย ประธานกรรมการ ละกรรมการอืไนอีกเมกิน 10 คน 
รวมทัๅงผูຌวาการซึไงป็นกรรมการดยต าหนง  

 กรรมการ กฟผฺ ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามพระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ 
2511 ละพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีผูຌทนกระทรวงการคลังทีไ ป็นขຌาราชการประจ า฿น
กระทรวงการคลังป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีผูຌทนกระทรวงพลังงานทีไป็นขຌาราชการประจ า฿นกระทรวง
พลังงาน ละเมอยู฿นหนวยงานทีไท าหนຌาทีไก ากับดูลการประกอบกิจการ ิRegulatorี ของ กฟผฺ จ านวน แ 
คน ป็นกรรมการ ทัๅงนีๅ กรณีมีหตุจ าป็นอาจตงตัๅงพิไมติมเดຌอีกเมกิน 1 คน 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการอืไนทีไมิ฿ชกรรมการดยต าหนงทีไมาจากบัญชีรายชืไอ
กรรมการรัฐวิสาหกิจทีไกระทรวงการคลังจัดท าขึๅน ิDirectors’ Pool : DPี เมนຌอยกวา 1 ฿น 3 ของจ านวน
กรรมการอืไนทัๅงหมด 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการอืไนทีไมิ฿ชกรรมการดยต าหนงป็นผูຌทรงคุณวุฒิละ
มีประสบการณ์ท างานภาคธุรกิจ ิภาคอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานทีไมิ฿ชสวนราชการี เมนຌอยกวา 1 ฿น 
3 ของจ านวนกรรมการอืไนทัๅงหมด 

 กรรมการ กฟผฺ ตຌองมีความรูຌความชีไยวชาญสอดคลຌองกับสมรรถนะหลักละความรูຌทีไ
จ าป็น ิSkill Matrixี ของคณะกรรมการ กฟผฺ ดยกรรมการ กฟผฺ ตละคนตຌองมี Skill Matrix อยางนຌอย
ดຌาน฿ดดຌานหนึไง ละคณะกรรมการ กฟผฺ ทัๅงคณะ ตຌองมี Skill Matrix ฿นภาพรวมครบ แแ ดຌาน ประกอบดຌวย 
การงิน บัญชี กฎหมาย ทคนลยีสารสนทศ กิจการพลังงาน บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
ศรษฐศาสตร์ การคลัง ละนวัตกรรม 

 กรรมการ กฟผฺ จะด ารงต าหนงกรรมการ฿นรัฐวิสาหกิจกินกวา 3 หงมิเดຌ ฿นกรณีทีไมี
การด ารงต าหนงกรรมการ฿นบริษัทละหรือหนวยงานของรัฐจะตຌองเมป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไ 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรมีกรรมการอิสระ เมนຌอยกวา 1 ฿น 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัๅงหมด ดยประธานกรรมการ กฟผฺ ควรป็นกรรมการอิสระ ทัๅงนีๅ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีไมี
ความป็นอิสระจากผูຌบริหาร หนวยงานของรัฐ หรือบุคคล฿ดกใตามทีไจะท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จทีไเมป็นอิสระ ดย
กรรมการอิสระตຌองมีอิสระ฿นการตัดสิน฿จละควบคุมการด านินงานของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามพันธกิจ ปງาหมาย 
ละประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียดยรวมมากทีไสุด 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรประกอบดຌวย กรรมการทีไมีคุณลักษณะฉพาะดຌานทีไมีความจ าป็น
ตอการด านินธุรกิจละจ าป็นตอการบรรลุปງาหมายหลักละพันธกิจของ กฟผฺ ละมีคุณสมบัติหลากหลาย
ทัๅง฿นดຌานทักษะ ความรูຌ ความชีไยวชาญ ประสบการณ์ ละความสามารถ ตลอดจนความหลากหลายทางดຌาน
อายุละพศ 
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 อดีตผูຌวาการ ควรพຌนจากต าหนงอยางนຌอย 2 ป กอนเดຌรับการตงตัๅงป็นกรรมการ 
กฟผฺ 
 

การตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอกลัไนกรองงานทีไส าคัญ 
คณะกรรมการ กฟผฺ ตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอป็นกลเก฿นการก ากับดูลกิจการทีไดี 

ละระบบการบริหารจัดการองค์การทีไส าคัญ ดังนีๅ 
1ี คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 406 วาดຌวยคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผฺ 

ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนเมกิน ็ คน ซึไง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย ใ คน ละอาจตงตัๅง
ผูຌทรงคุณวุฒิ หรืออดีตผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการขึๅนเป ป็นกรรมการพิไมติมเดຌอีกเมกิน โ คน ละมี
ผูຌวาการป็นกรรมการละลขานุการคณะกรรมการดยต าหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ 
ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหาร รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿น
การปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผฺ มี
ดังนีๅ กลัไนกรองรืไองทีไกีไยวกับการงิน นยบาย ผนการลงทุน ละงบประมาณประจ าปของ กฟผฺ ตลอดจน
฿หຌความหในชอบการปรับผนบิกจายลงทุน ฿หຌความหในชอบหรือกลัไนกรองรางขอบขตของงาน ิTerms of 
Reference : TORี ละอนุมัติการจัดซืๅอจัดจຌางภาย฿นวงงินทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ก าหนด 

โี คณะกรรมการตรวจสอบ 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ5 วาดຌวยคณะกรรมการตรวจสอบ ดยมีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนอยางนຌอย ใ คน ตเมกิน 5 คน ซึไง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ ละป็นกรรมการอิสระอยางนຌอย 
โ ฿น ใ ทัๅงนีๅ กรรมการอยางนຌอย แ คน ตຌองมีความรูຌ ความขຌา฿จ หรือมีประสบการณ์ดຌานการบัญชี หรือ
การงิน หรือดຌานการตรวจสอบภาย฿น ละมีผูຌชวยผูຌวาการส านักงานตรวจสอบภาย฿นป็นลขานุการ
คณะกรรมการดยต าหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ มีความป็นอิสระ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม ป็นผูຌทีไสามารถอุทิศวลาละ
สดงความคิดหในอยางพียงพอ฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ รวมทัๅงป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไ
ยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมมีลักษณะตຌองหຌามตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบละหนวยตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2555 หมวด 2 ขຌอ 9 ละคูมือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานกระทรวงพลังงานละกระทรวงการคลัง
ทราบภาย฿น ใเ วัน นับตวันทีไเดຌมีการตงตัๅง 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนีๅ ก ากับดูลละ฿หຌ
ค าปรึกษา฿นการตรวจสอบภาย฿นของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานละตามทีไกฎหมายก าหนด ตลอดจนสอบ
ทานรายงานทางการงิน 

ใี คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ็ วาดຌวย คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบ

ตอสังคม ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนเมกิน ็ 
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คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับ
ผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเป ทัๅงนีๅ ตຌองมีกรรมการจากคณะกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย แ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการ
กฎหมายละธรรมาภิบาลป็นลขานุการคณะกรรมการดยต าหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ 
ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์฿นดຌานกฎหมาย ดຌานการก ากับดูลกิจการทีไดี ละ
ดຌานกลยุทธ์องค์การ ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะ
กรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌ
รายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคม มีดังนีๅ ก าหนดนยบายการก ากับดูลการบริหารงานดຌานการก ากับดูลกิจการทีไดี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมมุงสูการพัฒนาอยางยัไงยืนตามมาตรฐานสากล รายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละ
นวทางการก ากับดูลทีไดี การตลาดทีไป็นธรรม การบริการลูกคຌา การบริหารจัดการสิทธิของผูຌถือหุຌน ความยัไงยืน 
ละการตอตຌานการทุจริต ตลอดจนก ากับดูล฿หຌมีการบริหารงานตามมาตรฐานสากล 

4ี คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ่ วาดຌวย คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ละระบียบ ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนเมกิน 
็ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย 1 คน 
ผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย 1 คน ตเมกิน 2 คน ละผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเปอยางนຌอย 2 คน 
ละมีผูຌชวยผูຌวาการกฎหมายละธรรมาภิบาลป็นลขานุการคณะกรรมการดยต าหนง  ดยกรรมการตຌองมี
คุณสมบัติทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์฿นดຌานกฎหมาย ดຌาน
การก ากับดูลกิจการทีไดี ละดຌานกลยุทธ์องค์การ ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿น
การปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายละ
ระบียบ มีดังนีๅ ก าหนดนยบาย฿นการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบละสนอตอคณะกรรมการ 
กฟผฺ พืไอทราบ ก ากับดูล฿หຌการด านินงานของ กฟผฺ ป็นเปตามกฎหมายละกฎระบียบ มีการจัดการละ
บริหารความสีไยงอันกิดจากการเมปฏิบัติตามกฎหมายละกฎระบียบ มีการผยพรความรูຌความขຌา฿จดຌาน
กฎหมายละระบียบ รวมทัๅงมีระบบติดตามการตอบหนังสือขอค าชีๅจงจากหนวยงานก ากับดูล หนวยงาน
ตรวจสอบภายนอก ละหนวยงานรัฐอืไน โ ชน คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 
ิปฺปฺชฺี คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ ิปฺปฺทฺี ละส านักงานการตรวจงิน
ผนดิน ิสตงฺี ป็นตຌน นอกจากนีๅ คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบยังพิจารณา
กลัไนกรองขຌอบังคับ กฟผฺ กอนน าสนอคณะกรรมการ กฟผฺ วຌนตป็นรืไองทีไผานการพิจารณาละสนอดย
คณะกรรมการชุดยอยอืไนทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ตงตัๅง ตลอดจน฿หຌค าปรึกษาหรือสนอนะนวทางการกຌเข
ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงานของ กฟผฺ ทีไกีไยวขຌองกับขຌอกฎหมาย รวมทัๅงประดในขຌอพิพาทตามสัญญา 

5ี คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ้ วาดຌวย คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุม

ภาย฿น ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนเมกิน 5 
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คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย แ คน ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย แ คน ละมีรองผูຌวาการยุทธศาสตร์ป็นกรรมการละลขานุการคณะกรรมการดย
ต าหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม  มีความรูຌความขຌา฿จละมี
ประสบการณด์ຌานการบริหารความสีไยง รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจน
ป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไ
ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 
มีดังนีๅ ก ากับดูล฿หຌมีระบบการบริหารความสีไยงละการปฏิบัติงานของ กฟผฺ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักกณฑ์ละนวทางการก ากับดูลทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ 

6ี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไแเ วาดຌวย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ดยมี

องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนเมกิน ๆ คน ซึไง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ผูຌทรงคุณวุฒิ
อยางนຌอย แ คน รองผูຌวาการบริหาร ละผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเปอีกเมกิน โ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการพัฒนา
องค์การป็นลขานุการคณะกรรมการดยต าหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า 
มีวิสัยทัศน ์สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มี
ความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไ
ยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 
ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีดังนีๅ ฿หຌความหใน
ละขຌอสนอนะกีไยวกับนยบายละกลยุทธ์ รวมทัๅงพิจารณาผนงานละนวทางปฏิบัติทีไหมาะสม฿น
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผฺ 

7ี คณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌละนวัตกรรม 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเใ วาดຌวย คณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการ

ความรูຌละนวัตกรรม ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการ
จ านวนเมกิน 5 คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ แ คน ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความชีไยวชาญ฿นดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌละนวัตกรรม ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือ
หลายดຌานอีกอยางนຌอย แ คน รองผูຌวาการบริหารละรองผูຌวาการยุทธศาสตร์ป็นกรรมการ ละมีผูຌชวยผูຌวาการ
ทคนลยีสารสนทศป็นลขานุการคณะกรรมการ ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า 
มีวิสัยทัศน์ มีความป็นอิสระ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหารทคนลยีดิจิทัล ดຌานการจัดการ
ความรูຌ฿นองค์การ หรือดຌานการบริหารจัดการนวัตกรรม ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅงสามารถ
อุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป 
ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌ
ละนวัตกรรม มีดังนีๅ ก าหนดนยบายดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌ การบริหารจัดการนวัตกรรม 
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ก ากับดูล ติดตาม ฿หຌขຌอสังกตละขຌอสนอนะกีไยวกับการด านินการดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการ
ความรูຌละนวัตกรรมของ กฟผฺ ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

8ี คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการ 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้่ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ 

ละผูຌอ านวยการฝຆาย ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการ 
ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนเมกิน ็ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณา
ตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌซึไงคยด ารงต าหนงรองผูຌวาการขึๅนเปอยาง
นຌอย โ คน ละมีผูຌวาการป็นกรรมการละลขานุการคณะกรรมการดยต าหนง ดยกรรมการตຌองมี
คุณสมบัติทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌวยหลักธรรมาภิบาล 
ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ป็นผูຌทีไเดຌรับความ
ชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมป็นกรรมการ หรือผูຌบริหาร หรือผูຌมีอ านาจ฿นการจัดการ หรือมี
สวนเดຌสีย฿นนิติบุคคลซึไงป็นผูຌรับสัมปทาน ผูຌรวมทุน หรือมีประยชน์เดຌสียกีไยวขຌองกับกิจการของ กฟผฺ วຌน
ตป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูຌบริหาร ฿นบริษัททีไ กฟผฺ ถือหุຌนดยตรงหรือดยอຌอม ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการ 
มีดังนี ๅ พิจารณาก าหนดหลักกณฑ์การสรรหารองผูຌว าการละผู ຌชวยผูຌว าการ หรือทียบทาขึ ๅนเป ละ
คัดลือกผูຌทีไมีความหมาะสมพืไอสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณา฿หຌความหในชอบละตงตัๅง฿หຌด ารง
ต าหนง 

้ี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. 
 พระราชบัญญัติรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พฺศฺ โ5ไใ มาตรา แ้ ละ โเ บัญญัติ฿หຌมี

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึๅน฿นรัฐวิสาหกิจตละหง ประกอบดຌวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนัๅนคนหนึไง 
ซึไงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัๅนก าหนดป็นประธานกรรมการ ผูຌทนฝຆายนายจຌางซึไงรัฐวิ สาหกิจหงนัๅน
ตงตัๅงจากฝຆายบริหารของรัฐวิสาหกิจนัๅน ตามจ านวนทีไรัฐวิสาหกิจก าหนด ซึไงตຌองเมนຌอยกวา 5 คนตเมกิน 
้ คน ละผูຌทนฝຆายลูกจຌางซึไงตงตัๅงจากสมาชิกของสหภาพรงงาน฿นรัฐวิสาหกิจนัๅน ตามทีไสหภาพรงงาน
สนอมีจ านวนทากับจ านวนผูຌทนฝຆายนายจຌางป็นกรรมการ ดยมีวาระอยู฿นต าหนงคราวละ โ ป กรรมการ
ซึไงพຌนจากต าหนงอาจเดຌรับตงตัๅงอีกเดຌ 
 

การตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอภารกิจฉพาะ 
1ี คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ

พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ 
ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการอืไนอีก ไ 
คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌ อย โ คน ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย โ คน ละมีรองผูຌวาการทีไคณะกรรมการ กฟผฺ มอบหมายป็นลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ ดยกรรมการสรรหาผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า มี
วิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มี
ความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศ
วลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมป็น
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หรือภาย฿นระยะวลาสามปกอนวันเดຌรับตงตัๅงเมคยป็นกรรมการ หรือผูຌบริหาร หรือผูຌมีอ านาจ฿นการจัดการ 
หรือมีสวนเดຌสีย฿นนิติบุคคลซึไงป็นผูຌรับสัมปทาน ผูຌรวมทุน หรือมีประยชน์เดຌสียกีไยวขຌองกับกิจการของ 
กฟผฺ วຌนตการป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ฿นนิติบุคคลดังกลาวดยการมอบหมายของ กฟผฺ ทัๅงนีๅ 
การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ มีดังนีๅ สรรหาบุคคล
ทีไมีความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์หมาะสมทีไจะป็นผูຌวาการ กฟผฺ ซึไงตຌองมีคุณสมบัติละเมมี
ลักษณะตຌองหຌามตามทีไกฎหมายก าหนด สนอตอคณะกรรมการ กฟผฺ 

2ี คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ

พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ 
ดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการประกอบดຌวยประธานอนุกรรมการละ
อนุกรรมการอืไนอีกเมกิน ไ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ 
กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌทรงคุณวุฒิซึไงตຌองมีผูຌทนส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี 
รวมป็นอนุกรรมการอยางนຌอย แ คน ละมีรองผูຌวาการทีไคณะกรรมการ กฟผฺ มอบหมายป็นลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ ดยอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติ
ทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน า มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวย
ความป็นอิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะอนุกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับ
ความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะอนุกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ มี
ดังนีๅ พิจารณาก าหนดหลักกณฑ์ละจรจา฿นการจายคาตอบทนละการท าสัญญาวาจຌางผูຌวาการ 

3ี คณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ 
 กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ

พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ 
ดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการประกอบดຌวย
ประธานอนุกรรมการละอนุกรรมการอืไนอีกเมกิน ไ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดย
คัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย แ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการยุทธศาสตร์
องค์การป็นลขานุการคณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการดยต าหนง 
ดยอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติทีไส าคัญ คือ ป็นผูຌมี
ภาวะผูຌน า มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละ
ทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅง
สามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะอนุกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับ
ดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะอนุกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 
ิสครฺี ก าหนด 

 อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผล
การปฏิบัติงานของผูຌวาการ มีดังนีๅ พิจารณากลัไนกรองการจัดท าผนปฏิบัติงาน กณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน ละ
การประมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจຌางผูຌวาการ กฟผฺ กอนน าสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอพิจารณา 
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แ.โ การสรรหาคณะกรรมการ กฟผ. 
กฟผฺ ด านินการสรรหาคณะกรรมการ กฟผฺ ตามกฎหมายละหลักกณฑ์ทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 
1) พระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ 2511 ละทีไกຌเขพิไมติม 

2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518 
ละทีไกຌเขพิไมติม 

3) พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูลละบริหารรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562  
4) ระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการก าหนดนยบายละการก ากับดูลรัฐวิสาหกิจ 

พฺศฺ 2557 ละทีไกຌเขพิไมติม 

5) มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 6 สิงหาคม 2562 รืไอง นวทางการตงตัๅงกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

6) หลักการละนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี 

ดยมีรายละอียดขัๅนตอนการด านินการตามคูมือการสรรหาละตงตัๅงคณะกรรมการ กฟผฺ 
 

โ.  การด านินงานของคณะกรรมการ กฟผ. 
โ.แ บทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ. 

คณะกรรมการ กฟผฺ มีบทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ ดังนีๅ 
1) ก าหนดวิสัยทัศน์ละนยบายของ กฟผฺ ละรับผิดชอบตอผลการประกอบการละ

การปฏิบัติงานของผูຌบริหาร 
2) ทบทวนละ฿หຌความหในชอบนยบายละยุทธศาสตร์ทีไส าคัญ ดยรวมถึงวัตถุประสงค์ 

ปງาหมายทางการงิน การก ากับดูลกิจการทีไดี ความรับผิดชอบตอสังคมละการดูลสิไงวดลຌอม ละ
ผนงานตาง โ ของ กฟผฺ พรຌอมทัๅงดูลติดตามผูຌบริหาร฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายละผนงานทีไก าหนดเวຌ
อยางสมไ าสมอ  

3) ฿หຌความมัไน฿จวา ระบบบัญชีละการสอบบัญชี การรายงานทางการงินละเม฿ชการงิน 
มีความชืไอถือเดຌ รวมทัๅงดูล฿หຌมีกระบวนการ฿นการประมินความหมาะสมของการควบคุมภาย฿น การตรวจสอบ
ภาย฿น การบริหารจัดการความสีไยง การรายงานทางการงิน ละการติดตามทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  

4) สอดสองดูลละจัดการกຌปัญหาความขัดยຌงทางผลประยชน์ทีไอาจจะกิดขึๅนระหวาง
กรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน รวมทัๅงตรวจสอบการ฿ชຌสินทรัพย์ของ กฟผฺ ฿นทางมิชอบ ละ
การกระท าทีไเมถูกตຌองของกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน  

5) ก าหนดขຌอบังคับ ระบียบ ละค าสัไง ทีไกีไยวขຌองกับการด านินกิจการละการบริหารงาน
บุคคล฿หຌป็นเปอยางหมาะสม ดยอาจมอบอ านาจ฿หຌผูຌวาการหรือผูຌทีไผูຌวาการมอบหมาย฿หຌออกระบียบ ค าสัไง 
หลักกณฑ์ ละรายละอียด฿หຌสอดคลຌองกับขຌอบังคับเดຌ 

6) ตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอย พืไอท าหนຌาทีไก าหนดนยบาย ิOperational Policiesี 
ละนวปฏิบัติหรือคูมือดຌานตาง โ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการก ากับดูลกิจการตามขຌอบังคับนีๅ พิจารณา฿หຌ
ความหในชอบผนมบทหรือผนงาน กอนรายงาน฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ทราบ รวมทัๅงกลัไนกรอง ก ากับ
ดูล ฿หຌความหในละขຌอสนอนะดຌานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการด านินงานของ กฟผฺ  
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7) ฿หຌความมัไน฿จวาครงสรຌางละวิธีปฏิบัติตาง โ ของคณะกรรมการ กฟผฺ ทีไป็นอยู 
สอดคลຌองกับหลักการก ากับดูลกิจการตามขຌอบังคับนีๅ ละป็นการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม  

8) ดูลดຌานการบริหารงานบุคคล฿นรืไองต าหนง หนຌาทีไ ละจ านวนของผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมี
ความหมาะสมกับสภาวะของ กฟผฺ ฿นชวงระยะวลานัๅน โ  

9) ก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการสรรหา การพิจารณาก าหนดคาตอบทน ตลอดจน
หลักกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการอยางหมาะสมละทีไยงธรรม รวมถึงประมินผลงานของ
ผูຌวาการ ละทบทวนผนงานของผูຌวาการ อยางสม ไาสมอ 

10) มีบทบาทตอการด านินงานกีไยวกับผูຌวาการ รองผูຌวาการ ละ ผูຌชวยผูຌวาการ ดยจัด฿หຌ
มีหลักกณฑ์การประมินผูຌวาการ ดยติดตามผลป็นประจ าทุก 6 ดือน ละ฿หຌผูຌวาการก าหนดหลักกณฑ์
การประมินรองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ ละติดตามผลป็นประจ าทุก 6 ดือน ดย฿หຌน าผลการประมินผูຌวาการ 
รองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการ เป฿ชຌประยชน์ ชน ชืไอมยงกับการก าหนดคาตอบทนหรือรงจูง฿จ 

11) มีบทบาทตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยก ากับดูล฿หຌมีการจัดท านยบาย ผนมบท 
ผนปฏิบัติการประจ าป ละคูมือการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลุมตาง โ อยางปรง฿ส
ละป็นธรรม ดยนຌนการมีสวนรวมพืไอสนับสนุนการด านินงานของ กฟผฺ ละ฿หຌปຂดผยนยบายการปฏิบัติ
ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กลเกการมีสวนรวม ละกิจกรรมตาง โ ทีไสดง฿หຌหในถึงการด า นินการตามนยบาย
การปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียเวຌ฿นรายงานประจ าป 

12) มีบทบาทตอความยัไงยืนละนวัตกรรม ดยก ากับดูล฿หຌมีการจัดท านยบายละ
ผนการด านินงานของ กฟผฺ ดย 

(1) ตຌองค านึงถึงการพัฒนาอยางยัไ งยืนสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของชาติตาม
มาตรฐานสากล ดยมุงนຌนการด านินภารกิจดຌวยความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม สอดคลຌองกับ
ทิศทางละยุทธศาสตร์ ตลอดจนสงสริม฿หຌมีการสรຌางละน านวัตกรรมมา฿ชຌ฿นการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน การ฿หຌบริการ ละการบริหารจัดการภาย฿นองค์การ ฿หຌมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงก ากับดูล
฿หຌมีการจัดท ารายงานพัฒนาความยัไงยืนตามมาตรฐานสากล 

(2) สนับสนุน฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การหงการรียนรูຌละนวัตกรรม กฟผฺ ละสริมสรຌาง
ดຌานนวัตกรรม รวมถึง฿หຌการสนับสนุนทรัพยากรตาง โ พืไอรองรับความคลองตัว฿นการสรຌางนวัตกรรม สรຌาง
อกาสทางธุรกิจ ความเดຌปรียบทางการขงขันขององค์การ 

13) มีบทบาทตอการปຂดผยขຌอมูล ดยก ากับดูล฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลส าคัญทัๅงขຌอมูลดຌาน
การงินละทีไเม฿ชการงิน ฿หຌถูกตຌอง พียงพอ ชืไอถือเดຌ สมไ าสมอ ละทันวลาตามทีไกฎหมายละมาตรฐาน
การรายงานทางการงินก าหนด ผานชองทางตาง โ ทีไสาธารณชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสียสามารถขຌาถึงเดຌ 

14) มีบทบาทตอการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ  
(1) ก ากับดูล฿หຌ กฟผฺ มีการบริหารความสีไยงทีไดีตามหลักกณฑ์ละนวทางการก ากับ

ดูลทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ ละสงสริม฿หຌกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มีคานิยมทีไดี฿นการบริหาร
จัดการความสีไยงละการควบคุมภาย฿น 

