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สารบัญ
สารประธานกรรมการ กฟผ.
สวนทีไ แ บททัไวเป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผฺ
สวนทีไ โ การกากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
นิยามของการกากับดูลกิจการทีไดี
ความสาคัญของการกากับดูลกิจการทีไดี
นยบายทีไกีไยวขຌองกับการกากับดูลกิจการทีไดี
สวนทีไ 3 หลักการละนวทางการกากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
หมวดทีไ แ บทบาทของภาครัฐ
หมวดทีไ โ คณะกรรมการ กฟผฺ
หมวดทีไ ใ บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
หมวดทีไ ไ ความยัไงยืนละนวัตกรรม
หมวดทีไ 5 การปຂดผยขຌอมูล
หมวดทีไ ๆ การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
หมวดทีไ ็ จรรยาบรรณ
หมวดทีไ ่ การติดตามผลการดานินงาน
สวนทีไ 4 นวปฏิบัติทีไดีตามหลักการกากับดูลกิจการทีไดี
นวปฏิบัติทีไดีของคณะกรรมการ กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌบริหาร กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดี฿นการดานินงานของ กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับรายการทางบัญชีละการงิน
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ด
นวปฏิบัติทีไดี฿นการหลีกลีไยงการคุกคามทางพศ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
นวปฏิบัติทีไดีดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
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นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกากับดูล
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทาง
การกากับดูลทีไดีกหนวยงานกากับดูล
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
สวนทีไ 5 คาจากัดความ
การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
การรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ด
การคุกคามทางพศ
ภาคผนวก
บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมสาหรับผูຌบริหาร
ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป
บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมสาหรับผูຌปฏิบัติงาน
ทีไเดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
บรรณานุกรม
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คูมือการกากับดูลกิจการทีไดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ป โ56ใ
สวนทีไ แ บททัไวเป
การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ิกฟผฺี ป็นรัฐวิสาหกิจดຌานสาธารณูปภคภาย฿ตຌการกากับดูล
ของกระทรวงพลังงาน จัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ ดย
การรวมกิจการดຌานการผลิตละสงพลังงานเฟฟງา ใ หง เดຌก การเฟฟງายันฮี การลิกเนท์ ละการเฟฟງา
ตะวันออกฉียงหนือ ขຌาป็นหนวยงานดียวกัน ตัๅงตวันทีไ แ พฤษภาคม โ5แโ พืไอดานินภารกิจหลักดຌาน
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.
คานิ ยมละวัฒ นธรรมองค์การ กฟผฺ คือ SPEED ซึไงป็ น นวทางการประพฤติป ฏิบั ติตนของ
ผูຌปฏิบัติงาน ละบทบาทของผูຌบริหาร฿นการสืไอสารละถายทอด รวมทัๅงการป็นบบอยางทีไดี ิRole Modelี
ทีไสอดคลຌองละสนับสนุนตอการบรรลุวิสัยทัศน์ละทิศทางกลยุทธ์฿หมของ กฟผฺ ดยมีรายละอียดดังนีๅ
S: Sense of Belonging รักองค์การ
 คาจากัดความ : มีความรัก ความผูกพัน ละรูຌสึกป็นจຌาขององค์การ
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : ปกปງอง รักษาผลประยชน์ละชืไอสียงขององค์การ สียสละ ทุมท อุทิศตน
มีความสามัคคี
 บทบาทของผูຌบริหาร : กลຌาตัๅงปງาหมายทัๅงดຌานผลิตภาพ ละดຌานความผูกพัน ป็นบบอยาง ละ
สอนงาน ติดตาม฿หຌกาลัง฿จ กาหนด฿หຌป็นตัวชีๅวัด฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน
P: Performance Excellence มุงงานลิศ
 คาจากัดความ : ทางานอยางมืออาชีพ มีความกง฿นงานหลายดຌาน
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : มุงมัไนสรຌางผลงาน มีปງาหมายทีไทຌาทาย รับผิดชอบสูง
 บทบาทของผูຌบริหาร: สงสริม฿หຌพนักงานมุงความสารใจ พรຌอมรับการปลีไยนปลง สอนงาน฿หຌ
พนักงานขຌา฿จการปฏิบัติงาน ขยายปງาหมาย฿หຌทຌาทาย
E: Ethic & Integrity ทิดคุณธรรม
 คาจากัดความ : มีนวทางประพฤติสอดคลຌองกับจริยธรรม ละหลักธรรมาภิบาล
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : ซืไอสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระบียบวินัย ตอตຌานการทุจริต เมอาปรียบผูຌอืไน
เมลือกปฏิบัติ
 บทบาทของผูຌบริหาร : ป็นบบอยาง ละสอนงาน รณรงค์สงสริมผูຌทีไมีนวทางปฏิบัติทีไดี ติดตาม
สอดสองการปฏิบัติงาน
หนຌา 1

E: Enthusiasm for Innovation นาดຌวยนวัตกรรม
 ค าจ ากั ด ความ : สวงหาวิ ธีก าร฿หม พืไ อ฿หຌ เดຌ ผ ลลั พธ์ ทีไมี ป ระยชน์  ชิง พาณิ ช ย์ห รือชิงสังคม
ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนางาน พืไอ฿หຌกิดกระบวนการ฿หม
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : กลຌาทีไจะลองทา คิด฿หม ทา฿หม นาทคนลยี฿หมมา฿ชຌ
 บทบาทของผูຌบริหาร : สงสริม฿หຌกิดผลงาน นวัตกรรม ดยสงสริมนวทางการ฿ชຌงบประมาณ
การตัดสินยกลิกหรือดินหนຌาทานวัตกรรม สรຌางบรรยากาศ฿หຌกลຌาคิด กลຌาทา ติดตามความกຌาวหนຌา
D: Devotion to Society ทาประยชน์พืไอสังคม
 คาจากัดความ : มีจิตสานึก฿นความรับผิดชอบตอประทศชาติ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม
 พฤติกรรมทีไมุงนຌน : มีจิตสาธารณะ สรຌางความขຌา฿จอันดีกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
 บทบาทของผูຌบริหาร : กาหนดนยบายสงสริมการขຌารวมกิจกรรมกับสังคม กิจกรรมสาธารณะ
ป็นบบอยางการขຌารวมกิจกรรมพืไอสังคม กาหนดนยบายการจัดสรรละ฿ชຌงบประมาณ กาหนด฿หຌการทา
ประยชน์พืไอสังคมป็นตัวชีๅวัดผล฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน
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สวนทีไ โ การกากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
การกากับดูลกิจการทีไดี หมายถึง การกากับดูลกิจการทีไป็นเปพืไอการสรຌางคุณคา฿หຌกิจการอยาง
ยัไงยืน นอกหนือจากการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอนาเปสูผลอยางนຌอยคือสามารถขงขัน
เดຌละมีผลประกอบการทีไดีดยคานึงถึงผลกระทบ฿นระยะยาว การดานินงานอยางมีจริยธรรม คารพสิทธิ
ละมีความรับผิดชอบตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ป็นประยชน์ตอสังคมละพัฒนาหรือลดผลกระทบดຌานลบตอ
สิไงวดลຌอม ตลอดจนสามารถปรับตัวเดຌภาย฿ตຌปัจจัยการปลีไยนปลง ดยยึดหลักสาคัญของการกากับดูล
กิจการทีไดี ดังนีๅ
หลักนิติธรรม
- มีการออกกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ทีไทันสมัยละป็นธรรม ป็นทีไยอมรับละยินยอมพรຌอม฿จปฏิบัติ
ตามของผูຌปฏิบัติงาน/หนวยงาน/สังคม
- บริหารละปฏิบัติงานตามระบียบปฏิบัติ มิ฿ชตามอาภอ฿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 จนป็นนิสัยประจา
หลักความปรง฿ส
- สรຌางความเวຌวาง฿จซึไงกันละกันของคน฿นองค์การ ดยปรับปรุงกลเกการทางานของทุกหนวยงาน
฿หຌมีความปรง฿ส ผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌดยสะดวกละขຌา฿จ
งาย
- มีกระบวนการ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตรวจสอบความถูกตຌองชัดจนเดຌ
- มีหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการดานินงานตาง โ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿ส
หลักการมีสวนรวม
- ปຂดอกาส฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย มีสวนรวมรับรูຌ ละสนอความหใน฿น
การตัดสิน฿จปัญหาสาคัญของหนวยงานละหรือประทศ เมวาดຌวยการจຌงความหใน การเตสวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การสดงประชามติ หรืออืไน โ
- คารพ฿นความคิดหในทีไตกตาง
หลักความรับผิดชอบ
- ตระหนัก฿นสิทธิหนຌาทีไ หรือสานึก฿นความรับผิดชอบตอสังคมหรือสิไงวดลຌอม
- ฿ส฿จปัญหาสาธารณะของหนวยงาน ละหรือบຌานมือง
- กระตือรือรຌน฿นการกຌปัญหา
- กลຌายอมรับผลดีละผลสียจากการกระทาของตน
หลักความคุຌมคา
- บริ ห ารจั ด การละ฿ชຌ ท รั พ ยากรทีไ มี จ ากั ด พืไ อ ฿หຌ  กิ ด ประยชน์ สู ง สุ ด ก ส ว นรวม รณรงค์ ฿ หຌ
ผูຌปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด
- สรຌางสรรค์สินคຌาละบริการทีไมีคุณภาพ
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รักษาละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌสมบูรณ์ยัไงยืน
- สรຌางมูลคาพิไม
ความสาคัญของการกากับดูลกิจการทีไดี
1ฺ สริ มสรຌ างความปร ง฿ส฿นระบบบริห ารจัดการ มีคุณธรรม มีมาตรฐานการปฏิบั ติทีไป็ นสากล
ชัดจน ละตรวจสอบเดຌ
2ฺ สรຌางความชืไอถือละความมัไน฿จกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
3ฺ ทา฿หຌการดานินงานบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป็นทีไ
ยอมรับ สามารถขงขันเดຌ฿นระดับสากล ละสรຌางมูลคาพิไมกองค์การ
4ฺ ฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลสารสนทศ ทัๅงขຌอมูลทางการงินละเม฿ชทางการงินอยางมีระบบ ถูกตຌอง
ชืไอถือเดຌ ครบถຌวน พียงพอ สมไาสมอ ละทันวลา
5ฺ มีจรรยาบรรณขององค์การ ฿หຌกรรมการ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงานทุกคนเดຌทราบถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติทีไดี
6ฺ ป็นครืไองมือตรวจสอบการทางานดຌานตาง โ ขององค์การ
7ฺ ป็นครืไองมือปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์ทีไอาจกิดขึๅน
นยบายทีไกีไยวขຌองกับการกากับดูลกิจการทีไดี
นยบายการกากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผ.
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการกากับ ดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริ ตของ กฟผฺ ตาม
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 47/2563 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไดานินงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต
ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ละตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบ ดยมีสาระสาคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
นยบายการกากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ เดຌนาหลักการกากับดูลกิจการ
ทีไดีของ กฟผฺ มา฿ชຌ฿นการดานินงานทุกขัๅนตอนอยางครงครัด ละนานวทางละมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต มาป็นกรอบ฿นการปງองกันละตอตຌานการทุจริ ต ละ
กาหนดมาตรการควบคุมภาย฿นของ กฟผฺ รวมทัๅง฿หຌความสาคัญกับการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นยบาย
ละผนงานทีไสาคัญ ดยคานึงถึงความถูกตຌอง ครบถຌวน ทันวลา ละมีการพิจารณาถึงปัจจัยสีไยงละวาง
นวทางการบริหารจัดการอยางหมาะสม ตลอดจนยึดถือจรรยาบรรณละนวปฏิบัติทีไดีตามคูมือจริยธรรม
ละจรรยาบรรณ กฟผฺ ป็นนวทาง฿นการประพฤติปฏิบัติ ควบคูเปกับขຌอบังคับละระบียบของ กฟผฺ
นอกจากนีๅ นยบายฯ ดังกลาวเดຌสงสริม฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ปฏิบัติงานดຌวยความทุมท
ตามบทบาทหนຌาทีไ มีความป็นธรรม ละตระหนักถึงความสาคัญละความจาป็น฿นการปງองกันละตอตຌาน
การทุจริต มุงนຌนการบริหารจัดการนวัตกรรม ละพัฒนาความยัไงยืนชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ดยคานึงถึง
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม สงสริม฿หຌมีการติดตาม ปຂดผย ละรายงานผลการดานินงานดຌานการงินละ
เม฿ชการงิน การปฏิบัติตามนวทางการกากับดูลกิจการทีไดี ละการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละ
ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานของ กฟผฺ อยา งถูกตຌอง ครบถຌวน ชืไอถือเดຌ สมไาสมอ ละทันวลา
รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌมีระบบ มาตรการ หรือนวทางการฝງาระวัง ตรวจสอบ ละรับรืไองรຌองรียน พืไอปງองกัน
มิ฿หຌกิดการทุจริต฿นทุกกระบวนการทางาน ตลอดจนสงสริม฿หຌมีการตงตัๅงคณะกรรมการฉพาะรืไองตาม
ความหมาะสม พืไอพิจารณากลัไนกรองงานทีไมีความสาคัญอยางรอบคอบ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนาเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌาน
การทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ฿หຌป็นผูຌจัดทาคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการดานินงานทีไกีไยวขຌอง บริหาร
-
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จัดการละสงสริม การดานินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดานินงาน อยางนຌอย
เตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 36/2563
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการปฏิบัติตอลูกคຌาป็นเปตามมาตรฐานการบริการ ละ฿หຌผูຌปฏิบัติงานขຌา฿จถึง
บทบาทหนຌ าทีไละวิธีป ฏิบั ติตอลู กคຌาทีไป็น มาตรฐานขององค์การครอบคลุ มทุกจุ ดสัมผั สบริ การ ิTouch
Pointี ทางธุรกิจทีไอาจมีกับลูกคຌา ละมีการทบทวนนยบายฯ อยางนຌอยป ละ แ ครัๅง ดยมีสาระสาคัญของ
นยบายฯ ดังนีๅ
นยบายการ฿หຌ บ ริ การละมาตรฐานดຌานบริ การ เดຌน าคานิ ยมละวัฒ นธรรมองค์การ กฟผฺ รั ก
องค์การ มุงงานลิศ ทิดคุณธรรม นาดຌวยนวัตกรรม ทาประยชน์พืไอสังคม มาป็นคานิยม฿นการบริการลูกคຌา
ดย฿หຌความสาคัญกับทุกบทบาทหนຌาทีไทีไมีตอลูกคຌา พืไอ฿หຌการบริการมีคุณภาพสูงสุด ฿นวลาทีไรวดรใว ละ
ป็นมืออาชีพ ละมีมาตรฐานดຌานบริการทีไคานึงถึงกระบวนการตามสຌนทางดินของลูกคຌาผานจุดสัมผัสบริการ
ดຌ า นดิ จิ ทั ล ิDigital Touchpointsี ละจุ ด สั ม ผั ส ทางกายภาพ ิPhysical Touchpointี พืไ อ สามารถ
฿หຌบริการละกาหนดนวทางการประมินผลเดຌครบถຌวนทุกขัๅนตอนทีไสาคัญ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนาเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงคณะทางานบริหาร
จัดการลูกคຌา กฟผฺ ฿หຌป็นผูຌจัดทาคูมือหรือ นวทางปฏิบัติ฿นการดานินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละ
สงสริมการดานินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดานินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 37/2563
ดยมีวัตถุป ระสงค์พืไอ฿หຌ การดานิ น ธุร กิจของ กฟผฺ ป็ น เปอย างป็ น ธรรมตอผูຌ กีไยวขຌอง฿นระบบนิ วศ
ิEcosystemี มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ดยมีสาระสาคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม เดຌกาหนดนวปฏิบัติ฿นการรับผิดชอบตอคูขงละ
จຌาหนีๅ ดยปฏิบัติตอคูขงตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการขงขันทางการคຌาละปฏิบัติตอจຌาหนีๅตามสัญญา
หรือขຌอตกลง มีการสงสริมการขงขันทีไป็นธรรม ดยตอตຌานการผูกขาด ละการลือกปฏิบัติทางการคຌา
รวมทัๅงมีการบริหารจัดการทางการงินตามงืไอนเขตลาดทีไครอบคลุมนวทางการขຌาถึงละจัดหางินทุนอยาง
ปรง฿สละป็นธรรม การจัดทาบัญชีการงินตามมาตรฐานทีไป็นทีไยอมรับ ละการยกบัญชีการงินชิง
พาณิชย์ละสังคม
นอกจากนีๅ นยบายฯ เดຌกาหนดชองทางรับขຌอรຌองรียนละการชดชย กรณีคูข งละจຌาหนีๅถูก
ละมิดตามกฎหมาย มุงมัไน฿นการตอตຌานทุจริตละรับสินบนทีไจะนาเปสูการสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขัน
ทางการตลาด ตลอดจนดานินการจัดซืๅอจัดจຌางอยางป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติกับกลุมคูคຌาละผูຌสงมอบ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนาเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงคณะทางานบริหาร
จัดการลูกคຌา กฟผฺ ฿หຌป็นผูຌจัดทาคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการดานินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละ
สงสริมการดานินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดานินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
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นยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกากับดูล
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกากับดูล ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 38/2563
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการบริหารจัดการสิทธิของหนวยงานกากับดูล ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละ
ปรง฿ส ดยมีสาระสาคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
แฺ กฟผฺ ฿หຌความสาคัญตอการปງองกันการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿นพืไอสวงหาผลประยชน์฿นทางมิชอบ ดย
กาหนดนวทาง฿นการปฏิบัติอยางป็นลายลักษณ์อักษร มิ฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน
฿ชຌขຌอมูลดังกลาวพืไอผลประยชน์ของตนองละผูຌกีไยวขຌอง ตลอดจนควบคุมละปງองกันการขຌ าถึงขຌอมูลของ
กฟผฺ จากบุคคลภายนอก
โฺ กฟผฺ กาหนด฿หຌมีการสอบทานการทารายการทีไกีไยวยงกัน ดยหนวยงานตรวจสอบภาย฿น ซึไง
ตຌองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ ละมีการปຂดผยขຌอมูลดังกลาวเวຌ฿นรายงานประจาป
ใฺ คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ตຌองปฏิบัติหนຌาทีไพืไอผลประยชน์สูงสุดของ กฟผฺ
พึงละวຌนการประกอบกิจการอันมีสภาพดียวกัน ละป็นการขงขันกับกิจการของ กฟผฺ หรือบริษัท฿นครือ
กฟผฺ เมวาจะทาพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไน หรือขຌาป็นหุຌนสวน หรือผูຌถือหุຌนทีไมีอานาจตัดสิน฿จ หรือ
คณะกรรมการ หรือผูຌบริหาร฿นกิจการทีไป็นการขงขัน หรือมีลักษณะดียวกันกับ กฟผฺ หรือบริษัท฿นครือ
พืไอ ฿หຌน ยบายฯ มีก ารนาเปปฏิบัติอ ยางป็น รูป ธรรม สานัก ลขานุก ารองค์ก าร ละฝຆายกากับ
การปฏิบัติตามกฎระบียบ จะป็นผูຌจัดทาคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการดานินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการ
ละสงสริมการดานินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดานินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ
แ ครัๅง
นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผ.
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/2563 ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไคนเทยเวຌวาง฿จละภาคภูมิ฿จ ดานินงานดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม
มุงสูการพัฒนาอยางยัไงยืน ซึไงสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ พฺศฺ โ5ๆแ ู โ5่เ ดຌานทีไ 5 การสรຌางการติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไป็ น มิตรตอสิไ งวดลຌ อม ละปງ าหมายการพัฒ นาทีไยัไ งยื น ของสหประชาชาติ ิUNSDGsี ้
ปງาหมาย เดຌก ปງาหมายทีไ ็ุ แใุ ุ่ ุ้ แแุ แโุ แ5ุ ๆ ละ โ ดยมีสาระสาคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
แฺ สงสริมการขຌาถึงพลังงาน฿นราคาทีไหมาะสมละชืไอถือเดຌ ดยการวิจัยพัฒนา พิไมประสิทธิภาพ
ละสถียรภาพการผลิตเฟฟງาดยพลังงานหมุนวียน รวมทัๅงการพัฒนาระบบสงเฟฟງา฿หຌพรຌอมตอการรองรับ
พลังงานหมุนวียนอยางมีประสิทธิภาพ
โฺ ลดผลกระทบตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟฟງาดຌวย
ชืๅอพลิงฟอสซิล ละลดการปลดปลอยกຍาซรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเฟฟງา
ใฺ ส งสริ มการติบ ตทางศรษฐกิจทีไตอนืไ องละยัไ งยื น ดยการพัฒ นาระบบการผลิ ตเฟฟງา ฿หຌ
พียงพอตอความตຌองการ ทีไมีความมัไนคงชืไอถือเดຌ ปรับปรุงบารุงรักษาพัฒนาระบบสงเฟฟງา ขยายระบบ
ครงขายเฟฟງาอัจฉริยะ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน พิไมการจຌางงานทຌองถิไน พัฒนา฿หຌขืไอนละรงเฟฟງาป็น
หลงทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ ละสนับสนุนการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทีไดี฿นการทางาน
ไฺ สงสริมการอนุรักษ์พลังงานละสิไงวดลຌอม รวมถึงสนับสนุนการผลิตละการบริภคทีไยัไงยืน ดย
การจัดการของสียอันตรายทีไกิดจากกระบวนการผลิ ตเฟฟງา พัฒนาระบบศรษฐกิจหมุนวียน ิCircular
Economyี การจั ดการดຌานการ฿ชຌเฟฟງ า ิDemand Side Managementี ละสนั บ สนุ นการพัฒ นามื อ ง
อัจฉริยะ ิSmart cityี
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5ฺ อนุรักษ์ฟ้นฟูระบบนิวศ ยกระดับการขຌาถึงทรัพยากรนๅาอยางยัไงยืน ละสงสริมกษตรกรรมทีไ
ยัไงยืน ดยการลดผลกระทบจากการผลิตเฟฟງา การบริหารจัดการนๅาอยางมีประสิ ทธิภาพ การดานินครงการ
ดຌานสิไ งวดลຌ อม การหยุ ดยัๅ งการสืไ อมทรมของดิน ละการส งสริ มกสิ กรรมธรรมชาติตามหลั กปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพียง พืไอสรຌางความหลากหลายทางชีวภาพ ละความมัไนคงทางอาหาร
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนาเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม รองผูຌวาการยุทธศาสตร์จะป็นผูຌจัดทาคูมือหรือ
นวทางปฏิบัติ฿นการดานินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละสงสริมการดานินงานตามนยบายฯ รวมทัๅง
ติดตามละรายงานผลการดานินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายดຌ า นการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนยบายละนวทางการก ากั บ ดู  ลทีไ ดี  ก
หนวยงานกากับดูล
กฟผฺ มีการประกาศนยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกากับ
ดูลทีไดีกหนวยงานกากับดูล ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 40/2563 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ การรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกากับดูลทีไ ดีกหนวยงานกากับดูลของ กฟผฺ ป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลครอบคลุม฿นทุกประดใน ดยมีสาระสาคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
นยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกากับดูลทีไดีกหนวยงาน
กากับดูล เดຌกาหนด฿หຌ กฟผฺ ตຌองรายงานผลการปฏิบัติงาน ดยครอบคลุมประดในทีไสาคัญ เดຌก การรายงานผล
ทางดຌานการงินละเม฿ชการงิน การรายงานการปฏิบัติตามนวทางการกากับดูลทีไดี ละการรายงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับกิจการ ซึไงตละประดในจะตຌองรายงานอยาง
ครบถຌวน ถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ตามมาตรฐานทีไกาหนด ดยอาจนาระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการปຂดผยรายงานทีไ
สาคัญ สาหรับการรายงานผลทางดຌานการงินละเม฿ชการงิน ฿หຌนาสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาป็น
รายเตรมาส ดย฿นการสอบทาน ละตรวจสอบความถู กตຌองของรายงานทางการงิน ฿หຌคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กฟผฺ รับผิดชอบ฿นการดูล ละตรวจสอบ รวมกับรองผูຌวาการการงินละบัญชี ละผูຌสอบ
บัญชี สวนรายงานดຌานทีไเม฿ชการงิน ฿หຌคณะกรรมการชุดยอยทีไกีไยวขຌองรับผิดชอบ฿นการดูล สอบทาน
ละตรวจสอบความถูกตຌองรวมกับหนวยงานทีไรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนาเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ฝຆายผนยุทธศาสตร์ ละฝຆายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎระบียบ จะป็นผูຌจัดทาคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการดานินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละสงสริม
การดานินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดานินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
กฟผฺ มี ก ารประกาศนยบายการจั ด การขຌ อ รຌ อ งรี ย น ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ ไแ/2563 ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ การบริหารจัดการขຌอรຌองรียนของ กฟผฺ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละกิด
ประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ซึไงมีสาระสาคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน กาหนด฿หຌ ศูน ย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ทาหนຌาทีไบ ริห ารจัดการ
ขຌอรຌองรียนของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล ดยมีขอบขต ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ผูຌรับผิดชอบ
การติดตามละการรายงานผลการดานินงานตามทีไระบุ฿นคูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ มุงมัไน฿น
การปฏิบัติละตอบสนองตอความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทุกกลุมตามระยะวลาทีไกฎหมายกาหนด
ตลอดจนมีระบบติดตามละประมินประสิทธิผลการบริหารจัดการขຌอรຌองรียนดຌวยระบบดิจิทัล
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พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนาเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌาน
การทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ฿หຌทาหนຌาทีไสงสริม สนับสนุน ละติดตามการปฏิบัติตามการจัดการขຌอรຌองรียน
การทุจริต
ประกาศจตจานงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล
ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌประกาศจตจานงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาลตามประกาศ
กฟผฺ ทีไ 2/2564 พืไ อ ฿หຌ  ป็ น เปตามจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ห ง ราชอาณาจั ก รเทย พฺศฺ โ5ๆเ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต พฺศฺ 2561 พระราชกฤษฎีกา
วาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พฺศฺ โ5ไๆ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ิพฺศฺ 2561ู2580ี
ละยุ ทธศาสตร์ ชาติ วาดຌวยการปງ องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพฺศฺ โ5ๆเูโ5ๆไี รวมทัๅง
ตอบสนองตอพันธกิจของ กฟผฺ ดยกาหนดนวทาง฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทุกคน ถือปฏิบัติ ดังนีๅ
1ฺ บริหารงานละปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล กฟผฺ ดยถือประยชน์ของประทศป็ นส าคัญ
ละพรຌอมรับผิดชอบ หากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
2ฺ สรຌางภูมิคุຌมกันเม฿หຌกิดการทุจริตคอร์รัปชัน฿น กฟผฺ ดຌวยการปฏิบัติ ตามนยบายการกากับดูล
กิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ กฎระบียบตาง โ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
อยางครงครัด ดยเมกระทาการ฿ด โ อันป็นการทุจริต฿นชิงนยบาย ละกอ฿หຌกิดการขัดยຌงระหวาง
ประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
3ฺ สริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต฿นองค์การดຌวยการเมทนตอพฤติกรรมการทุจริต ทัๅง฿นการบริหารงาน
ละการปฏิบัติงาน สงสริมการปลูกฝังละสรຌางวัฒนธรรมทางความคิด฿นการยกยะประยชน์สวนตนกับ
ประยชน์สวนรวม
4ฺ พัฒนาระบบการกากับดูลกิจการทีไดีละการนาองค์การ ละกระบวนการทางานทุกขัๅนตอน฿หຌ
ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ดยปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌ สวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการวางผนละ
ตรวจสอบการดานินงาน ละขຌาถึงขຌอมูลตาง โ ของ กฟผฺ เดຌสะดวก รวดรใว ทัน วลา รวมทัๅงมีชองทางรับ
รืไองรຌองรียนหรือขຌอสนอนะหลายชองทาง
5ฺ บริห ารละปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการทางานอยางครงครัด รวมทัๅงสดงขัๅนตอน
การปฏิบัติงานละระยะวลาลຌวสรใจ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทราบอยางชัดจน
6ฺ ถายทอดนยบาย ระบียบปฏิบัติ หรือมาตรการกีไยวกับการปງองกันละปราบปรามการทุจริตของ
รัฐบาล หนวยงานกากับดูล ละองค์กรอิสระ ผานชองทางการสืไอสารตาง โ ฿หຌผูຌปฏิบัติงานรับทราบอยาง
ทัไวถึงละตอนืไอง
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สวนทีไ 3 หลักการละนวทางการกากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
กฟผฺ เดຌกาหนดป็นขຌอบังคับการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ฉบับทีไ 402 วาดຌวย การกากับดูล
กิ จ การ ดยยึ ด ตามหลั ก การละนวทางการก ากั บ ดู  ล กิ จ การทีไ ดี ฿ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการนยบายรั ฐ วิส าหกิจ ิสครฺี กระทรวงการคลั ง ละตามมาตรฐานการปฏิบั ติทีไป็ น สากล
ประกอบดຌวย 8 หมวด ดังนีๅ
หมวดทีไ 1 บทบาทของภาครัฐ
กฟผฺ ป็นรัฐวิสาหกิจดຌานกิจการพลังงานภาย฿ตຌการกากับดูลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง
ดานินงานตามวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌบรรลุภารกิจของการจัดตัๅงองค์การ คือ การผลิต จัด฿หຌเดຌมา ละจาหนาย
พลังงานเฟฟງา฿หຌกการเฟฟງานครหลวง ิกฟนฺี การเฟฟງาสวนภูมิภาค ิกฟภฺี ผูຌ฿ชຌเฟฟງาตามกฎหมายกาหนด
ละประทศ฿กลຌคียง พรຌอมทัๅงธุรกิจอืไน โ ทีไกีไยวนืไองกับกิจการเฟฟງาภาย฿ตຌกรอบพระราชบัญญัติการเฟฟງา
ฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ ิพฺรฺบฺ กฟผฺี ดยมีคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานละสานักงาน
กกพฺ ป็น ผูຌกาหนดนยบายละกากับ กิจ การพลัง งาน ฿หຌป็น เปตามวัต ถุป ระสงค์ข องพระราชบัญ ญั ติ
การกากับกิจการพลังงาน พฺศฺ โ55เ ละกรอบนยบายของรัฐ
กระทรวงการคลัง ดย สานัก งานคณะกรรมการนยบายรัฐ วิส าหกิจ ิสครฺี รว มกับ สานักงาน
สภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศชฺี ละกระทรวงพลังงาน เดຌกาหนดนวนยบายผูຌถือหุຌน
ภาครัฐ ิStatement of Direction: SODี ทีไมีตอรัฐวิสาหกิจ พืไอป็นนวทาง฿นการกากับดูลรัฐวิสาหกิจ
ดยนามา฿ชຌป็นกรอบ฿นการกาหนดยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ซึไงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจละผูຌบริ หาร
สูงสุดยึดถือป็นนวทาง฿นการพัฒ นารัฐวิสาหกิจ ละกาหนดป็นตัวชีๅวัดตามบันทึกขຌอตกลงประมินผล
ประจาป ละมีการรายงานผลการดานินงานดຌานการงินละเม฿ชการงิน ดຌานการปฏิบัติตามนวทางการกากับ
ดูลทีไดีตามมาตรฐานสากล ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับกิจการ
นวนยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐ ิStatement of Direction: SODี ทีไมีตอรัฐวิสาหกิจ ละกีไยวขຌองกับ
กฟผฺ มีดังนีๅ
 ภาพรวม : ป็น กลเกขับ คลืไอนยุท ธศาสตร์ท างศรษฐกิจ ละสัง คมของประทศบนพืๅน ฐาน
การดานินงานทีไมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 รายสาขา : สรຌ า งความมัไ นคงดຌา นพลั ง งานของประทศ ส ง สริ ม ละพั ฒ นาพลั งงานทดทนทีไ
สะอาด สนับสนุนการ฿ชຌพลังงานอยางคุຌมคา ละบริหารตຌนทุน฿หຌมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการดูลสังคมละ
สิไงวดลຌอม
 รายหง : สรຌางความชืไอมัไน฿นดຌานความพียงพอ ความมัไนคง ละคุณภาพของระบบเฟฟງาของ
ประทศ พัฒนาการผลิตเฟฟງาจากพลังงานทดทน ดยคานึงถึงผลกระทบตอสังคมละสิไงวดลຌอม รวมถึง
บริหารตຌนทุน ละทรัพยากรขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดทีไ 2 คณะกรรมการ กฟผ.
นวทางการกากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผฺ ฿นสวนทีไกีไยวกับคณะกรรมการ กฟผฺ ประกอบดຌวย 3
หัวขຌอ ดังนีๅ
แ. ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผ. ละการสรรหากรรมการ กฟผ.
แ.แ ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผ.
ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามพระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ 2511 พระราชบัญญัติ
คุณสมบั ติมาตรฐานส าหรั บ กรรมการละพนั กงานรั ฐ วิส าหกิจ พฺศฺ 2518 มติคณะรั ฐ มนตรี มืไอวันทีไ 18
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กรกฎาคม 2560 รืไอง นวทางการตงตัๅงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หลักการละนวทางการกากับดูล
กิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ละนวทางปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
ิสครฺี ดังนีๅ
 คณะกรรมการ กฟผฺ ประกอบดຌวย ประธานกรรมการ ละกรรมการอืไนอีกเมกิน 10 คน
รวมทัๅงผูຌวาการซึไงป็นกรรมการดยตาหนง
 กรรมการ กฟผฺ ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามพระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ
2511 ละพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518
 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌ อ งมี ผูຌ  ทนกระทรวงการคลั ง ทีไ  ป็ น ขຌ า ราชการประจ า฿น
กระทรวงการคลังป็นกรรมการ
 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีผูຌทนกระทรวงพลังงานทีไป็นขຌาราชการประจา฿นกระทรวง
พลังงาน ละเมอยู฿นหนวยงานทีไทาหนຌาทีไกากับดูลการประกอบกิจการ ิRegulatorี ของ กฟผฺ จานวน แ
คน ป็นกรรมการ ทัๅงนีๅ กรณีมีหตุจาป็นอาจตงตัๅงพิไมติมเดຌอีกเมกิน 1 คน
 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการอืไนทีไมิ฿ชกรรมการดยตาหนงทีไมาจากบัญชีรายชืไอ
กรรมการรัฐวิสาหกิจทีไกระทรวงการคลังจัดทาขึๅน ิDirectors’ Pool : DPี เมนຌอยกวา 1 ฿น 3 ของจานวน
กรรมการอืไนทัๅงหมด
 คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการอืไนทีไมิ฿ชกรรมการดยตาหนงป็นผูຌทรงคุณวุฒิละ
มีประสบการณ์ทางานภาคธุรกิจ ิภาคอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานทีไมิ฿ชสวนราชการี เมนຌอยกวา 1 ฿น
3 ของจานวนกรรมการอืไนทัๅงหมด
 กรรมการ กฟผฺ ตຌองมีความรูຌความชีไยวชาญสอดคลຌองกับสมรรถนะหลักละความรูຌทีไ
จาป็น ิSkill Matrixี ของคณะกรรมการ กฟผฺ ดยกรรมการ กฟผฺ ตละคนตຌองมี Skill Matrix อยางนຌอย
ดຌาน฿ดดຌานหนึไง ละคณะกรรมการ กฟผฺ ทัๅงคณะ ตຌองมี Skill Matrix ฿นภาพรวมครบ แแ ดຌาน ประกอบดຌวย
การงิ น บั ญ ชี กฎหมาย ทคนลยี ส ารสนทศ กิ จการพลั งงาน บริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ทยาศาสตร์ วิ ศวกรรม
ศรษฐศาสตร์ การคลัง ละนวัตกรรม
 กรรมการ กฟผฺ จะดารงตาหนงกรรมการ฿นรัฐวิสาหกิจกินกวา 3 หงมิเดຌ ฿นกรณีทีไมี
การดารงตาหนงกรรมการ฿นบริษัทละหรือหนวยงานของรัฐจะตຌองเมป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไ
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรมีกรรมการอิสระ เมนຌอยกวา 1 ฿น 3 ของจานวนกรรมการ
ทัๅงหมด ดยประธานกรรมการ กฟผฺ ควรป็นกรรมการอิสระ ทัๅงนีๅ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีไมี
ความป็นอิสระจากผูຌบริหาร หนวยงานของรัฐ หรือบุคคล฿ดกใ ตามทีไจะทา฿หຌกิดการตัดสิน฿จทีไเมป็นอิสระ ดย
กรรมการอิสระตຌองมีอิสระ฿นการตัดสิน฿จละควบคุมการดานินงานของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามพันธกิจ ปງาหมาย
ละประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียดยรวมมากทีไสุด
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรประกอบดຌวย กรรมการทีไมีคุณลักษณะฉพาะดຌานทีไมีความจาป็น
ตอการดานินธุรกิจละจาป็นตอการบรรลุปງาหมายหลักละพันธกิจของ กฟผฺ ละมีคุณสมบัติหลากหลาย
ทัๅง฿นดຌานทักษะ ความรูຌ ความชีไยวชาญ ประสบการณ์ ละความสามารถ ตลอดจนความหลากหลายทางดຌาน
อายุละพศ
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กฟผฺ

