สารบัญ
สารประธานกรรมการ กฟผ.
สวนทีไ แ บททัไวเป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผฺ
สวนทีไ โ การกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
นิยามของการกำกับดูลกิจการทีไดี
ความสำคัญของการกำกับดูลกิจการทีไดี
นยบายทีไกีไยวขຌองกับการกำกับดูลกิจการทีไดี
สวนทีไ 3 หลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
หมวดทีไ แ บทบาทของภาครัฐ
หมวดทีไ 2 การบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล
หมวดทีไ 3 คณะกรรมการ กฟผฺ
หมวดทีไ 4 บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
หมวดทีไ 5 ความยัไงยืนละนวัตกรรม
หมวดทีไ 6 การปຂดผยขຌอมูล
หมวดทีไ 7 การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
หมวดทีไ 8 จรรยาบรรณ
หมวดทีไ 9 การติดตามผลการดำนินงาน
สวนทีไ 4 นวปฏิบัติทีไดีตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี
นวปฏิบัติทีไดีของคณะกรรมการ กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌบริหาร กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดี฿นการดำนินงานของ กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารการงินละบัญชี
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ด
นวปฏิบัติทีไดี฿นการหลีกลีไยงการคุกคามทางพศ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
นวปฏิบัติทีไดีดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน
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นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม
นวปฏิบัติทีไดีตามกฎบัตรละมาตรฐานดຌานบริการ
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืนของ กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทาง
การกำกับดูลทีไดีกหนวยงานกำกับดูล
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
สวนทีไ 5 คำจำกัดความ
การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
การรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ด
การคุกคามทางพศ
ภาคผนวก
บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมสำหรับ
คณะกรรมการ กฟผ.
บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมสำหรับผูຌบริหาร
ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป
บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมสำหรับผูຌปฏิบัติงาน
ทีไเดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
บรรณานุกรม
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คูมือการกำกับดูลกิจการทีไดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ป โ564
สวนทีไ แ บททัไวเป
การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ิกฟผฺี ป็นรัฐวิสาหกิจดຌานสาธารณูปภคภาย฿ตຌการกำกั บดู  ล
ของกระทรวงพลังงาน จัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ ดย
การรวมกิจการดຌานการผลิตละสงพลังงานเฟฟງา ใ หง เดຌ ก การเฟฟງายันฮี การลิกเนท์ ละการเฟฟງา
ตะวันออกฉียงหนือ ขຌาป็นหนวยงานดียวกัน ตัๅงตวันทีไ แ พฤษภาคม โ5แโ พืไอดำนินภารกิ จหลั ก ดຌา น
การจัดหาพลังงานเฟฟງา฿หຌพียงพอตอความตຌองการของคนเทย รวมถึงการรักษาสถียรภาพของระบบเฟฟງา฿น
ประทศเทย฿หຌมีความมัไนคง
฿นกระบวนการบริหารจัดการชิงกลยุทธ์ กฟผฺ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ คานิยมละวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
กฟผฺ ดังนีๅ
วิสัยทัศน์
Innovate Power Solutions for a Better Life: นวัตกรรมพลังงานเฟฟງาพืไอชีวิตทีไดีกวา
พันธกิจ

ป็นองค์การหลักพืไอรักษาความมัไนคงดຌานพลังงานเฟฟງาละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขั นของ
ประทศดຌวยนวัตกรรมพืไอความสุขของคนเทย
คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.
คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผฺ SPEED ป็นนวทางทีไ กฟผ. ตຌองการ฿หຌผูຌปฏิบั ติ งานทุ ก คน
ยึดถือ ละประพฤติปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทีไมุงนຌน พืไอจะชวยสงสริมละสนับสนุนการดำนินภารกิ จของ
องค์การ฿หຌบรรลุตามปງาหมายทีไวางเวຌ ดยมีรายละอียดดังนีๅ
S: Synergy รวมพลังประสาน
• วัตถุประสงค์ : มุงปງาหมายดียวกัน ลดการทำงานทีไมุงทำงาน฿นสว นของตัวอง ิSiloี ละพิไม
การทำงานทีไนຌนความรวมมือระหวางหนวยงาน ิCross Functionี
• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : ทำงานดยมุงผลลัพธ์ตามปງาหมายขององค์การ ทำงานรว มกันป็ น
ทีม เมบงยกหนวยงาน บงปันองค์ความรูຌละขຌอมูลระหวางกัน
P: Proactive Approach รุกงานกຌาวเกล
• วัตถุประสงค์ : คิดอยางป็นระบบ ทำงานชิงรุกอยางมืออาชีพ
• ขอบขตพฤติกรรมทีไม ุงนຌน : มีว ิส ัยทัศน์ ละคิดคาดการณ์เปขຌางหนຌา ทำงานบบมืออาชีพ มี
ความกระตือรือรຌน พืไอปรับปรุงการทำงาน฿หຌดียิไงขึๅน
E: Empathy ฿ส฿จสรຌางมิตร
• วัตถุประสงค์ : สรຌางความสัมพันธ์ละความขຌา฿จกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงภาย฿นละภายนอก
• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : สืไอสาร สรຌางความขຌา฿จกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงภาย฿นละภายนอก
ป็นบบอยางทีไดี ละมองลูกคຌาป็นศูนย์กลาง คารพ฿นความสามารถของผูຌอืไน
E: Entrepreneurship คิดบบผูຌประกอบการ
• วัตถุประสงค์ : ดำนินงานอยางมีจริยธรรม มุงลดตຌนทุน ละบริหารทรัพยากรอยางคุຌมคา
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• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : บริหารจัดการทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ละทำงานอยา งมี

จริย ธรรมละธรรมาภิบาล สริม สรຌางความรูຌ สึกป็นจຌาขององค์การ พรຌอมรับความทຌาทาย ละรียนรูຌจาก
ความผิดพลาด
D: Digitalization ขับคลืไอนงานดຌวยดิจิทัล
• วัตถุประสงค์ : มีความคิดสรຌางสรรค์ ทันสมัย นำทคนลยี ละนวัตกรรมมาขับคลืไอนองค์การ
• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : มีความคิดสรຌางสรรค์ ยืดหยุน คลองตัว ทันสมัย ปรับตัวตามทคนลยี
ละดิจิทัล รวมสรຌางนวัตกรรม
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สวนทีไ โ การกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
การกำกับดูลกิจการทีไดี หมายถึง การกำกับดูลกิจการทีไป็นเปพืไอการสรຌางคุณคา฿หຌกิจ การอยาง
ยัไงยืน นอกหนือจากการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌ กผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอนำเปสูผลอยางนຌอยคือ สามารถ
ขงขันเดຌละมีผลประกอบการทีไดีดยคำนึงถึงผลกระทบ฿นระยะยาว การดำนินงานตຌองมีจริยธรรม คารพ
สิทธิละมีความรับผิดชอบตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ป็นประยชน์ตอสังคมละพัฒนาหรือลดผลกระทบดຌา นลบ
ตอสิไงวดลຌอม ตลอดจนสามารถปรับตัวเดຌภาย฿ตຌปัจจัย การปลีไย นปลง ดยมีหลักสำคัญของการกำกับ ดู ล
กิจการทีไดี ดังนีๅ
หลักนิติธรรม
- มีการออกกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ทีไทันสมัยละป็นธรรม ป็นทีไยอมรับละยินยอมพรຌ อม฿จปฏิ บั ติ
ตามของผูຌปฏิบัติงาน/หนวยงาน/สังคม
- บริหารละปฏิบัติงานตามระบียบปฏิบัติ มิ฿ชตามอำภอ฿จ
- ปรับปรุงกระบวนการราง ออกกฎละหรือระบียบปฏิบัติ ละการบังคับ฿ชຌ฿หຌมีความรัดกุม รวดรใ ว
ละป็นธรรม
หลักคุณธรรม
- ยึดมัไน฿นความถูกตຌองดีงามของศีลธรรม จริยธรรม ละวัฒนธรรมทีไสังคมยอมรับวาพึงปฏิบัติ
- รณรงค์฿หຌบุคลากรปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นตัวอยางกสังคม
- สงสริมสนับสนุ น฿หຌผูຌ ปฏิบั ติง านมี ความซืไอสั ตย์ จริง฿จ ขยัน อดทน มีระบียบวินัย ประกอบอาชี พ
สุจริต จนป็นนิสัยประจำ
หลักความปรง฿ส
- สรຌางความเวຌวาง฿จซึไง กั นละกันของคน฿นองค์การ ดยปรับปรุงกลเกการทำงานของทุ ก หน ว ยงาน
฿หຌมีความปรง฿ส ผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌส วนสีย ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌดยสะดวกละขຌา฿จ
งาย
- มีกระบวนการ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตรวจสอบความถูกตຌองชัดจนเดຌ
- มีหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการดำนิ นงานตาง โ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿ส
หลักการมีสวนรวม
- ปຂดอกาส฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย มีสวนรวมรับรูຌ ละสนอความหใ น฿น
การตัดสิน฿จปัญหาสำคัญของหนวยงานละหรือประทศ เมวาดຌวยการจຌงความหใน การเตสวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การสดงประชามติ หรืออืไน โ
- คารพ฿นความคิดหในทีไตกตาง
หลักความรับผิดชอบ
- ตระหนัก฿นสิทธิหนຌาทีไ หรือสำนึก฿นความรับผิดชอบตอสังคมหรือสิไงวดลຌอม
- ฿ส฿จปัญหาสาธารณะของหนวยงาน ละหรือ บຌานมือง
- กระตือรือรຌน฿นการกຌปัญหา
- กลຌายอมรับผลดีละผลสียจากการกระทำของตน
หลักความคุຌมคา
- บริ ห ารจั ด การละ฿ชຌ ท รั พ ยากรที ไ ม ี จ ำกั ด พื ไ อ ฿หຌ  กิ ด ประยชน์ ส ู ง สุ ด ก ส  ว นรวม รณรงค์ ฿ หຌ
ผูຌปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด
- สรຌางสรรค์สินคຌาละบริการทีไมีคุณภาพ
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-

รักษาละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌสมบูรณ์ยัไงยืน
สรຌางมูลคาพิไม