(2) สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภาย฿นของ กฟผฺ อยางสมไ าสมอ 
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง ดยครอบคลุมการควบคุม฿นทุกรืไอง ทัๅงรายงานทางการงินละเม฿ชการงิน การด านินงาน
ละการก ากับดูลการปฏิบัติงาน การจัดการความสีไยง ละ฿หຌความส าคัญตอรายการผิดปกติทัๅงหลาย  

(3) จัด฿หຌมีระบบควบคุมภาย฿นทีไพียงพอ หมาะสม ละมีประสิทธิผล รวมทัๅง฿หຌ
การสนับสนุนดຌานการจัดสรรทรัพยากรอยางพียงพอกการตรวจสอบภาย฿น  
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15) มีบทบาทตอการตรวจสอบบัญชี ดยจัด฿หຌมีการตรวจสอบบัญชี ดยพิจารณาคัดลือก
สนอบุคคลซึไงมีความป็นอิสระพืไอท าหนຌาทีไป็นผูຌสอบบัญชีละพิจารณาสนอคาตอบทนบุคคลดังกลาว 
ทัๅงนีๅ ควรก ากับดูล฿หຌผูຌสอบบัญชีเดຌรับขຌอมูลครบถຌวนละพียงพอทีไจะสอบทานรายงานทางการงินละ
รายงานอืไน โ ทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ออกควบคูกับรายงานทางการงินทีไตนเดຌตรวจสอบลຌว 

16) มีบทบาทตอรืไองจรรยาบรรณ ดังนีๅ  
(1) ก ากับดูล฿หຌมีการจัดท าคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณทีไป็นมาตรฐานสากล

สอดคลຌองกับหลักการก ากับดูลกิจการตามขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเโ วาดຌวย การก ากับดูลกิจการ ละ
ตຌองมีการผยพรละประชาสัมพันธ์฿หຌทราบทัไวทัๅงองค์การพืไอ฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละ
ผูຌปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบของตนอง 

(2) ก ากับดูล฿หຌมีการจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌางบรรยากาศละพฤติกรรมทีไดีตามคูมือ
จริยธรรมละจรรยาบรรณอยางสมไ าสมอ ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มีสวนรวม฿น
กิจกรรมดังกลาวละ฿หຌประมินผฺลการด านินการละการรับรูຌตามคูมือดังกลาว อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 

17) มีบทบาทตอการติดตามผลการด านินงาน ดยติดตามผลการด านินงานดຌานการงิน
ละเม฿ชการงิน ดยมีความถีไสมไ าสมออยางนຌอยเตรมาสละ 1 ครัๅง ละมอบขຌอสังกตหรือขຌอสนอนะ 
พรຌอมติดตามผลส ารใจของการด านินงานตามขຌอสังกตละขຌอสนอนะ พืไอพิไมประสิทธิภาพละมาตรฐาน
กระบวนการติดตามผลการด านินงาน รวมถึงพืไอพิไมประสิทธิผลการด านินงานดຌานการงินละเม฿ชการงิน
ของ กฟผฺ 
 

2.2 การประชุมคณะกรรมการ กฟผ. 
การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามหลักการละนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี฿น

รัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ละนวปฏิบัติ ละระบบการประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประมินผลรัฐวิสาหกิจ ิSEูAMี ของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึง ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับ
ทีไ ไเโ วาดຌวย การก ากับดูลกิจการ ละ ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็ใ วาดຌวย การประชุมละการด านิน
กิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ ดังนีๅ 

 การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวากึไงหนึไงของจ านวน
กรรมการทัๅงหมด จึงจะป็นองค์ประชุม 

 ระบียบวาระการประชุม฿หຌป็นเปตามทีไประธานกรรมการ กฟผฺ ก าหนด 
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรจัด฿หຌมีก าหนดการประชุมละวาระการประชุมคณะกรรมการ 

กฟผฺ ลวงหนຌา ละควรหลีกลีไยงการพิไม ถอน วียน วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันยຌอนหลัง 
 กรณีทีไมีความจ าป็นตຌองพิไมติมวาระการประชุม ควร฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ มีมติ฿หຌ

ความหในชอบการพิไมวาระการประชุมดังกลาวกอนการประชุม  
 กรณีการวียนขอมติพืไอขอรับความหในชอบ หรือขออนุมัติจากคณะกรรมการ กฟผฺ  

จะตຌองป็นรืไองทีไมีความส าคัญรงดวน ละเดຌรับอนุมัติจากประธานกรรมการ กฟผฺ ฿หຌด านินการ ดย฿หຌ
ลขานุการคณะกรรมการ กฟผฺ สรุปผลการวียนขอมติ รายงานคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบ 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรประชุมทุกดือน ละพิไมติมตามความจ าป็นพืไอ฿หຌสามารถ
ปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางตอนืไองทันการณ์ 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรเดຌรับอกสารประกอบการประชุมลวงหนຌาอยางนຌอย 7 วันกอน
วันประชุม 
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 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรสามารถขຌาถึงขຌอมูลทีไจ าป็นส าหรับการตัดสิน฿จ฿นการประชุม
คณะกรรมการ กฟผฺ 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรก ากับดูล฿หຌกรรมการ กฟผฺ ทีไมีความขัดยຌงทางผลประยชน์
กับ กฟผฺ งดวຌนจากการรวมอภิปรายหรือออกสียงลงมติละออกจากทีไประชุม฿นการประชุมวาระนัๅน 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ตละคนควรขຌาประชุมเมนຌอยกวารຌอยละ 90 ของจ านวนครัๅงของ
การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ละคณะกรรมการชุดยอยตาง โ ละ฿นการประชุมตละครัๅงควรมีกรรมการ 
กฟผฺ หรือกรรมการชุดยอยขຌาประชุมรຌอยละ 80 ขึๅนเปของจ านวนกรรมการ กฟผฺ หรือกรรมการชุดยอย
ทัๅงหมด 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรก ากับดูล฿หຌกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร มีอิสระทีไจะสนอ
รืไองทีไป็นประยชน์ตอ กฟผฺ ขຌาสูวาระการประชุม 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรถือป็นนยบายทีไจะ฿หຌกรรมการอิสระประชุมระหวางกันอง
ตามความจ าป็นพืไออภิปรายการด านินงานของ กฟผฺ ดยเมมีผูຌวาการรวมดຌวยละควรจຌง฿หຌผูຌวาการทราบ
ผลการประชุม 

 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรดูล฿หຌมีระบบการบันทึกรายงานประชุมทีไถูกตຌองละครบถຌวน 
 ประธานกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌตงตัๅงลขานุการคณะกรรมการ กฟผฺ ดຌวยความหในชอบ

ของคณะกรรมการ กฟผฺ  
 ประธานกรรมการ กฟผฺ หรือกรรมการ กฟผฺ จะขอ฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ 

มืไอ฿ดกใเดຌ สวนสถานทีไละวลาการประชุม ฿หຌประธานกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌก าหนด 
 

2.3 การก าหนดคาตอบทนของคณะกรรมการ กฟผ. 
ครงสรຌางคาตอบทนของคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุม

มืไอวันทีไ โ กรกฎาคม โ55ๆ รื ไอง ผลการประชุมคณะกรรมการก ากับนยบายดຌานรัฐวิสาหกิจ  ครัๅงทีไ 
ไ/โ55ๆ ฉพาะ฿นสวนการปรับปรุงระบบรงจูง฿จ฿นสวนของคาตอบทนทีไป็นตัวงินตามระบบประมินผล
การด านินงานรัฐวิสาหกิจ ละมติคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุมมืไอวันทีไ 24 มษายน โ5ๆโ รืไอง ขຌอสนอ
การปรับปรุงอัตราละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนรายดือนละบีๅยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ละ
กรรมการอืไน฿นคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอืไน ประกอบดຌวย คาตอบทนราย
ดือน บีๅยประชุม ละบนัส ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ควรก ากับดูล฿หຌมีการปຂดผยนยบายละหลักกณฑ์
฿นการก าหนดครงสรຌางคาตอบทนของกรรมการ กฟผฺ ฿นรายงานประจ าปของ กฟผฺ ดย฿หຌรวมถึง
คาตอบทนจากการป็นคณะกรรมการชุดยอยตาง โ ดຌวย 
 

โ.ไ การก ากับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผ. 
 ปัจจุบัน กฟผฺ มีบริษัท฿นครือ ประกอบดຌวย บริษัท ผลิตเฟฟງา จ ากัด ิมหาชนี ิEGCOี 

บริษัท ราช กรุຍป จ ากัด ิมหาชนี ิRATCHี บริษัท กฟผฺ อินตอร์นชัไนนล จ ากัด ิEGATiี บริษัท ผลิตเฟฟງา
ละนๅ ายใน จ ากัด ิDCAPี ละบริษัท อีกท เดมอนด์ ซอร์วิส จ ากัด ิEDSี ดยก ากับดูลบริษัท฿นครือ 
กฟผฺ ผาน ไ ชองทาง เดຌก แี ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ โี คณะกรรมการพัฒนา
ละจัดการธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี ใี ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นผูຌบริหารสูงสุดบริษัท฿นครือ กฟผฺ ละ ไี การออก
สียงลงมติ฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
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แฺ การก ากับดูลดยผานผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ 
 ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ มีหนຌาทีไละรับผิดชอบ฿นการก ากับดูล

฿หຌผูຌบริหารบริษัทบริหารกิจการ฿หຌป็นเปพืไอประยชน์สูงสุดตอผูຌถือหุຌน ละป็นเปตามนยบายทีไ กฟผฺ 
ก าหนด ดย฿นการก ากับดูลหากมีกิจการส าคัญ ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือจะตຌองสนอ
คณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาอนุมัติหรือหในชอบกอน วຌนต฿นกรณีรงดวน฿หຌสนอคณะกรรมการ กฟผฺ 
ทราบ฿นอกาสรก 

 ทัๅงนีๅ ฿นการตัๅงผูຌทน กฟผฺ ป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ จะด านินการภาย฿ตຌ
ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การก ากับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผฺ ซึไงเดຌมีการกຌเข
พิไมติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโไ กຌเขพิไมติมครัๅงทีไ โ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใใใ กຌเข
พิไมติมครัๅงทีไ ใ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็แ ดยมีหลักกณฑ์ ดังนีๅ 
 

สัดสวนการถือหุຌนของ กฟผ. 
฿นบริษัท฿นครือ 

การสนอผูຌทน กฟผ. ด ารงต าหนง 
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 

 มากกวา 5เั ประธานกรรมการ กฟผฺ หรือ
กรรมการ กฟผฺ หรือผูຌวาการ 

กรรมการ กฟผฺ หรือ 
ผูຌวาการ หรือรองผูຌวาการ 

 มากกวา โ5ั ตเมกิน 5เั ละ
เดຌรับสิทธิ฿นการตงตัๅงผูຌทน กฟผฺ 
ป็นประธานกรรมการ ละ/หรือ
กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ กฟผฺ หรือ
กรรมการ กฟผฺ หรือผูຌวาการ 

กรรมการ กฟผฺ หรือ 
ผูຌวาการ หรือรองผูຌวาการ 
หรือผูຌชวยผูຌวาการ 

 มากกวา 10ั ตเมกิน โ5ั ละ
เดຌรับสิทธิ฿นการตงตัๅงผูຌทน กฟผฺ 
ป็นกรรมการบริษัท 

ู รองผูຌวาการ หรือ 
ผูຌชวยผูຌวาการ 

 เมกิน 10ั ละเดຌรับสิทธิ฿นการ
ตงตัๅงผูຌทน กฟผฺ ป็นกรรมการ
บริษัท 

ู ผูຌชวยผูຌวาการ หรือ 
ผูຌอ านวยการฝຆาย 

 

   ทัๅงนีๅ หากมีความจ าป็นละมีความหมาะสมทีไจะตงตัๅงบุคคลอืไนนอกหนือจากทีไก าหนด
เวຌขຌางตຌน ฿หຌด านินเดຌดยความหในชอบของคณะกรรมการ กฟผฺ 

โฺ การก ากับดูลดยผานคณะกรรมการพัฒนาละจัดการธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี 
 ด านินการภาย฿ตຌค าสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ โเโ/โ5ๆแ รืไอง ตงตัๅง คพธฺ ซึไงมีผูຌวาการป็น

ประธานกรรมการ รองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ ป็นกรรมการ ทัๅงนีๅ เม
รวมถึงรองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการทีไ กฟผฺ สงเปปฏิบัติงานทีไบริษัท฿นครือ กฟผฺ ิSecondmentี ดยมี
ผูຌชวยผูຌวาการวิจัย นวัตกรรม ละพัฒนาธุรกิจ ป็นลขานุการ ละผูຌอ านวยการฝຆายพัฒนาธุรกิจกีไยวนืไอง 
ป็นผูຌชวยลขานุการ คพธฺ คพธฺ มีอ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบ ฿นการก าหนดนวทางการก ากับดูล
การด านินธุรกิจของบริษัท฿นครือ กฟผฺ พืไอป็นประยชน์ตอผูຌถือหุຌนละสอดคลຌองกับนยบายของ กฟผฺ 
รวมทัๅงก าหนดนยบายการรวมมือพัฒนาธุรกิจของ กฟผฺ กับบริษัท฿นครือ ละ/หรือนักลงทุนรายอืไน ทัๅงนีๅ 
คพธฺ มีก าหนดประชุมทุก โ 2 ดือน 
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ใฺ การก ากับดูลดยผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นผูຌบริหารสูงสุดของบริษัท฿นครือ กฟผฺ 
 ด านินการภาย฿ตຌขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใไไ วาดຌวย การ฿หຌพนักงานเปปฏิบัติงานทีไ

บริษัท฿นครือ กฟผฺ ทัๅงนีๅ พืไอรักษาประยชน์ของ กฟผฺ ละบริษัท฿นครือ กฟผฺ ซึไงการสงผูຌทนเป
ปฏิบัติงานดังกลาวป็นเปตามขຌอตกลงระหวาง กฟผฺ ละผูຌรวมทุน หรือป็นเปตามสัดสวนการถือครองหุຌน
ของ กฟผฺ ฿นบริษัท฿นครือ กฟผฺ 

ไฺ การก ากับดูลดยการออกสียง฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ 
 ด านินการภาย฿ตຌขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การก ากับละชืไอมยง

บริษัท฿นครือ กฟผฺ ก าหนด฿หຌการออกสียงของ กฟผฺ ฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ ตຌองป็นเป
ตามนยบายทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ก าหนด ทัๅงนีๅ การออกสียง฿นรืไองส าคัญ โ จะตຌองขอความหในชอบจาก
คณะกรรมการ กฟผฺ กอนมีการประชุมผูຌถือหุຌนของบริษัท฿นครือ กฟผฺ 
 

3. การประมินผลละการพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ. 
คณะกรรมการ กฟผฺ ฿หຌความส าคัญตอรืไองการประมินตนอง ซึไงจะชวยปรับปรุงการด านินงาน 

ละปຂดอกาส฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ เดຌรวมกันอภิปรายกีไยวกับปัญหา ละผลการด านินงานทีไผานมา พืไอ
พัฒนาบทบาทหนຌาทีไ฿นการก าหนดทิศทางละกลยุทธ์ของ กฟผฺ ควบคูกับการก ากับดูลการบริหารงานของ
ฝຆายบริหาร฿หຌมีประสิทธิภาพ ตามหลักการละนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ 
ละนวปฏิบัติ ละระบบการประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ ิSEูAMี 
ของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเโ วาดຌวย การก ากับดูล
กิจการ ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ควรด านินการนวทาง ดังนีๅ 

ใ.แ การประมินผลของคณะกรรมการ กฟผ.  
 ควรก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทัๅงบบรายคณะละ

รายบุคคล ดยตຌองประมินตนองอยางป็นรูปธรรมอยางนຌอยปละ แ ครัๅง ดยควรรวมพิจารณาละอภิปราย
ผลประมินตนอง฿นทีไประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ อยางป็นทางการ พรຌอมระบุประดในการปรับปรุงละหรือ
พิไมประสิทธิภาพการก ากับดูลของคณะกรรมการ กฟผฺ อยางชัดจนละมีสาระส าคัญ น ามาจัดท าป็นผน
พิไมประสิทธิภาพการก ากับดูลกิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ  

 อาจพิจารณาจัด฿หຌมีทีไปรึกษาภายนอกชวยทบทวนก าหนดนวทาง ละสนอประดใน฿น
การประมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอยทุก ใ ป ละปຂดผยการด านินการดังกลาว
฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบ  

 ควรน าผลการประมินเป฿ชຌประกอบการพิจารณาความหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ กฟผฺ ละการด ารงต าหนงของกรรมการ กฟผฺ ฿นวาระถัดเป 
 

ใ.โ การพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ.  
 กรณีทีไมีการตงตัๅงคณะกรรมการ กฟผฺ หรือกรรมการ กฟผฺ ฿หม฿นระหวางป ควร

สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคคลทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นกรรมการ กฟผฺ ฿หม เดຌรับค านะน าละมีขຌอมูลป็น
ประยชน์ตอการปฏิบัติหนຌาทีไ ละตรียมความพรຌอม฿หຌกกรรมการ กฟผฺ ทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หม ดังนีๅ  

(1) การจกคูมืออกสารทีไกีไยวขຌองกับ กฟผฺ ชน คูมือกรรมการ กฟผฺ พระราชบัญญัติ 
กฟผฺ รายงานประจ าป รายงานการประชุมยຌอนหลัง ละอืไน โ  

(2) การชีๅจงหรือบรรยายดยผูຌวาการ หรือจัด฿หຌมีการอบรมสัมมนา ปฐมนิทศ  
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(3) การยีไยมชมการปฏิบัติงานจริงของ กฟผฺ 
 ควรเดຌรับขຌอมูลทีไกียวขຌองกับการปฏิบัติหนຌาทีไทีไป็นปัจจุบันอยางสมไ าสมอ 
 ควรสงสริมละสนับสนุน฿หຌกรรมการ กฟผฺ เดຌรับการอบรมละพัฒนาศักยภาพ ละ

ความรຌีทีไจ าป็นตอการปฏิบัติหนຌาทีไ 
 

หมวดทีไ ใ บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

กฟผฺ คารพละค านึงถึงสิทธิของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม รวมถึงพิจารณาละน าประดใน 

ความตຌองการ ความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสียมาพัฒนาปรับปรุงการด านินงานอยางป็นระบบ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับนวทางระบบประมินการด านินงานรัฐวิสาหกิจดຌานการมุงนຌนลูกคຌา ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทัๅงนีๅ 
กฟผฺ จ านกกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียป็น แแ กลุม ประกอบดຌวย 1ี กลุมภาครัฐละผูຌก ากับดูล 2ี กลุม
สืไอมวลชน 3ี กลุมชุมชน ิรอบรงเฟฟງาละระบบสงี 4ี กลุมนักวิชาการ/องค์กรพัฒนาอกชน ละภาคประชา
สังคม 5ี กลุมลูกคຌาหลัก ผูຌ฿ชຌเฟฟງาทัไวเป ละสังคม฿นภาพรวม 6ี กลุมคูคຌา/พันธมิตรธุรกิจ 7ี กลุมพนักงานละ
สหภาพรงงาน ่ี กลุมสถาบันการงิน ้ี กลุมคณะกรรมการ กฟผฺ ิคณะกรรมการ กฟผฺ ละคณะกรรมการชุด
ตาง โี แเี กลุมบริษัท฿นครือ ิบริษัทลูก บริษัทยอยทีไ กฟผฺ ขຌาเปลงทุนหรือถือหุຌนี แแี กลุมคูขง ิกลุมคูขง
฿นปัจจุบันละอนาคต ทัๅง฿นธุรกิจพลังงานเฟฟງา ธุรกิจกีไยวนืไอง ละธุรกิจ฿หม กฟผฺี 
 

หมายหตุ : ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิStakeholderี ครอบคลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿น โ มิติ เดຌก 
1ี องค์กร/หนวยงาน ชุมชน กลุมบุคคลละบุคคลทีไส าคัญทัๅงหมด฿นอดีตจนถึงปัจจุบันทีไเดຌรับ

ผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบ จากบริบทการด านินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/หนวยงานชุมชน 
กลุมบุคคล ละบุคคลทีไส าคัญทัๅงหมด ซึไงมีอกาสเดຌรับผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบจากการด านินงาน฿น
อนาคตตามบริบททิศทางการด านินงานของรัฐวิสาหกิจ 

2ี องค์กร/หนวยงาน ชุมชน กลุมบุคคลละบุคคลทีไส าคัญทัๅงหมด฿นอดีตจนถึงปัจจุบันทีไ
ด านินงานละสงผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบตอรัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/หนวยงาน ชุมชน กลุมบุคคล
ละบุคคลทีไส าคัญทัๅงหมด฿นอนาคต ซึไงมีอกาสด านินงานละสงผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบตอ
รัฐวิสาหกิจ 
 

พรຌอมทัๅงเดຌก าหนด฿หຌมีผนบูรณาการงานสานสัมพันธ์ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอ฿หຌผูຌบริหารละ
ผูຌปฏิบัติงานมีการปฏิบัติทีไหมาะสมกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละสามารถสรຌางการมีสวนรวมกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
อยางป็นธรรมละสมอภาค ซึไงน าเปสูการพัฒนาอยางยัไงยืนรวมกัน ดยเดຌจัดตัๅงศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ 
ตามมติทีไประชุม คบฺกฟผฺ ครัๅงทีไ ้/โ55ไ มืไอวันทีไ แๆ กันยายน โ55ไ พืไอบริหารจัดการขຌอคิดหในทีไเดຌรับ
จากผูຌมีสวนเดຌสวนสียผาน ๆ ชองทางการรับรืไอง ละประชาสัมพันธ์ชองทางการรับรืไองรຌองรียน รวมทัๅง
ผยพรกระบวนการจัดการขຌอคิดหใน฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียรับทราบผานสืไออิลใกทรอนิกส์ละสืไอสังคม
ออนเลน์ตาง โ 
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กระบวนการด านินการ 

 

ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ รวบรวมขຌอคิดหในจากทุกชองทางน าขຌาระบบจัดการขຌอคิดหในละ 

ขຌอรຌองรียน ละสงรืไองเปยังหนวยงานผูຌรับผิดชอบพืไอด านินการกຌเข ปรับปรุง ละรายงานผลการด านินการ
฿หຌผูຌรຌองรียนรับทราบ ดยศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ จะรงรัดละติดตาม฿หຌมีการตอบกลับหนังสือรຌองรียน
ทุกรืไองภาย฿นระยะวลาทีไกฎหมายก าหนด ฿นกรณีทีไตຌอง฿ชຌวลา฿นการด า นินการนานกวาระยะวลาทีไ
กฎหมายก าหนด หนวยงานผูຌรับผิดชอบจะตຌองจัดท าหนังสือจຌงความกຌาวหนຌาการด านินการ฿หຌผูຌรຌองรียน
ทราบป็นระยะ พืไอ฿หຌผูຌรຌองรียนมัไน฿จวารืไองทีไรຌองรียนมาเดຌรับการตอบสนอง 

ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ จัดท ารายงานสรุปผลการด านินการ฿นภาพรวมสนอผูຌบริหารระดับสูง 
ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ละคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคม ทุกเตรมาส รวมทัๅงผยพรสรุปผลการด านินการรืไองรຌองรียนป็นรายเตรมาสบนวใบเซต์ กฟผฺ 
นอกจากนีๅ ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ทบทวนกระบวนการจัดการรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ ป็นประจ าทุกป 
พืไอพัฒนาละปรับปรุงการบริหารจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียนของ กฟผฺ ฿หຌมีประสิทธิภาพละ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสียมากยิไงขึๅน 

฿นป โ5ๆใ คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม เดຌมีประกาศ กฟผฺ ทีไ ไแ/โ5ๆใ 
รืไอง นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน พืไอ฿หຌการบริหารจัดการรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ ป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ ปรง฿ส กิดประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ละสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการก ากับดูล
กิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ละระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ 
ไใใ วาดຌวย การจัดการขຌอรຌองรียน พืไอก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ 
฿หຌป็นมาตรฐานละป็นเป฿นนวทางดียวกัน ซึไงป็นองค์ประกอบทีไส าคัญของการสรຌางมาตรฐานความ
ปรง฿ส ปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ รวมทัๅงสงสริมคุณธรรมละจริยธรรมของ
ผูຌปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นทีไยอมรับละเวຌวาง฿จ ตลอดจนเดຌรับความรวมมือจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย
฿หຌปฏิบัติตามขัๅนตอน฿นคูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ 
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หมวดทีไ ไ ความยัไงยืนละนวัตกรรม  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม เดຌมีประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/โ5ๆใ รืไอง 

นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไคนเทยเวຌวาง฿จละภาคภูมิ฿จ ิTrust and 
Pride of the Nationี ด านินงานดຌวยความรับผิดชอบตอสั งคมมุงสูการพัฒนาอยางยัไงยืน ซึไงสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ พฺศฺ โ5ๆแ ู โ5่เ การพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿น
ระดับสากล ิSDGs : Sustainable Development Goalsี รวมถึงสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการก ากับ
ดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