 อดีตผูຌวาการ ควรพຌนจากตาหนงอย างนຌ อย 2 ป กอนเดຌรับการตง ตัๅงป็ นกรรมการ

การตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอกลัไนกรองงานทีไสาคัญ
คณะกรรมการ กฟผฺ ตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอป็นกลเก฿นการกากับดูลกิจการทีไดี
ละระบบการบริหารจัดการองค์การทีไสาคัญ ดังนีๅ
1ี คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 406 วาดຌวยคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผฺ
ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจานวนเมกิน ็ คน ซึไง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย ใ คน ละอาจตงตัๅง
ผูຌทรงคุณวุฒิ หรืออดีตผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการขึๅนเป ป็นกรรมการพิไมติมเดຌอีกเมกิน โ คน ละมี
ผูຌวาการป็นกรรมการละลขานุการคณะกรรมการดยตาหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคัญ คือ
ป็นผูຌมีภาวะผูຌนา มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหาร รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿น
การปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผฺ มี
ดังนีๅ กลัไนกรองรืไองทีไกีไยวกับการงิน นยบาย ผนการลงทุน ละงบประมาณประจาปของ กฟผฺ ตลอดจน
฿หຌความหในชอบการปรับผนบิกจายลงทุน ฿หຌความหในชอบหรือกลัไนกรองรางขอบขตของงาน ิTerms of
Reference : TORี ละอนุมัติการจัดซืๅอจัดจຌางภาย฿นวงงินทีไคณะกรรมการ กฟผฺ กาหนด
โี คณะกรรมการตรวจสอบ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ5 วาดຌวยคณะกรรมการตรวจสอบ ดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประกอบดຌว ยประธานกรรมการละกรรมการจานวนอย างนຌ อย ใ คน ตเมกิน 5 คน ซึไง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ ละป็นกรรมการอิสระอยางนຌอย
โ ฿น ใ ทัๅงนีๅ กรรมการอยางนຌอย แ คน ตຌองมีความรูຌ ความขຌา฿จ หรือมีประสบการณ์ดຌานการบัญชี หรื อ
การงิน หรื อดຌานการตรวจสอบภาย฿น ละมี ผูຌ ชว ยผูຌ วา การส านั ก งานตรวจสอบภาย฿นป็ นลขานุ ก าร
คณะกรรมการดยตาหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคัญ คือ มีความป็นอิสระ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม ป็นผูຌทีไสามารถอุทิศวลาละ
สดงความคิดหในอยางพียงพอ฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ รวมทัๅงป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไ
ยอมรั บ ดยทัไ ว เป ตลอดจนเม มี ลั ก ษณะตຌ อ งหຌ า มตามระบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ดຌ ว ยคณะกรรมการ
ตรวจสอบละหนวยตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2555 หมวด 2 ขຌอ 9 ละคูมือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานกระทรวงพลังงานละกระทรวงการคลัง
ทราบภาย฿น ใเ วัน นับตวันทีไเดຌมีการตงตัๅง
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนีๅ กากับดูลละ฿หຌ
คาปรึกษา฿นการตรวจสอบภาย฿นของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานละตามทีไกฎหมายกาหนด ตลอดจนสอบ
ทานรายงานทางการงิน
ใี คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ็ วาดຌวย คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบ
ตอสังคม ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจานวนเมกิน ็
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คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับ
ผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเป ทัๅงนีๅ ตຌองมีกรรมการจากคณะกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย แ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการ
กฎหมายละธรรมาภิบาลป็นลขานุการคณะกรรมการดยตาหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคัญ คือ
ป็นผูຌมีภาวะผูຌนา มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์฿นดຌานกฎหมาย ดຌานการกากับดูลกิจการทีไดี ละ
ดຌานกลยุ ทธ์องค์การ ดຌาน฿ดดຌานหนึไ ง หรื อหลายดຌาน รวมทัๅง สามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบั ติงาน฿นฐานะ
กรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌ
รายงานตามทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคม มีดังนีๅ กาหนดนยบายการกากับดูลการบริหารงานดຌานการกากับดูลกิจการทีไดี ละความรับผิดชอบ
ตอ สัง คมมุง สูก ารพัฒ นาอยา งยัไง ยืน ตามมาตรฐานสากล รายงานผลการปฏิบัติง านตามนยบายละ
นวทางการกากับดูลทีไดี การตลาดทีไป็นธรรม การบริการลูกคຌา การบริหารจัดการสิทธิของผูຌถือหุຌน ความยัไงยืน
ละการตอตຌานการทุจริต ตลอดจนกากับดูล฿หຌมีการบริหารงานตามมาตรฐานสากล
4ี คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ่ วาดຌวย คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ละระบียบ ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจานวนเมกิน
็ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็ น ผูຌ พิจารณาตงตัๅง ดยคัดลื อ กจากกรรมการ กฟผฺ อย างนຌ อย 1 คน
ผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย 1 คน ตเมกิน 2 คน ละผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเปอยางนຌอย 2 คน
ละมีผูຌชวยผูຌวาการกฎหมายละธรรมาภิบาลป็นลขานุการคณะกรรมการดยตาหนง ดยกรรมการตຌองมี
คุณสมบั ติทีไส าคั ญ คือ ป็ น ผูຌ มีภ าวะผูຌน า มีวิสั ยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุล ยพินิ จ฿นการปฏิบั ติห นຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ฿นดຌานกฎหมาย ดຌาน
การกากับดูลกิจการทีไดี ละดຌานกลยุทธ์องค์การ ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿น
การปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับ การปฏิบัติตามกฎหมายละ
ระบียบ มีดังนีๅ กาหนดนยบาย฿นการกากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบละสนอตอคณะกรรมการ
กฟผฺ พืไอทราบ กากับดูล฿หຌการดานินงานของ กฟผฺ ป็นเปตามกฎหมายละกฎระบียบ มีการจัดการละ
บริหารความสีไยงอันกิดจากการเมปฏิบัติตามกฎหมายละกฎระบียบ มีการผยพรความรูຌความขຌา฿จดຌาน
กฎหมายละระบียบ รวมทัๅงมีระบบติดตามการตอบหนังสือขอคาชีๅจงจากหนวยงานกากับดูล หนวยงาน
ตรวจสอบภายนอก ละหนวยงานรัฐอืไน โ ชน คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
ิปฺปฺชฺี คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ ิปฺปฺทฺี ละสานักงานการตรวจงิน
ผนดิน ิสตงฺี ป็นตຌน นอกจากนีๅ คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบยัง พิจารณา
กลัไนกรองขຌอบังคับ กฟผฺ กอนนาสนอคณะกรรมการ กฟผฺ วຌนตป็นรืไองทีไผานการพิจารณาละสนอดย
คณะกรรมการชุดยอยอืไนทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ตงตัๅง ตลอดจน฿หຌคาปรึกษาหรือสนอนะนวทางการกຌเข
ปั ญหาอุป สรรค฿นการดานินงานของ กฟผฺ ทีไกีไยวขຌองกับขຌอกฎหมาย รวมทัๅงประดในขຌอพิพาทตามสัญญา
5ี คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ้ วาดຌวย คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุม
ภาย฿น ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจานวนเมกิน 5
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คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅง ดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย แ คน ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย แ คน ละมี รองผูຌวาการยุทธศาสตร์ป็นกรรมการละลขานุการคณะกรรมการดย
ตาหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคั ญ คือ ป็น ผูຌมีภาวะผูຌนา มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿น
การปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ต ามทีไ เ ดຌ รั บ มอบหมายดຌ ว ยความป็ น อิ ส ระละทีไ ย งธรรม มี ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จละมี
ประสบการณ์ดຌานการบริหารความสีไยง รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจน
ป็ น ผูຌ ทีไเดຌรั บ ความชืไอ ถื อละป็ น ทีไย อมรั บ ดยทัไว เป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌ ร ายงานตามทีไ
สานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มีดังนีๅ กากับดูล฿หຌมีระบบการบริหารความสีไยงละการปฏิบัติงานของ กฟผฺ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักกณฑ์ละนวทางการกากับดูลทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ
6ี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กฟผฺ มี ขຌ อ บั ง คั บ กฟผฺ ฉบั บ ทีไ ไแเ ว า ดຌ ว ย คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คล ดยมี
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประกอบดຌ ว ยประธานกรรมการละกรรมการจ านวนเม กิ น ๆ คน ซึไ ง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅง ดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ผูຌทรงคุณวุฒิ
อยางนຌอย แ คน รองผูຌวาการบริหาร ละผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเปอีกเมกิน โ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการพัฒนา
องค์การป็นลขานุการคณะกรรมการดยตาหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌนา
มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มี
ความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลดຌวยหลัก ธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไ
ยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีดังนีๅ ฿หຌความหใน
ละขຌอสนอนะกีไยวกับนยบายละกลยุทธ์ รวมทัๅงพิจารณาผนงานละนวทางปฏิบัติทีไหมาะสม฿น
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผฺ
7ี คณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌละนวัตกรรม
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเใ วาดຌวย คณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการ
ความรูຌละนวัตกรรม ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการ
จานวนเมกิน 5 คน ซึงไ คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ แ คน ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความชีไยวชาญ฿นดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌละนวัตกรรม ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือ
หลายดຌานอีกอยางนຌอย แ คน รองผูຌวาการบริหารละรองผูຌวาการยุทธศาสตร์ป็นกรรมการ ละมีผูຌชวยผูຌวาการ
ทคนลยีสารสนทศป็นลขานุการคณะกรรมการ ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌนา
มีวิสัยทัศน์ มีความป็นอิสระ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหารทคนลยีดิจิทัล ดຌานการจัดการ
ความรูຌ฿นองค์การ หรือดຌานการบริห ารจัดการนวัตกรรม ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅงสามารถ
อุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป
ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌ
ละนวัตกรรม มีดังนีๅ กาหนดนยบายดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌ การบริหารจัดการนวัตกรรม
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กากับดูล ติดตาม ฿หຌขຌอสังกตละขຌอสนอนะกีไยวกับการดานินการดຌานทคนลยี ดิจิทัล การจัดการ
ความรูຌละนวัตกรรมของ กฟผฺ ฿หຌมีประสิทธิภาพ
8ี คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้่ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ
ละผูຌ อ านวยการฝຆ า ย ดยมี อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหารองผูຌ ว า การละผูຌ ช ว ยผูຌ ว า การ
ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจานวนเมกิน ็ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณา
ตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌซึไงคยดารงตาหนงรองผูຌวาการขึๅนเปอยาง
นຌ อย โ คน ละมี ผูຌ วาการป็ น กรรมการละลขานุ การคณะกรรมการดยตาหน ง ดยกรรมการตຌองมี
คุณสมบั ติทีไส าคั ญ คือ ป็ น ผูຌ มีภ าวะผูຌน า มี วิสั ยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุล ยพินิจ฿นการปฏิบั ติห นຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌวยหลัก ธรรมาภิบาล
ละจรรยาบรรณวิช าชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ป็นผูຌทีไเดຌรับความ
ชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมป็นกรรมการ หรือผูຌบริหาร หรือผูຌมีอานาจ฿นการจัดการ หรือมี
สวนเดຌสีย฿นนิติบุคคลซึไงป็นผูຌรับสัมปทาน ผูຌรวมทุน หรือมีประยชน์เดຌสียกีไยวขຌองกับกิจการของ กฟผฺ วຌน
ตป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูຌบริหาร ฿นบริษัททีไ กฟผฺ ถือหุຌนดยตรงหรือดยอຌอม ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการ
มี ดัง นี ๅ พิจ ารณากาหนดหลัก กณฑ์ก ารสรรหารองผูຌว า การละผู ຌชว ยผูຌว า การ หรือ ทีย บทา ขึๅนเป ละ
คัดลือกผูຌทีไมีความหมาะสมพืไอสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณา฿หຌความหในชอบละตงตัๅง฿หຌ ดารง
ตาหนง
้ี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
พระราชบัญญัติรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พฺศฺ โ5ไใ มาตรา แ้ ละ โเ บัญญัติ฿หຌมี
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึๅน฿นรัฐวิสาหกิจตละหง ประกอบดຌวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนัๅนคนหนึไง
ซึไงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัๅนกาหนดป็นประธานกรรมการ ผูຌทนฝຆายนายจຌางซึไงรัฐวิ สาหกิจหงนัๅน
ตงตัๅงจากฝຆายบริหารของรัฐวิสาหกิจนัๅน ตามจานวนทีไรัฐวิสาหกิจกาหนด ซึไงตຌองเมนຌอยกวา 5 คนตเมกิน
้ คน ละผูຌทนฝຆายลูกจຌางซึไงตงตัๅงจากสมาชิกของสหภาพรงงาน฿นรัฐวิสาหกิจนัๅน ตามทีไสหภาพรงงาน
สนอมีจานวนทากับจานวนผูຌทนฝຆายนายจຌางป็นกรรมการ ดยมีวาระอยู฿นตาหนงคราวละ โ ป กรรมการ
ซึไงพຌนจากตาหนงอาจเดຌรับตงตัๅงอีกเดຌ
การตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอภารกิจฉพาะ
1ี คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ
ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการอืไนอีก ไ
คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌ อย โ คน ละ
ผูຌ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย า งนຌ อ ย โ คน ละมี ร องผูຌ ว า การทีไ ค ณะกรรมการ กฟผฺ มอบหมายป็ น ลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ ดยกรรมการสรรหาผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌนา มี
วิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มี
ความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌว ยหลัก ธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศ
วลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมป็น
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หรือภาย฿นระยะวลาสามปกอนวันเดຌรับตงตัๅงเมคยป็นกรรมการ หรือผูຌบริหาร หรือผูຌมีอานาจ฿นการจัดการ
หรือมีสวนเดຌสีย฿นนิติ บุคคลซึไงป็นผูຌรับสัมปทาน ผูຌรวมทุน หรือมีประยชน์เดຌสียกีไยวขຌองกับกิจการของ
กฟผฺ วຌนตการป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ฿นนิติบุคคลดังกลาวดยการมอบหมายของ กฟผฺ ทัๅงนีๅ
การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ มีดังนีๅ สรรหาบุคคล
ทีไมีความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์หมาะสมทีไจะป็นผูຌวาการ กฟผฺ ซึไงตຌองมีคุณสมบัติละเมมี
ลักษณะตຌองหຌามตามทีไกฎหมายกาหนด สนอตอคณะกรรมการ กฟผฺ
2ี คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ
ดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการประกอบดຌวยประธานอนุกรรมการละ
อนุกรรมการอืไนอีกเมกิน ไ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ
กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌทรงคุณวุฒิ ซไึงตຌองมีผูຌทนสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี
รวมป็นอนุกรรมการอยางนຌอย แ คน ละมีรองผูຌวาการทีไคณะกรรมการ กฟผฺ มอบหมายป็นลขานุ การ
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ ดยอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติ
ทีไสาคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌนา มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวย
ความป็ น อิ ส ระละทีไ ย งธรรม มี ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จละมี ป ระสบการณ์ ดຌว ยหลัก ธรรมาภิ บ าล ละ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะอนุกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับ
ความชืไอถือละป็ น ทีไยอมรั บ ดยทัไว เป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะอนุ กรรมการ ฿หຌ ร ายงานตามทีไส านั กงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ มี
ดังนีๅ พิจารณากาหนดหลักกณฑ์ละจรจา฿นการจายคาตอบทนละการทาสัญญาวาจຌางผูຌวาการ
3ี คณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ
ดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการประกอบดຌวย
ประธานอนุกรรมการละอนุกรรมการอืไนอีกเมกิน ไ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดย
คัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย แ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการยุทธศาสตร์
องค์การป็นลขานุการคณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการดยตาหนง
ดยอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติทีไสาคัญ คือ ป็นผูຌมี
ภาวะผูຌนา มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละ
ทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌว ยหลัก ธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅง
สามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะอนุกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับ
ดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะอนุ กรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสานั กงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิส าหกิจ
ิสครฺี กาหนด
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผล
การปฏิบัติงานของผูຌวาการ มีดังนีๅ พิจารณากลัไนกรองการจัดทาผนปฏิบัติงาน กณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน ละ
การประมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจຌางผูຌวาการ กฟผฺ กอนนาสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอพิจารณา
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แ.โ การสรรหาคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผฺ ดานินการสรรหาคณะกรรมการ กฟผฺ ตามกฎหมายละหลักกณฑ์ทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
1) พระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ 2511 ละทีไกຌเขพิไมติม
2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518
ละทีไกຌเขพิไมติม
3) พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูลละบริหารรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562
4) ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการกาหนดนยบายละการกากับดูลรัฐวิสาหกิจ
พฺศฺ 2557 ละทีไกຌเขพิไมติม
5) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มืไ อ วั น ทีไ 6 สิ ง หาคม 2562 รืไ อ ง นวทางการต ง ตัๅ ง กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
6) หลักการละนวทางการกากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ของสานักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี
ดยมีรายละอียดขัๅนตอนการดานินการตามคูมือการสรรหาละตงตัๅงคณะกรรมการ กฟผฺ
โ. การดานินงานของคณะกรรมการ กฟผ.
โ.แ บทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ มีบทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ ดังนีๅ
1) กาหนดวิสัยทัศน์ละนยบายของ กฟผฺ ละรับ ผิดชอบตอผลการประกอบการละ
การปฏิบัติงานของผูຌบริหาร
2) ทบทวนละ฿หຌความหในชอบนยบายละยุทธศาสตร์ทีไสาคัญ ดยรวมถึงวัตถุประสงค์
ปງ าหมายทางการงิน การกากับ ดูลกิจการทีไดี ความรั บ ผิ ดชอบตอสั งคมละการดูลสิไ งวดลຌ อม ละ
ผนงานตาง โ ของ กฟผฺ พรຌอมทัๅงดูลติ ดตามผูຌบริหาร฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายละผนงานทีไกาหนดเวຌ
อยางสมไาสมอ
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
การกระทาทีไเมถูกตຌองของกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน
5) กาหนดขຌอบังคับ ระบียบ ละคาสัไง ทีไกีไยวขຌองกับการดานินกิจการละการบริหารงาน
บุคคล฿หຌป็นเปอยางหมาะสม ดยอาจมอบอานาจ฿หຌผูຌวาการหรือผูຌทีไผูຌวาการมอบหมาย฿หຌออกระบียบ คาสัไง
หลักกณฑ์ ละรายละอียด฿หຌสอดคลຌองกับขຌอบังคับเดຌ
6) ตงตัๅงคณะกรรมการชุดย อย พืไอทาหนຌ าทีไกาหนดนยบาย ิOperational Policiesี
ละนวปฏิบัติหรือคูมือดຌานตาง โ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการกากับดูลกิจการตามขຌอบังคับนีๅ พิจารณา฿หຌ
ความหในชอบผนมบทหรือผนงาน กอนรายงาน฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ทราบ รวมทัๅงกลัไนกรอง กากับ
ดูล ฿หຌความหในละขຌอสนอนะดຌานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานของ กฟผฺ
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7) ฿หຌ ความมัไน ฿จวาครงสรຌ า งละวิธีป ฏิบั ติต าง โ ของคณะกรรมการ กฟผฺ ทีไป็ น อยู
สอดคลຌองกับหลักการกากับดูลกิจการตามขຌอบังคับนีๅ ละป็นการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
8) ดูลดຌานการบริหารงานบุคคล฿นรืไองตาหนง หนຌาทีไ ละจานวนของผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมี
ความหมาะสมกับสภาวะของ กฟผฺ ฿นชวงระยะวลานัๅน โ
9) กาหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการสรรหา การพิจารณากาหนดคาตอบทน ตลอดจน
หลักกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการอยางหมาะสมละทีไยงธรรม รวมถึงประมินผลงานของ
ผูຌวาการ ละทบทวนผนงานของผูຌวาการ อยางสมไาสมอ
10) มีบทบาทตอการดานินงานกีไยวกับผูຌวาการ รองผูຌวาการ ละ ผูຌชวยผูຌวาการ ดยจัด฿หຌ
มีหลักกณฑ์การประมินผูຌวาการ ดยติดตามผลป็นประจาทุก 6 ดือน ละ฿หຌผูຌวาการกาหนดหลักกณฑ์
การประมินรองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ ละติดตามผลป็นประจาทุก 6 ดือน ดย฿หຌนาผลการประมินผูຌวาการ
รองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการ เป฿ชຌประยชน์ ชน ชืไอมยงกับการกาหนดคาตอบทนหรือรงจูง฿จ
11) มี บ ทบาทต อ ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ดยก ากั บ ดู  ล฿หຌ มี ก ารจั ด ท านยบาย ผนม บ ท
ผนปฏิบัติการประจาป ละคูมือการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลุมตาง โ อยางปรง฿ส
ละป็นธรรม ดยนຌนการมีสวนรวมพืไอสนับสนุนการดานินงานของ กฟผฺ ละ฿หຌปຂดผยนยบายการปฏิบัติ
ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กลเกการมีสวนรวม ละกิจกรรมตาง โ ทีไสดง฿หຌหในถึงการดานินการตามนยบาย
การปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียเวຌ฿นรายงานประจาป
12) มี บ ทบาทต อ ความยัไ ง ยื น ละนวัต กรรม ดยก ากั บ ดู  ล฿หຌ มี ก ารจั ด ท านยบายละ
ผนการดานินงานของ กฟผฺ ดย
(1) ตຌ อ งค านึ ง ถึ ง การพั ฒ นาอย า งยัไ ง ยื น สอดคลຌ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ ต าม
มาตรฐานสากล ดยมุงนຌนการดานินภารกิจดຌวยความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม สอดคลຌองกับ
ทิ ศ ทางละยุ ท ธศาสตร์ ตลอดจนส ง สริ ม ฿หຌ มี ก ารสรຌ า งละน านวั ต กรรมมา฿ชຌ ฿ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน การ฿หຌบริการ ละการบริหารจัดการภาย฿นองค์การ ฿หຌมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงกากับดูล
฿หຌมีการจัดทารายงานพัฒนาความยัไงยืนตามมาตรฐานสากล
(2) สนับสนุน฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การหงการรียนรูຌละนวัตกรรม กฟผฺ ละสริมสรຌาง
ดຌานนวัตกรรม รวมถึง฿หຌการสนับสนุนทรัพยากรตาง โ พืไอรองรับความคลองตัว฿นการสรຌางนวัตกรรม สรຌาง
อกาสทางธุรกิจ ความเดຌปรียบทางการขงขันขององค์การ
13) มีบทบาทตอการปຂดผยขຌอมูล ดยกากับดูล฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลสาคัญทัๅงขຌอมูลดຌาน
การงินละทีไเม฿ชการงิน ฿หຌถูกตຌอง พียงพอ ชืไอถือเดຌ สมไาสมอ ละทันวลาตามทีไกฎหมายละมาตรฐาน
การรายงานทางการงินกาหนด ผานชองทางตาง โ ทีไสาธารณชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสียสามารถขຌาถึงเดຌ
14) มีบทบาทตอการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
(1) กากับดูล฿หຌ กฟผฺ มีการบริหารความสีไยงทีไดีตามหลักกณฑ์ละนวทางการกากับ
ดูลทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ ละสงสริม฿หຌกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มีคานิยมทีไดี฿นการบริหาร
จัดการความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
(2) สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภาย฿นของ กฟผฺ อยางสมไาสมอ
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง ดยครอบคลุมการควบคุม฿นทุกรืไอง ทัๅงรายงานทางการงินละเม฿ชการงิน การดานินงาน
ละการกากับดูลการปฏิบัติงาน การจัดการความสีไยง ละ฿หຌความสาคัญตอรายการผิดปกติทัๅงหลาย
(3) จัด ฿หຌมีร ะบบควบคุม ภาย฿นทีไ พียงพอ หมาะสม ละมีป ระสิท ธิผ ล รวมทัๅง ฿หຌ
การสนับสนุนดຌานการจัดสรรทรัพยากรอยางพียงพอกการตรวจสอบภาย฿น
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15) มีบทบาทตอการตรวจสอบบัญชี ดยจัด฿หຌมีการตรวจสอบบัญชี ดยพิจารณาคัดลือก
สนอบุคคลซึไงมีความป็นอิสระพืไอทาหนຌาทีไป็นผูຌสอบบัญชีละพิจารณาสนอคาตอบทนบุคคลดังกลาว
ทัๅงนีๅ ควรกากับดูล฿หຌผูຌส อบบัญชีเดຌรับขຌอมูลครบถຌวนละพียงพอทีไจะสอบทานรายงานทางการงินละ
รายงานอืไน โ ทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ออกควบคูกับรายงานทางการงินทีไตนเดຌตรวจสอบลຌว
16) มีบทบาทตอรืไองจรรยาบรรณ ดังนีๅ
(1) ก ากั บ ดู  ล฿หຌ มี ก ารจั ด ท าคูมื อ จริ ย ธรรมละจรรยาบรรณทีไ  ป็ น มาตรฐานสากล
สอดคลຌองกับหลักการกากับดูลกิจการตามขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเโ วาดຌวย การกากับดูลกิจการ ละ
ตຌองมีการผยพร ละประชาสั มพัน ธ์฿หຌ ทราบทัไว ทัๅง องค์การพืไอ ฿หຌ ค ณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌ บ ริ ห าร ละ
ผูຌปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบของตนอง
(2) กากับดูล฿หຌมีการจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌางบรรยากาศละพฤติกรรมทีไดีตามคูมือ
จริยธรรมละจรรยาบรรณอยางสมไาสมอ ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มีสวนรวม฿น
กิจกรรมดังกลาวละ฿หຌประมินผฺลการดานินการละการรับรูຌตามคูมือดังกลาว อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง
17) มีบทบาทตอการติ ดตามผลการดานินงาน ดยติดตามผลการดานินงานดຌานการงิน
ละเม฿ชการงิน ดยมีความถีไสมไาสมออยางนຌอยเตรมาสละ 1 ครัๅง ละมอบขຌอสังกตหรือขຌอสนอนะ
พรຌอมติดตามผลสารใจของการดานินงานตามขຌอสังกตละขຌอสนอนะ พืไอพิไมประสิทธิภาพละมาตรฐาน
กระบวนการติดตามผลการดานินงาน รวมถึงพืไอพิไมประสิทธิผลการดานินงานดຌานการงินละเม฿ชการงิน
ของ กฟผฺ
2.2 การประชุมคณะกรรมการ กฟผ.
การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามหลักการละนวทางการกากับดูลกิจการทีไดี฿น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ พฺศฺ 2562 ละนวปฏิ บั ติ ละระบบการประมิ น ผลการด านิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จตามระบบ
ประมินผลรัฐวิสาหกิจ ิSEูAMี ของสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึง ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับ
ทีไ ไเโ วาดຌวย การกากับดูลกิจการ ละ ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็ใ วาดຌวย การประชุมละการดานิน
กิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ ดังนีๅ
 การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวากึไงหนึไงของจานวน
กรรมการทัๅงหมด จึงจะป็นองค์ประชุม
 ระบียบวาระการประชุม฿หຌป็นเปตามทีไประธานกรรมการ กฟผฺ กาหนด
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรจัด฿หຌมีกาหนดการประชุมละวาระการประชุมคณะกรรมการ
กฟผฺ ลวงหนຌา ละควรหลีกลีไยงการพิไม ถอน วียน วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันยຌอนหลัง
กรณีทีไมีความจาป็นตຌองพิไมติมวาระการประชุม ควร฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ มีมติ฿หຌ
ความหในชอบการพิไมวาระการประชุมดังกลาวกอนการประชุม
กรณีการวียนขอมติพืไอ ขอรั บความหในชอบ หรือขออนุมัติจากคณะกรรมการ กฟผฺ
จะตຌองป็นรืไองทีไมีความสาคัญรงดวน ละเดຌรับอนุมัติจากประธานกรรมการ กฟผฺ ฿หຌดานินการ ดย฿หຌ
ลขานุการคณะกรรมการ กฟผฺ สรุปผลการวียนขอมติ รายงานคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบ
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรประชุมทุกดือน ละพิไมติมตามความจาป็นพืไอ฿หຌสามารถ
ปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางตอนืไองทันการณ์
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรเดຌรับอกสารประกอบการประชุมลวงหนຌาอยางนຌอย 7 วันกอน
วันประชุม
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 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรสามารถขຌาถึงขຌอมูลทีไจาป็นสาหรับการตัดสิน฿จ฿นการประชุม