ความสำคัญของการกำกับดูลกิจการทีไดี
1ฺ สริม สรຌางความปรง฿ส฿นระบบบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีม าตรฐานการปฏิบัติทีไป็นสากล
ชัดจน ละตรวจสอบเดຌ
2ฺ สรຌางความชืไอถือละความมัไน฿จกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
3ฺ ทำ฿หຌการดำนินงานบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป็นทีไ
ยอมรับ สามารถขงขันเดຌ฿นระดับสากล ละสรຌางมูลคาพิไมกองค์การ
4ฺ ฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลสารสนทศ ทัๅงขຌอมูลทางการงินละเม฿ชทางการงินอยางมีระบบ ถูกตຌอง
ชืไอถือเดຌ ครบถຌวน พียงพอ สมไำสมอ ละทันวลา
5ฺ มีจรรยาบรรณขององค์การ ฿หຌกรรมการ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงานทุกคนเดຌทราบถึ งมาตรฐาน
การปฏิบัติทีไดี
6ฺ ป็นครืไองมือตรวจสอบการทำงานดຌานตาง โ ขององค์การ
7ฺ ป็นครืไองมือปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์ทีไอาจกิดขึๅน
นยบายทีไกีไยวขຌองกับการกำกับดูลกิจการทีไดี
นยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผ.
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการกำกับดู ลกิจการทีไดี ละการตอ ตຌานการทุจ ริตของ กฟผฺ ตาม
ประกาศ กฟผฺ ทีไ 47/2563 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไดำนินงานดຌวยความซืไอสัต ย์สุจ ริต
ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ละตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบ ซึไงมีสาระสำคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
นยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ เดຌนำหลักการกำกับดูลกิจการ
ทีไดีของ กฟผฺ มา฿ชຌ฿นการดำนินงานทุกขัๅนตอนอยางครงครัด ละนำนวทางละมาตรการตามยุท ธศาสตร์
ชาติ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต มาป็นกรอบ฿นการปງองกันละตอตຌานการทุจริต ละ
กำหนดมาตรการควบคุมภาย฿นของ กฟผฺ รวมทัๅง฿หຌความสำคัญกับการกำหนดวิสัย ทัศน์ กลยุทธ์ นยบาย
ละผนงานทีไสำคัญ ดยคำนึงถึงความถูกตຌอง ครบถຌวน ทันวลา ละมีการพิจารณาถึงปัจจัย สีไย งละวาง
นวทางการบริหารจัดการอยางหมาะสม ตลอดจนยึดถือจรรยาบรรณละนวปฏิบัติทีไดีตามคูมื อจริย ธรรม
ละจรรยาบรรณ กฟผฺ ป็นนวทาง฿นการประพฤติปฏิบัติ ควบคูเปกับขຌอบังคับละระบียบของ กฟผฺ
นอกจากนีๅ นยบายฯ ดังกลาวเดຌสงสริม฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ปฏิบัติงานดຌวยความทุม ท
ตามบทบาทหนຌาทีไ มีความป็นธรรม ละตระหนักถึงความสำคัญละความจำป็น฿นการปງองกั นละตอ ตຌา น
การทุจริต มุงนຌนการบริหารจัดการนวัตกรรม ละพัฒนาความยัไงยืนชิงยุทธศาสตร์ข ององค์การ ดยคำนึงถึง
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทุกกลุม สงสริม฿หຌมีการติดตาม ปຂดผย ละรายงานผลการดำนินงานดຌา นการงิ น ละ
เม฿ ชการงิน การปฏิบัติตามนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี ละการปฏิ บัติตามกฎหมาย ระบีย บ ละ
ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับการดำนินงานของ กฟผฺ อยางถูกตຌอง ครบถຌวน ชืไอถือเดຌ สมไำสมอ ละทันวลา
รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌมีระบบ มาตรการ หรือนวทางการฝງาระวัง ตรวจสอบ ละรับรืไองรຌองรียน พืไอปງองกัน
มิ฿หຌกิดการทุจริต฿นทุกกระบวนการทำงาน ตลอดจนสงสริม฿หຌมีการตงตัๅงคณะกรรมการฉพาะรืไ องตาม
ความหมาะสม พืไอพิจารณากลัไนกรองงานทีไมีความสำคัญอยางรอบคอบ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนำเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌตงตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอ ตຌา น
การทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ฿หຌป็นผูຌจัดทำคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿ นการดำนินงานทีไกีไยวขຌอง บริหาร
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จัดการละสงสริม การดำนินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดำนินงาน อยางนຌอย
เตรมาสละ แ ครัๅง
กฎบัตรละมาตรฐานดຌานบริการ
กฟผฺ มี ก ารกำหนดกฎบั ต รละมาตรฐานดຌ า นบริ ก าร ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 21/2564 ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการปฏิบัติตอลูกคຌาป็นเปตามมาตรฐานการบริการ ละ฿หຌผูຌปฏิบัติงานขຌ า฿จถึง บทบาท
หนຌาทีไละวิธีปฏิบัติตอลูกคຌาทีไป็นมาตรฐานขององค์การครอบคลุมทุกจุดสัมผัสบริการ ิTouch Pointี ทาง
ธุรกิจทีไอาจมีกับลูกคຌา ละมีการทบทวนกฎบัตรฯ อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง พืไอ฿หຌทันตอ การปลีไย นปลงบน
พืๅนฐานของความตຌองการของลูกคຌาละการปลีไยนปลงของตลาด ดยมีสาระสำคัญของกฎบัตรฯ ดังนีๅ
กฏบัตรละมาตรฐานดຌานบริการ ป็นนยบายทีไสืไอสารถึงความมุงมัไนของ กฟผ. ฿นการ฿หຌบริการตอ
ลูกคຌา ซึไงมีขอบขตครอบคลุมทุกประภทธุรกิจทีไ กฟผ. ดำนินงาน พืไอ฿หຌการบริการมีคุณภาพสูงสุด ฿นวลา
ทีไกำหนด ดຌวยความป็นมืออาชีพจากวิสัย ทัศน์องค์การ นวัตกรรมพลังงานเฟฟງาพืไอชีวิตทีไดีกวา ดຌวย
การป็นองค์การหลักพืไอรักษาความมัไนคงดຌานพลังงานเฟฟງา ละพิไม ขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศดຌวยนวัตกรรม พืไอความสุขของคนเทย รวมถึง มีมาตรฐานดຌานบริการลูกคຌาทีไคำนึงถึงกระบวนการ฿น
ทุกจุดสัม ผัสบริการของสຌนทางดินของลูกคຌา ิCustomer Journeyี ดยระบุรายละอีย ดมาตรฐานดຌา น
บริการของทุกประภทธุรกิจทีไ กฟผ. ดำนินงาน ฿นคูม ือการบริหารจัดการลูกคຌา ละตลาด กฟผ. พืไอ฿หຌ
สามารถ฿หຌบริการละกำหนดนวทางการประมินผลเดຌครบถຌวนทุกขัๅนตอนทีไสำคัญ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนำเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌ ตงตัๅง คณะอนุกรรมการ
การมุงนຌนผูຌม ีสวนเดຌสว นสีย ละลูก คຌา ิStakeholder & Customer Management Sub-committee :
SCMี ฿หຌป็นผูຌจัดทำคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿ นการดำนินงานทีไกีไย วขຌอง บริหารจัดการละ สงสริมการ
ดำนินงานตามกฎบัตรฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดำนินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 14/2564
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการดำนินธุรกิจของ กฟผฺ ป็นเปอยางป็นธรรมตอผูຌกีไย วขຌอง฿นระบบนิ วศ
ิEcosystemี มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ซึไงมีสาระสำคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
1. นวปฏิบัติ฿ นการรับผิดชอบตอ คู  ขงละจຌาหนีๅ กำหนด฿หຌ กฟผ. ตຌองปฏิบัติตอคู ขง ตาม
กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการขงขันทางการคຌา ยึดถือกติกาการขงขันอยางป็นธรรม ละปฏิบัติตอจຌาหนีๅตาม
สัญญา ขຌอตกลง ละงืไอนเขทีไมีตอจຌาหนีๅดยครงครัด ภาย฿ตຌความรับผิดชอบของฝຆายจัดการธุรกิจ ฝຆาย
พัฒนาธุรกิจกีไยวนืไอง Project Management Office ิPMOี ละรองผูຌวาการการงินละบัญชี ิCFOี
2. การสงสริมการขงขันทีไป็นธรรม ดยตอตຌานการผูกขาด ละการลือกปฏิบัติทางการคຌา ภาย฿ตຌ
ความรับผิดชอบของฝຆายสัญญาซืๅอขายเฟฟງา ฝຆายจัดการธุรกิจ ฝຆายพัฒนาธุรกิจกีไย วนืไอง ละ Project
Management Office ิPMOี
3. การบริหารจัดการทางการงินตามงืไอนเขตลาดทีไครอบคลุมนวทางการขຌาถึงละจั ดหางิ น ทุน
อยางปรง฿สละป็นธรรม การจัดทำบัญชีการงินตามมาตรฐานทีไป็นทีไยอมรับ ละการยกบัญชีการงินชิง
พาณิชย์ละสังคม ภาย฿ตຌความรับผิดชอบของรองผูຌวาการการงินละบัญชี ิCFOี
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4. การกำหนดช องทางรับขຌอรຌองรีย นละการชดชย กรณีคู ขงละจຌาหนีๅถ ูกละมิดสิท ธิต าม
กฎหมาย ภาย฿ตຌความรับผิดชอบของฝຆายกำกับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ฝຆายจัดการธุรกิจ ฝຆายพัฒนาธุรกิจ
กีไยวนืไอง Project Management Office ิPMOี ละรองผูຌวาการการงินละบัญชี ิCFOี
5. การตอตຌ านทุจริตละรับสินบนทีไจะนำเปสูการสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขันทางการตลาด
ภาย฿ตຌความรับผิดชอบของฝຆายกำกับการปฏิบัติตามกฎระบียบ
6. การจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติกับกลุมคูคຌาละผูຌสงมอบ ภาย฿ตຌความรับผิ ดชอบ
ของฝຆายจัดซืๅอจัดจຌางละบริหารพัสดุ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนำเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม หนวยงานตามทีไกลาวขຌางตຌนจะป็นผูຌจัดทำคูมือ
หรือนวทางปฏิบัติ฿ นการดำนินงานทีไกีไย วขຌอง บริหารจัดการละสงสริม การดำนินงานตามนยบายฯ
รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดำนินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล
กฟผฺ มี ก ารประกาศนยบายการบริ ห ารสิ ท ธิ ข องหน วยงานกำกับ ดู  ล ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ
12/2564 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละ
ปรง฿ส ซึไงมีสาระสำคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
แฺ กฟผฺ ฿หຌความสำคัญตอการปງองกันการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿นพืไอสวงหาผลประยชน์฿นทางมิชอบ ดย
กำหนดนวทาง฿นการปฏิบัติอยางป็นลายลักษณ์อักษร มิ฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน
฿ชຌขຌอมูลดังกลาวพืไอผลประยชน์ของตนองละผูຌกีไยวขຌอง ตลอดจนควบคุมละปງองกัน การขຌาถึงขຌอมูลของ
กฟผฺ จากบุคคลภายนอก รวมถึงบริหารจัดการละกำกับดูลขຌอมูลสารสนทศ฿หຌสอดคลຌองตามนยบายละ
นวปฏิบัติทีไดีทีไครอบคลุมถึงการขຌาถึงขຌอมูลละการปຂดผยขຌอมูลตามลำดับชัๅนความลับ
โฺ กฟผฺ กำหนด฿หຌมีการสอบทานการทำรายการทีไกีไยวยงกัน ดยหนวยงานตรวจสอบภาย฿น ซึไง
ตຌองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ ละมีการปຂดผยขຌอมูลดังกลาวเวຌ฿นรายงานประจำป
ใฺ คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ตຌองปฏิบัติหนຌาทีไพืไอผลประยชน์สูงสุดของ กฟผฺ
พึงละวຌนการประกอบกิจการอันมีสภาพดียวกัน ละป็นการขงขันกับกิจการของ กฟผฺ หรือบริษัท฿นครือ
กฟผฺ เมวาจะทำพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไน หรือขຌาป็นหุຌนสวน หรือผูຌถ ือหุຌนทีไมีอำนาจตัดสิน฿จ หรือ
คณะกรรมการ หรือผูຌบริหาร฿นกิจการทีไป็นการขงขัน หรือมีลักษณะดียวกันกับ กฟผฺ หรือบริษัท฿นครือ
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนำเปปฏิบั ติอย างป็ น รูปธรรม สำนักลขานุการองค์ การ ละฝຆายกำกับ
การปฏิบัติตามกฎระบียบ จะป็นผูຌจัดทำคูมือหรือนวทางปฏิบัติ฿นการดำนินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการ
ละสงสริมการดำนินงานตามนยบายฯ รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดำนินงาน อย างนຌอยเตรมาสละ
แ ครัๅง
นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผ.
กฟผฺ มีการประกาศนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/2563 ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไคนเทยเวຌวาง฿จละภาคภูมิ฿จ ดำนินงานดຌวยความรับผิดชอบต อสังคม
มุงสูการพัฒนาอยางยัไงยืน ซึไงสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ พฺศฺ โ5ๆแ ู โ5่เ ดຌานทีไ 5 การสรຌางการติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ละปງาหมายการพัฒนาทีไย ัไงยืนของสหประชาชาติ ิUNSDGsี ้
ปງาหมาย เดຌก ปງาหมายทีไ ็ุ แใุ ุ่ ุ้ แแุ แโุ แ5ุ ๆ ละ โ ดยมีสาระสำคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
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แฺ สงสริมการขຌาถึงพลังงาน฿นราคาทีไหมาะสมละชืไอถือเดຌ ดยการวิจัยพัฒนา พิไมประสิทธิภาพ
ละสถียรภาพการผลิตเฟฟງาดยพลังงานหมุนวีย น รวมทัๅงการพัฒนาระบบสงเฟฟງ า฿หຌพรຌอมตอ การรองรับ
พลังงานหมุนวียนอยางมีประสิทธิภาพ
โฺ ลดผลกระทบตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟฟງาดຌวย
ชืๅอพลิงฟอสซิล ละลดการปลดปลอยกຍาซรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเฟฟງา
ใฺ สงสริม การติบตทางศรษฐกิจทีไ ตอนืไ องละยัไงยื น ดยการพัฒนาระบบการผลิตเฟฟງา ฿หຌ
พีย งพอตอความตຌองการ ทีไม ีความมัไนคงชืไอถือเดຌ ปรับปรุงบำรุงรักษาพัฒนาระบบสงเฟฟງา ขยายระบบ
ครงขายเฟฟງาอัจฉริยะ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน พิไม การจຌางงานทຌองถิไน พัฒนา฿หຌขืไอนละรงเฟฟງาป็น
หลงทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ ละสนับสนุนการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทีไดี฿นการทำงาน
ไฺ สงสริมการอนุรักษ์พลังงานละสิไงวดลຌอม รวมถึงสนับสนุนการผลิตละการบริภคทีไยัไงยื น ดย
การจัดการของสีย อันตรายทีไกิดจากกระบวนการผลิตเฟฟງา พัฒนาระบบศรษฐกิจหมุนวีย น ิ Circular
Economyี การจัดการดຌานการ฿ชຌเฟฟງา ิDemand Side Managementี ละสนับสนุนการพั ฒ นามื อ ง
อัจฉริยะ ิSmart cityี
5ฺ อนุรักษ์ฟ้นฟูระบบนิวศ ยกระดับการขຌาถึงทรัพยากรนๅำอยางยัไงยืน ละสงสริม กษตรกรรมทีไ
ยัไงยืน ดยการลดผลกระทบจากการผลิตเฟฟງา การบริหารจัดการนๅำอยางมีประสิทธิภาพ การดำนินครงการ
ดຌานสิไงวดลຌอม การหยุดยัๅงการสืไอมทรมของดิน ละการสงสริม กสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัช ญา
ศรษฐกิจพอพียง พืไอสรຌางความหลากหลายทางชีวภาพ ละความมัไนคงทางอาหาร
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนำเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม รองผูຌวาการยุทธศาสตร์จะป็นผูຌจัดทำคูมือ หรือ
นวทางปฏิบัติ฿ นการดำนินงานทีไกีไยวขຌอง บริหารจัดการละสงสริมการดำนินงานตามนยบายฯ รวมทัๅง
ติดตามละรายงานผลการดำนินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายดຌ านการรายงานผลการปฏิบ ัต ิง านตามนยบายละนวทางการกำกับ ดู  ลที ได ีก
หนวยงานกำกับดูล
กฟผฺ มีการประกาศนยบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกำกับ
ดู ลทีไดี กหนวยงานกำกับดู ล ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 11/2564 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ การรายงานผล
การปฏิบัติงานของ กฟผฺ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลครอบคลุม฿นทุกประดใน ดังนีๅ
1. การรายงานผลทางดຌานการงินละเม฿ชการงิน เดຌก
1ี การรายงานผลทางดຌานการงิ นละเม฿ ชการงิ น ตอ สคร. ซึไงดำนินการดยรองผูຌว า การ
การงินละบัญชี ิCFOี
2ี การรายงานผลการดำนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตอ สคร. ซึไงดำนินการดยฝຆายผนยุทธศาสตร์
2. การรายงานการปฏิบ ัต ิต ามนวทางการกำกับ ดู ลที ได ี ผานการจัดทำรายงานประจำป ละ
การรายงานผานวใบเซต์ กฟผ. ิwww.egat.co.thี ซึไงดำนินการดยฝຆายสืไอสารละประชาสัมพันธ์องค์การ
3. การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับกิจการ ผานการรายงาน
฿นระบบความรับผิดทางละมิดละพงของกรมบัญชีกลาง ซึไงดำนินการดยฝຆายกฎหมาย
ทัๅงนีๅ การรายงานผลจะตຌองรายงานอยางครบถຌวน ถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ตามมาตรฐานทีไกำหนด ดยอาจ
นำระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿ นการปຂดผยรายงานทีไสำคัญ สำหรับ การรายงานผลทางดຌานการงินละเม฿ช
การงิน ฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผฺ รับผิดชอบ฿นการดู ล สอบทาน ละตรวจสอบความถูก ตຌ อง
ของรายงานทางการงิน ละเม฿ชการงิน รวมกับรองผูຌวาการการงินละบัญชี ิCFOี ละผูຌสอบบัญชี พืไอ
นำสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาป็นรายเตรมาส
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พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนำเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม หนวยงานตามทีไกลาวขຌางตຌนจะป็นผูຌจัดทำคูมือ
หรือนวทางปฏิบัติ฿ นการดำนินงานทีไกีไย วขຌอง บริหารจัดการละสงสริม การดำนินงานตามนยบายฯ
รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดำนินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
กฟผฺ มี ก ารประกาศนยบายการจั ด การขຌ อ รຌ อ งรี ย น ตามประกาศ กฟผฺ ที ไ 13/2564 ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการบริหารจัดการขຌอรຌองรียนของ กฟผฺ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละกิด
ประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ซึไงมีสาระสำคัญของนยบายฯ ดังนีๅ
นยบายการจัดการขຌอรຌอ งรีย น กำหนด฿หຌ ศูนย์จัดการขຌ อคิ ดหใ น กฟผฺ ทำหนຌาทีไบริหารจัด การ
ขຌ อ รຌอ งรีย นของ กฟผฺ ฿หຌ  ป็น เปตามหลักธรรมาภิบาล ดยมีข อบขต ละขัๅน ตอนการดำนิ นงานตามทีไ
ระบุ฿นคูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์ มุงมัไน฿นการปฏิบัติละตอบสนองตอความตຌ องการของผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย ทุกกลุม ตามระยะวลาทีไกฎหมายหรือคูมือ กำหนด ตลอดจนสงสริม ฿หຌม ีม าตรการคุຌม ครอง
ผูຌรຌองรียนละพยาน
พืไอ฿หຌนยบายฯ มีการนำเปปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ฝຆ า ยกำกั บ การปฏิบัติตามกฎระบีย บจะป็น
ผูຌจัดทำคูม ือละกระบวนการทำงานทีไกีไย วขຌอง บริหารจัดการละสงสริม การดำนินงานตามนยบายฯ
รวมทัๅงติดตามละรายงานผลการดำนินงาน อยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง ดยมี ศูนย์ปฏิบัติการตอ ตຌา น
การทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ทีไผูຌวาการ กฟผ. ตงตัๅง ทำหนຌาทีไสงสริม สนับสนุน ละติดตามการดำนิ นงาน
การจัดการขຌอรຌองรียนการทุจริต
ประกาศจตจำนงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริต ละมีธรรมาภิบาล
ผูຌวาการ กฟผฺ เดຌประกาศจตจำนงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาลตามประกาศ
กฟผฺ ที ไ 2/2564 พื ไ 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
ละยุทธศาสตร์ชาติ วาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจ ริต ระยะทีไ ใ ิพฺศฺ โ5ๆเูโ5ๆไี รวมทัๅง
ตอบสนองตอพันธกิจของ กฟผฺ ดยกำหนดนวทาง฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทุกคน ถือปฏิบัติ ดังนีๅ
1ฺ บริหารงานละปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล กฟผฺ ดยถือประยชน์ข องประทศป็นสำคัญ
ละพรຌอมรับผิดชอบ หากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
2ฺ สรຌางภูมิคุຌมกันเม฿ หຌกิดการทุจริตคอร์รัปชัน฿น กฟผฺ ดຌวยการปฏิบัติตามนยบาย การกำกับ ดู ล
กิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ กฎระบียบตาง โ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
อยางครงครัด ดยเมกระทำการ฿ด โ อันป็นการทุจริต฿นชิงนยบาย ละกอ฿หຌกิดการขัดยຌงระหวาง
ประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
3ฺ สริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต฿นองค์การดຌวยการเมทนตอพฤติกรรมการทุจริต ทัๅง฿นการบริห ารงาน
ละการปฏิบัติงาน สงสริมการปลูกฝังละสรຌางวัฒนธรรมทางความคิด฿นการยกยะประยชน์ สว นตนกับ
ประยชน์สวนรวม
4ฺ พัฒนาระบบการกำกับดูลกิจการทีไดี ละการนำองค์การ ละกระบวนการทำงานทุ กขัๅ น ตอน฿หຌ
ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ดยปຂดอกาส฿หຌผูຌม ีสวนเดຌสวนสีย ขຌามามีสวนรวม฿นการวางผนละ
ตรวจสอบการดำนินงาน ละขຌาถึงขຌอมูลตาง โ ของ กฟผฺ เดຌสะดวก รวดรใว ทันวลา รวมทัๅงมีชองทางรับ
รืไองรຌองรียนหรือขຌอสนอนะหลายชองทาง
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5ฺ บริ ห ารละปฏิบัติงานตามคู มือหรือมาตรฐานการทำงานอยา งครงครัด รวมทัๅงสดงขัๅ นตอน
การปฏิบัติงานละระยะวลาลຌวสรใจ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทราบอยางชัดจน
6ฺ ถายทอดนยบาย ระบียบปฏิบัติ หรือมาตรการกีไยวกับการปງองกันละปราบปรามการทุ จริ ตของ
รัฐบาล หนวยงานกำกับดูล ละองค์กรอิสระ ผานชองทางการสืไอสารตาง โ ฿หຌผูຌปฏิบัติงานรับ ทราบอย าง
ทัไวถึงละตอนืไอง
นยบายตอตຌานการ฿หຌหรือรับสินบนพืไอปງองกันการทุจริตละประพฤติมิชอบ
ประธานกรรมการ กฟผฺ เดຌประกาศนยบายตอตຌานการ฿หຌหรือรับสินบนพืไอปງองกั น การทุ จ ริ ตละ
ประพฤติมิชอบตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 22/2561 พืไอ฿หຌการดำนินงานทุกภารกิจของ กฟผ. ป็นเปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ละปลอดจากทุจริต ดยกำหนดนวทาง฿หຌ คณะกรรมการ
ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทุกคน ถือปฏิบัติ ดังนีๅ
1. คณะกรรมการ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ตຌองเมขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌหรือรับ
สินบน เมวาทางตรงหรือทางอຌอม
2. คณะกรรมการ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ จะตຌองเมรียกรຌอง หรือรับสินบนพืไ อประยชน์
สวนตนหรือพืไอประยชน์ของ กฟผ. หรือประยชน์ของผูຌทีไกีไยวขຌองกับ กฟผ. หรือประยชน์ของผูຌทีไกีไย วขຌอง
กับตนอง เมวาจะป็นคน฿นครอบครัว พืไอน หรือผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นลักษณะอืไน฿ด
3. คณะกรรมการ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ จะตຌองเมสนอวา จะทำ฿หຌ สัญญาวาจะทำ฿หຌ หรือ
รับสินบนจากจຌาหนຌาทีไภาคอกชนหรือบุคคลอืไน฿ด ดยมีจุดประสงค์พืไอจูง฿จ฿หຌกระทำการ เมกระทำการ
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบดຌวยหนຌาทีไละกฎหมาย
4. มืไอผูຌ฿ดพบหในการกระทำทีไขຌาขายป็นการ฿หຌหรือรับสินบน จะตຌองรายงานผูຌบัง คับ บัญ ชา หรือ
จຌงหตุตามชองทางการรับรืไองรຌองรีย นทีไอยู฿ นความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจ ริ ต กฟผ.
ทันที
5. กฟผ. คำนึ ง ถึ ง ความป็ น ธรรม ละปกปງ อ งผู ຌ  จຌ ง หตุ ห รื อ บาะส ิWhistle Blowerี ละ
จຌาหนຌาทีไทีไปฏิสธการ฿หຌหรือรับสินบน
6. หຌาม฿หຌหรือรับสินบน฿นการดำนินการจัดซืๅอจัดจຌางทุกชนิด ดยการดำนินการตຌองมีความปรง฿ส
ซืไอสัตย์ ตรวจสอบเดຌ ละอยูภาย฿ตຌกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง
7. การดำนินการ฿ด โ พืไอ฿หຌป็นเปตามนยบายนีๅ ฿หຌ฿ชຌนวทางปฏิบัติตามทีไกำหนดเวຌ หรือนวทาง
ปฏิบัติอืไน฿ดทีไ กฟผ. หในสมควรกำหนด฿นภายหลัง
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สวนทีไ 3 หลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ.
กฟผฺ เดຌกำหนดขຌอบังคับการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ฉบับทีไ 402 วาดຌวย การกำกับดู ล
กิจการ ละฉบับทีไ 413 วาดຌวย การกำกับดูลกิจการ ิกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ 1ี พืไอ฿หຌการบริหารงานของ กฟผ.
มีความปรง฿ส มีมาตรฐานการดำนินงานทีไป็นสากล ละสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกำกับ ดู ล
กิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กระทรวงการคลัง รวมถึง
หลักกณฑ์การประมิ นผลการดำนิ นงานของรั ฐวิ สาหกิ จตามระบบประมิ นผล฿หม ิState Enterprise
Assessment Model: SE-AMี ซึไงประกอบดຌวย 9 หมวด ดังนีๅ
หมวดทีไ 1 บทบาทของภาครัฐ
กฟผฺ ป็นรัฐวิสาหกิจดຌานกิจการพลังงานภาย฿ตຌการกำกับดูลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลั ง
ดำนินงานตามวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌบรรลุภารกิจของการจัดตัๅงองค์การ คือ การผลิต จัด฿หຌเดຌมา ละจำหนาย
พลังงานเฟฟງา฿หຌกการเฟฟງานครหลวง ิกฟนฺี การเฟฟງาสวนภูมิภาค ิกฟภฺี ผูຌ฿ชຌเฟฟງาตามกฎหมายกำหนด
ละประทศ฿กลຌคียง พรຌอมทัๅงธุรกิจอืไน โ ทีไกีไยวนืไองกับกิจการเฟฟງาภาย฿ตຌกรอบพระราชบัญญัติ การเฟฟງา
ฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ ิพฺรฺบฺ กฟผฺี ดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานละสำนักงาน
กกพฺ ป็นผูຌกำหนดนยบายละกำกับ กิ จ การพลั งงาน ฿หຌป็นเปตามวั ตถุ ป ระสงค์ ข องพระราชบัญ ญั ติ
การกำกับกิจการพลังงาน พฺศฺ โ55เ ละกรอบนยบายของรัฐ
กระทรวงการคลัง ดย สำนั ก งานคณะกรรมการนยบายรัฐ วิ สาหกิ จ ิสครฺี ร ว มกั บสำนั กงาน
สภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศชฺี ละกระทรวงพลังงาน เดຌกำหนดนวนยบายผูຌถ ือหุຌน
ภาครัฐ ิStatement of Direction: SODี ทีไม ีตอรัฐวิสาหกิจ พืไอป็นนวทาง฿นการกำกับดูลรัฐวิสาหกิจ
ดยนำมา฿ชຌป็นกรอบ฿นการกำหนดยุทธศาสตร์ข องรัฐวิสาหกิจ ซึไงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจละผูຌบริหาร
สูงสุดยึดถือป็นนวทาง฿นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ละกำหนดป็นตัวชีๅวัดตามบันทึกขຌอตกลงประมินผล
ประจำป ละมีการรายงานผลการดำนินงานดຌานการงินละเม฿ชการงิน ดຌานการปฏิบัติตามนวทางการกำกับ
ดูลทีไดีตามมาตรฐานสากล ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับกิจการ
นวนยบายผูຌถ ือหุຌนภาครัฐ ิStatement of Direction: SODี ทีไม ีตอรัฐวิสาหกิจ ละกีไยวขຌองกับ
กฟผฺ มีดังนีๅ
• ภาพรวม : ป็นกลเกขับคลืไ อนยุท ธศาสตร์ทางศรษฐกิจ ละสังคมของประทศบนพืๅ น ฐาน
การดำนินงานทีไมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
• รายสาขา : สรຌางความมัไนคงดຌานพลังงานของประทศ สงสริม ละพัฒนาพลังงานทดทนทีไ
สะอาด สนับสนุนการ฿ชຌพลังงานอยางคุຌม คา ละบริหารตຌนทุน฿หຌมีประสิทธิภาพ รวมถึง การดูลสังคมละ
สิไงวดลຌอม
• รายหง : สรຌางความชืไอมัไน฿นดຌานความพีย งพอ ความมัไนคง ละคุณภาพของระบบเฟฟງ าของ
ประทศ พัฒนาการผลิตเฟฟງาจากพลังงานทดทน ดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมละสิไงวดลຌอม รวมถึง
บริหารตຌนทุน ละทรัพยากรขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดทีไ 2 การบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล
กฟผ. ป็นหนวยงานทีไอยูภาย฿ตຌการกำกับดู ลของกระทรวงพลังงานละกระทรวงการคลัง ดยมี
คณะกรรมการ กฟผ. ป็นตัวทน฿นการกำกับดู ลฝຆายบริหาร พืไอรวมกำหนดทิศทางนยบาย ปງาหมาย
ละกลยุ ท ธ์ ก ารดำนิ น งาน ตลอดจนควบคุ ม การดำนิ น งานของ กฟผ . ฿หຌ ส อดคลຌ อ งตามบริ บ ทของ
สภาพวดลຌอม หลักการกำกับดู ลกิจการทีได ี ละนวทางปฏิบัติ฿ นระดับสากล ทัๅงนีๅ กฟผ . เดຌกำหนด
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นวปฏิบัติ฿นการบริหารสิทธิข องหนวยงานกำกับดู ลทีไมีความชัดจนละครอบคลุมการดำนินงาน 3 สวน
ดังตอเปนีๅ
1. การปງองกันการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿น
กฟผ. ฿หຌความสำคัญตอการปງองกันการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿นพืไอสวงหาผลประยชน์฿ นทางมิชอบ ดย
มีนวปฏิบัติ ดังนีๅ
1.1 กฟผ. กำหนด฿หຌผูຌปฏิบัติงานทุกคนตຌองลงนาม฿นสัญญารักษาผลประยชน์ข อง กฟผ. ิบบ
กฟผ.-กจ.3ี ตัๅงตริไมขຌาทำงาน ซึไงป็นเปตามระบีย บ กฟผ. ฉบับทีไ 328 วาดຌวย การจຌางผูຌป ฏิบั ติ งาน ขຌอ
17ิ2ี ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบงานบุคคลจຌาของอั ตราป็ นผูຌจั ดทำ ละ฿หຌผูຌอำนวยการฝຆายขึๅนเปของ
หนวยงานจຌาของอัตราป็นผูຌลงนาม ิผูຌทน กฟผ.ี
นอกจากนีๅ ยังมีการกำหนดนวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับ เวຌ฿นคูมือการกำกับ ดู ล
กิจการทีไดี กฟผ. ฉบับนีๅ ซึไงคณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดถือป็นนวทาง฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไอีกดຌวย
1.2 กฟผ. มีการตงตัๅงคณะกรรมการดิจิทัล กฟผ. ิคดท.ี ซึไงกำหนดมาตรฐานละนวปฏิบัติ
ความมัไนคงปลอดภัย ดຌานเซบอร์ละสารสนทศ กฟผ. ฿หຌผูຌปฏิบัติงานทุกคนตຌองปฏิบัติตาม พืไอ฿หຌสามารถ
ดำนินงาน฿นการปງองกันทรัพย์สินทีไกีไยวขຌองกับเซบอร์ละสารสนทศ฿หຌปลอดภัยจากภัย คุกคามทีไกอ฿หຌ กิด
ความสียหายตอการรักษาความลับ ิConfidentialityี ความถูกตຌองครบถຌวน ิIntegrityี ละความพรຌอม฿ชຌ
งาน ิAvailabilityี ของขຌอมูล฿นระบบสารสนทศ รวมถึง ฿หຌป็นเปตามประกาศ กฟผ. ทีไ 51/2563 รืไอง
นยบายความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอร์ละสารสนทศ
฿นสวนของการปຂดผยละผยพรขຌอมูลของ กฟผ. ป็นเปตามนวปฏิบัติ฿ นการบริห ารละ
การกำกับดูลขຌอมูลองค์การของ กฟผ. รวมถึงระบียบ กฟผ. ฉบับทีไ 307 รืไอง การ฿หຌข ຌอมูลขาวสาร ละ
ระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
1.3 กฟผ. มีกระบวนการจัดการขຌอมูลขาวสารลับ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับระบียบวา ดຌ วยการรัก ษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ละทีไ กຌเขพิไม ติม ตามระบีย บวาดຌวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2561 ดยจัดทำคูม ืองานทะบีย นขຌอมูลขาวสารลับ พืไอกำหนดหลักกณฑ์฿ น
การบริหารจัดการละควบคุม ดูลขຌอมูลขาวสารลับ฿หຌป็นระบบทีไมีม าตรฐาน ละกำหนด฿หຌมีน ายทะบีย น
ขຌอมูลขาวสารลับ กฟผ. ละนายทะบีย นขຌอมูลขาวสารลับประจำหนวยงานภาย฿น กฟผ. พืไอรวมกันทำ
หนຌาทีไบริหารจัดการละควบคุมดูลขຌอมูลขาวสารลับ
2. การปງองกันการกิดรายการกีไยวยง
กฟผ. ตระหนักถึงการบริหารงานทีไปรง฿สละป็นธรรม ตลอดจน฿หຌความสำคัญต อการปງ องกั น
การกิดรายการกีไย วยงซึไง อาจกอ฿หຌ กิ ด ความขั ดยຌง ทางผลประยชน์ข องคณะกรรมการ กฟผ . หรื อ
ผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. จึงกำหนดกระบวนการปງองกันการกิดรายการกีไยวยง ทีไป็นระบบอยางชัดจน ดยมี
นวปฏิบัติ ดังนีๅ
2.1 กฟผ. กำหนด฿หຌมีการสอบทานการทำรายการทีไกีไยวยงกันหรือรายการทีไอาจมีความขั ดยຌง
ทางผลประยชน์ มีอกาสกิดการทุจริตทีไอาจสงผลกระทบตอ กฟผ. ดยระบุเวຌ฿นขຌอกำหนดละคำสัไงตงตัๅ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.2 ฿นกรณีทีไป็ นรื ไอ งสำคัญ รง ด ว น ชน การขัดยຌงกั นทางผลประยชน์ จะตຌองรายงาน
คณะกรรมการ กฟผ. ดยทันที
2.3 กฟผ. มีการจัดทำรายงานผลการดำนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายเตรมาส สนอ
คณะกรรมการ กฟผ.
ทัๅงนีๅ กฟผ. จะนำขຌอมูลการทำรายการทีไกีไยวยงกัน บรรจุเวຌ฿นรายงานประจำป
3. การปງองกันการขัดกันของผลประยชน์
กฟผ. ตระหนักละ฿หຌความสำคัญตอการปງองกันการขัดกันของผลประยชน์ ดยมี นวปฏิบัติ
ดังนีๅ
3.1 กฟผ. กำหนดนวปฏิบัติทีไดีกีไย วกับการขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์
สวนรวม เวຌ฿นคูมือการกำกับดูลกิจการทีไดี กฟผ. ฉบับนีๅ ดยกำหนด฿หຌคณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละ
ผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ตຌอง฿หຌความสำคัญ฿นการบริหารงานภาย฿ตຌหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละตຌองคำนึงถึง
ผลประยชน์สูงสุดของ กฟผ. ตลอดจนหลีกลีไย งการกอ฿หຌกิดความขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละ
ประยชน์สวนรวม
3.2 กฟผ. กำหนด฿หຌคณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหารระดับรองผูຌวาการหรือทีย บทาขึๅนเป ตຌอง
จัดทำบบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม฿นกรณีเดຌรับการตง ตัๅงหรือ
ดำรงตำหนง฿หม รายงานงวดสิๅนป หรือมีการปลีไยนปลงขຌอมูลภายหลัง
3.3 กฟผ. กำหนด฿หຌผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริ หารพัส ดุ
ตຌองจัดทำบบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม฿นกรณีมืไอพบการขั ดกัน
ระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ
3.4 กฟผ. กำหนด฿หຌผูຌบริหารระดับผูຌชวยผูຌวาการลงมา ละผูຌปฏิบัติงาน ตຌองรายงานการขั ด กัน
ระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมผานระบบรายงานการขัดกันระหวางประยชน์ส ว นตนละ
ประยชน์สวนรวม งวดสิๅนป
หมวดทีไ 3 คณะกรรมการ กฟผ.
นวทางการกำกับดูลกิจการทีไดีข อง กฟผฺ ฿นสวนทีไกีไยวกับคณะกรรมการ กฟผฺ ประกอบดຌวย 3
หัวขຌอ ดังนีๅ
แ. ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผ. ละการสรรหากรรมการ กฟผ.
แ.แ ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผ.
ครงสรຌางคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามพระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ 2511 พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518 ละทีไกຌเขพิไมติม มติคณะรัฐมนตรีมืไอ
วันทีไ 18 กรกฎาคม 2560 รืไอง นวทางการตงตัๅงกรรมการรัฐวิสาหกิจ หลักการละนวทางการกำกับดูล
กิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ละนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิ จ ิสครฺี
ดังนีๅ
• คณะกรรมการ กฟผฺ ประกอบดຌวย ประธานกรรมการ ละกรรมการอืไนอีกเมกิน 10 คน
รวมทัๅงผูຌวาการซึไงป็นกรรมการดยตำหนง
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• กรรมการ กฟผฺ ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามพระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ
2511 ละพระราชบัญญัติคุณสมบัติม าตรฐานสำหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518 ละทีไ
กຌเขพิไมติม
• คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌ อ งมี ผ ู ຌ  ทนกระทรวงการคลั ง ที ไ  ป็ น ขຌ า ราชการประจำ฿น
กระทรวงการคลังป็นกรรมการ พืไอรักษาผลประยชน์ของทางราชการ฿นฐานะผูຌถือหุຌนของรัฐวิสาหกิจ
• คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีผูຌทนกระทรวงพลังงานทีไป็นขຌาราชการประจำ฿นกระทรวง
พลังงาน ซึไงเมอยู฿นหนวยงานทีไทำหนຌาทีไกำกับดูลการประกอบกิจการ ของ กฟผฺ ิRegulatorี จำนวน แ คน
ป็นกรรมการ พืไอทำหนຌาทีไชืไอมยงนยบายจากกระทรวงพลังงาน ทัๅงนีๅ กรณีมีหตุจำป็นอาจตงตัๅงพิไม ติม
เดຌอีกเมกิน 1 คน
• คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการอืไนทีไมิ฿ชกรรมการดยตำหนงทีไมาจากบัญชีรายชืไอ
กรรมการรัฐวิสาหกิจทีไกระทรวงการคลังจัดทำขึๅน ิDirectors’ Pool : DPี เมนຌอยกวา 1 ฿น 3 ของจำนวน
กรรมการอืไนของรัฐวิสาหกิจ
• คณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการอืไนทีไมิ฿ชกรรมการดยตำหนงป็นผูຌทรงคุณวุ ฒิ ละ
มีประสบการณ์การทำงานภาคธุรกิจ ิภาคอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานทีไมิ฿ชสวนราชการี เมนຌอยกวา 1
฿น 3 ของจำนวนกรรมการอืไนของรัฐวิสาหกิจ
• คณะกรรมการ กฟผฺ ทัๅงคณะตຌองมีทัก ษะ ความรูຌความชีไย วชาญ ิSkill Matrix) ฿น
ภาพรวมครบ แแ ดຌ า น ประกอบดຌ ว ย การงิ น บั ญ ชี กฎหมาย ทคนลยี สารสนทศ กิ จการพลั งงาน
บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศรษฐศาสตร์ การคลัง ละนวัตกรรม ดยกรรมการ กฟผฺ ตละคน
จะตຌองมี Skill Matrix อยางนຌอยดຌาน฿นดຌานหนึไงจากทัๅงหมด แแ ดຌาน
• กรรมการ กฟผฺ จะดำรงตำหนงกรรมการ฿นรัฐวิสาหกิจกินกวา 3 หงมิเดຌ ฿นกรณีทีไมี
การดำรงตำหนงกรรมการ฿นบริษัทละหรือหนวยงานของรัฐจะตຌองเมป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไ
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรมีกรรมการอิสระ เมนຌอยกวา 1 ฿น 3 ของจำนวนกรรมการ
ทัๅงหมด ดยประธานกรรมการ กฟผฺ ควรป็นกรรมการอิสระ ทัๅงนีๅ กรรมการอิสระ หมาย ถึง กรรมการทีไมี
ความป็นอิสระจากผูຌบริหาร หนวยงานของรัฐ หรือบุคคล฿ดกใ ตามทีไจะทำ฿หຌกิดการตัดสิน฿จทีไเมป็นอิสระ ดย
กรรมการอิสระตຌองมีอิสระ฿นการตัดสิน฿จละควบคุมการดำนินงานของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามพันธกิจ ปງาหมาย
ละประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียดยรวมมากทีไสุด
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรประกอบดຌวย กรรมการทีไมีคุณลักษณะฉพาะดຌานทีไมีความจำป็ น
ตอการดำนินธุรกิจละจำป็นตอการบรรลุปງาหมายหลักละพันธกิจของ กฟผฺ ละมีคุณสมบัติหลากหลาย
ทัๅง฿นดຌานทักษะ ความรูຌ ความชีไยวชาญ ประสบการณ์ ละความสามารถ ตลอดจนความหลากหลายทางดຌา น
อายุละพศ
• อดีตผูຌวาการ ควรพຌนจากตำหนงอยางนຌอย 2 ป กอนเดຌรับการตงตัๅงป็นกรรมการ กฟผฺ
การตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอกลัไนกรองงานทีไสำคัญ
คณะกรรมการ กฟผฺ ตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอป็นกลเก฿นการกำกับดูลกิ จการทีไ ดี
ละระบบการบริหารจัดการองค์การทีไสำคัญ ดังนีๅ
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1ี คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 406 วาดຌวย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผฺ
ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการ จำนวนเมกิน ็ คน ซึไง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย ใ คน ละอาจตงตัๅง
ผูຌทรงคุณวุฒิ หรืออดีตผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการขึๅนเป ป็นกรรมการพิไมติมเดຌอีกเมกิน โ คน ละมี
ผูຌวาการป็นกรรมการละลขานุการคณะกรรมการดยตำหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคัญ คือ
ป็นผูຌม ีภาวะผูຌนำ มีวิสัย ทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไย งธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหาร รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿น
การปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผฺ
มีดังนีๅ กลัไนกรองรืไองทีไกีไยวกับการงิน นยบาย ผนการลงทุน ละงบประมาณประจำปของ กฟผฺ ตลอดจน
฿หຌความหในชอบการปรับผนบิกจายลงทุน ฿หຌความหในชอบหรือกลัไนกรองกรอบรางขอบขตของงาน
ิTerms of Reference : TORี ละอนุมัติการจัดซืๅอจัดจຌางภาย฿นวงงินทีไคณะกรรมการ กฟผฺ กำหนด
โี คณะกรรมการตรวจสอบ
กฟผฺ มีข ຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ5 วาดຌวย คณะกรรมการตรวจสอบ ดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจำนวนอยางนຌอย ใ คน ตเมกิน 5 คน
ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ ละป็นกรรมการอิสระ
อยางนຌอย โ ฿น ใ ทัๅงนีๅ กรรมการอยางนຌอย แ คน ตຌองมีความรูຌ ความขຌา฿จ หรือมีประสบการณ์ดຌานการบัญชี
หรือการงิน หรือดຌานการตรวจสอบภาย฿น ละมี ผูຌชวยผูຌวาการสำนักงานตรวจสอบภาย฿นป็นลขานุการ
คณะกรรมการดยตำหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคัญ คือ มีความป็นอิสระ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม สามารถอุทิศวลาละสดง
ความคิดหใ นอยา งพีย งพอ฿นการปฏิ บั ต ิง าน฿นฐานะกรรมการ รวมทัๅงป็ นผูຌ ที ไเ ดຌ ร ับ ความชืไ อถื อ ละ
ป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมมีลักษณะตຌองหຌามตามระบีย บกระทรวงการคลัง วาดຌวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบละหนวยตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2555 หมวด 2 ขຌอ 9 ละคูมือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานกระทรวงพลังงานละกระทรวงการคลั ง
ทราบภาย฿น ใเ วัน นับตวันทีไเดຌมีการตงตัๅง
อำนาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนีๅ กำกับดู ลละ
฿หຌคำปรึกษา฿นการตรวจสอบภาย฿นของ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานละตามทีไกฎหมายกำหนด ตลอดจน
สอบทานรายงานทางการงิน
ใี คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ็ วาดຌวย คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบ
ตอสังคม ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการ จำนวนเมกิน ็
คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅง ดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับ
ผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเป ทัๅงนีๅ ตຌองมีกรรมการจากคณะกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย แ คน ละมี ผูຌชวยผูຌวาการ
กฎหมายละธรรมาภิบาลป็นลขานุการคณะกรรมการดยตำหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคัญ คือ
ป็นผูຌม ีภาวะผูຌนำ มีวิสัย ทัศน์ สามารถ฿ชຌดุล ยพินิจ฿นการปฏิบัติ หนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็น
อิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ฿นดຌานกฎหมาย ดຌานการกำกับดูลกิจการทีไ ดี ละ
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ดຌานกลยุทธ์องค์การ ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅง สามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะ
กรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไย อมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌ
รายงานตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบต อ
สังคม มีดังนีๅ กำหนดนยบาย฿นการกำกับดูลการบริหารงานดຌานการกำกับดูลกิจการทีไดี ละความรั บผิ ดชอบ
ต อ สั ง คมมุ ง สู ก ารพั ฒ นาอย า งยัไ ง ยื น ตามมาตรฐานสากล การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนยบาย
ละนวทางการกำกับดูลทีไดี การตลาดทีไป็นธรรม การบริการลูกคຌา การบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดู ล
ความยัไงยืน การตอตຌานการทุจริต ละการจัดการขຌอรຌองรีย น ตลอดจนกำกับดู ล฿หຌม ีการบริหารงาน ทีไ
ชืไอมยงกับการดำนินงานสำคัญ ชน การบริหารจัดการนวัตกรรม การบริหารงานตามมาตรฐานสากล พืไอ฿หຌ
การกำกับดูลกิจการมีประสิทธิภาพ
4ี คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ่ วาดຌวย คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ละระบียบ ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการ จำนวนเม
กิน ็ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅง ดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย 1 คน
ผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย 1 คน ตเมกิน 2 คน ละผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเปอยางนຌอย 2 คน
ละมีผูຌชวยผูຌวาการกฎหมายละธรรมาภิบาลป็นลขานุการคณะกรรมการดยตำหนง ดยกรรมการตຌ องมี
คุณสมบัติทีไสำคั ญ คือ ป็นผูຌม ีภาวะผูຌนำ มีวิสัย ทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์฿ นดຌานกฎหมาย ดຌาน
การกำกับดูลกิจการทีไดี ละดຌานกลยุทธ์องค์การ ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿น
การปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายละ
ระบียบ มีดังนีๅ กำหนดนยบาย฿นการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบีย บละสนอตอคณะกรรมการ
กฟผฺ พืไอทราบ กำกับดูล฿หຌการดำนินงานของ กฟผฺ ป็นเปตามกฎหมายละกฎระบียบ มีการจัดการละ
บริหารความสีไยงอันกิดจากการเมปฏิบัติตามกฎหมายละกฎระบียบ มีการผยพรความรูຌความขຌ า฿จดຌ าน
กฎหมายละระบียบ รวมทัๅงมีระบบติดตามการตอบหนังสือขอคำชีๅ จงจากหนวยงานกำกับดู ล หนวยงาน
ตรวจสอบภายนอก ละหนวยงานรัฐอืไน โ ชน คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
ิปฺปฺชฺี คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ ิปฺปฺทฺี ละสำนักงานการตรวจงิน
ผนดิน ิสตงฺี ป็นตຌน นอกจากนีๅ คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบีย บยัง พิจารณา
กลัไนกรองขຌอบังคับ กฟผฺ กอนนำสนอคณะกรรมการ กฟผฺ วຌนตป็นรืไองทีไผานการพิจารณาละสนอดย
คณะกรรมการชุดยอยอืไนทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ตงตัๅง ตลอดจน฿หຌคำปรึกษาหรือสนอนะนวทางการกຌเข
ปัญหาอุปสรรค฿นการดำนินงานของ กฟผฺ ทีไกีไยวขຌองกับขຌอกฎหมาย รวมทัๅงประดในขຌอพิพาทตามสัญญา
5ี คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเ้ วาดຌวย คณะกรรมการบริหารความสีไย งละควบคุม
ภาย฿น ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจำนวนเมกิน 5
คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅง ดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย แ คน ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิอยางนຌอย แ คน ละมีรองผูຌวาการยุทธศาสตร์ป็นกรรมการละลขานุการคณะกรรมการดย
ตำหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคั ญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌนำ มีวิสัย ทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿น
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การปฏิบัติหนຌา ทีไ ตามทีไเ ดຌ รับมอบหมายดຌวยความป็ นอิ สระละทีไย งธรรม มีความรูຌความขຌ า฿จละมี
ประสบการณ์ดຌานการบริหารความสีไยง รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจน
ป็ น ผู ຌ ท ี ไ เ ดຌ ร ั บ ความชื ไ อ ถื อ ละป็ น ที ไ ย อมรั บ ดยทั ไ วเป ทั ๅ ง นี ๅ การต ง ตั ๅ ง คณะกรรมการ ฿หຌ ร ายงาน
ตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุม ภาย฿น
มีดังนีๅ กำกับดูล฿หຌมีระบบการบริหารความสีไย งละการปฏิบัติงานของ กฟผฺ ป็นเปอยางมี ป ระสิท ธิภาพ
ตามหลักกณฑ์ละนวทางการกำกับดูลทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ
6ี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กฟผฺ มีข ຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไแเ วาดຌวย คณะกรรมการทรัพยากรบุ คคล ดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจำนวนเม กิ น ๆ คน ซึไง
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅง ดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ผูຌทรงคุณวุฒิ
อยางนຌอย แ คน รองผูຌวาการบริหาร ละผูຌชวยผูຌวาการขึๅนเปอี กเมกิน โ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการพัฒนา
องค์การป็นลขานุการคณะกรรมการดยตำหนง ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌนำ
มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มี
ความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไ
ยอมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิ จ
ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีดังนีๅ กำหนด
นยบายดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณา฿หຌความหในชอบผนมบทละผนปฏิบัติ การ
ประจำปกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผฺ ละรายงานคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบ รวมถึง฿หຌ
ขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ละกำกับดูลชิงนยบายดຌานทรัพยากรบุคคลของ กฟผฺ กฝຆายบริหาร
7ี คณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌละนวัตกรรม
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเใ วาดຌวย คณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจั ดการ
ความรูຌ ละนวัตกรรม ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการ
จำนวนเมกิน 5 คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ แ คน ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความชีไยวชาญ฿นดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌละนวั ตกรรม ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรื อ
หลายดຌานอีกอยางนຌอย แ คน รองผูຌวาการบริหารละรองผูຌวาการยุทธศาสตร์ ป็นกรรมการ ละมีผูຌชวย
ผูຌวาการทคนลยีสารสนทศป็นลขานุการคณะกรรมการ ดยกรรมการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคัญ คือ ป็นผูຌมี
ภาวะผูຌนำ มีวิสัยทัศน์ มีความป็นอิสระ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวย
ความป็นอิสระละทีไย งธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌานการบริหารทคนลยีดิจิทั ล ดຌาน
การจัดการความรูຌ฿ นองค์การ หรือดຌานการบริหารจัดการนวัตกรรม ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน รวมทัๅง
สามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไย อมรับ
ดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี
กำหนด
อำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌ
ละนวัตกรรม มีดังนีๅ กำหนดนยบายดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌ การบริหารจั ดการนวั ตกรรม
พิจารณา฿หຌความหในชอบละทบทวนผนมบท ผนปฏิบัติการประจำป หรือผนงานทีไมีความกีไย วขຌองกับ
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การดำนินงานดຌานทคนลยีดิจิทัล การจัดการความรูຌละนวัตกรรมขององค์การ รวมทัๅง฿หຌข ຌอสังกตละ
ขຌ อ สนอนะพิ ไ ม ติม ฿นการดำนิ น งานตามผนทีไ กี ไย วขຌอ ง อย า งนຌ อ ยป็ น รายเตรมาส ละรายงาน
คณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบ
8ี คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้่ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ
ละผู ຌ อ ำนวยการฝຆ า ย ดยมี อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหารองผู ຌ ว  า การละผู ຌ ช  ว ยผู ຌ ว  า การ
ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการจำนวนเมกิน ็ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณา
ตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌซึไงคยดำรงตำหนงรองผูຌว าการขึๅ นเปอยาง
นຌอย โ คน ละมีผูຌวาการป็นกรรมการละลขานุ การคณะกรรมการดยตำหน ง ดยกรรมการตຌอ งมี
คุณสมบัติทีไสำคั ญ คือ ป็นผูຌม ีภาวะผูຌนำ มีวิสัย ทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไย งธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌวยหลัก ธรรมาภิบ าล
ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไ อถื อ
ละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมป็นกรรมการ หรือผูຌบริหาร หรือผูຌมีอำนาจ฿นการจัดการ หรื อมีสวน
เดຌสีย฿นนิติบุคคลซึไงป็นผูຌรับสัมปทาน ผูຌรวมทุน หรือมีประยชน์เดຌสียกีไยวขຌองกับกิจการของ กฟผฺ วຌน ต
ป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูຌบริหาร ฿นบริษัททีไ กฟผฺ ถือหุຌนดยตรงหรือดยอຌอม ทัๅงนีๅ การต งตัๅ ง
คณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการ มี
ดังนีๅ พิจารณากำหนดหลักกณฑ์การสรรหารองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการ หรือทียบทาขึๅนเป ละคัดลือก
ผูຌทีไมีความหมาะสมพืไอสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณา฿หຌความหในชอบละตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง
้ี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
พระราชบัญญัติรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พฺศฺ โ5ไใ มาตรา แ้ ละ โเ บัญญัติ฿ หຌมี
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึๅน฿นรัฐวิสาหกิจตละหง ประกอบดຌวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจ นัๅ น คนหนึไง
ซึไงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัๅนกำหนดป็นประธานกรรมการ ผูຌทนฝຆายนายจຌางซึไงรั ฐวิ สาหกิ จห ง นัๅ น
ตงตัๅงจากฝຆายบริหารของรัฐวิสาหกิจนัๅน ตามจำนวนทีไรัฐวิสาหกิจกำหนด ซึไงตຌองเมนຌอยกวา 5 คนตเมกิน
้ คน ละผูຌทนฝຆายลูกจຌางซึไงตงตัๅงจากสมาชิกของสหภาพรงงาน฿นรัฐวิสาหกิจนัๅน ตามทีไสหภาพรงงาน
สนอมีจำนวนทากับจำนวนผูຌทนฝຆายนายจຌางป็นกรรมการ ดยมีวาระอยู฿นตำหนงคราวละ โ ป กรรมการ
ซึไงพຌนจากตำหนงอาจเดຌรับตงตัๅงอีกเดຌ
การตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอยพืไอภารกิจฉพาะ
1ี คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌว าการ
ดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ ประกอบดຌวยประธานกรรมการละกรรมการอืไนอี ก ไ
คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละ
ผู ຌ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ อ ย า งนຌ อ ย โ คน ละมี ร องผู ຌ ว  า การที ไ ค ณะกรรมการ กฟผฺ มอบหมายป็ น ลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ ดยกรรมการสรรหาผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคัญ คือ ป็นผูຌมีภาวะผูຌน ำ มี
วิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเ ดຌรับมอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไยงธรรม มี
ความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌวยหลัก ธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅง สามารถอุทิศ
วลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะกรรมการ ป็นผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป ตลอดจนเมป็น
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หรือภาย฿นระยะวลาสามปกอนวันเดຌรับตงตัๅงเมคยป็นกรรมการ หรือผูຌบริหาร หรือผูຌมีอำนาจ฿นการจั ดการ
หรือมีสวนเดຌสีย฿นนิติบุคคลซึไงป็นผูຌรับสัมปทาน ผูຌรวมทุน หรือมีประยชน์เดຌสียกีไย วขຌองกับกิจการของ
กฟผฺ วຌนตการป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ฿นนิติบุคคลดังกลาวดยการมอบหมายของ กฟผฺ ทัๅงนีๅ
การตงตัๅงคณะกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ มีดังนีๅ สรรหาบุคคล
ทีไม ีความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์หมาะสมทีไจะป็นผูຌวาการ กฟผฺ ซึไงตຌองมีคุณสมบัติ ละเมมี
ลักษณะตຌองหຌามตามทีไกฎหมายกำหนด สนอตอคณะกรรมการ กฟผฺ
2ี คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌว าการ
ดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ประกอบดຌวยประธานอนุกรรมการ
ละอนุกรรมการอืไนอีกเมกิน ไ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาตงตัๅงดยคัดลือกจากกรรมการ
กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌทรงคุณวุฒิซึไงตຌองมีผูຌ ทนสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิ จ ิสครฺี
รวมป็นอนุกรรมการอยางนຌ อย แ คน ละมีรองผูຌวาการทีไคณะกรรมการ กฟผฺ มอบหมายป็นลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ดยอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการตຌองมี
คุณสมบัติทีไสำคัญ คือ ป็นผูຌม ีภาวะผูຌนำ มีวิสัย ทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความป็นอิสระละทีไย งธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌวยหลัก ธรรมาภิบ าล
ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงสามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะอนุกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไ
เดຌรับความชืไอถือละป็นทีไย อมรับดยทัไวเป ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะอนุกรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไส ำนัก งาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการพิจารณาผลตอบทนผูຌวาการ มี
ดังนีๅ พิจารณากำหนดหลักกณฑ์ละจรจา฿นการจายคาตอบทนละการทำสัญญาวาจຌางผูຌวาการ
3ี คณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ
กฟผฺ มีขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเเ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหาผูຌวาการ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌว าการ
ดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ ประกอบดຌวย
ประธานอนุกรรมการละอนุกรรมการอืไนอีกเมกิน ไ คน ซึไงคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌพิจารณาต งตัๅงดย
คัดลือกจากกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอย โ คน ละผูຌทรงคุณวุฒิ อยางนຌอย แ คน ละมีผูຌชวยผูຌวาการยุ ทธศาสตร์
องค์การป็นลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการดยตำหน ง
ดยอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการตຌองมีคุณสมบัติทีไสำคั ญ คือ ป็นผูຌมี
ภาวะผูຌนำ มีวิสัยทัศน์ สามารถ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยความป็ น อิส ระละ
ทีไย งธรรม มีความรูຌความขຌา฿จละมีประสบการณ์ ดຌวยหลัก ธรรมาภิบาล ละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅง
สามารถอุทิศวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นฐานะอนุกรรมการ ตลอดจนป็นผูຌทีไเ ดຌรับความชืไอถือ ละป็ นทีไ ย อมรับ
ดยทัไวเป ละตຌองเมป็นกรรมการบริหารของ กฟผฺ ทัๅงนีๅ การตงตัๅงคณะอนุ กรรมการ ฿หຌรายงานตามทีไ
สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด
อำนาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ ละประมินผล
การปฏิบัติงานของผูຌวาการ มีดังนีๅ พิจารณากลัไนกรองการจัดทำผนปฏิบัติงาน กณฑ์วัดผลการปฏิบั ติงาน
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ละการประมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจຌางผูຌวาการ กฟผฺ กอนนำสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอ
พิจารณา
แ.โ การสรรหาคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผฺ ดำนินการสรรหาคณะกรรมการ กฟผฺ ตามกฎหมายละหลักกณฑ์ทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
1) พระราชบัญญัติ กฟผฺ พฺศฺ 2511 ละทีไกຌเขพิไมติม
2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2518
ละทีไกຌเขพิไมติม
3) พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูลละบริหารรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562
4) ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการกำหนดนยบายละกำกับดูลรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ
2557 ละทีไกຌเขพิไมติม
5) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มื ไ อ วั น ที ไ 6 สิ ง หาคม 2562 รื ไ อ ง นวทางการต ง ตั ๅง กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
6) หลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี฿ นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ของสำนักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี
ดยมีรายละอียดขัๅนตอนการดำนินการตามคูมือการสรรหาละตงตัๅงคณะกรรมการ กฟผฺ
โ. การดำนินงานของคณะกรรมการ กฟผ.
โ.แ บทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ มีบทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ ดังนีๅ
1) กำหนดวิสัย ทัศ น์  ละนยบายของ กฟผฺ ละรับผิดชอบตอ ผลการประกอบการละ
การปฏิบัติงานของผูຌบริหาร
2) มีสวนรวม฿นการกำหนดทิ ศทาง จัดทำหรือ ทบทวนผนวิส าหกิ จ กฟผ. ละจัด ทำ
ผนปฏิบัติการป็นประจำทุกป รวมทัๅงทบทวนละ฿หຌความหในชอบนยบายละยุทธศาสตร์ทีไสำคัญ ดยรวม
ถึงวัตถุประสงค์ ปງาหมายทางการงิน การกำกับดู ลกิจการทีไดี ความรับผิดชอบตอสังคมละการดู ล
สิไงวดลຌอม ละผนงานตาง โ ของ กฟผฺ พรຌอมทัๅงดูลติดตามผูຌบริหาร฿หຌม ีการปฏิบัติตามนยบายละ
ผนงานทีไกำหนดเวຌอยางสมไำสมอ
3) ฿หຌความมัไน฿จวา ระบบบัญชี การสอบบัญชี การรายงานทางการงินละเม฿ชการงิ น มี
ความชืไอถือเดຌ รวมทัๅงดูล฿หຌมีกระบวนการ฿นการประมินความหมาะสมของการควบคุมภาย฿น การตรวจสอบ
ภาย฿น การบริหารจัดการความสีไยง การรายงานทางการงิน ละการติดตามทีไมีประสิ ทธิภาพละประสิทธิผล
4) สอดสองดูลละจัดการกຌปัญหาความขัดยຌงทางผลประยชน์ทีไอาจจะกิ ดขึๅ น ระหว าง
กรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน รวมทัๅงตรวจสอบการ฿ชຌสินทรัพย์ข อง กฟผฺ ฿นทางมิชอบ ละ
การกระทำทีไเมถูกตຌองของกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน
5) กำหนดขຌอบังคับ ระบียบ ละคำสัไง ทีไกีไยวขຌองกับการดำนินกิจการละการบริห ารงาน
บุคคล฿หຌป็นเปอยางหมาะสม ดยอาจมอบอำนาจ฿หຌผูຌวาการหรือผูຌทีไผูຌวาการมอบหมาย฿หຌออกระบียบ คำสัไง
หลักกณฑ์ ละรายละอียด฿หຌสอดคลຌองกับขຌอบังคับเดຌ
6) ตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอย พืไอทำหนຌาทีไกำหนดนยบาย ิOperational Policiesี
ละนวปฏิบัติหรือคูมือดຌานตาง โ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการกำกับดูลกิจการตามขຌอบัง คับ นีๅ พิจารณา
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฿หຌความหในชอบผนมบทหรือผนงาน กอนรายงาน฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ ทราบ รวมทัๅงกลัไนกรอง กำกับ
ดูล ฿หຌความหในละขຌอสนอนะดຌานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการดำนินงานของ กฟผฺ
7) ฿หຌความมัไน฿จวาครงสรຌ างละวิธ ีปฏิบ ัติ ตา ง โ ของคณะกรรมการ กฟผฺ ทีไป็น อยู
สอดคลຌองกับหลักการกำกับดูลกิจการตามขຌอบังคับนีๅ ละป็นการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
8) ดูลดຌานการบริหารงานบุคคล฿นรืไองตำหนง หนຌาทีไ ละจำนวนของผูຌป ฏิบั ติ งาน฿หຌมี
ความหมาะสมกับสภาวะของ กฟผฺ ฿นชวงระยะวลานัๅน โ
9) กำหนดหลักกณฑ์ ละวิธีการ฿นการสรรหา การพิจารณากำหนดคาตอบทน ตลอดจน
หลักกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการอยางหมาะสมละทีไยงธรรม รวมถึงประมินผลงานของ
ผูຌวาการ ละทบทวนผนงานของผูຌวาการอยางสมไำสมอ
10) มีบทบาทตอการดำนินงานกีไยวกับผูຌวาการ รองผูຌวาการ ละ ผูຌชวยผูຌวาการ ดยจัด฿หຌ
มีหลักกณฑ์การประมินผูຌวาการ ดยติดตามผลป็นประจำทุก 6 ดือน ละ฿หຌผูຌวาการกำหนดหลักกณฑ์
การประมินรองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ ละติดตามผลป็นประจำทุก 6 ดือน ดย฿หຌนำผลการประมิน
ผูຌวาการ รองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการ เป฿ชຌประยชน์ ชน ชืไอมยงกับการกำหนดคาตอบทนหรือรงจูง฿จ
11) มีบทบาทตอผูຌม ีสวนเดຌสว นสีย ดยกำกับดู ล฿หຌม ีการจั ดทำนยบาย ผนมบ ท
ผนปฏิบัติการประจำป ละคูมือการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลุมตาง โ อยางปรง฿ส
ละป็นธรรม ดยนຌนการมีสวนรวมพืไอสนับสนุนการดำนินงานของ กฟผฺ ละ฿หຌปຂดผยนยบายการปฏิบัติ
ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กลเกการมีสวนรวม ละกิจกรรมตาง โ ทีไสดง฿หຌหในถึงการดำนิน การตามนยบาย
การปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียเวຌ฿นรายงานประจำป
12) มีบทบาทตอความยัไงยื นละนวั ตกรรม ดยกำกับดู ล฿หຌม ีการจัด ทำนยบายละ
ผนการดำนินงานของ กฟผฺ ดย
(1) ตຌ อ งคำนึ ง ถึ ง การพั ฒ นาอย า งยั ไ ง ยื น สอดคลຌ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ ต าม
มาตรฐานสากล ดยมุงนຌนการดำนินภารกิจดຌวยความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม สอดคลຌองกับ
ทิ ศ ทางละยุ ท ธศาสตร์ ตลอดจนส ง สริ ม ฿หຌม ีก ารสรຌ า งละนำนวั ต กรรมมา฿ชຌ ฿ นการพั ฒ นาปรับ ปรุง
กระบวนการทำงาน การ฿หຌบริการ ละการบริหารจัดการภาย฿นองค์การ฿หຌมีประสิทธิภาพ รวมทัๅง กำกับดู ล
฿หຌมีการจัดทำรายงานพัฒนาความยัไงยืนตามมาตรฐานสากล
(2) สนับสนุน฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การหงการรีย นรูຌ ละนวัตกรรม กฟผฺ ละสริม สรຌาง
วัฒนธรรมดຌานนวัตกรรม รวมถึง฿หຌการสนับสนุนทรัพยากรตาง โ พืไอรองรับความคลองตัว฿นการสรຌา ง
นวัตกรรม สรຌางอกาสทางธุรกิจ ความเดຌปรียบทางการขงขันขององค์ก าร
13) มีบทบาทตอการปຂดผยขຌอมูล ดยกำกับดูล฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลสำคัญทัๅงขຌอมูลดຌา น
การงินละทีไเม฿ชการงิน ฿หຌถูกตຌอง พียงพอ ชืไอถือเดຌ สมไำสมอ ละทันวลาตามทีไกฎหมายละมาตรฐาน
การรายงานทางการงินกำหนด ผานชองทางตาง โ ทีไสาธารณชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสียสามารถขຌาถึงเดຌ
14) มีบทบาทตอการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
(1) กำกับดูล฿หຌ กฟผฺ มีการบริหารความสีไยงทีไดีตามหลักกณฑ์ละนวทางการกำกับ
ดูลทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ ละสงสริม฿หຌกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มีคานิย มทีไดี฿ นการบริห าร
จัดการความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
(2) สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบควบคุม ภาย฿นของ กฟผฺ อยางสมไำสมอ
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง ดยครอบคลุมการควบคุม฿นทุกรืไอง ทัๅงรายงานทางการงินละเม฿ชการงิน การดำนินงาน
ละการกำกับดูลการปฏิบัติงาน การจัดการความสีไยง ละ฿หຌความสำคัญตอรายการผิดปกติทัๅงหลาย
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(3) จัด฿หຌมีระบบควบคุ ม ภาย฿นทีไ พีย งพอ หมาะสม ละมีประสิทธิผล รวมทัๅง ฿หຌ
การสนับสนุนดຌานการจัดสรรทรัพยากรอยางพียงพอกการตรวจสอบภาย฿น
15) มีบทบาทตอการตรวจสอบบัญชี ดยจัด฿หຌมีการตรวจสอบบัญชี ดยพิจารณาคั ดลือก
สนอบุคคลซึไงมีความป็นอิสระพืไอทำหนຌาทีไป็นผูຌสอบบัญชีละพิจารณาสนอคาตอบทนบุคคลดังกลาว
ทัๅงนีๅ ควรกำกับดู ล฿หຌผูຌสอบบัญชีเดຌรับขຌอมูลครบถຌวนละพียงพอทีไจะสอบทานรายงานทางการงินล ะ
รายงานอืไน โ ทีไคณะกรรมการ กฟผฺ ออกควบคูกับรายงานทางการงินทีไตนเดຌตรวจสอบลຌว
16) มีบทบาทตอรืไองจรรยาบรรณ ดังนีๅ
(1) กำกับดู ล฿หຌม ีการจั ดทำคูม ือจริย ธรรมละจรรยาบรรณที ไป็ นมาตรฐานสากล
สอดคลຌองกับหลักการกำกับดูลกิจการตามขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเโ วาดຌวย การกำกับดูลกิจ การ ละ
ตຌองมีการผยพร ละประชาสัม พันธ์฿ หຌทราบทัไวทัๅงองค์การพืไอ฿หຌค ณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละ
ผูຌปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบของตนอง
(2) กำกับดูล฿หຌมีการจัดกิจกรรมพืไอสริม สรຌางบรรยากาศละพฤติกรรมทีไดี ตามคูมือ
จริยธรรมละจรรยาบรรณอยางสมไำสมอ ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มีสวนรวม฿น
กิจกรรมดังกลาวละ฿หຌประมินผฺลการดำนินการละการรับรูຌตามคูมือดังกลาว อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง
17) มีบทบาทตอการติดตามผลการดำนินงาน ดยติดตามผลการดำนินงานดຌานการงิน
ละเม฿ชการงิน ผานระบบรายงานผลทีไมีองค์ประกอบครบถຌวนตามประดในสำคัญ เดຌก
(1) สาหตุของการปลีไยนปลงหรือสดงผลการดำนินงานปรี ยบทียบกับปງาหมาย
(2) ปัญหาหรืออุปสรรค฿นการดำนินงาน
(3) นวทางกຌเขปัญหาหรืออุปสรรค฿นการดำนินงาน
ดยมีความถีไสมไำสมออยางนຌอยเตรมาสละ 1 ครัๅง ละมอบขຌอสังกตหรือขຌอสนอนะ
พรຌอมติดตามผลสำรใจของการดำนินงานตามขຌอสังกตละขຌอสนอนะ พืไอพิไมประสิทธิภาพละมาตรฐาน
กระบวนการติดตามผลการดำนินงาน รวมถึงพืไอพิไมประสิทธิผลการดำนินงานดຌานการงินละเม฿ชการงิ น
ของ กฟผฺ
2.2 การประชุมคณะกรรมการ กฟผ.
การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามหลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี฿ น
รัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562 ละนวทางปฏิบัติ ละระบบการประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประมินผลรัฐวิสาหกิจ ิSEูAMี ของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึง ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับ
ทีไ ไเโ วาดຌวย การกำกับดู ลกิ จการ ละ ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็ใ วาดຌวย การประชุม ละการดำนิน
กิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ ดังนีๅ
• การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ตຌองมีกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวากึไงหนึไงของจำนวน
กรรมการทัๅงหมด จึงจะป็นองค์ประชุม
• ระบียบวาระการประชุม฿หຌป็นเปตามทีไประธานกรรมการ กฟผฺ กำหนด
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรจัด฿หຌมีกำหนดการประชุมละวาระการประชุม คณะกรรมการ
กฟผฺ ลวงหนຌา ละควรหลีกลีไยงการพิไม ถอน วียน วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันยຌอนหลัง
กรณีทีไม ีความจำป็นตຌองพิไมติม วาระการประชุม ควร฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ มีม ติ฿หຌ
ความหในชอบการพิไมวาระการประชุมดังกลาวกอนการประชุม
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กรณีการวีย นขอมติพืไอขอรับความหในชอบ หรือขออนุม ัติจากคณะกรรมการ กฟผฺ
จะตຌองป็นรืไองทีไม ีความสำคัญรงดวน ละเดຌรับอนุมัติจากประธานกรรมการ กฟผฺ ฿หຌดำนินกา ร ดย฿หຌ
ลขานุการคณะกรรมการ กฟผฺ สรุปผลการวียนขอมติ รายงานคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบ
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรประชุมทุกดือน ละพิไมติมตามความจำป็นพืไอ฿หຌส ามารถ
ปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางตอนืไองทันการณ์
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรเดຌรับอกสารประกอบการประชุมลวงหนຌาอยา งนຌอย 7 วันกอน
วันประชุม
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรสามารถขຌาถึงขຌอมูลทีไจำป็นสำหรับการตัดสิน฿จ฿นการประชุม
คณะกรรมการ กฟผฺ
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรกำกับดูล฿หຌกรรมการ กฟผฺ ทีไมีความขัดยຌงทางผลประยชน์
กับ กฟผฺ งดวຌนจากการรวมอภิปรายหรือออกสียงลงมติละออกจากทีไประชุม฿นการประชุมวาระนัๅน
• คณะกรรมการ กฟผฺ ตละคนควรขຌาประชุมเมนຌอยกวารຌอยละ 90 ของจำนวนครัๅงของ
การประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ละคณะกรรมการชุดยอยตาง โ ละ฿นการประชุมตละครัๅงควรมีกรรมการ
กฟผฺ หรือกรรมการชุดยอยขຌาประชุม รຌอยละ 80 ขึๅนเปของจำนวนกรรมการ กฟผฺ หรือกรรมการชุดยอย
ทัๅงหมด
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรกำกับดูล฿หຌกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร มีอิสระทีไจะสนอ
รืไองทีไป็นประยชน์ตอ กฟผฺ ขຌาสูวาระการประชุม
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรถือป็นนยบายทีไจะ฿หຌกรรมการอิสระประชุม ระหวางกันอง
ตามความจำป็นพืไออภิปรายการดำนินงานของ กฟผฺ ดยเมมีผูຌวาการรวมดຌวยละควรจຌง฿หຌผูຌวาการทราบ
ผลการประชุม
• คณะกรรมการ กฟผฺ ควรดูล฿หຌมีระบบการบันทึกรายงานประชุมทีไถูกตຌองละครบถຌวน
• ประธานกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌตงตัๅงลขานุการคณะกรรมการ กฟผฺ ดຌวยความหในชอบ
ของคณะกรรมการ กฟผฺ
• ประธานกรรมการ กฟผฺ หรือกรรมการ กฟผฺ จะขอ฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ
มืไอ฿ดกใเดຌ สวนสถานทีไ วลา ละระบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการ กฟผฺ ป็นผูຌกำหนด
นอกจากนีๅ สำหรับการประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ ผานสืไออิลใกทรอนิ กส์ ตัๅงตป โ5ๆใ
ป็นตຌนมา กฟผฺ ถือปฏิบัติตามพระราชกำหนดวาดຌวยการประชุมผานสืไออิลใกทรอนิกส์ พฺศฺ โ5ๆใ ละ
ประกาศกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม รืไอง มาตรฐานการรักษาความมัไนคงปลอดภัย ของการ
ประชุมผานสืไออิลใกทรอนิกส์ พฺศฺ โ5ๆใ
2.3 การกำหนดคาตอบทนของคณะกรรมการ กฟผ.
ครงสรຌางคาตอบทนของคณะกรรมการ กฟผฺ ป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุม
มืไ อ วั น ทีไ โ กรกฎาคม โ55ๆ รืไ อ ง ผลการประชุม คณะกรรมการกำกั บนยบายดຌ านรั ฐ วิ สาหกิ จ ครัๅงทีไ
ไ/โ55ๆ ฉพาะ฿นสวนการปรับปรุงระบบรงจูง฿จ฿นสวนของคาตอบทนทีไป็นตัวงิ นตามระบบประมิ น ผล
การดำนินงานรัฐวิสาหกิจ ละมติคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุม มืไอวันทีไ 24 มษายน โ5ๆโ รืไอง ขຌอสนอ
การปรับปรุงอัตราละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนรายดือนละบีๅยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ละ
กรรมการอืไน฿นคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอืไน ประกอบดຌวย คาตอบทนราย
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ดือน บีๅยประชุม ละบนัส ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ควรกำกับดูล฿หຌมีการปຂดผยนยบายละหลั กกณฑ์
฿นการกำหนดครงสรຌางคา ตอบทนของกรรมการ กฟผฺ ฿นรายงานประจำปข อง กฟผฺ ดย฿หຌรวมถึ ง
คาตอบทนจากการป็นคณะกรรมการชุดยอยตาง โ ดຌวย
โ.ไ การกำกับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผ.
ปัจจุบัน กฟผฺ มีบริษัท฿นครือ ประกอบดຌวย บริษัท ผลิตเฟฟງา จำกัด ิมหาชนี ิEGCOี
บริษัท ราช กรุຍป จำกัด ิมหาชนี ิRATCHี บริษัท กฟผฺ อินตอร์นชัไนนล จำกัด ิEGATiี บริษัท ผลิตเฟฟງา
ละนๅำยใน จำกัด ิDCAPี บริษัท อี กท เดมอนด์ ซอร์วิส จำกัด ิEDSี บริษัท อินนสปซ ิประทศเทยี
จำกัด ิInnospace) ละบริษัท อินนพาววอร์ จำกัด ิInnopower) ดยกำกับดูลบริษัท฿นครือ กฟผฺ ผาน
ไ ชองทาง เดຌ ก แี ผูຌ ทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ โี คณะกรรมการพัฒนาละจัดการ
ธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี ใี ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นผูຌบริหารสูงสุดบริษัท฿นครือ กฟผฺ ละ ไี การออกสียงลงมติ฿ น
ทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ
แฺ การกำกับดูลดยผานผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ มีหนຌาทีไละรับผิดชอบ฿นการกำกับดู ล
฿หຌผูຌบริหารบริษัทบริหารกิจการ฿หຌป็นเปพืไอประยชน์สูงสุดตอผูຌถือหุຌน ละป็นเปตามนยบายทีไ กฟผฺ
กำหนด ดย฿นการกำกับดู ลหากมีกิจการสำคัญ ผูຌ ทน กฟผฺ ทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือจะตຌองสนอ
คณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาอนุมัติหรือหในชอบกอน วຌนต฿นกรณีรงดวน฿หຌสนอคณะกรรมการ กฟผฺ
ทราบ฿นอกาสรก
ทัๅงนีๅ ฿นการตัๅงผูຌ ทน กฟผฺ ป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ จะดำนินการภาย฿ตຌ
ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การกำกับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผฺ ซึไงเดຌมีการกຌ เข
พิไมติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโไ กຌเขพิไมติมครัๅงทีไ โ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใใใ กຌเข
พิไมติมครัๅงทีไ ใ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็แ ดยมีหลักกณฑ์ ดังนีๅ
สัดสวนการถือหุຌนของ กฟผ.
฿นบริษัท฿นครือ
• มากกวา 5เั