฿นขณะดียวกัน กฟผฺ ยังมุงนຌนการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม พืไอพัฒนางาน฿นภารกิจหลัก฿หຌกຌาวทัน
กระสการปลีไยนปลงของลก ทีไมีนวนຌม฿ชຌพลังงานเฟฟງาพืไอด านินกิจกรรมตาง  โ มากขึๅน 
ิElectrificationี ดยมีความกຌาวหนຌาของทคนลยีดຌานดิจิทัล ิDigitalizationี มาสนับสนุน ละ฿หຌ
ความส าคัญกับบริบทละทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมเปพรຌอมกัน ดຌวยการมีระบบ
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ผลิตเฟฟງา ระบบสงเฟฟງา ละระบบควบคุมอัจฉริยะ ซึไงจะสามารถวิคราะห์ขຌ อมูลละตอบสนองตอทุก
สถานการณ์เดຌอยางรวดรใวทันหตุการณ์ดยอัตนมัติ รวมทัๅงสงสริมละ฿ชຌการวิจัยพัฒนา฿นการสรຌางสรรค์
นวัตกรรมตอนืไองเปถึงการน ามา฿ชຌงานทัๅง฿นรูปบบของการพิไมประสิทธิภาพ ละการพัฒนาธุรกิจกีไยวนืไอง 
พืไอตอบสนองตอการ฿ชຌชีวิตทีไดียิไงขึๅนของคนเทย฿นอนาคต ซึไงป็นเปตามนยบายดຌานนวัตกรรมละการจัดการ
ความรูຌ กฟผฺ ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 53/2563 ดังนีๅ 

1ี สงสริม สนับสนุน พัฒนา ละสรຌางวัฒนธรรมภาย฿น กฟผฺ ฿หຌป็นองค์การหงการรียนรูຌละ
องค์การหงนวัตกรรม 

2ี สงสริมการ฿ชຌองค์ความรูຌส าคัญของ กฟผฺ การสวงหาวิธีการ฿หม ละการน านวัตกรรมละ
ทคนลยี พืไอพิไมผลิตภาพ฿นทุกกระบวนการท างาน ละสนับสนุนการด านินงานขององค์การ ทัๅง฿นธุรกิจ
หลัก ธุรกิจกีไยวนืไอง ละธุรกิจ฿หม ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผ ฺ รวมถึง
พัฒนานวัตกรรมทีไตอยอดจากผลงานวิจัยละพัฒนา หรือการตอยอดจากงานคิดคຌนหรือสิไงประดิษฐ์สูชิง
พาณิชย์ หรือสูสังคมพืไอสาธารณประยชน์ 

ใี พัฒนาระบบการจัดการความรูຌ ละการจัดการนวัตกรรม กฟผฺ ตัๅงตครงสรຌาง หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿นระบบหวงซอุปทาน รวมถึงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความรูຌ นวัตกรรม ละทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฟผฺ ฿หຌกิดความชืไอมยงจากทุกสายงาน พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประทศ ละ กฟผ ฺ 

ไี สงสริมการ฿ชຌฐานขຌอมูลละครือขายความรูຌ ความชีไยวชาญของ กฟผฺ สรຌางความรวมมือกับ
พันธมิตร ทัๅง฿นละตางประทศ พืไอยกระดับความสามารถดຌานการวิจัยละพัฒนา นวัตกรรม ละรวม
สรຌางสรรค์นวัตกรรมทีไป็นประยชน์ตอศรษฐกิจ สังคม ละประทศ 

5ี สริมสรຌางบรรยากาศ สรຌางรงจูง฿จ ละจัดสรรทรัพยากร฿หຌพียงพอตอการสรຌางสภาพวดลຌอม
฿นการลกปลีไยนรียนรูຌ การคิดริริไมสรຌางสรรค์ ละการท านวัตกรรม 

ๆี พัฒนาทักษะละศักยภาพของบุคลากร กฟผฺ ดຌานการบริหารจัดการความรูຌ ดຌานทคนลยี ดຌาน
ความคิดสรຌางสรรค์ ประยุกต์฿ชຌนวัตกรรม ละตอยอดนวัตกรรมสูการขยายผล พืไอสรຌางผลิตภัณฑ์ บริการ฿น
ชิงพาณิชย์ พืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนตามทิศทางยุทธศาสตร์ ละพัฒนาองค์การอยางยัไงยืน 

นอกจากนีๅ กฟผฺ เดຌมีการจัดท ารายงานความยัไงยืน กฟผฺ ตามมาตรฐาน Global Reporting 
Initiative ิGRIี ซึไงป็นการปຂดผยขຌอมูลกลยุทธ์การด านินงาน การก ากับดูล นวทางบริหารจัดการ ละ
ผลการด านินงานดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ทีไสะทຌอนทัๅงทางบวกละลบ ดยมุงปງาสูการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน 
 

หมวดทีไ 5 การปຂดผยขຌอมูล 
กฟผฺ มุงมัไน฿หຌการบริการขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ กผูຌขอรับบริการดຌวยความสมอภาค ปรง฿ส ละ

ป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พฺศฺ โ5ไเ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 
การ฿หຌขຌอมูลขาวสารทัๅงทางการงินละมิ฿ชทางการงิน ฿หຌด านินการตามขอบขตวิธีการด านินงาน 

ขຌอมูลทีไปຂดผยตຌองครบถຌวน พียงพอ ตรงตอความป็นจริง ชืไอถือเดຌ ทันวลาละทาทียมกัน คณะกรรมการ
บริหารขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ มีอ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบกีไยวกับการบริหารจัดการขຌอมูลขาวสาร 
มีการจัดระบบขຌอมูลขาวสารพืไอจัดประภทขຌอมูลขาวสาร วิธีด านินการ฿นการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร การขอ
ขຌอมูลขาวสารละการอนุญาต 
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ฝຆายสืไอสารละประชาสัมพันธ์องค์การ มีหนຌาทีไสืไอสาร ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลทีไป็นประยชน์กผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย ส าหรับการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ ละการถลงขาวหตุการณ์ทีไกิดขึๅนหรือ
กีไยวนืไองกับ กฟผฺ ป็นอ านาจหนຌาทีไของฆษกการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย สวนการปຂดผยขຌอมูล
สารสนทศตาง โ ฿หຌปຂดผยทาง website ิwwwฺegatฺcoฺthี พืไอ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียสามารถรับรูຌขຌอมูลเดຌ
อยางทาทียมละทัไวถึงกัน ดยมีขຌอมูล ดังนีๅ 

ู ดຌานการงิน ประกอบดຌวย 
 1ฺ งบการงิน เดຌก งบดุล งบก าเรขาดทุน งบกระสงินสด ละหมายหตุประกอบงบการงิน 

ละการสดงความหในของผูຌสอบบัญชี 
 2ฺ คณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ฿นการจัดท ารายงาน

ทางการงิน 
ู ดຌานทีไเม฿ชการงิน ประกอบดຌวย 
 1ฺ ครงสรຌางของ กฟผฺ / ครงสรຌางผูຌถือหุຌน 
 2ฺ ประวัติของคณะกรรมการ กฟผฺ 
 3ฺ ขຌอมูลประวัติผูຌบริหาร 
 4ฺ การอธิบายชิงวิคราะห์กีไยวกับฐานะทางการงิน ผลการด านินงาน การปลีไยนปลงทีไส าคัญ 

รวมทัๅงปัจจัยทีไป็นสาหตุ หรือมีผลตอฐานะการงิน ละผลการด านินงาน 
 5ฺ งบการงินทีไเดຌรับการรับรองจากผูຌสอบบัญชี 
 6ฺ รายงานการรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ตอการรายงานทางการงิน 
 7ฺ ความสีไยงหลักของการด านินธุรกิจ 
 8ฺ นยบายละการจายคาตอบทนกรรมการ 
 9ฺ นยบายละการจายคาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง 
 10ฺ จ านวนครัๅงของการประชุมคณะกรรมการละคณะอนุกรรมการป็นรายบุคคล 
 11ฺ การด านินงานดຌานการก ากับดูลกิจการทีได ี
 12ฺ การด านินงานดຌานการสดงความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 
 13ฺ นยบาย ละผลการจัดการรายการทีไกีไยวยงกัน 
 14ฺ สภาพธุรกิจ ผนงานทางธุรกิจ ละกลยุทธ์ 

 

หมวดทีไ 6 การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น 

กฟผฺ ด านินการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น฿หຌป็นเปตามคูมือปฏิบัติกีไยวกับการบริหาร
ความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ตามหลักกณฑ์/นวทางปฏิบัติกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุม
ภาย฿น ของระบบการประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ ฿นป 2563 ของ
ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กระทรวงการคลัง รวมทัๅงจัด฿หຌมีการบริหารจัดการความสีไยง
ละการควบคุมภาย฿นตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลัง วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความสีไยงส าหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ 2562 ละหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละ
หลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นส าหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ 2561 ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌป็นเปตามบทบัญญัติ
หงพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ 

กฟผฺ มีการก าหนดนยบายการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น พืไอ฿หຌการด านินงานดຌาน
การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นป็นเป฿นนวทางดียวกันทัไวทัๅงองค์การตามนยบายทีไก าหนด มี
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น คณะท างาน/คณะอนุกรรมการดຌานบริหารความสีไยงละ
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ควบคุมภาย฿น ละมีการจัดท ากฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นอยาง
ป็นลายลักษณ์อักษรชัดจน น าสนอ฿หຌคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ฿หຌความหในชอบอยางป็นรูปธรรม รวมทัๅงมี
การปรับปรุงนยบาย นวปฏิบัติ ละกระบวนการปฏิบัติงานฯ ฿นระดับขัๅนตอน/องค์ประกอบยอยหรือ
ระบบงานดยรวม ดย฿ชຌผลประมินกระบวนการฯ ทีไผานมาป็นขຌอมูลพืๅนฐานประกอบการพัฒนาเดຌอยางป็น
รูปธรรม 

กฟผฺ ก าหนดบทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 
ดย฿หຌมีอ านาจหนຌาทีไครอบคลุมทัๅง โ ระบบงานอยางครบถຌวนสมบูรณ์ ดยระบุป็นสวนหนึไงของกฎบัตรของ
คณะอนุกรรมการฯ อยางป็นลายลักษณ์อักษร  ละมีการจัดท าละน าสนอผนการด านินงานประจ าปของ
ระบบบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น฿หຌคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา฿หຌความหในชอบกอนริไมป
บัญชี  ละคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก ากับดูล฿หຌมีนวทางการติดตามผลการด านินงานดຌานการบริหาร
ความสีไยงละการควบคุมภาย฿นทัๅงกรณีปกติ ละมืไอกิดหตุการณ์พิศษอยางครบถຌวนละป็นระบบ ดยมี
ความถีไอยางนຌอยป็นรายเตรมาส 

กฟผฺ จัด฿หຌมีหนวยงานทีไรับผิดชอบดูลการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ท าหนຌาทีไ฿นการจัดท า
นยบาย วางระบบละประมินความสีไยงตาง โ ทัๅงทีไกิดจากปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก รวมทัๅงจัดท า
คูมือการบริหารความสีไยง คูมือการควบคุมภาย฿น ก าหนดนวทางปฏิบัติ฿นการบริหารละจัดการความสีไยง
฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌพืไอ฿หຌการด านินงานสามารถบรรลุปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไก าหนดเวຌ ทัๅงนีๅ 
คณะกรรมการควรพิจารณาละอนุมัตินยบายการบริหารความสีไยงละระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ ส าหรับ
ป็นกรอบ฿นการบริหารความสีไยง ละ฿หຌความส าคัญกับสัญญาณตือนภัยลวงหนຌา รวมทัๅงดูล฿หຌมีการด านินการ
ตามนยบายการบริหารความสีไยงทีไก าหนด 

นอกจากนีๅ กฟผฺ เดຌจัดตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงป็นกลเกส าคัญทีไสนับสนุน฿หຌ กฟผฺ มี
กระบวนการก ากับดูลกิจการทีไดี การบริหารความสีไยง การควบคุมภาย฿น รวมทัๅงการก ากับดูล฿หຌมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระบียบ ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับการด านินกิจการอยางมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานรายงานทางการงิน คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ ปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ 
กฟผฺ วาดຌวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงก าหนดขึๅนตามนวทางของระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวย
คณะกรรมการตรวจสอบละหนวยตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2555 หลักกณฑ์กระทรวงการคลัง
วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภาย฿นส าหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ คูมือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ฿นรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป โ555 รวมทัๅงคูมือการประมินผลการด านินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ ิState Enterprise Assessment Model :  SEูAMี ซึไ ง
ก าหนด฿หຌมีหลักกณฑ์การประมินกระบวนการปฏิบัติงานละการจัดการ ิCore Business Enablersี รวม ่ 
ดຌาน ดยดຌานการตรวจสอบภาย฿นป็นสวนหนึไงของ Core Business Enablers 

พืไอ฿หຌการก ากับดูลการปງองกันละการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชันซึไงป็นสวนหนึไงของกระบวนการ
ควบคุมภาย฿นของ กฟผฺ มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบ
ตอสังคมเดຌออกนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ พืไอ฿หຌผูຌบริหารละ
ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ด านินงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ละตอตຌานการทุจริต
ทุกรูปบบ พืไอสรຌางความชืไอมัไนละการยอมรับของสังคม ดยจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผ ฺ 
ิศปทฺกฟผฺี พืไอก ากับดูลการด านินงานดຌานการปງองกันละตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละกิดผลอยางป็นรูปธรรม 
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ศปทฺกฟผฺ ประกอบดຌวยรองผูຌวาการบริหารป็นหัวหนຌา ศปทฺกฟผฺ ผูຌชวยผูຌวาการพัฒนาองค์การป็น
รองหัวหนຌา ศปทฺกฟผฺ ผูຌทนสายงานระดับผูຌชวยผูຌวาการ ผูຌอ านวยการส านักลขานุการองค์การ ละ
ผูຌอ านวยการฝຆายก ากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ป็นคณะท างาน ผูຌชวยผูຌอ านวยการฝຆายก ากับการปฏิบัติตาม
กฎระบียบ ป็นคณะท างานละลขานุการ ละหัวหนຌากองธรรมาภิบาล ป็นคณะท างานละผูຌชวยลขานุการ 
มีอ านาจหนຌาทีไสงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌาน
การทุจริตของ กฟผฺ ผานผนปฏิบัติการดຌานสงสริมธรรมาภิบาลละการปງองกันละตอตຌานการทุจริตของ 
กฟผฺ พืไอ฿หຌทุกสายงานน าเปปฏิบัติ ติดตามความกຌาวหนຌา ละรายงานผลการด านินงานตามผนฯ ฿หຌ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม ละคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบทุกเตรมาส 

นอกจากนีๅ กฟผฺ ก าหนด฿หຌมีกิจกรรมพืไอสงสริม฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละ
ผูຌปฏิบัติงานตระหนักละมีสวนรวม฿นการด านินงานของ กฟผฺ อยางสุจริตละป็นธรรม ชน การสืไอสาร
ความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร กฟผฺ การประกาศ
จตจ านงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล การจัดกิจกรรมตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน 
การผยพรคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ 
ทุกคนลงนามรับทราบละถือปฏิบัติ การจัดกิจกรรมสริมสรຌางบรรยากาศละพฤติกรรมทีไดีตามคูมือจริยธรรม
ละจรรยาบรรณ กฟผฺ การผยพรขຌอมูลดຌานธรรมาภิบาลผานชองทางตาง โ ละการประมินตนอง฿น
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลทางอิลใกทรอนิกส์อยางสมไ าสมอ 
 

หมวดทีไ 7 จรรยาบรรณ 

กฟผฺ เดຌจัดท าคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณของ กฟผฺ ขึๅน ดยน าประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ 
กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มาป็นหลักการพืๅนฐาน ลຌวก าหนดป็นจรรยาบรรณครอบคลุม฿นทุกระดับ 
คือ องค์การ คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ฿หຌทุกคนยึดถือละปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌอง
ละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทีไป็นคุณงามความดีทีไควรปฏิบัติ หรือธรรมทีไป็นขຌอปฏิบัติ 
ถือป็นสิไงทีไมีความส าคัญกับ กฟผฺ สดง฿หຌหในถึงความป็นองค์การทีไมีจริยธรรม กฟผฺ จึงเดຌออกขຌอบังคับ 
กฟผฺ วาดຌวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ซึไงภาย฿ตຌประมวล
จริยธรรมฯ มีการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผฺ ละขຌอพึงปฏิบัติตน พืไอป็นนวปฏิบัติของ
บุคลากร฿นองค์การ 
 

มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. 
แ. การปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ ดยมุงด านินการตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ 

ละภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย สงสริมสนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมนียม จารีตประพณีอันป็นรากฐานหงความมัไนคงของสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 

โ. การปฏิบัติตามกฎหมาย ละนยบายของรัฐ ดยมุงด านินงานตามภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย
ภาย฿ตຌบทบัญญัติหงกฎหมาย ละนยบายของรัฐอยางครงครัด อันป็นเปพืไอประยชน์กประทศชาติ 
ละประชาชนป็นส าคัญ 

ใ. การปฏิบัติตอสังคม  ดยมุงสงสริม สนับสนุนละรวมมือกับชุมชนละสังคม พืไอสรຌาง
ความสัมพันธ์ทีไดีละสรຌางจิตส านึก฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทุกระดับ฿นการรับผิดชอบตอสังคม 
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ไ. การปฏิบัติตอสิไงวดลຌอม ดย฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสม ทันสมัย สะอาด ละมีประสิทธิภาพ 
สรຌางจิตส านึก฿นการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด฿นประทศ รวมทัๅง
ปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอมดຌวยความรับผิดชอบ ฿นฐานะป็นหนวยงานทีไส าคัญของสังคม 

5. การปฏิบัติตอรัฐบาล ประชาชน ลูกคຌา คูคຌา ละผูຌประกอบการ฿นธุรกิจดຌานดียวกัน  ดยมุง
ด านินงานตามพันธกิจทีไมีตอผูຌกีไยวขຌอง ดຌวยความซืไอตรงละความป็นธรรม 

6. การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปเตย ดยสนับสนุน฿หຌเป฿ชຌสิทธิทางการมือง เม฿ชຌต าหนงหนຌาทีไ
สนับสนุน ละด านินกิจกรรมอันป็นการฝัก฿ฝຆพรรคการมือง หรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงทีไมีอ านาจทางการมือง 
รวมทัๅงสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการบริหารองค์การ 
 

ขຌอพึงปฏิบัติตน 

แ. การรักษาชืไอสียงของ กฟผ. ดยประพฤติตน฿หຌหมาะสม เมกระท าการ฿ด โ อันป็นการ฿หຌรຌาย 
หรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสรຌางความสืไอมสียก กฟผฺ ละพึงหลีกลีไยงการกระท าทีไอาจกระทบกระทือนตอ
ชืไอสียงของ กฟผฺ 

โ. การรักษาผลประยชน์ของ กฟผ. ดยเมกระท าการ฿ด โ อันป็นการขัดผลประยชน์ ละตຌอง
ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ ทุมท อุทิศตน ฿นการท างานอยางตใมทีไทัๅง฿นละนอกวลาพืไอรักษา
ผลประยชน์ของ กฟผฺ 

ใ. การเม฿ชຌต าหนงหนຌาทีไสวงหาผลประยชน์ ฿หຌกตนอง ญาติมิตร ครอบครัว หรือผูຌอืไนทัๅง
ทางตรงละทางอຌอม 

ไ. การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. ดยเมน าทรัพย์สินของ กฟผฺ ทัๅงสังหาริมทรัพย์ละอสังหาริมทรัพย์ 
รวมทัๅงทคนลยี ขຌอมูลการวิจัยละพัฒนา ตลอดจนสิไงประดิษฐ์ ละขຌอมูลอืไน โ ของ กฟผฺ ทีไเมพึงปຂดผย
เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนหรือผูຌอืไน อันมิเดຌกีไยวกับกิจการของ กฟผฺ 

5. การเมประกอบธุรกิจขงขันกับ กฟผ. ดยเมด านินการ หรือลงทุน฿นการประกอบการ฿ด โ ซึไง
ป็นหรืออาจป็นการขงขันกับ กฟผฺ พืไอ฿หຌป็นประยชน์สวนตนหรือพืไอประยชน์กผูຌอืไน 

6. การ฿ชຌสิทธิทางการมือง ดยสดงออกซึไงสิทธิสรีภาพ฿นการเป฿ชຌสิทธิทางการมืองตามทีไกฎหมาย
รัฐธรรมนูญก าหนด 

7. การปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต เมสวงหาผลประยชน์หรืออามิสสินจຌาง อันสอ
จตนาเป฿นทางทุจริตตอหนຌาทีไทัๅงทางตรงละทางอຌอม 

่. การปฏิบัติตนตอผูຌบังคับบัญชา ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละผูຌรวมงาน ดยสดงออกซึไงการ฿หຌกียรติ 
ละคารพ฿นบทบาทหนຌาทีไทีไรับผิดชอบซึไงกันละกัน 

้. การปฏิบัติตนตอประชาชน สังคม ละสิไงวดลຌอม ดยปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดี มีจิตส านึก฿น
ความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอมละสังคม ตลอดจนปฏิบัติตอผูຌอืไนดຌวยความสุภาพ  

แเ. การ฿หຌละการรับของขวัญ ดยหลีกลีไยงพฤติกรรมการ฿หຌหรือรับของขวัญ ทัๅงทรัพย์สินละ
สิไงของหรือผลประยชน์฿ด โ วຌนตจะป็นการ฿หຌตามปกติประพณีนิยม ซึไงทรัพย์สินสิไงของหรือผลประยชน์
฿ด โ นัๅน ตຌองมีมูลคาเมกินกวากณฑ์ตามทีไกฎหมายก าหนด 
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แแ. การเมกีไยวขຌองกับยาสพติด เมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม หรือ฿ชຌต าหนงป็นผูຌรับประกันตัว
ผูຌตຌองหาคดียาสพติด วຌนตผูຌตຌองหานัๅนป็นสามีหรือภรรยา บุพการี หรือผูຌสืบสันดาน เมวาชัๅน฿ด โ  ของ
คณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหารหรือผูຌปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานทางจริยธรรมของจຌาหนຌาทีไของรัฐ 

นอกหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผฺ ภาย฿ตຌประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ 
ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ลຌว พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พฺศฺ 2562 หมวด 1 มาตรฐานทาง
จริยธรรมละประมวลจริยธรรม มาตรา 5 เดຌมีการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของจຌาหนຌาทีไของรัฐเวຌ 
ประกอบดຌวย 

1ฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

2ฺ ซืไอสัตย์สุจริต มีจิตส านึกทีไดี ละรับผิดชอบหนຌาทีไ 
3ฺ กลຌาตัดสิน฿จละกระท า฿นสิไงทีไถูกตຌองชอบธรรม 

4ฺ คิดถึงประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตัว ละมีจิตสาธารณะ 

5ฺ มุงผลสัมฤทธิ่ของงาน 

6ฺ ปฏิบัติหนຌาทีไอยางป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติ 
7ฺ ด ารงตนป็นบบอยางทีไดีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติทีไผูຌประกอบอาชีพการงานตละอยางก าหนดขึๅน พืไอ
รักษาละสงสริมกียรติคุณชืไอสียงละฐานะของสมาชิก ดยอาจขียนป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมกใเดຌ 
จรรยาบรรณจึงถือป็นสิไงทีไมีความส าคัญ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับองค์การละปัจจกบุคคล ชวย฿หຌกลเก฿นทุกสวน
ขององค์การขับคลืไอนเป฿นทิศทางดียวกัน ละท า฿หຌองค์การสามารถด านินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 
รวมทัๅงเดຌรับการยอมรับจากผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌ 

ส าหรับการสงสริมจรรยาบรรณของ กฟผฺ เดຌมีการก าหนดครอบคลุมทุกระดับ ประกอบดຌวย 
จรรยาบรรณ฿นการด านินงานของ กฟผฺ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผฺ  จรรยาบรรณของผูຌบริหาร 
กฟผฺ ละจรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ 
 

จรรยาบรรณ฿นการด านินงานของ กฟผ. 
กฟผฺ ก าหนด฿หຌมีจรรยาบรรณ฿นการด านินงานของ กฟผฺ พืไอ฿ชຌป็นมาตรฐาน฿นการด านินงาน ซึไงมี

สาระส าคัญ ดังนีๅ 
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ

ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

2ฺ ฿หຌบริการดຌานพลังงานอยางมีคุณภาพ ตลอดจนค านึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยปฏิบัติตอทุกฝຆายทีไ
กีไยวขຌองอยางสมอภาค ป็นธรรม ละตรวจสอบเดຌ 

3ฺ คารพละปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการด านินงานอยางครงครัด ยึดถือผลประยชน์ของ 
กฟผฺ ป็นส าคัญ ละหลีกลีไยงเมกีไยวขຌองกับกิจกรรมทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ 



หนຌา 31 
 

4ฺ ด านินงานบนพืๅนฐานปรัชญาศรษฐกิจพอพียง มีสวนรวม฿นการสรຌางสมดุล฿หຌสังคม ดย฿หຌ
ความส าคัญตอสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม 

5ฺ ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผฺ ทัๅงทางดຌานความรูຌความสามารถละปลูก
จิตส านึก฿หຌมีคุณธรรม ซืไอสัตย์ สุจริต พากพียร อดทน ละรับผิดชอบ 

6ฺ สรຌางสริมความมัไน฿จ฿นการท างาน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ทัๅงผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย การ฿หຌ
รางวัลละการลงทษทีไป็นธรรม รวมทัๅงสภาพวดลຌอมทีไมีความปลอดภัยตอชีวิตละทรัพย์สิน 

7ฺ พึงยึดถือปฏิบัติตามนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผฺ ละจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง
ครงครัด 