คณะกรรมการ กฟผฺ
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรกากับดูล฿หຌกรรมการ กฟผฺ ทีไมีความขัดยຌงทางผลประยชน์
กับ กฟผฺ งดวຌนจากการรวมอภิปรายหรือออกสียงลงมติละออกจากทีไประชุม฿นการประชุมวาระนัๅน
 คณะกรรมการ กฟผฺ ตละคนควรขຌาประชุมเมนຌอยกวารຌอยละ 90 ของจานวนครัๅงของ
การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ละคณะกรรมการชุดยอยตาง โ ละ฿นการประชุมตละครัๅงควรมีกรรมการ
กฟผฺ หรือกรรมการชุดยอยขຌาประชุมรຌอยละ 80 ขึๅนเปของจานวนกรรมการ กฟผฺ หรือกรรมการชุดยอย
ทัๅงหมด
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรกากับดูล฿หຌกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร มีอิสระทีไจะสนอ
รืไองทีไป็นประยชน์ตอ กฟผฺ ขຌาสูวาระการประชุม
 คณะกรรมการ กฟผฺ ควรถือป็นนยบายทีไจะ฿หຌกรรมการอิสระประชุมระหวางกันอง
ตามความจาป็นพืไออภิปรายการดานินงานของ 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 ป็นผูຌกาหนด
2.3 การกาหนดคาตอบทนของคณะกรรมการ กฟผ.
ครงสรຌางคาตอบทนของคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุม
มืไอ วัน ทีไ โ กรกฎาคม โ55ๆ รืไอ ง ผลการประชุม คณะกรรมการกากับ นยบายดຌา นรัฐ วิส าหกิจ ครัๅงทีไ
ไ/โ55ๆ ฉพาะ฿นสวนการปรับปรุงระบบรงจูง฿จ฿นสวนของคาตอบทนทีไป็นตัวงินตามระบบประมินผล
การดานินงานรัฐวิสาหกิจ ละมติคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุมมืไอวันทีไ 24 มษายน โ5ๆโ รืไอง ขຌอสนอ
การปรับปรุงอัตราละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนรายดือนละบีๅยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ละ
กรรมการอืไน฿นคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอืไน ประกอบดຌวย คาตอบทนราย
ดือน บีๅยประชุม ละบนัส ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ควรกากับดูล฿หຌมีการปຂดผยนยบายละหลักกณฑ์
฿นการกาหนดครงสรຌ า งค าตอบทนของกรรมการ กฟผฺ ฿นรายงานประจ าป ข อง กฟผฺ ดย฿หຌ ร วมถึ ง
คาตอบทนจากการป็นคณะกรรมการชุดยอยตาง โ ดຌวย
โ.ไ การกากับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผ.
ปัจจุบัน กฟผฺ มีบริษัท฿นครือ ประกอบดຌวย บริษัท ผลิตเฟฟງา จากัด ิมหาชนี ิEGCOี
บริษัท ราช กรุຍป จากัด ิมหาชนี ิRATCHี บริษัท กฟผฺ อินตอร์นชัไนนล จากัด ิEGATiี บริษัท ผลิตเฟฟງา
ละนๅายใน จากัด ิDCAPี ละบริษัท อีกท เดมอนด์ ซอร์วิส จากัด ิEDSี ดยกากับดูลบริษัท฿นครื อ
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 การกากับดูลดยผานผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ มีหนຌาทีไละรับผิดชอบ฿นการกากับดูล
฿หຌผูຌบริหารบริษัทบริหารกิจการ฿หຌป็นเปพืไอประยชน์สูงสุดตอผูຌถือหุຌน ละป็นเปตามนยบายทีไ กฟผฺ
กาหนด ดย฿นการกากับดูลหากมีกิจการสาคัญ ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือจะตຌองสนอ
คณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาอนุมั ติหรือหในชอบกอน วຌนต฿นกรณีรงดวน฿หຌสนอคณะกรรมการ กฟผฺ
ทราบ฿นอกาสรก
ทัๅงนีๅ ฿นการตัๅงผูຌ ทน กฟผฺ ป็นกรรมการบริษัท฿นครื อ กฟผฺ จะดานินการภาย฿ตຌ
ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การกากับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผฺ ซึไงเดຌมีการกຌเข
พิมไ ติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโไ กຌเขพิไมติมครัๅงทีไ โ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใใใ กຌเข
พิไมติมครัๅงทีไ ใ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็แ ดยมีหลักกณฑ์ ดังนีๅ
สัดสวนการถือหุຌนของ กฟผ.
฿นบริษัท฿นครือ
 มากกวา 5เั

การสนอผูຌทน กฟผ. ดารงตาหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ กฟผฺ หรื อ กรรมการ กฟผฺ หรือ
กรรมการ กฟผฺ หรือผูຌวาการ
ผูຌวาการ หรือรองผูຌวาการ
 มากกวา โ5ั ตเมกิน 5เั ละ ประธานกรรมการ กฟผฺ หรื อ กรรมการ กฟผฺ หรือ
เดຌรับสิทธิ฿นการตงตัๅงผูຌทน กฟผฺ กรรมการ กฟผฺ หรือผูຌวาการ
ผูຌ ว า การ หรื อ รองผูຌ ว า การ
ป็ น ประธานกรรมการ ละ/หรื อ
หรือผูຌชวยผูຌวาการ
กรรมการบริษัท
 มากกวา 10ั ตเมกิน โ5ั ละ
ู
รองผูຌวาการ หรือ
เดຌรับสิทธิ฿นการตงตัๅงผูຌทน กฟผฺ
ผูຌชวยผูຌวาการ
ป็นกรรมการบริษัท
 เม  กิน 10ั ละเดຌ รับสิทธิ฿นการ
ู
ผูຌชวยผูຌวาการ หรือ
ตงตัๅงผูຌทน กฟผฺ ป็นกรรมการ
ผูຌอานวยการฝຆาย
บริษัท

ทัๅงนีๅ หากมีความจาป็นละมีความหมาะสมทีไจะตงตัๅงบุคคลอืไนนอกหนือจากทีไกาหนด
เวຌขຌางตຌน ฿หຌดานินเดຌดยความหในชอบของคณะกรรมการ กฟผฺ
โฺ การกากับดูลดยผานคณะกรรมการพัฒนาละจัดการธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี
ดานินการภาย฿ตຌคาสัไ ง กฟผฺ ทีไ คฺ โเโ/โ5ๆแ รืไอง ตงตัๅง คพธฺ ซึไงมีผูຌวาการป็ น
ประธานกรรมการ รองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ ป็นกรรมการ ทัๅงนีๅ เม
รวมถึงรองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการทีไ กฟผฺ สงเปปฏิบัติงานทีไบริษัท฿นครือ กฟผฺ ิSecondmentี ดยมี
ผูຌชวยผูຌวาการวิจัย นวัตกรรม ละพัฒนาธุรกิจ ป็นลขานุการ ละผูຌอานวยการฝຆายพัฒนาธุรกิจกีไยวนืไอง
ป็นผูຌชวยลขานุการ คพธฺ คพธฺ มีอานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบ ฿นการกาหนดนวทางการกากับดูล
การดานินธุรกิจของบริษัท฿นครือ กฟผฺ พืไอป็นประยชน์ตอผูຌถือหุຌนละสอดคลຌองกับนยบายของ กฟผฺ
รวมทัๅงกาหนดนยบายการรวมมือพัฒนาธุรกิจของ กฟผฺ กับบริษัท฿นครือ ละ/หรือนักลงทุนรายอืไน ทัๅงนีๅ
คพธฺ มีกาหนดประชุมทุก โ 2 ดือน
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ใฺ การกากับดูลดยผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นผูຌบริหารสูงสุดของบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ดานินการภาย฿ตຌขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใไไ วาดຌวย การ฿หຌพนักงานเปปฏิบัติงานทีไ
บริ ษัท฿นครื อ กฟผฺ ทัๅงนีๅ พืไอรั กษาประยชน์ ข อง กฟผฺ ละบริ ษัท฿นครื อ กฟผฺ ซึไงการส งผูຌ  ทนเป
ปฏิบัติงานดังกลาวป็นเปตามขຌอตกลงระหวาง กฟผฺ ละผูຌรวมทุน หรือป็นเปตามสัดสวนการถือครองหุຌน
ของ กฟผฺ ฿นบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ไฺ การกากับดูลดยการออกสียง฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ดานินการภาย฿ตຌขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การกากับละชืไอมยง
บริษัท฿นครือ กฟผฺ กาหนด฿หຌการออกสียงของ กฟผฺ ฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ ตຌองป็นเป
ตามนยบายทีไคณะกรรมการ กฟผฺ กาหนด ทัๅงนีๅ การออกสียง฿นรืไองสาคัญ โ จะตຌองขอความหในชอบจาก
คณะกรรมการ กฟผฺ กอนมีการประชุมผูຌถือหุຌนของบริษัท฿นครือ กฟผฺ
3. การประมินผลละการพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ ฿หຌความสาคัญตอรืไองการประมินตนอง ซึไงจะชวยปรับปรุงการดานินงาน
ละปຂดอกาส฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ เดຌรวมกันอภิปรายกีไยวกับปัญหา ละผลการดานินงานทีไผานมา พืไอ
พัฒนาบทบาทหนຌาทีไ฿นการกาหนดทิศทางละกลยุทธ์ของ กฟผฺ ควบคูกับการกากับดูลการบริหารงานของ
ฝຆายบริหาร฿หຌมีประสิทธิภาพ ตามหลักการละนวทางการกากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ
ละนวปฏิบัติ ละระบบการประมินผลการดานินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ ิSEูAMี
ของสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเโ วาดຌวย การกากับดูล
กิจการ ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ควรดานินการนวทาง ดังนีๅ
ใ.แ การประมินผลของคณะกรรมการ กฟผ.
 ควรก าหนดหลั ก กณฑ์  ละวิ ธี ก ารประมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทัๅ ง บบรายคณะละ
รายบุคคล ดยตຌองประมินตนองอยางป็นรูปธรรมอยางนຌอยปละ แ ครัๅง ดยควรรวมพิจารณาละอภิปราย
ผลประมินตนอง฿นทีไประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ อยางป็นทางการ พรຌอมระบุประดในการปรับปรุงละหรือ
พิไมประสิทธิภาพการกากับดูลของคณะกรรมการ กฟผฺ อยางชัดจนละมีสาระสาคัญ นามาจัดทาป็นผน
พิไมประสิทธิภาพการกากับดูลกิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ
 อาจพิจารณาจัด฿หຌมีทีไปรึกษาภายนอกชวยทบทวนกาหนดนวทาง ละสนอประดใน฿น
การประมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอยทุก ใ ป ละปຂดผยการดานินการดังกลาว
฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบ
 ควรน าผลการประมิ น เป฿ชຌ ป ระกอบการพิ จ ารณาความหมาะสมขององค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ กฟผฺ ละการดารงตาหนงของกรรมการ กฟผฺ ฿นวาระถัดเป
ใ.โ การพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ.
 กรณี ทีไ มี ก ารต ง ตัๅ ง คณะกรรมการ กฟผฺ หรื อกรรมการ กฟผฺ ฿หม ฿ นระหว า งป ควร
สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคคลทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นกรรมการ กฟผฺ ฿หม เดຌรับคานะนาละมีขຌอมูลป็น
ประยชน์ตอการปฏิบัติหนຌาทีไ ละตรียมความพรຌอม฿หຌกกรรมการ กฟผฺ ทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หม ดังนีๅ
(1) การจกคูมืออกสารทีไกีไยวขຌองกับ กฟผฺ ชน คูมือกรรมการ กฟผฺ พระราชบัญญัติ
กฟผฺ รายงานประจาป รายงานการประชุมยຌอนหลัง ละอืไน โ
(2) การชีๅจงหรือบรรยายดยผูຌวาการ หรือจัด฿หຌมีการอบรมสัมมนา ปฐมนิทศ
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(3) การยีไยมชมการปฏิบัติงานจริงของ กฟผฺ
 ควรเดຌรับขຌอมูลทีไียวขຌ
ก องกับการปฏิบัติหนຌาทีไทีไ ป็นปัจจุบันอยางสมไาสมอ
 ควรสงสริมละสนับสนุน฿หຌกรรมการ กฟผฺ เดຌรับการอบรมละพัฒนาศักยภาพ ละ
ความรຌีทีไจาป็นตอการปฏิบัติหนຌาทีไ
หมวดทีไ ใ บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
กฟผฺ คารพละค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ทุ ก กลุ ม รวมถึ ง พิ จ ารณาละน าประดใ น
ความตຌองการ ความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสียมาพัฒนาปรับปรุงการดานินงานอยางป็นระบบ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับนวทางระบบประมินการดานินงานรัฐวิสาหกิจดຌานการมุงนຌนลูกคຌา ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทัๅงนีๅ
กฟผฺ จ านกกลุ มผูຌ มีส ว นเดຌส ว นสี ย ป็ น แแ กลุ ม ประกอบดຌวย 1ี กลุ มภาครั ฐละผูຌ กากั บดู ล 2ี กลุ ม
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 กลุมบุคคลละบุคคลทีไสาคัญทัๅงหมด฿นอดีตจนถึงปัจจุบันทีไเดຌรับ
ผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบ จากบริบทการดานินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/หนวยงานชุมชน
กลุมบุคคล ละบุคคลทีไสาคัญทัๅงหมด ซึไงมีอกาสเดຌรับผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบจากการดานินงาน฿น
อนาคตตามบริบททิศทางการดานินงานของรัฐวิสาหกิจ
2ี องค์ ก ร/หน ว ยงาน ชุ ม ชน กลุ ม บุ ค คลละบุ ค คลทีไ ส าคั ญ ทัๅ ง หมด฿นอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทีไ
ดานินงานละสงผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบตอรัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/หนวยงาน ชุมชน กลุมบุคคล
ละบุ คคลทีไ ส าคัญ ทัๅ งหมด฿นอนาคต ซึไงมี อกาสดานิ น งานละส งผลกระทบทัๅง ชิง บวกละชิ ง ลบต อ
รัฐวิสาหกิจ
พรຌ อ มทัๅ ง เดຌ ก าหนด฿หຌ มี  ผนบู ร ณาการงานสานสั ม พั น ธ์ผูຌ มีส ว นเดຌ ส ว นสี ย พืไ อ ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห ารละ
ผูຌปฏิบัติงานมีการปฏิบัติทีไหมาะสมกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละสามารถสรຌางการมีสวนรวมกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
อยางป็นธรรมละสมอภาค ซึไงนาเปสูการพัฒนาอยางยัไงยืนรวมกัน ดยเดຌจัดตัๅงศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ
ตามมติทีไประชุม คบฺกฟผฺ ครัๅงทีไ ้/โ55ไ มืไอวันทีไ แๆ กันยายน โ55ไ พืไอบริหารจัดการขຌอคิดหในทีไเดຌรับ
จากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ผาน ๆ ชองทางการรับ รืไอง ละประชาสัมพันธ์ชองทางการรับรืไองรຌองรียน รวมทัๅง
ผยพร กระบวนการจั ดการขຌอคิดหใ น ฿หຌผูຌ มีสว นเดຌส วนสียรั บทราบผานสืไออิลใ กทรอนิ กส์ ละสืไ อสั งคม
ออนเลน์ตาง โ
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กระบวนการดานินการ

ศู นย์ จั ดการขຌ อคิ ดหใ น กฟผฺ รวบรวมขຌ อคิ ดหใ นจากทุ กช องทางน าขຌ า ระบบจั ดการขຌ อคิ ดหใ นละ
ขຌอรຌองรียน ละสงรืไองเปยังหนวยงานผูຌรับผิดชอบพืไอดานินการกຌเข ปรับปรุง ละรายงานผลการดานินการ
฿หຌผูຌรຌองรียนรับทราบ ดยศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ จะรงรัดละติดตาม฿หຌมีการตอบกลับหนังสือรຌองรียน
ทุกรืไองภาย฿นระยะวลาทีไกฎหมายกาหนด ฿นกรณีทีไตຌอง฿ชຌวลา฿นการดานินการนานกวาระยะวลาทีไ
กฎหมายกาหนด หนวยงานผูຌรับผิดชอบจะตຌองจัดทาหนังสือจຌงความกຌาวหนຌาการดานินการ฿หຌผูຌรຌองรียน
ทราบป็นระยะ พืไอ฿หຌผูຌรຌองรียนมัไน฿จวารืไองทีไรຌองรียนมาเดຌรับการตอบสนอง
ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ จัดทารายงานสรุปผลการดานินการ฿นภาพรวมสนอผูຌบริหารระดับสู ง
ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ละคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคม ทุกเตรมาส รวมทัๅงผยพรสรุปผลการดานิน การรืไองรຌ องรียนป็น รายเตรมาสบนวใบเซต์ กฟผฺ
นอกจากนีๅ ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ทบทวนกระบวนการจัดการรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ ป็นประจาทุกป
พืไอพัฒ นาละปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การขຌ อ คิดหใ น ละขຌ อรຌ องรี ยนของ กฟผฺ ฿หຌ มีป ระสิ ทธิภ าพละ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสียมากยิไงขึๅน
฿นป โ5ๆใ คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม เดຌมีประกาศ กฟผฺ ทีไ ไแ/โ5ๆใ
รืไ อง นยบายการจั ดการขຌอรຌ องรี ยน พืไอ฿หຌ การบริ ห ารจั ดการรืไ องรຌ อ งรี ยนของ กฟผฺ ป็ นเปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ปรง฿ส กิดประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ละสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกากับดูล
กิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ของสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ละระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ
ไใใ วาดຌวย การจัดการขຌอรຌองรียน พืไอกาหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการจัดการรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ
฿หຌป็นมาตรฐานละป็นเป฿นนวทางดียวกัน ซึไงป็นองค์ประกอบทีไสาคัญของการสรຌางมาตรฐานความ
ปรง฿ส ปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ รวมทัๅงสงสริมคุณธรรมละจริยธรรมของ
ผูຌปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นทีไยอมรับละเวຌวาง฿จ ตลอดจนเดຌรับความรวมมือจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย
฿หຌปฏิบัติตามขัๅนตอน฿นคูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์
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หมวดทีไ ไ ความยัไงยืนละนวัตกรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบ าลละความรั บผิ ดชอบตอสั งคม เดຌมีประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/โ5ๆใ รืไ อง
นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไคนเทยเวຌวาง฿จละภาคภูมิ฿จ ิTrust and
Pride of the Nationี ด านิ น งานดຌ ว ยความรั บ ผิ ดชอบต อสั ง คมมุ งสู ก ารพั ฒ นาอย างยัไ งยื น ซึไ งสนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์ชาติ พฺศฺ โ5ๆแ ู โ5่เ การพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿น
ระดับสากล ิSDGs : Sustainable Development Goalsี รวมถึงสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกากับ
ดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ของสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ

฿นขณะดียวกัน กฟผฺ ยังมุงนຌนการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม พืไอพัฒนางาน฿นภารกิจหลัก฿หຌกຌาวทัน
กระสการปลีไ ย นปลงของลก ทีไ มี  นวนຌ ม ฿ชຌ พ ลั ง งานเฟฟງ า พืไ อ ด านิ น กิ จ กรรมต า ง โ มากขึๅ น
ิElectrificationี ดยมีค วามกຌา วหนຌา ของทคนลยีดຌา นดิจิทัล ิDigitalizationี มาสนับ สนุน ละ฿หຌ
ความสาคัญ กับ บริบ ทละทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมเปพรຌอมกัน ดຌวยการมีระบบ
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ผลิตเฟฟງา ระบบสงเฟฟງา ละระบบควบคุมอัจฉริยะ ซึไงจะสามารถวิคราะห์ขຌ อมูลละตอบสนองต อทุ ก
สถานการณ์เดຌอยางรวดรใวทันหตุการณ์ดยอัตนมัติ รวมทัๅงสงสริมละ฿ชຌการวิจัยพัฒนา฿นการสรຌางสรรค์
นวัตกรรมตอนืไองเปถึงการนามา฿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฿ชຌองค์ความรูຌสาคัญของ กฟผฺ การสวงหาวิธีการ฿หม ละการนานวัตกรรมละ
ทคนลยี พืไอพิไมผลิตภาพ฿นทุกกระบวนการทางาน ละสนับสนุนการดานินงานขององค์การ ทัๅง฿นธุรกิจ
หลัก ธุรกิจกีไยวนืไอง ละธุรกิจ฿หม ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผฺ รวมถึง
พัฒนานวัตกรรมทีไตอยอดจากผลงานวิจัยละพัฒนา หรือการตอยอดจากงานคิดคຌนหรือสิไงประดิษฐ์สูชิง
พาณิชย์ หรือสูสังคมพืไอสาธารณประยชน์
ใี พัฒนาระบบการจัดการความรูຌ ละการจัดการนวัตกรรม กฟผฺ ตัๅงตครงสรຌาง หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿นระบบหวงซอุปทาน รวมถึงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความรูຌ นวัตกรรม ละทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฟผฺ ฿หຌกิดความชืไอมยงจากทุกสายงาน พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประทศ ละ กฟผฺ
ไี สงสริมการ฿ชຌฐานขຌอมูลละครือขายความรูຌ ความชีไยวชาญของ กฟผฺ สรຌางความรวมมือกับ
พันธมิตร ทัๅง฿นละตางประทศ พืไอยกระดับความสามารถดຌานการวิจัยละพัฒ นา นวัตกรรม ละรว ม
สรຌางสรรค์นวัตกรรมทีไป็นประยชน์ตอศรษฐกิจ สังคม ละประทศ
5ี สริมสรຌางบรรยากาศ สรຌางรงจูง฿จ ละจัดสรรทรัพยากร฿หຌพียงพอตอการสรຌางสภาพวดลຌอม
฿นการลกปลีไยนรียนรูຌ การคิดริริไมสรຌางสรรค์ ละการทานวัตกรรม
ๆี พัฒนาทักษะละศักยภาพของบุคลากร กฟผฺ ดຌานการบริหารจัดการความรูຌ ดຌานทคนลยี ดຌาน
ความคิดสรຌางสรรค์ ประยุกต์฿ชຌนวัตกรรม ละตอยอดนวัตกรรมสูการขยายผล พืไอสรຌางผลิตภัณฑ์ บริการ฿น
ชิงพาณิชย์ พืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนตามทิศทางยุทธศาสตร์ ละพัฒนาองค์การอยางยัไงยืน
นอกจากนีๅ กฟผฺ เดຌ มี ก ารจั ด ท ารายงานความยัไ ง ยื น กฟผฺ ตามมาตรฐาน Global Reporting
Initiative ิGRIี ซึไงป็นการปຂดผยขຌอมูลกลยุทธ์การดานินงาน การกากับดูล นวทางบริหารจัดการ ละ
ผลการดานินงานดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ทีไสะทຌอนทัๅงทางบวกละลบ ดยมุงปງาสูการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน
หมวดทีไ 5 การปຂดผยขຌอมูล
กฟผฺ มุงมัไน฿หຌการบริการขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ กผูຌขอรับบริการดຌวยความสมอภาค ปรง฿ส ละ
ป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พฺศฺ โ5ไเ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง
การ฿หຌขຌอมูลขาวสารทัๅงทางการงินละมิ฿ชทางการงิน ฿หຌดานินการตามขอบขตวิธีการดานินงาน
ขຌอมูลทีไปຂดผยตຌองครบถຌวน พียงพอ ตรงตอความป็นจริง ชืไอถือเดຌ ทันวลาละทาทียมกัน คณะกรรมการ
บริหารขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ มีอานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบกีไยวกั บการบริหารจัดการขຌอมูลขาวสาร
มีการจัดระบบขຌอมูลขาวสารพืไอจัดประภทขຌอมูลขาวสาร วิธีดานินการ฿นการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร การขอ
ขຌอมูลขาวสารละการอนุญาต
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ฝຆายสืไอสารละประชาสัมพันธ์องค์การ มีหนຌาทีไสืไอสาร ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลทีไป็นประยชน์กผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย สาหรับการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ ละการถลงขาวหตุการณ์ทีไกิดขึๅนหรือ
กีไยวนืไองกับ กฟผฺ ป็นอานาจหนຌาทีไของฆษกการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย สวนการปຂดผยขຌอมูล
สารสนทศตาง โ ฿หຌปຂดผยทาง website ิwwwฺegatฺcoฺthี พืไอ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียสามารถรับรูຌขຌอมูลเดຌ
อยางทาทียมละทัไวถึงกัน ดยมีขຌอมูล ดังนีๅ
ู ดຌานการงิน ประกอบดຌวย
1ฺ งบการงิน เดຌก งบดุล งบกาเรขาดทุน งบกระสงินสด ละหมายหตุประกอบงบการงิน
ละการสดงความหในของผูຌสอบบัญชี
2ฺ คณะกรรมการตรวจสอบอธิบ ายถึงความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการ฿นการจั ดทารายงาน
ทางการงิน
ู ดຌานทีไเม฿ชการงิน ประกอบดຌวย
1ฺ ครงสรຌางของ กฟผฺ / ครงสรຌางผูຌถือหุຌน
2ฺ ประวัติของคณะกรรมการ กฟผฺ
3ฺ ขຌอมูลประวัติผูຌบริหาร
4ฺ การอธิบายชิงวิคราะห์กีไยวกับฐานะทางการงิน ผลการดานินงาน การปลีไยนปลงทีไสาคัญ
รวมทัๅงปัจจัยทีไป็นสาหตุ หรือมีผลตอฐานะการงิน ละผลการดานินงาน
5ฺ งบการงินทีไเดຌรับการรับรองจากผูຌสอบบัญชี
6ฺ รายงานการรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ตอการรายงานทางการงิน
7ฺ ความสีไยงหลักของการดานินธุรกิจ
8ฺ นยบายละการจายคาตอบทนกรรมการ
9ฺ นยบายละการจายคาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง
10ฺ จานวนครัๅงของการประชุมคณะกรรมการละคณะอนุกรรมการป็นรายบุคคล
11ฺ การดานินงานดຌานการกากับดูลกิจการทีไดี
12ฺ การดานินงานดຌานการสดงความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม
13ฺ นยบาย ละผลการจัดการรายการทีไกีไยวยงกัน
14ฺ สภาพธุรกิจ ผนงานทางธุรกิจ ละกลยุทธ์
หมวดทีไ 6 การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
กฟผฺ ดานินการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น฿หຌป็นเปตามคูมือปฏิบัติกีไยวกับการบริหาร
ความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ตามหลักกณฑ์/นวทางปฏิบัติกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุม
ภาย฿น ของระบบการประมินผลการดานินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ ฿นป 2563 ของ
สานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กระทรวงการคลัง รวมทัๅงจัด฿หຌมีการบริหารจัดการความสีไยง
ละการควบคุมภาย฿นตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลัง วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความสีไยงสาหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ 2562 ละหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละ
หลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ 2561 ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌป็นเปตามบทบัญญั ติ
หงพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ
กฟผฺ มีการกาหนดนยบายการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น พืไอ฿หຌการดานินงานดຌาน
การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นป็นเป฿นนวทางดียวกันทัไวทัๅงองค์การตามนยบายทีไกาหนด มี
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น คณะทางาน/คณะอนุกรรมการดຌานบริหารความสีไยงละ
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ควบคุมภาย฿น ละมีการจัดทากฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นอยาง
ป็นลายลักษณ์อักษรชัดจน นาสนอ฿หຌคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ฿หຌความหในชอบอยางป็นรูปธรรม รวมทัๅงมี
การปรับปรุงนยบาย นวปฏิบัติ ละกระบวนการปฏิบั ติงานฯ ฿นระดับขัๅนตอน/องค์ป ระกอบย อ ยหรื อ
ระบบงานดยรวม ดย฿ชຌผลประมินกระบวนการฯ ทีไผานมาป็นขຌอมูลพืๅนฐานประกอบการพัฒนาเดຌอยางป็น
รูปธรรม
กฟผฺ กาหนดบทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
ดย฿หຌมีอานาจหนຌาทีไครอบคลุมทัๅง โ ระบบงานอยางครบถຌวนสมบูรณ์ ดยระบุป็นสวนหนึไงของกฎบัตรของ
คณะอนุกรรมการฯ อยางป็นลายลักษณ์อักษร ละมีการจัดทาละนาสนอผนการดานินงานประจาปของ
ระบบบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น฿หຌคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา฿หຌความหในชอบกอนริไมป
บัญชี ละคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกากับดูล฿หຌมีนวทางการติดตามผลการดานินงานดຌานการบริห าร
ความสีไยงละการควบคุมภาย฿นทัๅงกรณีปกติ ละมืไอกิดหตุการณ์พิศษอยางครบถຌวนละป็นระบบ ดยมี
ความถีไอยางนຌอยป็นรายเตรมาส
กฟผฺ จัด฿หຌมีหนวยงานทีไรับผิดชอบดูลการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ทาหนຌาทีไ฿นการจัดทา
นยบาย วางระบบละประมินความสีไยงตาง โ ทัๅงทีไกิดจากปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก รวมทัๅงจัดทา
คูมือการบริหารความสีไยง คูมือการควบคุมภาย฿น กาหนดนวทางปฏิบัติ฿นการบริหารละจัดการความสีไยง
฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ พืไอ฿หຌการดานินงานสามารถบรรลุปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ ทัๅงนีๅ
คณะกรรมการควรพิจารณาละอนุมัตินยบายการบริหารความสีไยงละระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ สาหรับ
ป็นกรอบ฿นการบริหารความสีไยง ละ฿หຌความสาคัญกับสัญญาณตือนภัยลวงหนຌา รวมทัๅงดูล฿หຌมีการดานินการ
ตามนยบายการบริหารความสีไยงทีไกาหนด
นอกจากนีๅ กฟผฺ เดຌ จั ด ตัๅ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึไ ง ป็ น กลเกส าคั ญ ทีไ ส นั บ สนุ น ฿หຌ กฟผฺ มี
กระบวนการกากับ ดูลกิจการทีไดี การบริห ารความสีไยง การควบคุมภาย฿น รวมทัๅงการกากับ ดู ล฿หຌมี
การปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย กฎระบี ยบ ขຌ อบั งคั บ ทีไ กีไ ยวขຌ องกั บการด านิ นกิ จการอย างมี ประสิ ทธิ ภาพละ
ประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานรายงานทางการงิน คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ ปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ
กฟผฺ วาดຌวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงกาหนดขึๅน ตามนวทางของระบี ยบกระทรวงการคลั ง วาดຌว ย
คณะกรรมการตรวจสอบละหนวยตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2555 หลักกณฑ์กระทรวงการคลัง
วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ คูมือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ฿นรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป โ555 รวมทัๅง คูมือการประมินผลการดานินงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบประมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ ิState Enterprise Assessment Model : SEูAMี ซึไ ง
กาหนด฿หຌมีหลักกณฑ์การประมินกระบวนการปฏิบัติงานละการจัดการ ิCore Business Enablersี รวม ่
ดຌาน ดยดຌานการตรวจสอบภาย฿นป็นสวนหนึไงของ Core Business Enablers
พืไอ฿หຌการกากับดูลการปງองกันละการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชันซึไงป็นสวนหนึไงของกระบวนการ
ควบคุมภาย฿นของ กฟผฺ มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบ
ตอสังคมเดຌออกนยบายการกากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริต ของ กฟผฺ พืไอ฿หຌผูຌบริหารละ
ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ดานินงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ละตอตຌานการทุจริต
ทุกรูปบบ พืไอสรຌางความชืไอมัไนละการยอมรับของสังคม ดยจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ
ิศปทฺกฟผฺี พืไอกากับดูลการดานินงานดຌานการปງองกันละตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละกิดผลอยางป็นรูปธรรม
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ศปทฺกฟผฺ ประกอบดຌวยรองผูຌวาการบริหารป็นหัวหนຌา ศปทฺกฟผฺ ผูຌชวยผูຌวาการพัฒนาองค์การป็น
รองหั ว หนຌ า ศปทฺกฟผฺ ผูຌ ทนสายงานระดับ ผูຌ ชว ยผูຌ วาการ ผูຌ อานวยการส านั กลขานุ การองค์การ ละ
ผูຌอานวยการฝຆายกากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ป็นคณะทางาน ผูຌชวยผูຌอานวยการฝຆายกากับการปฏิบัติตาม
กฎระบียบ ป็นคณะทางานละลขานุการ ละหัวหนຌากองธรรมาภิบาล ป็นคณะทางานละผูຌชวยลขานุการ
มีอานาจหนຌาทีไสงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายการกากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌาน
การทุจริตของ กฟผฺ ผานผนปฏิบัติการดຌานสงสริมธรรมาภิบาลละการปງองกันละตอ ตຌา นการทุจ ริต ของ
กฟผฺ พืไอ฿หຌทุกสายงานนาเปปฏิบัติ ติดตามความกຌาวหนຌา ละรายงานผลการดานินงานตามผนฯ ฿หຌ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม ละคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบทุกเตรมาส
นอกจากนีๅ กฟผฺ ก าหนด฿หຌ มี กิ จ กรรมพืไ อ ส ง สริ ม ฿หຌ ค ณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆ า ยบริ ห าร ละ
ผูຌปฏิบัติงานตระหนักละมีสวนรวม฿นการดานินงานของ กฟผฺ อยางสุจริตละป็นธรรม ชน การสืไอสาร
ความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร กฟผฺ การประกาศ
จตจานงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล การจัดกิจกรรมตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน
การผยพรคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ
ทุกคนลงนามรับทราบละถือปฏิบัติ การจัดกิจกรรมสริมสรຌางบรรยากาศละพฤติกรรมทีไดีตามคูมือจริยธรรม
ละจรรยาบรรณ กฟผฺ การผยพรขຌอมูลดຌานธรรมาภิบาลผานชองทางตาง โ ละการประมินตนอง฿น
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลทางอิลใกทรอนิกส์อยางสมไาสมอ
หมวดทีไ 7 จรรยาบรรณ
กฟผฺ เดຌจัดทาคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณของ กฟผฺ ขึๅน ดยนาประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มาป็นหลักการพืๅนฐาน ลຌวกาหนดป็นจรรยาบรรณครอบคลุม฿นทุกระดับ
คือ องค์การ คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ฿หຌทุกคนยึดถือละปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌอง
ละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทีไ ป็นคุณงามความดีทีไควรปฏิ บัติ หรือธรรมทีไป็นขຌอปฏิบัติ
ถือป็นสิไงทีไมีความสาคัญกับ กฟผฺ สดง฿หຌหในถึงความป็นองค์การทีไมีจริยธรรม กฟผฺ จึงเดຌ ออกขຌอบังคับ
กฟผฺ วาดຌวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ซึไงภาย฿ตຌประมวล
จริยธรรมฯ มีการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผฺ ละขຌอพึงปฏิบัติตน พืไอป็นนวปฏิบัติของ
บุคลากร฿นองค์การ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.
แ. การปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ ดยมุงดานินการตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ
ละภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย สงสริมสนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมนียม จารีตประพณีอันป็นรากฐานหงความมัไนคงของสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์
โ. การปฏิบัติตามกฎหมาย ละนยบายของรัฐ ดยมุงดานินงานตามภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย
ภาย฿ตຌบทบัญญัติหงกฎหมาย ละนยบายของรัฐอยางครงครัด อันป็นเปพืไอประยชน์กประทศชาติ
ละประชาชนป็นสาคัญ
ใ. การปฏิ บั ติ ต อ สั ง คม ดยมุ ง ส ง สริ ม สนั บ สนุ น ละร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนละสั ง คม พืไ อ สรຌ า ง
ความสัมพันธ์ทีไดี ละสรຌางจิตสานึก฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทุกระดับ฿นการรับผิดชอบตอสังคม
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ไ. การปฏิบัติตอสิไงวดลຌอม ดย฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสม ทัน สมัย สะอาด ละมีป ระสิทธิภ าพ
สรຌา งจิต สานึก ฿นการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌกิดประยชน์สูงสุ ด฿นประทศ รวมทัๅง
ปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอมดຌวยความรับผิดชอบ ฿นฐานะป็นหนวยงานทีไสาคัญของสังคม
5. การปฏิบัติตอรัฐบาล ประชาชน ลูกคຌา คูคຌา ละผูຌประกอบการ฿นธุรกิจดຌานดียวกัน ดยมุง
ดานินงานตามพันธกิจทีไมีตอผูຌกีไยวขຌอง ดຌวยความซืไอตรงละความป็นธรรม
6. การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปเตย ดยสนับสนุน฿หຌเป฿ชຌสิทธิทางการมือง เม฿ชຌตาหนงหนຌาทีไ
สนับสนุน ละดานินกิจกรรมอันป็นการฝัก฿ฝຆพรรคการมือง หรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงทีไมีอานาจทางการมือง
รวมทัๅงสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการบริหารองค์การ
ขຌอพึงปฏิบัติตน
แ. การรักษาชืไอสียงของ กฟผ. ดยประพฤติตน฿หຌหมาะสม เมกระทาการ฿ด โ อันป็นการ฿หຌรຌาย
หรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสรຌางความสืไอมสียก กฟผฺ ละพึงหลีกลีไยงการกระทาทีไอาจกระทบกระทือนตอ
ชืไอสียงของ กฟผฺ
โ. การรักษาผลประยชน์ของ กฟผ. ดยเมกระทาการ฿ด โ อันป็นการขัดผลประยชน์ ละตຌอง
ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรับ ผิดชอบ ทุมท อุทิศตน ฿นการทางานอยางตใมทีไทัๅง฿นละนอกวลาพืไ อรั ก ษา
ผลประยชน์ของ กฟผฺ
ใ. การเม฿ชຌตาหนงหนຌาทีไสวงหาผลประยชน์ ฿หຌกตนอง ญาติมิตร ครอบครัว หรือผูຌอืไนทัๅง
ทางตรงละทางอຌอม
ไ. การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. ดยเมนาทรัพย์สินของ กฟผฺ ทัๅงสังหาริมทรัพย์ละอสังหาริมทรัพย์
รวมทัๅงทคนลยี ขຌอมูลการวิจัยละพัฒนา ตลอดจนสิไงประดิษฐ์ ละขຌอมูลอืไน โ ของ กฟผฺ ทีไเมพึงปຂดผย
เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนหรือผูຌอืไน อันมิเดຌกีไยวกับกิจการของ กฟผฺ
5. การเมประกอบธุรกิจขงขันกับ กฟผ. ดยเมดานินการ หรือลงทุน฿นการประกอบการ฿ด โ ซึไง
ป็นหรืออาจป็นการขงขันกับ กฟผฺ พืไอ฿หຌป็นประยชน์สวนตนหรือพืไอประยชน์กผูຌอืไน
6. การ฿ชຌสิทธิทางการมือง ดยสดงออกซึไงสิทธิสรีภาพ฿นการเป฿ชຌสิทธิทางการมืองตามทีไกฎหมาย
รัฐธรรมนูญกาหนด
7. การปฏิบัติหนຌาทีไดຌ วยความซืไอสัตย์สุจริต เม สวงหาผลประยชน์ห รือ อามิส สิน จຌา ง อัน สอ
จตนาเป฿นทางทุจริตตอหนຌาทีไทัๅงทางตรงละทางอຌอม
่. การปฏิบัติตนตอผูຌบังคับบัญชา ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละผูຌรวมงาน ดยสดงออกซึไงการ฿หຌกียรติ
ละคารพ฿นบทบาทหนຌาทีไทีไรับผิดชอบซึไงกันละกัน
้. การปฏิบัติตนตอประชาชน สังคม ละสิไงวดลຌอม ดยปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดี มีจิตสานึก฿น
ความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอมละสังคม ตลอดจนปฏิบัติตอผูຌอืไนดຌวยความสุภาพ
แเ. การ฿หຌละการรับของขวัญ ดยหลีกลีไยงพฤติกรรมการ฿หຌหรือรับของขวัญ ทัๅงทรัพย์สินละ
สิไงของหรือผลประยชน์฿ด โ วຌนตจะป็นการ฿หຌตามปกติประพณีนิยม ซึงไ ทรัพย์สินสิไงของหรือผลประยชน์
฿ด โ นัๅน ตຌองมีมูลคาเมกินกวากณฑ์ตามทีไกฎหมายกาหนด
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แแ. การเมกีไยวขຌองกับยาสพติด เมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม หรือ฿ชຌตาหนงป็นผูຌ รับประกันตัว
ผูຌ ตຌองหาคดียาสพติด วຌนตผูຌ ตຌองหานัๅ นป็ นสามีหรื อภรรยา บุ พการี หรื อผูຌ สื บสั นดาน 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 เดຌมีการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของจຌาหนຌาทีไ ของรัฐเวຌ
ประกอบดຌวย
1ฺ ยึ ดมัไน ฿นสถาบั น หลั กของประทศ อัน เดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
2ฺ ซืไอสัตย์สุจริต มีจิตสานึกทีไดี ละรับผิดชอบหนຌาทีไ
3ฺ กลຌาตัดสิน฿จละกระทา฿นสิไงทีไถูกตຌองชอบธรรม
4ฺ คิดถึงประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตัว ละมีจิตสาธารณะ
5ฺ มุงผลสัมฤทธิ่ของงาน
6ฺ ปฏิบัติหนຌาทีไอยางป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติ
7ฺ ดารงตนป็นบบอยางทีไดีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติทีไผูຌประกอบอาชีพการงานตละอยางกาหนดขึๅน พืไอ
รักษาละสงสริมกียรติคุณชืไอสียงละฐานะของสมาชิก ดยอาจขียนป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมกใเดຌ
จรรยาบรรณจึงถือป็นสิไงทีไมีความสาคัญ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับองค์การละปัจจกบุคคล ชวย฿หຌกลเก฿นทุกสวน
ขององค์การขับคลืไอนเป฿นทิศทางดียวกัน ละทา฿หຌองค์การสามารถดานินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ
รวมทัๅงเดຌรับการยอมรับจากผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌ
ส าหรั บ การส ง สริ ม จรรยาบรรณของ กฟผฺ เดຌ มี ก ารก าหนดครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ ประกอบดຌ ว ย
จรรยาบรรณ฿นการดานินงานของ กฟผฺ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผฺ จรรยาบรรณของผูຌบริหาร
กฟผฺ ละจรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ
จรรยาบรรณ฿นการดานินงานของ กฟผ.
กฟผฺ กาหนด฿หຌมีจรรยาบรรณ฿นการดานินงานของ กฟผฺ พืไอ฿ชຌป็นมาตรฐาน฿นการดานินงาน ซึไงมี
สาระสาคัญ ดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
2ฺ ฿หຌบริการดຌานพลังงานอยางมีคุณภาพ ตลอดจนคานึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยปฏิบัติตอทุกฝຆายทีไ
กีไยวขຌองอยางสมอภาค ป็นธรรม ละตรวจสอบเดຌ
3ฺ คารพละปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานอยางครงครัด ยึดถือผลประยชน์ของ
กฟผฺ ป็นสาคัญ ละหลีกลีไยงเมกีไยวขຌองกับกิจกรรมทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์
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4ฺ ดานินงานบนพืๅนฐานปรัช ญาศรษฐกิจพอพียง มีสวนรวม฿นการสรຌ างสมดุล ฿หຌสั งคม ดย฿หຌ
ความสาคัญตอสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม
5ฺ ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผฺ ทัๅงทางดຌานความรูຌความสามารถละปลู ก
จิตสานึก฿หຌมีคุณธรรม ซืไอสัตย์ สุจริต พากพียร อดทน ละรับผิดชอบ
6ฺ สรຌางสริมความมัไน฿จ฿นการทางาน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ทัๅงผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย การ฿หຌ
รางวัลละการลงทษทีไป็นธรรม รวมทัๅงสภาพวดลຌอมทีไมีความปลอดภัยตอชีวิตละทรัพย์สิน
7ฺ พึงยึดถือปฏิบัติตามนวทางการกากับดูลกิจการทีไดีของ กฟผฺ ละจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง
ครงครัด
8ฺ จัด฿หຌมีชองทาง฿นการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการประพฤติทีไผิดจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นบุคลากรของ กฟผฺ ซึไงเดຌรับความเวຌวาง฿จละเดຌรับมอบหมายจากรัฐบาล
฿หຌขຌามากากับดูล กฟผฺ พืไอ฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรของ กฟผฺ อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละกิด
ประยชน์สูงสุดกผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย จึงตຌองถือปฏิ บัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผฺ ซึไงมี
สาระสาคัญดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
2ฺ ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ละขຌอบังคับของ กฟผฺ ดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต
ตลอดจนปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมความสามารถ พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอหนวยงานทีไกากับดูล
3ฺ กากับดูล กฟผฺ ดยยึดหลักการกากับดูลกิจการทีไดี ประกอบดຌวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา พืไอผลประยชน์ของรัฐ
องค์การ ละผูຌปฏิบัติงาน ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต ตลอดจนพืไอรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ
4ฺ กาหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์การดานินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสาคัญของ กฟผฺ
ดยคานึงถึงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง ไ ดຌาน เดຌก ดຌานรัฐ สังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวน
เดຌสวนสีย ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน
5ฺ พึงปฏิบัติหนຌาทีไ ดยหลีกลีไยงความขัดยຌงผลประยชน์สวนตนตอผลประยชน์ขององค์การ เมมี
สวนเดຌสวนสีย฿นกิจการทีไกระทากับ กฟผฺ หรือ฿นกิจการทีไมีลั กษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ รวมทัๅงเม
สวงหาผลประยชน์อันมิชอบจากการทางานเมวาทางตรงหรือทางอຌอม
6ฺ เมป็นผูຌประกอบการหรือป็นผูຌถือหุຌนสาคัญ หรือมีบุคคล฿นครอบครัวป็นกรรมการหรือป็นผูຌถือ
หุຌน฿นกิจการหรือธุรกิจการคຌา฿ดอันมีสภาพอยางดียวกัน ละป็นการขงขันหรือทาธุรกิจกับ กฟผฺ เมวา
กระทาพืไอประยชน์ของตนองหรือของผูຌอืไน
7ฺ จัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียน กากับ ละติดตามการจัดการขຌอรຌองรียน ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล
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จรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผ.
ผูຌบ ริห าร กฟผฺ ป็น ผูຌทีไเ ดຌรับ มอบหมายจากคณะกรรมการหรือ ผูຌบ ริห ารสูง สุด ฿หຌทาหนຌา ทีไ฿ น
การบริ ห ารงาน฿หຌ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร พืไ อ ฿หຌ ก ารบริ ห ารป็ น เปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพละ
ประสิทธิผล จึงตຌองถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผฺ ซึไงมีสาระสาคัญดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
โฺ บริหารงาน ละติดตามการดานินงานตามนยบาย ละผนงานทีไสาคัญของ กฟผฺ ดยยึด หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลั กความคุຌมคา
ตลอดจนคานึงถึงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง ไ ดຌาน เดຌก ดຌานรัฐ สังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม ดຌานผูຌรับบริการละผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน
3ฺ บริหารงานดยสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ฿นดຌานผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย การ฿หຌ
รางวัล ละการลงทษทีไป็ น ธรรม ละการจั ดสภาพวดลຌ อมการทางาน฿หຌ มีความปลอดภัยต อชีวิ ต ละ
ทรัพย์สิน
4ฺ บริ ห ารงานดยคานึ งถึงความขัดยຌงทางผลประยชน์อย างรอบคอบพืไอประยชน์ ของ กฟผฺ
รวมทัๅงติดตาม฿หຌมีการปฏิบัติตามกฎระบียบ ตามขัๅนตอนการดานินการ ละการปຂดผยขຌอมูลรายการทีไอาจ
มีความขัดยຌงของผลประยชน์ ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน
5ฺ บริหารจัดการทรัพยากรของ กฟผฺ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅงติดตามการบริหารจัดการ กฟผฺ
฿นดຌานการดานินงาน การรายงานทางการงินละเม฿ชการงิน การปฏิบัติตามกฎระบียบ อยางครงครัด
6ฺ สดงความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนป็นผูຌนาทีไดี มีธรรมาภิบาล คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของ
ผู ຌทีไ กีไย วขຌอ งทุก ฝຆา ย ตลอดจนส งสริ ม฿หຌ ผูຌป ฏิบั ติงาน มีความตระหนั กถึงศีล ธรรม วัฒ นธรรม คุณธรรม
จริยธรรมละจรรยาบรรณของ กฟผฺ
7ฺ บริหารจัดการขຌอรຌองรียนกีไยวกั บการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌมีความปรง฿ส ป็น
ธรรม ละมีประสิทธิภาพ
จรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ.
ผูຌ ปฏิบั ติงาน กฟผฺ ทุกคน ถือป็ นกลเกส าคั ญ฿นการขั บคลืไ อน฿หຌ การดานิ นงานของ กฟผฺ บรรลุ
วิสั ยทัศน์ พันธกิจ รวมทัๅงส งสริ มภาพลั กษณ์ขององค์การ ดังนัๅ น ผูຌ ปฏิบั ติงานจึ งควรประพฤติปฏิบั ติตน฿หຌ
หมาะสม ดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ซึไงมีสาระสาคัญดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
โฺ ปฏิบัติง านดยนาหลัก นิติธ รรม หลัก คุณ ธรรม หลัก ความปรง ฿ส หลัก การมีสว นรว ม หลัก
ความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา มา฿ชຌป็นนวทาง ตลอดจนคานึงถึงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองทัๅง ไ ดຌาน คือ
ดຌา นรัฐ สัง คม ชุม ชนละสิ ไง วดลຌอ ม ดຌ า นผูຌ รั บ บริ ก ารละผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ดຌ า นองค์ ก าร ละดຌ า น
ผูຌปฏิบัติงาน
3ฺ ปฏิบัติงานดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพอยางครงครัด มีความซืไอสัตย์ สุจริต จริง฿จ ขยันอดทน
ละมีระบียบวินัย
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4ฺ ปฏิบัติงานดยคานึงถึงประยชน์สูงสุดของหนวยงาน องค์การละสวนรวม เมกระทาการ฿ด โ อัน
จะนามาซึไงความขัดยຌงทางผลประยชน์ รวมทัๅงปฏิบัติตามระบียบปฏิบัติ ขัๅนตอนการดานินการทีไเดຌกาหนด
เวຌอยางถูกตຌองครบถຌวน
5ฺ ปฏิบัติตอ ผูຌบัง คับ บัญ ชาดຌว ยความสุภ าพ คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง
ละปฏิบัติตนป็นผูຌปฏิบัติงานทีไดี มีธรรมาภิบาล พืไอป็นบบอยางทีไดี฿หຌกผูຌรวมงาน
6ฺ จຌงขຌอมูลหรือชีๅบาะสมืไอพบผูຌทีไฝຆาฝนประมวลจริยธรรม หรือมีการทุจริตกิดขึๅน฿นองค์การ
การรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการปฏิบัติฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ.
กฟผฺ คารพละคานึงถึงสิทธิของผูຌทีไกีไยวขຌองกับ กฟผฺ ทุกฝຆาย จึง฿หຌความสาคั ญกับขຌอรຌองรียน
การประพฤติฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ดย กฟผฺ มีการจัดตัๅงศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ พืไอบริหาร
จัดการขຌอคิดหในทีไเดຌรับจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียผาน ๆ ชองทางการรับรืไอง เดຌก ระบบการจัดการรืไองราว
รຌ อ งทุ ก ข์ ข องรั ฐ บาล ิระบบ 1111ีุ Internet ทีไ wwwฺegatฺcoฺth มนู ติ ด ต อ ขຌ อ รຌ อ งรี ย น/ขຌ อ คิ ด หใ น ุ
Intranet ทีไ http://intranetฺegatฺcoฺth ระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียนุ ศูนย์บริการขຌอมูล EGAT
Call Center 1416ุ หนังสือขຌา กฟผฺ ละระบบรับฟังสียงจากลูกคຌา
มืไอศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ เดຌรับขຌอรຌองรียนจากชองทางตาง โ จะดานินการนาขຌาระบบ
จัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน กฟผฺ ละสงรืไองเปยังหนวยงานผูຌรับผิดชอบพืไอดานินการ฿นส ว นทีไ
กีไยวขຌองตอเป จากนัๅ น จะรายงานผล฿หຌ ผูຌ รຌ องรี ยนรับ ทราบ ทัๅงนีๅ ป็ นเปตามขัๅนตอน฿นคูมือการจั ดการ
ขຌอคิดหในละบัตรสนทห์
การปฏิบัติ กลเก ละการบังคับ฿ชຌคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ตຌองยึดถือละปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมละ
จรรยาบรรณ กฟผฺ ทีไประกาศ฿ชຌดยครงครัด หากพบกรณีการรຌองรียนหรือปรากฏหตุวา มีผูຌปฏิบัติงานหรือ
ผูຌ บ ริ ห ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝຆ า ฝ น จริ ย ธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌ ผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชาป็ น ผูຌ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณา
ดานินการ ละหากกรรมการ กฟผฺ ปฏิบัติฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌประธานกรรมการ กฟผฺ ป็น
ผูຌรับผิดชอบพิจารณาดานินการ ตัๅงคณะกรรมการพืไอสอบสวนทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ
การฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณทีไกาหนดเวຌ ตຌองพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝຆาฝน ความจง฿จ
หรือจตนา มูลหตุจูง฿จ ความสาคัญ ละระดับตาหนง ตลอดจนหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌฝຆาฝน อายุ
ประวัติ ละความประพฤติ฿นอดีต สภาพวดลຌอมหงกรณี ผลรຌายอันกิดจากการฝຆาฝน ละหตุอืไนอันควร
นามาประกอบการพิจารณา กรณีการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ทีไมิ฿ชป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ฿หຌผูຌบังคับบัญชาดานินการตามควรกกรณี พืไอ฿หຌมีการกຌเขหรือดานินการทีไถูก ตຌอ ง
หรือตักตือ นหรือ นาเปประกอบการพิจารณาตง ตัๅง การขຌาสูตาหนง การพຌนจากตาหนง การลืไอน
ขัๅนงินดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสัไง฿หຌผูຌฝຆาฝนนัๅนปรับปรุงตนองหรือเดຌรับการพัฒนา
ลຌวตกรณี
หมวดทีไ ่ การติดตามผลการดานินงาน
กฟผฺ เดຌมีการกาหนดบันทึกขຌอตกลงการประมินผลการดานินงาน ิPerformance Agreement:
PAี ใ ประภท คือ ิแี PA กฟผฺ ิโี PA ผูຌวาการ ละ ิใี PA สายงาน สาหรับการกาหนดหลักการละ
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ปງาหมาย฿นการดานินงานขององค์การ ผูຌนาองค์การ ละสายงาน พืไอพิไมศักยภาพขององค์การ฿หຌ พรຌ อม
รองรับการปลีไยนปลง฿นอนาคต ดยขัๅนตอนของการจรจาตอรองตัวชีๅวัดละคากณฑ์นัๅน จะป็นเปอยาง
อิสระละป็นธรรม ละป็นการวัดผลการดานินงานทีไอยูภาย฿ตຌการดูลของผูຌบริหาร กฟผฺ ทานัๅน
กฟผฺ เดຌมีการมอบหมายคณะกรรมการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ องค์การ กฟผฺ ิคยอฺกฟผฺี รับผิดชอบ
ละกากับติดตามความกຌาวหนຌาของงานจัดการดຌานยุทธศาสตร์ การบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
การติดตามผลการดานินงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผฺ ดยงานจัดการดຌานยุทธศาสตร์ การบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น การติดตามผลการดานินงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผฺ มีการติดตามผลการดานินงานป็นราย
ดือนป็นประจาทุกดือนทางระบบงานอิลใกทรอนิกส์ ิEnterprise Performance Management : EPMี
สวน฿นการติดตามความกຌาวหนຌาผลการดานินงาน State Enterprise Assessment Model ิSEูAMี เดຌมี
การจัดตัๅงคณะทางานขับคลืไอนระบบประมินผลการดานินงานรัฐวิสาหกิจ ิคปผรฺี ฿นการขับคลืไอนอีกคณะ
หนึไ ง กอนน าสนอ คยอฺกฟผฺ พืไอ฿หຌ การดานิ น การกีไยวกับ การประมิน ผลการดานิ นงานป็ นเปตาม
ปງาหมาย฿นการขับคลืไอนองค์การอยางมีประสิทธิภาพ
พืไอ฿หຌคณะกรรมการบริหาร กฟผฺ รับทราบความกຌาวหนຌาละปัญหาอุปสรรคของการดานินงาน จึง
เดຌมีการนาสนอผลการดานินงานทีไคาดวาจะเมสามารถดานินการเดຌตามกณฑ์ทีไกาหนดเวຌ฿นบันทึกขຌอตกลง
ประมินผลการดานินงาน กฟผฺ ิPA กฟผฺี ละผลการปฏิบัติงานของ ผูຌวาการ กฟผฺ ิPA ผูຌวาการี อีกทัๅง
คณะกรรมการ กฟผฺ มี ขຌ อ สัไ ง การ฿หຌ มี ก ารรายงานผลการด านิ น งานทีไ มี  นวนຌ ม ตไ ากว า ปງ า หมาย ต อ
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นพืไอพิจารณาทุกเตรมาส ละรายงาน คณะกรรมการ
กฟผฺ พืไอทราบ ละรายงานผลบริหารความสีไยงทีไมีร ะดับความรุน รงสูงมาก ตอ คณะกรรมการ กฟผฺ
ทุกดือน พืไอรงรัดผลการดานินงาน฿หຌทันการอีกดຌวย
นอกจากนีๅ กฟผฺ ยังมีระบบรายงานผลการดานินงาน กฟผฺ คือ ระบบสารสนทศทีไ฿ชຌพืไอสนับสนุน
การบริหารจัดการทีไ฿ชຌ฿นการจัดกใบขຌอมูล ละรายงานผลการดานินงานตามบันทึกขຌอตกลงการประมินผล
การดานินงาน ิPAี พืไอสนับสนุนขຌอมูล฿หຌผูຌบริหารระดับสูงติดตามความกຌาวหนຌา ของผลการดานินงานทีไ
สาคัญ ฿หຌสามารถตัดสิน฿จปรับปรุงการดานินงานเดຌทันการ รองรับการ฿ชຌงานทุกทีไ ทุกวลา ละทุกอุปกรณ์
ซึไงมีการสดงความกຌาวหนຌาของการดานินงาน ดยระบบนาขຌาผลการดานินงาน฿ชຌสาหรับผูຌรับผิดชอบ
ผนงานกรอกขຌอมูลสถานะความกຌาวหนຌาตามผนละการดานิ นงานจริง กิจกรรมสาคัญ ผลการดานินงาน
ปัญหาอุปสรรค นวทางกຌเขปัญหา รวมถึงอกสารนบ฿นการอธิบายรายละอียดพิไมติม
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สวนทีไ 4 นวปฏิบัติทีไดีตามหลักการกากับดูลกิจการทีไดี
นวปฏิบัติทีไดีของคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผฺ เดຌกาหนดนวปฏิบัติทีไดี ของคณะกรรมการ กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
พืไอป็นนวทาง฿นการนาเปปฏิบัติครอบคลุมผูຌทีไมีสวนทีไกีไยวขຌอง 4 ดຌานของ กฟผฺ เดຌก ดຌานรัฐ สังคม
ชุมชน ละสิไงวดลຌอมุ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียุ ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน ดังนีๅ
1ฺ ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌกาหนดนยบาย ปງาหมาย ละกลยุทธ์
฿นการดานินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสาคัญดยคานึงถึงดุลยภาพของ กฟผฺ หนวยงานภาครัฐ
สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงกากับละติดตาม฿หຌการดานินงานของ กฟผฺ ป็นเปตามกฎหมาย ละ฿หຌ
ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเขปรับปรุง ตลอดจนสงสริม ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กิด
จิตสานึก฿นความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม
2ฺ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌกาหนดนยบาย ปງาหมาย ละกลยุทธ์
฿นการดานินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสาคัญของ กฟผฺ ดยคานึงถึงผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวน
สียทุกกลุม รวมทัๅงกากับดูลการดานินงานของ กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ละป็นธรรม ละ฿หຌขຌอสนอนะ
ชิงนยบาย฿นการกຌเขปรั บปรุ ง ตลอดจนสงสริม ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริ หารละผูຌ ปฏิบัติงานกิดความ
ตระหนักถึงความสาคัญของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม
3ฺ ดຌานองค์การ คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌกาหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดานินงาน ละ฿หຌ
ความหในชอบผนงานทีไสาคัญของ กฟผฺ ดยคานึงถึงประยชน์ทีไ กฟผฺ จะเดຌรับป็น สาคัญ ฿หຌขຌอสนอนะ
ชิงนยบาย฿นดຌานตาง โ ปฏิบั ติห นຌ าทีไดຌว ยความซืไอสั ตย์ สุ จริ ต รวมทัๅง กากับ ละติดตามการจั ดการขຌอ
รຌ อ งรี ย นกีไ ย วกั บ การฝຆ า ฝ น จริ ย ธรรมหรื อ จรรยาบรรณของ กฟผฺ ฿หຌ มี ค วามปร ง ฿ส ป็ น ธรรม ละมี
ประสิทธิภาพ
4ฺ ดຌานผูຌปฏิบัติงาน คณะกรรมการ กฟผฺ เดຌกาหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดานินงาน ละ
฿หຌความหในชอบผนงานดຌานทรัพยากรบุคคล ดยคานึงถึงผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน พิจารณาตงตัๅงผูຌบริหาร
ระดับสูงดຌวยความปรง฿ส ป็นธรรม รวมทัๅง฿หຌความสาคัญ฿นการขຌารวมกิจกรรมตาง โ ของ กฟผฺ ตลอดจนมี
ความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌบริหาร กฟผ.
กฟผฺ เดຌกาหนดนวปฏิบัติทีไดีของผูຌบริหาร กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ
ป็นนวทาง฿นการนาเปปฏิบัติครอบคลุมผูຌทีไมีสวนทีไกีไยวขຌอง 4 ดຌานของ กฟผฺ เดຌก ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน
ละสิไงวดลຌอมุ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียุ ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน ดังนีๅ
1ฺ ดຌานรัฐ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม ผูຌบริหาร กฟผฺ เดຌบริหารงานตามนยบาย กลยุทธ์ ละ
ผนงานทีไสาคัญของ กฟผฺ ดยคานึงถึงดุลยภาพของ กฟผฺ หนวยงานภาครัฐ สังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม
รวมทัๅงติดตามละตรวจสอบการดานินงาน฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายกาหนด มีการรายงานผลการดานินงานก
คณะกรรมการ กฟผฺ ละหนวยงานภาครัฐทีไกากับดูลอยางครบถຌวน สดงบทบาท฿นการป็นผูຌนาละปลูกฝัง
จิตสานึกรืไองความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ตลอดจนจัด฿หຌมีชองทางการรับ
รืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณจากชุมชน รวมทัๅงบริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมี
ความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล
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2ฺ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ผูຌบริหาร กฟผฺ เดຌ บริหารงานตามนยบาย กลยุทธ์ ละ
ผนงานทีไสาคัญของ กฟผฺ ดยคานึงถึงผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย บริหารจัดการ฿หຌกระบวนการจัดซืๅอ
จัดจຌางละการบริหารพัส ดุมีความปรง฿ส ละป็นธรรมตอคูคຌาทุกราย ดยเมมีการลือกปฏิบั ติ รวมทัๅง
สอดสองดูล พืไอปງองกันเม฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีการรียก รับ ผลประยชน์฿ด โ หรือกระทาการ฿ด โ ทีไเมสุจริต
สนั บ สนุ น ฿หຌ มี ก ระบวนการน าผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ขຌ า มามี ส ว นร ว ม฿นการด านิ น งานของ กฟผฺ ภาย฿ตຌ
หลักกณฑ์ทีไกฎหมายกาหนด ตลอดจนจัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละ
จรรยาบรรณจากชุมชน รวมทัๅงบริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล
3ฺ ดຌานองค์การ ผูຌบริหาร กฟผฺ พึง ปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ คาสัไง ประกาศของ
กฟผฺ อยางครงครัด ละปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ละตใมความสามารถ พืไอประยชน์ของ กฟผฺ เม
บริหารงานหรือดานินการ฿ด โ ฿นลักษณะทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ รวมทัๅงรักษาละปງองกัน