การสนอผูຌทน กฟผ. ดำรงตำหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ กฟผฺ กรรมการ กฟผฺ หรือ
หรื อ กรรมการ กฟผฺ หรื อ ผูຌวาการ หรือรองผูຌวาการ
ผูຌวาการ
• มากกวา โ5ั ตเมกิน 5เั ประธานกรรมการ กฟผฺ กรรมการ กฟผฺ หรือ
ละเดຌ ร ั บ สิ ท ธิ ฿ นการต ง ตัๅง หรื อ กรรมการ กฟผฺ หรื อ ผูຌวาการ หรือรองผูຌวาการ
หรือผูຌชวยผูຌวาการ
ผู ຌ  ทน กฟผฺ ป็ น ประธาน ผูຌวาการ
กรรมการ ละ/หรือกรรมการ
บริษัท
ู
รองผูຌวาการ หรือ
• มากกวา 10ั ตเมกิน โ5ั
ผูຌชวยผูຌวาการ
ละเดຌ ร ั บ สิ ท ธิ ฿ นการต ง ตัๅง
ผู ຌ  ทน กฟผฺ ป็ น กรรมการ
บริษัท
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สัดสวนการถือหุຌนของ กฟผ.
฿นบริษัท฿นครือ
• เมกิน 10ั ละเดຌรับสิทธิ฿น
การตงตัๅ ง ผู ຌ ทน กฟผฺ ป็ น
กรรมการบริษัท

การสนอผูຌทน กฟผ. ดำรงตำหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ู
ผูຌชวยผูຌวาการ หรือ
ผูຌอำนวยการฝຆาย

ทัๅงนีๅ หากมีความจำป็นละมีความหมาะสมทีไจะตงตัๅงบุคคลอืไนนอกหนือจากทีไกำหนด
เวຌขຌางตຌน ฿หຌดำนินเดຌดยความหในชอบของคณะกรรมการ กฟผฺ
โฺ การกำกับดูลดยผานคณะกรรมการพัฒนาละจัดการธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี
ดำนินการภาย฿ตຌคำสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ โเโ/โ5ๆแ รืไอง ตงตัๅง คพธฺ ซึไงมีผูຌวาการป็น
ประธานกรรมการ รองผูຌวาการ ละผูຌชวยผูຌวาการทีไป็นกรรมการบริษัท฿นครือ กฟผฺ ป็นกรรมการ ทัๅงนีๅ เม
รวมถึงรองผูຌวาการละผูຌชวยผูຌวาการทีไ กฟผฺ สงเปปฏิบัติงานทีไบริษัท฿นครือ กฟผฺ ิSecondmentี ดยมี
ผูຌชวยผูຌวาการวิจัย นวัตกรรม ละพัฒนาธุรกิจ ป็นลขานุการ ละผูຌอำนวยการฝຆายพั ฒ นาธุ รกิ จ กีไย วนืไ อง
ป็นผูຌชวยลขานุการ คพธฺ คพธฺ มีอำนาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ ฿นการกำหนดนวทางการกำกับดูล
การดำนินธุรกิจของบริษัท฿นครือ กฟผฺ พืไอป็นประยชน์ตอผูຌถือหุຌนละสอดคลຌองกับนยบายของ กฟผฺ
รวมทัๅงกำหนดนยบายการรวมมือพัฒนาธุรกิจของ กฟผฺ กับบริษัท฿นครือ ละ/หรือนักลงทุนรายอืไ น ทัๅงนีๅ
คพธฺ มีกำหนดประชุมทุกเตรมาส
ใฺ การกำกับดูลดยผูຌทน กฟผฺ ทีไป็นผูຌบริหารสูงสุดของบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ดำนินการภาย฿ตຌข ຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใไไ วาดຌวย การ฿หຌพนักงานเปปฏิบัติงานทีไ
บริษัท฿นครือ กฟผฺ ทัๅงนีๅ พืไอรักษาประยชน์ข อง กฟผฺ ละบริษัท฿นครือ กฟผฺ ซึไงการสงผูຌ ทนเป
ปฏิบัติงานดังกลาวป็นเปตามขຌอตกลงระหวาง กฟผฺ ละผูຌรวมทุน หรือป็นเปตามสัดสว นการถื อ ครองหุຌ น
ของ กฟผฺ ฿นบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ไฺ การกำกับดูลดยการออกสียง฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ
ดำนินการภาย฿ตຌขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การกำกับละชืไอมยง
บริษัท฿นครือ กฟผฺ กำหนด฿หຌการออกสีย งของ กฟผฺ ฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌนบริษัท฿นครือ กฟผฺ ตຌองป็นเป
ตามนยบายทีไคณะกรรมการ กฟผฺ กำหนด ทัๅงนีๅ การออกสียง฿นรืไองสำคัญ โ จะตຌองขอความหในชอบจาก
คณะกรรมการ กฟผฺ กอนมีการประชุมผูຌถือหุຌนของบริษัท฿นครือ กฟผฺ
3. การประมินผลละการพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ ฿หຌความสำคัญตอรืไองการประมินตนอง ซึไงจะชวยปรับปรุงการดำนิ นงาน
ละปຂดอกาส฿หຌคณะกรรมการ กฟผฺ เดຌรวมกันอภิปรายกีไยวกับปัญหา ละผลการดำนินงานทีไผานมา พืไอ
พัฒนาบทบาทหนຌาทีไ฿ นการกำหนดทิศทางละกลยุทธ์ของ กฟผฺ ควบคูกับการกำกับดู ลการบริห ารง านของ
ฝຆายบริหาร฿หຌมีประสิทธิภาพ ตามหลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ
ละนวทางปฏิบัติ ละระบบการประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ
ิSEูAMี ของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐ วิส าหกิจ รวมถึงขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ไเโ วาดຌว ย
การกำกับดูลกิจการ ดยคณะกรรมการ กฟผฺ ควรดำนินการนวทาง ดังนีๅ
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ใ.แ การประมินผลของคณะกรรมการ กฟผ.
• ควรกำหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทัๅงบบรายคณะ รายบุคคล
ละ/หรือ รายเขวຌ ดยตຌองประมินตนองอยางป็นรูปธรรมอยางนຌอยปละ แ ครัๅง ดยควรรวมพิจารณาละ
อภิปรายผลประมินตนอง฿นทีไประชุมคณะกรรมการ กฟผฺ อยางป็นทางการ พรຌอมระบุประดในการปรับปรุง
ละหรือพิไมประสิทธิภาพการกำกับดูลของคณะกรรมการ กฟผฺ อยางชัดจนละมีสาระสำคัญ นำมาจัดทำ
ป็นผนพิไมประสิทธิภาพการกำกับดูลกิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ
• อาจพิจารณาจัด฿หຌมีทีไปรึกษาภายนอกชวยทบทวน กำหนดนวทาง ละสนอประดใน
฿นการประมินผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ กฟผฺ อยางนຌอยทุก ใ ป ละปຂดผยการดำนินการ
ดังกลาว฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบ
• ควรนำผลการประมิ นเป฿ชຌป ระกอบการพิ จารณาความหมาะสมขององค์ป ระกอบ
คณะกรรมการ กฟผฺ ละการดำรงตำหนงของกรรมการ กฟผฺ ฿นวาระถัดเป
ใ.โ การพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ.
• กรณี ท ี ไ มี ก ารต ง ตั ๅ ง คณะกรรมการ กฟผฺ หรื อ กรรมการ กฟผฺ ฿หม ฿ นระหว า งป
ควรสงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคคลทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นกรรมการ กฟผฺ ฿หม เดຌรับคำนะนำละมีขຌอมูลป็ น
ประยชน์ตอการปฏิบัติหนຌาทีไ ละตรียมความพรຌอม฿หຌกกรรมการ กฟผฺ ทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หม ดัง นีๅ
(1) การจกคูมืออกสารทีไกีไย วขຌองกับ กฟผฺ ชน คูมือกรรมการ กฟผฺ พระราชบัญญัติ
กฟผฺ รายงานประจำป รายงานการประชุมยຌอนหลัง ละอืไน โ
(2) การชีๅจงหรือบรรยายดยผูຌวาการ หรือจัด฿หຌมีการอบรมสัมมนา ปฐมนิทศ
(3) การยีไยมชมการปฏิบัติงานจริงของ กฟผฺ
• ควรเดຌรับขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติหนຌาทีไทีไป็นปัจจุบันอยางสมไำสมอ
• ควรสงสริมละสนับสนุน฿หຌกรรมการ กฟผฺ เดຌรับการอบรมละพัฒนาศักยภาพ ละ
ความรูຌทีไจำป็นตอการปฏิบัติหนຌาทีไ ละตามทักษะ ความรูຌความชีไยวชาญ ิSkill Matrix) ของคณะกรรมการ
กฟผฺ
หมวดทีไ 4 บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
กฟผฺ คารพละคำนึงถึ งสิ ทธิ ข องผูຌม ีส ว นเดຌสว นสีย ทุ กกลุม รวมถึงพิจารณาละนำประดใ น
ความตຌองการ ความคาดหวังของผูຌม ีสวนเดຌสวนสียมาพัฒนาปรับปรุงการดำนินงานอยางป็ นระบบ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับนวทางระบบประมินการดำนินงานรัฐวิสาหกิจดຌานการมุงนຌนลูกคຌา ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทัๅงนีๅ
กฟผฺ จำนกกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียป็น แแ กลุม ประกอบดຌวย 1ี กลุมภาครัฐละผูຌกำกับดูล 2ี กลุมชุมชน
ิรอบหนวยงาน บริวณระบบสง บริวณครงการี 3ี กลุมนักวิชาการละประชาสังคม 4ี กลุมสืไอมวลชน 5ี กลุม
ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ิกลุมลูกคຌาหลัก ลูกคຌาธุรกิจกีไยวนืไองละธุ รกิจ฿หมของ กฟผฺ ประชาชนผูຌ฿ชຌเฟฟງาี
6ี กลุมพันธมิตรธุรกิจ 7ี กลุมพนักงานละสหภาพรงงาน 8ี กลุมการงิน ิสถาบันการงิน จຌาหนีๅี 9ี กลุม
คณะกรรมการ กฟผฺ 10ี กลุมบริษัท฿นครือ ิบริษัทลูก หรือบริษัทยอยทีไ กฟผฺ ขຌาเปลงทุนหรือถือหุຌนี 11ี
กลุมคูขง ิคูขง สินคຌาทดทน ละคูปรียบทียบ ทัๅง฿นธุรกิจผลิตละสงเฟฟງา ธุรกิจกีไยวนืไอง ละธุรกิจ฿หม
กฟผฺี
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หมายหตุ: ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิStakeholderี ครอบคลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿น โ มิติ เดຌก
1ี องค์กร/หนวยงาน ชุม ชน กลุม บุคคลละบุคคลทีไสำคัญทัๅงหมด฿นอดีตจนถึงปัจจุบันทีไเดຌรับ
ผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบ จากบริบทการดำนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/หนวยงานชุมชน
กลุมบุคคล ละบุคคลทีไสำคัญทัๅงหมด ซึไงมีอกาสเดຌรับผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบจากการดำนิ น งาน฿น
อนาคตตามบริบททิศทางการดำนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2ี องค์กร/หน วยงาน ชุม ชน กลุม บุคคลละบุ ค คลที ไส ำคั ญทัๅ งหมด฿นอดี ต จนถึง ปั จ จุ บ ั น ทีไ
ดำนินงานละสงผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบตอ รัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/หนวยงาน ชุมชน กลุม บุคคล
ละบุคคลทีไสำคัญทั ๅงหมด฿นอนาคต ซึไงมีอกาสดำนิ นงานละสงผลกระทบทัๅง ชิง บวกละชิง ลบต อ
รัฐวิสาหกิจ
พรຌอมทัๅงเดຌกำหนด฿หຌม ี ผนบู รณาการงานสานสัม พั นธ์ผู ຌม ีสว นเดຌสว นสีย พืไอ฿หຌผูຌบริหารละ
ผูຌปฏิบัติงานมีการปฏิบัติทีไหมาะสมกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละสามารถสรຌางการมีสวนรวมกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
อยางป็นธรรมละสมอภาค ซึไงนำเปสูการพัฒนาอยางยัไงยืนร วมกันดยเดຌจัดตัๅงศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ
ตามมติทีไประชุม คบฺกฟผฺ ครัๅงทีไ ้/โ55ไ มืไอวันทีไ แๆ กันยายน โ55ไ พืไอบริหารจัดการขຌอ คิ ดหใ น ทีไเ ดຌรับ
จากผูຌมีสวนเดຌสวนสียผาน ๆ ชองทางการรับรืไอง ละประชาสัมพันธ์ชองทางการรับรืไองรຌอ งรีย น รวมทัๅง
ผยพรกระบวนการจัดการขຌอคิดหใน฿หຌผูຌม ีสวนเดຌสวนสีย รับทราบผานสืไออิลใกทรอนิกส์  ละสืไอสังคม
ออนเลน์ตาง โ
กระบวนการดำนินการ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผ.
1. กลุมภาครัฐละผูຌกากับดูล
2. กลุมชุมชน
3. กลุมนักวิชาการละ