8ฺ จัด฿หຌมีชองทาง฿นการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการประพฤติทีไผิดจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ 
 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ. 
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นบุคลากรของ กฟผฺ ซึไงเดຌรับความเวຌวาง฿จละเดຌรับมอบหมายจากรัฐบาล

฿หຌขຌามาก ากับดูล กฟผฺ พืไอ฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรของ กฟผฺ อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละกิด
ประยชน์สูงสุดกผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย จึงตຌองถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผฺ ซึไงมี
สาระส าคัญดังนีๅ 

แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

2ฺ ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ละขຌอบังคับของ กฟผฺ ดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต 
ตลอดจนปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมความสามารถ พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอหนวยงานทีไก ากับดูล 

3ฺ ก ากับดูล กฟผฺ ดยยึดหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี ประกอบดຌวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา พืไอผลประยชน์ของรัฐ 
องค์การ ละผูຌปฏิบัติงาน ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต ตลอดจนพืไอรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ 

4ฺ ก าหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์การด านินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไส าคัญของ กฟผฺ  
ดยค านึงถึงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง ไ ดຌาน เดຌก ดຌานรัฐ สังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวน
เดຌสวนสีย ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน 

5ฺ พึงปฏิบัติหนຌาทีไ ดยหลีกลีไยงความขัดยຌงผลประยชน์สวนตนตอผลประยชน์ขององค์การ เมมี
สวนเดຌสวนสีย฿นกิจการทีไกระท ากับ กฟผฺ หรือ฿นกิจการทีไมีลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ รวมทัๅงเม
สวงหาผลประยชน์อันมิชอบจากการท างานเมวาทางตรงหรือทางอຌอม 

6ฺ เมป็นผูຌประกอบการหรือป็นผูຌถือหุຌนส าคัญ หรือมีบุคคล฿นครอบครัวป็นกรรมการหรือป็นผูຌถือ
หุຌน฿นกิจการหรือธุรกิจการคຌา฿ดอันมีสภาพอยางดียวกัน ละป็นการขงขันหรือท าธุรกิจกับ กฟผฺ เมวา
กระท าพืไอประยชน์ของตนองหรือของผูຌอืไน 

7ฺ จัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียน ก ากับ ละติดตามการจัดการขຌอรຌองรียน ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล 
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จรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผ. 
ผูຌบริหาร กฟผฺ ป็นผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผูຌบริหารสูงสุด ฿หຌท าหนຌาทีไ฿น

การบริหารงาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ พืไอ฿หຌการบริหารป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล จึงตຌองถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผฺ ซึไงมีสาระส าคัญดังนีๅ 

แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

โฺ บริหารงาน ละติดตามการด านินงานตามนยบาย ละผนงานทีไส าคัญของ กฟผฺ ดยยึดหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา 
ตลอดจนค านึงถึงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง ไ ดຌาน เดຌก ดຌานรัฐ สังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม ดຌานผูຌรับบริการละผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน 

3ฺ บริหารงานดยสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ฿นดຌานผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย การ฿หຌ
รางวัลละการลงทษทีไป็นธรรม ละการจัดสภาพวดลຌอมการท างาน฿หຌมีความปลอดภัยตอชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

4ฺ บริหารงานดยค านึงถึงความขัดยຌงทางผลประยชน์อยางรอบคอบพืไอประยชน์ของ กฟผฺ 
รวมทัๅงติดตาม฿หຌมีการปฏิบัติตามกฎระบียบ ตามขัๅนตอนการด านินการ ละการปຂดผยขຌอมูลรายการทีไอาจ
มีความขัดยຌงของผลประยชน์ ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน 

5ฺ บริหารจัดการทรัพยากรของ กฟผฺ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅงติดตามการบริหารจัดการ กฟผฺ 
฿นดຌานการด านินงาน การรายงานทางการงินละเม฿ชการงิน การปฏิบัติตามกฎระบียบ อยางครงครัด 

6ฺ สดงความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนป็นผูຌน าทีไดี มีธรรมาภิบาล คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของ
ผู ຌที ไกี ไยวขຌองทุกฝຆาย ตลอดจนสงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงศีลธรรม วัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมละจรรยาบรรณของ กฟผฺ  

7ฺ บริหารจัดการขຌอรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌมีความปรง฿ส ป็น
ธรรม ละมีประสิทธิภาพ 
 

จรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. 
ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทุกคน ถือป็นกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอน฿หຌการด านินงานของ กฟผฺ บรรลุ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทัๅงสงสริมภาพลักษณ์ขององค์การ ดังนัๅน ผูຌ ปฏิบัติงานจึงควรประพฤติปฏิบัติตน฿หຌ
หมาะสม ดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ซึไงมีสาระส าคัญดังนีๅ 

แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

โฺ ปฏิบัติงานดยน าหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา มา฿ชຌป็นนวทาง ตลอดจนค านึงถึงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองทัๅง ไ ดຌาน คือ 
ดຌานรัฐ สังคม ชุมชนละสิ ไงวดลຌอม ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดຌานองค์การ ละดຌาน
ผูຌปฏิบัติงาน 

3ฺ ปฏิบัติงานดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพอยางครงครัด มีความซืไอสัตย์ สุจริต จริง฿จ ขยันอดทน 
ละมีระบียบวินัย 
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4ฺ ปฏิบัติงานดยค านึงถึงประยชน์สูงสุดของหนวยงาน องค์การละสวนรวม เมกระท าการ฿ด โ อัน
จะน ามาซึไงความขัดยຌงทางผลประยชน์ รวมทัๅงปฏิบัติตามระบียบปฏิบัติ ขัๅนตอนการด านินการทีไเดຌก าหนด
เวຌอยางถูกตຌองครบถຌวน 

5ฺ ปฏิบัติตอผูຌบังคับบัญชาดຌวยความสุภาพ คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง 
ละปฏิบัติตนป็นผูຌปฏิบัติงานทีไดี มีธรรมาภิบาล พืไอป็นบบอยางทีไดี฿หຌกผูຌรวมงาน 

6ฺ จຌงขຌอมูลหรือชีๅบาะสมืไอพบผูຌทีไฝຆาฝนประมวลจริยธรรม หรือมีการทุจริตกิดขึๅน฿นองค์การ 
 

การรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการปฏิบัติฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ. 
กฟผฺ คารพละค านึงถึงสิทธิของผูຌทีไกีไยวขຌองกับ กฟผฺ ทุกฝຆาย จึง฿หຌความส าคัญกับขຌอรຌองรียน

การประพฤติฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ดย กฟผฺ มีการจัดตัๅงศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ พืไอบริหาร
จัดการขຌอคิดหในทีไเดຌรับจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียผาน ๆ ชองทางการรับรืไอง เดຌก ระบบการจัดการรืไองราว
รຌองทุกข์ของรัฐบาล ิระบบ 1111ีุ Internet ทีไ wwwฺegatฺcoฺth มนูติดตอขຌอรຌองรียน/ขຌอคิดหในุ 
Intranet ทีไ http://intranetฺegatฺcoฺth ระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียนุ ศูนย์บริการขຌอมูล EGAT 

Call Center 1416ุ หนังสือขຌา กฟผฺ ละระบบรับฟังสียงจากลูกคຌา 
มืไอศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ เดຌรับขຌอรຌองรียนจากชองทางตาง โ จะด านินการน าขຌาระบบ

จัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน กฟผฺ ละสงรืไองเปยังหนวยงานผูຌรับผิดชอบพืไอด านินการ฿นสวนทีไ
กีไยวขຌองตอเป จากนัๅนจะรายงานผล฿หຌผูຌรຌองรียนรับทราบ ทัๅงนีๅ ป็นเปตามขัๅนตอน฿นคูมือการจัดการ
ขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ 
 

การปฏิบัติ กลเก ละการบังคับ฿ชຌคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ. 
คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ตຌองยึดถือละปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมละ

จรรยาบรรณ กฟผฺ ทีไประกาศ฿ชຌดยครงครัด หากพบกรณีการรຌองรียนหรือปรากฏหตุวา มีผูຌปฏิบัติงานหรือ
ผูຌบริหารประพฤติปฏิบัติฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌผูຌบังคับบัญชาป็นผูຌรับผิดชอบพิจารณา
ด านินการ ละหากกรรมการ กฟผฺ ปฏิบัติฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌประธานกรรมการ กฟผฺ ป็น
ผูຌรับผิดชอบพิจารณาด านินการ ตัๅงคณะกรรมการพืไอสอบสวนทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ 

การฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณทีไก าหนดเวຌ ตຌองพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝຆาฝน ความจง฿จ
หรือจตนา มูลหตุจูง฿จ ความส าคัญ ละระดับต าหนง ตลอดจนหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌฝຆาฝน อายุ 
ประวัติ ละความประพฤติ฿นอดีต สภาพวดลຌอมหงกรณี ผลรຌายอันกิดจากการฝຆาฝน ละหตุอืไนอันควร
น ามาประกอบการพิจารณา กรณีการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ทีไมิ฿ชป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ฿หຌผูຌบังคับบัญชาด านินการตามควรกกรณี พืไอ฿หຌมีการกຌเขหรือด านินการทีไถูกตຌอง 
หรือตักตือนหรือน าเปประกอบการพิจารณาตงตัๅง การขຌาสูต าหนง การพຌนจากต าหนง  การลืไอน
ขัๅนงินดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสัไง฿หຌผูຌฝຆาฝนนัๅนปรับปรุงตนองหรือเดຌรับการพัฒนา 
ลຌวตกรณี 
 

หมวดทีไ ่ การติดตามผลการด านินงาน 

 กฟผฺ เดຌมีการก าหนดบันทึกขຌอตกลงการประมินผลการด านินงาน ิPerformance Agreement: 
PAี ใ ประภท คือ ิแี PA กฟผฺ ิโี PA ผูຌวาการ ละ ิใี PA สายงาน ส าหรับการก าหนดหลักการละ
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ปງาหมาย฿นการด านินงานขององค์การ ผูຌน าองค์การ ละสายงาน พืไอพิไมศักยภาพขององค์การ฿หຌพรຌอม
รองรับการปลีไยนปลง฿นอนาคต ดยขัๅนตอนของการจรจาตอรองตัวชีๅวัดละคากณฑ์นัๅน จะป็นเปอยาง
อิสระละป็นธรรม ละป็นการวัดผลการด านินงานทีไอยูภาย฿ตຌการดูลของผูຌบริหาร กฟผฺ ทานัๅน 

กฟผฺ เดຌมีการมอบหมายคณะกรรมการขับคลืไอนยุทธศาสตร์องค์การ กฟผฺ ิคยอฺกฟผฺี รับผิดชอบ
ละก ากับติดตามความกຌาวหนຌาของงานจัดการดຌานยุทธศาสตร์ การบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น  
การติดตามผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผฺ ดยงานจัดการดຌานยุทธศาสตร์ การบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น การติดตามผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผฺ มีการติดตามผลการด านินงานป็นราย
ดือนป็นประจ าทุกดือนทางระบบงานอิลใกทรอนิกส์ ิEnterprise Performance Management : EPMี 
สวน฿นการติดตามความกຌาวหนຌาผลการด านินงาน State Enterprise Assessment Model ิSEูAMี เดຌมี
การจัดตัๅงคณะท างานขับคลืไอนระบบประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจ ิคปผรฺี ฿นการขับคลืไอนอีกคณะ
หนึไง กอนน าสนอ คยอฺกฟผฺ พืไอ฿หຌการด านินการกีไยวกับการประมินผลการด านินงานป็นเปตาม
ปງาหมาย฿นการขับคลืไอนองค์การอยางมีประสิทธิภาพ 

พืไอ฿หຌคณะกรรมการบริหาร กฟผฺ รับทราบความกຌาวหนຌาละปัญหาอุปสรรคของการด านินงาน จึง
เดຌมีการน าสนอผลการด านินงานทีไคาดวาจะเมสามารถด านินการเดຌตามกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ฿นบันทึกขຌอตกลง
ประมินผลการด านินงาน กฟผฺ ิPA กฟผฺี ละผลการปฏิบัติงานของ ผูຌวาการ กฟผฺ ิPA ผูຌวาการี อีกทัๅง 
คณะกรรมการ กฟผฺ มีขຌอสัไงการ฿หຌมีการรายงานผลการด านินงานทีไมีนวนຌมตไ ากวาปງาหมาย ตอ
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นพืไอพิจารณาทุกเตรมาส ละรายงาน คณะกรรมการ 
กฟผฺ พืไอทราบ ละรายงานผลบริหารความสีไยงทีไมีระดับความรุนรงสูงมาก ตอ คณะกรรมการ กฟผฺ 
ทุกดือน พืไอรงรัดผลการด านินงาน฿หຌทันการอีกดຌวย 

นอกจากนีๅ กฟผฺ ยังมีระบบรายงานผลการด านินงาน กฟผฺ คือ ระบบสารสนทศทีไ฿ชຌพืไอสนับสนุน
การบริหารจัดการทีไ฿ชຌ฿นการจัดกใบขຌอมูล ละรายงานผลการด านินงานตามบันทึกขຌอตกลงการประมินผล
การด านินงาน ิPAี พืไอสนับสนุนขຌอมูล฿หຌผูຌบริหารระดับสูงติดตามความกຌาวหนຌาของผลการด านินงานทีไ
ส าคัญ ฿หຌสามารถตัดสิน฿จปรับปรุงการด านินงานเดຌทันการ รองรับการ฿ชຌงานทุกทีไ ทุกวลา ละทุกอุปกรณ์ 
ซึไงมีการสดงความกຌาวหนຌาของการด านินงาน ดยระบบน าขຌาผลการด านินงาน฿ชຌส าหรับผูຌรับผิดชอบ
ผนงานกรอกขຌอมูลสถานะความกຌาวหนຌาตามผนละการด านินงานจริง กิจกรรมส าคัญ ผลการด านินงาน 
ปัญหาอุปสรรค นวทางกຌเขปัญหา รวมถึงอกสารนบ฿นการอธิบายรายละอียดพิไมติม 
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สวนทีไ 4 นวปฏิบัติทีไดีตามหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี 
นวปฏิบัติทีไดีของคณะกรรมการ กฟผ. 

กฟผฺ เดຌก าหนดนวปฏิบัติทีไดีของคณะกรรมการ กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ 
พืไอป็นนวทาง฿นการน าเปปฏิบัติครอบคลุมผูຌทีไมีสวนทีไกีไยวขຌอง 4 ดຌานของ กฟผฺ เดຌก ดຌานรัฐ สังคม 
ชุมชน ละสิไงวดลຌอมุ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียุ ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน ดังนีๅ 

1ฺ ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌก าหนดนยบาย ปງาหมาย ละกลยุทธ์
฿นการด านินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไส าคัญดยค านึงถึงดุลยภาพของ กฟผฺ หนวยงานภาครัฐ 
สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงก ากับละติดตาม฿หຌการด านินงานของ กฟผฺ ป็นเปตามกฎหมาย ละ฿หຌ
ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเขปรับปรุง ตลอดจนสงสริม ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กิด
จิตส านึก฿นความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม 

2ฺ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌก าหนดนยบาย ปງาหมาย ละกลยุทธ์
฿นการด านินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไส าคัญของ กฟผฺ ดยค านึงถึงผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวน
สียทุกกลุม รวมทัๅงก ากับดูลการด านินงานของ กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ละป็นธรรม ละ฿หຌขຌอสนอนะ
ชิงนยบาย฿นการกຌเขปรับปรุง ตลอดจนสงสริม ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงานกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม 

3ฺ ดຌานองค์การ คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌก าหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการด านินงาน ละ฿หຌ
ความหในชอบผนงานทีไส าคัญของ กฟผฺ ดยค านึงถึงประยชน์ทีไ กฟผฺ จะเดຌรับป็นส าคัญ ฿หຌขຌอสนอนะ
ชิงนยบาย฿นดຌานตาง โ ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต รวมทัๅงก ากับ ละติดตามการจัดการขຌอ
รຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมี
ประสิทธิภาพ 

4ฺ ดຌานผูຌปฏิบัติงาน คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌก าหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการด านินงาน ละ
฿หຌความหในชอบผนงานดຌานทรัพยากรบุคคล ดยค านึงถึงผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน พิจารณาตงตัๅงผูຌบริหาร
ระดับสูงดຌวยความปรง฿ส ป็นธรรม รวมทัๅง฿หຌความส าคัญ฿นการขຌารวมกิจกรรมตาง โ ของ กฟผฺ ตลอดจนมี
ความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

นวปฏิบัติทีไดีของผูຌบริหาร กฟผ. 
กฟผฺ เดຌก าหนดนวปฏิบัติทีไดีของผูຌบริหาร กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ

ป็นนวทาง฿นการน าเปปฏิบัติครอบคลุมผูຌทีไมีสวนทีไกีไยวขຌอง 4 ดຌานของ กฟผฺ เดຌก ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน 
ละสิไงวดลຌอมุ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียุ ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน ดังนีๅ 

1ฺ ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม ผูຌบริหาร กฟผฺ เดຌบริหารงานตามนยบาย กลยุทธ์ ละ
ผนงานทีไส าคัญของ กฟผฺ ดยค านึงถึงดุลยภาพของ กฟผฺ หนวยงานภาครัฐ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม 
รวมทัๅงติดตามละตรวจสอบการด านินงาน฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายก าหนด มีการรายงานผลการด านินงานก
คณะกรรมการ กฟผฺ ละหนวยงานภาครัฐทีไก ากับดูลอยางครบถຌวน สดงบทบาท฿นการป็นผูຌน าละปลูกฝัง
จิตส านึกรืไองความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ตลอดจนจัด฿หຌมีชองทางการรับ
รืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณจากชุมชน รวมทัๅงบริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมี
ความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล 
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2ฺ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ผูຌบริหาร กฟผฺ เดຌบริหารงานตามนยบาย กลยุทธ์ ละ
ผนงานทีไส าคัญของ กฟผฺ ดยค านึงถึงผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย บริหารจัดการ฿หຌกระบวนการจัดซืๅอ
จัดจຌางละการบริหารพัสดุมีความปรง฿ส ละป็นธรรมตอคูคຌาทุกราย ดยเมมีการลือกปฏิบัติ  รวมทัๅง
สอดสองดูล พืไอปງองกันเม฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีการรียก รับ ผลประยชน์฿ด โ หรือกระท าการ฿ด โ ทีไเมสุจริต 
สนับสนุน฿หຌมีกระบวนการน าผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของ กฟผฺ ภาย฿ตຌ
หลักกณฑ์ทีไกฎหมายก าหนด ตลอดจนจัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละ
จรรยาบรรณจากชุมชน รวมทัๅงบริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล 

3ฺ ดຌานองค์การ ผูຌบริหาร กฟผฺ พึงปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ ค าสัไง ประกาศของ 
กฟผฺ อยางครงครัด ละปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ละตใมความสามารถ พืไอประยชน์ของ กฟผฺ เม
บริหารงานหรือด านินการ฿ด โ ฿นลักษณะทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ รวมทัๅงรักษาละปງองกัน
ขຌอมูลลับของ กฟผฺ เม฿หຌมีการน าเปผยพรกสาธารณะ ละเมน าทรัพย์สินของ กฟผฺ ทีไอยู฿นความดูลของ
ตนอง เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไนดยมิชอบ ตลอดจนบริหารจัดการขຌอรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิภาพ 

4ฺ ดຌานผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหาร กฟผฺ พึงปฏิบัติตอผูຌปฏิบัติงานทุกคนอยางทาทียมกันละเมลือก
ปฏิบัติ บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลดຌวยความปรง฿ส ละป็นธรรม รวมทัๅงมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิบาล คารพละ฿หຌกียรติตอผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ตลอดจนจัด฿หຌมี
ชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณจากผูຌปฏิบัติงาน ละบริหารจัดการ
ขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล 
 

นวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. 
กฟผฺ เดຌก าหนดนวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ

ป็นนวทาง฿นการน าเปปฏิบัติครอบคลุมผูຌทีไมีสวนทีไกีไยวขຌอง 4 ดຌานของ กฟผฺ เดຌก ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน 
ละสิไงวดลຌอมุ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียุ ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน ดังนีๅ 

1ฺ ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามกฎหมาย 
กฎระบียบตาง โ ทีไกีไยวขຌองอยางครงครัด ฿หຌความรวมมือ ละมีสวนรวม฿นกิจกรรมตาง โ ของหนวยงาน
ภาครัฐ รวมทัๅงมีจิตส านึกดຌานความรับผิดชอบละปฏิบัติงานทีไป็นประยชน์ตอชุมชนละสังคม ดยค านึงถึง
สิทธิอันชอบธรรม ขนบธรรมนียม ละวัฒนธรรมของสังคม ชุมชนตละทຌองถิไนทีไขຌาเปกีไยวขຌอง ตลอดจนรับฟัง
ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ หรือความคาดหวังของชุมชนละสังคม พืไอน ามาด านินการกຌเข
ปรับปรุง พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองกิดความพึงพอ฿จ 

2ฺ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติตอผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียทุกกลุมอยางทาทียมกัน ดຌวยความสุภาพละป็นมิตร ปรับปรุงละพัฒนาการปฏิบัติงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ เมรียกรับผลประยชน์ หรือกระท าการ฿ด โ ทีไเมสุจริต รวมทัๅงปຂดอกาส฿หຌผูຌรับบริการละผูຌมี
สวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของ กฟผฺ ภาย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไกฎหมายก าหนด ตลอดจนรับฟัง
ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ หรือความคาดหวังจากผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละน ามา
กຌเขปรับปรุง พืไอสรຌางความพึงพอ฿จ 
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3ฺ ดຌานองค์การ ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ ค าสัไง ประกาศของ 
กฟผฺ อยางครงครัด ละปฏิบัติงานดຌวยความมุงมัไน ตใมความสามารถ มีความซืไอสัตย์สุจริต ละมีจิตส านึก฿น
ความรับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย เมน าทรัพย์สินของ กฟผฺ เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไนดย
มิชอบ รวมทัๅงเมปຂดผยขຌอมูลทีไป็นความลับของ กฟผฺ ฿หຌกสาธารณะ เม฿ชຌต าหนงหนຌาทีไ พืไอการสวงหา
ผลประยชน์สวนตน ตลอดจนชวยรักษาผลประยชน์ของ กฟผฺ หากพบวา มีผูຌทีไฝຆาฝนประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณ หรือกระท าการทุจริต฿น กฟผฺ ตຌองจຌงขຌอมูล฿หຌผูຌทีไรับผิดชอบทราบ หรือรຌองรียนผานชองทาง
รับรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ 

4ฺ ดຌานผูຌปฏิบัติงาน ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌบังคับบัญชาทีไสัไงการ฿นหนຌาทีไดย
ชอบ เมปฏิบัติงานขຌามผูຌบังคับบัญชาหนือตน รวมทัๅงปฏิบัติตน฿หຌสอดคลຌองกับหลักธรรมาภิบาล คารพ ฿หຌ
กียรติ ละปฏิบัติตอผูຌรวมงานดຌวยความสุภาพ มีเมตรีจิต ตลอดจนสรຌางความสามัคคี฿หຌกิดขึๅน฿นหนวยงาน 
 

นวปฏิบัติทีไดี฿นการด านินงานของ กฟผ. 
แฺ ด านินงาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุຌมคา ละยึดมัไน

฿นคุณธรรม 

โฺ ตຌองปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการด านินงานอยางครงครัด หากมีขຌอสงสัย฿หຌปรึกษากับ
ฝຆายกฎหมายละฝຆายก ากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ 

ใฺ การตัดสิน฿จด านินงาน ตຌองท าความขຌา฿จละคารพตอวัฒนธรรม ขนบธรรมนียม ประพณีของ
ทຌองถิไนดຌวย 

ไฺ มีความป็นกลางทางการมือง เมฝัก฿ฝຆหรือขຌาเปมีสวนรวม฿นพรรคการมืองหรือผูຌมีอ านาจทาง
การมือง 

5ฺ ยึดมัไนหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี ละประมวลจริยธรรมของ กฟผฺ ป็นนวทาง฿นการบริหาร
จัดการองค์การละการด านินงาน 
 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พืไอ฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผฺ ด านินเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลทัไวทัๅง
องค์การ ดยมุงนຌน฿หຌผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ป็นคนดี คนกง ละองค์การมีการบริหารจัดการทีไท า฿หຌบุคลากรมี
ความมัไนคง฿นชีวิต มีคุณภาพชีวิตทีไดี มีความสุขละปฏิบัติงานดຌวยความผูกพันตอผลส ารใจขององค์การ กฟผฺ 
จึงก าหนดนยบายทรัพยากรบุคคล กฟผฺ ดังนีๅ 

แฺ มุงนຌน฿หຌบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผฺ ดยยึดถือหลัก
ธรรมาภิบาล ค านึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละป็นทีไเวຌวาง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน 

โฺ สงสริมละพัฒนาบุคลากร฿หຌมีทักษะทีไหลากหลาย มีความคิดสรຌางสรรค์ ประยุกต์฿ชຌดิจิทัลขຌากับ
ระบบการท างาน พืไอสรຌางผลงานทีไป็นลิศ ละมุงสูนวัตกรรม 

ใฺ บริหารจัดการ฿หຌบุคลากรมีความกຌาวหนຌา฿นการท างานตามความสามารถ ละ฿หຌเดຌรับการยกยอง
ชมชย 