ขຌอมูลลับของ กฟผฺ เม฿หຌมีการนาเปผยพรกสาธารณะ ละเมนาทรัพย์สินของ กฟผฺ ทีไอยู฿นความดูลของ
ตนอง เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไนดยมิชอบ ตลอดจนบริหารจัดการขຌอรຌองรียนกีไยวกับการฝຆ าฝน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิภาพ
4ฺ ดຌานผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหาร กฟผฺ พึง ปฏิบัติตอผูຌปฏิบัติงานทุกคนอยางทาทียมกันละเมลือก
ปฏิบัติ บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลดຌวยความปรง฿ส ละป็นธรรม รวมทัๅงมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิบาล คารพละ฿หຌกียรติ ตอผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ตลอดจนจัด฿หຌมี
ชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณจากผูຌ ปฏิบัติงาน ละบริหารจัดการ
ขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ.
กฟผฺ เดຌกาหนดนวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ
ป็นนวทาง฿นการนาเปปฏิบัติครอบคลุมผูຌทีไมีสว นทีไกีไยวขຌอง 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 รวมทัๅงมีจิตสานึกดຌานความรับผิดชอบละปฏิบัติงานทีไป็นประยชน์ตอชุมชนละสังคม ดยคานึงถึง
สิทธิอันชอบธรรม ขนบธรรมนียม ละวัฒนธรรมของสังคม ชุมชนตละทຌองถิไนทีไขຌาเปกีไยวขຌอง ตลอดจนรับฟัง
ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ หรือความคาดหวังของชุมชนละสังคม พืไอนามาดานินการกຌเข
ปรับปรุง พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองกิดความพึงพอ฿จ
2ฺ ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติตอผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌ
ส ว นสี ยทุกกลุ มอย างทาทียมกัน ดຌว ยความสุ ภ าพละป็น มิตร ปรั บ ปรุ งละพัฒ นาการปฏิบัติงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ เมรียกรับผลประยชน์ หรือกระทาการ฿ด โ ทีไเมสุจริต รวมทัๅงปຂดอกาส฿หຌผูຌรับบริการละผูຌมี
สวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการดานินงานของ กฟผฺ ภาย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไกฎหมายกาหนด ตลอดจนรับฟัง
ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ หรือความคาดหวังจากผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละนามา
กຌเขปรับปรุง พืไอสรຌางความพึงพอ฿จ
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3ฺ ดຌานองค์การ ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ คาสัไง ประกาศของ
กฟผฺ อยางครงครัด ละปฏิบัติงานดຌวยความมุงมัไน ตใมความสามารถ มีความซืไอสัตย์สุจริต ละมีจิตสานึก฿น
ความรับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย เมนาทรัพย์สินของ กฟผฺ เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไนดย
มิชอบ รวมทัๅงเมปຂดผยขຌอมูลทีไป็นความลับของ กฟผฺ ฿หຌกสาธารณะ เม฿ชຌตาหนงหนຌาทีไ พืไอการสวงหา
ผลประยชน์สวนตน ตลอดจนชวยรักษาผลประยชน์ของ กฟผฺ หากพบวา มีผูຌทีไฝຆาฝนประมวลจริยธรรม
จรรยาบรรณ หรือกระทาการทุจริ ต฿น กฟผฺ ตຌองจຌงขຌอมูล฿หຌผูຌทีไรับผิดชอบทราบ หรือรຌองรียนผานชองทาง
รับรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ
4ฺ ดຌานผูຌปฏิบัติงาน ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึง ปฏิบัติตามคาสัไงของผูຌบังคับบัญชาทีไสัไงการ฿นหนຌาทีไดย
ชอบ เมปฏิบัติงานขຌามผูຌบังคับบัญชาหนือตน รวมทัๅงปฏิบัติตน฿หຌสอดคลຌองกับหลักธรรมาภิบาล คารพ ฿หຌ
กียรติ ละปฏิบัติตอผูຌรวมงานดຌวยความสุภาพ มีเมตรีจิต ตลอดจนสรຌางความสามัคคี฿หຌกิดขึๅน฿นหนวยงาน
นวปฏิบัติทีไดี฿นการดานินงานของ กฟผ.
แฺ ดานินงาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุຌมคา ละยึดมัไน
฿นคุณธรรม
โฺ ตຌองปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานอยางครงครัด หากมีขຌอสงสัย฿หຌปรึกษากับ
ฝຆายกฎหมายละฝຆายกากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ
ใฺ การตัดสิน฿จดานินงาน ตຌองทาความขຌา฿จละคารพตอวัฒนธรรม ขนบธรรมนียม ประพณีของ
ทຌองถินไ ดຌวย
ไฺ มีความป็นกลางทางการมือง เมฝัก฿ฝຆหรือขຌาเปมีสวนรวม฿นพรรคการมืองหรือผูຌมีอานาจทาง
การมือง
5ฺ ยึดมัไนหลักการกากับดูลกิจการทีไดี ละประมวลจริยธรรมของ กฟผฺ ป็นนวทาง฿นการบริหาร
จัดการองค์การละการดานินงาน
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
พืไอ฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผฺ ดานินเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลทัไวทัๅง
องค์การ ดยมุงนຌน฿หຌผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ป็นคนดี คนกง ละองค์การมีการบริหารจัดการทีไทา฿หຌบุคลากรมี
ความมัไนคง฿นชีวิต มีคุณภาพชีวิตทีไดี มีความสุขละปฏิบัติงานดຌวยความผูกพันตอผลสารใจขององค์การ กฟผฺ
จึงกาหนดนยบายทรัพยากรบุคคล กฟผฺ ดังนีๅ
แฺ มุงนຌน฿หຌบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผฺ ดยยึดถือหลัก
ธรรมาภิบาล คานึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละป็นทีไเวຌวาง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน
โฺ สงสริมละพัฒนาบุคลากร฿หຌมีทักษะทีไหลากหลาย มีความคิดสรຌางสรรค์ ประยุกต์฿ชຌดิจิทัลขຌากับ
ระบบการทางาน พืไอสรຌางผลงานทีไป็นลิศ ละมุงสูนวัตกรรม
ใฺ บริหารจัดการ฿หຌบุคลากรมีความกຌาวหนຌา฿นการทางานตามความสามารถ ละ฿หຌเดຌรับการยกยอง
ชมชย
ไฺ บริหารจัดการ฿หຌบุคลากรเดຌรับคาตอบทนทีไป็นธรรมตามผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน ละจัด
฿หຌมีสวัสดิการอยางหมาะสมพืไอ฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดีละปลอดภัย
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นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับรายการทางบัญชีละการงิน
พืไอ฿หຌมัไน฿จวารายงานทางการงินของ กฟผฺ เดຌจัดทาขึๅนอยางถูกตຌองตามทีไควร ชืไอถือเดຌ มีการปຂดผย
ขຌอมูลทีไสาคัญอยางพียงพอ ละป็นเปตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป มีการบริหารความสีไยง การควบคุม
ภาย฿น ละการกากับดูลทีไดี กฟผฺ จึงมีนวปฏิบัติ ดังนีๅ
แฺ ก าหนดนยบายละวิธีป ฏิบั ติ ดຌ านบั ญ ชี การงิ น งบประมาณ ฿หຌ  ป็ น เปตามมาตรฐานบั ญชี
กฎหมาย ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง ละสอดคลຌองกับกลยุทธ์ ปງาหมายละนยบายของ กฟผฺ
โฺ กากับดูล 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 เดຌกาหนดนยบายการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น พืไอ฿หຌการดานินงานดຌาน
การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นป็นเป฿นนวทางดียวกันทัไ วทัๅงองค์การตามนยบายทีไกาหนด มี
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น คณะทางาน/คณะอนุกรรมการดຌานบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น ละหนวยงานทีไรับผิดชอบดูลการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นทาหนຌาทีไ฿นการจัดทา
นยบาย วางระบบละประมินความสีไยงตาง โ ทัๅงทีไกิดจากปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก รวมทัๅงจัดทา
คูมือการบริหารความสีไยง คูมือการควบคุมภาย฿น กาหนดนวทางปฏิบัติ฿นการบริหารละจัดการความสีไยง
฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌพืไอ฿หຌการดานินงานสามารถบรรลุปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ ซึไงมี
นวปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารความสีไยง
แฺ ฝຆายบริหารกาหนดนยบายละกากับดูล฿หຌมีการดานินการตามนยบาย
โฺ ฿หຌดานินการบริหารความสีไยงอยางป็นระบบ ตามนวทางตามมาตรฐานสากล ชน COSOูERM
นวทางทีไหนวยงานกากับดูลกาหนด ละนยบายการกากับดูลกิจการทีไดี ป็นมาตรฐานดีย วกันทัไว ทัๅง
องค์การ
ใฺ ดานินการบริหารความสีไยงชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การ ละการบริหารความสีไยง฿หຌอยู
฿นระดับทีไยอมรับเดຌหรือบีไยงบนเมกินกวาระดับทีไยอมรับเดຌ พืไอสรຌางศักยภาพ฿นการขงขัน ละมูลคาพิไม
฿หຌองค์การอยางยัไงยืน
ไฺ จัด฿หຌมีการติดตามประมินผล ละจัดทาผนงาน/มาตรการรองรับความสีไยงอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ละมีการรายงานผลการดานินการบริหารความสีไยงอยางตอนืไองละสมไาสมอ
5ฺ นาระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารความสีไยงพืไอการจัดการทีไดี
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ๆฺ สรຌางวัฒนธรรมองค์การ฿หຌ ผูຌปฏิบัติงานทุกคนมีความรับผิดชอบตอการบริหารความสีไยง ละถือ
ป็นสวนหนึไงของการปฏิบัติงานทีไตຌองกระทาอยางป็นขัๅนตอนละตอนืไอง รวมทัๅงมีการสริมสรຌางความรูຌ
ความขຌา฿จพืไอสรຌางจิตสานึกทีไดีกผูຌปฏิบัติงาน
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการควบคุมภาย฿น
แฺ ฝຆายบริหารกาหนดนยบายละกากับดูล฿หຌมีการดานินการตามนยบาย
โฺ จั ด ฿หຌ มี ร ะบบการควบคุ ม ภาย฿นทีไ ดี ต ามหลั ก กณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว า ดຌ ว ยมาตรฐานละ
หลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ ละตามนวทางมาตรฐานสากล
COSO 2013
ใฺ จัดวางระบบการควบคุมภาย฿นอยางพียงพอ หมาะสม ละป็นสวนหนึไงของการปฏิบัติงานทีไตຌอง
กระทาอยางป็นขัๅนตอนละตอนืไอง
ไฺ มีกิจกรรมการควบคุมทีไดี฿นทุกหนຌาทีไ ทุกระดับ อยางหมาะสม ดยจัด฿หຌมีการติดตามประมินผล
การสอบทาน ละการรายงานผลการดานินการควบคุมภาย฿นอยางตอนืไองสมไาสมอ ละมีการประมิน
การควบคุมดຌวยตนองป็นมาตรฐานดียวกันทัไวทัๅงองค์การ
5ฺ สรຌางวัฒนธรรมองค์การ฿นการดารงเวຌซึไงระบบการควบคุมภาย฿น ละสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จ
สรຌางจิตสานึกละทัศนคติทีไดีกผูຌปฏิบัติงานทุกคน พืไอ฿หຌตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภาย฿น
ๆฺ มีการจัดทานยบายละนวปฏิบัติดຌานการตอตຌานการทุจริตละคอร์รัปชันทีไชัดจน ละสืไอสาร
฿หຌบุคลากรทุกระดับทราบละปฏิบัติ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
คณะกรรมการ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงตระหนักถึงความสาคัญของการบริห ารงาน
ภาย฿ตຌหลักการกากับดูลกิจการทีไดี บริหารละปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม จรรยาบรรณ
มีความปรง฿ส฿นกระบวนการทางาน ละป็นธรรมตอทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองอยางทาทียมกัน การกระทาหรือ
ตัดสิน฿จ฿ด โ ตຌองคานึงถึงผลประยชน์สูงสุดของ 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฿ชຌตาหนงหนຌาทีไพืไออืๅอประยชน์฿หຌกตนอง ญาติ ละพืไอนฝูง
ใฺ เมทางาน฿นธุรกิจทีไป็นคูขงกับ กฟผฺ
ไฺ เมทางาน฿นธุรกิจทีไป็นคูคຌากับ กฟผฺ
5ฺ เมรับทางานพิศษทีไป็นการขงขันกับ กฟผฺ รวมถึงการรับจຌางป็นทีไปรึกษาครงการ ดยอาศัย
ตาหนงหนຌาทีไพืไอสรຌางความนาชืไอถือ฿นธุรกิจ หรืองานพิศษนัๅน
ๆฺ เม฿ชຌประยชน์จากการรูຌขຌอมูลภาย฿นพืไอประยชน์ของตนอง ญาติ พืไอนฝูง บุคคลทีไตนองรูຌจัก
ละผูຌทีไกีไยวขຌอง
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็ฺ เม฿ชຌทรัพย์สินของ กฟผฺ พืไอประยชน์ของตนอง ญาติ พืไอนฝูง บุคคลทีไตนองรูຌจัก ละผูຌทีไ
กีไยวขຌอง ชน การนารถยนต์ทีไ฿ชຌ฿นราชการเป฿ชຌงานสวนตัว การนาครืไอง฿ชຌสานักงานเป฿ชຌทีไบຌาน หรือการ฿ชຌ
ครืไองมือครืไองจักร กฟผฺ เป฿ชຌพืไออืๅอประยชน์ของผูຌอืไน ป็นตຌน
ฺ่ มืไ อ ตຌ อ งตั ด สิ น ฿จ หรื อ อนุ มั ติ ร ายการทีไ มี ห รื อ อาจมี ค วามขั ด ยຌ ง ทางผลประยชน์ ฿หຌ ร ายงาน
ผูຌบังคับบัญชา หรือผูຌมีอานาจอนุมัติ ละถอนตัวจากการมีสวนรวม฿นรายการนัๅน
ฺ้ จัด฿หຌมีการประมิน ตนองดຌานความขั ดยຌงทางผลประยชน์ ตามทีไกาหนดเวຌ฿นบบรายงาน
รายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ด
ผูຌปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกลีไยงการ฿หຌหรือรับของขวัญ ทัๅงทรัพย์สินละสิไงของหรือผลประยชน์฿ด โ
ระหวางผูຌบังคับบัญชาละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา รวมทัๅงจากบุคคลอืไนหรือหนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการดานินงาน
ละมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของ กฟผฺ ดยยึดนวปฏิบัติตามนยบายการรับละ฿หຌของขวัญ ดังนีๅ
แฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ งดรับของขวัญ ของกานัล หรือประยชน์อืไน฿ด จากบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก ยกวຌน ปฏิทิน เดอารีไ ทีไป็นสืไอประชาสัมพันธ์ของหนวยงาน อนุญาต฿หຌรับเดຌ
โฺ การ฿หຌของขวัญกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกตามปกติประพณีนิยม สามารถกระทาเดຌ ดยตຌอง
เมขัดตอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกั นละปราบปรามการทุจริต ละควร฿หຌ฿นรูปบบทีไ
ป็นสืไอประชาสัมพันธ์ หรือสงสริมภาพลักษณ์ ชน ปฏิทิน เดอารีไ หรือของทีไระลึกของ กฟผฺ สินคຌาครงการ
หลวง ครงการ฿นพระราชดาริ สินคຌาชุมชน฿นพืๅนทีไรอบรงเฟฟງา สินคຌาพืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์
หรือสินคຌาทีไสนับสนุนการพัฒนาอยางยัไงยืน
ใฺ ฿นกรณีทีไมีผูຌซึไงเมทราบนยบายการงดรับของขวัญ ของกานัล ของ กฟผฺ ละเดຌ฿หຌของขวัญ ของ
กานัล หรือประยชน์อืไน ฿ดก ผูຌป ฏิบัติงาน กฟผฺ ฿หຌถือป็น หนຌาทีไของผูຌป ฏิบัติงาน กฟผฺ ทีไจะตຌองชีๅจง
ทาความขຌา฿จดຌวยมิตรเมตรี ละ฿หຌนาสงคืนบุคคลหรือหนวยงานทีไมอบ฿หຌ หากผูຌ฿หຌเมสะดวกทีไจะรับคืน หรือ
ป็นกรณีทีไเมสามารถนาสงคืนเดຌ ฿หຌทุกสายงานตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ พืไอรวบรวมสิไงของดังกลาวลຌวสงมอบ
ฝຆายกลยุทธ์ความยัไงยืน ิอกยฺี ฿ชຌ฿นการบริจาคพืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์ วຌนต จะป็นของทีไนา
สียงาย ฿หຌหนวยงานพิจารณาดานินการตามความหมาะสมตอเป
สาหรับหนวยงาน฿นภูมิภาค ฿หຌผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน฿นภูมิภาคนัๅน โ รวบรวมละนา
บริจาค฿หຌบุคคลหรือหนวยงานภายนอก พืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์เดຌ ดยเมตຌองสงฝຆายกลยุทธ์
ความยัไงยืน ิอกยฺี รวบรวม
ไฺ ผูຌ ป ฏิบั ติงานควร฿ชຌบั ตรอวยพรหรื อ฿ชຌสืไออิลใ กทรอนิ กส์ ทนการ฿หຌ ของขวัญ฿นอกาสตาง โ
ตามปกติประพณีนิยม ละ฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไสริมสรຌางคานิยมดังกลาวดຌวย
นวปฏิบัติทีไดี฿นการหลีกลีไยงการคุกคามทางพศ
ผูຌปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกลีไยงพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์กีไยวกับการคุกคามทางพศ เมวาจะป็นทาง
กาย สายตา วาจา หรือกิริยาทาทาง ทัๅงระหวางผูຌบังคับบัญชา ละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา รวมทัๅงตอบุคคลอืไน ทีไมีสวน
กีไยวขຌองกับการดานินงานของ กฟผฺ ดยปฏิบัติตามนวทาง฿นการปฏิบัติดังตอเปนีๅ
แฺ เมกระทาการ฿ด โ ฿นลักษณะคุกคามทางพศทีไกอ฿หຌกิดความดือดรຌอน ราคาญ บัไนทอนกาลัง฿จ
กอ฿หຌกิดความป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานของผูຌอืไน ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาหรือพืไอนรวมงาน
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โฺ เมกระทาการ฿ด โ อันป็นการลวงกินทางพศ กีๅยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร การมีเวຌ
ผยพร ละสดง฿หຌหในซึไงภาพลามก อนาจาร
ใฺ เมบงยกหรือกีดกันทางพศ฿นการตัดสิน฿จหรือการดานินการ฿ด โ
ไฺ ผูຌปฏิบัติงานควรตงกายสุภาพ หมาะสมกับการทางาน ละคานึงถึงภาพลักษณ์องค์การ เมตงกาย
฿นลักษณะทีไป็นการสรຌางสริม หรือนาเปสูสถานการณ์ทีไอาจป็นการคุกคามทางพศ หรือละมิดทางพศ
5ฺ เมยินยอมหรือสนับสนุน฿หຌมีพฤติกรรมลกปลีไยนผลประยชน์฿นการทางาน กับการตอบทน
ทางพศ
ๆฺ เมสรຌางสภาพวดลຌอม฿นการทางานทีไป็นการสงสริม ฿หຌกิดการคุกคามทางพศ
็ฺ บุคลากร กฟผฺ ทุกระดับมีหนຌาทีไสอดสองดูลเม฿หຌกิดพฤติกรรมการคุกคามทางพศ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับ
การดูลขຌอมูลภาย฿นทีไมีสาระสาคัญ ละป็นความลับทีไยังเมเดຌปຂดผยตอสาธารณชน เม฿หຌบุคคล
ภาย฿นหรือภายนอก ละผูຌทีไเมมีอานาจ฿นการขຌาถึงขຌ อมูลนาเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตน ตຌองจัดทานยบาย
การดูลรักษาความปลอดภัยของขຌอมูลพืไอจัดชัๅนความลับของขຌอมูล ตลอดจนกาหนดผูຌมีอานาจทีไจะขຌาถึง
ขຌอมูลทีไป็นความลับฉพาะผูຌทีไกีไยวขຌองกับขຌอมูลทานัๅน ดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ พฺศฺ โ5ไเ ระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ พฺศฺ โ5ไไ ละระบียบการรักษา
ความลับของทางราชการ ิฉบับทีไ โี พฺศฺ โ5ๆแ รวมทัๅงคูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์
ขຌอมูลขาวสารสวนบุคคล หนวยงานมีระบบการจัดกใบขຌอมูลขาวสารสวนบุคคลทาทีไจาป็นพืไอการ
ดานินงานของหนวยงาน 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 หรือเดຌรับอนุมัติจากผูຌมีอานาจลຌว
โฺ ตຌองเมนาขຌอมูลทีไป็นความลับเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนหรือบุคคลอืไน
ใฺ ตຌองปฏิบัติตามขัๅนตอนละวิธีการรักษาความลับของขຌอมูล กฟผฺ อยางครงครัด
ไฺ ผูຌทีไกีไยวขຌองกับขຌอมูลทีไป็นความลับ ตຌองกใบรักษาละ฿ชຌขຌอมูลดังกลาวอยางระมัดระวัง รวมทัๅงเม
พึงปຂดผยขຌอมูลทีไป็นความลับ มຌจะพຌนสภาพหรือสิๅนสุดการปฏิบัติงานเปลຌว
5ฺ เมหาประยชน์จากขຌอมูลภาย฿น มຌพຌนสภาพหรือสิๅนสุดการปฏิบัติงานทีไ กฟผฺ เปลຌว
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล
นยบายทคนลยีดิจิทัล กฟผฺ สงสริมละผลักดัน฿หຌงานดຌานทคนลยี ดิจิทัล กฟผฺ ติบตอยาง
ยัไงยืนละมีศักยภาพ สามารถตอบสนองกลยุทธ์ละวัตถุประสงค์ของ กฟผฺ อยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส
ประหยัด ละมีการบริหารจัดการทีไดี จึงเดຌกาหนดนวปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
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นวปฏิบัติทีไดี฿นการปຂดผยสารสนทศละความปรง฿ส
แฺ จัดทาสารสนทศของ กฟผฺ อยางรอบคอบ ชัดจน กะทัดรัด ฿ชຌภาษาทีไขຌา฿จงาย ดยปຂดผย
สารสนทศทีไมีสาระสาคัญอยางสมไาสมอ ทัๅง฿นดຌานบวกละดຌานลบพืไอมิ฿หຌผูຌ฿ชຌ กิดความสับสนละขຌา฿จผิด
฿นขຌอทใจจริง ละมีการ฿หຌความสาคัญกับนืๅอหามากกวารูปบบละระบุงืไอนเขทีไสาคัญหรือสมมติฐานทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌครบถຌวน
โฺ จัดทารายงานชิงอภิปรายประกอบ฿นรายงานประจาปพืไอขยายความรืไองทีไสาคัญละยากทีไจะ
ขຌา฿จละชีๅจงนยบายทีไสาคัญของ กฟผฺ กีไยวกับการจัดการความสีไยง฿นการดานินงานละการงิน
ใฺ มีหนวยงานประชาสัมพันธ์ พืไอประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ของ กฟผฺ ฿หຌ ผูຌทีไ
กีไยวขຌองเดຌรับทราบขຌอมูลของ กฟผฺ
ไฺ มีทรัพยากรอยางพียงพอ พืไอชวยพัฒนาความรูຌความสามารถของฝຆายบริหาร฿นรืไองการนาสนอ
สารสนทศละการติดตอสืไอสาร
5ฺ ปຂดผยขຌอมูลกีไยวกับจานวนครัๅงทีไกรรมการละหรือกรรมการชุดยอยตละคนขຌารวมประชุม
ปรียบทียบกับจานวนครัๅงของการประชุมคณะกรรมการละหรือคณะกรรมการชุดยอยตละปเวຌ฿นรายงาน
ประจาป
ๆฺ ปຂดผยทัๅงขຌอมูลทางการงินละเม฿ชการงินดยครบถຌวน พียงพอ ตรงตอความป็นจริง ชืไอถือเดຌ
สมไาสมอ ทันวลา ละทัดทียมกัน ละ฿นการปຂดผยขຌอมูล ละมีการรับฟังคาถามละความหใ น ของ
ผูຌกีไยวขຌองทุกประภทดຌวยความขຌา฿จ ละยอมรับตอการตอบคาถาม หากความหในดังกลาวป็นประยชน์ตอ
กฟผฺ กใจะนาความหในหลานัๅนมา฿ชຌปรับปรุงการดานินงาน
นวปฏิบัติทีไดี฿นการบริหารจัดการ
แฺ ยึดมัไนดานินการ฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย ระบียบ มาตรฐาน ละนยบายดຌานดิจิทัลของ กฟผฺ
ตามคาสัไงละนยบายคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ ิคดทฺี
โฺ ฿หຌปฏิบัติตามนยบาย มาตรฐาน ขຌอกาหนด ดຌานความปลอดภัยตามนยบายความมัไนคงปลอดภัย
ดຌานสารสนทศละเซบอร์ของ กฟผฺ อยางครงครัด
ใฺ ยึดถือนวทางการบริห ารจัดการทคนลยีส ารสนทศทีไดี พืไ อ฿หຌมัไน฿จวาสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ กฟผฺ เดຌอยางมีศักยภาพ ละคุณคาพิไม ดยมีการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นทีไ
หมาะสม
ไฺ พัฒ นาระบบสารสนทศละครงสรຌ างพืๅน ฐานสารสนทศ ฿หຌ มีความพรຌ อม฿ชຌงาน ละมัไนคง
ปลอดภัย พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการดานินงานละความสามารถ฿นการขงขัน
5ฺ บริหารจัดการสารสนทศ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดดย฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา ละทาการประมิน
ความสีไยง บนพืๅนฐานความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ดยมีการบริหารความตอนืไองละความพรຌอม฿ชຌ
งานระบบสารสนทศอยางทัไวถึง
ๆฺ สงสริมละสนับสนุนงานวิจัยละพัฒนาพืไอสรຌางนวัตกรรมดຌานทคนลยีสารสนทศ
็ฺ พัฒนาทคนลยีสารสนทศดຌานบริหารจัดการองค์ความรูຌพืไอนาองค์การเปสูสังคมหงภูมิปัญญา
ละการรียนรูຌ
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ฺ่ สริมสรຌางทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ฿หຌมีทักษะดຌานทคนลยีสารสนทศอยางพียงพอ พืไอพัฒนา
ละพิไมประสิทธิภาพการดานินงานของ กฟผฺ
ฺ้ สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์วร์ละความรูຌทีไ กฟผฺ พัฒนาขึๅน฿หຌกับหนวยงานตาง โ ของประทศ
พืไอชวยหลือสังคม
แเฺ ฿หຌคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ ิคดทฺี มีหนຌาทีไกากับดูลบริหารงานจัดการสารสนทศ ดยตงตัๅง
คณะทางานตามความจาป็น
แแฺ จัดสรรละบริหารทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศ ซึไงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากร฿หຌ
พียงพอตอการดานินงาน
นวปฏิบัติทีไดี฿นการนาสารสนทศมา฿ชຌงาน
แฺ ฿หຌผูຌปฏิบัติงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางดຌานสารสนทศ ละการรักษาความมัไนคงปลอดภัย ดย
ยึดนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กฟผฺ รืไอง นยบายความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ขຌอกาหนดของ
กฟผฺ วาดຌวย การรักษาความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ละมาตรฐานความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ
โฺ ฿หຌมีการนาทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌงานอยางหมาะสม ละมีประสิทธิภาพภาย฿ตຌกรอบนยบาย
ของคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ สอดคลຌองกับนยบาย Thailand 4ฺ0 ผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม ละรองรับนวทางศรษฐกิจพอพียง
3ฺ ฿หຌ ป ฏิบั ติตาม นยบาย คาสัไ ง ขຌอกาหนด มาตรฐาน ละคูมือปฏิบั ติ ทีไอ อกจาก คดทฺ อย า ง
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
ของกลยุท ธ์ ละการดานิน งาน พืไอ พัฒ นาการทางาน สรຌา งนวัต กรรมละพิไม อกาสทางธุร กิจ ดຌ ว ย
ความรอบคอบ
็ฺ ฿หຌมีการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมดຌวย Green IT ดยการลือก฿ชຌอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ละการพัฒนา
ระบบงานทีไ฿ส฿จสิไงวดลຌอม
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
กฟผฺ กาหนดกรอบนวทางการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ ดังนีๅ
แฺ การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตຌองกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดก กฟผฺ ละตຌองสอดคลຌองกับ
หลักการคุຌมคา ปรง฿ส มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละตรวจสอบเดຌ ตามมาตรา ่ หงพระราชบัญญัติ
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ
โฺ การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งละการบริ ห ารพั ส ดุ ข อง กฟผฺ ตຌ อ ง฿ชຌ  งิ น งบประมาณ฿หຌ  ป็ น เปอย า งมี
ประสิทธิภาพกิดความคุຌมคาตอภารกิจของ กฟผฺ ละปງองกันปัญหาการทุจริต
ใฺ การกาหนดคุณลักษณะฉพาะ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿หຌคานึงถึงคุณภาพ ทคนิค ละวัตถุป ระสงค์
ของการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน ละหຌามมิ฿หຌกาหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ฿หຌ฿กลຌคียงกับยีไหຌอ฿ดยีไหຌอหนึไง หรื อ
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ของผูຌขายราย฿ดรายหนึไงดยฉพาะ วຌนตการจัดซืๅอจัดจຌางตามวัตถุประสงค์นัๅนมียีไหຌอดียว หรือจะตຌอง฿ชຌ
อะเหลของยีไหຌอ฿ด กใ฿หຌระบุยีไหຌอนัๅนเดຌ
ไฺ ฿หຌมีการจัดทาผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาปละ฿หຌปຂดประกาศผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจาปดย
ปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของ กฟผฺ ละประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของ กฟผฺ ละ
จัด฿หຌมีการประมินละปຂดผยผลสัมฤทธิ่ของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
5ฺ ฿นการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง ผูຌทีไมีหนຌาทีไดานินการตຌองเมป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือ
คูสัญญา฿นงานนัๅน
ๆฺ พืไอป็นการปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันกันอยางป็นธรรม ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติดานินการ
ตรวจสอบคุณสมบั ติของผูຌ ยืไ นขຌอสนอตละรายวาป็ นผูຌ มีผลประยชน์ ร วมกันหรื อเม หากปรากฏวามีผูຌ ยืไ น
ขຌอสนอป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวทุกรายออก
จากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นครัๅงนัๅน
็ฺ การตรวจรับ ตຌองดานินการ฿หຌสรใจสิๅนดยรใว ละตຌองยึดถือสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือป็น
หลัก
ฺ่ ฿หຌมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางละจัดกใบ
เวຌอยางป็นระบบ พืไอประยชน์฿นการตรวจดูขຌอมูลมืไอมีการรຌองขอ
ฺ้ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง กฟผฺ จะจัด฿หຌภาคประชาชนละผูຌประกอบการมีสวนรวม
฿นการปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางของ กฟผฺ ตามนวทางละวิธีการทีไคณะกรรมการความรวมมือ
ปງองกันการทุจริตประกาศกาหนด
แเฺ การจัดซืๅอจัดจຌางของ กฟผฺ ฿หຌมีการจัดทาราคากลางละผยพรเวຌ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละของ กฟผฺ ดຌวย
แแฺ กระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม หรือการจัดซืๅอจัดจຌาง
สีขียว ิGreen Procurementี ของ กฟผฺ เดຌปฏิบัติตามอกสารวิธีปฏิบัติงานดຌานสิไงวดลຌอม ระบบการจัดการ
คุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ละสิไงวดลຌอม รืไอง การจัดซืๅอจัดจຌาง฿นสานักงาน ละมีการตัๅง
คณะทางานดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอทาหนຌาทีไประชาสัมพันธ์รายการสินคຌาละ
บริการทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม฿หຌทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ ละพิจารณาคัดลือกสินคຌาละบริการทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอมพิไมติม ละขยายขอบขตการจัดซืๅอจัดจຌ างทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมเปยังสินคຌาละบริการอืไน โ
นอกหนือจากวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
นวปฏิบัติทีไดีดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
กฟผฺ ลใงหในถึงความสาคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌ อม฿นการทางาน
นืไองจากลักษณะงานละภารกิจมีความสีไยงทีไอาจกอ฿หຌกิดอุบัติหตุละความสูญสียทัๅงดຌานบุคคล ทรัพย์สิน
ละกระบวนการทางาน จึงมีความมุงมัไนพัฒนาการดานินงานดຌานความปลอดภัยฯ ฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย
รวมถึงยกระดับการดานินงานสูมาตรฐานสากลละทียบทาบริษัทชัๅนนา พืไอปງองกันการกิดอุบัติการณ์อยาง
มีประสิทธิผล ดยมีการนามาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
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 บารุงรักษา ละระบบสง ิปฏิบัติการขต/
ภาคี กาหนด฿หຌขอการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ มอกฺ แ่เเแ:โ55ไ ละ ISO ไ5เเแ ดย
หนวยรับรองภายนอก ิCertified Body; Third Partyี
โฺ กลุม Verified เดຌก หนวยงานกลุมวิศวกรรม กอสรຌาง ขนสง บริการ สารวจ ควบคุมระบบ สืไอสาร
พัสดุ ความปลอดภัย พัฒนาบุคลากร ิศูนย์ฝຄกอบรมี พทย์ละอนามัย ซึไงเดຌรับการตรวจประมิน ตาม
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไฝຆายความปลอดภัย ิอปภฺี กาหนด
ใฺ กลุม Monitored เดຌก หนวยงานกลุมบริหารจัดการ สานักงาน ละหนวยงานสนับสนุน ซึไงเดຌรับ
การติดตามละสุมตรวจประมินตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไฝຆายความปลอดภัย ิอปภฺี กาหนด
ชนดียวกัน
นอกหนือจากการจัด฿หຌมีระบบการจัดการความปลอดภัย ฿นทุกหนวยงานลຌว กฟผฺ ยังเดຌพัฒนา
ระบบสารสนทศดຌานความปลอดภัยฯ สนับสนุนการดานินงานตาง โ ดยรวบรวม ประมินผลละวิคราะห์
ขຌอมูล ส าคัญ ชน ระบบการประมวลผลการฝຄ ก อบรมหลั กสู ตรดຌา นความปลอดภัย ฯ ระบบการรายงาน
อุบัติการณ์ ละมีผนการพัฒนาระบบสารสนทศรองรับการจัดการความปลอดภัยอยางตอนืไอง
การสงสริมละ฿หຌบริการดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพวดลຌอม฿นการทางาน ละ
การกากับการปฏิบัติตามกฎหมาย
พืไอ฿หຌมัไน฿จวาทุกหนวยงานปฏิบัติสอดคลຌองกับกฎหมายละมาตรฐานลຌว กฟผฺ ยังเดຌกากับดูล
สนับสนุนงานดຌานความปลอดภัย ดังนีๅ
แฺ บริการละสนับสนุนการตรวจวัดสภาพวดลຌอม฿นการทางาน฿หຌกับทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับกฎหมายละปງองกันอันตรายทีไสงผลตอสุขภาพอนามัยของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ
โฺ ดานินการชีๅบงละติดตามกฎหมายดຌานความปลอดภัย฿นการทางาน รวมถึงการประมินการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ ดยดานินการผานระบบประมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ิ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 ละประสบการณ์การทางานระหวางกัน
ไฺ มีระบียบปฏิบัติ฿นการควบคุม ดูล ละจัดการกีไยวกับอุปกรณ์คุຌมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ิPPEี การจัดการอุบัติการณ์ ละการจัดการความปลอดภัยผูຌรับจຌาง
วิศวกรรมความสีไยงละควบคุมความสูญสีย
กฟผฺ นาองค์ความรูຌดຌานวิศวกรรม ทคนลยี ละมาตรฐานดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยทีไกีไยวขຌอง
มาประยุกต์฿ชຌพืไอควบคุมความสีไยงละความสูญสีย฿นกระบวนการผลิตละสงเฟฟງา ดยดานินการดังนีๅ
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แฺ รวบรวม วิคราะห์ ประมวลผล ละคาดการณ์ละควบคุมความสูญสียดຌานบุคคล ทรัพย์ สิ น
ครืไองจักร อุปกรณ์ ตลอดจนความสูญสียของกระบวนการผลิตละสงเฟฟງาทีไอาจกิดขึๅน รวมเปถึงประมิน
ความสูญสียทีไกิดขึๅนตอทรัพย์สิน ละกระบวนการผลิตหลักของ กฟผฺ
โฺ ส ารวจละประมิ น ความสีไ ย งภั ย รงเฟฟງ า ละสถานี เ ฟฟງ า รงสู ง ทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง฿หຌ ส อดคลຌ อ ง
ขຌอกาหนดกฎหมาย มาตรฐาน ละ Best Practice ฿นระดับสากล ละสนับสนุนชิงทคนิค฿นงานประกันภัย
฿หຌกับรงเฟฟງา สถานีเฟฟງารงสูง ละศูนย์ควบคุมระบบกาลังเฟฟງาของ กฟผฺ
ใฺ พัฒนาละนาสนอทคนลยี฿หม พืไอ฿หຌกระบวนการทางานมีความสูญสียลดนຌอยลง ชน การลด
ความสูญสีย฿นกระบวนการทางานดย฿ชຌ Robotic Process Automation ิRPAี
ไฺ บริหารความสีไยงดຌานปฏิบัติการ ิOperational Risk Managementี ดยการคຌนหาความสีไยง
ระบุความสีไยง วิคราะห์ละประมิน ละจัดการกับความสีไยง ดยวิคราะห์ละจัดการบริหารความสีไยง
ดຌานปฏิบั ติการ ิOperational Risk Managementี ของหน ว ยงานหลั ก฿หຌ มีความสอดคลຌ องละสามารถ
ชืไอมยงขຌากับนวทางการบริหารความสีไยงของ กฟผฺ ิEnterprise Risk Managementี
5ฺ จัดทานวทาง ขัๅนตอน รูปบบ ฿หຌคาปรึกษา นะนา ละสนับสนุน฿นการจัดการภาวะวิกฤต
ิCrisis Managementี ละการบริหารความตอนืไองทางธุรกิ จ ิBusiness Continuity Managementี ดย
วิคราะห์ละทบทวนกระบวนการวิกฤตทีไสาคัญ ิCritical Processี ของ กฟผฺ ทีไสงผลตอการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ฿หຌทันสมัยละสอดคลຌองกับวิธีการดานินงาน฿นปัจจุบัน มีการทบทวนละวิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
ิBusiness Impact Analysis: BIAี ของ กฟผฺ พรຌอมทัๅงกาหนดคาวิกฤตตาง โ ของกระบวนการหลัก ิCore
Processี รวมกับหนวยงานจຌาของกระบวนการ
ๆฺ จัดทาระบียบ ขຌอกาหนด ละคูมือมาตรฐานดຌานวิศวกรรมความปลอดภัย ละวิศกรรมอัคคีภัย
ชน ระบียบทีไกาหนดหนຌาจอการควบคุมระบบผลิต สง ละควบคุมกาลังเฟฟງาของ กฟผฺ/คู มือการออกบบ
ระบบปງองกันอัคคีภัยสาหรับสถานีเฟฟງารงสูง ศูนย์ควบคุมระบบกาลังเฟฟງา
็ฺ สารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ ดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยละวิศวกรรมอัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์อืไน โ
ทีไกีไยวขຌอง ฿หຌคาปรึกษา นะนา สงสริม สนับสนุนทัๅงทางวิช าการ฿นดຌานวิศวกรรมอัคคีภัย ละสารวจ
ประมินความสีไยงดຌานอัคคีภัย รวมเปถึงการตรวจรับ ตรวจสอบละทดสอบ ิCommissioning, Inspection
and Testingี ดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยรงเฟฟງา วิศวกรรมอัคคีภัย สถานีเฟฟງารงสูง ศูนย์ควบคุมระบบ
กาลังเฟฟງา หมือง รงงาน อาคาร ละสานักงาน พืไอ฿หຌป็นเปตามขຌอกาหนดของกฎหมายละมาตรฐานทีไ
กีไยวขຌอง
ฺ่ การประมินความพียงพอ พรຌอมทัๅงจัดทาขຌอกาหนดมาตรฐานการติดตัๅงของครืไองมือละอุปกรณ์
ทางดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยละอัคคีภัย ละอุปกรณ์อืไน โ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌป็นเปตามขຌอกาหนดของ
กฎหมาย ละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง ฿หຌหนวยงานตาง โ
ฺ้ จัดทาองค์ความรูຌ ละวิชาการทีไกีไยวขຌองดຌานวิศวกรรมอัคคีภัยตามขຌอกาหนดของกฎหมายละอืไน โ
ทีไกีไยวขຌอง ชน ระบบปງ องกัน ละระงับ อัคคีภัย ป็ น ตຌน ดยศึกษา พิจารณา น าทคนลยี ละระบบ
สารสนทศมา฿ชຌ฿นงานดຌานวิศวกรรมความความปลอดภัยละวิศวกรรมอัคคีภัย พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัย
สูงสุด
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นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม
นยบายความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม ป็นองค์การทีไอยูกับสังคมดຌวยความขຌา฿จ กืๅอกูล
มี จ ริ ย ธรรม ปร ง ฿ส ป็ น ธรรม ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขัๅ น พืๅ น ฐาน ส ง สริ ม การพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม ละคุณภาพชีวิต สริมสรຌางวัฒนธรรมองค์การดຌานความรับผิดชอบตอชุมชน
สังคมละสิไงวดลຌอม จึงเดຌกาหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ
แฺ ป็นองค์การของประชาชน ทีไอยูรวมกับสังคมดຌวยความขຌา฿จ ละกืๅอกูลซึไงกันละกัน
โฺ บริหารจัดการอยางมีจริยธรรม ปรง฿ส ป็นธรรมตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน ละคานึงถึง
สิทธิมนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน
ใฺ สงสริมการพัฒนาทีไยัไงยืน ควบคูเปกับการสริมสรຌางประสิทธิภาพละการติบตขององค์การ ดย
ยึดหลักกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ไฺ ป็นผูຌนา฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม ละการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไยัไงยืน฿หຌกับ
สังคมละชุมชน
5ฺ ฿หຌความสาคัญ฿นการปງองกันละบรรทาผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอมจากการดานินงานทีไยึดมัไนตาม
มาตรฐานสากล หรือดานินการ฿หຌดีกวาทีไกฎหมายกาหนด
ๆฺ สงสริมงานวิจัยละพัฒนาดຌานการอนุรักษ์พลังงาน สิไงวดลຌอม ละการพัฒนาเฟฟງาจากพลังงาน
หมุนวียน
็ฺ สรຌางวัฒนธรรมองค์การดຌานความรับผิดชอบตอสังคม฿หຌกิดขึๅนอยางป็นรูปธรรมกพนักงาน
ทุกระดับ ละสนับสนุนงานจิตอาสา
ฺ่ ลกปลีไยนความรูຌละประสบการณ์กับบุคคลละหนวยงานอืไน พืไอ฿หຌมีการรักษาสภาพวดลຌอม
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน฿หຌหมาะสมกับสภาพวดลຌอมอยางตอนืไองละสมไาสมอ
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ
กฟผฺ ปฏิ บั ติ ต ามกฎบั ต รละมาตรฐานดຌ า นบริ ก าร ิCustomer Service Charter and Service
Standardี ดยคานึงถึงวิธีการปฏิบัติตอลูกคຌาทีไป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจุดสัมผัสบริการ ิTouch Pointี
ตลอดสຌนทางดินของลูกคຌา ิCustomer Journeyี ตามขຌอกาหนด 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 กาหนด฿หຌมีขຌอกาหนดฉพาะสาหรับการรับมือ มืไอกิดกรณีขึๅน
2ฺ การพิ จ ารณาก าหนดขຌ อ ก าหนดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ละการ฿หຌ บ ริ ก ารทีไ จ ะน าสนอก ลู ก คຌ า
ิDetermining the Requirements for Products and Servicesี มีการระบุขຌอกาหนดของผลิต ภัณฑ์ ละ
การ฿หຌบริการ รวมถึงขຌอกาหนดทางกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง ละขຌอกาหนดอืไน โ ทีไหในวาจาป็น
สามารถบรรลุตามขຌอกาหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการทีไนาสนอ
3ฺ การทบทวนขຌอกาหนดของผลิ ตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ ิReview of the Requirements for
Products and Servicesี ดานินการ฿หຌบรรลุตามขຌอกาหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการทีไสนอกลูกคຌา
ละจัด฿หຌมีการทบทวนกอนทีไจะยืนยันการสงมอบผลิตภัณฑ์ ละบริการกลูกคຌา รวมถึง
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3ฺ1 ขຌอกาหนดของลูกคຌา รวมถึงขຌอกาหนด฿นการสงมอบ ละกิจกรรมหลังการสงมอบ
3ฺ2 ขຌอกาหนดทีไเมเดຌกาหนดดยลูกคຌา ตจาป็นทีไตຌองกาหนด หรือตຌอง฿ชຌมืไอทราบถึง
3ฺ3 ขຌอกาหนดทีไกาหนดดยสายงานฯ อง
3ฺ4 ขຌอกาหนดทางกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ
3ฺ5 สัญญา หรือขຌอกาหนดการสัไงซืๅอทีไตกตางจากฉบับกอนหนຌา
ทัๅงนีๅ ขຌอกาหนดการสัไงซืๅอทีไตกตางจากฉบับกอนหนຌาตຌองเดຌรับการหในชอบรวมกัน ขຌอกาหนด
ของลูกคຌาตຌองเดຌรับการยืนยันจาก กฟผฺ กอนทีไจะมีการตอบรับคาสัไงซืๅอ ฿นกรณีทีไลูกคຌาเมเดຌ฿หຌขຌอกาหนดมา
อย างป็ น ลายลั กษณ์ อั ก ษร ดย กฟผฺ จะกใบ รั กษาเวຌส าหรั บ บั น ทึ ก ขຌ อ มูล ทีไป็ นอกสาร ท าทีไส ามารถ
ดานินการเดຌสาหรับผลการทบทวนความตຌองการของลูกคຌา รวมทัๅงขຌอกาหนด฿หมของผลิตภัณฑ์ ละการ
฿หຌบริการ ชน อกสารสนอประมูล สัญญาหรือคาสัไงซืๅอ หลักฐานการปลีไยนปลงของสัญญาหรือ฿บสัไงตาง โ
4ฺ การปลีไยนปลงสาหรับขຌอกาหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ ิChanges to Requirements
for the Products and Servicesี มืไอมีการปลีไ ยนปลง฿นขຌอกาหนดของผลิ ตภัณฑ์ ละการ฿หຌ บ ริ การ
อกสารทีไกีไยวขຌองตຌองเดຌรั บ การปรั บ ปรุ ง ละบุ คลากรทีไกีไยวขຌองตຌองเดຌ รั บ ทราบการปลีไ ยนปลงของ
ขຌอกาหนด
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
กฟผฺ กาหนดนวนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม ินวปฏิบัติ฿นการรับผิดชอบตอคูขง
ละจຌาหนีๅ การสงสริมการขงขันทีไป็นธรรมดยตอตຌานการผูกขาดละการลือกปฏิบัติทางการคຌา การบริหาร
จัดการทางการงินตามงืไอนเขตลาด การกาหนดชองทางรับขຌอรຌองรียนละการชดชยกรณีคูขงละจຌาหนีๅ
ถูกละมิดตามกฎหมาย การตอตຌานทุจริตละรับสินบนทีไจะนาเปสูการสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขันทาง
การตลาด ละการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติกับกลุมคูคຌาละผูຌสงมอบี ซึไงสอดคลຌองกับ
พระราชบัญญัติการขงขันทางการคຌา พฺศฺ โ5ๆเ ดยมีลักษณะดังตอเปนีๅ
1ฺ เม฿ชຌอานาจทางการตลาดหรืออานาจตอรองทีไหนือกวา ิชน จานวนผูຌประกอบธุรกิจ฿นตลาด
จานวนงินลงทุน การขຌาถึงปัจจัยการผลิตทีไสาคัญ ชองทางการจัดจาหนาย ครือขาย฿นการประกอบธุรกิจ
ครงสรຌางพืๅนฐานทีไจาป็น฿นการประกอบธุรกิจ หรือกฎระบียบภาครัฐี มาอาปรียบหรือจากัดทางลือกของ
คูคຌาอยางเมป็นธรรม ดยการกีดกันผูຌประกอบธุรกิจรายอืไน ดຌวยวิธีการ กาหนดรายสินคຌา ปริมาณสินคຌา หรือ
วิธีการทางการคຌาอืไน โ ฿นการผลิต ซือๅ หรือจาหนายของผูຌประกอบธุรกิจ ดยมีลักษณะกาหนดราคาขายสินคຌา
หรือบริการตไาอยางเมป็นธรรม หรือการกาหนดราคาซืๅอสินคຌาหรือบริการสูงอยางเมป็นธรรม
2ฺ การกาหนดงืไอนเขทางการคຌา ทีไเมป็นการจากัด หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจ ของคูคຌา หรื อ
ผูຌประกอบธุรกิจรายอืไนอยางเมป็นธรรม ดังนีๅ
โฺแ กาหนดงืไอนเขทางการคຌาทีไ เม ป็ น การลื อกปฏิบั ติ ดยเม มีหตุผ ลอัน ควรระหวางลู ก คຌ า
ตางราย หรือตางพืๅนทีไการทาธุรกิจทีไตกตางกัน ละเมอืๅอประยชน์฿หຌผูຌประกอบธุรกิจบางรายป็นการฉพาะ
อยางเมป็นธรรม
โฺโ กาหนดงืไอนเขทางการคຌาทีไ เมป็นการอานวยประยชน์ตอบทนคูคຌาของคูขงทีไเมมีหตุผล
อันสมควร พืไอ฿หຌคูคຌาปลีไยนมาทาการคຌากับตน
โฺใ เมกาหนดงืไอนเขบังคับดยเมมีหตุผลอันสมควร ฿หຌคูคຌาตຌองซืๅอสินคຌาหรือบริการชนิดทีไ ลูกคຌา
ตຌองการจากตน หรือจากผูຌประกอบการธุรกิจรายอืไน฿นลักษณะการฮัๅว
โฺไ เมกาหนดงืไอนเขหຌามมิ฿หຌคูคຌาดานินธุรกิจหรือทาการคຌากับคูขงดยเมมีหตุผลสมควร
หนຌา 48