ประชาสังคม

4. กลุมสืไอมวลชน
5. กลุมลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา
6. กลุมพันธมิตรธุรกิจ
7. กลุมพนักงานละ

สหภาพรงงาน

8. กลุมการงิน
9. กลุมคณะกรรมการ กฟผ.
10. กลุมบริษัท฿นครือ
11. กลุมคูขง

ชองทางการรับรืไอง
1. ระบบการจัดการรืไองราวรຌองทุกข์
ของรัฐบาล (ระบบ 1111)
2. Internet www.egat.co.th มนูติดตอ
ขຌอรຌองรียน/ ขຌอคิดหใน
3. Intranet http://cmc-center.egat.co.th
ระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน
4. ศูนย์ขຌอมูลขาวสาร กฟผ. หรือ
EGAT Call Center 1416
5. หนังสือขຌา กฟผ.
6. ระบบรับฟังสียงจากลูกคຌา
(ลูกคຌาตรงของ กฟผ. ละธุรกิจ O&M)

คณะกรรมการพิจารณา
รืไองรຌองรียนละบัตรสนทห์
(คพรส-กฟผ.)
มีประดในทุจริต
หรือผิดวินัย

ศูนย์จัดการ
ขຌอคิดหน กฟผ.

เมมีประดในทุจริต
หรือผิดวินัย

ตรวจสอบขຌอทใจจริง
ละรายงานผลกลับ
ภาย฿น 7 วัน นับต
วันทีไเดຌรับบันทึกจาก
คพรส-กฟผ.

หนวยงานภาย฿น กฟผ.
ทีไกีไยวขຌอง

ตอบกลับบืๅองตຌนภาย฿น 1 วันทาการ (กรณี E-mail)/ 2 วันทาการ (กรณีจดหมาย)
จຌงผลการดานินงานภาย฿น 15 วัน ละบันทึกปຂดรืไอง฿นระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน

ศู นย์ จ ั ดการขຌอคิดหใ น กฟผฺ รวบรวมขຌอคิดหใ นจากทุกช องทางนำขຌ า ระบบจั ดการขຌ อคิ ดหในละ
ขຌอรຌองรียน ละสงรืไองเปยังหนวยงานผูຌรับผิดชอบพืไอดำนินการกຌเข ปรับปรุง ละรายงานผลการดำนิ นการ
฿หຌผูຌรຌองรีย นหรือผูຌสนอขຌอคิดหใน รับทราบ ดยศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ จะรงรัดละติดตาม฿หຌมี
การตอบกลั บ หนั ง สื อ รຌ อ งรี ย นทุ ก รื ไอ งภาย฿นระยะวลาที ไ ก ฎหมายกำหนด ฿นกรณี ที ไ ต ຌ อ ง฿ชຌ  วลา฿น
การดำนิ น การนานกวา ระยะวลาที ไก ฎหมายกำหนด หน ว ยงานผูຌร ั บผิด ชอบจะตຌอ งจั ด ทำหนัง สื อจຌง
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ความกຌาวหนຌาการดำนินการ฿หຌผูຌรຌองรีย นหรือผูຌสนอขຌอคิดหในทราบป็นระยะ พืไอ฿หຌมัไน฿จวารืไองทีไ ขຌามา
นัๅนเดຌรับการตอบสนอง
ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ จัดทำรายงานสรุปผลการดำนินการ฿นภาพรวมสนอผูຌบริหารระดับสู ง
ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ ิศปทฺกฟผฺี ละคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิ ดชอบตอ
สังคม ทุกเตรมาส รวมทัๅงผยพรสรุปผลการดำนิน การรืไองรຌองรีย นป็น รายเตรมาสบนวใบเซต์ กฟผฺ
นอกจากนีๅ ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ทบทวนกระบวนการจัดการรืไองรຌองรีย นของ กฟผฺ ป็นประจำทุกป
ละปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน พืไอ พัฒนาละปรับปรุงการบริหารจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียนของ
กฟผฺ ฿หຌมีประสิทธิภาพละตอบสนองความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย มากยิไงขึๅน
฿นปลายป โ5ๆใ กฟผฺ เดຌจัดทำละปรับปรุงระบียบทีไกีไยวกับการจัดการขຌอรຌองรีย น เดຌกระบีย บ
กฟผฺ ฉบับทีไ ไใใ วาดຌวย การจัดการขຌอรຌองรีย น ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ไใๆ วาดຌวย การจัดการขຌอรຌองรีย น
ิกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ 1) พืไอกำหนดบทบาทหนຌาทีไของคณะกรรมการพิจารณารืไองรຌองรีย นละบั ต รสนทห์
ิคพรสูกฟผฺี ฿หຌม ีความชัดจนยิไงขึๅน ละ฿นป โ5ๆไ เดຌออกระบีย บกฟผฺ ฉบับทีไ ไไ้ วาดຌวย การตัๅง
คณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริง พืไอกำหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการจัดการรืไองรຌองรีย นของ กฟผฺ ฿หຌ
ป็นมาตรฐานละป็นเป฿นนวทางดียวกัน ซึไงป็นองค์ประกอบทีไสำคัญของการสรຌางมาตรฐานความปรง฿ส
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ รวมทัๅงสงสริมคุณธรรมละจริยธรรมของผูຌป ฏิบั ติงาน
พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นทีไยอมรับละเวຌวาง฿จ ตลอดจนเดຌรับความรวมมือจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
นอกจากนีๅ คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม เดຌ฿ หຌความหในชอบปรับปรุง
นยบายการจัดการขຌอรຌองรีย น ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ แใ/โ5ๆไ พืไอ฿หຌการบริหารจัดการรืไองรຌอ งรีย นของ
กฟผฺ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส กิดประสิทธิผลทัไวทัๅงองค์การ ละสอดคลຌองกับหลักการละ
นวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
หมวดทีไ 5 ความยัไงยืนละนวัตกรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม เดຌม ีประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/โ5ๆใ รืไอง
นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ พืไอ฿หຌ กฟผฺ ป็นองค์การทีไคนเทยเวຌวาง฿จละภาคภูมิ฿จ ิTrust and
Pride of the Nationี ดำนิ นงานดຌ วยความรั บผิ ดชอบต อสั งคมมุ งสู การพัฒนาอย างยัไ งยื น ซึ ไ งสนั บสนุ น
ยุทธศาสตร์ชาติ พฺศฺ โ5ๆแ ู โ5่เ การพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไ งยื น฿น
ระดับสากล ิSDGs : Sustainable Development Goalsี รวมถึงสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกำกั บ
ดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ

หนຌา 27

฿นขณะดียวกัน กฟผฺ องค์การทีไมีทิศทาง฿นการกຌาวสูการป็น องค์การหงนวัตกรรมพลังงานเฟฟງ า 
ขยายอกาสทางธุรกิจ สรຌางการติบตอยางมัไนคงละยัไงยืน เดຌม ุงนຌนการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม พืไอ
พัฒนางาน฿นภารกิจหลัก฿หຌกຌาวทันกระสการปลีไย นปลงของลก ทีไมีนวนຌม฿ชຌพลังงานเฟฟງ าพืไ อดำนิ น
กิจกรรมตาง โ มากขึๅน ิElectrificationี ดยมีค วามกຌ า วหนຌ าของทคนลยีดຌ านดิจิทัล ิDigitalizationี
มาสนับสนุน ละ฿หຌความสำคัญกับบริบทละทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมเปพรຌอม
กัน ดຌวยการมีระบบผลิตเฟฟງา ระบบสงเฟฟງา ละระบบควบคุมอัจฉริยะ ซึไงจะสามารถวิคราะห์ขຌ อมูลละ
ตอบสนองตอทุกสถานการณ์เดຌอยางรวดรใวทันหตุการณ์ดยอัตนมัติ รวมทัๅงสงสริมละ฿ชຌการวิจัยพัฒนา฿น
การสรຌางสรรค์นวัตกรรมทีไกิดป็นวิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ฿หม ทีไมีประสิทธิภาพละตรง
ตามความตຌองการของลูกคຌาละผูຌมีสวนเดຌสวนสียมากขึๅน กอ฿หຌกิดการ฿ชຌประยชน์ชิงพาณิชย์หรือชิงสังคม
อยางป็นรูปธรรม พืไอตอบสนองตอการ฿ชຌชีวิตทีไดียิไงขึๅนของคนเทย฿นปัจจุบันละอนาคต ซึไงป็นเปตามนยบาย
ดຌานนวัตกรรมละการจัดการความรูຌ กฟผฺ ตามประกาศ กฟผฺ ทีไ 53/2563 ดังนีๅ
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1ี สงสริม สนับสนุน พัฒนา ละสรຌางวัฒนธรรมภาย฿น กฟผฺ ฿หຌป็นองค์การหงการรียนรูຌละ
องค์การหงนวัตกรรม
2ี สงสริม การ฿ชຌองค์ความรูຌสำคัญของ กฟผฺ การสวงหาวิธีการ฿หม ละการนำนวัตกรรมละ
ทคนลยี พืไอพิไมผลิตภาพ฿นทุกกระบวนการทำงาน ละสนับสนุนการดำนินงานขององค์การ ทัๅง฿นธุรกิจ
หลัก ธุรกิจกีไยวนืไอง ละธุรกิจ฿หม ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผฺ รวมถึง
พัฒนานวัตกรรมทีไตอยอดจากผลงานวิจัยละพัฒนา หรือการตอยอดจากงานคิดคຌนหรือสิไงประดิษฐ์สูชิง
พาณิชย์ หรือสูสังคมพืไอสาธารณประยชน์
ใี พัฒนาระบบการจัดการความรูຌ ละการจัดการนวัตกรรม กฟผฺ ตัๅงตครงสรຌาง หนวยงานทีไ
กีไย วขຌอง฿นระบบหวงซอุปทาน รวมถึงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความรูຌ นวัตกรรม ละทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฟผฺ ฿หຌกิดความชืไอมยงจากทุกสายงาน พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประทศ ล ะ กฟผฺ
ไี สงสริม การ฿ชຌฐานขຌอมูลละครือขายความรูຌ ความชีไยวชาญของ กฟผฺ สรຌางความรวมมือกับ
พันธมิตร ทัๅง฿นละตางประทศ พืไอยกระดับความสามารถดຌานการวิจัย ละพัฒนา นวัตกรรม ละรวม
สรຌางสรรค์นวัตกรรมทีไป็นประยชน์ตอศรษฐกิจ สังคม ละประทศ
5ี สริมสรຌางบรรยากาศ สรຌางรงจูง฿จ ละจัดสรรทรัพยากร฿หຌพียงพอตอการสรຌางสภาพวดลຌอม
฿นการลกปลีไยนรียนรูຌ การคิดริริไมสรຌางสรรค์ ละการทำนวัตกรรม
ๆี พัฒนาทักษะละศักยภาพของบุคลากร กฟผฺ ดຌานการบริหารจัดการความรูຌ ดຌานทคนลยี ดຌาน
ความคิดสรຌางสรรค์ ประยุกต์฿ชຌนวัตกรรม ละตอยอดนวัตกรรมสูการขยายผล พืไอสรຌางผลิตภัณฑ์ บริการ฿น
ชิงพาณิชย์ พืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนตามทิศทางยุทธศาสตร์ ละพัฒนาองค์การอยางยัไงยืน
นอกจากนี ๅ กฟผฺ เดຌ ม ี ก ารจั ด ทำรายงานความยัไ ง ยื น กฟผฺ ตามมาตรฐาน Global Reporting
Initiative ิGRIี ซึไงป็นการปຂดผยขຌอมูลกลยุทธ์การดำนินงาน การกำกับดูล นวทางบริหารจัดการ ละ
ผลการดำนินงานดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ทีไสะทຌอนทัๅงทางบวกละลบ ดยมุงปງาสูการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน
หมวดทีไ 6 การปຂดผยขຌอมูล
กฟผฺ มุงมัไน฿หຌการบริการขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ กผูຌขอรับบริ การดຌวยความสมอภาค ปรง฿ส ละ
ป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พฺศฺ โ5ไเ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง
การ฿หຌขຌอมูลขาวสารทัๅงทางการงินละมิ฿ชทางการงิน ฿หຌดำนินการตามขอบขตวิธีการดำนิ นงาน
ขຌอมูลทีไปຂดผยตຌองครบถຌวน พียงพอ ตรงตอความป็นจริง ชืไอถือเดຌ ทันวลาละทาทียมกัน คณะกรรมการ
บริหารขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ มีอำนาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบกีไยวกับการบริหารจัดการขຌ อมูลขาวสาร
มีการจัดระบบขຌอมูลขาวสารพืไอจัดประภทขຌอมูลขาวสาร วิธีดำนินการ฿นการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร การขอ
ขຌอมูลขาวสารละการอนุญาต
ฝຆายสืไอสารละประชาสัมพันธ์องค์การ มีหนຌาทีไสืไอสาร ประชาสัมพันธ์ขຌอมู ลทีไ ป็ น ประยชน์ กผูຌ มี
สวนเดຌสวนสีย สำหรับการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ กฟผฺ ละการถลงขาวหตุการณ์ทีไกิ ดขึๅ นหรื อ
กีไยวนืไองกับ กฟผฺ ป็นอำนาจหนຌาทีไของฆษกการเฟฟງาฝຆายผลิตหง ประทศเทย
สวนการปຂดผยขຌอมูล ฿หຌปຂดผยขຌอมูล฿นรายงานประจำป พืไอ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียสามารถรับรูຌ
ขຌอมูลเดຌอยางทาทียมละทัไวถึงกัน ดยขຌอมูลประกอบดຌวย
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ู ดຌานการงิน เดຌก
1ฺ งบการงิน เดຌ ก งบดุล งบกำเรขาดทุน งบกระสงินสด ละหมายหตุประกอบงบการงิน
ละการสดงความหในของผูຌสอบบัญชี
2ฺ คณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ฿นการจัดทำรายงาน
ทางการงิน
ู ดຌานทีไเม฿ชการงิน ประกอบดຌวย
1ฺ ครงสรຌางของ กฟผฺ / ครงสรຌางผูຌถือหุຌน
2ฺ ประวัติของคณะกรรมการ กฟผฺ
3ฺ ขຌอมูลประวัติผูຌบริหาร
4ฺ การอธิบายชิงวิคราะห์กีไยวกับฐานะทางการงิน ผลการดำนินงาน การปลีไยนปลงทีไ สำคัญ
รวมทัๅงปัจจัยทีไป็นสาหตุ หรือมีผลตอฐานะการงิน ละผลการดำนินงาน
5ฺ งบการงินทีไเดຌรับการรับรองจากผูຌสอบบัญชี
6ฺ รายงานการรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ตอการรายงานทางการงิน
7ฺ ความสีไยงหลักของการดำนินธุรกิจ
8ฺ นยบายละการจายคาตอบทนกรรมการ
9ฺ นยบายละการจายคาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง
10ฺ จำนวนครัๅงของการประชุมคณะกรรมการละคณะอนุกรรมการป็นรายบุคคล
11ฺ การดำนินงานดຌานการกำกับดูลกิจการทีไดี
12ฺ การดำนินงานดຌานการสดงความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม
13ฺ นยบาย ละผลการจัดการรายการทีไกีไยวยงกัน
14ฺ สภาพธุรกิจ ผนงานทางธุรกิจ ละกลยุทธ์
นอกจากนีๅ ยังมีการปຂดผยขຌอมูลละสารสนทศดຌ า นการงิ นละมิ฿ ช การงิ นทีไส ำคัญผ านทาง
website ิwwwฺegatฺcoฺthี ดังนีๅ
1. การถลงทิศทางนยบายขององค์กรดยผูຌบริหารสูงสุด
2. นยบายการกำกับดูลทีไดี
3. การดำนินงานตามนยบายรัฐ
4. ผนงานทีไสำคัญ
5. ขຌอมูลครงการลงทุนทีไสำคัญ
6. การจัดซืๅอจัดจຌาง
7. ผลการดำนินงานทัๅงการงินละเม฿ชการงินทีไสำคัญ
8. รายงานประจำป
หมวดทีไ 7 การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
กฟผฺ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความสีไย งละควบคุมภาย฿นภาย฿ตຌการปลีไย นปลงทีไ
อาจสงผลกระทบตอการดำนินงานทัๅงจากปัจจัยภาย฿นละภายนอกองค์ การ จึงเดຌม ีการดำนินการบริหาร
ความสีไยงละควบคุมภาย฿นอยางตอนืไองตามหลัก การละนวทางของ COSO ดย฿นปัจจุบันเดຌดำนิ นการ
บริหารความสีไยงตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลัง วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจั ด การ
ความสีไยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ 2562 ละสอดคลຌองกับกณฑ์ประมินผลการดำนินงานรัฐวิส าหกิจ
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ตามระบบประมินผล฿หม ิSE-AMี ตามทีไสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี กำหนด ละ
ตามกรอบนวคิ ด ของ COSO 2017 ิEnterprise Risk Management Integrated with Strategy and
Performanceี ซึไง฿หຌความสำคัญกับการมุงสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับองค์ก ารละมีการดำนินงานทีไสอดคลຌองกับ
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ทัๅงนีๅ พืไอชืไอมยงการทำผนยุทธศาสตร์ละกระบวนการบริห ารความสีไย ง
องค์การ฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน พรຌอมกับการสรຌางวัฒนธรรมองค์การ฿หຌหในถึงความสำคัญของการบริหาร
ความสี ไ ย ง ดยถื อ ว า การบริ ห ารความสี ไ ย งป็ น องค์ ป ระกอบสำคั ญ ของทุ ก กระบวนการละตຌ อ งมี
ความชืไอมยงกัน฿นทุกระดับ อีกทัๅง กฟผฺ ยังจัด ฿หຌม ีการควบคุม ภาย฿นตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลัง
วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภาย฿นสำหรับหนวยงานของรั ฐ พฺศฺ โ5ๆแ ดยมุงสงสริม
฿หຌม ีระบบการควบคุม ภาย฿นทีไผสานรวมกับการบริหารความสีไย งเดຌอยางสอดคลຌองรับกัน ซึไงการควบคุม
ภาย฿นนัๅนถือป็นกระบวนการทำงานทีไกำหนดขึๅนมาพืไอ฿หຌฝຆายบริหารกิดความมัไน฿จอย างสมหตุสมผลวา
การดำนิ น งานจะบรรลุว ัต ถุป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภาย฿นอยา งมี ประสิท ธิ ภาพละประสิท ธิ ผ ลของ
การดำนินงาน รวมทัๅงทำ฿หຌกิดความนาชืไอถือเดຌของรายงานทางการงิน ละพืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวาจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง
กฟผฺ มีการกำหนดนยบายการบริหารความสีไย งละควบคุมภาย฿น ละกำหนด฿หຌผูຌ ปฏิบัติงาน
กฟผ. ทุกคนตຌองถือปฏิบัติ พืไอ฿หຌการดำนินงานดຌานการบริหารความสีไย งละควบคุม ภาย฿นป็นเป฿น
นวทางดียวกันทัไวทัๅงองค์การ ละมีการปรับปรุงนยบาย นวปฏิบัติละกระบวนการปฏิบัติงาน ฿นระดับ
ขัๅนตอน/องค์ประกอบยอยหรือระบบงานดยรวม ดย฿ชຌผลประมินกระบวนการฯ ทีไผานมาป็นขຌอมูลพืๅนฐาน
ประกอบการพัฒนาเดຌอยางป็นรูปธรรม
นอกจากนีๅ คณะกรรมการ กฟผฺ มีการตงตัๅงคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น พืไอ
ทำหนຌาทีไกำกับดูล฿หຌระบบการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นขององค์การ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทัๅงมีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความสีไย งละควบคุมภาย฿น นำสนอคณะกรรมการ
กฟผฺ พืไอ ฿หຌความหใ นชอบอย างป็ น รูปธรรม ทัๅงนีๅ กฟผฺ กำหนดบทบาทหนຌา ทีไ ค วามรั บผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ดย฿หຌม ีอำนาจหนຌาทีไครอบคลุมทัๅง โ ระบบงานอยาง
ครบถຌวนสมบูรณ์ ดยระบุป็นสวนหนึไงของกฎบัตรของคณะกรรมการอยางป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำ
ละนำสนอผนการดำนินงานประจำปของระบบบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น฿หຌ คณะกรรมการบริหาร
ความสีไยงละควบคุมภาย฿น พิจารณา฿หຌความหในชอบกอนริไมปบัญชี ละกำหนด฿หຌมีนวทางการติด ตาม
ผลการดำนินงานดຌานการบริหารความสีไย งละการควบคุม ภาย฿นทัๅงกรณีปกติ ละมืไอกิดหตุการณ์พิ ศษ
อยางครบถຌวนละป็นระบบ ดยมีความถีไอยางนຌอยป็นรายเตรมาส
กฟผฺ จัด฿หຌมีหนวยงานทีไรับผิดชอบดูลการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ทำหนຌาทีไ฿นการจั ดทำ
นยบาย วางระบบละประมินความสีไยงตาง โ ทัๅงทีไกิดจากปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก รวมทัๅงจัดทำ
คูมือการบริหารความสีไยง คูมือการควบคุมภาย฿น กำหนดนวทางปฏิบัติ฿นการบริหารละจัดการความสีไย ง
฿หຌอยู฿นระดับทีไ ย อมรับเดຌพืไอ฿หຌการดำนินงานสามารถบรรลุปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไกำหนดเวຌ ทัๅงนีๅ
คณะกรรมการเดຌพิจารณาละอนุมัตินยบายการบริหารความสีไย งละระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ สำหรับ
ป็นกรอบ฿นการบริหารความสีไยง ละ฿หຌความสำคัญกับสัญญาณตือนภัยลวงหนຌา รวมทัๅงดูล฿หຌมีการดำนินการ
ตามนยบายการบริหารความสีไยงทีไกำหนด
นอกจากนีๅ กฟผฺ เดຌจัดตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงป็นกลเกสำคัญทีไส นับ สนุ น฿หຌ กฟผฺ มี
กระบวนการกำกับ ดู  ลกิจการทีไ ดี การบริหารความสีไย ง การควบคุม ภาย฿น รวมทัๅงการกำกับ ดู ล฿หຌ ม ี
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การปฏิบัต ิ ตามกฎหมาย กฎระบี ย บ ขຌอบังคับทีไ กีไย วขຌ องกั บการดำนิ นกิ จการอยางมีประสิ ทธิ ภาพละ
ประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานรายงานทางการงิน คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ ปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌ อบั งคั บ
กฟผฺ วาดຌวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงกำหนดขึๅ น ตามนวทางของระบีย บกระทรวงการคลัง วาดຌว ย
คณะกรรมการตรวจสอบละหนวยตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2555 หลักกณฑ์กระทรวงการคลัง
วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภาย฿นสำหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ คูมือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ฿นรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป โ555 รวมทัๅง คูมือการประมินผลการดำนิ นงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบประมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ ิState Enterprise Assessment Model : SEูAMี ซึไ ง
กำหนด฿หຌมีหลักกณฑ์การประมินกระบวนการปฏิบัติงานละการจัดการ ิCore Business Enablersี รวม ่
ดຌาน ดยดຌานการตรวจสอบภาย฿นป็นสวนหนึไงของ Core Business Enablers
พืไอ฿หຌการกำกับดู ลการปງองกันละการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชันซึไงป็นสวนหนึไงของกระบวนการ
ควบคุม ภาย฿นของ กฟผฺ มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิ ดชอบ
ตอสังคมเดຌออกนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริต ของ กฟผฺ พืไอ฿หຌผูຌบริหารละ
ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ดำนินงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ละตอตຌานการทุจ ริต
ทุกรูปบบ พืไอสรຌางความชืไอมัไนละการยอมรับของสังคม ดยจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ
ิศปทฺกฟผฺี พืไอกำกับดูลการดำนินงานดຌานการปງองกันละตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละกิดผลอยางป็นรูปธรรม
ศปทฺกฟผฺ ประกอบดຌวยรองผูຌวาการบริหารป็นหัวหนຌา ศปทฺกฟผฺ ผูຌชวยผูຌวาการพัฒนาองค์การป็น
รองหัวหนຌา ศปทฺกฟผฺ ผูຌ ทนสายงานระดับผูຌชวยผูຌวาการ ผูຌอำนวยการสำนักลขานุการองค์ การ ละ
ผูຌอำนวยการฝຆายกำกับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ป็นคณะทำงาน ผูຌชวยผูຌอำนวยการฝຆายกำกับการปฏิบั ติ ตาม
กฎระบียบ ป็นคณะทำงานละลขานุการ ละหัวหนຌากองธรรมาภิบาล ป็นคณะทำงานละผูຌชวยลขานุก าร
มีอำนาจหนຌาทีไสงสริม ละสนับสนุน฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายการกำกับดู ลกิจการทีไดี ละการตอ ตຌา น
การทุจริตของ กฟผฺ ผานผนปฏิบัติการดຌานสงสริมธรรมาภิบาลละการปງองกันละต อ ตຌ า นการทุ จ ริ ต ของ
กฟผฺ พืไอ฿หຌทุกสายงานนำเปปฏิบัติ ติดตามความกຌาวหนຌา ละรายงานผลการดำนินงานตามผนฯ ฿หຌ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม ละคณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบทุกเตรมาส
นอกจากนี ๅ กฟผฺ กำหนด฿หຌ ม ี ก ิจ กรรมพื ไ อส งสริ ม ฿หຌ ค ณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆ า ยบริ ห าร ละ
ผูຌปฏิบัติงานตระหนักละมีสวนรวม฿นการดำนินงานของ กฟผฺ อยางสุจริตละป็นธรรม ชน การสืไอสาร
ความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ กฟผฺ ละผูຌบริหาร กฟผฺ การประกาศ
จตจำนงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล การจัดกิจกรรมตอตຌานการทุจริต฿นหนวยงาน
การจัดงาน กฟผ. องค์การ฿สสะอาด การผยพรคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ฿หຌคณะกรรมการ
กฟผฺ ผูຌบริหารละผูຌปฏิ บั ติงาน กฟผฺ ทุกคนลงนามรับทราบละถือปฏิบั ติ การจัดกิจกรรมสริม สรຌา ง
บรรยากาศละพฤติกรรมทีไดีตามคูมือจริย ธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ การผยพรขຌอมูลดຌานธรรมาภิบ าล
ผานชองทางตาง โ ละการประมินตนอง฿นการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม ละจรรยาบรรณ
กฟผ. ทางอิลใกทรอนิกส์อยางสมไำสมอ
หมวดทีไ 8 จรรยาบรรณ
กฟผฺ เดຌจัดทำคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณของ กฟผฺ ขึๅน ดยนำประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน มาป็นหลักการพืๅนฐาน ลຌวกำหนดป็นจรรยาบรรณครอบคลุม฿นทุกระดับ
คือ องค์การ คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ฿หຌทุกคนยึดถือละปฏิ บั ติ฿ หຌ สอดคลຌอง
ละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
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จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทีไ ป็นคุณงามความดีทีไควรปฏิบัติ หรือธรรมทีไป็นขຌอปฏิบัติ
ถื อ ป็นสิไงทีไม ีความสำคัญกับ กฟผฺ พืไอสดง฿หຌหในถึงความป็นองค์การทีไม ีจริย ธรรม กฟผฺ จึงเดຌออก
ขຌอบังคับ กฟผฺ วาดຌวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ซึไงภาย฿ตຌ
ประมวลจริยธรรมฯ มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผฺ ละขຌอพึงปฏิบัติตน พืไอป็นนวปฏิบัติ
ของบุคลากร฿นองค์การ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.
แ. การปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ ดยมุงดำนินการตามหนຌาทีไทีไรับผิ ดชอบ
ละภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย สงสริมสนับสนุ นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมนียม จารีตประพณีอันป็นรากฐานหงความมัไนคงของสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์
โ. การปฏิบ ัติตามกฎหมาย ละนยบายของรัฐ ดยมุงดำนินงานตามภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย
ภาย฿ตຌบทบัญญัติหงกฎหมาย ละนยบายของรัฐอยางครงครัด อันป็นเปพืไอประยชน์กประทศชาติ
ละประชาชนป็นสำคัญ
ใ. การปฏิ บ ั ต ิ ต  อ สั งคม ดยมุ  ง ส ง สริ ม สนั บ สนุ น ละร ว มมือ กั บชุ ม ชนละสั งคม พืไ อ สรຌ า ง
ความสัมพันธ์ทีไดีละสรຌางจิตสำนึก฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทุกระดับ฿นการรับผิดชอบตอสังคม
ไ. การปฏิบ ัติตอ สิไงวดลຌอม ดย฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสม ทั น สมั ย สะอาด ละมีป ระสิทธิภาพ
สรຌ า งจิ ต สำนึก ฿นการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด฿นประทศ รวมทัๅง
ปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอมดຌวยความรับผิดชอบ ฿นฐานะป็นหนวยงานทีไสำคัญของสัง คม
5. การปฏิบ ัติตอรัฐบาล ประชาชน ลูกคຌา คูคຌา ละผูຌป ระกอบการ฿นธุรกิจดຌานดียวกัน ดยมุง
ดำนินงานตามพันธกิจทีไมีตอผูຌกีไยวขຌอง ดຌวยความซืไอตรงละความป็นธรรม
6. การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปเตย ดยสนับสนุน฿หຌเป฿ชຌสิทธิทางการมือง เม฿ชຌตำหนงหนຌาทีไ
สนับสนุน ละดำนินกิจกรรมอันป็นการฝัก฿ฝຆพรรคการมือง หรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงทีไมีอำนาจทางการมือ ง
รวมทัๅงสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการบริหารองค์การ
ขຌอพึงปฏิบัติตน
แ. การรักษาชืไอสียงของ กฟผ. ดยประพฤติตน฿หຌหมาะสม เมกระทำการ฿ด โ อันป็นการ฿หຌรຌ าย
หรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสรຌางความสืไอมสียก กฟผฺ ละพึงหลีกลีไยงการกระทำทีไอาจกระทบกระทื อ นตอ
ชืไอสียงของ กฟผฺ
โ. การรักษาผลประยชน์ของ กฟผ. ดยเมกระทำการ฿ด โ อันป็นการขัดผลประยชน์ ละตຌอง
ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ ทุม ท อุทิ ศตน ฿นการทำงานอยางตใม ทีไทัๅง฿นละนอกวลาพืไอรักษา
ผลประยชน์ของ กฟผฺ
ใ. การเม฿ชຌตำหนงหนຌาทีไสวงหาผลประยชน์ ฿หຌ กตนอง ญาติม ิตร ครอบครัว หรือผูຌอืไนทัๅง
ทางตรงละทางอຌอม
ไ. การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. ดยเมนำทรัพย์สินของ กฟผฺ ทัๅงสังหาริมทรัพย์ละอสังหาริ มทรัพย์
รวมทัๅงทคนลยี ขຌอมูลการวิจัยละพัฒนา ตลอดจนสิไงประดิษฐ์ ละขຌอมูลอืไน โ ของ กฟผฺ ทีไเมพึงปຂดผย
เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนหรือผูຌอืไน อันมิเดຌกีไยวกับกิจการของ กฟผฺ
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5. การเมประกอบธุรกิจขงขันกับ กฟผ. ดยเมดำนินการ หรือลงทุน฿นการประกอบการ฿ด โ ซึไง
ป็นหรืออาจป็นการขงขันกับ กฟผฺ พืไอ฿หຌป็นประยชน์สวนตนหรือพืไอประยชน์กผูຌอืไน
6. การ฿ชຌสิทธิทางการมือง ดยสดงออกซึไงสิทธิสรีภาพ฿นการเป฿ชຌสิทธิทางการมืองตามทีไ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญกำหนด
7. การปฏิบ ัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์ส ุจริต เม  สวงหาผลประยชน์ ห รือ อามิส สิ น จຌ าง อั น ส อ
จตนาเป฿นทางทุจริตตอหนຌาทีไทัๅงทางตรงละทางอຌอม
่. การปฏิบัติตนตอผูຌบังคับบัญชา ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละผูຌรวมงาน ดยสดงออกซึไงการ฿หຌ กีย รติ
ละคารพ฿นบทบาทหนຌาทีไทีไรับผิดชอบซึไงกันละกัน
้. การปฏิบัติตนตอประชาชน สังคม ละสิไงวดลຌอม ดยปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดี มีจิตสำนึก฿น
ความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอมละสังคม ตลอดจนปฏิบัติตอผูຌอืไนดຌวยความสุภาพ
แเ. การ฿หຌละการรับ ของขวัญ ดยหลีกลีไยงพฤติกรรมการ฿หຌหรือรับของขวัญ ทัๅงทรัพย์สินละ
สิไงของหรือผลประยชน์฿ด โ วຌนตจะป็นการ฿หຌตามปกติประพณีนิยม ซึไงทรัพย์สินสิไงของหรือผลประยชน์
฿ด โ นัๅน ตຌองมีมูลคาเมกินกวากณฑ์ตามทีไกฎหมายกำหนด
แแ. การเมกีไยวขຌองกับยาสพติด เมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม หรือ฿ชຌตำหนงป็นผูຌรับประกั นตัว
ผูຌตຌองหาคดียาสพติด วຌนตผูຌตຌองหานัๅนป็นสามีหรือภรรยา บุพการี หรือผูຌสืบสันดาน เมวาชัๅน฿ด โ ของ
คณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหารหรือผูຌปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจ
นอกหนือจากมาตรฐานทางจริย ธรรมของ กฟผฺ ภาย฿ตຌประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ
ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ลຌว พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พฺศฺ 2562 หมวด 1 มาตรฐานทาง
จริยธรรมละประมวลจริยธรรม มาตรา 5 เดຌมีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของจຌาหนຌาทีไ ของรัฐ ละ
สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจเดຌนำสาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมของจຌาหนຌาทีไ ของรั ฐมา
จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พืไอ฿ชຌป็นหลักกณฑ์฿นการปฏิบั ติ ตน ดย฿น
หมวดทีไ 2 จริยธรรมสำหรับผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขຌอ 4 เดຌม ีการกำหนด฿หຌผูຌบริหารละพนักงาน
รัฐวิสาหกิจพึงปฏิบัติตนพืไอรักษาจริยธรรม ดังนีๅ
1ฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌ ก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงป็นประมุข ดຌวยการสงสริม สนับสนุน ละพิทักษ์รักษา
สถาบันหลักของประทศ การรักษาผลประยชน์ละชืไอสียงของประทศชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา ละ
การทิดทูนรักษาเวຌซึไงสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทัๅงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญละกฎหมายละเมสดงการ
ตอตຌานหรือกระทำการอันอาจป็นปฏิปักษ์ตอสถาบันหลักของประทศ
2ฺ ซืไอสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกทีไดี ละรับผิดชอบหนຌาทีไ ดຌวยการปฏิบัติหนຌาทีไอย างตรงเปตรงมาตาม
กฎหมายละตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกทีไดีดยมีความสุจริต฿จป็นทีไตัๅง พรຌอมรับการตรวจสอบละผล
จากการกระทำของตน รวมทัๅงคำนึงถึงจริยธรรม฿นบริบททีไป็นสากล฿นรืไองสังคม สิไงวดลຌอม สิทธิม นุษยชน
ละคารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ
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3ฺ กลຌาตัดสิน฿จละกระทำ฿นสิไงทีไถูกตຌองชอบธรรม ดຌวยการกลຌาตัดสิน฿จละยกย องผูຌทีไ ทำ฿นสิไง ทีไ
ถูกตຌองชอบธรรม ละกลຌาสดงความคิดหใน คัดคຌาน หรือสนอ฿หຌ มีการลงทษผูຌทีไทำสิไงทีไเมถูกตຌอ ง รวมทัๅง
เมยอมกระทำ฿นสิไงทีไเมหมาะสมพียงพืไอรักษาผลประยชน์ หรือสถานภาพของตนอง
4ฺ คิดถึงประยชน์สว นรวมมากกวาประยชน์สว นตัว ละมีจิตสาธารณะ ดຌวยการตระหนัก ถึ ง
ประยชน์ของสวนรวมป็นทีไตัๅง มีความสียสละ ละมีจิตสาธารณะ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ รวมทัๅงเมกระทำการ
อันมีลักษณะป็นการขัดกันระหวางประยชน์สวนบุคคลละประยชน์สวนรวมละเมสวงหาประยชน์  ดย
มิชอบ
5ฺ มุงผลสัมฤทธิ่ของงาน ดຌวยการรับผิดชอบ มุงมัไน อุทิศตน ปฏิบัติหนຌาทีไพืไอ฿หຌบรรลุผลสัมฤทธิ่ตาม
ปງาหมายยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทละภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ความคาดหวังของผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ผูຌรับบริการ
ละประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละคิดถึงประยชน์ละความคุຌม คา฿นการ฿ชຌทรัพยากรของ
รัฐ รวมทัๅงคำนึงถึงปัจจัยทีไมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงานของผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. ปฏิบัติหนຌาทีไอยางป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติ ดຌวยการปฏิบัติหนຌาทีไอยางทีไย งธรรม ปราศจาก
อคติ ละเมลือกปฏิบัติดยการ฿ชຌความรูຌสึกหรือความสัม พันธ์สวนตัวหรือหตุผลของความตกตาง ชน
ชืๅอชาติ ศาสนา พศ อายุ สภาพรางกาย สถานะทางศรษฐกิจสังคม ฯลฯ รวมทัๅงปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความตใม ฿จ
฿ส฿จ คารพ฿นศักดิ่ศรี ละปฏิบัติตอทุกคนอยางมีกียรติ
7. ดำรงตนป็นบบอยางทีไดี ละรักษาภาพลักษณ์ข องทางราชการ ดຌวยการดำรงตนป็ นบบอยาง
ทีไดี฿ นการดำนินชีวิต รักษากีย รติศักดิ่ข องจຌาหนຌาทีไข องรัฐ ละปฏิบัติตนป็นพลมืองดีดຌวยการคารพ
กฎหมายละมีวินัย รวมทัๅงรักษาชืไอสียงละภาพลักษณ์ของทางราชการดยรวม
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติทีไผูຌประกอบอาชีพการงานตละอาชีพกำหนดขึๅน พืไอ
รักษาละสงสริม กีย รติคุณชืไอสีย งละฐานะของสมาชิก ดยอาจขีย นป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมกใเ ดຌ
จรรยาบรรณจึงถือป็ นสิไงทีไมีความสำคัญ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับองค์ การละปัจจกบุคคล ซึไงชวย฿หຌ กลเก฿นทุ ก
สวนขององค์การขับคลืไอนเป฿นทิศทางดียวกัน ละทำ฿หຌองค์การสามารถดำนินงานบรรลุวัตถุป ระสงค์ทีไ ตัๅง
เวຌ รวมทัๅงเดຌรับการยอมรับจากผูຌทีไกีไยวขຌอง
สำหรับการสง สริม จรรยาบรรณของ กฟผฺ เดຌม ีการกำหนดครอบคลุม ทุ กระดับ ประกอบดຌว ย
จรรยาบรรณ฿นการดำนินงานของ กฟผฺ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผฺ จรรยาบรรณของผูຌบริหาร
กฟผฺ ละจรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ
จรรยาบรรณ฿นการดำนินงานของ กฟผ.
กฟผฺ กำหนด฿หຌมีจรรยาบรรณ฿นการดำนินงานของ กฟผฺ พืไอ฿ชຌป็นมาตรฐาน฿นการดำนินงาน ซึไงมี
สาระสำคัญ ดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
2ฺ ฿หຌบริการดຌานพลังงานอยางมีคุณภาพ ตลอดจนคำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยปฏิบัติตอทุกฝຆายทีไ
กีไยวขຌองอยางสมอภาค ป็นธรรม ละตรวจสอบเดຌ
3ฺ คารพละปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดำนินงานอยางครงครัด ยึดถือผลประยชน์ข อง
กฟผฺ ป็นสำคัญ ละหลีกลีไยงเมกีไยวขຌองกับกิจกรรมทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์
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4ฺ ดำนินงานบนพืๅนฐานปรัชญาศรษฐกิจพอพีย ง มีสวนรวม฿นการสรຌางสมดุล฿หຌสังคม ดย฿หຌ
ความสำคัญตอสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม
5ฺ ฿หຌความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผฺ ทัๅงทางดຌานความรูຌความสามารถละปลูก
จิตสำนึก฿หຌมีคุณธรรม ซืไอสัตย์ สุจริต พากพียร อดทน ละรับผิดชอบ
6ฺ สรຌางสริมความมัไน฿จ฿นการทำงาน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ทัๅงผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย การ฿หຌ
รางวัลละการลงทษทีไป็นธรรม รวมทัๅงสภาพวดลຌอมทีไมีความปลอดภัยตอชีวิตละทรัพย์สิน
7ฺ พึงยึดถือปฏิบัติตามนวทางการกำกับดู ลกิจการทีไดีข อง กฟผฺ ละจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง
ครงครัด
8ฺ จัด฿หຌมีชองทาง฿นการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการประพฤติทีไผิดจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ ป็นบุคลากรของ กฟผฺ ซึไงเดຌรับความเวຌวาง฿จละเดຌรับมอบหมายจากรัฐ บาล
฿หຌขຌามากำกับดูล กฟผฺ พืไอ฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรของ กฟผฺ อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละกิด
ประยชน์สูงสุดกผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย จึงตຌองถือปฏิ บัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผฺ ซึไงมี
สาระสำคัญดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
2ฺ ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ละขຌอบังคับของ กฟผฺ ดຌวยความซืไอสั ตย์สุ จริ ต
ตลอดจนปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมความสามารถ พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอหนวยงานทีไกำกับดูล
3ฺ กำกับดูล กฟผฺ ดยยึดหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ประกอบดຌวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌม คา พืไอผลประยชน์ข องรัฐ
องค์การ ละผูຌปฏิบัติงาน ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต ตลอดจนพืไอรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ
4ฺ กำหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์การดำนินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสำคัญของ กฟผฺ
ดยคำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผ.
5ฺ พึงปฏิบัติหนຌาทีไ ดยหลีกลีไยงความขัดยຌงผลประยชน์สวนตนตอผลประยชน์ข ององค์ก าร เมมี
สวนเดຌสวนสีย ฿นกิจการทีไกระทำกับ กฟผฺ หรือ฿นกิจการทีไม ีลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ รวมทัๅงเม
สวงหาผลประยชน์อันมิชอบจากการทำงานเมวาทางตรงหรือทางอຌอม
6ฺ เมป็นผูຌประกอบการหรือป็นผูຌถือหุຌนสำคัญ หรือมีบุคคล฿นครอบครัวป็นกรรมการหรือ ป็ นผูຌถื อ
หุຌน฿นกิจการหรือธุรกิจการคຌา฿ดอันมีสภาพอยางดีย วกัน ละป็นการขงขันหรือทำธุรกิจกับ กฟผฺ เมวา
กระทำพืไอประยชน์ของตนองหรือของผูຌอืไน
7. เมขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌหรือรับสินบน เมวาทางตรงหรือทางอຌอม พืไอประยชน์สวนตน
หรือทีไกีไยวขຌองกับตนอง ละพืไอประยชน์ของ กฟผ. หรือทีไกีไยวขຌองกับ กฟผ.
8ฺ จัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียน กำกับ ละติดตามการจัดการขຌอรຌองรีย น ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล
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จรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผ.
ผูຌบริหาร กฟผฺ ป็นผูຌทีไเ ดຌ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อผูຌบ ริห ารสู งสุด ฿หຌท ำหนຌา ที ไ฿ น
การบริ ห ารงาน฿หຌ บรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ข ององค์ การ พื ไ อ ฿หຌ ก ารบริ หารป็น เปอย า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพละ
ประสิทธิผล จึงตຌองถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผฺ ซึไงมีสาระสำคัญดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
โฺ บริหารงาน ละติดตามการดำนินงานตามนยบาย ละผนงานทีไสำคัญของ กฟผฺ ดยยึด หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา
ตลอดจนคำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผ.
3ฺ บริหารงานดยสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ฿นดຌานผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย การ฿หຌ
รางวัลละการลงทษทีไป็ นธรรม ละการจัดสภาพวดลຌอมการทำงาน฿หຌม ี ความปลอดภัย ตอชีวิ ต ละ
ทรัพย์สิน
4ฺ บริหารงานดยคำนึงถึงความขัดยຌงทางผลประยชน์อยางรอบคอบพืไ อประยชน์ข อง กฟผฺ
รวมทัๅงติดตาม฿หຌมีการปฏิบัติตามกฎระบียบ ตามขัๅนตอนการดำนินการ ละการปຂดผยขຌอมูลรายการทีไอาจ
มีความขัดยຌงของผลประยชน์ ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน
5. เมขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌหรือรับสินบน เมวาทางตรงหรือทางอຌอม พืไอประยชน์สวนตน
หรือทีไกีไยวขຌองกับตนอง ละพืไอประยชน์ของ กฟผ. หรือทีไกีไยวขຌองกับ กฟผ.
6ฺ บริหารจัดการทรัพยากรของ กฟผฺ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅงติดตามการบริหารจัดการ กฟผฺ
฿นดຌานการดำนินงาน การรายงานทางการงินละเม฿ชการงิน การปฏิบัติตามกฎระบียบ อยางครงครัด
7ฺ สดงความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนป็นผูຌนำทีไดี มีธรรมาภิบาล คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของ
ผูຌ ทีไ  กีไ ย วขຌอ งทุก ฝຆา ย ตลอดจนสงสริม ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงศีลธรรม วัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรมละจรรยาบรรณของ กฟผฺ
8ฺ บริหารจัดการขຌอรຌองรีย นกีไย วกับการฝຆาฝนจริย ธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌม ีความปรง฿ส ป็น
ธรรม ละมีประสิทธิภาพ
จรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ.
ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทุกคน ถือป็นกลเกสำคัญ฿นการขั บคลืไ อน฿หຌการดำนิ นงานของ กฟผฺ บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทัๅงสงสริมภาพลักษณ์ขององค์การ ดังนัๅน ผูຌปฏิบัติงานจึงควรประพฤติปฏิบัติ ต น฿หຌ
หมาะสม ดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ซึไงมีสาระสำคัญดังนีๅ
แฺ ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
โฺ ปฏิ บั ติ ง านดยนำหลัก นิ ติ ธรรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความปร ง฿ส หลั ก การมี ส ว นร วม หลัก
ความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา มา฿ชຌป็นนวทาง ตลอดจนคำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ของ กฟผ.
3ฺ ปฏิบัติงานดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพอยางครงครัด มีความซืไอสัตย์ สุจริต จริง฿จ ขยันอดทน
ละมีระบียบวินัย
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4ฺ ปฏิบัติงานดยคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของหนวยงาน องค์การละสวนรวม เมกระทำการ฿ด โ อัน
จะนำมาซึไงความขัดยຌงทางผลประยชน์ รวมทัๅงปฏิบัติตามระบียบปฏิบัติ ขัๅนตอนการดำนินการทีไเ ดຌก ำหนด
เวຌอยางถูกตຌองครบถຌวน
5. เมขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌหรือรับสินบน เมวาทางตรงหรือทางอຌอม พืไอประยชน์สวนตน
หรือทีไกีไยวขຌองกับตนอง ละพืไอประยชน์ของ กฟผ. หรือทีไกีไยวขຌองกับ กฟผ.
6ฺ ปฏิบัติตอ ผูຌ บั ง คั บบัญ ชาดຌวยความสุ ภาพ คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ข องทุกฝຆ ายทีไ กีไย วขຌอง
ละปฏิบัติตนป็นผูຌปฏิบัติงานทีไดี มีธรรมาภิบาล พืไอป็นบบอยางทีไดี฿หຌกผูຌรวมงาน
7ฺ จຌงขຌอมูลหรือชีๅบาะสมืไอพบผูຌทีไฝຆาฝนประมวลจริยธรรม หรือมีการทุจริตกิดขึๅน฿นองค์การ
การรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการปฏิบัติฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ.
กฟผฺ คารพละคำนึงถึงสิทธิข องผูຌทีไกีไยวขຌองกั บ กฟผฺ ทุกฝຆาย จึง฿หຌความสำคัญกับขຌอรຌองรียน
การประพฤติฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ดย กฟผฺ มีการจัดตัๅงศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ พืไอบริหาร
จัดการขຌอคิดหในทีไเ ดຌรับจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียผาน ๆ ชองทางการรับรืไอง เดຌก ระบบการจัด การรืไ องราว
รຌองทุกข์ข องรั ฐบาล ิระบบ 1111ีุ Internet ทีไ wwwฺegatฺcoฺth มนูติดต อขຌ อ รຌ องรีย น/ขຌ อ คิ ดหใ น ุ
Intranet ทีไ http://cmc-center.egatฺcoฺth ระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียนุ ศูนย์ข ຌอมูลขาวสาร
กฟผ. หรือ EGAT Call Center 1416ุ หนังสือขຌา กฟผฺ ละระบบรับฟังสียงจากลูกคຌา
มืไอศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ เดຌรับขຌอรຌองรีย นจากชองทางตาง โ จะดำนินการนำขຌาระบบ
จัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรีย น กฟผฺ ละสงรืไองเปยังหนวยงานผูຌรับผิดชอบพืไอดำนินการ฿นสวนทีไ
กีไย วขຌองตอเป จากนัๅนจะรายงานผล฿หຌผูຌรຌองรีย นรับทราบ ทัๅงนีๅ ป็นเปตามขัๅนตอน฿นคูม ือการจัด การ
ขຌอคิดหในละบัตรสนทห์
การปฏิบัติ กลเก ละการบังคับ฿ชຌคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผฺ ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ตຌองยึดถือละปฏิบัติตามคูมื อ จริ ย ธรรมละ
จรรยาบรรณ กฟผฺ ทีไประกาศ฿ชຌดยครงครัด หากพบกรณีการรຌองรียนหรือปรากฏหตุวา มีผูຌปฏิบัติงานหรือ
ผูຌบริหารประพฤติปฏิบั ติ ฝຆ าฝ น จริย ธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌผูຌบังคับบั ญชาป็ น ผู ຌร ับผิ ดชอบพิ จ ารณา
ดำนินการ ละหากกรรมการ กฟผฺ ปฏิบัติฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌประธานกรรมการ กฟผฺ ป็น
ผูຌรับผิดชอบพิจารณาดำนินการ ตัๅงคณะกรรมการพืไอสอบสวนทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ
การฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณทีไกำหนดเวຌ ตຌองพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝຆาฝน ความจง฿จ
หรือจตนา มูลหตุจูง฿จ ความสำคัญ ละระดับตำหนง ตลอดจนหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌฝຆ าฝน อายุ
ประวัติ ละความประพฤติ฿นอดีต สภาพวดลຌอมหงกรณี ผลรຌายอันกิดจากการฝຆาฝน ละหตุอืไนอัน ควร
นำมาประกอบการพิจารณา กรณีการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ทีไมิ฿ชป็นความผิดทางวินัย หรือ
ความผิดทางอาญา ฿หຌผูຌบังคับบัญชาดำนินการตามควรกกรณี พืไอ฿หຌ มีการกຌเขหรือดำนิ นการที ไ ถ ู ก ตຌ อ ง
หรือตักตื อ นหรื อ นำเปประกอบการพิ จารณาตง ตัๅ ง การขຌาสูตำหนง การพຌนจากตำหน ง การลืไอน
ขัๅนงินดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสัไง฿หຌผูຌฝຆาฝนนัๅนปรับปรุงตนองหรือเดຌรับการพั ฒนา
ลຌวตกรณี
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หมวดทีไ 9 การติดตามผลการดำนินงาน
กฟผฺ บริหารจัดการผลการดำนินงานขององค์การทัๅงชิงนยบายละผลลัพธ์ผานบันทึกขຌอตกลง
การประมิ น ผลการดำนิ น งาน ิPerformance Agreement: PAี หรื อ ตั ว ชี ๅ วั ด ผลการดำนิ น งาน ิKey
Performance Indicator: KPIี ฿น 4 ระดับ เดຌก ิแี PA กฟผฺ ิโี PA ผูຌวาการ ิใี PA ระดับสายงาน ละ
ิ4) PA ระดับฝຆาย สำหรับการกำหนดหลักการละปງาหมาย฿นการดำนินงานขององค์การ ผูຌนำองค์การ ละ
ผูຌบริหารสายงาน พืไอพิไมศักยภาพขององค์การ฿หຌพรຌอมรองรับการปลีไย นปลง฿นอนาคต ดยขัๅนตอนของ
การจรจาต อ รองตั ว ชี ๅ ว ั ด ละค า กณฑ์ น ั ๅ น จะป็ น เปอย า งอิ ส ระละป็ น ธรรม ละป็ น การวั ด ผล
การดำนินงานทีไอยูภาย฿ตຌการดู ลของผู ຌบริหาร กฟผฺ ทานัๅน รวมทัๅงมีการบริหารจัดการกระบวนการ
ดำนินงาน฿หຌสอดคลຌองกับระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)
ตามนยบายของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี
การติดตามผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผฺ ดยงานจัดการดຌานยุทธศาสตร์ การบริหารความสีไยง
ละควบคุมภาย฿น การติดตามผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผฺ มีการติดตามผลการดำนินงานป็น
ประจำทุกดือนทางระบบงานอิลใ กทรอนิกส์ ิEnterprise Performance Management : EPMี สวน฿น
การติดตามความกຌาวหนຌาผลการดำนินงาน State Enterprise Assessment Model ิSEูAMี เดຌมีการจัดตัๅง
คณะกรรมการ Steering Committee ระบบประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ กฟผฺ ดยมีผูຌวาการ
ป็นประธานพืไอขับคลืไอนการดำนินงานตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment
Model (SE-AM) ฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพทัไวถึงละบูรณาการทัๅงองค์การ
พืไอ฿หຌคณะกรรมการบริ หาร กฟผฺ รับทราบผลการดำนิ น งานตามบั นทึกขຌอ ตกลงประมิ น ผล
การดำนินงาน กฟผฺ ิPA กฟผฺี ละผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ ิPA ผูຌวาการี รวมทัๅงความกຌาวหนຌาละ
ปัญหาอุปสรรคของการดำนินงาน จึง เดຌม ีการนำสนอคาคาดการณ์ ผลการดำนินงาน ณ สิๅนงวด ละผล
การดำนินงานตัวชีๅวัด ทีไคาดวาจะเมสามารถดำนินการเดຌตามกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตอทีไประชุม รายเตรมาส
พืไอ฿หຌขຌอสนอนะการปรับปรุงผลการดำนินงาน อีกทัๅง คณะกรรมการ กฟผฺ มีขຌอสัไงการ฿หຌมีการรายงานผล
การดำนินงานทีไ ม ี นวนຌม ตไำกวา ปງาหมาย ตอคณะกรรมการบริหารความสีไย งละควบคุม ภาย฿นพืไ อ
พิจารณา ละรายงาน คณะกรรมการ กฟผฺ พืไอทราบ ตลอดจนมีการรายงานผลบริหารความสีไย งทีไมีระดับ
ความรุนรงสูงมาก ตอ คณะกรรมการ กฟผฺ พืไอรงรัดผลการดำนินงาน฿หຌทันการอีกดຌวย
นอกจากนีๅ กฟผฺ ยังมีระบบรายงานผลการดำนินงาน กฟผฺ คือ ระบบสารสนทศทีไ฿ชຌพืไ อสนั บสนุ น
การบริหารจัดการทีไ฿ชຌ฿ นการจัดกใบขຌอมูล ละรายงานผลการดำนินงานตามบันทึกขຌอตกลงการประมิ นผล
การดำนินงาน ิPAี พืไอสนับสนุนขຌอมูล฿หຌผูຌบริหารระดับสูงติดตามความกຌาวหนຌาของผลการดำนินงานทีไ
สำคัญ ฿หຌสามารถตัดสิน฿จปรับปรุงการดำนินงานเดຌทันการ รองรับการ฿ชຌงานทุกทีไ ทุกวลา ละทุกอุปกรณ์
ซึไงมีการสดงความกຌาวหนຌา ของการดำนินงาน ดยระบบนำขຌาผลการดำนินงาน฿ชຌสำหรับผูຌรับผิดชอบ
ผนงานกรอกขຌอมูลสถานะความกຌาวหนຌาตามผนละการดำนินงานจริง กิจกรรมสำคัญ ผลการดำนินงาน
ปัญหาอุปสรรค นวทางกຌเขปัญหา รวมถึงอกสารนบ฿นการอธิบายรายละอียดพิไมติม