ไฺ บริหารจัดการ฿หຌบุคลากรเดຌรับคาตอบทนทีไป็นธรรมตามผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน ละจัด
฿หຌมีสวัสดิการอยางหมาะสมพืไอ฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดีละปลอดภัย 
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นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับรายการทางบัญชีละการงิน 

พืไอ฿หຌมัไน฿จวารายงานทางการงินของ กฟผฺ เดຌจัดท าขึๅนอยางถูกตຌองตามทีไควร ชืไอถือเดຌ มีการปຂดผย
ขຌอมูลทีไส าคัญอยางพียงพอ ละป็นเปตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป มีการบริหารความสีไยง การควบคุม
ภาย฿น ละการก ากับดูลทีไดี กฟผฺ จึงมีนวปฏิบัติ ดังนีๅ 

แฺ ก าหนดนยบายละวิธีปฏิบัติดຌานบัญชี  การงิน งบประมาณ ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานบัญชี 
กฎหมาย ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง ละสอดคลຌองกับกลยุทธ์ ปງาหมายละนยบายของ กฟผฺ  

โฺ ก ากับดูล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดຌานบัญชี งบประมาณ ภาษีละการงินของ กฟผฺ ฿หຌ
ป็นเปตามนยบายละวิธีปฏิบัติ 

ใฺ บันทึกรายการบัญชี฿หຌมีความถูกตຌอง ครบถຌวน สามารถตรวจสอบเดຌ 
ไฺ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌประกอบวิชาชีพบัญชี ซึไงป็นบทบัญญัติฉพาะของวิชาชีพ ดยป็น

กฎกณฑ์ทีไสูงกวากฎหมาย มีความปรง฿ส ความป็นอิสระ ความทีไยงธรรม ความซืไอสัตย์สุจริต ความรูຌ
ความสามารถ ละมาตรฐาน฿นการปฏิบัติงาน การรักษาความลับ ความรับผิดชอบตอผูຌรับบริการ ความรับผิดชอบ
ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตอพืไอนรวมวิชาชีพ ละจรรยาบรรณทัไวเปอยางครงครัด 

5ฺ สรຌางสรรค์นวัตกรรมการงินละบัญชี จัด฿หຌมีระบบสารสนทศพืไอพัฒนางาน฿หຌบรรลุปງาหมาย
องค์การ 
 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น 

กฟผฺ เดຌก าหนดนยบายการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น พืไอ฿หຌการด านินงานดຌาน
การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นป็นเป฿นนวทางดียวกันทัไวทัๅงองค์การตามนยบายทีไก าหนด มี
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น คณะท างาน/คณะอนุกรรมการดຌานบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น ละหนวยงานทีไรับผิดชอบดูลการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นท าหนຌาทีไ฿นการจัดท า
นยบาย วางระบบละประมินความสีไยงตาง โ ทัๅงทีไกิดจากปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก รวมทัๅงจัดท า
คูมือการบริหารความสีไยง คูมือการควบคุมภาย฿น ก าหนดนวทางปฏิบัติ฿นการบริหารละจัดการความสีไยง
฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌพืไอ฿หຌการด านินงานสามารถบรรลุปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไก าหนดเวຌ ซึไงมี
นวปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารความสีไยง 
แฺ ฝຆายบริหารก าหนดนยบายละก ากับดูล฿หຌมีการด านินการตามนยบาย 

โฺ ฿หຌด านินการบริหารความสีไยงอยางป็นระบบ ตามนวทางตามมาตรฐานสากล ชน COSOูERM 
นวทางทีไหนวยงานก ากับดูลก าหนด ละนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดี ป็นมาตรฐานดียวกันทัไวทัๅง
องค์การ 

ใฺ ด านินการบริหารความสีไยงชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การ ละการบริหารความสีไยง฿หຌอยู
฿นระดับทีไยอมรับเดຌหรือบีไยงบนเมกินกวาระดับทีไยอมรับเดຌ พืไอสรຌางศักยภาพ฿นการขงขัน ละมูลคาพิไม
฿หຌองค์การอยางยัไงยืน 

ไฺ จัด฿หຌมีการติดตามประมินผล ละจัดท าผนงาน/มาตรการรองรับความสีไยงอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ละมีการรายงานผลการด านินการบริหารความสีไยงอยางตอนืไองละสมไ าสมอ 

5ฺ น าระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารความสีไยงพืไอการจัดการทีได ี
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ๆฺ สรຌางวัฒนธรรมองค์การ฿หຌผูຌปฏิบัติงานทุกคนมีความรับผิดชอบตอการบริหารความสีไยง ละถือ
ป็นสวนหนึไงของการปฏิบัติงานทีไตຌองกระท าอยางป็นขัๅนตอนละตอนืไอง รวมทัๅงมีการสริมสรຌางความรูຌ
ความขຌา฿จพืไอสรຌางจิตส านึกทีไดีกผูຌปฏิบัติงาน 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการควบคุมภาย฿น 

แฺ ฝຆายบริหารก าหนดนยบายละก ากับดูล฿หຌมีการด านินการตามนยบาย 

โฺ จัด฿หຌมีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดีตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละ
หลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นส าหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ ละตามนวทางมาตรฐานสากล 
COSO 2013 

ใฺ จัดวางระบบการควบคุมภาย฿นอยางพียงพอ หมาะสม ละป็นสวนหนึไงของการปฏิบัติงานทีไตຌอง
กระท าอยางป็นขัๅนตอนละตอนืไอง 

ไฺ มีกิจกรรมการควบคุมทีไดี฿นทุกหนຌาทีไ ทุกระดับ อยางหมาะสม ดยจัด฿หຌมีการติดตามประมินผล 
การสอบทาน ละการรายงานผลการด านินการควบคุมภาย฿นอยางตอนืไองสมไ าสมอ ละมีการประมิน
การควบคุมดຌวยตนองป็นมาตรฐานดียวกันทัไวทัๅงองค์การ 

5ฺ สรຌางวัฒนธรรมองค์การ฿นการด ารงเวຌซึไงระบบการควบคุมภาย฿น ละสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จ
สรຌางจิตส านึกละทัศนคติทีไดีกผูຌปฏิบัติงานทุกคน พืไอ฿หຌตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภาย฿น 

ๆฺ มีการจัดท านยบายละนวปฏิบัติดຌานการตอตຌานการทุจริตละคอร์รัปชันทีไชัดจน ละสืไอสาร
฿หຌบุคลากรทุกระดับทราบละปฏิบัติ 
 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

คณะกรรมการ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงาน
ภาย฿ตຌหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี บริหารละปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
มีความปรง฿ส฿นกระบวนการท างาน ละป็นธรรมตอทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองอยางทาทียมกัน การกระท าหรือ
ตัดสิน฿จ฿ด โ ตຌองค านึงถึงผลประยชน์สูงสุดของ กฟผฺ หลีกลีไยงการมีสวนกีไยวขຌองทีไจะสงผล฿หຌ กฟผฺ ตຌอง
สียผลประยชน์ หรือกอ฿หຌกิดความขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม พืไอความจริญติบต
ของ กฟผฺ อยางยัไงยืน ดยปฏิบัติตามนวปฏิบัติทีไดี ดังนีๅ 

แฺ เมรับผลประยชน์ตอบทน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ จากผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย อาทิ ของขวัญ ของฝาก 
ของทีไระลึก งินตอบทน งินบริจาค งินสนับสนุนพืไอการตาง โ 

โฺ เม฿ชຌต าหนงหนຌาทีไพืไออืๅอประยชน์฿หຌกตนอง ญาติ ละพืไอนฝูง 
ใฺ เมท างาน฿นธุรกิจทีไป็นคูขงกับ กฟผฺ 
ไฺ เมท างาน฿นธุรกิจทีไป็นคูคຌากับ กฟผฺ 
5ฺ เมรับท างานพิศษทีไป็นการขงขันกับ กฟผฺ รวมถึงการรับจຌางป็นทีไปรึกษาครงการ ดยอาศัย

ต าหนงหนຌาทีไพืไอสรຌางความนาชืไอถือ฿นธุรกิจ หรืองานพิศษนัๅน 
ๆฺ เม฿ชຌประยชน์จากการรูຌขຌอมูลภาย฿นพืไอประยชน์ของตนอง ญาติ  พืไอนฝูง บุคคลทีไตนองรูຌจัก 

ละผูຌทีไกีไยวขຌอง 
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็ฺ เม฿ชຌทรัพย์สินของ กฟผฺ พืไอประยชน์ของตนอง ญาติ  พืไอนฝูง บุคคลทีไตนองรูຌจัก ละผูຌทีไ
กีไยวขຌอง ชน การน ารถยนต์ทีไ฿ชຌ฿นราชการเป฿ชຌงานสวนตัว การน าครืไอง฿ชຌส านักงานเป฿ชຌทีไบຌาน หรือการ฿ชຌ
ครืไองมอืครืไองจักร กฟผฺ เป฿ชຌพืไออืๅอประยชน์ของผูຌอืไน ป็นตຌน 

ฺ่ มืไอตຌองตัดสิน฿จ หรืออนุมัติรายการทีไมีหรืออาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์฿หຌรายงาน
ผูຌบังคับบัญชา หรือผูຌมีอ านาจอนุมัติ ละถอนตัวจากการมีสวนรวม฿นรายการนัๅน 

ฺ้ จัด฿หຌมีการประมินตนองดຌานความขัดยຌงทางผลประยชน์ ตามทีไก าหนดเวຌ฿นบบรายงาน
รายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 
 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ด 

ผูຌปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกลีไยงการ฿หຌหรือรับของขวัญ ทัๅงทรัพย์สินละสิไงของหรือผลประยชน์฿ด โ 
ระหวางผูຌบังคับบัญชาละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา รวมทัๅงจากบุคคลอืไนหรือหนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการด านินงาน 
ละมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของ กฟผฺ ดยยึดนวปฏิบัติตามนยบายการรับละ฿หຌของขวัญ ดังนีๅ 

แฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ งดรับของขวัญ ของก านัล หรือประยชน์อืไน฿ด จากบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก ยกวຌน ปฏิทิน เดอารีไ ทีไป็นสืไอประชาสัมพันธ์ของหนวยงาน อนุญาต฿หຌรับเดຌ 

โฺ การ฿หຌของขวัญกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกตามปกติประพณีนิยม สามารถกระท าเดຌ ดยตຌอง
เมขัดตอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต ละควร฿หຌ฿นรูปบบทีไ
ป็นสืไอประชาสัมพันธ์ หรือสงสริมภาพลักษณ์ ชน ปฏิทิน เดอารีไ หรือของทีไระลึกของ กฟผฺ สินคຌาครงการ
หลวง ครงการ฿นพระราชด าริ สินคຌาชุมชน฿นพืๅนทีไรอบรงเฟฟງา สินคຌาพืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์ 
หรือสินคຌาทีไสนับสนุนการพัฒนาอยางยัไงยืน 

ใฺ ฿นกรณีทีไมีผูຌซึไงเมทราบนยบายการงดรับของขวัญ ของก านัล ของ กฟผฺ ละเดຌ฿หຌของขวัญ ของ
ก านัล หรือประยชน์อืไน฿ดกผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ฿หຌถือป็นหนຌาทีไของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทีไจะตຌองชีๅจง
ท าความขຌา฿จดຌวยมิตรเมตรี ละ฿หຌน าสงคืนบุคคลหรือหนวยงานทีไมอบ฿หຌ หากผูຌ฿หຌเมสะดวกทีไจะรับคืน หรือ
ป็นกรณีทีไเมสามารถน าสงคืนเดຌ ฿หຌทุกสายงานตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ พืไอรวบรวมสิไงของดังกลาวลຌวสงมอบ
ฝຆายกลยุทธ์ความยัไงยืน ิอกยฺี ฿ชຌ฿นการบริจาคพืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์ วຌนตจะป็นของทีไนา
สียงาย ฿หຌหนวยงานพิจารณาด านินการตามความหมาะสมตอเป 

 ส าหรับหนวยงาน฿นภูมิภาค ฿หຌผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน฿นภูมิภาคนัๅน โ รวบรวมละน า
บริจาค฿หຌบุคคลหรือหนวยงานภายนอก พืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์เดຌ ดยเมตຌองสงฝຆายกลยุทธ์
ความยัไงยืน ิอกยฺี รวบรวม 

ไฺ ผูຌปฏิบัติงานควร฿ชຌบัตรอวยพรหรือ฿ชຌสืไออิลใกทรอนิกส์ ทนการ฿หຌของขวัญ฿นอกาสตาง  โ 
ตามปกติประพณีนิยม ละ฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไสริมสรຌางคานิยมดังกลาวดຌวย 
 

นวปฏิบัติทีไดี฿นการหลีกลีไยงการคุกคามทางพศ 

ผูຌปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกลีไยงพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์กีไยวกับการคุกคามทางพศ เมวาจะป็นทาง
กาย สายตา วาจา หรือกิริยาทาทาง ทัๅงระหวางผูຌบังคับบัญชา ละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา รวมทัๅงตอบุคคลอืไน ทีไมีสวน
กีไยวขຌองกับการด านินงานของ กฟผฺ ดยปฏิบัติตามนวทาง฿นการปฏิบัติดังตอเปนีๅ 

แฺ เมกระท าการ฿ด โ ฿นลักษณะคุกคามทางพศทีไกอ฿หຌกิดความดือดรຌอน ร าคาญ บัไนทอนก าลัง฿จ
กอ฿หຌกิดความป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานของผูຌอืไน ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาหรือพืไอนรวมงาน 
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โฺ เมกระท าการ฿ด โ อันป็นการลวงกินทางพศ กีๅยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร การมีเวຌ 
ผยพร ละสดง฿หຌหในซึไงภาพลามก อนาจาร 

ใฺ เมบงยกหรือกีดกันทางพศ฿นการตัดสิน฿จหรือการด านินการ฿ด โ 

ไฺ ผูຌปฏิบัติงานควรตงกายสุภาพ หมาะสมกับการท างาน ละค านึงถึงภาพลักษณ์องค์การ เมตงกาย
฿นลักษณะทีไป็นการสรຌางสริม หรือน าเปสูสถานการณ์ทีไอาจป็นการคุกคามทางพศ หรือละมิดทางพศ   

5ฺ เมยินยอมหรือสนับสนุน฿หຌมีพฤติกรรมลกปลีไยนผลประยชน์฿นการท างาน กับการตอบทน 
ทางพศ 

ๆฺ เมสรຌางสภาพวดลຌอม฿นการท างานทีไป็นการสงสริม ฿หຌกิดการคุกคามทางพศ 

็ฺ บุคลากร กฟผฺ ทุกระดับมีหนຌาทีไสอดสองดูลเม฿หຌกิดพฤติกรรมการคุกคามทางพศ 
 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับ 

การดูลขຌอมูลภาย฿นทีไมีสาระส าคัญ ละป็นความลับทีไยังเมเดຌปຂดผยตอสาธารณชน เม฿หຌบุคคล
ภาย฿นหรือภายนอก ละผูຌทีไเมมีอ านาจ฿นการขຌาถึงขຌอมูลน าเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตน ตຌองจัดท านยบาย
การดูลรักษาความปลอดภัยของขຌอมูลพืไอจัดชัๅนความลับของขຌอมูล ตลอดจนก าหนดผูຌมีอ านาจทีไจะขຌาถึง
ขຌอมูลทีไป็นความลับฉพาะผูຌทีไกีไยวขຌองกับขຌอมูลทานัๅน ดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ พฺศฺ โ5ไเ ระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ พฺศฺ โ5ไไ ละระบียบการรักษา
ความลับของทางราชการ ิฉบับทีไ โี พฺศฺ โ5ๆแ รวมทัๅงคูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ 

ขຌอมูลขาวสารสวนบุคคล หนวยงานมีระบบการจัดกใบขຌอมูลขาวสารสวนบุคคลทาทีไจ าป็นพืไอการ
ด านินงานของหนวยงาน ละมีการรักษาความปลอดภัยขຌอมูลป็นอยางดี 

ขຌอมูล฿นสัญญา ฿นฐานะคูสัญญาพืไอปງองกันความรับผิด฿ด โ อันจะกิดขึๅนจากการเมปฏิบัติตาม
งืไอนเขการรักษาความลับ ผูຌทีไรับผิดชอบการบริหารสัญญาทีไมีงืไอนเขการรักษาความลับ฿หຌปฏิบัติตามงืไอนเข
ดังกลาวอยางครงครัด ดยเมปຂดผยกผูຌปฏิบัติงานหรือบุคคลอืไน฿ดทีไเมกีไยวขຌองกับการบริหารสัญญา 

กฟผฺ จึงมีนวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับ ดังนีๅ 
แฺ ขຌอมูลทีไป็นความลับ ซึไงอาจกอ฿หຌกิดความสียหายก กฟผฺ รวมถึงความรูຌทางวิชาการ จะตຌองรักษา

ป็นความลับเม฿หຌรัไวเหล ยกวຌนกรณีทีไตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเดຌรับอนุมัติจากผูຌมีอ านาจลຌว 
โฺ ตຌองเมน าขຌอมูลทีไป็นความลับเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนหรือบุคคลอืไน 

ใฺ ตຌองปฏิบัติตามขัๅนตอนละวิธีการรักษาความลับของขຌอมูล กฟผฺ อยางครงครัด 
ไฺ ผูຌทีไกีไยวขຌองกับขຌอมูลทีไป็นความลับ ตຌองกใบรักษาละ฿ชຌขຌอมูลดังกลาวอยางระมัดระวัง รวมทัๅงเม

พึงปຂดผยขຌอมูลทีไป็นความลับ มຌจะพຌนสภาพหรือสิๅนสุดการปฏิบัติงานเปลຌว 
5ฺ เมหาประยชน์จากขຌอมูลภาย฿น มຌพຌนสภาพหรือสิๅนสุดการปฏิบัติงานทีไ กฟผฺ เปลຌว 

 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 

นยบายทคนลยีดิจิทัล กฟผฺ สงสริมละผลักดัน฿หຌงานดຌานทคนลยีดิจิทัล กฟผฺ ติบตอยาง
ยัไงยืนละมีศักยภาพ สามารถตอบสนองกลยุทธ์ละวัตถุประสงค์ของ กฟผฺ อยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส 
ประหยัด ละมีการบริหารจัดการทีไดี จึงเดຌก าหนดนวปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 
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นวปฏิบัติทีไดี฿นการปຂดผยสารสนทศละความปรง฿ส 

แฺ จัดท าสารสนทศของ กฟผฺ อยางรอบคอบ ชัดจน กะทัดรัด ฿ชຌภาษาทีไขຌา฿จงาย ดยปຂดผย
สารสนทศทีไมีสาระส าคัญอยางสมไ าสมอ ทัๅง฿นดຌานบวกละดຌานลบพืไอมิ฿หຌผูຌ฿ชຌกิดความสับสนละขຌา฿จผิด
฿นขຌอทใจจริง ละมีการ฿หຌความส าคัญกับนืๅอหามากกวารูปบบละระบุงืไอนเขทีไส าคัญหรือสมมติฐานทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌครบถຌวน 

โฺ จัดท ารายงานชิงอภิปรายประกอบ฿นรายงานประจ าปพืไอขยายความรืไองทีไส าคัญละยากทีไจะ
ขຌา฿จละชีๅจงนยบายทีไส าคัญของ กฟผฺ กีไยวกับการจัดการความสีไยง฿นการด านินงานละการงิน 

ใฺ มีหนวยงานประชาสัมพันธ์ พืไอประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ของ กฟผฺ ฿หຌ ผูຌทีไ
กีไยวขຌองเดຌรับทราบขຌอมูลของ กฟผฺ 

ไฺ มีทรัพยากรอยางพียงพอ พืไอชวยพัฒนาความรูຌความสามารถของฝຆายบริหาร฿นรืไองการน าสนอ
สารสนทศละการติดตอสืไอสาร 

5ฺ ปຂดผยขຌอมูลกีไยวกับจ านวนครัๅงทีไกรรมการละหรือกรรมการชุดยอยตละคนขຌารวมประชุม
ปรียบทียบกับจ านวนครัๅงของการประชุมคณะกรรมการละหรือคณะกรรมการชุดยอยตละปเวຌ฿นรายงาน
ประจ าป 

ๆฺ ปຂดผยทัๅงขຌอมูลทางการงินละเม฿ชการงินดยครบถຌวน พียงพอ ตรงตอความป็นจริง ชืไอถือเดຌ 
สมไ าสมอ ทันวลา ละทัดทียมกัน ละ฿นการปຂดผยขຌอมูล ละมีการรับฟังค าถามละความหในของ
ผูຌกีไยวขຌองทุกประภทดຌวยความขຌา฿จ ละยอมรับตอการตอบค าถาม หากความหในดังกลาวป็นประยชน์ตอ 
กฟผฺ กใจะน าความหในหลานัๅนมา฿ชຌปรับปรุงการด านินงาน 

นวปฏิบัติทีไดี฿นการบริหารจัดการ 
แฺ ยึดมัไนด านินการ฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย ระบียบ มาตรฐาน ละนยบายดຌานดิจิทัลของ กฟผฺ 

ตามค าสัไงละนยบายคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ ิคดทฺี 
โฺ ฿หຌปฏิบัติตามนยบาย มาตรฐาน ขຌอก าหนด ดຌานความปลอดภัยตามนยบายความมัไนคงปลอดภัย 

ดຌานสารสนทศละเซบอร์ของ กฟผฺ อยางครงครัด 

ใฺ ยึดถือนวทางการบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศทีไดี พืไอ฿หຌมัไน฿จวาสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ กฟผฺ เดຌอยางมีศักยภาพ ละคุณคาพิไม ดยมีการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นทีไ
หมาะสม 

ไฺ พัฒนาระบบสารสนทศละครงสรຌางพืๅนฐานสารสนทศ ฿หຌมีความพรຌอม฿ชຌงาน ละมัไนคง
ปลอดภัย พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการด านินงานละความสามารถ฿นการขงขัน 

5ฺ บริหารจัดการสารสนทศ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดดย฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา ละท าการประมิน
ความสีไยง บนพืๅนฐานความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ดยมีการบริหารความตอนืไองละความพรຌอม฿ชຌ
งานระบบสารสนทศอยางทัไวถึง 

ๆฺ สงสริมละสนับสนุนงานวิจัยละพัฒนาพืไอสรຌางนวัตกรรมดຌานทคนลยีสารสนทศ 

็ฺ พัฒนาทคนลยีสารสนทศดຌานบริหารจัดการองค์ความรูຌพืไอน าองค์การเปสูสังคมหงภูมิปัญญา
ละการรียนรูຌ 
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ฺ่ สริมสรຌางทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ฿หຌมีทักษะดຌานทคนลยีสารสนทศอยางพียงพอ พืไอพัฒนา
ละพิไมประสิทธิภาพการด านินงานของ กฟผฺ 

ฺ้ สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์วร์ละความรูຌทีไ กฟผฺ พัฒนาขึๅน฿หຌกับหนวยงานตาง โ ของประทศ
พืไอชวยหลือสังคม 

แเฺ ฿หຌคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ ิคดทฺี มีหนຌาทีไก ากับดูลบริหารงานจัดการสารสนทศ ดยตงตัๅง
คณะท างานตามความจ าป็น 

แแฺ จัดสรรละบริหารทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศ ซึไงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากร฿หຌ
พียงพอตอการด านินงาน 

นวปฏิบัติทีไดี฿นการน าสารสนทศมา฿ชຌงาน 
แฺ ฿หຌผูຌปฏิบัติงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางดຌานสารสนทศ ละการรักษาความมัไนคงปลอดภัย ดย

ยึดนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กฟผฺ รืไอง นยบายความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ขຌอก าหนดของ 
กฟผฺ วาดຌวย การรักษาความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ละมาตรฐานความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ 

โฺ ฿หຌมีการน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌงานอยางหมาะสม ละมีประสิทธิภาพภาย฿ตຌกรอบนยบาย
ของคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ สอดคลຌองกับนยบาย Thailand 4ฺ0 ผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม ละรองรับนวทางศรษฐกิจพอพียง 

3ฺ ฿หຌปฏิบัติตาม นยบาย ค าสัไง ขຌอก าหนด มาตรฐาน ละคูมือปฏิบัติทีไออกจาก คดท ฺ อยาง
ครงครัด 

ไฺ ฿หຌทุกหนวยงานมีการควบคุมการ฿ชຌซอฟต์วร์ตาง โ ฿หຌถูกตຌองตามกฎหมายลิขสิทธิ่ 
5ฺ ฿หຌมีการพัฒนาบุคลากร฿นดຌานวิชาการ สนับสนุนการติดตามนวัตกรรมดຌานทคนลยีสารสนทศ 

สงสริม฿หຌมีความคิดสรຌางสรรค์ ความรูຌความขຌา฿จ฿นการลือก฿ชຌทคนลยีสารสนทศ พืไอลดชองวางระหวาง
บุคลากร ละทคนลยี 

6ฺ สงสริม฿หຌมีการพัฒนา ศึกษา คຌนควຌา พืไอ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌป็นสวนหนึไง
ของกลยุทธ์ละการด านินงาน พืไอพัฒนาการท างาน สรຌางนวัตกรรมละพิไมอกาสทางธุรกิจดຌวย
ความรอบคอบ 

็ฺ ฿หຌมีการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมดຌวย Green IT ดยการลือก฿ชຌอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ละการพัฒนา
ระบบงานทีไ฿ส฿จสิไงวดลຌอม 
 

นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสด ุ

กฟผฺ ก าหนดกรอบนวทางการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ ดังนีๅ 
แฺ การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตຌองกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดก กฟผฺ ละตຌองสอดคลຌองกับ

หลักการคุຌมคา ปรง฿ส มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละตรวจสอบเดຌ ตามมาตรา ่ หงพระราชบัญญัติ
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ 

โฺ การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของ กฟผฺ ตຌอง฿ชຌงินงบประมาณ฿หຌป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพกิดความคุຌมคาตอภารกิจของ กฟผฺ ละปງองกันปัญหาการทุจริต 

ใฺ การก าหนดคุณลักษณะฉพาะ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿หຌค านึงถึงคุณภาพ ทคนิค ละวัตถุประสงค์
ของการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน ละหຌามมิ฿หຌก าหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ฿หຌ฿กลຌคียงกับยีไหຌอ฿ดยีไหຌอหนึไง หรือ
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ของผูຌขายราย฿ดรายหนึไงดยฉพาะ วຌนตการจัดซืๅอจัดจຌางตามวัตถุประสงค์นัๅนมียีไหຌอดียว หรือจะตຌอง฿ชຌ
อะเหลของยีไหຌอ฿ด กใ฿หຌระบุยีไหຌอนัๅนเดຌ 

ไฺ ฿หຌมีการจัดท าผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าปละ฿หຌปຂดประกาศผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าปดย
ปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของ กฟผฺ ละประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของ กฟผฺ ละ
จัด฿หຌมีการประมินละปຂดผยผลสัมฤทธิ่ของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 

5ฺ ฿นการด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง ผูຌทีไมีหนຌาทีได านินการตຌองเมป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือ
คูสัญญา฿นงานนัๅน 

ๆฺ พืไอป็นการปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันกันอยางป็นธรรม ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติด านินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรายวาป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันหรือเม หากปรากฏวามีผูຌยืไน
ขຌอสนอป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวทุกรายออก
จากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นครัๅงนัๅน 

็ฺ การตรวจรับ ตຌองด านินการ฿หຌสรใจสิๅนดยรใว ละตຌองยึดถือสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือป็น
หลัก 

ฺ่ ฿หຌมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางละจัดกใบ
เวຌอยางป็นระบบ พืไอประยชน์฿นการตรวจดูขຌอมูลมืไอมีการรຌองขอ 

ฺ้ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง กฟผฺ จะจัด฿หຌภาคประชาชนละผูຌประกอบการมีสวนรวม
฿นการปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางของ กฟผฺ ตามนวทางละวิธีการทีไคณะกรรมการความรวมมือ
ปງองกันการทุจริตประกาศก าหนด 

แเฺ การจัดซืๅอจัดจຌางของ กฟผฺ ฿หຌมีการจัดท าราคากลางละผยพรเวຌ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละของ กฟผฺ ดຌวย 

แแฺ กระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม หรือการจัดซืๅอจัดจຌาง
สีขียว ิGreen Procurementี ของ กฟผฺ เดຌปฏิบัติตามอกสารวิธีปฏิบัติงานดຌานสิไงวดลຌอม ระบบการจัดการ
คุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ละสิไงวดลຌอม รืไอง การจัดซืๅอจัดจຌาง฿นส านักงาน ละมีการตัๅง
คณะท างานดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอท าหนຌาทีไประชาสัมพันธ์รายการสินคຌาละ
บริการทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม฿หຌทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ ละพิจารณาคัดลือกสินคຌาละบริการทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอมพิไมติม ละขยายขอบขตการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมเปยังสินคຌาละบริการอืไน โ 
นอกหนือจากวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 

นวปฏิบัติทีไดีดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 

 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 

กฟผฺ ลใงหในถึงความส าคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 
นืไองจากลักษณะงานละภารกิจมีความสีไยงทีไอาจกอ฿หຌกิดอุบัติหตุละความสูญสียทัๅงดຌานบุคคล ทรัพย์สิน
ละกระบวนการท างาน จึงมีความมุงมัไนพัฒนาการด านินงานดຌานความปลอดภัยฯ ฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย 
รวมถึงยกระดับการด านินงานสูมาตรฐานสากลละทียบทาบริษัทชัๅนน า พืไอปງองกันการกิดอุบัติการณ์อยาง
มีประสิทธิผล ดยมีการน ามาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 
ระดับชาติ ิมอกฺ แ่เเแ:โ55ไี ละระดับสากล ิISO ไ5เเแ:2018ี มาประยุกต์฿ชຌงาน นอกจากนีๅ ยังเดຌ
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พัฒนามาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ ระดับองค์การ ิระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ แ็เี ดยบงหนวยงาน 
กฟผฺ ป็น ใ กลุมตามลักษณะงานละความสีไยง คือ  

แฺ กลุม Certified เดຌก หนวยงานกลุมรงเฟฟງา หมือง บ ารุงรักษา ละระบบสง ิปฏิบัติการขต/
ภาคี ก าหนด฿หຌขอการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ มอกฺ แ่เเแ:โ55ไ ละ ISO ไ5เเแ ดย
หนวยรับรองภายนอก ิCertified Body; Third Partyี 

โฺ กลุม Verified เดຌก หนวยงานกลุมวิศวกรรม กอสรຌาง ขนสง บริการ ส ารวจ ควบคุมระบบ สืไอสาร 
พัสดุ ความปลอดภัย พัฒนาบุคลากร ิศูนย์ฝຄกอบรมี พทย์ละอนามัย ซึไงเดຌรับการตรวจประมินตาม
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไฝຆายความปลอดภัย ิอปภฺี ก าหนด 

ใฺ กลุม Monitored เดຌก หนวยงานกลุมบริหารจัดการ ส านักงาน ละหนวยงานสนับสนุน ซึไงเดຌรับ
การติดตามละสุมตรวจประมินตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไฝຆายความปลอดภัย ิอปภฺี ก าหนด
ชนดียวกัน 

นอกหนือจากการจัด฿หຌมีระบบการจัดการความปลอดภัย ฿นทุกหนวยงานลຌว กฟผฺ ยังเดຌพัฒนา
ระบบสารสนทศดຌานความปลอดภัยฯ สนับสนุนการด านินงานตาง โ  ดยรวบรวม ประมินผลละวิคราะห์
ขຌอมูลส าคัญ ชน ระบบการประมวลผลการฝຄกอบรมหลักสูตรดຌานความปลอดภัยฯ ระบบการรายงาน
อุบัติการณ์ ละมีผนการพัฒนาระบบสารสนทศรองรับการจัดการความปลอดภัยอยางตอนืไอง 

การสงสริมละ฿หຌบริการดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพวดลຌอม฿นการท างาน ละ 
การก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

พืไอ฿หຌมัไน฿จวาทุกหนวยงานปฏิบัติสอดคลຌองกับกฎหมายละมาตรฐานลຌว กฟผฺ ยังเดຌก ากับดูล
สนับสนุนงานดຌานความปลอดภัย ดังนีๅ 

แฺ บริการละสนับสนุนการตรวจวัดสภาพวดลຌอม฿นการท างาน฿หຌกับทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับกฎหมายละปງองกันอันตรายทีไสงผลตอสุขภาพอนามัยของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ 

โฺ ด านินการชีๅบงละติดตามกฎหมายดຌานความปลอดภัย฿นการท างาน รวมถึงการประมินการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ ดยด านินการผานระบบประมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ิLaw 

Assessment System: LASี  
ใฺ สริมสรຌางครือขายความปลอดภัยภาย฿น กฟผฺ เดຌก ครือขาย จปฺวิชาชีพ ครือขายหัวหนຌา

หนวยงานความปลอดภัย ละครือขายคณะกรรมการความปลอดภัย นอกจากนีๅ กฟผฺ ยังมีครือขายความปลอดภัย
กับหนวยงานภายนอก ชน ครือขายความปลอดภัย 3 การเฟฟງา ิกฟผฺ กฟภฺ ละ กฟนฺี พืไอลกปลีไยน
องค์ความรูຌ การพัฒนาทคนลยี ละประสบการณ์การท างานระหวางกัน 

ไฺ มีระบียบปฏิบัติ฿นการควบคุม ดูล ละจัดการกีไยวกับอุปกรณ์คุຌมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
ิPPEี การจัดการอุบัติการณ์ ละการจัดการความปลอดภัยผูຌรับจຌาง 

วิศวกรรมความสีไยงละควบคุมความสูญสีย 

กฟผฺ น าองค์ความรูຌดຌานวิศวกรรม ทคนลยี ละมาตรฐานดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยทีไกีไยวขຌอง
มาประยุกต์฿ชຌพืไอควบคุมความสีไยงละความสูญสีย฿นกระบวนการผลิตละสงเฟฟງา ดยด านินการดังนีๅ 
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แฺ รวบรวม วิคราะห์ ประมวลผล ละคาดการณ์ละควบคุมความสูญสียดຌานบุคคล ทรัพย์สิน 
ครืไองจักร อุปกรณ์ ตลอดจนความสูญสียของกระบวนการผลิตละสงเฟฟງาทีไอาจกิดขึๅน รวมเปถึงประมิน
ความสูญสียทีไกิดขึๅนตอทรัพย์สิน ละกระบวนการผลิตหลักของ กฟผฺ 

โฺ ส ารวจละประมินความสีไยงภัยรงเฟฟງาละสถานีเฟฟງารงสูงทีไ กีไยวขຌอง฿หຌสอดคลຌอง
ขຌอก าหนดกฎหมาย มาตรฐาน ละ Best Practice ฿นระดับสากล ละสนับสนุนชิงทคนิค฿นงานประกันภัย
฿หຌกับรงเฟฟງา สถานีเฟฟງารงสูง ละศูนย์ควบคุมระบบก าลังเฟฟງาของ กฟผฺ 

ใฺ พัฒนาละน าสนอทคนลยี฿หม พืไอ฿หຌกระบวนการท างานมีความสูญสียลดนຌอยลง ชน การลด
ความสูญสีย฿นกระบวนการท างานดย฿ชຌ Robotic Process Automation ิRPAี 

ไฺ บริหารความสีไยงดຌานปฏิบัติการ ิOperational Risk Managementี ดยการคຌนหาความสีไยง 
ระบุความสีไยง วิคราะห์ละประมิน ละจัดการกับความสีไยง ดยวิคราะห์ละจัดการบริหารความสีไยง
ดຌานปฏิบัติการ ิOperational Risk Managementี ของหนวยงานหลัก฿หຌมีความสอดคลຌองละสามารถ
ชืไอมยงขຌากับนวทางการบริหารความสีไยงของ กฟผฺ ิEnterprise Risk Managementี 

5ฺ จัดท านวทาง ขัๅนตอน รูปบบ ฿หຌค าปรึกษา นะน า ละสนับสนุน฿นการจัดการภาวะวิกฤต 
ิCrisis Managementี ละการบริหารความตอนืไองทางธุรกิจ ิBusiness Continuity Managementี ดย
วิคราะห์ละทบทวนกระบวนการวิกฤตทีไส าคัญ ิCritical Processี ของ กฟผฺ ทีไสงผลตอการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ฿หຌทันสมัยละสอดคลຌองกับวิธีการด านินงาน฿นปัจจุบัน มีการทบทวนละวิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
ิBusiness Impact Analysis: BIAี ของ กฟผฺ พรຌอมทัๅงก าหนดคาวิกฤตตาง โ ของกระบวนการหลัก ิCore 
Processี รวมกับหนวยงานจຌาของกระบวนการ 

ๆฺ จัดท าระบียบ ขຌอก าหนด ละคูมือมาตรฐานดຌานวิศวกรรมความปลอดภัย ละวิศกรรมอัคคีภัย 
ชน ระบียบทีไก าหนดหนຌาจอการควบคุมระบบผลิต สง ละควบคุมก าลังเฟฟງาของ กฟผฺ/คูมือการออกบบ
ระบบปງองกันอัคคีภัยส าหรับสถานีเฟฟງารงสูง ศูนย์ควบคุมระบบก าลังเฟฟງา 

็ฺ ส ารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ ดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยละวิศวกรรมอัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์อืไน โ 
ทีไกีไยวขຌอง ฿หຌค าปรึกษา นะน า สงสริม สนับสนุนทัๅงทางวิชาการ฿นดຌานวิศวกรรมอัคคีภัย ละส ารวจ
ประมินความสีไยงดຌานอัคคีภัย รวมเปถึงการตรวจรับ ตรวจสอบละทดสอบ ิCommissioning, Inspection 
and Testingี ดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยรงเฟฟງา วิศวกรรมอัคคีภัย สถานีเฟฟງารงสูง ศูนย์ควบคุมระบบ
ก าลังเฟฟງา หมือง รงงาน อาคาร ละส านักงาน พืไอ฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดของกฎหมายละมาตรฐานทีไ
กีไยวขຌอง 

ฺ่ การประมินความพียงพอ พรຌอมทัๅงจัดท าขຌอก าหนดมาตรฐานการติดตัๅงของครืไองมือละอุปกรณ์
ทางดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยละอัคคีภัย ละอุปกรณ์อืไน โ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดของ
กฎหมาย ละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง ฿หຌหนวยงานตาง โ 

ฺ้ จัดท าองค์ความรูຌ ละวิชาการทีไกีไยวขຌองดຌานวิศวกรรมอัคคีภัยตามขຌอก าหนดของกฎหมายละอืไน โ 
ทีไกีไยวขຌอง ชน ระบบปງองกันละระงับอัคคีภัย ป็นตຌน ดยศึกษา พิจารณา น าทคนลยี ละระบบ
สารสนทศมา฿ชຌ฿นงานดຌานวิศวกรรมความความปลอดภัยละวิศวกรรมอัคคีภัย พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัย
สูงสุด 
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นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 

นยบายความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม ป็นองค์การทีไอยูกับสังคมดຌวยความขຌา฿จ กืๅอกูล 
มีจริยธรรม ปรง฿ส ป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิ มนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน สงสริมการพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม ละคุณภาพชีวิต สริมสรຌางวัฒนธรรมองค์การดຌานความรับผิดชอบตอชุมชน 
สังคมละสิไงวดลຌอม จึงเดຌก าหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ 

แฺ ป็นองค์การของประชาชน ทีไอยูรวมกับสังคมดຌวยความขຌา฿จ ละกืๅอกูลซึไงกันละกัน 
โฺ บริหารจัดการอยางมีจริยธรรม ปรง฿ส ป็นธรรมตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน ละค านึงถึง

สิทธิมนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน 
ใฺ สงสริมการพัฒนาทีไยัไงยืน ควบคูเปกับการสริมสรຌางประสิทธิภาพละการติบตขององค์การ ดย

ยึดหลักกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  
ไฺ ป็นผูຌน า฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม ละการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไยัไงยืน฿หຌกับ

สังคมละชุมชน 
5ฺ ฿หຌความส าคัญ฿นการปງองกันละบรรทาผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอมจากการด านินงานทีไยึดมัไนตาม

มาตรฐานสากล หรือด านินการ฿หຌดีกวาทีไกฎหมายก าหนด 
ๆฺ สงสริมงานวิจัยละพัฒนาดຌานการอนุรักษ์พลังงาน สิไงวดลຌอม ละการพัฒนาเฟฟງาจากพลังงาน

หมุนวียน 
็ฺ สรຌางวัฒนธรรมองค์การดຌานความรับผิดชอบตอสังคม฿หຌกิดขึๅนอยางป็นรูปธรรมกพนักงาน

ทุกระดับ ละสนับสนุนงานจิตอาสา 
ฺ่ ลกปลีไยนความรูຌละประสบการณ์กับบุคคลละหนวยงานอืไน พืไอ฿หຌมีการรักษาสภาพวดลຌอม 

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน฿หຌหมาะสมกับสภาพวดลຌอมอยางตอนืไองละสมไ าสมอ 
 

นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ 

 กฟผฺ ปฏิบัติตามกฎบัตรละมาตรฐานดຌานบริการ ิCustomer Service Charter and Service 

Standardี ดยค านึงถึงวิธีการปฏิบัติตอลูกคຌาทีไป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจุดสัมผัสบริการ ิTouch Pointี 
ตลอดสຌนทางดินของลูกคຌา ิCustomer Journeyี ตามขຌอก าหนด ISO9001:2015 ดังนีๅ 
 1ฺ การสืไอสารกับลูกคຌา ิCustomer Communicationี ประกอบดຌวย 
  1ฺ1 การ฿หຌขຌอมูลรายละอียดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ 

  1ฺ2 การจัดการ฿บสนอราคา สัญญา หรือ฿บสัไงซืๅอ รวมถึงการปลีไยนปลง 
  1ฺ3 การเดຌรับขຌอคิดหในทีไกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ รวมถึงขຌอรຌองรียน 
  1ฺ4 การจัดการ หรือการควบคุมดูลทรัพย์สินของลูกคຌา 
  1ฺ5 ก าหนด฿หຌมีขຌอก าหนดฉพาะส าหรับการรับมือ มืไอกิดกรณีขึๅน 
 2ฺ การพิจารณาก าหนดขຌอก าหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการทีไจะน าสนอกลูกคຌา 
ิDetermining the Requirements for Products and Servicesี มีการระบุขຌอก าหนดของผลิตภัณฑ์ ละ
การ฿หຌบริการ รวมถึงขຌอก าหนดทางกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง ละขຌอก าหนดอืไน โ ทีไหในวาจ าป็น 
สามารถบรรลุตามขຌอก าหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการทีไน าสนอ 

 3ฺ การทบทวนขຌอก าหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ ิReview of the Requirements for 
Products and Servicesี ด านินการ฿หຌบรรลุตามขຌอก าหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการทีไสนอกลูกคຌา 
ละจัด฿หຌมีการทบทวนกอนทีไจะยืนยันการสงมอบผลิตภัณฑ์ ละบริการกลูกคຌา รวมถึง 
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  3ฺ1 ขຌอก าหนดของลูกคຌา รวมถึงขຌอก าหนด฿นการสงมอบ ละกิจกรรมหลังการสงมอบ 

  3ฺ2 ขຌอก าหนดทีไเมเดຌก าหนดดยลูกคຌา ตจ าป็นทีไตຌองก าหนด หรือตຌอง฿ชຌมืไอทราบถึง 
  3ฺ3 ขຌอก าหนดทีไก าหนดดยสายงานฯ อง 
  3ฺ4 ขຌอก าหนดทางกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ 
  3ฺ5 สัญญา หรือขຌอก าหนดการสัไงซืๅอทีไตกตางจากฉบับกอนหนຌา 
  ทัๅงนีๅ ขຌอก าหนดการสัไงซืๅอทีไตกตางจากฉบับกอนหนຌาตຌองเดຌรับการหในชอบรวมกัน ขຌอก าหนด
ของลูกคຌาตຌองเดຌรับการยืนยันจาก กฟผฺ กอนทีไจะมีการตอบรับค าสัไงซืๅอ ฿นกรณีทีไลูกคຌาเมเดຌ฿หຌขຌอก าหนดมา
อยางป็นลายลักษณ์อักษร ดย กฟผฺ จะกใบรักษาเวຌส าหรับบันทึกขຌอมูลทีไป็นอกสาร ทาทีไสามารถ
ด านินการเดຌส าหรับผลการทบทวนความตຌองการของลูกคຌา รวมทัๅงขຌอก าหนด฿หมของผลิตภัณฑ์ ละการ
฿หຌบริการ ชน อกสารสนอประมูล สัญญาหรือค าสัไงซืๅอ หลักฐานการปลีไยนปลงของสัญญาหรือ฿บสัไงตาง โ 

 4ฺ การปลีไยนปลงส าหรับขຌอก าหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ ิChanges to Requirements 
for the Products and Servicesี มืไอมีการปลีไยนปลง฿นขຌอก าหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ
อกสารทีไกีไยวขຌองตຌองเดຌรับการปรับปรุง ละบุคลากรทีไกีไยวขຌองตຌองเดຌ รับทราบการปลีไยนปลงของ
ขຌอก าหนด 
 

นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม 

กฟผฺ ก าหนดนวนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม ินวปฏิบัติ฿นการรับผิดชอบตอคูขง
ละจຌาหนีๅ การสงสริมการขงขันทีไป็นธรรมดยตอตຌานการผูกขาดละการลือกปฏิบัติทางการคຌา การบริหาร
จัดการทางการงินตามงืไอนเขตลาด การก าหนดชองทางรับขຌอรຌองรียนละการชดชยกรณีคูขงละจຌาหนีๅ
ถูกละมิดตามกฎหมาย การตอตຌานทุจริตละรับสินบนทีไจะน าเปสูการสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขันทาง
การตลาด ละการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติกับกลุมคูคຌาละผูຌสงมอบี ซึไงสอดคลຌองกับ
พระราชบัญญัติการขงขันทางการคຌา พฺศฺ โ5ๆเ ดยมีลักษณะดังตอเปนีๅ 

1ฺ เม฿ชຌอ านาจทางการตลาดหรืออ านาจตอรองทีไหนือกวา ิชน จ านวนผูຌประกอบธุรกิจ฿นตลาด 
จ านวนงินลงทุน การขຌาถึงปัจจัยการผลิตทีไส าคัญ ชองทางการจัดจ าหนาย ครือขาย฿นการประกอบธุรกิจ  
ครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าป็น฿นการประกอบธุรกิจ หรือกฎระบียบภาครัฐี มาอาปรียบหรือจ ากัดทางลือกของ
คูคຌาอยางเมป็นธรรม ดยการกีดกันผูຌประกอบธุรกิจรายอืไน ดຌวยวิธีการ ก าหนดรายสินคຌา ปริมาณสินคຌา หรือ
วิธีการทางการคຌาอืไน โ ฿นการผลิต ซืๅอ หรือจ าหนายของผูຌประกอบธุรกิจ ดยมีลักษณะก าหนดราคาขายสินคຌา
หรือบริการตไ าอยางเมป็นธรรม หรือการก าหนดราคาซืๅอสินคຌาหรือบริการสูงอยางเมป็นธรรม 

2ฺ การก าหนดงืไอนเขทางการคຌาทีไเมป็นการจ ากัด หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของคูคຌาหรือ 

ผูຌประกอบธุรกิจรายอืไนอยางเมป็นธรรม ดังนีๅ 
 โฺแ ก าหนดงืไอนเขทางการคຌาทีไ เมป็นการลือกปฏิบัติดยเมมีหตุผลอันควรระหวางลูกคຌา 

ตางราย หรือตางพืๅนทีไการท าธุรกิจทีไตกตางกัน ละเมอืๅอประยชน์฿หຌผูຌประกอบธุรกิจบางรายป็นการฉพาะ
อยางเมป็นธรรม 

 โฺโ ก าหนดงืไอนเขทางการคຌาทีไเมป็นการอ านวยประยชน์ตอบทนคูคຌาของคูขงทีไเมมีหตุผล 

อันสมควร พืไอ฿หຌคูคຌาปลีไยนมาท าการคຌากับตน 
 โฺใ เมก าหนดงืไอนเขบังคับดยเมมีหตุผลอันสมควร ฿หຌคูคຌาตຌองซืๅอสินคຌาหรือบริการชนิดทีไลูกคຌา

ตຌองการจากตน หรือจากผูຌประกอบการธุรกิจรายอืไน฿นลักษณะการฮัๅว 
 โฺไ เมก าหนดงืไอนเขหຌามมิ฿หຌคูคຌาด านินธุรกิจหรือท าการคຌากับคูขงดยเมมีหตุผลสมควร 
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 โฺ5 เมขຌาควบคุมการตงตัๅงพนักงานของผูຌประกอบธุรกิจทีไป็นคูคຌาอยางป็นธรรม 
 โฺๆ เมทรกซงการท าธุรกรรมของคูขงอยางเมป็นธรรม 
 โฺ็ เมทรกซงการบริหารภาย฿นของคูขงอยางเมป็นธรรม ดຌวยวิธีการ฿ชຌสิทธิออกสียง฿น

การตงตัๅงผูຌบริหาร หรือวิธีอืไน฿ด฿นธุรกิจของคูขง 
 โฺ่ เมปฏิสธทีไจะท าการคຌากับคูคຌาดยเมมีหตุผลอันสมควร 
 

นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานก ากับดูล 

 กฟผฺ ก าหนดนวนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานก ากับดูล พืไอ฿หຌการบริหารจัดการสิทธิของ
หนวยงานก ากับดูลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการก ากับ
ดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌก าหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ 

แฺ ก าหนด฿หຌมีนวปฏิบัติดຌานการบริหารสิทธิของหนวยงานก ากับดูล ละก ากับดูล฿หຌด านินการ
ตามนวปฏิบัติภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

โฺ จัด฿หຌมีระบบติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการด านินการอยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง 
 

นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืนของ กฟผ. 
 กฟผฺ ฿หຌความส าคัญ฿นการด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน 
฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ดຌวยการตระหนักถึงผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากการตัดสิน฿จละ
การด านินงาน฿นดຌานตาง โ ทีไจะสงผลถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียละสังคมประทศชาติ จึงเดຌก าหนดนวนยบาย
ดຌานการพัฒนาทีไยัไงยืนของ กฟผฺ พืไอการบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภาย฿ตຌการก ากับดูล
กิจการทีไดี ดยมีปງาหมายสูงสุด คือ ความยัไงยืนของ กฟผฺ พืไอถือป็นนวทางปฏิบัติบบมีสวนรวมส าหรับ
องค์การละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน รวมถึงสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี
฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌก าหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ 