โฺ5 เมขຌาควบคุมการตงตัๅงพนักงานของผูຌประกอบธุรกิจทีไป็นคูคຌาอยางป็นธรรม
โฺๆ เมทรกซงการทาธุรกรรมของคูขงอยางเมป็นธรรม
โฺ็ เมทรกซงการบริหารภาย฿นของคู ขงอยางเมป็นธรรม ดຌวยวิธีการ฿ชຌสิทธิออกสียง฿น
การตงตังๅ ผูຌบริหาร หรือวิธีอืไน฿ด฿นธุรกิจของคูขง
โฺ่ เมปฏิสธทีไจะทาการคຌากับคูคຌาดยเมมีหตุผลอันสมควร
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกากับดูล
กฟผฺ กาหนดนวนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกากับดูล พืไอ฿หຌการบริหารจัดการสิทธิของ
หนวยงานกากับดูลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกากับ
ดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌกาหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ
แฺ กาหนด฿หຌมีนวปฏิบัติดຌานการบริหารสิทธิของหนวยงานกากับดูล ละกากับดูล฿หຌดานินการ
ตามนวปฏิบัติภาย฿นระยะวลาทีไกาหนด
โฺ จัด฿หຌมีระบบติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการดานินการอยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืนของ กฟผ.
กฟผฺ ฿หຌความสาคัญ฿นการดานินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน
฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ดຌวยการตระหนักถึงผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากการตัดสิน฿จละ
การดานินงาน฿นดຌานตาง โ ทีไจะสงผลถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียละสังคมประทศชาติ จึงเดຌกาหนดนวนยบาย
ดຌานการพัฒนาทีไยัไงยืนของ กฟผฺ พืไอการบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภาย฿ตຌ การกากับดูล
กิจการทีไดี ดยมีปງาหมายสูงสุด คือ ความยัไงยืนของ กฟผฺ พืไอถือป็นนวทางปฏิบัติบบมีสวนรวมสาหรับ
องค์การละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน รวมถึงสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกากับดูลกิจการทีไดี
฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌกาหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ
1ฺ กาหนดนยบาย กลยุทธ์ กรอบการดานินงาน นวทางการดานินกลยุทธ์ ละพิจารณาคัดลือก
ประดใน ทีไส งสริมการพัฒ นาอย างยัไ งยืน ขององค์ก าร รวมถึงกาหนดปງ าหมายการพัฒ นาอยางยัไงยื น ตาม
ยุทธศาสตร์ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์การป็นองค์การตຌนบบดຌานการพัฒนาอยางยัไงยืนละมีนวทาง
สอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
2ฺ กากับ ดูล ทบทวนการดานินงานดຌานการพัฒนาอยางยัไงยืน ละสงสริม฿หຌนาเปสูการปฏิบัติ
ละสรຌ างการมีสวนรว ม฿นการดานิ นครงการตาง โ ภาย฿ตຌกรอบการพัฒนาอย างยัไงยื นกับ หน วยงานทีไ
กีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์การ รวมถึงกลุมบริษัท฿นครือ กฟผฺ
3ฺ ฿หຌคาปรึกษา สงสริม สนับสนุนทรัพยากรละบุคลากรทีไหมาะสมพืไอ฿หຌมีการดานินกลยุทธ์ดຌาน
การพัฒนาอยางยัไงยืนกิดขึๅนทัไวทัๅงองค์การละสอดคลຌองป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
4ฺ จัดทาคูมือรายงานผลการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ฿หຌกับทุกสายงาน พืไอ฿หຌรายงาน฿นรูปบบดียวกัน
5ฺ ติดตามผลการดานินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ทุกสายงาน ฿นทุกเตรมาส พืไอรวบรวมป็นรายป
6ฺ นาสนอรายงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ฿หຌกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคม ทุกเตรมาส
7ฺ จัดทารายงานผลการดานินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ผยพรสูสาธารณชนป็นประจาทุกป
8ฺ สรุปผลการดานินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ พืไอนาเปสูการทบทวน ปรับปรุง กຌเขขຌอมูล฿หຌมี
ความทันสมัย สอดรับกับบริบทสภาพศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมทีไปลีไยนปลงตลอดวลา
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นวปฏิบัติทีไดีตามนนบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกากับดูลทีไดี
กหนวยงานกากับดูล
กฟผฺ กาหนดนวนนบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกากับดูล
ทีไดีกหนวยงานกากับดูล พืไอ฿หຌการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกากับดูลทีไดี
ป็น เปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลครอบคลุม฿นทุกประดใน ละสอดคลຌองกับหลักการละ
นวทางการกากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌกาหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ
แฺ จัดทาคูมือการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกากับดูลทีไดีกหนวยงาน
กากับดูล ละกากับดูล฿หຌดานินการ฿หຌครบถຌวน ถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ฿นระยะวลาทีไกาหนด
โฺ การรายงานผลดຌานการงินละเม฿ชการงิน ฿หຌนาสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาป็นรายเตรมาส
ดย฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผฺ รวมกับ รวบฺ ทาหนຌาทีไ฿นการสอบทาน ละตรวจสอบความถูกตຌอง
ของรายงานการงิน สวนรายงานทีไเม฿ชการงิน ฿หຌคณะกรรมการชุดยอยทีไกีไยวขຌองรับผิดชอบ฿นการดูลสอบทาน
ใฺ ประสานงานกับ อสปฺ พืไอผยพรขຌอมูลทีไสาคัญบนวใบเซต์ กฟผฺ
ไฺ จัด฿หຌมีระบบติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการดานินการอยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
กฟผฺ ก าหนดนวนยบายการจั ด การขຌ อ รຌ อ งรี ย น พืไ อ การบริ ห ารจั ด การขຌ อ รຌ อ งรี ย น ฿หຌ มี
ประสิทธิภาพ ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ สอดคลຌองกับหลักการละ
นวทางการกากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌกาหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ
แฺ ป็ น องค์ก ารทีไมีก ารบริ ห ารจั ดการขຌอรຌ องรี ยนทีไป็ น เปตามหลั กธรรมาภิบ าล ปร ง฿ส ป็ นทีไ
นาชืไอถือ ละเดຌรับความเวຌวาง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
โฺ บริหารจัดการขຌอรຌองรียนอยางมีจริยธรรม ปรง฿ส ป็นธรรมตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน
ละคานึงถึงสิทธิมนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน
3ฺ สรຌางความชืไอมัไนละมุงมัไน฿นการปฏิบัติงาน พืไอตอบสนองตอความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
คานึงถึงความปลอดภัยของขຌอมูลสวนบุคคล เมทา฿หຌผูຌจຌงขຌอมูลรืไองทุจริตประพฤติมิชอบหรือรຌองรียนเดຌรับ
ผลกระทบหรือสียหาย
ไฺ จัด฿หຌมีศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ทาหนຌาทีไบริหารจัดการขຌ อรຌองรียนของ กฟผฺ ดยรับรืไอง
รຌองรียนจากหลากหลายชองทาง ละมีระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน กาหนดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน
ของผูຌมีหนຌาทีรไ ับผิดชอบทีไถูกตຌอง ป็นธรรมละสมอภาค
5ฺ มีการติดตามการดานินงานของหนวยงาน฿หຌทัน ตามระยะวลาทีไกฎหมาย หรือคูมือ การจัดการ
ขຌอคิดหในละบัตรสนทห์กาหนด
ๆฺ มีการรายงานผลการดานินงาน พืไอ฿หຌสามารถนาเปสูการปรับปรุง ทบทวน การบริหารจัดการ
ความรูຌ สืไอสาร฿หຌผูຌรຌองรียนพืไอลดความขัดยຌง ละประมินผลการจัดการขຌอรຌองรียน
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สวนทีไ 5 คาจากัดความ
คาจากัดความ : การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
ความหมาย
การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม หมายถึง การทีไบุคคลผูຌปฏิบัติหนຌาทีไ
หรือมีตาหนงหนຌาทีไ มีผลประยชน์สวนตัวกอ฿หຌกิดประยชน์ตอตนองหรือพวกพຌอง จนสงผลกระทบตอ
การตัดสิน฿จพืไอประยชน์ขององค์การหรือสวนรวม ทา฿หຌบุคคลนัๅนขาดการตัดสิน฿จทีไทีไยงธรรม กระทา
ความผิดตอหนຌาทีไหรือตาหนงหนຌาทีไ นืไองจากยึดผลประยชน์สวนตนป็นหลัก เมวาการกระทานัๅนจะดย
จตนา เมจตนา ประมาทลินลอ คอร์รัปชันชิงนยบาย หรือมีการทุจริตตอหนຌาทีไกใตาม
กลาวคือ การทีไบุคคลผูຌปฏิบัติหนຌาทีไหรือมีตาหนงหนຌาทีไตัดสิน฿จหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿นตาหนงของตน
อันกอ฿หຌกิดประยชน์ตอตนองหรือพวกพຌองมากกวาประยชน์ของสวนรวม ซึไงมีรูปบบทีไหลากหลาย บางรืไอง
ป็นสิไงทีไปฏิบัติกันทัไวเปดยเมหในวาป็นความผิด ตัวอยางมีพบหในเดຌมาก฿นสังคม ชน การรับสินบน การจายงิน
฿ตຌตຍะ การจายงินตอบทนพืไอ฿หຌตนองเดຌลืไอนตาหนง สงผล฿หຌบุคคลนัๅนขาดความป็นธรรม฿นการตัดสิน฿จ
นืไองจากการยึดผลประยชน์สวนตนป็นหลัก ผลสียจึงกิดขึๅนกับองค์การ ละประทศชาติ ป็นการกระทา
ผิดทัๅงทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ
การคอร์รัปชันชิงนยบาย หมายถึง การกาหนดระบียบหรือนยบายตาง โ ดยบุคคลผูຌมีอานาจ
หนຌาทีไ ซึไงดูหมือนวาถูกตຌองตามกฎหมาย ตทຌจริงลຌวนยบายหลานัๅนอืๅอประยชน์ตอตนองละพวกพຌอง
สงผล฿หຌกิดการผูกขาดละทา฿หຌองค์การ หรือสวนรวมเมเดຌรั บประยชน์สูงสุด หรืออีกนัยหนึไง คือ กรณีทีไ
บุคคลทีไป็นจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿ชຌอานาจบารมีของตนองออกคาสัไงหรือนยบาย พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงประยชน์เดຌสีย
อย าง฿ดอย างหนึไ ง อาจป็ น ฿นงข องทรั พย์ สิ น งิน ทอง หรื อ อาจรวมถึงประยชน์ อืไ นทีไ นอกหนื อ เปกว า
ทรัพย์สินงินทอง ทา฿หຌการตัดสิน฿จ฿นการดานินงานพืไอประยชน์สาธารณะเมสามารถดานินการเดຌอยาง
ป็นกลางหรือยุติธรรม
ทุจริตตอหนຌาที1ไ หมายถึง ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นตาหนงหรือหนຌาทีไ หรือปฏิบัติหรือ
ละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นพฤติการณ์ทีไอาจทา฿หຌผูຌอืไนชืไอวามี ตาหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงทีไตนมิเดຌมีตาหนงหรือ
หนຌาทีไนัๅน หรือ฿ชຌอานาจ฿นตาหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงนีๅ พืไอสวงหาประยชน์ทีไมิควรเดຌดยชอบสาหรับตนอง
หรือผูຌอืไน หรือกระทาการอัน ป็น ความผิดตอตาหนง หนຌา ทีไร าชการหรือ ความผิดตอตาหนง หนຌา ทีไ ฿ น
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอืไน
รูปบบของการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
ปัจจุบัน การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม สามารถกิดขึๅนเดຌหลายรูปบบ
ดังตัวอยางตอเปนีๅ
 การดารงตาหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับองค์การ หรือกิจการทีไมี
ลักษณะป็นการขงขันกับองค์การ หรือป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด กินรຌอยละ 5
 มีญาติป็นผูຌดารงตาหนงบริหาร฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับองค์การ