หนຌา 39

สวนทีไ 4 นวปฏิบัติทีไดีตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี
นวปฏิบัติทีไดีของคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผฺ เดຌกำหนดนวปฏิบัติทีไดี ของคณะกรรมการ กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
พืไอป็นนวทาง฿นการนำเปปฏิบัติครอบคลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผฺ จำนวน 11 กลุม เดຌก กลุมภาครัฐ
ละผูຌกำกับดูล กลุมชุมชน กลุมนักวิชาการละประชาสังคม กลุมสืไอมวลชน กลุมลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา กลุม
พันธมิตรธุรกิจ กลุมพนักงานละสหภาพรงงาน กลุมการงิน กลุมคณะกรรมการ กฟผ. กลุม บริษัท฿นครือ
ละกลุมคูขง ดังนีๅ
1ฺ ดຌานภาครัฐละผูຌกำกับดูล คณะกรรมการ กฟผฺ พึงกำหนดนยบายตาง โ ของ กฟผ. ฿หຌตอบสนอง
ตอนยบาย ยุทธศาสตร์ หรือผนงานทีไสำคัญของประทศ กำกับละติดตาม฿หຌการดำนินงานของ กฟผฺ ป็นเป
ตามกฎหมายละนยบายของหนวยงานภาครัฐหรือผูຌกำกับดูล รวมทัๅง฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเข
ปรับปรุงการดำนินงานของ กฟผ. ฿หຌตอบสนองเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตลอดจนกำกับละ
ติดตาม฿หຌมีการรายงานผลการดำนินงานทีไสำคัญของ กฟผ. กหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองอยางถูกตຌอง ทันวลา
2. ดຌานคณะกรรมการ กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ คณะกรรมการ กฟผฺ
พึงกำหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานดยคำนึงถึงคณะกรรมการ
กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ กำกับดู ล ละติดตามผูຌบริหาร฿หຌมีการปฏิบัติตาม
นยบายละผนงานทีไกำหนดเวຌอยางสมไำสมอ ตรวจสอบการกระทำทีไเมถูกตຌองของกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร
ละผูຌปฏิบัติงาน ละพิจารณาตงตัๅงผูຌบริหารระดับสูงดຌวยความปรง฿ส ป็นธรรม รวมทัๅง฿หຌความสำคัญ
฿นการขຌารวมกิจกรรมตาง โ ของ กฟผฺ ตลอดจนมีความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม
ละจรรยาบรรณ พืไอป็นบบอยางทีไดี฿หຌกกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน
3ฺ ดຌานพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ละกลุมการงิน คณะกรรมการ กฟผฺ พึงกำหนด
นยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์ ฿นการดำนิ นงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไ สำคัญของ กฟผฺ ดยคำนึงถึ ง
พันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน รวมทัๅงกำกับดูลการดำนิน งานของ
กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ละป็นธรรม ละ฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเขปรับปรุง ตลอดจนสงสริม
ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงานกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌา
ละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน
4. ดຌานชุมชน คณะกรรมการ กฟผฺ พึงกำหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละ฿หຌ
ความหในชอบผนงานทีไสำคัญของ กฟผฺ ดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงกำกับละติดตาม
การดำนินงานของ กฟผฺ ละ฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเขปรับปรุง ตลอดจนสงสริม ละสนับสนุน
฿หຌฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงานกิดจิตสำนึก฿นความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม
5. ดຌานสืไอมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม คณะกรรมการ กฟผ. พึงสงสริม ละสนับสนุน฿หຌ
ฝຆายบริหารปຂดผยขຌอมูลการดำนินงานของ กฟผ. อยางถูกตຌอง รวดรใว ละทันวลา รวมถึงมีสวนรวมกับ
กิจกรรมของนักวิชาการละประชาสังคม พืไอชีๅจงนวทางการดำนินงานของ กฟผ. ละสรຌางการรับรูຌ ละ
ความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับภารกิจของ กฟผ.
6ฺ ดຌานองค์การ คณะกรรมการ กฟผฺ พึงกำหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละ฿หຌ
ความหในชอบผนงานทีไสำคัญของ กฟผฺ ดยคำนึงถึงประยชน์ทีไ กฟผฺ จะเดຌรับป็นสำคัญ ฿หຌขຌอสนอนะ
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ชิงนยบาย฿นดຌานตาง โ ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต รวมทัๅงกำกับ ละติดตามการจัดการขຌอรຌองรียน
กีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิภาพ
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌบริหาร กฟผ.
กฟผฺ เดຌกำหนดนวปฏิบัติทีไดี ของผูຌบริหาร กฟผฺ เวຌ฿ นคูมือจริย ธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ
ป็นนวทาง฿นการนำเปปฏิบัติครอบคลุม ผูຌ มีสวนเดຌสวนสียของ กฟผฺ จำนวน 11 กลุม เดຌ ก กลุม ภาครัฐ
ละผูຌกำกับดูล กลุมชุมชน กลุมนักวิชาการละประชาสังคม กลุมสืไอมวลชน กลุมลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา กลุม
พันธมิตรธุรกิจ กลุมพนักงานละสหภาพรงงาน กลุมการงิน กลุมคณะกรรมการ กฟผ. กลุม บริษัท฿นครือ
ละกลุมคูขง ดังนีๅ
1ฺ ดຌานภาครัฐละผูຌกำกับดู ล ผูຌบริหาร กฟผฺ พึงบริหารงานพืไอตอบสนองตอนยบาย กลยุทธ์ ละ
ผนงานทีไสำคัญของหนวยงานภาครัฐละผูຌกำกับดูล รวมทัๅงติดตามละตรวจสอบการดำนินงาน฿หຌป็นเป
ตามทีไกฎหมายกำหนด มีการรายงานผลการดำนินงานกคณะกรรมการ กฟผฺ ละหนวยงานภาครัฐทีไกำกั บดู ล
อยางครบถຌวน ถูกตຌอง ละทันวลา ตลอดจนตระหนักถึงการสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับหนวยงานภาครัฐละ
ผูຌกำกับดูล ฿หຌอยู฿นขอบขตทีไหมาะสม
2. ดຌานคณะกรรมการ กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ ผูຌบริหาร กฟผฺ พึง
บริหารงานพืไอตอบสนองตอนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์ ละผนงานทีไเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ
กฟผ. อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล มีการบริหารจัดการดยคำนึงถึง พนักงานละสหภาพรงงาน ละ
บริษัท฿นครือ ละปฏิบัติตอผูຌปฏิบัติงานทุกคนอยางทาทีย มกัน ละเมลือกปฏิบัติ บริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคลดຌวยความปรง฿ส ละป็นธรรม รวมทัๅงมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม
ละจรรยาบรรณ คารพละ฿หຌกียรติตอคณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละ
สหภาพรงงาน ตลอดจนจัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ละ
บริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล
3ฺ ดຌานพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ละกลุมการงิน ผูຌบริหาร กฟผฺ พึงบริหารงานตาม
นยบาย กลยุทธ์ ละผนงานทีไสำคัญของ กฟผฺ ดยคำนึงถึง ดุลยภาพของ กฟผ. กับพันธมิตรธุรกิจ คูขง
ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน บริหารจัดการ฿หຌกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุม ีความปรง฿ส ละป็นธรรมตอคู พันธมิตรทุกราย ดยเมม ีการลือกปฏิบัติ กำกับดู ล฿หຌผูຌปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามขัๅนตอน หรือตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ รวมทัๅงสอดสองดูล พืไอปງองกันเม฿หຌผูຌปฏิบัติงานมี การรีย ก
รับ ฿หຌ ผลประยชน์฿ ด โ หรือกระทำการ฿ด โ ทีไเมสุจริต ตลอดจนจัด฿หຌม ีชองทางการรับรืไองรຌองรีย น
กีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ละบริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละ
มีประสิทธิผล
4. ดຌานชุมชน ผูຌบริหาร กฟผ. พึงสดงออกซึไงความป็นผูຌนำละปลูกฝังจิตสำนึกรืไองความรับผิดชอบ
ตอชุม ชน สังคม ละสิไงวดลຌอม ฿หຌ กผูຌปฏิบัติงาน สนับสนุนกิจกรรมทีไกีไย วขຌองกับชุม ชน สังคม  ละ
สิไงวดลຌอมทีไหมาะสม พืไอ฿หຌชุมชนละสังคมกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน รวมทัๅงตัดสิน฿จละกำหนดทางลือก
฿นการตอบสนองตอขຌอสนอนะ ความตຌองการ ละความคาดหวังของชุม ชนละสังคมอยางหมาะสม
ตลอดจนจัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรีย นกีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ละบริหารจัดการ
ขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล
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5. ดຌานสืไอมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม ผูຌบริหาร กฟผ. พึงตรวจสอบขຌอมูลขาวสารของ กฟผ.
฿หຌม ีความถูกตຌอง กอนนำเปผยพร฿ หຌสืไอมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม ละปຂดอกาส฿หຌสามารถ
ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลขาวสาร รวมทัๅงขຌาเปมีสวนรวมหรือสนับสนุน฿หຌผูຌปฏิบัติงานขຌาเปมีส วนรวมกับ
กิจกรรมของนักวิชาการละประชาสังคม฿นขอบขตทีไหมาะสม ตลอดจนจัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรีย น
กีไยวกับการฝຆาฝนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ละบริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละ
มีประสิทธิผล
6ฺ ดຌานองค์การ ผูຌบริหาร กฟผฺ พึง ปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ คำสัไง ประกาศของ
กฟผฺ อยางครงครัด ละปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ละตใมความสามารถ พืไอประยชน์ของ กฟผฺ เม
บริหารงานหรือดำนินการ฿ด โ ฿นลักษณะทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ รวมทัๅงรักษาละปງองกั น
ขຌอมูลลับของ กฟผฺ เม฿หຌมีการนำเปผยพรกสาธารณะ ละเมนำทรัพย์สินของ กฟผฺ ทีไอยู฿นความดู ลของ
ตนอง เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไนดยมิชอบ ตลอดจนบริหารจัดการขຌอรຌองรียนกีไย วกั บการฝຆาฝน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ กฟผฺ ฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิภาพ
นวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ.
กฟผฺ เดຌกำหนดนวปฏิบัติทีไดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ เวຌ฿นคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ พืไอ
ป็นนวทาง฿นการนำเปปฏิบัติครอบคลุม ผูຌ มีสวนเดຌสวนสียของ กฟผฺ จำนวน 11 กลุม เดຌ ก กลุม ภาครัฐ
ละผูຌกำกับดูล กลุมชุมชน กลุมนักวิชาการละประชาสังคม กลุมสืไอมวลชน กลุมลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา กลุม
พันธมิตรธุรกิจ กลุมพนักงานละสหภาพรงงาน กลุมการงิน กลุมคณะกรรมการ กฟผ. กลุม บริษัท฿นครือ
ละกลุมคูขง ดังนีๅ
1ฺ ดຌานภาครัฐละผูຌกำกับดูล ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติงานดยยึดถือตามกฎหมาย กฎระบีย บ
ตาง โ ของภาครัฐละผูຌกำกับดูลอยางครงครัด รวมทัๅง฿หຌความรวมมือ ละมีสวนรวม฿นกิจกรรมตาง โ ของ
หนวยงานภาครัฐละผูຌกำกับดูลอยางหมาะสม
2ฺ ดຌานคณะกรรมการ กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึง
ปฏิบัติงานตามนยบาย กลยุทธ์ ละผนงานทีไสำคัญของ กฟผ. ตามทีไเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ
กฟผ. ละเดຌรับการถายทอดมาจากผูຌบริหาร ฿หຌความคารพ ชืไอฟัง ละปฏิบัติตามคำสัไงของผูຌบังคับบัญชาทีไ
สัไงการ฿นหนຌ าทีไ  ดยชอบ เมปฏิบัติง านขຌามผู ຌบ ัง คับ บั ญชาหนื อตน สามารถทำงานร วมกั น ป็ น ทีม กั บ
คณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน สหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ รวมทัๅง ปฏิบัติต น฿หຌ
สอดคลຌองกับหลักธรรมาภิบาล จริย ธรรมละจรรยาบรรณ คารพละ฿หຌกีย รติตอคณะกรรมการ กฟผ.
ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ละสหภาพรงงาน ตลอดจนขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมของสหภาพรงงาน กฟผ.
อยางหมาะสม
3ฺ ดຌานพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ละกลุมการงิน ผูຌบริหาร กฟผฺ พึงปฏิบัติงานตาม
ขัๅนตอน หรืองืไอนเขการทำงานทีไกำหนดเวຌ ละปฏิบัติตอพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละ
สถาบันทางการงิน อยางทาทียมกัน ดຌวยความสุภาพละป็นมิตร ปรับปรุงละพัฒนาการปฏิบัติงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน เมรียกรับผลประยชน์ หรือกระทำการ฿ด โ ทีไเมสุจริต รวมทัๅง฿หຌขຌอมูลขาวสารของ กฟผ.
ทีไถ ูกตຌอง ทันหตุการณ์ ละสามารถตรวจสอบเดຌ ตลอดจนรับฟังความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ
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หรือความคาดหวังจากพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน ละนำมากຌเข
ปรับปรุง พืไอสรຌางความพึงพอ฿จ
4. ดຌานชุมชน ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติงานดยคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรม ขนบธรรมนีย ม ละ
วัฒนธรรมของชุมชนตละทຌองถิไนทีไขຌาเปกีไย วขຌอง มีจิตสำนึกละปฏิบัติงานทีไป็นประยชน์ ต อชุม ชนละ
สังคม พืไอชวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงปฏิบัติตอประชาชน฿นชุมชนดຌวยความสุภาพ
ละป็นมิตร ตลอดจนรับฟังความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ หรือความคาดหวังของชุมชน พืไอนำมา
ดำนินการกຌเขปรับปรุง พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองกิดความพึงพอ฿จ
5. ดຌานสืไอมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม ผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. พึง฿หຌขຌอมูลขาวสารของ กฟผ. ทีไ
ป็นจริง ถูกตຌอง รวดรใว ทันวลากสืไอมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม ดยเมมีการปຂดกัๅน รวมทัๅง ขຌาเป
มีสวนรวมกับกิจกรรมของนักวิชาการละประชาสังคม฿นขอบขตทีไหมาะสม ตลอดจนรับฟั งขຌ อ คิ ดหใ น ละ
ขຌอสนอนะทีไมีประยชน์ พืไอนำมาปรับปรุงการดำนินงาน
6ฺ ดຌานองค์การ ผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ คำสัไง ประกาศของ
กฟผฺ อยางครงครัด ละปฏิบัติงานดຌวยความมุงมัไน ตใมความสามารถ มีความซืไอสัตย์สุจริต ละมีจิตสำนึก฿น
ความรับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย เมนำทรัพย์สินของ กฟผฺ เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไน ดย
มิชอบ รวมทัๅงเมปຂดผยขຌอมูลทีไป็นความลับของ กฟผฺ ฿หຌกสาธารณะ เม฿ชຌตำหนงหนຌาทีไ พืไอการสวงหา
ผลประยชน์สวนตน ตลอดจนชวยรักษาผลประยชน์ข อง กฟผฺ หากพบวา มีผูຌทีไฝຆาฝนประมวลจริย ธรรม
จรรยาบรรณ หรือกระทำการทุจริต฿น กฟผฺ ตຌองจຌงขຌอมูล฿หຌผูຌทีไรับผิดชอบทราบ หรือรຌองรียนผา นชอ งทาง
รับรืไองรຌองรียนของ กฟผฺ
นวปฏิบัติทีไดี฿นการดำนินงานของ กฟผ.
แฺ ดำนินงาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุຌมคา ละยึดมัไน
฿นคุณธรรม
โฺ ตຌองปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดำนินงานอยางครงครัด หากมีขຌอสงสัย ฿หຌปรึก ษากับ
ฝຆายกฎหมายละฝຆายกำกับการปฏิบัติตามกฎระบียบ
ใฺ การตัดสิน฿จดำนินงาน ตຌองทำความขຌา฿จละคารพตอวัฒนธรรม ขนบธรรมนียม ประพณีข อง
ทຌองถิไนดຌวย
ไฺ มีความป็นกลางทางการมือง เมฝัก฿ฝຆหรือขຌาเปมีสวนรวม฿นพรรคการมืองหรื อผูຌมี อ ำนาจทาง
การมือง
5ฺ ยึดมัไนหลักการกำกับดู ลกิจการทีไดี ละประมวลจริยธรรมของ กฟผฺ ป็นนวทาง฿นการบริห าร
จัดการองค์การละการดำนินงาน
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
พืไอ฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผฺ ดำนินเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลทัไวทัๅง
องค์การ ดยมุงนຌน฿หຌผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ป็นคนดี คนกง ละองค์การมีการบริหารจัดการทีไทำ฿หຌบุ คลากรมี
ความมัไนคง฿นชีวิต มีคุณภาพชีวิตทีไดี มีความสุขละปฏิบัติงานดຌวยความผูกพันตอผลสำรใจขององค์การ กฟผฺ
จึงกำหนดนยบายทรัพยากรบุคคล กฟผฺ ดังนีๅ
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แฺ มุงนຌน฿หຌบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามคานิย มละวัฒนธรรมองค์การ กฟผฺ ดยยึดถือหลัก
ธรรมาภิบาล คำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละป็นทีไเวຌวาง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน
โฺ สงสริมละพัฒนาบุคลากร฿หຌมีทักษะทีไหลากหลาย มีความคิดสรຌางสรรค์ ประยุกต์฿ชຌดิจิทัลขຌากับ
ระบบการทำงาน พืไอสรຌางผลงานทีไป็นลิศ ละมุงสูนวัตกรรม
ใฺ บริหารจัดการ฿หຌบุคลากรมีความกຌาวหนຌา฿นการทำงานตามความสามารถ ละ฿หຌเดຌรับการยกยอง
ชมชย
ไฺ บริหารจัดการ฿หຌบุคลากรเดຌรับคาตอบทนทีไป็นธรรมตามผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน ละจัด
฿หຌมีสวัสดิการอยางหมาะสมพืไอ฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดีละปลอดภัย
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารการงินละบัญชี
พืไอ฿หຌมัไน฿จวาการบริหารการงินละบัญชี ของ กฟผฺ เดຌดำนินการอยางถูกตຌองตามทีไควร ชืไอถือเดຌ มี
การปຂดผยขຌอมูลทีไสำคัญอยางพียงพอ ละป็นเปตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป มีการบริหารความสีไย ง
การควบคุมภาย฿น ละการกำกับดูลทีไดี กฟผฺ จึงมีนวปฏิบัติ ดังนีๅ
1ฺ กำหนดนยบายบริหารการงินของ กฟผฺ ฿หຌม ีความหมาะสมละสอดคลຌองกับนยบายละ
กลยุทธ์ข อง กฟผฺ รวมทัๅงกำหนดนยบายละวิธีปฏิบัติดຌานการงิน บัญชี ละงบประมาณ ฿หຌถ ูกตຌองตาม
มาตรฐานการบัญชีละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง มีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดี
2. บริหารจัดการนวทางการขຌ าถึ งละจัด หางิ น ทุ น อย างปรง฿สละป็ นธรรม ทีไสอดคลຌอ ง
หมาะสมกับสภาพวดลຌอม ศรษฐกิจ สภาวะตลาดงินตลอดจนกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง
3ฺ ปฏิบัติงานดຌานการงิน บัญชี ละงบประมาณ ฿หຌมีความถูกตຌอง ครบถຌวน สามารถตรวจสอบเดຌ
4ฺ สรຌางสรรค์นวัตกรรมการงินละบัญชี จัด฿หຌมีระบบสารสนทศพืไอพัฒนางาน฿หຌบ รรลุ ปງา หมาย
องค์การ
5ฺ กำกับดู ล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดຌ านการงิน บัญชี ละงบประมาณ ของ กฟผฺ ฿หຌ
ป็นเปตามนยบายละวิธีปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง
6ฺ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผຌูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึไงป็นบทบัญญัติฉพาะของวิชาชีพ ดยป็น
กฎกณฑ์ทีไสูงกวากฎหมาย มีความปรง฿ส ความป็นอิสระ ความทีไย งธรรม ความซืไอสัตย์สุจริต ความรูຌ
ความสามารถ ละ มาตรฐาน฿นการปฏิบัติงาน การรักษาความลับ ความรับผิดชอบตอผูຌรับบริการ ความรับผิดชอบ
ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตอพืไอนรวมวิชาชีพ ละจรรยาบรรณทัไวเปอยางครงครัด
7ฺ นำสนอรายงานทางการงินละรายงานพืไอการบริหารตอคณะกรรมการบริหารการเฟฟງ าฝຆายผลิต
หงประทศเทย ิคบฺกฟผฺี ละคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัๅงประมินความพึงพอ฿จของคณะกรรมการ
ตรวจสอบป็นประจำทุกป พืไอนำขຌอสนอนะมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำนิ นงาน฿หຌมีก ารพั ฒ นาอย าง
ตอนืไอง
8ฺ รายงานผลการดำนินงานดຌานการงินละเม฿ ชการงินตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยนำสนอขຌ อมูล
ผลการดำนินงานดຌานการงินละเม฿ ชการงินประจำปข อง กฟผฺ พืไอรวบรวมป็นสวนหนึไงของรายงาน
ประจำปของ กฟผฺ ละสืไอสาร฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียรับทราบทางวใบเซต์ wwwฺegatฺcoฺth
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นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
กฟผฺ เดຌ กำหนดนยบายการบริหารความสีไย งละการควบคุม ภาย฿น พืไอ฿หຌการดำนินงานดຌาน
การบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นป็นเป฿นนวทางดียวกันทัไ วทัๅงองค์การตามนยบายทีไกำหนด มี
คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ละหนวยงานทีไรับผิดชอบดูลการบริหารความสีไย งละ
ควบคุม ภาย฿นทำหนຌาทีไ฿ นการจัดทำนยบาย วางระบบละประมินความสีไย งตาง โ ทัๅงทีไกิดจากปัจจัย
ภาย฿นละปัจจัยภายนอก รวมทัๅงจัดทำคูมือการบริหารความสีไยง คูมือการควบคุมภาย฿น กำหนดนวทาง
ปฏิบัติ฿ นการบริหารละจัดการความสีไย ง฿หຌอยู฿ นระดับทีไย อมรับเดຌพืไอ฿หຌการดำนิน งานสามารถบรรลุ
ปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไกำหนดเวຌ ซึไงมีนวปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
1. ฝຆายบริหารกำหนดนยบายละกำกับดูล฿หຌมีการดำนินการตามนยบาย
2. ดำนินการบริหารความสีไยงอยา งป็นระบบ ตามนวทางตามมาตรฐานสากล ชน COSO 2017
ละนวทางทีไหนวยงานกำกับดูลกำหนด ละ฿หຌมีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดีตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลั ง
วาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภาย฿นสำหรับหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆแ ละตาม
นวทางมาตรฐานสากล ชน COSO 2013 รวมทัๅงนวทางทีไหนวยงานกำกับ ดู ลกำหนด ละนยบาย
การกำกับดูลกิจการทีไดี ป็นมาตรฐานดียวกันทัไวทัๅงองค์การ
3. ดำนินการบริ หารความสีไย งสอดคลຌ องกับ กระบวนการจั ด ทำยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ ละ
วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัดของระบบงาน รวมทัๅงบริหารความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌหรือ
บีไยงบนเมกินกวาระดับทีไยอมรับเดຌ พืไอสรຌางศักยภาพ฿นการขงขัน ละมูลคาพิไม฿หຌองค์การอยางยัไงยืน
4. จัด฿หຌมีกระบวนการจัดการความสีไยงอยางป็นระบบละมีประสิทธิภาพ ละจัดวางระบบการควบคุม
ภาย฿นอยางพียงพอ หมาะสม
5. จัด฿หຌมีผนการบริหารความสีไยงละผนการควบคุมภาย฿นป็นประจำทุกป ละ฿หຌมีการรายงาน
ผลการดำนินงานการบริหารความสีไย งละการควบคุมภาย฿นอยางตอนืไอง ดยมี นวทางการติดตามผล
การดำนินงานดຌานการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ทัๅงกรณีปกติละมืไอกิดหตุการณ์พิศษ
6. มีการบริหารทคนลยีส ารสนทศพืไ อการจั ด การทีไ ดี ิIT Governance) อยางบูรณาการ฿น
การดำนินงานดຌานการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น
7. สริม สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ ละทัศนคติทีไดี รวมทัๅงการสรຌางความตระหนักกผูຌปฏิบัติงาน
ทุกคน พืไอ฿หຌลใงหในถึงความสำคัญของการบริหารความสีไยงละการควบคุม ภาย฿น ฿นทุกกิจกรรมละ
กระบวนการปฏิบัติงานจนกิดป็นวัฒนธรรมองค์การ
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการขัดยຌงระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
คณะกรรมการ ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ พึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงาน
ภาย฿ตຌหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี บริหารละปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม จรรยาบรรณ
มีความปรง฿ส฿นกระบวนการทำงาน ละป็นธรรมตอทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองอยางทาทีย มกัน การกระทำหรือ
ตัดสิน฿จ฿ด โ ตຌองคำนึงถึงผลประยชน์สูงสุดของ 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฿ชຌตำหนงหนຌาทีไพืไออืๅอประยชน์฿หຌกตนอง ญาติ ละพืไอนฝูง
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ใฺ เมทำงาน฿นธุรกิจทีไป็นคูขงกับ กฟผฺ
ไฺ เมทำงาน฿นธุรกิจทีไป็นคูคຌากับ กฟผฺ
5ฺ เมรับทำงานพิศษทีไป็นการขงขันกับ กฟผฺ รวมถึงการรับจຌางป็นทีไปรึกษาครงการ ดยอาศัย
ตำหนงหนຌาทีไพืไอสรຌางความนาชืไอถือ฿นธุรกิจ หรืองานพิศษนัๅน
ๆฺ เม฿ชຌประยชน์จากการรูຌขຌอมูลภาย฿นพืไอประยชน์ของตนอง ญาติ พืไอนฝูง บุคคลทีไตนองรูຌ จัก
ละผูຌทีไกีไยวขຌอง
็ฺ เม฿ ชຌทรัพย์สินของ กฟผฺ พืไอประยชน์ข องตนอง ญาติ พืไอนฝูง บุคคลทีไตนองรูຌจัก ละผูຌทีไ
กีไยวขຌอง ชน การนำรถยนต์ทีไ฿ชຌ฿นราชการเป฿ชຌงานสวนตัว การนำครืไอง฿ชຌสำนักงานเป฿ชຌทีไบຌาน หรือการ฿ชຌ
ครืไองมือครืไองจักร กฟผฺ เป฿ชຌพืไออืๅอประยชน์ของผูຌอืไน ป็นตຌน
ฺ่ มืไอตຌองตัดสิน฿จ หรืออนุม ัติรายการทีไม ีห รื ออาจมี ความขั ดยຌงทางผลประยชน์฿ หຌ ร ายงาน
ผูຌบังคับบัญชา หรือผูຌมีอำนาจอนุมัติ ละถอนตัวจากการมีสวนรวม฿นรายการนัๅน
ฺ้ จัด฿หຌม ีการประมินตนองดຌานความขัดยຌงทางผลประยชน์ ตามทีไกำหนดเวຌ฿ นบบ รายงาน
รายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ด
ผูຌปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกลีไยงการ฿หຌหรือรับของขวัญ ทัๅงทรัพย์สินละสิไงของหรือผลประยชน์฿ ด โ
ระหวางผูຌบังคับบัญชาละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา รวมทัๅงจากบุคคลอืไนหรือหนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการดำนิ นงาน
ละมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของ กฟผฺ ดยยึดนวปฏิบัติตามนยบายการรับละ฿หຌของขวัญ ดังนีๅ
แฺ ผูຌบริห าร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ งดรับของขวัญ ของกำนัล หรือประยชน์อืไน฿ด จากบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก ยกวຌน ปฏิทิน เดอารีไ ทีไป็นสืไอประชาสัมพันธ์ของหนวยงาน อนุญาต฿หຌรับเดຌ
โฺ การ฿หຌของขวัญกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกตามปกติประพณีนิยม สามารถกระทำเดຌ ดยตຌอง
เมขัดตอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต ละควร฿หຌ฿ นรูปบบทีไ
ป็นสืไอประชาสัมพันธ์ หรือสงสริมภาพลักษณ์ ชน ปฏิทิน เดอารีไ หรือของทีไระลึกของ กฟผฺ สินคຌาครงการ
หลวง ครงการ฿นพระราชดำริ สินคຌาชุมชน฿นพืๅนทีไรอบรงเฟฟງา สินคຌาพืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์
หรือสินคຌาทีไสนับสนุนการพัฒนาอยางยัไงยืน
ใฺ ฿นกรณีทีไมีผูຌซึไงเมทราบนยบายการงดรับของขวัญ ของกำนัล ของ กฟผฺ ละเดຌ฿หຌของขวัญ ของ
กำนัล หรือประยชน์อืไน฿ดก ผูຌปฏิ บัติงาน กฟผฺ ฿หຌถือป็นหนຌาทีไข องผูຌป ฏิบั ติงาน กฟผฺ ทีไจะตຌองชีๅ จง
ทำความขຌา฿จดຌวยมิตรเมตรี ละ฿หຌนำสงคืนบุคคลหรือหนวยงานทีไมอบ฿หຌ หากผูຌ฿หຌเมสะดวกทีไจะรับคืน หรือ
ป็นกรณีทีไเมสามารถนำสงคืนเดຌ ฿หຌทุกสายงานตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ พืไอรวบรวมสิไงของดัง กลาวลຌว สง มอบ
ฝຆายกลยุทธ์ความยัไงยืน ิอกยฺี ฿ชຌ฿นการบริจาคพืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์ วຌนตจะป็ นของทีไ นา
สียงาย ฿หຌหนวยงานพิจารณาดำนินการตามความหมาะสมตอเป
สำหรับหนวยงาน฿นภูมิภาค ฿หຌผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน฿นภูมิภาคนัๅน โ รวบรวมละนำ
บริจาค฿หຌบุคคลหรือหนวยงานภายนอก พืไอการกุศลหรือสาธารณประยชน์เดຌ ดยเมตຌองสงฝຆายกลยุทธ์
ความยัไงยืน ิอกยฺี รวบรวม
ไฺ ผูຌปฏิบัติงานควร฿ชຌบัตรอวยพรหรือ฿ชຌสืไออิลใกทรอนิกส์ ทนการ฿หຌข องขวัญ฿นอกาสตาง โ
ตามปกติประพณีนิยม ละ฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไสริมสรຌางคานิยมดังกลาวดຌวย
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นวปฏิบัติทีไดี฿นการหลีกลีไยงการคุกคามทางพศ
ผูຌปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกลีไยงพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์กีไยวกับการคุกคามทางพศ เมวาจะป็นทาง
กาย สายตา วาจา หรือกิริยาทาทาง ทัๅงระหวางผูຌบังคับบัญชา ละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา รวมทัๅงตอบุคคลอืไน ทีไมีสวน
กีไยวขຌองกับการดำนินงานของ กฟผฺ ดยปฏิบัติตามนวทาง฿นการปฏิบัติดังตอเปนีๅ
แฺ เมกระทำการ฿ด โ ฿นลักษณะคุกคามทางพศทีไกอ฿หຌกิดความดือดรຌอ น รำคาญ ทำ฿หຌอับอาย
บัไนทอนกำลัง฿จกอ฿หຌกิดความป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานของผูຌอืไน ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาหรื อพืไอ น
รวมงาน
2ฺ เมวิพากษ์วิจารณ์รูปรางหนຌาตา ลຌอลียน ดูหมิไนหยียดหยาม฿นความป็นหญิง ความป็นชาย หรือ
พศสภาพอืไน รวมถึงรสนิยมทางพศ
3ฺ เมกระทำการ฿ด โ อันป็นการลวงกินทางพศ กีๅย วพาราสี การลวนลาม การอนาจาร การมีเวຌ
ผยพร ละสดง฿หຌหในซึไงภาพลามก อนาจาร
4ฺ เมบงยกหรือกีดกันทางพศ฿นการตัดสิน฿จหรือการดำนินการ฿ด โ
5ฺ เมย ินยอมหรือสนับสนุน฿หຌมีพฤติกรรมลกปลีไยนผลประยชน์฿ นการทำงาน กับการตอบทน
ทางพศ
6ฺ ผูຌปฏิบัติงานควรตงกายสุภาพ หมาะสมกับการทำงาน ละคำนึงถึงภาพลักษณ์องค์การ เมตงกาย
฿นลักษณะทีไป็นการสรຌางสริม หรือนำเปสูสถานการณ์ทีไอาจป็นการคุกคามทางพศ หรือละมิดทางพศ
7ฺ สรຌางสภาพวดลຌอมทีไดี฿นการทำงาน จัดหຌองทำงานทีไปຂดผย มองหในกันชัดจน หลีกลีไยงการอยู
฿นทีไลับตาหรือทำงานสองตอสองกับพศตรงขຌาม
8ฺ บุคลากร กฟผฺ ทุกระดับมีหนຌาทีไสอดสองดูลเม฿หຌกิดพฤติกรรมการคุกคามทางพศ ละรายงาน
พฤติกรรมดังกลาวตอบุคคลหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงเมพิกฉย฿นการกຌเขจัดการปัญหาอยางจริง จัง
ดยทันที ฿นกรณีทีไมีการจຌงหตุหรือรຌองทุกข์
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับ
การดูลขຌอมูลภาย฿นทีไมีสาระสำคัญละป็นความลับทีไยังเมเดຌปຂดผยตอสาธารณชน ปງองกันเม฿ หຌ
บุคคลทีไเมมีอำนาจ ขຌาถึงขຌอมูลละนำขຌอมูลเป฿ชຌ พืไอประยชน์สวนตน ป็นนวปฏิบัติ ทีไ กฟผฺ เดຌยึดป็น
หลัก฿นการดำนินการมาดยตลอด พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พฺศฺ โ5ไเ
ระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ พฺศฺ โ5ไไ ละระบียบการรักษาความลับของทางราชการ
ิฉบับทีไ โี พฺศฺ โ5ๆแ รวมทัๅงระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ ิฉบับทีไ 4ี พฺศฺ โ5ๆ4 ทีไเดຌ
กำหนด฿หຌหนวยงานภาครัฐติดตอราชการดຌวยระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ป็นหลัก วຌนตกรณีทีไป็นขຌอมูล
ขาวสารลับชัๅนลับทีไสุดตามระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ หรือป็นสิไงทีไป็ น ความลั บของ
ทางราชการชัๅนลับทีไสุดตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ หรือมีหตุ
จำป็นอืไน฿ดทีไเมสามารถดำนินการดຌวยระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์เดຌ ฿นการนีๅ กฟผฺ จึงกำหนดละ
ประกาศ฿ชຌอีมลกลางสำหรับรับูสงขຌอมูลขาวสารลับป็นการฉพาะ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ ทราบ ดยจຌาหนຌาทีไ
ทีไกีไยวขຌองจะตຌ องกำหนดรหัสผานสำหรับปຂ ดเฟล์ อกสารนบตล ะฉบับ นอกจากนีๅ พืไอป็น การพิไ ม
ประสิทธิภาพ฿นการรักษาขຌอมูลขาวสารลับของ กฟผฺ จึงเดຌปรับปรุงคูม ืองานทะบีย นขຌอมูลขาวสารลั บ
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ป โ5ๆไ พืไอป็นนวปฏิบัติสำหรับผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการดำนินงานทะบีย นขຌอมูลขาวสารลับ฿หຌถู กตຌ องอย างมี
มาตรฐาน
ขຌอมูล ขาวสารส วนบุคคล หนวยงานมีระบบการจัดกใบขຌอมูลขาวสารสวนบุคคลทาทีไจำป็นพืไอ
การดำนินงานของหนวยงานละมีการรักษาความปลอดภัยขຌอมูลป็นอยางดี อีกทัๅง ดำนินการศึกษาปรับปรุง
การกใบรวบรวม ฿ชຌ ปຂดผย กใบรักษาขຌอมูลสวนบุ คคลทีไ กีไย วขຌ องกั บภารกิจของ กฟผฺ฿หຌป็น เปตาม
พระราชบัญญัติคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล พฺศฺ 2562
ขຌอมูล ฿นสัญญา ฿นฐานะคูสัญญาพืไอปງองกันความรับผิด฿ด โ อันจะกิดขึๅนจากการเมปฏิบัติตาม
งืไอนเขการรักษาความลับ ผูຌทีไรับผิดชอบการบริหารสัญญาทีไมีงืไอนเขการรักษาความลับ฿หຌปฏิบัติตามงืไอ นเข
ดังกลาวอยางครงครัด ดยเมปຂดผยกผูຌปฏิบัติงานหรือบุคคลอืไน฿ดทีไเมกีไยวขຌองกับการบริหารสัญญา
กฟผฺ จึงมีนวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการรักษาความลับดังนีๅ
แฺ ขຌอมูลทีไป็นความลับ ซึไงอาจกอ฿หຌกิดความสียหายก กฟผฺ รวมถึงความรูຌทางวิชาการ จะตຌองรักษา
ป็นความลับเม฿หຌรัไวเหล ยกวຌนกรณีทีไตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเดຌรับอนุมัติจากผูຌมีอำนาจลຌว
โฺ ตຌองเมนำขຌอมูลทีไป็นความลับเป฿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 สามารถตอบสนองกลยุทธ์ ละวัตถุประสงค์ของ กฟผฺ อยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส
ประหยัด ละมีการบริหารจัดการทีไดี จึงเดຌกำหนดนวปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
นวปฏิบัติทีไดี฿นการปຂดผยสารสนทศละความปรง฿ส
แฺ จัดทำสารสนทศของ กฟผฺ อยางรอบคอบ ชัดจน กะทัดรัด ฿ชຌภาษาทีไขຌา฿จงาย ดยปຂดผย
สารสนทศทีไมีสาระสำคัญอยางสมไำสมอ ทัๅง฿นดຌานบวกละดຌ านลบพืไอมิ฿หຌผูຌ฿ชຌกิดความสับสนละขຌา฿จผิด
฿นขຌอทใจจริง ละมีการ฿หຌความสำคัญกับนืๅอหามากกวารูปบบละระบุงืไอนเขทีไสำคัญหรือสมมติฐานทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌครบถຌวน
โฺ จัดทำรายงานชิงอภิปรายประกอบ฿นรายงานประจำปพืไอขยายความรืไองทีไสำคั ญละยากทีไ จะ
ขຌา฿จละชีๅจงนยบายทีไสำคัญของ กฟผฺ กีไยวกับการจัดการความสีไยง฿นการดำนินงานละการงิน
ใฺ มีหนวยงานประชาสัมพันธ์ พืไอประชาสัมพันธ์ข ຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ของ กฟผฺ ฿หຌผูຌทีไ
กีไยวขຌองเดຌรับทราบขຌอมูลของ กฟผฺ
ไฺ มีทรัพยากรอยางพียงพอ พืไอชวยพัฒนาความรูຌความสามารถของฝຆายบริหาร฿นรืไองการนำสนอ
สารสนทศละการติดตอสืไอสาร
5ฺ ปຂดผยขຌอมูลกีไยวกับจำนวนครัๅงทีไกรรมการละหรือกรรมการชุดยอยตละคนขຌารวมประชุม
ปรียบทียบกับจำนวนครัๅงของการประชุม คณะกรรมการละหรือคณะกรรมการชุดยอยตละปเวຌ฿ นรายงาน
ประจำป
หนຌา 48