1ฺ ก าหนดนยบาย กลยุทธ์ กรอบการด านินงาน นวทางการด านินกลยุทธ์ ละพิจารณาคัดลือก
ประดในทีไสงสริมการพัฒนาอยางยัไงยืนขององค์การ รวมถึงก าหนดปງาหมายการพัฒนาอยางยัไงยืนตาม
ยุทธศาสตร์ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์การป็นองค์การตຌนบบดຌานการพัฒนาอยางยัไงยืนละมีนวทาง
สอดคลຌองกับมาตรฐานสากล 

2ฺ ก ากับ ดูล ทบทวนการด านินงานดຌานการพัฒนาอยางยัไงยืน ละสงสริม฿หຌน าเปสูการปฏิบัติ 
ละสรຌางการมีสวนรวม฿นการด านินครงการตาง โ ภาย฿ตຌกรอบการพัฒนาอยางยัไงยืนกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์การ รวมถึงกลุมบริษัท฿นครือ กฟผฺ 

3ฺ ฿หຌค าปรึกษา สงสริม สนับสนุนทรัพยากรละบุคลากรทีไหมาะสมพืไอ฿หຌมีการด านินกลยุทธ์ดຌาน
การพัฒนาอยางยัไงยืนกิดขึๅนทัไวทัๅงองค์การละสอดคลຌองป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

4ฺ จัดท าคูมือรายงานผลการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ฿หຌกับทุกสายงาน พืไอ฿หຌรายงาน฿นรูปบบดียวกัน 
5ฺ ติดตามผลการด านินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ทุกสายงาน ฿นทุกเตรมาส พืไอรวบรวมป็นรายป 
6ฺ น าสนอรายงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ฿หຌกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ

สังคม ทุกเตรมาส 
7ฺ จัดท ารายงานผลการด านินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ผยพรสูสาธารณชนป็นประจ าทุกป 
8ฺ สรุปผลการด านินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ พืไอน าเปสูการทบทวน ปรับปรุง กຌเขขຌอมูล฿หຌมี

ความทันสมัย สอดรับกับบริบทสภาพศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมทีไปลีไยนปลงตลอดวลา 
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นวปฏิบัติทีไดีตามนนบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับดูลทีไดี
กหนวยงานก ากับดูล 

กฟผฺ ก าหนดนวนนบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับดูล
ทีไดีกหนวยงานก ากับดูล พืไอ฿หຌการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับดูลทีไดี
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลครอบคลุม฿นทุกประดใน ละสอดคลຌองกับหลักการละ
นวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌก าหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ 

แฺ จัดท าคูมือการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการก ากับดูลทีไดีกหนวยงาน
ก ากับดูล ละก ากับดูล฿หຌด านินการ฿หຌครบถຌวน ถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ฿นระยะวลาทีไก าหนด 

โฺ การรายงานผลดຌานการงินละเม฿ชการงิน ฿หຌน าสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาป็นรายเตรมาส 
ดย฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผฺ รวมกับ รวบฺ ท าหนຌาทีไ฿นการสอบทาน ละตรวจสอบความถูกตຌอง
ของรายงานการงิน สวนรายงานทีไเม฿ชการงิน ฿หຌคณะกรรมการชุดยอยทีไกีไยวขຌองรับผิดชอบ฿นการดูลสอบทาน  

ใฺ ประสานงานกับ อสปฺ พืไอผยพรขຌอมูลทีไส าคัญบนวใบเซต์ กฟผฺ  
ไฺ จัด฿หຌมีระบบติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการด านินการอยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง 

 

นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน 
กฟผฺ ก าหนดนวนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน พืไอการบริหารจัดการขຌอรຌองรียน ฿หຌมี

ประสิทธิภาพ ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ สอดคลຌองกับหลักการละ
นวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌก าหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ 
 แฺ ป็นองค์การทีไมีการบริหารจัดการขຌอรຌองรียนทีไป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล ปรง฿ส ป็นทีไ
นาชืไอถือ ละเดຌรับความเวຌวาง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

โฺ บริหารจัดการขຌอรຌองรียนอยางมีจริยธรรม ปรง฿ส ป็นธรรมตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน 
ละค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน 

3ฺ สรຌางความชืไอมัไนละมุงมัไน฿นการปฏิบัติงาน พืไอตอบสนองตอความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
ค านึงถึงความปลอดภัยของขຌอมูลสวนบุคคล เมท า฿หຌผูຌจຌงขຌอมูลรืไองทุจริตประพฤติมิชอบหรือรຌองรียนเดຌรับ
ผลกระทบหรือสียหาย 

ไฺ จัด฿หຌมีศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ท าหนຌาทีไบริหารจัดการขຌอรຌองรียนของ กฟผฺ ดยรับรืไอง
รຌองรียนจากหลากหลายชองทาง ละมีระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน ก าหนดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 
ของผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบทีไถูกตຌอง ป็นธรรมละสมอภาค 
 5ฺ มีการติดตามการด านินงานของหนวยงาน฿หຌทันตามระยะวลาทีไกฎหมาย หรือคูมือการจัดการ
ขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ก าหนด 
 ๆฺ มีการรายงานผลการด านินงาน พืไอ฿หຌสามารถน าเปสูการปรับปรุง ทบทวน การบริหารจัดการ
ความรูຌ สืไอสาร฿หຌผูຌรຌองรียนพืไอลดความขัดยຌง ละประมินผลการจัดการขຌอรຌองรียน 
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สวนทีไ 5 ค าจ ากัดความ 

ค าจ ากัดความ : การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

ความหมาย 

 การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม หมายถึง การทีไบุคคลผูຌปฏิบัติหนຌาทีไ
หรือมีต าหนงหนຌาทีไ มีผลประยชน์สวนตัวกอ฿หຌกิดประยชน์ตอตนองหรือพวกพຌอง จนสงผลกระทบตอ
การตัดสิน฿จพืไอประยชน์ขององค์การหรือสวนรวม ท า฿หຌบุคคลนัๅนขาดการตัดสิน฿จทีไทีไยงธรรม กระท า
ความผิดตอหนຌาทีไหรือต าหนงหนຌาทีไ นืไองจากยึดผลประยชน์สวนตนป็นหลัก เมวาการกระท านัๅนจะดย
จตนา เมจตนา ประมาทลินลอ คอร์รัปชันชิงนยบาย หรือมีการทุจริตตอหนຌาทีไกใตาม 

 กลาวคือ การทีไบุคคลผูຌปฏิบัติหนຌาทีไหรือมีต าหนงหนຌาทีไตัดสิน฿จหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿นต าหนงของตน
อันกอ฿หຌกิดประยชน์ตอตนองหรือพวกพຌองมากกวาประยชน์ของสวนรวม ซึไงมีรูปบบทีไหลากหลาย บางรืไอง
ป็นสิไงทีไปฏิบัติกันทัไวเปดยเมหในวาป็นความผิด ตัวอยางมีพบหในเดຌมาก฿นสังคม ชน การรับสินบน การจายงิน
฿ตຌตຍะ การจายงินตอบทนพืไอ฿หຌตนองเดຌลืไอนต าหนง สงผล฿หຌบุคคลนัๅนขาดความป็นธรรม฿นการตัดสิน฿จ 
นืไองจากการยึดผลประยชน์สวนตนป็นหลัก ผลสียจึงกิดขึๅนกับองค์การ ละประทศชาติ ป็นการกระท า
ผิดทัๅงทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ 
 การคอร์รัปชันชิงนยบาย หมายถึง การก าหนดระบียบหรือนยบายตาง โ ดยบุคคลผูຌมีอ านาจ
หนຌาทีไ ซึไงดูหมือนวาถูกตຌองตามกฎหมาย ตทຌจริงลຌวนยบายหลานัๅนอืๅอประยชน์ตอตนองละพวกพຌอง 
สงผล฿หຌกิดการผูกขาดละท า฿หຌองค์การ หรือสวนรวมเมเดຌรับประยชน์สูงสุด หรืออีกนัยหนึไง คือ กรณีทีไ
บุคคลทีไป็นจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿ชຌอ านาจบารมีของตนองออกค าสัไงหรือนยบาย พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงประยชน์เดຌสีย
อยาง฿ดอยางหนึไง อาจป็น฿นงของทรัพย์สินงินทอง หรืออาจรวมถึงประยชน์อืไนทีไนอกหนือเปกวา
ทรัพย์สินงินทอง ท า฿หຌการตัดสิน฿จ฿นการด านินงานพืไอประยชน์สาธารณะเมสามารถด านินการเดຌอยาง
ป็นกลางหรือยุติธรรม 

 ทุจริตตอหนຌาทีไ1 หมายถึง ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นต าหนงหรือหนຌาทีไ หรือปฏิบัติหรือ
ละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นพฤติการณ์ทีไอาจท า฿หຌผูຌอืไนชืไอวามีต าหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงทีไตนมิเดຌมีต าหนงหรือ
หนຌาทีไนัๅน หรือ฿ชຌอ านาจ฿นต าหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงนีๅ พืไอสวงหาประยชน์ทีไมิควรเดຌดยชอบส าหรับตนอง
หรือผูຌอืไน หรือกระท าการอันป็นความผิดตอต าหนงหนຌาทีไราชการหรือความผิดตอต าหนงหนຌาทีไ฿น
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอืไน 
 

รูปบบของการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

ปัจจุบัน การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม สามารถกิดขึๅนเดຌหลายรูปบบ 
ดังตัวอยางตอเปนีๅ 

 การด ารงต าหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับองค์การ หรือกิจการทีไมี
ลักษณะป็นการขงขันกับองค์การ หรือป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด กินรຌอยละ 5 

 มีญาติป็นผูຌด ารงต าหนงบริหาร฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับองค์การ 

                                           
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต พฺศฺ โ5ๆแ มาตรา ไ 
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 การป็นทีไปรึกษาหรือมีสวนรวม฿นครงการ หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็นคูสัญญา
กับองค์การ 

 ส าหรับการทุจริตคอร์รัปชัน มีรูปบบตาง โ ดังตอเปนีๅ 
 การยักยอก ชน อบอาหรือ฿ชຌทรัพย์สินขององค์การเปป็นของตน 

 การทีไจຌาหนຌาทีไรัฐรียกรຌองงิน ทรัพย์สิน ประยชน์อืไน฿ด หรือการทีไ ธุรกิจอกชน฿หຌสินบน 
ผลประยชน์ กจຌาหนຌาทีไรัฐ พืไอการตัดสิน฿จท า หรือเมท าอะเรบางอยางกผูຌ ฿หຌสินบน หรือท า฿หຌเดຌรับ
ประยชน์หนือคูขงรายอืไน 

 การลือกจຌาง หรือตงตัๅงญาติละพรรคพวกตน 

 การท าสัญญา หรือ฿หຌสัมปทานพรรคพวก หรือผูຌสนับสนุนตน 

 การ฿ชຌขຌอมูลภาย฿น พืไอประยชน์สวนตน 

 การฟอกงิน เดຌก การยกยຌายถายทงินทีไเดຌจากการทุจริต ฉຌอฉล หรือเดຌมาดยผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม ชน การพนัน การคຌาทีไผิดกฎหมาย ฯลฯ เปขຌาธนาคาร สถาบันการงิน หรือธุรกิจทีไถูกกฎหมาย พืไอ
ปຂดบังหลงทีไมาทีไเมถูกตຌองของงิน 

 การ฿ชຌต าหนงหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไรัฐอืๅอประยชน์฿หຌบริษัทตนองละพรรคพวก ซึไงอาจรียกวา
ป็นผลประยชน์ขัดยຌงหรือผลประยชน์ทับซຌอน 

 การอืๅอประยชน์ เดຌก การ฿หຌสัญญาจะ฿หຌผลประยชน์กจຌาหนຌาทีไรัฐ฿นทางอຌอม ชน ฿หຌ
ต าหนง฿นบริษัท มืไอจຌาหนຌาทีไรัฐผูຌนัๅนปลดกษียณหรือพຌนจากต าหนง ฿หຌต าหนงงานกญาติหรือ฿หຌ
ผลประยชน์ทางอຌอมอืไน โ กจຌาหนຌาทีไรัฐ พืไอลกกับการทีไจຌาหนຌาทีไรัฐอืๅอประยชน์฿หຌกับบริษัทหรือธุรกิจ 
 

นวปฏิบัติการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

หมวด 6 การขัดกันระหวางประยชน์สวนบุคคลกับประยชน์สวนรวม 

มาตรา 126 นอกจากจຌาพนักงานของรัฐทีไรัฐธรรมนูญก าหนดเวຌป็นการฉพาะลຌว  หຌามมิ฿หຌ
กรรมการ ผูຌด ารงต าหนง฿นองค์กรอิสระ ละจຌาพนักงานของรัฐทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ประกาศก าหนด 
ด านินกิจการดังตอเปนีๅ 

ิแี ป็นคูสัญญาหรือมีสวนเดຌสีย฿นสัญญาทีไท ากับหนวยงานของรัฐทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนปฏิบัติ
หนຌาทีไ฿นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอ านาจเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿นการก ากับ ดู ล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด านินคดี 

ิโี ป็นหุຌนสวนหรือผูຌถือหุຌน฿นหຌางหุຌนสวนหรือบริษัททีไขຌาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐทีไ
จຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอ านาจเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿น
การก ากับ ดูล ควบคุม ตรวจสอบหรือด านินคดี วຌนตจะป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
เมกินจ านวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ก าหนด 

ิใี รับสัมปทานหรือคงถือเวຌซึไงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทຌองถิไน หรือขຌาป็นคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทຌองถิไน อันมีลักษณะป็นการผูกขาดตัดตอน หรือป็นหุຌนสวนหรือผูຌถือหุຌน฿นหຌางหุຌนสวนหรือบริษัททีไรับ
สัมปทานหรือขຌาป็นคูสัญญา฿นลักษณะดังกลาว ฿นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอ านาจเมวาดยตรง
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หรือดยอຌอม฿นการก ากับ ดูล ควบคุม ตรวจสอบหรือด านินคดี วຌนตจะป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดเมกินจ านวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ก าหนด 

ิไี ขຌาเปมีสวนเดຌสีย฿นฐานะป็นกรรมการ ทีไปรึกษา ตัวทน พนักงานหรือลูกจຌาง฿นธุรกิจของ
อกชนซึไงอยูภาย฿ตຌการก ากับ ดูล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅน
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะป็นจຌาพนักงานของรัฐ ซึไงดยสภาพของผลประยชน์ของธุรกิจของอกชน
นัๅนอาจขัดหรือยຌงตอประยชน์สวนรวม หรือประยชน์ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระ฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไของจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅน 

฿หຌน าความ฿นวรรคหนึไง มา฿ชຌบังคับกับคูสมรสของจຌาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึไงดຌวย ดย฿หຌถือวา
การด านินกิจการของคูสมรสป็นการด านินกิจการของจຌาพนักงานของรัฐ วຌนตป็นกรณีทีไคูสมรสนัๅน
ด านินการอยูกอนทีไจຌาพนักงานของรัฐจะขຌาด ารงต าหนง 

คูสมรสตามวรรคสอง฿หຌหมายความรวมถึงผูຌซึไงอยูกินกันฉันสามีภริยาดยมิเดຌจดทะบียนสมรสดຌวย 
ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ก าหนด 

จຌาพนักงานของรัฐทีไมีลักษณะตาม ิโี หรือ ิใี ตຌองด านินการเม฿หຌมีลักษณะดังกลาวภาย฿นสามสิบวัน
นับตวันทีไขຌาด ารงต าหนง 

มาตรา แโ7 หຌามมิ฿หຌกรรมการ ผูຌด ารงต าหนง฿นองค์กรอิสระ ผูຌด ารงต าหนงระดับสูงละผูຌด ารง
ต าหนงทางการมืองทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ก าหนด ด านินการ฿ดตามมาตรา แโๆ ิไี  ภาย฿นสองปนับต
วันทีไพຌนจากต าหนง 

มาตรา แโ่ หຌามมิ฿หຌจຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌ
จากผูຌ฿ด นอกหนือจากทรัพย์สินหรือประยชน์อันควรเดຌตามกฎหมาย กฎ หรือขຌอบังคับทีไออกดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย วຌนตการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาตามหลักกณฑ์
ละจ านวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ก าหนด 

ความ฿นวรรคหนึไงมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดจากบุพการี ผูຌสืบสันดาน หรือ
ญาติทีไ฿หຌตามประพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติ฿นวรรคหนึไง฿หຌ฿ชຌบังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดของผูຌซึไงพຌนจากการป็น
จຌาพนักงานของรัฐมาลຌวยังเมถึงสองปดຌวยดยอนุลม 

มาตรา แโ้ การกระท าอันป็นการฝຆาฝนบทบัญญัติ฿นหมวดนีๅ฿หຌถือวาป็นการกระท าความผิดตอ
ต าหนงหนຌาทีไราชการหรือความผิดตอต าหนงหนຌาทีไ฿นการยุติธรรม 
 

การรายงานการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

 ฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ตຌองจัดท ารายงานการปຂดผยรายการทีไป็นประยชน์ทีไขัดกันกับ
ประยชน์ของ กฟผฺ ตามบบรายงานทีไก าหนดเวຌ ดยปຂดผยรายการทีไป็นประยชน์ทีไขัดกันกับประยชน์ 
กฟผฺ ดังนีๅ 

 ผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป รายงานมืไอขຌารับต าหนง฿หม ละทุกสิๅนป 
ละหรือมืไอพบวามปีระยชน์สวนตนทีไขัดกันกับประยชน์ กฟผฺ ขึๅนระหวางป 

 ผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ รายงานมืไอพบวามี
รายการทีไป็นการขัดกันกับประยชน์ กฟผฺ กิดขึๅนระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ 
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ความผิด ละทษ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. โ56แ 

หมวด แแ บทก าหนดทษ 

มาตรา แ6่ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโๆ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา แโๆ วรรคสอง ถຌาพิสูจน์เดຌวาจຌาพนักงานของรัฐนัๅนรูຌหในยินยอมดຌวย 
จຌาพนักงานของรัฐนัๅนตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

มาตรา แ6้ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโ่ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

มาตรา แ7เ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโ็ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหกดือน หรือปรับ
เมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

มาตรา แ7แ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นพฤติการณ์ทีไอาจท า฿หຌ
ผูຌอืไนชืไอวามีต าหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงทีไตนมิเดຌมีต าหนงหรือหนຌาทีไนัๅนพืไอสวงหาประยชน์ทีไมิควรเดຌดยชอบ
ดຌวยกฎหมายส าหรับตนองหรือผูຌอืไน ตຌองระวางทษจ าคุกตัๅงตหนึไงปถึงสิบป หรือปรับตัๅงตสองพันบาทถึง
สองหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

มาตรา แ7โ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นต าหนงหรือหนຌาทีไ  หรือ
฿ชຌอ านาจ฿นต าหนงหรือหนຌาทีไดยมิชอบ พืไอ฿หຌกิดความสียหายกผูຌหนึไงผูຌ฿ด หรือปฏิบัติหรือละวຌน
การปฏิบัติหนຌาทีไดยทุจริต ตຌองระวางทษจ าคุกตัๅงตหนึไงปถึงสิบป หรือปรับตัๅงตสองหมืไนบาทถึงสองสนบาท 
หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 

ค าจ ากัดความ : การรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ด 

ความหมาย 

ของขวัญ2 หมายความวา งิน ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดทีไ฿หຌกกัน พืไออัธยาศัยเมตรี ละ฿หຌ
หมายความรวมถึงงิน ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดทีไ฿หຌป็นรางวัล ฿หຌดยสนหาหรือพืไอการสงคราะห์ หรือ
฿หຌป็นสินนๅ า฿จ การ฿หຌสิทธิพิศษ ซึไงมิ฿ชป็นสิทธิทีไจัดเวຌส าหรับบุคคลทัไวเป฿นการเดຌรับการลดราคาทรัพย์สิน 
หรือการ฿หຌสิทธิพิศษ฿นการเดຌรับบริการหรือความบันทิง ตลอดจนการออกคา฿ชຌจาย฿นการดินทางหรือ
ทองทีไยว คาทีไพัก คาอาหาร หรือสิไงอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน ละเมวาจะ฿หຌป็นบัตร ตั็ว หรือหลักฐานอืไน฿ด 
การช าระงิน฿หຌลวงหนຌาหรือการคืนงิน฿หຌ฿นภายหลัง 

ปกติประพณีนิยมโ หมายความวา ทศกาลหรือวันส าคัญ ซึไงอาจมีการ฿หຌของขวัญกัน ละ฿หຌ
หมายความรวมถึงอกาส฿นการสดงความยินดี การสดงความขอบคุณ การตຌอนรับ การสดงความสีย฿จ 
หรือการ฿หຌความชวยหลือตามมารยาททีไถือปฏิบัติกัน฿นสังคมดຌวย 

การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา3 หมายความวา การรับทรัพย์สินหรือประยชน์
อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌจากบุคคลทีไ฿หຌกัน฿นอกาสทศกาลหรือวันส าคัญ ละ฿หຌหมายความรวมถึง 

                                           
2 ระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ 
3 ประกาศคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ 
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การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌ฿นอกาสการสดงความยินดี การสดงความ
ขอบคุณ การตຌอนรับ การสดงความสีย฿จ หรือการ฿หຌตามมารยาททีไถือปฏิบัติกัน฿นสังคมดຌวย 

บุคคล฿นครอบครัวโ หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พีไนຌองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา
หรือมารดาดียวกัน 

ญาติใ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดียวกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส ผูຌ
บุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม 

ประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌใ หมายความวา สิไงทีไมีมูลคา เดຌก การลดราคา การรับ
ความบันทิง การรับบริการ การรับการฝຄกอบรม หรือสิไงอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน 
 

หลักกณฑ์ตามระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย การ฿หຌหรือรับของขวัญ 

ระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ 

ขຌอ 5 จຌาหนຌาทีไของรัฐจะ฿หຌของขวัญกผูຌบังคับบัญชาหรือบุคคล฿นครอบครัวของผูຌบังคับบัญชา
นอกหนือจากกรณีปกติประพณีนิยมทีไมีการ฿หຌของขวัญกกันมิเดຌ 

 การ฿หຌของขวัญตามปกติประพณีนิยมตามวรรคหนึไง จຌาหนຌาทีไของรัฐจะ฿หຌของขวัญทีไมีราคา
หรือมูลคากินจ านวนทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติก าหนดเวຌ ส าหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
การปງองกันละปราบปรามการทุจริตมิเดຌ 

 จຌาหนຌาทีไของรัฐจะท าการรีไยเรงินหรือทรัพย์สินอืไน฿ดหรือ฿ชຌงินสวัสดิการ฿ด โ พืไอมอบ฿หຌ
หรือจัดหาของขวัญ฿หຌผูຌบังคับบัญชาหรือบุคคล฿นครอบครัวของผูຌบังคับบัญชาเมวากรณี฿ด โ มิเดຌ 

ขຌอ 6 ผูຌบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูຌหในป็น฿จ฿หຌบุคคล฿นครอบครัวของตนรับของขวัญจากจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐซึไงป็นผูຌอยู฿นบังคับบัญชามิเดຌ วຌนตป็นการรับของขวัญตามขຌอ 5 

ขຌอ 7 จຌาหนຌาทีไของรัฐจะยินยอมหรือรูຌหในป็น฿จ฿หຌบุคคล฿นครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของรัฐมิเดຌ ถຌามิ฿ชป็นการรับของขวัญตามกรณีทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ 8 

 ผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของรัฐตามวรรคหนึไง เดຌก ผูຌมาติดตองานหรือ
ผูຌซึไงเดຌรับประยชน์จากการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นลักษณะดังตอเปนีๅ 

 ิแี ผูຌซึไงมีค าขอ฿หຌหนวยงานของรัฐด านินการอยางหนึไงอยาง฿ด ชน การขอ฿บรับรอง การขอ฿หຌ
ออกค าสัไงทางปกครอง หรือการรຌองรียน ป็นตຌน 

 ิโี ผูຌซึไงประกอบธุรกิจ หรือมีสวนเดຌสีย฿นธุรกิจทีไท ากับหนวยงานของรัฐ ชน การจัดซืๅอจัดจຌาง 
หรือการเดຌรับสัมปทาน ป็นตຌน 

 ิใี ผูຌซึไงก าลังด านินกิจกรรม฿ด โ ทีไมีหนวยงานของรัฐป็นผูຌควบคุมหรือก ากับดูล ชน การ
ประกอบกิจการรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ป็นตຌน 

 ิไี ผูຌซึไงอาจเดຌรับประยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไของ
จຌาหนຌาทีไของรัฐ 

ขຌอ ่ จຌาหนຌาทีไของรัฐจะยินยอมหรือรูຌหในป็น฿จ฿หຌบุคคล฿นครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของรัฐเดຌฉพาะกรณีการรับของขวัญทีไ฿หຌตามปกติประพณีนิยม 
ละของขวัญนัๅนมีราคาหรือมูลคาเมกินจ านวนทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
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ก าหนดเวຌ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรั ฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

ขຌอ ้ ฿นกรณีทีไบุคคล฿นครอบครัวของจຌาหนຌาทีไของรัฐรับของขวัญลຌว จຌาหนຌาทีไของรัฐทราบ฿น
ภายหลังวาป็นการรับของขวัญดยฝຆาฝนระบียบนีๅ ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐปฏิบัติตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติก าหนดเวຌส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดย
ธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรัฐทีไมีราคาหรือมูลคากินกวาทีไก าหนดเวຌตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