1

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

กับองค์การ
สาหรับการทุจริตคอร์รัปชัน มีรูปบบตาง โ ดังตอเปนีๅ
 การยักยอก ชน อบอาหรือ฿ชຌทรัพย์สินขององค์การเปป็นของตน
 การทีไ  จຌ า หนຌ า ทีไ รั ฐ รี ย กรຌ อ งงิ น ทรั พ ย์ สิ น ประยชน์ อืไ น ฿ด หรื อ การทีไ ธุ ร กิ จ อกชน฿หຌ สิ น บน
ผลประยชน์ กจຌาหนຌาทีไรัฐ พืไอการตัดสิน฿จทา หรือเมทาอะเรบางอยางกผูຌ ฿หຌสินบน หรือทา฿หຌเดຌรับ
ประยชน์หนือคูขงรายอืไน
 การลือกจຌาง หรือตงตัๅงญาติละพรรคพวกตน
 การทาสัญญา หรือ฿หຌสัมปทานพรรคพวก หรือผูຌสนับสนุนตน
 การ฿ชຌขຌอมูลภาย฿น พืไอประยชน์สวนตน
 การฟอกงิน เดຌก การยกยຌายถายทงินทีไเดຌจากการทุจริต ฉຌอฉล หรือเดຌมาดยผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม ชน การพนัน การคຌาทีไผิดกฎหมาย ฯลฯ เปขຌาธนาคาร สถาบันการงิน หรือธุรกิจทีไถูกกฎหมาย พืไอ
ปຂดบังหลงทีไมาทีไเมถูกตຌองของงิน
 การ฿ชຌตาหนงหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไรัฐอืๅอประยชน์฿หຌบริษัทตนองละพรรคพวก ซึไงอาจรียกวา
ป็นผลประยชน์ขัดยຌงหรือผลประยชน์ทับซຌอน
 การอืๅ อประยชน์ เดຌ  ก การ฿หຌ สั ญ ญาจะ฿หຌ ผลประยชน์  ก  จຌา หนຌ าทีไ รั ฐ฿นทางอຌ อม ช น ฿หຌ
ตาหนง฿นบริษัท มืไอจຌาหนຌาทีไรัฐผูຌนัๅ นปลดกษี ยณหรื อพຌนจากตาหน ง ฿หຌตาหนงงานกญาติห รื อ ฿หຌ
ผลประยชน์ทางอຌอมอืไน โ กจຌาหนຌาทีไรัฐ พืไอลกกับการทีไจຌาหนຌาทีไรัฐอืๅอประยชน์฿หຌกับบริษัทหรือธุรกิจ
นวปฏิบัติการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
หมวด 6 การขัดกันระหวางประยชน์สวนบุคคลกับประยชน์สวนรวม
มาตรา 126 นอกจากจຌ า พนั ก งานของรั ฐ ทีไ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดเวຌ ป็ น การฉพาะลຌ ว หຌ า มมิ ฿ หຌ
กรรมการ ผูຌดารงตาหนง฿นองค์กรอิสระ ละจຌาพนักงานของรัฐทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ประกาศกาหนด
ดานินกิจการดังตอเปนีๅ
ิแี ป็นคูสัญญาหรือมีสวนเดຌสีย฿นสัญญาทีไทากับหนวยงานของรัฐทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนปฏิบัติ
หนຌาทีไ฿นฐานะทีไป็น จຌ าพนักงานของรั ฐซึไงมีอานาจเมวาดยตรงหรื อดยอຌอม฿นการกากับ ดู ล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดานินคดี
ิโี ป็น หุຌน สว นหรือ ผูຌถือ หุຌน ฿นหຌา งหุຌน สว นหรือ บริษัท ทีไ ขຌา ป็น คูสัญ ญากับ หนว ยงานของรัฐ ทีไ
จຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอานาจเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿น
การกากับ ดูล ควบคุม ตรวจสอบหรือดานินคดี วຌนตจะป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
เมกินจานวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กาหนด
ิใี รับสัมปทานหรือคงถือเวຌซึไงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทຌองถิไน หรือขຌาป็นคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทຌองถิไน อันมีลักษณะป็น การผูกขาดตัดตอน หรือป็นหุຌนสวนหรือผูຌ ถือหุຌ น฿นหຌ างหุຌ นสวนหรื อบริ ษั ททีไ รั บ
สัมปทานหรือขຌาป็นคูสัญญา฿นลักษณะดังกลาว ฿นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอานาจเมวาดยตรง
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หรือดยอຌอม฿นการกากับ ดูล ควบคุม ตรวจสอบหรือดานินคดี วຌนตจะป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัดเมกินจานวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กาหนด
ิไี ขຌาเปมีสวนเดຌสีย฿นฐานะป็นกรรมการ ทีไปรึกษา ตัวทน พนักงานหรือลูกจຌาง฿นธุรกิจของ
อกชนซึไงอยูภาย฿ตຌการกากับ ดูล ควบคุ ม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐทีไจຌาพนักงานของรัฐ ผูຌนัๅน
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะป็นจຌาพนักงานของรัฐ ซึไงดยสภาพของผลประยชน์ของธุรกิจของอกชน
นัๅนอาจขัดหรือยຌงตอประยชน์สวนรวม หรือประยชน์ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระ฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไของจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅน
฿หຌนาความ฿นวรรคหนึไง มา฿ชຌบังคับกับคูสมรสของจຌาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึไงดຌวย ดย฿หຌถือวา
การดานินกิจการของคูสมรสป็น การดานิน กิจการของจຌาพนั กงานของรัฐ วຌนตป็นกรณีทีไคูสมรสนัๅ น
ดานินการอยูกอนทีไจຌาพนักงานของรัฐจะขຌาดารงตาหนง
คูสมรสตามวรรคสอง฿หຌหมายความรวมถึงผูຌซึไงอยูกินกันฉันสามีภริยาดยมิเดຌจดทะบียนสมรสดຌวย
ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กาหนด
จຌาพนักงานของรัฐทีไมีลักษณะตาม ิโี หรือ ิใี ตຌองดานินการเม฿หຌมีลักษณะดังกลาวภาย฿นสามสิบวัน
นับตวันทีไขຌาดารงตาหนง
มาตรา แโ7 หຌามมิ฿หຌกรรมการ ผูຌดารงตาหนง฿นองค์กรอิสระ ผูຌดารงตาหนงระดับสูงละผูຌดารง
ตาหนงทางการมืองทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กาหนด ดานินการ฿ดตามมาตรา แโๆ ิไี ภาย฿นสองปนับต
วันทีไพຌนจากตาหนง
มาตรา แโ่ หຌามมิ฿หຌจຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌ
จากผูຌ฿ด นอกหนือจากทรัพย์สินหรือประยชน์อันควรเดຌตามกฎหมาย กฎ หรือขຌอบังคับทีไออกดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย วຌนตการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาตามหลักกณฑ์
ละจานวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กาหนด
ความ฿นวรรคหนึไงมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดจากบุพการี ผูຌสืบสันดาน หรือ
ญาติทีไ฿หຌตามประพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติ฿นวรรคหนึไง฿หຌ฿ชຌบังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดของผูຌซึไงพຌนจากการป็น
จຌาพนักงานของรัฐมาลຌวยังเมถึงสองปดຌวยดยอนุลม
มาตรา แโ้ การกระทาอันป็นการฝຆาฝนบทบัญญัติ฿นหมวดนีๅ฿หຌถือวาป็นการกระทาความผิ ดตอ
ตาหนงหนຌาทีไราชการหรือความผิดตอตาหนงหนຌาทีไ฿นการยุติธรรม
การรายงานการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
ฝຆ า ยบริ ห ารละผูຌ ป ฏิ บั ติ ง าน ตຌ อ งจั ด ท ารายงานการปຂ ด ผยรายการทีไ  ป็ น ประยชน์ ทีไ ขั ด กั นกับ
ประยชน์ของ กฟผฺ ตามบบรายงานทีไกาหนดเวຌ ดยปຂดผยรายการทีไป็นประยชน์ทีไขัดกันกับ ประยชน์
กฟผฺ ดังนีๅ
 ผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป รายงานมืไอขຌารับตาหนง฿หม ละทุกสิๅนป
ละหรือมืไอพบวามีประยชน์สวนตนทีไขัดกันกับประยชน์ กฟผฺ ขึๅนระหวางป
 ผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅง ป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ รายงานมืไอพบวามี
รายการทีไป็นการขัดกันกับประยชน์ กฟผฺ กิดขึๅนระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ
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ความผิด ละทษ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. โ56แ
หมวด แแ บทกาหนดทษ
มาตรา แ6่ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโๆ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา แโๆ วรรคสอง ถຌาพิสูจน์เดຌวาจຌาพนักงานของรัฐนัๅนรูຌหใน ยินยอมดຌวย
จຌาพนักงานของรัฐนัๅนตຌองระวางทษจาคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
มาตรา แ6้ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโ่ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
มาตรา แ7เ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโ็ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินหกดือน หรือปรับ
เมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
มาตรา แ7แ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นพฤติการณ์ทีไอาจทา฿หຌ
ผูຌอืไนชืไอวามีตาหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงทีไตนมิเดຌมีตาหนงหรือหนຌาทีไนัๅนพืไอสวงหาประยชน์ทีไมิควรเดຌดยชอบ
ดຌวยกฎหมายสาหรับตนองหรือผูຌอืไน ตຌองระวางทษจาคุกตัๅงตหนึไงปถึง สิบป หรือปรับตัๅงตสองพันบาทถึง
สองหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
มาตรา แ7โ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นตาหนงหรือหนຌาทีไ หรือ
฿ชຌอานาจ฿นตาหนงหรือหนຌาทีไ ดยมิช อบ พืไอ฿หຌกิดความสียหายกผูຌห นึไงผูຌ฿ด หรือปฏิบัติห รือละวຌน
การปฏิบัติหนຌาทีไดยทุจริต ตຌองระวางทษจาคุกตัๅงตหนึไงปถึงสิบป หรือปรับตัๅงตสองหมืไนบาทถึงสองสนบาท
หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
คาจากัดความ : การรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ด
ความหมาย
ของขวัญ2 หมายความวา งิน ทรัพย์ สิน หรือประยชน์อืไน฿ดทีไ฿หຌ กกัน พืไออัธยาศัยเมตรี ละ฿หຌ
หมายความรวมถึงงิน ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดทีไ฿หຌป็นรางวัล ฿หຌดยสนหาหรือพืไอการสงคราะห์ หรือ
฿หຌป็นสินนๅา฿จ การ฿หຌสิทธิพิศษ ซึไงมิ฿ชป็นสิทธิทีไจัดเวຌสาหรับบุคคลทัไวเป฿นการเดຌรับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการ฿หຌสิทธิพิ ศษ฿นการเดຌรับบริการหรือความบันทิง ตลอดจนการออกคา฿ชຌจาย฿นการดินทางหรือ
ทองทีไยว คาทีไพัก คาอาหาร หรือสิไงอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน ละเมวาจะ฿หຌป็นบัตร ตั็ว หรือหลักฐานอืไน฿ด
การชาระงิน฿หຌลวงหนຌาหรือการคืนงิน฿หຌ฿นภายหลัง
ปกติ ประพณี นิ ย ม โ หมายความวา ทศกาลหรื อวัน ส าคัญ ซึไงอาจมีการ฿หຌ ข องขวัญ กัน ละ฿หຌ
หมายความรวมถึงอกาส฿นการสดงความยินดี การสดงความขอบคุณ การตຌอนรับ การสดงความสีย฿จ
หรือการ฿หຌความชวยหลือตามมารยาททีไถือปฏิบัติกัน฿นสังคมดຌวย
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา3 หมายความวา การรับทรัพย์สินหรือประยชน์
อืไน฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌจากบุคคลทีไ฿หຌกัน฿นอกาสทศกาลหรือวันสาคัญ ละ฿หຌหมายความรวมถึง
2
3

ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ
ประกาศคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ
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การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌ฿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฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌ ใ หมายความวา สิไงทีไมีมูลคา เดຌก การลดราคา การรับ
ความบันทิง การรับบริการ การรับการฝຄกอบรม หรือสิไงอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน
หลักกณฑ์ตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย การ฿หຌหรือรับของขวัญ
ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ
ขຌอ 5 จຌาหนຌาทีไของรั ฐจะ฿หຌของขวัญกผูຌบังคับบั ญชาหรื อบุ คคล฿นครอบครัวของผูຌบังคับ บั ญชา
นอกหนือจากกรณีปกติประพณีนิยมทีไมีการ฿หຌของขวัญกกันมิเดຌ
การ฿หຌของขวัญตามปกติประพณีนิยมตามวรรคหนึไง จຌาหนຌาทีไของรัฐจะ฿หຌของขวัญทีไมีราคา
หรือมูลคากินจานวนทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติกาหนดเวຌ สาหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
การปງองกันละปราบปรามการทุจริตมิเดຌ
จຌาหนຌาทีไของรัฐจะทาการรีไยเรงินหรือทรัพย์สินอืไน฿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฿ชป็นการรับของขวัญตามกรณีทีไกาหนดเวຌ฿นขຌอ 8
ผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของรัฐตามวรรคหนึไง เดຌก ผูຌมาติดตองานหรือ
ผูຌซึไงเดຌรับประยชน์จากการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นลักษณะดังตอเปนีๅ
ิแี ผูຌซึไงมีคาขอ฿หຌหนวยงานของรัฐดานินการอยางหนึไงอยาง฿ด ชน การขอ฿บรับรอง การขอ฿หຌ
ออกคาสัไงทางปกครอง หรือการรຌองรียน ป็นตຌน
ิโี ผูຌซึไงประกอบธุรกิจ หรือมีสวนเดຌสีย฿นธุรกิจทีไทากับหนวยงานของรัฐ ชน การจัดซืๅอจัดจຌาง
หรือการเดຌรับสัมปทาน ป็นตຌน
ิใี ผูຌซึไงกาลังดานินกิจกรรม฿ด โ ทีไมีหนวยงานของรัฐป็นผูຌควบคุมหรือกากับดูล ช น การ
ประกอบกิจการรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ป็นตຌน
ิไี ผูຌซึไงอาจเดຌรับประยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบั ติหนຌา ทีไข อง
จຌาหนຌาทีไของรัฐ
ขຌอ ่ จຌาหนຌาทีไของรัฐจะยินยอมหรือรูຌหในป็น฿จ฿หຌบุคคล฿นครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของรัฐเดຌฉพาะกรณีการรับของขวัญทีไ฿หຌตามปกติประพณีนิยม
ละของขวัญนัๅนมีราคาหรือมูลคาเมกินจานวนทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
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กาหนดเวຌ สาหรับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรั ฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
ขຌอ ้ ฿นกรณีทีไบุคคล฿นครอบครัวของจຌาหนຌาทีไของรัฐรับของขวัญลຌว จຌาหนຌาทีไของรัฐทราบ฿น
ภายหลังวาป็นการรับของขวัญดยฝຆาฝนระบียบนีๅ ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐปฏิบัติตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ
ปງ อ งกั น ละปราบปรามการทุ จ ริ ต ห ง ชาติ ก าหนดเวຌ ส าหรั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประยชน์ อืไ น ฿ดดย
ธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรัฐทีไมีราคาหรือมูลคากินกวาทีไกาหนดเวຌตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต
ขຌอ แเ ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌ฿ดจง฿จปฏิบั ติกีไยวกับการ฿หຌของขวัญหรือรับของขวัญดยฝຆาฝน
ระบียบนีๅ ฿หຌดานินการดังตอเปนีๅ
ิแี ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไของรัฐป็นขຌาราชการการมือง ฿หຌถือวาจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนประพฤติ
ปฏิบัติเมป็นเปตามคุณธรรมละจริยธรรม ละ฿หຌดานินการตามระบียบทีไนายกรัฐมนตรีกาหนดดยความ
หในชอบของคณะรัฐมนตรีวาดຌวยมาตรฐานทางคุณธรรมละจริยธรรมของขຌาราชการการมือง
ิโี ฿นกรณีทีไจຌาหนຌ าทีไของรัฐป็น ขຌาราชการประภทอืไน นอกจาก ิแี หรือพนักงานของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ฿หຌถือวาจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนป็นผูຌ กระทาความผิด
ทางวินัย ละ฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไดานินการ฿หຌมีการลงทษทางวินัยจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅน
ขຌอ แแ ฿หຌสานักงานปลัดสานักนายกรั ฐมนตรีมีหนຌาทีไสอดสองละ฿หຌคานะนา฿นการปฏิบัติตาม
ระบียบนีๅกหนวยงานของรัฐ ฿นกรณีทีไมีผูຌรຌองรียนตอสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีวาจຌาหนຌาทีไของรัฐ
ผูຌ฿ดปฏิบัติ฿นการ฿หຌของขวัญหรือรับของขวัญฝຆาฝนระบียบนีๅ ฿หຌสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจຌงเปยัง
ผูຌบังคับบัญชาของจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนพืไอดานินการตามระบียบนีๅ
ขຌอ แโ พืไอประยชน์฿นการสริมสรຌาง฿หຌกิดทัศนคติ฿นการประหยัดกประชาชนทัไวเป฿นการสดง
ความยิ น ดี การสดงความปรารถนาดี การสดงการตຌอนรั บ หรื อการสดงความสี ย฿จ฿นอกาสตาง โ
ตามปกติประพณีนิยม ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐพยายาม฿ชຌวิธีการสดงออกดย฿ชຌบัตรอวยพร การลงนาม฿นสมุด
อวยพร หรือ฿ชຌบัตรสดงความสีย฿จ ทนการ฿หຌของขวัญ
฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไสริมสรຌางคานิยมการสดงความยินดี การสดงความปรารถนาดี
การสดงการตຌอ นรั บ หรื อการสดงความสี ย฿จ ดຌว ยการปฏิบั ติตนป็น บบอย าง นะน าหรื อก าหนด
มาตรการจู ง฿จทีไจะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก ละพฤติกรรมของผูຌ อยู ฿นบั งคับ บัญชา฿หຌ ป็ นเป฿นนวทาง
ประหยัด
หลักกณฑ์คณะกรรมการ ป.ป.ช. รืไอง การรับทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา
ประกาศคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รืไอง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ
ขຌอ 5 หຌามมิ฿หຌจຌา พนักงานของรัฐผูຌ฿ดรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคานวณป็น งิน เดຌ
นอกหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อันควรเดຌตามกฎหมาย กฎ หรือขຌอบังคับทีไออกดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติหงกฎหมาย วຌนตการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาตามทีไกาหนดเวຌ฿น
ประกาศนีๅ
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ขຌอ 6 จຌาพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาเดຌ ดังตอเปนีๅ
ิแี ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌ จากผูຌ฿ดซึไงมิ฿ชญาติทีไมีราคาหรือ
มูลคา฿นการรับจากตละบุคคล ตละอกาสเมกินสามพันบาท
ิโี ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌทีไการ฿หຌนัๅนป็นการ฿หຌ฿นลักษณะ
฿หຌกับบุคคลทัไวเป
ขຌอ 7 การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌทีไเมป็นเปตามหลักกณฑ์หรือมี
ราคาหรือมีมูลคามากกวาทีไกาหนดเวຌ฿ นขຌอ ๆ ซึไงจຌาพนักงานของรัฐเดຌรับมาดยมีความจาป็นอยางยิไงทีไตຌอง
รั บ เวຌ  พืไ อ รั ก ษาเมตรี มิ ต รภาพ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว างบุ ค คล จຌ า พนั ก งานของรั ฐ ผูຌ นัๅ น ตຌอ งจຌ ง
รายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์ อืไน฿ดนัๅนตอหัวหนຌาสวนราชการ ผูຌบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานอืไนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรทีไจຌาพนักงานของรัฐ ผูຌนัๅน
สังกัด ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับสิไงนัๅนเวຌ พืไอ฿หຌวินิจฉัยวา มีหตุผลความจาป็น ความหมาะสม ละ
สมควรทีไจะ฿หຌจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดนัๅนเวຌป็นสิทธิของตนหรือเม
฿นกรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการ ผูຌบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงาน
อืไนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนสังกัด มีคาสัไงวา เมสมควรรับทรัพย์สินหรือประยชน์
อืไน ฿ดดังกลาว กใ฿หຌคืน ทรัพย์สิน หรือประยชน์ อืไน฿ดนัๅน กผูຌ฿หຌดยทันที ฿นกรณีทีไเมส ามารถคืน฿หຌเดຌ ฿หຌ
จຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนสงมอบทรัพย์สินหรือประยชน์ อืไน฿ดดังกลาว฿หຌป็นสิทธิของหนวยงานทีไจຌาพนักงาน
ของรัฐผูຌนัๅนสังกัดดยรใว
มืไอเดຌดานินการตามวรรคสองลຌว ฿หຌถือวาจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนเมคยเดຌรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ดดังกลาว
฿นกรณีทีไจຌา พนักงานของรัฐผูຌเดຌรับ ทรัพย์สินเวຌตามวรรคหนึไง ป็นผูຌดารงตาหนงหัวหนຌา
สวนราชการระดับกระทรวงหรือทียบทา หรือป็นกรรมการหรือผูຌบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการ
หรื อผูຌ บ ริ ห ารสู งสุ ดของหน ว ยงานอืไน ของรั ฐ ฿หຌ จຌ งรายละอียดขຌอทใจจริ งกีไยวกับ การรั บ ทรั พย์ สิ นหรื อ
ประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอผูຌมีอานาจตงตัๅงถอดถอน สวนผูຌดารงตาหนงประธานกรรมการละกรรมการ฿นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูຌดารงตาหนงทีไเมมีผูຌบังคับ บัญชาทีไมีอานาจถอดถอน฿หຌจຌงตอคณะกรรมการ
ปฺปฺชฺ ทัๅงนีๅ พืไอดานินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง
฿นกรณี ทีไ  จຌ า พนั ก งานของรั ฐ ผูຌ เ ดຌ รั บ ทรั พ ย์ สิ น เวຌ ต ามวรรคหนึไ ง ป็ น ผูຌ ด ารงต าหน ง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ฿หຌจຌงรายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ดนัๅ นตอประธานสภาผูຌ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌ นัๅนป็ นสมาชิ ก
ลຌวตกรณี พืไอดานินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง
฿นกรณีทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌเดຌรับทรัพย์สินเวຌตามวรรคหนึไง ป็นผูຌดารงตาหนงผูຌบริหาร
ทຌองถิไน รองผูຌบริหารทຌองถิไน ผูຌชวยผูຌบริหารทຌองถิไน หรือสมาชิกสภาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
฿หຌจຌงรายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอผูຌมีอานาจตงตัๅงถอดถอน
พืไอดานินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง
ขຌอ ่ หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคานวณป็นงินเดຌ ของจຌาพนักงานของ
รัฐตามประกาศฉบับนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกับผูຌซึไงพຌนจากการป็นจຌาพนักงานของรัฐมาลຌวเมถึงสองปดຌวย
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คาจากัดความ : การคุกคามทางพศ
ความหมาย
การคุกคามทางพศ หมายถึง พฤติกรรมทีไเมพึงปรารถนา สอเป฿นทางพศหรือกีไยวกับรืไองพศ ซึไง
สงผลกระทบตอศักดิ่ศรีของหญิงละชาย การกีดกันทางพศ รวมถึงพฤติกรรมอันเมพึงประสงค์ทัๅงทางกาย
วาจา กิริยา ละทาทาง ทีไสดงออกป็นการทัไวเปละมีผลกระทบตอการทางาน หรือสภาพวดลຌอม฿น
การทางานดຌวย
นอกจากนัๅ น International Labour Office ิILOี เดຌ ฿ หຌ ค านิ ย ามการคุ ก คามทางพศว า ป็ น
พฤติกรรมทางพศอยางหนึไงซึไงนารังกียจ ละป็นการละมิดตอผูຌถูกกระทา พฤติกรรมทีไถือป็นการคุกคาม
ทางพศ ชน
 ทางกาย
การ฿ชຌความรุน รง การสัมผัส รางกายกัน ดยเมส มควรหรืออยางเมหมาะสม
การยຌาหย การขຌา฿กลຌชิดดยเมจาป็น
 ทางสายตา การติดปสตอร์ ภาพ วาดภาพ Screensavers หรือสง Eูmail ทีไสืไอความหมาย
ทางพศ
 ทางวาจา
การออกความหใน หรือ ถามคาถาม กีไย วกับ รูป ฉม วิถีชีวิต รสนิย มทางพศ
การละมิดดຌวยการติดตอทางทรศัพท์
 การเม฿ชຌวาจา การผิวปาก การ฿ชຌสายตามองตลอดรือนราง การสดงทาทางทีไสืไอความหมายทาง
พศ สดงวัตถุทางพศ ฯลฯ
การคุกคามทางพศอาจมี โ รูปบบ คือ
แฺ การลกประยชน์กัน กลาวคือ จะมีการ฿หຌผลประยชน์ตอบทนถຌายอมมีพฤติกรรมทางพศ
บางอยางตามทีไตຌองการ ชน การขึๅนคาตอบทน การลืไอนตาหนงขึๅน การจຌางงานตอเป ป็นตຌน
โฺ การสรຌางสภาพการทางานทีไคุกคาม เมป็นมิตร ตอหยืไอ หรือทา฿หຌหยืไอเดຌรับความอับอาย
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ภาคผนวก

บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
สาหรับผูຌบริหารระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป
วันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
รียน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ขຌาพจຌา ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ตาหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
รับ/ดารงตาหนง มืไอวันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺพฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ขอรายงานรายการขัดกันระหวาง
ประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ตามนวปฏิบัติ฿นคูมือการกากับดูลกิจการทีไ ดีของ กฟผฺ ดยมี
รายละอียดดังตอเปนีๅ
สวนทีไ แ สถานะของรายงาน
 กรณีรับ/ดารงตาหนง฿หม

 รายงานงวดสิๅนป

 กิดการขัดกันระหวางประยชน์

ส ว นตนละประยชน์ส วนรวม
ขึๅนระหวางป

สวนทีไ โ ขຌอมูลรายงาน
 ขຌา พจຌ า เมมีการขัด กัน ระหว า งประยชน์ ส วนตนละประยชน์ส วนรวม ทัๅ งนีๅ เดຌ ยึ ด ถือปฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริ ยธรรม กฟผฺ ละคูมือจริ ยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ดยมิเดຌมีการปฏิบั ติ หรื อมี
พฤติกรรม หรือมีหตุการณ์อันอาจกอ฿หຌกิดการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
 ขຌาพจຌามีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ดังนีๅ
ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
รายละอียด
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 การดารงตาหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน฿น รายละอียดของการขัดกันฯ
กิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ หรือกิจการทีไมี ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ หรือป็นผูຌถือ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
หุຌ น ฿นบริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากัด ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
กินรຌอยละ 5
การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ยกวຌน กรณีเดຌรับมอบหมายจาก กฟผฺ พืไอ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ดารงตาหนง฿นกิจการอันกีไยวนืไอง
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
รายละอียด
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 มีญาติป็นผูຌดารงตาหนงบริหาร฿นกิจการทีไ รายละอียดของการขัดกันฯ
ป็นคูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 การป็ น ทีไป รึ กษาหรื อมีส ว นร ว ม฿นครงการ รายละอียดของการขัดกันฯ
หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็น ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
คูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 อืไนโ
รายละอียดของการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
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 ขຌาพจຌารับทราบวาการฝຆาฝนประมวลจริยธรรม กฟผฺ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ขຌา

ลักษณะหงความผิดทางวินัย ตຌองพิจารณาทษวินัยตามขัๅนตอนการลงทษ ละความรຌายรงของ
การกระทา
ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดตาง โ ทีไ฿หຌเวຌนีๅป็นความจริงทุกประการ
ลงชืไอ
ิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺี
ตาหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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หมายหตุ
1. บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมนีๅ฿ชຌกับผูຌบริหารของ
กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป
2. การรายงาน
 ผูຌวาการ กฟผฺ ฿หຌรายงานดยตรงถึงประธานกรรมการ กฟผฺ
 ผูຌบริหารระดับรองผูຌวาการหรือทียบทา฿หຌรายงานดยตรงถึงผูຌวาการ กฟผฺ
3. กาหนดวลารายงาน
 รายงานมืไอเดຌรับการตงตัๅงหรือดารงตาหนง฿หม รายงานงวดสิๅนป หรือมืไอมีการปลีไยนปลง
ขຌอมูลภายหลัง
4. การจัดกใบอกสารรายงาน
 ตຌนฉบับกใบทีไกองธรรมาภิบาล ิกธภูหฺี ฝຆายกากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ิอกปฺี
 สานากใบทีไสายงาน
คานิยามศัพท์
ญาติ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดียวกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส
ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม ิประกาศ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใี
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บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
สาหรับผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรบั ตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
วันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
รียน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ขຌาพจຌา ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ลขประจาตัว ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ตาหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ิปรดระบุชืไอคณะกรรมการี
สังกัด ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ เดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ละมีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ดังนีๅ
ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 การดารงตาหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน ฿น
กิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ หรือกิจการทีไมี
ลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ หรือป็นผูຌถือ
หุຌ น ฿นบริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
กินรຌอยละ 5
ยกวຌน กรณีเดຌรับมอบหมายจาก กฟผฺ พืไอ
ดารงตาหนง฿นกิจการอันกีไยวนืไอง

รายละอียด

รายละอียดของการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 มีญาติป็นผูຌดารงตาหนงบริหาร฿นกิจการทีไ รายละอียดของการขัดกันฯ
ป็นคูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
รายละอียด
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 การป็ น ทีไป รึ กษาหรื อมีส ว นร ว ม฿นครงการ รายละอียดของการขัดกันฯ
หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็น ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
คูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 อืไนโ
รายละอียดของการขัดกันฯ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… การดานินการมืไอกิดการขัดกันฯ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 ขຌาพจຌารับทราบวาการฝຆาฝนประมวลจริยธรรม กฟผฺ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ขຌา

ลักษณะหงความผิดทางวินัย ตຌองพิจารณาทษวินัยตามขัๅนตอนการลงทษ ละความรຌายรงของ
การกระทา
ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดตาง โ ทีไ฿หຌเวຌนีๅป็นความจริงทุกประการ
ลงชืไอ
ิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺี
ตาหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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หมายหตุ
1. บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมนีๅ฿ชຌกับผูຌปฏิบัติงานทีไ
เดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
2. การรายงาน
 ฿หຌรายงานดยตรงถึงผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน
3. กาหนดวลารายงาน
 รายงานมืไอพบการขัดกันระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ
4. การจัดกใบอกสารรายงาน
 ตຌนฉบับกใบทีไหนวยงานตຌนสังกัด
 สานา กใบทีไกองธรรมาภิบาล ิกธภูหฺี ฝຆายกากับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ิอกปฺี จานวน แ
ฉบับ ละกใบทีไตนอง แ ฉบับ
คานิยามศัพท์
ญาติ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดียวกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส
ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม ิประกาศ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใี
กรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ  หมายความถึง คณะกรรมการ ตามคาสัไง กฟผฺ ทีไ
คฺ แ็โ/โ5ๆแ รืไอง นวทางการปฏิบัติงานตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌว ยการจัดซืๅอจัดจຌางละ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ ละคณะกรรมการ ตามขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ่้ ละ ใ้เ ละ
ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ5ๆ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง เดຌก
 คาสัไง 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 หรือผูຌทาหนຌาทีไตรวจรับพัสดุหรืองานจຌาง
1.5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานซืๅอหรืองานจຌาง
1.5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางกอสรຌาง
2. การจຌางทีไปรึกษา
2.1 คณะกรรมการดานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
2.2 คณะกรรมการดานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก
2.3 คณะกรรมการดานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง
2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา หรือผูຌทาหนຌาทีไตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา
3. การจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง
3.1 คณะกรรมการดานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
3.2 คณะกรรมการดานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือก
3.3 คณะกรรมการดานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง
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3.4 คณะกรรมการดานินงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ
3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง หรือผูຌทาหนຌาทีไตรวจ
รับงานจຌาง
4. การลกปลีไยน ิ฿หຌมีคณะกรรมการ กรณีการลกปลีไยนพัสดุกับอกชนี
5. การจาหนายพัสดุ
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 การปรสภาพละทาลาย
 คณะกรรมการควบคุมการปรสภาพหรือทาลาย
 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. การจาหนายชืๅอพลิง
 คณะกรรมการการจาหนายชืๅอพลิง
7. การจาหนายทีไดิน
7.1 คณะกรรมการดานินการขายทีไดิน
7.2 คณะกรรมการดานินการลกปลีไยนทีไดิน
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บรรณานุกรม
แี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับ ทีไ ใโแ วาดຌว ย หลักกณฑ์การกากับละชืไอมยงบริษัท฿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 ขຌอบั งคับ กฟผฺ ฉบั บ ทีไ 347 วาดຌว ย ประมวลจริ ยธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆ ายบริ ห าร ละ
ผูຌปฏิบัติงาน
4ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็ใ วาดຌวย การประชุมละการดานินกิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ
5ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ่้ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ซึไงเดຌมีการกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้เ
6ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้่ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ ละผูຌอานวยการฝຆาย
7ี ขຌ อ บั ง คั บ กฟผฺ ฉบั บ ทีไ ไเเ ว า ดຌ ว ย คณะกรรมการสรรหาผูຌ ว า การ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
ผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกาหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ
8ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 402 วาดຌวย การกากับดูลกิจการ
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 คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
แ4ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 409 วาดຌวย คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
แ5ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 410 วาดຌวย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
16ี คูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์
17ี คู มื อ การประมิ น ผลการด านิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบประมิ น ผล ฿หม ิState Enterprise
Assessment Model: SEูAMี ของสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
18ี คูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ
19ี คูมือการสรรหาละตงตัๅงกรรมการ กฟผฺ
20ี คูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
21ี คาสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ แ็โ/โ5ๆแ รืไอง นวทางการปฏิบัติงานตามระบี ยบกระทรวงการคลังวา ดຌว ย
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ
22ี คาสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ โเโ/โ5ๆแ รืไอง ตงตัๅง คณะกรรมการพัฒนาละจัดการธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี
23ี คาสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ 115/โ5ๆ3 รืไอง การจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ
24ี นวทางการดานินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล 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
28ี
29ี
30ี
31ี
32ี
33ี
34ี
35ี
36ี
37ี
3่ี
39ี
4เี
41ี
42ี
43ี
44ี
45ี
46ี
47ี
48ี
49ี
50ี
51ี
52ี
53ี
54ี

ประกาศ กฟผฺ ทีไ 22/โ5ๆ3 รืไอง นยบายทรัพยากรบุคคล กฟผฺ
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 36/2563 รืไอง นยบายการ฿หຌบริการละมาตรฐานดຌานบริการ
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 37/2563 รืไอง นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 38/2563 รืไอง นยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกากับดูล
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/2563 รืไอง นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 40/2563 รืไอ ง นยบายดຌา นการรายงานผลการปฏิบัติง านตามนยบายละ
นวทางการกากับดูลทีไดีกหนวยงานกากับดูล
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 41/2563 รืไอง นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 47/โ5ๆ3 รืไอง นยบายการกากับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 53/2563 รืไอง นยบายดຌานนวัตกรรมละการจัดการความรูຌ กฟผฺ
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 54/โ5ๆ3 รืไอง นยบายการรับละ฿หຌของขวัญ
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 2/โ5ๆ4 รืไอง จตจานงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล
ประกาศคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รืไอง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ
พระราชบัญญัติการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พฺศฺ โ55เ
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูลละบริหารรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562
พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พฺศฺ โ5ไเ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการละผูຌปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5แ่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละมิดของจຌาหนຌาทีไ พฺศฺ โ5ใ้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พฺศฺ โ5ๆแ ละทีไ
กຌเขพิไมติม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พฺศฺ โ5ๆโ
พระราชบัญญัติรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พฺศฺ โ5ไใ
พระราชบัญญัติ วาดຌวย ความผิดของพนักงาน฿นองค์การหรือหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5เโ
พระราชบัญญัติ วาดຌวย ความผิดทางวินัยของขຌาราชการซึไงเปปฏิบัติหนຌาทีไ฿นหนวยงานทีไมิ฿ชสวนราชการ
พฺศฺ โ5ใไ
มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ้ มีนาคม พฺศฺ โ5ใ็ รืไอง หลักกณฑ์การตงตัๅงละการพຌนจากตาหนง
กรรมการรัฐวิสาหกิจละบทกากับขຌาราชการทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โไ กุมภาพันธ์ พฺศฺ โ5ไแ รืไอง จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ็ มีนาคม พฺศฺ โ5ไแ รืไอง มาตรการปງองกันการสวงหาประยชน์จาก
การป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ กันยายน พฺศฺ โ5ไแ รืไอง หลักกณฑ์ละนวทางการกากับดูลทีไดี฿น
รัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๆ มิถุนายน พฺศฺ โ5ไใ รืไอง การตงตัๅงกรรมการ฿นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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55ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ็ มษายน พฺศฺ โ5ไ็ รืไอง การกาหนดขอบขตสภาพการจຌางทีไกีไยวกับงิน
สาหรับรัฐวิสาหกิจ
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 ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย การ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ
63ี ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย การกาหนดนยบายละการกากับดูลรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2557 ละ
ทีไกຌเขพิไมติม
ๆไี หนังสือทีไ กฟผฺ ้D0100/71204 ลงวันทีไ แไ กรกฎาคม พฺศฺ โ5ๆเ รืไอง สมรรถนะละความรูຌทีไจาป็น
ิSkill Matrixี ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
65ี หลักการละนวทางการกากับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ละนวทางปฏิบัติของสานักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
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