ๆฺ ปຂดผยทัๅงขຌอมูลทางการงินละเม฿ชการงินดยครบถຌวน พียงพอ ตรงตอความป็นจริง ชืไอถือเดຌ
สมไำสมอ ทันวลา ละทัดทีย มกัน ละ฿นการปຂดผยขຌอมูล ละมีการรับฟังคำถามละความหในของ
ผูຌกีไยวขຌองทุกประภทดຌวยความขຌา฿จ ละยอมรับตอการตอบคำถาม หากความหในดังกลาวป็นประยชน์ตอ
กฟผฺ กใจะนำความหในหลานัๅนมา฿ชຌปรับปรุงการดำนินงาน
นวปฏิบัติทีไดี฿นการบริหารจัดการ
แฺ ยึดมัไนดำนินการ฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย ระบียบ มาตรฐาน ละนยบายดຌานดิจิทัลของ กฟผฺ
ตามคำสัไงละนยบายคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ ิคดทฺี
โฺ ฿หຌปฏิบัติตามนยบาย มาตรฐาน ขຌอกำหนด ดຌานความปลอดภัย ตามนยบายความมัไนคงปลอดภัย
ดຌานสารสนทศละเซบอร์ของ กฟผฺ อยางครงครัด
ใฺ ยึดถือนวทางการบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศทีไดี พืไอ฿หຌม ัไน฿จวาสามา รถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ กฟผฺ เดຌอยางมีศักยภาพ ละคุณคาพิไม ดยมีการบริหารความสีไย งละควบคุม ภาย฿นทีไ
หมาะสม
ไฺ พัฒนาระบบสารสนทศละครงสรຌางพื ๅน ฐานสารสนทศ ฿หຌม ีความพรຌอม฿ชຌงาน ละมัไนคง
ปลอดภัย พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการดำนินงานละความสามารถ฿นการขงขัน
5ฺ บริหารจัดการสารสนทศ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดดย฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌม คา ละทำการประมิน
ความสีไยง บนพืๅนฐานความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ดยมีการบริหารความตอนืไองละความพรຌอม฿ชຌ
งานระบบสารสนทศอยางทัไวถึง
ๆฺ สงสริมการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล พืไอชืไอมยงเปสูการกิดนวัตกรรม ละองค์ความรูຌก กฟผฺ
็ฺ พัฒนาทคนลยีสารสนทศดຌานบริหารจัดการองค์ความรูຌพืไอนำองค์การเปสูสังคมหงภูมิปั ญญา
ละการรียนรูຌ
ฺ่ สริมสรຌางทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ฿หຌมีทักษะดຌานทคนลยีสารสนทศอยางพียงพอ พืไอพัฒนา
ละพิไมประสิทธิภาพการดำนินงานของ กฟผฺ
ฺ้ สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์ วร์ ละความรูຌทีไ กฟผฺ พัฒนาขึๅน฿หຌกับหนวยงานตาง โ ของประทศ
พืไอชวยหลือสังคม
แเฺ ฿หຌคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ ิคดทฺี มีหนຌาทีไกำกับดูลบริหารงานจัดการสารสนทศ ดยตงตัๅง
คณะทำงานตามความจำป็น
แแฺ จัดสรรละบริหารทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศ ซึไงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากร฿หຌ
พียงพอตอการดำนินงาน
นวปฏิบัติทีไดี฿นการนำสารสนทศมา฿ชຌงาน
แฺ ฿หຌผูຌปฏิบัติงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางดຌานสารสนทศ ละการรักษาความมัไนคงปลอดภัย ดย
ยึดนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กฟผฺ รืไอง นยบายความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ขຌอกำหนดของ
กฟผฺ วาดຌวย การรักษาความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ ละมาตรฐานความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ
โฺ ฿หຌมีการนำทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌงานอยางหมาะสม ละมีประสิทธิภาพภาย฿ตຌกรอบนยบาย
ของคณะกรรมการดิจิทัล กฟผฺ สอดคลຌองกับนยบาย Thailand 4ฺ0 ผนระดับชาติวาดຌวยการพั ฒ นาดิ จิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม ละรองรับนวทางศรษฐกิจพอพียง
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3ฺ ฿หຌปฏิบัติตาม นยบาย คำสัไง ขຌ อกำหนด มาตรฐาน ละคูม ือปฏิบัติทีไออกจาก คดทฺ อยา 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
ของกลยุ ท ธ์  ละการดำนิ น งาน พืไ อ พั ฒ นาการทำงาน สรຌ า งนวั ต กรรมละพิไ ม อกาสทางธุ ร กิ จ ดຌวย
ความรอบคอบ
็ฺ ฿หຌมีการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมดຌวย Green IT ดยการลือก฿ชຌอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ละการพัฒนา
ระบบงานทีไ฿ส฿จสิไงวดลຌอม
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
กฟผฺ กำหนดกรอบนวทางการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ ดังนีๅ
แฺ การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตຌองกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดก กฟผฺ ละตຌองสอดคลຌองกับ
หลักการคุຌมคา ปรง฿ส มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละตรวจสอบเดຌ ตามมาตรา ่ หงพระราชบัญญัติ
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ
โฺ การจั ด ซื ๅ อ จั ด จຌ า งละการบริ ห ารพั สดุ ข อง กฟผฺ ตຌ อ ง฿ชຌ  งิ น งบประมาณ฿หຌ ป็น เปอย างมี
ประสิทธิภาพกิดความคุຌมคาตอภารกิจของ กฟผฺ ละปງองกันปัญหาการทุจริต
ใฺ การกำหนดคุณลักษณะฉพาะ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿หຌคำนึงถึงคุณภาพ ทคนิค ละวัตถุป ระสงค์
ของการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน ละหຌามมิ฿หຌกำหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ฿หຌ฿กลຌคียงกับยีไหຌอ฿ดยีไหຌอหนึไง หรือ
ของผูຌขายราย฿ดรายหนึไงดยฉพาะ วຌนตการจัดซืๅอจัดจຌางตามวัตถุประสงค์นัๅนมียีไหຌอดีย ว หรือจะตຌอง฿ชຌ
อะเหลของยีไหຌอ฿ด กใ฿หຌระบุยีไหຌอนัๅนเดຌ
ไฺ ฿หຌมีการจัดทำผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจำป ละ฿หຌปຂดประกาศผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจำป ดย
ปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของ กฟผฺ ละประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของ กฟผฺ ละ
จัด฿หຌมีการประมินละปຂดผยผลสัมฤทธิ่ของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
5ฺ ฿นการดำนินการจัดซืๅอจัดจຌาง ผูຌทีไมีหนຌาทีไดำนินการตຌองเมป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือ
คูสัญญา฿นงานนัๅน
ๆฺ พืไอป็นการปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันกันอยางป็นธรรม ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติด านิ นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติข องผูຌย ืไนขຌอสนอตละรายว าป็ นผูຌม ีผลประยชน์รวมกั นหรือเม หากปรากฏวามีผ ูຌยืไ น
ขຌอสนอป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวทุ กรายออก
จากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นครัๅงนัๅน
็ฺ การตรวจรับ ตຌองดำนินการ฿หຌสรใจสิๅนดยรใว ละตຌองยึดถือสัญญาหรือขຌอ ตกลงป็นหนั งสือป็ น
หลัก
ฺ่ ฿หຌมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางละจั ดกใบ
เวຌอยางป็นระบบ พืไอประยชน์฿นการตรวจดูขຌอมูลมืไอมีการรຌองขอ
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ฺ้ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง กฟผฺ จะจัด฿หຌภาคประชาชนละผูຌประกอบการมีสวนรวม
฿นการปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางของ กฟผฺ ตามนวทางละวิธีการทีไคณะกรรมการความรวมมือ
ปງองกันการทุจริตประกาศกำหนด
แเฺ การจัดซืๅอจัดจຌางของ กฟผฺ ฿หຌมีการจัดทำราคากลางละผยพรเวຌ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละของ กฟผฺ ดຌวย
แแฺ การจั ด ซื ๅ อ จั ด จຌ า งที ไ  ป็ น มิ ต รกั บ สิ ไ ง วดลຌ อ มของ กฟผฺ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามอกสาร EW101-0122/04/2563 : วิธีปฏิบัติงานดຌานสิไงวดลຌอม รืไองการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นสำนักงานภาย฿ตຌระบบการจัด การ
คุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ละสิไงวดลຌอม (QSHE) ดยมีคณะทำงานจัดซืๅอ จั ด จຌา งสิ น คຌ าละ
บริการทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green Procurement) ป็นผูຌรับผิดชอบ
12. ฿หຌมีการประมินละสงสริมผูຌประกอบการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ ฿หຌมีนวทางการกำกับ ดู ล
กิจการทีไดี ดยกำหนดกณฑ์ละบบประมินฯ ฿หຌสอดคลຌองกับพันธกิจขององค์การ
13. จัดทำขัๅนตอนการปฏิบัติงานทีไมีคุณภาพ (QWP) ทีไมีการกำหนด KPI ละควบคุม ฿หຌมีการปฏิบั ติ
อยางครงครัด พืไอ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกัน
14. ประกาศจรรยาบรรณผูຌปฏิบัติงานฝຆายจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ พืไอ฿หຌการปฏิบัติงาน
ป็นเปตามนยบายฯ ละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
นวปฏิบัติทีไดีดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน
กฟผฺ ลใงหในถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน
นืไองจากลักษณะงานละภารกิจมีความสีไยงทีไอาจกอ฿หຌกิดอุบัติหตุละความสูญสียทัๅงดຌานบุคคล ทรัพย์สิน
ละกระบวนการทำงาน จึงมีความมุงมัไนพัฒนาการดำนินงานดຌานความปลอดภัย ฯ ฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย
รวมถึงยกระดับการดำนินงานสูมาตรฐานสากลละทียบทาบริษัทชัๅนนำ พืไอปງองกันการกิดอุบัติการณ์อยาง
มีประสิทธิผล ดยมีการนำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน
ระดับชาติ ิมอกฺ แ่เเแ:โ55ไี ละระดับสากล ิISO ไ5เเแ:2018ี มาประยุกต์฿ ชຌงาน นอกจากนีๅ ยังเดຌ
พัฒนามาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ ระดับองค์การ ิระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ แ็เี ดยบงหนวยงาน
กฟผฺ ป็น ใ กลุมตามลักษณะงานละความสีไยง คือ
แฺ กลุม Certified เดຌก หนวยงานกลุมรงเฟฟງา หมือง บำรุงรักษา ละระบบสง ิปฏิบัติการขต/
ภาคี กำหนด฿หຌขอการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ มอกฺ แ่เเแ:โ55ไ ละ ISO ไ5เเแ ดย
หนวยรับรองภายนอก ิCertified Body; Third Partyี
โฺ กลุม Verified เดຌก หนวยงานกลุมวิศวกรรม กอสรຌาง ขนสง บริการ สำรวจ ควบคุมระบบ สืไอสาร
พัสดุ ความปลอดภัย พัฒนาบุคลากร ิศูนย์ฝຄกอบรมี พทย์ ละอนามัย ซึไงเดຌรับการตรวจประมินตาม
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไฝຆายความปลอดภัย ิอปภฺี กำหนด
ใฺ กลุม Monitored เดຌก หนวยงานกลุมบริหารจัดการ สำนักงาน ละหนวยงานสนับสนุน ซึไงเดຌรับ
การติดตามละสุมตรวจประมินตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไฝຆายความปลอดภัย ิอปภฺี กำหนด
ชนดียวกัน
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นอกหนือจากการจัด฿หຌม ีระบบการจัดการความปลอดภัย ฿นทุกหนวยงานลຌว กฟผฺ ยังเดຌพัฒนา
ระบบสารสนทศดຌานความปลอดภัย ฯ สนับสนุนการดำนินงานตาง โ ดยรวบรวม ประมินผลละวิคราะห์
ขຌอมูลสำคัญ ชน ระบบการประมวลผลการฝຄ กอบรมหลั กสู ตรดຌ า นความปลอดภัย ฯ ระบบการรายงาน
อุบัติการณ์ ละมีผนการพัฒนาระบบสารสนทศรองรับการจัดการความปลอดภัยอยางตอนืไอง
การสงสริมละ฿หຌบริการดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพวดลຌอม฿นการทำงาน ละ
การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
พืไอ฿หຌมัไน฿จวาทุกหนวยงานปฏิบัติส อดคลຌองกับกฎหมายละมาตรฐานลຌว กฟผฺ ยังเดຌกำกับดู ล
สนับสนุนงานดຌานความปลอดภัย ดังนีๅ
แฺ บริการละสนับสนุนการตรวจวัดสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน฿หຌกับทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับกฎหมายละปງองกันอันตรายทีไสงผลตอสุขภาพอนามัยของผูຌปฏิบัติงาน กฟผฺ
โฺ ดำนินการชีๅบงละติดตามกฎหมายดຌานความปลอดภัย฿นการทำงาน รวมถึงการประมิ น การปฏิบั ติ
ตามกฎหมายของทุกหนวยงาน฿น กฟผฺ ดยดำนินการผานระบบประมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ิLaw
Assessment System: LASี
ใฺ สริม สรຌางครือขายความปลอดภัยภาย฿น กฟผฺ เดຌ ก ครือขาย จปฺวิชาชีพ ครือขายหัวหนຌา
หนวยงานความปลอดภัย ละครือขายคณะกรรมการความปลอดภัย นอกจากนีๅ กฟผฺ ยังมีครือขายความปลอดภัย
กับหนวยงานภายนอก ชน ครือขายความปลอดภัย 3 การเฟฟງา ิกฟผฺ กฟภฺ ละ กฟนฺี พืไอลกปลีไย น
องค์ความรูຌ การพัฒนาทคนลยี ละประสบการณ์การทำงานระหวางกัน
ไฺ มีระบียบปฏิบัติ฿นการควบคุม ดูล ละจัดการกีไยวกับอุปกรณ์คุຌมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ิPPEี การจัดการอุบัติการณ์ ละการจัดการความปลอดภัยผูຌรับจຌาง
วิศวกรรมความสีไยงละควบคุมความสูญสีย
กฟผฺ นำองค์ความรูຌดຌานวิศวกรรม ทคนลยี ละมาตรฐานดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยทีไกีไย วขຌอง
มาประยุกต์฿ชຌพืไอควบคุมความสีไยงละความสูญสีย฿นกระบวนการผลิตละสงเฟฟງา ดยดำนินการดังนีๅ
แฺ รวบรวม วิคราะห์ ประมวลผล ละคาดการณ์ ละควบคุม ความสูญสีย ดຌานบุคคล ทรัพย์สิน
ครืไองจักร อุปกรณ์ ตลอดจนความสูญสียของกระบวนการผลิตละสงเฟฟງาทีไอาจกิดขึๅน รวมเปถึงประมิน
ความสูญสียทีไกิดขึๅนตอทรัพย์สิน ละกระบวนการผลิตหลักของ กฟผฺ
โฺ สำรวจละประมิ น ความสี ไย งภัย รงเฟฟງ าละสถานี เฟฟງา รงสูง ที ไ กี ไย วขຌ อง฿หຌส อดคลຌ อ ง
ขຌอกำหนดกฎหมาย มาตรฐาน ละ Best Practice ฿นระดับสากล ละสนับสนุนชิงทคนิค฿นงานประกัน ภัย
฿หຌกับรงเฟฟງา สถานีเฟฟງารงสูง ละศูนย์ควบคุมระบบกำลังเฟฟງาของ กฟผฺ
ใฺ พัฒนาละนำสนอทคนลยี฿หม พืไอ฿หຌกระบวนการทำงานมีความสูญสียลดนຌอยลง ชน การลด
ความสูญสีย฿นกระบวนการทำงานดย฿ชຌ Robotic Process Automation ิRPAี
ไฺ บริหารความสีไยงดຌานปฏิบัติการ ิOperational Risk Managementี ดยการคຌนหาความสีไยง
ระบุความสีไยง วิคราะห์ละประมิน ละจัดการกับความสีไย ง ดยวิคราะห์ละจัดการบริ หารความสีไย ง
ดຌานปฏิบัติการ ิOperational Risk Managementี ของหนวยงานหลัก฿หຌม ีความสอดคลຌองละสามารถ
ชืไอมยงขຌากับนวทางการบริหารความสีไยงของ กฟผฺ ิEnterprise Risk Managementี
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5ฺ จัดทำนวทาง ขัๅนตอน รูปบบ ฿หຌคำปรึกษา นะนำ ละสนับสนุน฿นการจัดการภาวะวิกฤต
ิCrisis Managementี ละการบริหารความตอนืไองทางธุรกิจ ิBusiness Continuity Managementี ดย
วิคราะห์ละทบทวนกระบวนการวิกฤตทีไสำคัญ ิCritical Processี ของ กฟผฺ ทีไสงผลตอการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ฿หຌทันสมัยละสอดคลຌองกับวิธีการดำนินงาน฿นปัจจุบัน มีการทบทวนละวิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
ิBusiness Impact Analysis: BIAี ของ กฟผฺ พรຌอมทัๅงกำหนดคาวิกฤตตาง โ ของกระบวนการหลัก ิCore
Processี รวมกับหนวยงานจຌาของกระบวนการ
ๆฺ จัดทำระบียบ ขຌอกำหนด ละคูมือมาตรฐานดຌานวิศวกรรมความปลอดภัย ละวิศกรรมอั ค คีภัย
ชน ระบียบทีไกำหนดหนຌาจอการควบคุมระบบผลิต สง ละควบคุมกำลังเฟฟງาของ กฟผฺ/คูมือการออกบบ
ระบบปງองกันอัคคีภัยสำหรับสถานีเฟฟງารงสูง ศูนย์ควบคุมระบบกำลังเฟฟງา
็ฺ สำรวจ ตรวจสอบ ทดสอบ ดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยละวิศวกรรมอัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์อืไน โ
ทีไกีไย วขຌอง ฿หຌคำปรึกษา นะนำ สงสริม สนับสนุนทัๅงทางวิชาการ฿นดຌานวิศว กรรมอัคคีภัย ละสำรวจ
ประมินความสีไยงดຌานอัคคีภัย รวมเปถึงการตรวจรับ ตรวจสอบละทดสอบ ิCommissioning, Inspection
and Testingี ดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยรงเฟฟງา วิศวกรรมอัคคีภัย สถานีเฟฟງารงสูง ศูนย์ควบคุมระบบ
กำลังเฟฟງา หมือง รงงาน อาคาร ละสำนักงาน พืไอ฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนดของกฎหมายละมาตรฐานทีไ
กีไยวขຌอง
ฺ่ การประมินความพียงพอ พรຌอมทัๅงจัดทำขຌอกำหนดมาตรฐานการติดตัๅงของครืไองมือละอุปกรณ์
ทางดຌานวิศวกรรมความปลอดภัยละอัคคีภัย ละอุปกรณ์อืไน โ ทีไกีไย วขຌอง฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนดของ
กฎหมาย ละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง ฿หຌหนวยงานตาง โ
ฺ้ จัดทำองค์ความรูຌ ละวิชาการทีไกีไยวขຌองดຌานวิศวกรรมอัคคีภัยตามขຌอกำหนดของกฎหมายละอืไน โ
ทีไกีไย วขຌอง ชน ระบบปງองกันละระงับอัคคีภัย ป็นตຌน ดยศึกษา พิจารณา นำทคนลยี ละระบบ
สารสนทศมา฿ชຌ฿นงานดຌานวิ ศวกรรมความความปลอดภัยละวิศวกรรมอัคคีภัย พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัย
สูงสุด
นวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม
กฟผฺ ฿หຌความสำคัญกับการดำนินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม ิCSRี ควบคูกับการดำนิน
ภารกิจหลัก฿นการผลิตเฟฟງา พืไอสรຌางความมัไงคงดຌานพลังงานของประทศ ดยมีผนมบท CSR ทีไสอดคลຌอง
รองรับผนวิสาหกิจ กฟผฺ ละมีย ุทธศาสตร์ CSR ทีไตอบสนองกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป รวมทัๅงมี
นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน พืไอป็นกรอบ฿นการดำนินงานทัไวทัๅงองค์การ ซึไงดำนินการตามคูมือการปฏิบัติงาน
รืไอง การดำนินงาน CSR มุงสูการพัฒนาอยางยัไงยืน กฟผฺ ดยประยุกต์฿ชຌ นวปฏิบัติข องมาตรฐาน ISO
26000 ซึไงคำนึงถึง ็ หลักการละ ็ หัวขຌอหลัก มาบริหารจัดการอยางป็นระบบ ิManagement Systemี
สงสริม฿หຌกิดการนำเปปฏิบัติ รักษาเวຌ ละปรับปรุงอยางตอนืไอง
นอกจากนีๅ ยังมุงนຌนการบริหารความสัม พันธ์กับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ฿หຌมีความชืไอมัไ น ตอ กฟผฺ ดຌวย
การยกระดับสังคม ละชุมชน ดຌวยคุณคารวม฿หຌสามารถติบตอยางขຌมขใงควบคูกับองค์ก ารอยางยัไงยืน จึง
เดຌกำหนดนวปฏิบัติการดำนินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม พืไอมุงสูการพัฒนาอยางยัไงยืน฿นระดับ
สากล ละรองรับปງาหมาย Sustainable Development Goals ิSDGsี รวมถึงผนวิสาหกิจ กฟผฺ ทัๅง฿น
ดຌาน Green Innovation for Sustainability, Trust and Pride by Delivering Value to Regional People
ละ Agile EGAT to The Next Chapter
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ทัๅงนีๅ หลักการของความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ประกอบดຌวย
แ. ความรับผิดชอบทีไตรวจสอบเดຌ ิAccountabilityี
โ. ความปรง฿ส ิTransparencyี
ใ. การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ิEthical behaviorี
ไ. การยอมรับถึงผลประยชน์ของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิRespect for stakeholder interestsี
5. การคารพตอหลักนิติธรรม ิRespect for the rule of lawี
ๆ. การคารพตอนวปฏิบัติสากล ิRespect for international norms of behaviorี
็. การคารพตอสิทธิมนุษยชน ิRespect for human rightsี
หัวขຌอหลักของความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ประกอบดຌวย
แ. การกำกับดูลองค์กร
โ. สิทธิมนุษยชน
ใ. การปฏิบัติดຌานรงงาน
ไ. สิไงวดลຌอม
5. การดำนินงานอยางป็นธรรม
ๆ. ประดในผูຌบริภค
็. การมีสวนรวมละการพัฒนาชุมชน
นวปฏิบัติทีไดีตามกฎบัตรละมาตรฐานดຌานบริการ
กฟผฺ ปฏิบัติตามกฎบั ตรละมาตรฐานดຌ า นบริ การ ิCustomer Service Charter and Service
Standardี ดยคำนึงถึงวิธีการปฏิบัติตอลูกคຌาทีไป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจุดสัมผัสบริการ ิTouch Pointี
ตลอดสຌนทางดินของลูกคຌา ิCustomer Journeyี ดยมีการกำหนดนวทางละกลเก฿นการกำกับ ติดตาม
ควบคุม การปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามมาตรฐานบริการทีไกำหนดดังนีๅ
1ฺ การสืไอสารกับลูกคຌา ิCustomer Communicationี พืไอทำ฿หຌกิดความขຌา฿จ ความพึงพอ฿จ
ความตຌองการละความคาดหวัง ซึไงประกอบดຌวย
1ฺ1 การ฿หຌขຌอมูลรายละอียดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ
1ฺ2 การจัดการ฿บสนอราคา สัญญา หรือ฿บสัไงซืๅอ รวมถึงการปลีไยนปลง
1ฺ3 การเดຌรับขຌอคิดหในทีไกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ รวมถึงขຌอรຌองรียน
1ฺ4 การจัดการ หรือการควบคุมดูลทรัพย์สินของลูกคຌา
1ฺ5 กำหนด฿หຌมีขຌอกำหนดฉพาะสำหรับการรับมือ มืไอกิดกรณีขึๅน
2ฺ การพิ จ ารณากำหนดขຌ อ กำหนดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ละการ฿หຌ บ ริ ก ารที ไ จ ะนำสนอก ล ู ก คຌ า
ิDetermining the Requirements for Products and Servicesี มีการระบุขຌอกำหนดของผลิตภัณฑ์ ละ
การ฿หຌบริการ รวมถึงขຌอกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐานทีไกีไย วขຌ อง ละขຌอกำหนดอืไน โ ทีไหในวาจำป็น
สามารถบรรลุตามขຌอกำหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการทีไนำสนอ
3ฺ การทบทวนขຌอกำหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ ิReview of the Requirements for
Products and Servicesี ดำนินการ฿หຌบรรลุตามขຌอกำหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริก ารทีไสนอกลูกคຌา
ละจัด฿หຌมีการทบทวนกอนทีไจะยืนยันการสงมอบผลิตภัณฑ์ ละบริการกลูกคຌา รวมถึง
3ฺ1 ขຌอกำหนดของลูกคຌา รวมถึงขຌอกำหนด฿นการสงมอบ ละกิจกรรมหลังการสงมอบ
3ฺ2 ขຌอกำหนดทีไเมเดຌกำหนดดยลูกคຌา ตจำป็นทีไตຌองกำหนด หรือตຌอง฿ชຌมืไอทราบถึง
หนຌา 54