ขຌอ แเ ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌ฿ดจง฿จปฏิบัติกีไยวกับการ฿หຌของขวัญหรือรับของขวัญดยฝຆาฝน
ระบียบนีๅ ฿หຌด านินการดังตอเปนีๅ 

 ิแี ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไของรัฐป็นขຌาราชการการมือง ฿หຌถือวาจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนประพฤติ
ปฏิบัติเมป็นเปตามคุณธรรมละจริยธรรม ละ฿หຌด านินการตามระบียบทีไนายกรัฐมนตรีก าหนดดยความ
หในชอบของคณะรัฐมนตรีวาดຌวยมาตรฐานทางคุณธรรมละจริยธรรมของขຌาราชการการมือง 

 ิโี ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไของรัฐป็นขຌาราชการประภทอืไนนอกจาก ิแี หรือพนักงานของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ฿หຌถือวาจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนป็นผูຌ กระท าความผิด
ทางวินัย ละ฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีได านินการ฿หຌมีการลงทษทางวินัยจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅน 

ขຌอ แแ ฿หຌส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหนຌาทีไสอดสองละ฿หຌค านะน า฿นการปฏิบัติตาม
ระบียบนีๅกหนวยงานของรัฐ ฿นกรณีทีไมีผูຌรຌองรียนตอส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีวาจຌาหนຌาทีไของรัฐ
ผูຌ฿ดปฏิบัติ฿นการ฿หຌของขวัญหรือรับของขวัญฝຆาฝนระบียบนีๅ ฿หຌส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจຌงเปยัง
ผูຌบังคับบัญชาของจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนพืไอด านินการตามระบียบนีๅ 

ขຌอ แโ พืไอประยชน์฿นการสริมสรຌาง฿หຌกิดทัศนคติ฿นการประหยัดกประชาชนทัไวเป฿นการสดง
ความยินดี การสดงความปรารถนาดี การสดงการตຌอนรับ หรือการสดงความสีย฿จ฿นอกาสตาง โ 
ตามปกติประพณีนิยม ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐพยายาม฿ชຌวิธีการสดงออกดย฿ชຌบัตรอวยพร การลงนาม฿นสมุด
อวยพร หรือ฿ชຌบัตรสดงความสีย฿จ ทนการ฿หຌของขวัญ 

 ฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไสริมสรຌางคานิยมการสดงความยินดี การสดงความปรารถนาดี 
การสดงการตຌอนรับ หรือการสดงความสีย฿จ ดຌวยการปฏิบัติตนป็นบบอยาง นะน าหรือก าหนด
มาตรการจูง฿จทีไจะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก ละพฤติกรรมของผูຌอยู฿นบังคับบัญชา฿หຌป็นเป฿นนวทาง
ประหยัด 
 

หลักกณฑ์คณะกรรมการ ป.ป.ช. รืไอง การรับทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา 

ประกาศคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  รืไอง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ 

ขຌอ 5 หຌามมิ฿หຌจຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌ 
นอกหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อันควรเดຌตามกฎหมาย กฎ หรือขຌอบังคับทีไออกดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติหงกฎหมาย วຌนตการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาตามทีไก าหนดเวຌ฿น
ประกาศนีๅ 
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ขຌอ 6 จຌาพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาเดຌ ดังตอเปนีๅ 
 ิแี ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌจากผูຌ฿ดซึไงมิ฿ชญาติทีไมีราคาหรือ

มูลคา฿นการรับจากตละบุคคล ตละอกาสเมกินสามพันบาท 

 ิโี ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌทีไการ฿หຌนัๅนป็นการ฿หຌ฿นลักษณะ
฿หຌกับบุคคลทัไวเป 

ขຌอ 7 การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌทีไเมป็นเปตามหลักกณฑ์หรือมี
ราคาหรือมีมูลคามากกวาทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ ๆ ซึไงจຌาพนักงานของรัฐเดຌรับมาดยมีความจ าป็นอยางยิไงทีไตຌอง
รับเวຌพืไอรักษาเมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคล จຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนตຌองจຌง
รายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอหัวหนຌาสวนราชการ ผูຌบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานอืไนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅน
สังกัด ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับสิไงนัๅนเวຌ พืไอ฿หຌวินิจฉัยวา มีหตุผลความจ าป็น ความหมาะสม ละ
สมควรทีไจะ฿หຌจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดนัๅนเวຌป็นสิทธิของตนหรือเม 

 ฿นกรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการ ผูຌบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงาน
อืไนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนสังกัด มีค าสัไงวาเมสมควรรับทรัพย์สินหรือประยชน์
อืไน฿ดดังกลาว กใ฿หຌคืนทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดนัๅนกผูຌ฿หຌดยทันที ฿นกรณีทีไเมสามารถคืน฿หຌเดຌ ฿หຌ
จຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนสงมอบทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดังกลาว฿หຌป็นสิทธิของหนวยงานทีไจຌาพนักงาน
ของรัฐผูຌนัๅนสังกัดดยรใว 

 มืไอเดຌด านินการตามวรรคสองลຌว ฿หຌถือวาจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนเมคยเดຌรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ดดังกลาว 

 ฿นกรณีทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌเดຌรับทรัพย์สินเวຌตามวรรคหนึไง  ป็นผูຌด ารงต าหนงหัวหนຌา
สวนราชการระดับกระทรวงหรือทียบทา หรือป็นกรรมการหรือผูຌบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการ
หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานอืไนของรัฐ ฿หຌจຌงรายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอผูຌมีอ านาจตงตัๅงถอดถอน สวนผูຌด ารงต าหนงประธานกรรมการละกรรมการ฿นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูຌด ารงต าหนงทีไเมมีผูຌบังคับบัญชาทีไมีอ านาจถอดถอน฿หຌจຌงตอคณะกรรมการ 
ปฺปฺชฺ ทัๅงนีๅ พืไอด านินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง 

 ฿นกรณีทีไ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ เดຌรับทรัพย์สินเวຌตามวรรคหนึไ ง ป็นผูຌด ารงต าหนง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ฿หຌจຌงรายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอประธานสภาผูຌทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนป็นสมาชิก 
ลຌวตกรณี พืไอด านินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง 

 ฿นกรณีทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌเดຌรับทรัพย์สินเวຌตามวรรคหนึไง ป็นผูຌด ารงต าหนงผูຌบริหาร
ทຌองถิไน รองผูຌบริหารทຌองถิไน ผูຌชวยผูຌบริหารทຌองถิไน หรือสมาชิกสภาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
฿หຌจຌงรายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอผูຌมีอ านาจตงตัๅงถอดถอน 
พืไอด านินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง 

ขຌอ ่ หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจค านวณป็นงินเดຌของจຌาพนักงานของ
รัฐตามประกาศฉบับนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกับผูຌซึไงพຌนจากการป็นจຌาพนักงานของรัฐมาลຌวเมถึงสองปดຌวย 
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ค าจ ากัดความ : การคุกคามทางพศ 

ความหมาย 

 การคุกคามทางพศ หมายถึง พฤติกรรมทีไเมพึงปรารถนา สอเป฿นทางพศหรือกีไยวกับรืไองพศ ซึไง
สงผลกระทบตอศักดิ่ศรีของหญิงละชาย การกีดกันทางพศ รวมถึงพฤติกรรมอันเมพึงประสงค์ทัๅงทางกาย 
วาจา กิริยา ละทาทาง ทีไสดงออกป็นการทัไวเปละมีผลกระทบตอการท างาน หรือสภาพวดลຌอม฿น
การท างานดຌวย 

 นอกจากนัๅน International Labour Office ิ ILOี เดຌ฿หຌค านิยามการคุกคามทางพศวา ป็น
พฤติกรรมทางพศอยางหนึไงซึไงนารังกียจ ละป็นการละมิดตอผูຌถูกกระท า พฤติกรรมทีไถือป็นการคุกคาม
ทางพศ ชน 

 ทางกาย การ฿ชຌความรุนรง การสัมผัสรางกายกันดยเมสมควรหรืออยางเมหมาะสม 
การยຌาหย การขຌา฿กลຌชิดดยเมจ าป็น 

 ทางสายตา การติดปสตอร์ ภาพ วาดภาพ Screensavers หรือสง Eูmail ทีไสืไอความหมาย
ทางพศ 

 ทางวาจา การออกความหในหรือถามค าถาม กีไยวกับรูปฉม วิถีชีวิต รสนิยมทางพศ 
การละมิดดຌวยการติดตอทางทรศัพท์ 

 การเม฿ชຌวาจา การผิวปาก การ฿ชຌสายตามองตลอดรือนราง การสดงทาทางทีไสืไอความหมายทาง
พศ สดงวัตถุทางพศ ฯลฯ 

 

 การคุกคามทางพศอาจมี โ รูปบบ คือ 

 แฺ การลกประยชน์กัน กลาวคือ จะมีการ฿หຌผลประยชน์ตอบทนถຌายอมมีพฤติกรรมทางพศ
บางอยางตามทีไตຌองการ ชน การขึๅนคาตอบทน การลืไอนต าหนงขึๅน การจຌางงานตอเป ป็นตຌน 

 โฺ การสรຌางสภาพการท างานทีไคุกคาม เมป็นมิตร ตอหยืไอ หรือท า฿หຌหยืไอเดຌรับความอับอาย 
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ภาคผนวก 

 
 

บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 
ส าหรับผูຌบริหารระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป 

 
วันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 
รียน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

ขຌาพจຌา ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ต าหนง ฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
รับ/ด ารงต าหนง มืไอวันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺพฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ขอรายงานรายการขัดกันระหวาง
ประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ตามนวปฏิบัติ฿นคูมือการก ากับดูลกิจการทีไ ดีของ กฟผฺ ดยมี
รายละอียดดังตอเปนีๅ 
 

สวนทีไ แ สถานะของรายงาน 

 กรณีรับ/ด ารงต าหนง฿หม  รายงานงวดสิๅนป  กิดการขัดกันระหวางประยชน์
สวนตนละประยชน์สวนรวม
ขึๅนระหวางป 

 

สวนทีไ โ ขຌอมูลรายงาน 
 ขຌาพจຌาเมมีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ทัๅงนีๅ เดຌยึดถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม กฟผฺ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ดยมิเดຌมีการปฏิบัติ หรือมี
พฤติกรรม หรือมีหตุการณ์อันอาจกอ฿หຌกิดการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

 ขຌาพจຌามีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ดังนีๅ 
ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ

ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน 
รายละอียด 

 การด ารงต าหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน฿น
กิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ หรือกิจการทีไมี
ลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ หรือป็นผูຌถือ
หุຌน฿นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
กินรຌอยละ 5 
ยกวຌน กรณีเดຌรับมอบหมายจาก กฟผฺ พืไอ
ด ารงต าหนง฿นกิจการอันกีไยวนืไอง 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
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ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน 

รายละอียด 

 มีญาติป็นผูຌด ารงต าหนงบริหาร฿นกิจการทีไ
ป็นคูสัญญากับ กฟผฺ 

 
 
 
 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ  
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 การป็นทีไปรึกษาหรือมีสวนรวม฿นครงการ 
หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็น
คูสัญญากับ กฟผฺ 
 
 
 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 อืไนโ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 
 

 ขຌาพจຌารับทราบวาการฝຆาฝนประมวลจริยธรรม กฟผฺ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ขຌา
ลักษณะหงความผิดทางวินัย ตຌองพิจารณาทษวินัยตามขัๅนตอนการลงทษ ละความรຌายรงของ
การกระท า 
 

ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดตาง โ ทีไ฿หຌเวຌนีๅป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

ลงชืไอ 
 

ิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺี 
 

ต าหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
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หมายหตุ 
1. บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมนีๅ฿ชຌกับผูຌบริหารของ 

กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป 
2. การรายงาน 

 ผูຌวาการ กฟผฺ ฿หຌรายงานดยตรงถึงประธานกรรมการ กฟผฺ 
 ผูຌบริหารระดับรองผูຌวาการหรือทียบทา฿หຌรายงานดยตรงถึงผูຌวาการ กฟผฺ 

3. ก าหนดวลารายงาน 
 รายงานมืไอเดຌรับการตงตัๅงหรือด ารงต าหนง฿หม รายงานงวดสิๅนป หรือมืไอมีการปลีไยนปลง

ขຌอมูลภายหลัง 
4. การจัดกใบอกสารรายงาน 

 ตຌนฉบับกใบทีไกองธรรมาภิบาล ิกธภูหฺี ฝຆายก ากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ิอกปฺี 
 ส านากใบทีไสายงาน 

 
ค านิยามศัพท์ 

ญาติ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดียวกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส 
ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม ิประกาศ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใี 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



หนຌา 62 
 

 
บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

ส าหรับผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรบัตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
 

วันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

รียน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

ขຌาพจຌา ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ลขประจ าตัว ฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ต าหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
สังกดั ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ เดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ละมีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ดังนีๅ 
 

ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน 

รายละอียด 

 การด ารงต าหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน฿น
กิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ หรือกิจการทีไมี
ลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ หรือป็นผูຌถือ
หุຌน฿นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
กินรຌอยละ 5 
ยกวຌน กรณีเดຌรับมอบหมายจาก กฟผฺ พืไอ
ด ารงต าหนง฿นกิจการอันกีไยวนืไอง 
 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 มีญาติป็นผูຌด ารงต าหนงบริหาร฿นกิจการทีไ
ป็นคูสัญญากับ กฟผฺ 

 
 
 
 
 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 

ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 

 

 

 

ิปรดระบุชืไอคณะกรรมการี 
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ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน 

รายละอียด 

 การป็นทีไปรึกษาหรือมีสวนรวม฿นครงการ 
หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็น
คูสัญญากับ กฟผฺ 
 
 
 
 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 อืไนโ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

รายละอียดของการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
การด านินการมืไอกิดการขัดกันฯ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 

 

 ขຌาพจຌารับทราบวาการฝຆาฝนประมวลจริยธรรม กฟผฺ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ขຌา
ลักษณะหงความผิดทางวินัย ตຌองพิจารณาทษวินัยตามขัๅนตอนการลงทษ ละความรຌายรงของ
การกระท า 
 

ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดตาง โ ทีไ฿หຌเวຌนีๅป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชืไอ 
 

ิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺี 
 

ต าหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ  
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หมายหตุ 
1. บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมนีๅ฿ชຌกับผูຌปฏิบัติงานทีไ

เดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
2. การรายงาน 

 ฿หຌรายงานดยตรงถึงผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน 
3. ก าหนดวลารายงาน 

 รายงานมืไอพบการขัดกันระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ 
4. การจัดกใบอกสารรายงาน 

 ตຌนฉบับกใบทีไหนวยงานตຌนสังกัด 
 ส านา กใบทีไกองธรรมาภิบาล ิกธภูหฺี ฝຆายก ากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ิอกปฺี จ านวน แ 

ฉบับ ละกใบทีไตนอง แ ฉบับ 
 

ค านิยามศัพท์ 
ญาติ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดียวกัน ลุง  ปງา นຌา อา คูสมรส 

ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม ิประกาศ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใี 

กรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ หมายความถึง คณะกรรมการ ตามค าสัไง กฟผฺ ทีไ 
คฺ แ็โ/โ5ๆแ รืไอง นวทางการปฏิบัติงานตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ ละคณะกรรมการ ตามขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ่้ ละ ใ้เ ละ
ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ5ๆ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง เดຌก 

 ค าสัไง กฟผ. ทีไ ค. แ7โ/โ56แ รืไอง นวทางการปฏิบัติงานตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวย
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ 

1. การซืๅอหรือจຌาง 
1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 
1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
1.3 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก 
1.4 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง 
1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูຌท าหนຌาทีไตรวจรับพัสดุหรืองานจຌาง 

1.5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานซืๅอหรืองานจຌาง 
1.5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางกอสรຌาง 

2. การจຌางทีไปรึกษา 
2.1 คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
2.2 คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก 
2.3 คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง 
2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา หรือผูຌท าหนຌาทีไตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา 

3. การจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
3.1 คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
3.2 คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือก 
3.3 คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง 
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3.4 คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ 
3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง หรือผูຌท าหนຌาทีไตรวจ

รับงานจຌาง 
4. การลกปลีไยน ิ฿หຌมีคณะกรรมการ กรณีการลกปลีไยนพัสดุกับอกชนี 
5. การจ าหนายพัสดุ 

5.1 การขาย 
5.1.1 วิธีทอดตลาด 

(1) คณะกรรมการขายพัสดุดยวิธีทอดตลาด 
(2) คณะกรรมการสงมอบ 

5.1.2 วิธีคัดลือก 
(1) คณะกรรมการขายพัสดุดยวิธีคัดลือก 
(2) คณะกรรมการสงมอบ 

5.1.3 วิธีฉพาะจาะจง 
(1) คณะกรรมการขายพัสดุดยวิธีฉพาะจาะจง 
(2) คณะกรรมการสงมอบ 

5.2 การลกปลีไยน ิปฏิบัติตามขຌอ ไี 
5.3 การอน 

 คณะกรรมการพิจารณาการอนพัสดุ 
5.4 การปรสภาพละท าลาย 

 คณะกรรมการควบคุมการปรสภาพหรือท าลาย 
 

 ขຌอบังคับ กฟผ. ฉบับทีไ ใ่้ ละ ใ้เ ละระบียบ กฟผ. ฉบับทีไ ใ56 วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง 

1. การคัดลือกคุณสมบัติบืๅองตຌนของผูຌประกอบการหรือพัสดุ ิPreูQualification : PQี 
 คณะกรรมการพิจารณาคัดลือกคุณสมบัติบืๅองตຌนของผูຌประกอบการหรือพัสดุ 

2. การซืๅอ การจຌาง 
2.1 วิธีสอบราคา 

2.1.1 คณะกรรมการรับละปຂดซองสอบราคา 
2.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
2.1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจຌาง 

2.2 วิธีประกวดราคา 
2.2.1 คณะกรรมการรับละปຂดซองประกวดราคา 
2.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
2.2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจຌาง 

2.3 วิธีพิศษ 
2.3.1 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีพิศษ 
2.3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจຌาง 

3. การจຌางทีไปรึกษา 
3.1 คณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก 
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3.2 คณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาดยวิธีตกลง 
3.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจຌางทีไปรึกษา 

4. การซืๅอทีไดิน 
 คณะกรรมการจัดซืๅอทีไติน 

5. การขายพัสดุคงหลือจากงานครงการ 
5.1 วิธีประกวดราคา 

5.1.1 คณะกรรมการรับละปຂดซองประกวดราคา 
5.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
5.1.3 คณะกรรมการสงมอบ 

5.2 วิธีตกลงราคา 
5.2.1 คณะกรรมการพิจารณาราคาขาย 
5.2.2 คณะกรรมการสงมอบ 

6. การจ าหนายชืๅอพลิง 
 คณะกรรมการการจ าหนายชืๅอพลิง 

7. การจ าหนายทีไดิน 
7.1 คณะกรรมการด านินการขายทีไดิน 
7.2 คณะกรรมการด านินการลกปลีไยนทีไดิน 
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บรรณานุกรม 

แี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การก ากับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผฺ ซึไงเดຌมี
การกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโไ กຌเขพิไมติมครัๅงทีไ โ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ 
ฉบับทีไ ใใใ กຌเขพิไมติมครัๅงทีไ ใ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็แ 

โี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใไไ วาดຌวย การ฿หຌพนักงานเปปฏิบัติงานทีไบริษัท฿นครือ กฟผฺ 
3ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 347 วาดຌวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละ

ผูຌปฏิบัติงาน 
4ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็ใ วาดຌวย การประชุมละการด านินกิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ 
5ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ่้ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง 

ซึไงเดຌมีการกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้เ 

6ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้่ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ ละผูຌอ านวยการฝຆาย 

7ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการก าหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ 

8ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 402 วาดຌวย การก ากับดูลกิจการ 
9ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 403 วาดຌวย คณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌ ละนวัตกรรม 

10ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 405 วาดຌวย คณะกรรมการตรวจสอบ 

11ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 406 วาดຌวย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผฺ 
12ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 407 วาดຌวย คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม 

13ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 408 วาดຌวย คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ 
แ4ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 409 วาดຌวย คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 

แ5ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 410 วาดຌวย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 

16ี คูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ 
17ี คูมือการประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประมินผล ฿หม ิState Enterprise 

Assessment Model: SEูAMี ของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 
18ี คูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ 
19ี คูมือการสรรหาละตงตัๅงกรรมการ กฟผฺ 
20ี คูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ 
21ี ค าสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ แ็โ/โ5ๆแ รืไอง นวทางการปฏิบัติงานตามระบี ยบกระทรวงการคลังวาดຌวย

การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ 
22ี ค าสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ โเโ/โ5ๆแ รืไอง ตงตัๅง คณะกรรมการพัฒนาละจัดการธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี 
23ี ค าสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ 115/โ5ๆ3 รืไอง การจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ 
24ี นวทางการด านินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล ป โ55้ ของ สครฺ 
25ี นวนยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐ ิStatement of Directions: SODี ทีไมีตอรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ555 

โ6ี บันทึกสัไงการ ทีไ ผวกฺ แ2/โ5ๆ3 รืไอง นวปฏิบัติตามนยบายการรับละ฿หຌของขวัญ 
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27ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 22/โ5ๆ3 รืไอง นยบายทรัพยากรบุคคล กฟผฺ 
28ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 36/2563 รืไอง นยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ 
29ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 37/2563 รืไอง นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม 

30ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 38/2563 รืไอง นยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานก ากับดูล 
31ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/2563 รืไอง นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ 
32ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 40/2563 รืไอง นยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละ

นวทางการก ากับดูลทีไดีกหนวยงานก ากับดูล 
33ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 41/2563 รืไอง นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน 

34ี  ประกาศ กฟผฺ ทีไ 47/โ5ๆ3 รืไอง นยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ 
35ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 53/2563 รืไอง นยบายดຌานนวัตกรรมละการจัดการความรูຌ กฟผฺ 
36ี  ประกาศ กฟผฺ ทีไ 54/โ5ๆ3 รืไอง นยบายการรับละ฿หຌของขวัญ 

37ี  ประกาศ กฟผฺ ทีไ 2/โ5ๆ4 รืไอง จตจ านงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล 
3่ี ประกาศคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รืไอง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ 
39ี พระราชบัญญัติการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ 

4เี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พฺศฺ โ55เ 

41ี พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูลละบริหารรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 
42ี พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พฺศฺ โ5ไเ 

43ี  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการละผูຌปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5แ่ 
44ี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละมิดของจຌาหนຌาทีไ พฺศฺ โ5ใ้ 

45ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พฺศฺ โ5ๆแ ละทีไ
กຌเขพิไมติม 

46ี พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พฺศฺ โ5ๆโ 

47ี พระราชบัญญัติรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พฺศฺ โ5ไใ 

48ี พระราชบัญญัติ วาดຌวย ความผิดของพนักงาน฿นองค์การหรือหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5เโ 

49ี  พระราชบัญญัติ วาดຌวย ความผิดทางวินัยของขຌาราชการซึไงเปปฏิบัติหนຌาทีไ฿นหนวยงานทีไมิ฿ชสวนราชการ 
พฺศฺ โ5ใไ 

50ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ้ มีนาคม พฺศฺ โ5ใ็ รืไอง หลักกณฑ์การตงตัๅงละการพຌนจากต าหนง
กรรมการรัฐวิสาหกิจละบทก ากับขຌาราชการทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

51ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โไ กุมภาพันธ์ พฺศฺ โ5ไแ รืไอง จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

52ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ็ มีนาคม พฺศฺ โ5ไแ รืไอง มาตรการปງองกันการสวงหาประยชน์จาก
การป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

53ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ กันยายน พฺศฺ โ5ไแ รืไอง หลักกณฑ์ละนวทางการก ากับดูลทีไดี฿น
รัฐวิสาหกิจ 

54ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๆ มิถุนายน พฺศฺ โ5ไใ รืไอง การตงตัๅงกรรมการ฿นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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55ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ็ มษายน พฺศฺ โ5ไ็ รืไอง การก าหนดขอบขตสภาพการจຌางทีไกีไยวกับงิน
ส าหรับรัฐวิสาหกิจ 

56ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ กรกฎาคม พฺศฺ โ55ๆ รืไอง หลักกณฑ์การจายคาตอบทนละบีๅยประชุม 

57ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ่ กรกฎาคม พฺศฺ โ5ๆเ รืไอง นวทางการตงตัๅงกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
58ี  มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 24 มษายน พฺศฺ โ5ๆโ รืไอง รางอัตราละหลักกณฑ์การจายคาตอบทน

รายดือนละบีๅยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

59ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 6 สิงหาคม พฺศฺ 2562 รืไอง นวทางการตงตัๅงกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

60ี ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ5ๆ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง 
61ี ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ 433 วาดຌวย การจัดการขຌอรຌองรียน 

62ี ระบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย การ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ 

63ี ระบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย การก าหนดนยบายละการก ากับดูลรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2557 ละ
ทีไกຌเขพิไมติม 

ๆไี หนังสือทีไ กฟผฺ ้D0100/71204 ลงวันทีไ แไ กรกฎาคม พฺศฺ โ5ๆเ รืไอง สมรรถนะละความรูຌทีไจ าป็น 
ิSkill Matrixี ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

65ี หลักการละนวทางการก ากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ละนวทางปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