3ฺ3 ขຌอกำหนดทีไกำหนดดย กฟผ.
3ฺ4 ขຌอกำหนดทางกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ
3ฺ5 สัญญา หรือขຌอกำหนดการสัไงซืๅอทีไตกตางจากฉบับกอนหนຌา
ทัๅงนีๅ ขຌอกำหนดการสัไงซืๅอทีไตกตางจากฉบับกอนหนຌาตຌองเดຌรับการหในชอบร วมกั น ขຌอกำหนด
ของลูกคຌาตຌองเดຌรับการยืนยันจาก กฟผฺ กอนทีไจะมีการตอบรับคำสัไงซืๅอ ฿นกรณีทีไลูกคຌาเมเดຌ฿หຌขຌอกำหนดมา
อยางป็นลายลักษณ์อักษร กฟผฺ จะกใบรักษาขຌอกำหนดตาง โ สำหรับบันทึกขຌอมูลทีไ ป็นอกสาร ทาทีไ
สามารถดำนินการเดຌ สำหรับผลการทบทวนความตຌองการของลูกคຌารวมทัๅงขຌอกำหนด฿หมข องผลิต ภัณ ฑ์
ละการ฿หຌบริการ ชน อกสารสนอประมูล สัญญาหรือคำสัไงซืๅอ หลักฐานการปลีไยนปลงของสั ญญาหรื อ฿บสัไง
ตาง โ
4ฺ การปลีไยนปลงสำหรับขຌอกำหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ ิChanges to Requirements
for the Products and Servicesี มืไอมีการปลีไย นปลง฿นขຌอกำหนดของผลิตภัณฑ์ ละการ฿หຌบริการ
อกสารทีไกีไย วขຌองตຌองเดຌรับการปรับปรุง ละบุคลากรทีไกีไย วขຌองตຌองเดຌรับทราบการปลีไย นปลงของ
ขຌอกำหนด
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
กฟผฺ กำหนดนวนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม พืไอ฿หຌการดำนินธุรกิจของ กฟผฺ
ป็นเปอยางป็นธรรมตอผูຌกีไยวขຌอง฿นระบบนิวศ (Ecosystem) จึงเดຌกำหนดนวปฏิบัติ฿ นการรับผิ ดชอบตอ
คู ขงละจຌาหนีๅ การสงสริมการขงขันทีไป็นธรรมดยตอตຌานการผูกขาดละการลือกปฏิบัติทางการคຌา
การบริหารจัดการทางการงินตามงืไอนเขตลาด การกำหนดชองทางรับขຌอรຌองรีย นละการชดชยกรณี คู ขง
ละจຌาหนีๅถ ูกละมิดตามกฎหมาย การตอตຌานทุจริตละรับสินบนทีไจะนำเปสูการสรຌางความเดຌปรีย บ฿น
การขงขันทางการตลาด ละการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติกับกลุม คูคຌาละผูຌสงมอบ ซึไง
สอดคลຌองกับพระราชบัญญัติการขงขันทางการคຌา พฺศฺ โ5ๆเ ดังนีๅ
นวปฏิบัติพืไอสงสริมการขงขันทีไป็นธรรม
1. ดำนินธุรกิจภาย฿ตຌ กรอบนยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรมของ กฟผฺ กฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง ละยึดถือกติกาการขงขันทางการคຌาทีไป็นธรรม
2. มีกระบวนการทำงานละทคนลยีตามระบบศรษฐกิจหมุนวีย นทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌ อมอยาง
ตอนืไอง
3. เมขຌาทรกซงการทำธุรกรรมของคูขงอยางเมป็นธรรม
4. เม  ขຌ าทรกซงการบริ ห ารภาย฿นของคู  ขง อย างเม ป็ น ธรรม ดยการ฿ชຌ ส ิท ธิ อ อกสีย ง
การตงตัๅงผูຌบริหาร หรือวิธีอืไน฿ด฿นธุรกิจของคูขง
5. เมสวงหาละปຂดผยความลับของคูขงดຌวยวิธีการทีไเมสุจริต
6. เมทำลายชืไอสีย งของคู ขงดຌวยการกลาวหา ดยปราศจากขຌอทใจจริงหรือดຌวยวิธี การทีไเ ม
หมาะสม
7. เม฿ชຌอำนาจทางการตลาดหรืออำนาจตอรองทีไหนือกวา ชน จำนวนผูຌประกอบธุ รกิ จ฿นตลาด
จำนวนงินลงทุน การขຌาถึงปัจจัยการผลิตทีไสำคัญ ชองทางการจัดจำหนาย ครือขาย฿นการประกอบธุ รกิ จ
ครงสรຌางพืๅนฐานทีไจำป็น฿นการประกอบธุรกิจ หรือกฎระบียบภาครัฐี มาอาปรียบหรือจำกัดทางลือกของ
คูคຌาอยางเมป็นธรรม ดยการกีดกันผูຌประกอบธุรกิจรายอืไน ดຌวยวิธีการ กำหนดรายสินคຌา ปริมาณสินคຌา หรือ
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วิธีการทางการคຌาอืไน โ ฿นการผลิต ซืๅอ หรือจำหนายของผูຌประกอบธุรกิจ ดยมีลักษณะกำหนดราค าขาย
สินคຌาหรือบริการตไำอยางเมป็นธรรม หรือการกำหนดราคาซืๅอสินคຌาหรือบริการสูงอยางเมป็นธรรม
8. กำหนดงืไอนเขทางการคຌาที ไเมป็ น การจำกั ด หรือขัดขวางการประกอบธุ รกิ จของคู ค ຌ า หรื อ
ผูຌประกอบธุรกิจรายอืไนอยางเมป็นธรรม ดังนีๅ
8.1 กำหนดงืไอนเขทางการคຌาทีไเมป็นการลือกปฏิบัติดยเมมีหตุผลอันควรระหวางลู ก คຌา ตาง
ราย หรือตางพืๅนทีไการทำธุรกิจทีไ ตกตางกัน ละเมอืๅอประยชน์฿หຌผูຌประกอบธุรกิจบางรายป็ นการฉพาะ
อยางเมป็นธรรม
8.2 กำหนดงืไอนเขทางการคຌาทีไเมป็นการอำนวยประยชน์ตอบทนคูคຌาของคูขงทีไเม มีหตุผล
อันสมควร พืไอ฿หຌคูคຌาปลีไยนมาทำการคຌากับตน
8.3 เมกำหนดงืไอนเขบังคับดยเมมีหตุผลอันสมควร ฿หຌคูคຌาตຌองซืๅอสินคຌาหรือบริการชนิดทีไ
ลูกคຌาตຌองการจากตน หรือจากผูຌประกอบการธุรกิจรายอืไน฿นลักษณะการฮัๅว
9. หลีกลีไยงการกระทำอันป็นหตุ฿หຌองค์กรสืไอมสีย มຌจะกอ฿หຌกิดประยชน์ทางธุรกิจกใตาม
10. เมอบอຌางชืไอละตราสัญลักษณ์ขององค์การ฿นการทำธุรกรรมสวนตัว
11. มีชองทางการรับขຌอรຌองรีย นของ กฟผฺ ทีไหลากหลาย ดยผาน 6 ชองทาง เดຌ ก 1ี ระบบ
การจั ด การรื ไ อ งราวรຌ อ งทุ ก ข์ ข องรั ฐ บาล ิระบบ 1111ี 2ี Internet: wwwฺegatฺcoฺth 3ี Intranet:
http://cmcูcenterฺegatฺcoฺth 4ี ศูนย์ขຌอมูลขาวสาร กฟผฺ ิ1416ี 5ี หนังสือขຌา กฟผฺ ละ 6ี ระบบรับ
ฟังสียงจากลูกคຌา ิลูกคຌาตรงของ กฟผฺ ละธุรกิจ O&Mี
12. มีการประชาสัมพันธ์ชองทางการรับขຌอรຌองรีย นละกระบวนการจัดการขຌอรຌองรีย น฿หຌผูຌมี สวน
เดຌสวนสียรับทราบทัๅง฿นรูปบบผนพับ สติกกอร์ ละสืไอออนเลน์ ทัๅงนีๅ ผูຌมีสวนเดຌ สว นสีย สามารถลื อก
ชองทาง฿นการรຌองรียนเดຌตามความสะดวกละหมาะสม
13. มีการชดชยทีไหมาะสมละป็นธรรม ฿นกรณีคูขงละจຌาหนีๅถูกละมิดสิทธิตามกฎหมาย
นวปฏิบัติดຌานการขຌาถึงหลงงินทุนอยางปรง฿สละป็นธรรม
มีการบริหารจัดการนวทางการขຌาถึงละจัดหางิน ทุนอยางปรง฿สละป็นธรรม ทีไสอดคลຌอง
หมาะสมกับสภาพวดลຌอม ศรษฐกิจ สภาวะตลาดงินตลอดจนกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง
นวปฏิบัติดຌานการจัดทำบัญชีการงินตามมาตรฐานทีไป็นทีไยอมรับ
มีการกำหนดนยบายบริหารการงิ นของ กฟผฺ ฿หຌม ีความหมาะสมละสอดคลຌองกับนยบายละ
กลยุทธ์ของ กฟผฺ รวมทัๅงกำหนดนยบายละวิธีปฏิบัติดຌานการงิน บัญชี งบประมาณ ละภาษี ถูกตຌองตาม
มาตรฐานการบัญชีละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง มีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดี
นวปฏิบัติดຌานการยกบัญชีชิงสังคมละพาณิชย์
มีการกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีทีไกีไย วขຌองกั บการดำนิ นงานตามนยบายรัฐ พืไอ฿หຌสามารถ
รวบรวม ละรายงานตຌนทุนทีไกีไยวขຌองกับกิจกรรมการดำนินงานตามนยบายรัฐ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ
นวปฏิบัติดຌานการตอตຌานการทุจริตละรับสินบน
แฺ เมสนอ หรือสัญญาวาจะ฿หຌผลประยชน์฿ด โ กบุคคลหรือหนวยงานตาง โ พืไอจูง฿จ฿หຌกระทำ
การ฿ด โ ทีไจะสงผล฿หຌ กฟผฺ มีอกาสทีไดีกวาคูขง หรือทำ฿หຌคูขงกิดขຌอสียปรียบ กฟผฺ ดยเมสุจริต
โฺ เมรียกรຌอง หรือรับผลประยชน์฿ด โ กบุคคลหรือหนวยงาน฿ด ทีไจะมีสวนทำ฿หຌกระบวนการ
จัดซืๅอจัดจຌางของ กฟผฺ กิดความเมป็นธรรม มีการผูกขาด ละลือกปฏิบัติ คูคຌาละผูຌสงมอบเมเดຌรับอกาส
ทีไทาทียมกัน
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ใฺ มืไอพบวาอาจกิดการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม฿นกระบวนการ
จัดซืๅอจัดจຌาง ฿หຌผูຌทีไกีไย วขຌองรายงาน฿หຌผูຌบังคั บบัญชาทราบ ชีๅ จงนวทางกຌเข ละดำนินการ฿ด โ ตาม
ความหมาะสม พืไอเม฿หຌกิดการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
นวปฏิบัติดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นธรรม เมลือกปฏิบัติ
ป็นเปตามนวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล
กฟผฺ กำหนดนวนยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล พืไอ฿หຌการบริหารจัดการสิทธิข อง
หนวยงานกำกับดู ลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกำกับ
ดู ลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ รวมถึงกณฑ์ การประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิ จตามระบบ
ประมินผล฿หม ิState Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนยบาย
รัฐวิสาหกิจ ิสครฺี จึงเดຌกำหนด฿หຌม ี นวปฏิบัติดຌานการบริหารสิทธิข องหนวยงานกำกับดู ลทีไครอบคลุม
การปງองกั น การ฿ชຌข ຌ อมูลภาย฿น การปງองกั น การกิ ด รายการกีไย วยง ละการปງ องกั นการขั ดขຌ ง ทาง
ผลประยชน์ พรຌอมทัๅงกำกับดู ล฿หຌม ีระบบติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการดำนินการอยางนຌอย
เตรมาสละ แ ครัๅง พืไอ฿หຌป็นเปตามนยบายการบริหารสิทธิข องหนวยงานกำกับดู ล ละนวปฏิบัติทีไ
กีไยวขຌอง
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการพัฒนาทีไยัไงยืนของ กฟผ.
กฟผฺ ฿หຌความสำคัญ฿นการดำนินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน
฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ดຌวยการตระหนักถึงผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากการตัดสิน฿จละ
การดำนินงาน฿นดຌานตาง โ ทีไจะสงผลถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียละสังคมประทศชาติ จึงเดຌกำหนดนวนยบาย
ดຌานการพัฒนาทีไยัไงยืนของ กฟผฺ พืไอการบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภาย฿ตຌ การกำกับดู ล
กิจการทีไดี ดยมีปງาหมายสูงสุด คือ ความยัไงยืนของ กฟผฺ พืไอถือป็นนวทางปฏิบัติบบมีสว นรวมสำหรับ
องค์การละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน รวมถึงสอดคลຌองกับหลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไ ดี
฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ จึงเดຌกำหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ
1ฺ กำหนดนยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำนินงาน นวทางการดำนินกลยุทธ์ ละพิจารณาคัด ลือ ก
ประดในทีไสงสริม การพัฒนาอยางยัไงยืนขององค์ก าร รวมถึงกำหนดปງาหมายการพัฒนาอยางยัไงยืน ตาม
ยุทธศาสตร์ กฟผฺ ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์การป็นองค์การตຌนบบดຌานการพัฒนาอยางยัไงยืนละมี นวทาง
สอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
2ฺ กำกับ ดู ล ทบทวนการดำนินงานดຌานการพัฒนาอยางยัไงยืน ละสงสริม฿หຌนำเปสูการปฏิบัติ
ละสรຌางการมีสวนรวม฿นการดำนินครงการตาง โ ภาย฿ตຌกรอบการพัฒนาอยางยัไงยืนกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์การ รวมถึงกลุมบริษัท฿นครือ กฟผฺ
3ฺ ฿หຌคำปรึกษา สงสริม สนับสนุนทรัพยากรละบุคลากรทีไหมาะสมพืไอ฿หຌมีการดำนินกลยุทธ์ ดຌา น
การพัฒนาอยางยัไงยืนกิดขึๅนทัไวทัๅงองค์การละสอดคลຌองป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
4ฺ จัดทำคูมือรายงานผลการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ฿หຌกับทุกสายงาน พืไอ฿หຌรายงาน฿นรูปบบดียวกัน
5ฺ ติดตามผลการดำนินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ทุกสายงาน ฿นทุกเตรมาส พืไอรวบรวมป็นรายป
6ฺ นำสนอรายงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ฿หຌกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคม ทุกเตรมาส
7ฺ จัดทำรายงานผลการดำนินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ ผยพรสูสาธารณชนป็นประจำทุกป
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8ฺ สรุปผลการดำนินงานการพัฒนาทีไยัไงยืน กฟผฺ พืไอนำเปสูการทบทวน ปรับปรุง กຌเขขຌอมูล฿หຌมี
ความทันสมัย สอดรับกับบริบทสภาพศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมทีไปลีไยนปลงตลอดวลา
นวปฏิบัติทีไดีตามนนบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกำกับ ดูลทีไดี
กหนวยงานกำกับดูล
กฟผฺ กำหนดนวนนบายดຌานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกำกับดู ล
ทีไดีกหนวยงานกำกับดูล พืไอ฿หຌการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกำกับ ดู ลทีไ ดี
ป็ น เปอยางมี ประสิทธิภาพละกิด ประสิทธิผลครอบคลุม ฿นทุ กประดใน ละสอดคลຌองกับหลักการละ
นวทางการกำกับดู ลกิจการทีไดี฿ นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ รวมถึงกณฑ์ การประมินผลการดำนิน งาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบประมิ น ผล฿หม ิState Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี จึงเดຌกำหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ
แฺ จัดทำคูมือการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนยบายละนวทางการกำกับดู ลทีไดี กห นวยงาน
กำกับดูล ละกำกับดูล฿หຌดำนินการ฿หຌครบถຌวน ถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ฿นระยะวลาทีไกำหนด
โฺ การรายงานผลดຌานการงินละเม฿ชการงิน ฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผฺ รับผิดชอบ฿น
การดูล สอบทาน ละตรวจสอบความถูกตຌองของรายงานการงิน ละเม฿ชการงิน รวมกับรองผูຌวาการการงิ น
ละบัญชี (CFO) ละผูຌสอบบัญชี พืไอนำสนอคณะกรรมการ กฟผฺ พิจารณาป็นรายเตรมาส
ใฺ ประสานงานกับฝຆายสืไอสารละประชาสัมพันธ์องค์การพืไอผยพรขຌอมูลทีไสำคัญบนวใบเซต์ กฟผฺ
ไฺ จัด฿หຌมีระบบติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการดำนินการอยางนຌอยเตรมาสละ แ ครัๅง
นวปฏิบัติทีไดีตามนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
กฟผฺ กำหนดนวนยบายการจัดการขຌอรຌองรียน พืไอ฿หຌการบริหารจัดการขຌอรຌองรียนมี ประสิ ทธิ ภาพ
ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ พืไอ฿หຌ กิดประสิทธิผลทัไ วทั ๅงองค์ก าร ละสอดคลຌองกั บ หลักการละ
นวทางการกำกับดู ลกิจการทีไดี฿ นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ รวมถึงกณฑ์ การประมินผลการดำนิน งาน
รั ฐ วิ ส าหกิจ ตามระบบประมิ น ผล฿หม ิState Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสครฺี จึงเดຌกำหนดนวปฏิบัติดังนีๅ
แฺ ป็นองค์การทีไม ีก ารบริหารจัดการขຌ อรຌองรีย นทีไป็ นเปตามหลักธรรมาภิบาล ปรง฿ส ป็นทีไ
นาชืไอถือ ละเดຌรับความเวຌวาง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสว นสีย
โฺ บริหารจัดการขຌอรຌองรียนอยางมีจริยธรรม ปรง฿ส ป็นธรรมตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน
ละคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน
3ฺ สรຌางความชืไอมัไนละมุงมัไน฿นการปฏิบัติงาน พืไอตอบสนองตอความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌส วนสีย
คำนึงถึงความปลอดภัยของขຌอมูลสวนบุคคล เมทำ฿หຌผูຌจຌงขຌอมูลรืไองทุจริตประพฤติมิชอบหรือรຌองรีย นเดຌรับ
ผลกระทบหรือสียหายจากการรຌองรีย น ดย กฟผฺ เดຌกำหนด฿หຌมีม าตรการคุຌมครองผูຌสนอขຌอคิดหในหรือ
ผูຌรຌองรียนละพยาน
ไฺ จัด฿หຌม ีศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผฺ ทำหนຌาทีไบริหารจัดการขຌอรຌ องรียนของ กฟผฺ ดยรับรืไอง
รຌองรียนจากหลากหลายชองทาง ละมีระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน กำหนดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน
ของผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบทีไถูกตຌอง ป็นธรรมละสมอภาค
5ฺ มีการติดตามการดำนินงานของหนวยงาน฿หຌทันตามระยะวลาทีไกฎหมาย หรือคูม ือ การจัดการ
ขຌอคิดหในละบัตรสนทห์กำหนด
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ๆฺ มีการรายงานผลการดำนินงาน พืไอ฿หຌสามารถนำเปสูการปรับปรุง ทบทวน การบริหารจัดการ
ความรูຌ สืไอสาร฿หຌผูຌรຌองรียนพืไอลดความขัดยຌง ละประมินผลการจัดการขຌอรຌองรียน
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สวนทีไ 5 คำจำกัดความ
คำจำกัดความ : การขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
ความหมาย
การขัดกันระหวางประยชน์ส วนตนละประยชน์สวนรวม หมายถึง การทีไบุคคลผูຌปฏิบัติหนຌาทีไ
หรือมีตำหนงหนຌาทีไ มีผลประยชน์สวนตัวกอ฿หຌกิดประยชน์ตอตนองหรือพวกพຌอง จนสงผลกระทบตอ
การตัดสิน฿จพืไอประยชน์ขององค์การหรือสวนรวม ทำ฿หຌบุคคลนัๅนขาดการตัดสิน฿จทีไทีไยงธรรม กระทำ
ความผิดตอหนຌาทีไหรือตำหนงหนຌาทีไ นืไองจากยึดผลประยชน์สวนตนป็นหลัก เมวาการกระทำนัๅ น จะดย
จตนา เมจตนา ประมาทลินลอ คอร์รัปชันชิงนยบาย หรือมีการทุจริตตอหนຌาทีไกใตาม
กลาวคือ การทีไบุคคลผูຌปฏิบัติหนຌาทีไหรือมีตำหนงหนຌาทีไตัดสิน฿จหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿ นตำหนงของตน
อันกอ฿หຌกิดประยชน์ตอตนองหรือพวกพຌองมากกวาประยชน์ของสวนรวม ซึไงมี รูปบบทีไหลากหลาย บางรืไอง
ป็นสิไงทีไปฏิบัติกันทัไวเปดยเมหในวาป็นความผิด ตัวอยางมีพบหในเดຌมาก฿นสังคม ชน การรับสินบน การจายงิน
฿ตຌตຍะ การจายงินตอบทนพืไอ฿หຌตนองเดຌลืไอนตำหนง สงผล฿หຌบุคคลนัๅนขาดความป็นธรรม฿นการตั ดสิ น฿จ
นืไองจากการยึดผลประยชน์สวนตนป็นหลัก ผลสียจึงกิดขึๅนกับองค์การ ละประทศชาติ ป็นการกระทำ
ผิดทัๅงทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ
การคอร์รัป ชันชิงนยบาย หมายถึง การกำหนดระบียบหรือนยบายตาง โ ดยบุคคลผูຌมีอำนาจ
หนຌาทีไ ซึไงดูหมือนวาถูกตຌองตามกฎหมาย ตทຌจริงลຌวนยบายหลา นัๅนอืๅอประยชน์ตอตนองละพวกพຌอง
สงผล฿หຌกิดการผูกขาดละทำ฿หຌองค์การ หรือสวนรวมเมเดຌรับประยชน์สูงสุด หรืออีกนัยหนึไง คือ กรณีทีไ
บุคคลทีไป็นจຌาหนຌาทีไข องรัฐ฿ชຌอำนาจบารมีของตนองออกคำสัไงหรือนยบาย พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงประยชน์เดຌสีย
อยาง฿ดอยางหนึไง อาจป็น฿นงข องทรัพย์สิน งิ นทอง หรือ อาจรวมถึงประยชน์อื ไ นทีไ นอกหนือเปกว า
ทรัพย์สินงินทอง ทำ฿หຌการตัดสิน฿จ฿นการดำนินงานพืไอประยชน์สาธารณะเมสามารถดำนิ นการเดຌ อย าง
ป็นกลางหรือยุติธรรม
ทุจริตตอหนຌาทีไ1 หมายถึง ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นตำหนงหรือหนຌาทีไ หรือปฏิบัติหรือ
ละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นพฤติการณ์ทีไอาจทำ฿หຌผูຌอืไนชืไอวามีตำหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงทีไตนมิเดຌมีตำหนงหรือ
หนຌาทีไนัๅน หรือ฿ชຌอำนาจ฿นตำหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงนีๅ พืไอสวงหาประยชน์ทีไมิค วรเดຌดยชอบสำหรั บ ตนอง
หรือผูຌอืไน หรือกระทำการอั น ป็ น ความผิ ดตอ ตำหนงหนຌา ทีไ ราชการหรือ ความผิ ดต อตำหนง หนຌ า ทีไ ฿ น
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอืไน
รูปบบของการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
ปัจจุบัน การขัดกันระหวางประยชน์สว นตนละประยชน์สวนรวม สามารถกิดขึๅนเดຌห ลายรูปบบ
ดังตัวอยางตอเปนีๅ
• การดำรงตำหนงบริห าร หรือป็นผูຌถ ือหุຌน฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับองค์การ หรือกิจการทีไมี
ลักษณะป็นการขงขันกับองค์การ หรือป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด กินรຌอยละ 5
• มีญาติป็นผูຌดำรงตำหนงบริหาร฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับองค์การ
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• การป็นทีไปรึกษาหรือมีสวนรวม฿นครงการ หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็นคูสัญญา

กับองค์การ
สำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน มีรูปบบตาง โ ดังตอเปนีๅ
• การยักยอก ชน อบอาหรือ฿ชຌทรัพย์สินขององค์การเปป็นของตน
• การทีไจຌาหนຌาทีไรั ฐรีย กรຌ องงิ น ทรัพ ย์ส ิน ประยชน์อืไน฿ด หรือการทีไ ธ ุรกิจอกชน฿หຌส ิ น บน
ผลประยชน์ กจຌาหนຌาทีไรัฐ พืไอการตัดสิน฿จทำ หรือเมทำอะเรบางอยางกผูຌ ฿ หຌสินบน หรือทำ฿หຌเดຌรับ
ประยชน์หนือคูขงรายอืไน
• การลือกจຌาง หรือตงตัๅงญาติละพรรคพวกตน
• การทำสัญญา หรือ฿หຌสัมปทานพรรคพวก หรือผูຌสนับสนุนตน
• การ฿ชຌขຌอมูลภาย฿น พืไอประยชน์สวนตน
• การฟอกงิน เดຌก การยกยຌายถายทงินทีไเดຌจากการทุจริต ฉຌอฉล หรือเดຌมาดยผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม ชน การพนัน การคຌาทีไผิดกฎหมาย ฯลฯ เปขຌาธนาคาร สถาบันการงิน หรือธุรกิจทีไถูกกฎหมาย
พืไอปຂดบังหลงทีไมาทีไเมถูกตຌองของงิน
• การ฿ชຌตำหนงหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไรัฐอืๅอประยชน์฿หຌบริษัทตนองละพรรคพวก ซึไงอาจรีย กวา
ป็นผลประยชน์ขัดยຌงหรือผลประยชน์ทับซຌอน
• การอืๅอประยชน์ เดຌ ก การ฿หຌส ัญญาจะ฿หຌผ ลประยชน์ กจຌาหนຌาทีไรัฐ฿นทางอຌอม ชน ฿หຌ
ตำหนง฿นบริษัท มืไอจຌาหนຌาทีไรัฐผูຌนัๅนปลดกษีย ณหรือพຌนจากตำหนง ฿หຌตำหนงงานกญาติหรือ฿หຌ
ผลประยชน์ทางอຌอมอืไน โ กจຌาหนຌาทีไรัฐ พืไอลกกับการทีไจຌาหนຌาทีไรัฐอืๅอประยชน์฿หຌกับบริษัทหรือธุรกิจ
นวปฏิบัติการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
หมวด 6 การขัดกันระหวางประยชน์สวนบุคคลกับประยชน์สวนรวม
มาตรา 126 นอกจากจຌาพนักงานของรั ฐทีไ รัฐ ธรรมนูญ กำหนดเวຌป็ น การฉพาะลຌ ว หຌามมิ฿ หຌ
กรรมการ ผูຌดำรงตำหนง฿นองค์กรอิสระ ละจຌาพนักงานของรัฐทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ ประกาศกำหนด
ดำนินกิจการดังตอเปนีๅ
ิแี ป็นคูสัญญาหรือมีสวนเดຌสีย฿นสัญญาทีไทำกับหนวยงานของรัฐทีไจຌาพนักงานของรัฐ ผูຌ นัๅ นปฏิ บัติ
หนຌาทีไ฿ นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอำนาจเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿นการกำกับ ดู ล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดำนินคดี
ิโี ป็นหุຌนสว นหรื อผูຌ ถื อหุຌ น฿นหຌา งหุຌ นสว นหรื อบริ ษัท ทีไ ขຌ าป็ น คูสั ญ ญากั บหนวยงานของรั ฐ ที ไ
จຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอำนาจเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿น
การกำกับ ดูล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำนินคดี วຌนตจะป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
เมกินจำนวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กำหนด
ิใี รับสัม ปทานหรือคงถือเวຌซึไงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทຌองถิไน หรือขຌาป็นคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทຌองถิไน อันมีลักษณะป็นการผูกขาดตัดตอน หรือป็ นหุຌนสวนหรือผูຌถ ือหุຌน฿นหຌางหุຌนสวนหรือบริษัททีไรับ
สัมปทานหรือขຌาป็นคูสัญญา฿นลักษณะดังกลาว ฿นฐานะทีไป็นจຌาพนักงานของรัฐซึไงมีอำนาจเมว า ดยตรง
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หรือดยอຌอม฿นการกำกับ ดู ล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำนินคดี วຌนตจะป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัดเมกินจำนวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กำหนด
ิไี ขຌาเปมีสวนเดຌสีย฿นฐานะป็นกรรมการ ทีไปรึกษา ตัวทน พนักงานหรือลูกจຌาง฿นธุรกิจของ
อกชนซึไงอยูภาย฿ตຌการกำกับ ดู ล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅน
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿ นฐานะป็นจຌาพนักงานของรัฐ ซึไงดยสภาพของผลประยชน์ของธุรกิจของอกชน
นัๅนอาจขัดหรือยຌงตอประยชน์สวนรวม หรือประยชน์ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระ฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไของจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅน
฿หຌนำความ฿นวรรคหนึไง มา฿ชຌบังคับกับคูสมรสของจຌาพนักงานของรั ฐตามวรรคหนึไงดຌวย ดย฿หຌถือวา
การดำนินกิจการของคูสมรสป็นการดำนินกิจการของจຌาพนักงานของรัฐ วຌนตป็นกรณีทีไคูสมรสนัๅน
ดำนินการอยูกอนทีไจຌาพนักงานของรัฐจะขຌาดำรงตำหนง
คูสมรสตามวรรคสอง฿หຌหมายความรวมถึงผูຌซึไงอยูกินกันฉันสามีภริยาดยมิเดຌจดทะบีย นสมรสดຌวย
ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กำหนด
จຌาพนักงานของรัฐทีไมีลักษณะตาม ิโี หรือ ิใี ตຌองดำนินการเม฿หຌมีลักษณะดังกลาวภาย฿นสามสิบวั น
นับตวันทีไขຌาดำรงตำหนง
มาตรา แโ7 หຌามมิ฿หຌกรรมการ ผูຌดำรงตำหนง฿นองค์กรอิสระ ผูຌดำรงตำหนงระดับ สูงละผูຌ ด ำรง
ตำหนงทางการมืองทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กำหนด ดำนินการ฿ดตามมาตรา แโๆ ิไี ภาย฿นสองปนับต
วันทีไพຌนจากตำหนง
มาตรา แโ่ หຌามมิ฿หຌจຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็ นงิ นเดຌ
จากผูຌ฿ ด นอกหนือจากทรัพย์สินหรือประยชน์อันควรเดຌตามกฎหมาย กฎ หรือขຌอบังคับทีไออกดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย วຌนตการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาตามหลักกณฑ์
ละจำนวนทีไคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ กำหนด
ความ฿นวรรคหนึไงมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดจากบุพการี ผูຌสืบสันดาน หรือ
ญาติทีไ฿หຌตามประพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติ฿ นวรรคหนึไง฿หຌ฿ ชຌบังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดของผูຌซึไงพຌนจากการป็น
จຌาพนักงานของรัฐมาลຌวยังเมถึงสองปดຌวยดยอนุลม
มาตรา แโ้ การกระทำอันป็นการฝຆาฝนบทบัญญัติ฿ นหมวดนีๅ฿หຌถ ือวาป็นการกระทำความผิดตอ
ตำหนงหนຌาทีไราชการหรือความผิดตอตำหนงหนຌาทีไ฿นการยุติธรรม
การรายงานการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
ฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ตຌองจัดทำรายงานการปຂ ดผยราย การทีไป็น ประยชน์ที ไข ัด กั น กั บ
ประยชน์ของ กฟผฺ ตามบบรายงานทีไกำหนดเวຌ ดยปຂดผยรายการทีไป็นประยชน์ทีไขัดกั น กับ ประยชน์
กฟผฺ ดังนีๅ
• ผูຌบริหาร กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป รายงานมืไอขຌารับตำหนง฿หม ละทุกสิๅนป
ละหรือมืไอพบวามีประยชน์สวนตนทีไขัดกันกับประยชน์ กฟผฺ ขึๅนระหวางป
• ผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริห ารพัส ดุ รายงานมืไอพบวามี
รายการทีไป็นการขัดกันกับประยชน์ กฟผฺ กิดขึๅนระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ
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ความผิด ละทษ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. โ56แ
หมวด แแ บทกำหนดทษ
มาตรา แ6่ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโๆ ตຌองระวางทษจำคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจำทัๅงปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา แโๆ วรรคสอง ถຌาพิสูจน์เดຌวาจຌาพนั กงานของรั ฐ นัๅน รูຌ หใน ยินยอมดຌว ย
จຌาพนักงานของรัฐนัๅนตຌองระวางทษจำคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจำทัๅงปรับ
มาตรา แ6้ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโ่ ตຌองระวางทษจำคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจำทัๅงปรับ
มาตรา แ7เ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา แโ็ ตຌองระวางทษจำคุกเมกินหกดือน หรือปรับ
เมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจำทัๅงปรับ
มาตรา แ7แ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ดปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นพฤติการณ์ทีไอาจทำ฿หຌ
ผูຌอืไนชืไอวามีตำหนงหรือหนຌาทีไ ทัๅงทีไตนมิเดຌมีตำหนงหรือหนຌาทีไนัๅนพืไอสวงหาประยชน์ทีไมิควรเดຌ ดยชอบ
ดຌวยกฎหมายสำหรับตนองหรือผูຌอืไน ตຌองระวางทษจำคุกตัๅงตห นึไงปถึงสิบป หรือปรับตัๅงตส องพั น บาทถึง
สองหมืไนบาท หรือทัๅงจำทัๅงปรับ
มาตรา แ7โ จຌาพนักงานของรัฐผูຌ฿ ดปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอยาง฿ด฿นตำหนงหรือหนຌาทีไ หรือ
฿ชຌอำนาจ฿นตำหนงหรื อหนຌาทีไ  ดยมิชอบ พืไอ฿หຌกิดความสีย หายกผูຌหนึไงผูຌ฿ ด หรือปฏิบัติหรือ ละวຌน
การปฏิบัติหนຌาทีไดยทุจริต ตຌองระวางทษจำคุกตัๅงตหนึไงปถึงสิบป หรือปรับตัๅงตสองหมืไนบาทถึงสองสนบาท
หรือทัๅงจำทัๅงปรับ
คำจำกัดความ : การรับ การ฿หຌของขวัญ ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ด
ความหมาย
ของขวัญ2 หมายความวา งิน ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดทีไ฿หຌกกัน พืไออัธยาศัย เมตรี ละ฿หຌ
หมายความรวมถึงงิน ทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดทีไ฿หຌป็นรางวัล ฿หຌดยสนหาหรือพืไอการสงคราะห์ หรือ
฿หຌป็นสินนๅำ฿จ การ฿หຌสิทธิพิศษ ซึไงมิ฿ชป็นสิทธิทีไจัดเวຌสำหรับบุคคลทัไวเป฿นการเดຌรับการลดราคาทรัพย์สิ น
หรือการ฿หຌสิทธิพิศษ฿นการเดຌรับบริการหรือความบันทิง ตลอดจนการออกคา฿ชຌจาย฿นการดินทางหรือ
ทองทีไยว คาทีไพัก คาอาหาร หรือสิไงอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน ละเมวาจะ฿หຌป็นบัตร ตั็ว หรือหลักฐานอืไน฿ด
การชำระงิน฿หຌลวงหนຌาหรือการคืนงิน฿หຌ฿นภายหลัง
ปกติป ระพณีนิย ม โ หมายความวา ทศกาลหรือวันสำคัญ ซึไงอาจมีการ฿หຌข องขวัญกัน ละ฿หຌ
หมายความรวมถึงอกาส฿นการสดงความยินดี การสดงความขอบคุณ การตຌอนรับ การสดงความสี ย ฿จ
หรือการ฿หຌความชวยหลือตามมารยาททีไถือปฏิบัติกัน฿นสังคมดຌวย
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา3 หมายความวา การรับทรัพย์สินหรือประยชน์
อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็นงินเดຌจากบุคคลทีไ฿หຌกัน฿นอกาสทศกาลหรือวันสำคัญ ละ฿หຌหมายความรวมถึง
2
3

ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ
ประกาศคณะกรรมการ ปฺปฺชฺ รือไ ง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ
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การรั บ ทรั พย์ สิ น หรือ ประยชน์ อืไ น ฿ดอั นอาจคำนวณป็น งิน เดຌ฿ นอกาสการสดงความยิน ดี การสดง
ความขอบคุณ การตຌอนรับ การสดงความสีย฿จ หรือการ฿หຌตามมารยาททีไถือปฏิบัติกัน฿นสังคมดຌวย
บุคคล฿นครอบครัว โ หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พีไนຌองรวมบิดามารดา หรือรวมบิ ดา
หรือมารดาดียวกัน
ญาติใ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดีย วกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส
ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม
ประยชน์อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็นงินเดຌ ใ หมายความวา สิไงทีไมีมูลคา เดຌก การลดราคา การรับ
ความบันทิง การรับบริการ การรับการฝຄกอบรม หรือสิไงอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน
หลักกณฑ์ตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย การ฿หຌหรือรับของขวัญ
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ
ขຌอ 5 จຌาหนຌาทีไข องรัฐจะ฿หຌข องขวัญกผูຌบังคับบัญชาหรือบุคคล฿นครอบครัวของผูຌบังคับบัญชา
นอกหนือจากกรณีปกติประพณีนิยมทีไมีการ฿หຌของขวัญกกันมิเดຌ
การ฿หຌของขวัญตามปกติประพณีนิยมตามวรรคหนึไง จຌาหนຌาทีไของรัฐจะ฿หຌของขวัญ ทีไมีร าคา
หรือมูลคากินจำนวนทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติกำหนดเวຌ สำหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว าดຌ วย
การปງองกันละปราบปรามการทุจริตมิเดຌ
จຌาหนຌาทีไของรัฐจะทำการรีไย เรงินหรือทรัพย์สินอืไน฿ดหรือ฿ชຌงินสวัสดิการ฿ด โ พืไอ มอบ฿หຌ
หรือจัดหาของขวัญ฿หຌผูຌบังคับบัญชาหรือบุคคล฿นครอบครัวของผูຌบังคับบัญชาเมวากรณี฿ด โ มิเดຌ
ขຌอ 6 ผูຌบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูຌหในป็น฿จ฿หຌบุคคล฿นครอบครัวของตนรับของขวัญจากจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐซึไงป็นผูຌอยู฿นบังคับบัญชามิเดຌ วຌนตป็นการรับของขวัญตามขຌอ 5
ขຌอ 7 จຌาหนຌาทีไข องรัฐจะยินยอมหรือรูຌหในป็น฿จ฿หຌบุคคล฿นครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของรัฐมิเดຌ ถຌามิ฿ชป็นการรับของขวัญตามกรณีทีไกำหนดเวຌ฿นขຌอ 8
ผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไข องจຌาหนຌาทีไข องรัฐตามวรรคหนึไง เดຌก ผูຌม าติดตองานหรื อ
ผูຌซึไงเดຌรับประยชน์จากการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นลักษณะดังตอเปนีๅ
ิแี ผูຌซึไงมีคำขอ฿หຌหนวยงานของรัฐดำนินการอยางหนึไงอยาง฿ด ชน การขอ฿บรับรอง การขอ฿หຌ
ออกคำสัไงทางปกครอง หรือการรຌองรียน ป็นตຌน
ิโี ผูຌซึไงประกอบธุรกิจ หรือมีสวนเดຌสีย฿นธุรกิจทีไทำกับหนวยงานของรัฐ ชน การจัดซืๅอจัดจຌาง
หรือการเดຌรับสัมปทาน ป็นตຌน
ิใี ผูຌ ซึไ งกำลังดำนิน กิจ กรรม฿ด โ ทีไ ม ี หน วยงานของรัฐ ป็ นผูຌ ควบคุม หรื อกำกับดู ล ชน
การประกอบกิจการรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ป็นตຌน
ิไี ผูຌซึไงอาจเดຌรับประยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไของ
จຌาหนຌาทีไของรัฐ
ขຌอ ่ จຌาหนຌาทีไของรัฐจะยินยอมหรือรูຌหในป็น฿จ฿หຌบุคคล฿นครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไข องจຌาหนຌาทีไข องรัฐเดຌฉพาะกรณีการรับของขวัญทีไ฿ หຌต ามปกติ ป ระพณี นิย ม
ละของขวัญนัๅนมีราคาหรือมูลคาเมกินจำนวนทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
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กำหนดเวຌ สำหรับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไข องรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
ขຌอ ้ ฿นกรณีทีไบุคคล฿นครอบครัวของจຌาหนຌาทีไของรัฐรับของขวัญลຌว จຌาหนຌาทีไของรัฐทราบ฿น
ภายหลังวาป็นการรับของขวัญดยฝຆาฝนระบียบนีๅ ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐปฏิบัติตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ
ปງ อ งกั น ละปราบปรามการทุ จริ ต ห งชาติ กำหนดเวຌ สำหรั บการรั บทรั พย์ส ิน หรือ ประยชน์ อ ืไ น ฿ดดย
ธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรัฐทีไมีราคาหรือมูลคากินกวาทีไกำหนดเวຌตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต
ขຌอ แเ ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไข องรัฐผูຌ฿ดจง฿จปฏิบัติกีไยวกับการ฿หຌของขวัญหรือรับของขวัญ ดยฝຆา ฝน
ระบียบนีๅ ฿หຌดำนินการดังตอเปนีๅ
ิแี ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไของรัฐป็นขຌาราชการการมือง ฿หຌถือวาจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนประพฤติ
ปฏิบัติเมป็นเปตามคุณธรรมละจริย ธรรม ละ฿หຌดำนินการตามระบีย บทีไ นายกรัฐมนตรีกำหนดดย
ความหในชอบของคณะรัฐมนตรีวาดຌวยมาตรฐานทางคุณธรรมละจริยธรรมของขຌาราชการการมือง
ิโี ฿นกรณีทีไจຌาหนຌาทีไข องรัฐป็นขຌาราชการประภทอืไนนอกจาก ิแี หรือพนักงานของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ฿หຌถือวาจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนป็นผูຌกระทำความผิด
ทางวินัย ละ฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไดำนินการ฿หຌมีการลงทษทางวินัยจຌาหนຌ าทีไของรัฐผูຌนัๅน
ขຌอ แแ ฿หຌสำนักงานปลัดสำนักนายกรั ฐมนตรีม ีหนຌาทีไสอดสองละ฿หຌคำนะนำ฿นการปฏิบัติตาม
ระบียบนีๅกหนวยงานของรัฐ ฿นกรณีทีไมีผูຌรຌองรียนตอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวาจຌาหนຌาทีไข องรัฐ
ผูຌ฿ดปฏิบัติ฿นการ฿หຌของขวัญหรือรับของขวัญฝຆาฝนระบี ยบนีๅ ฿หຌสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จຌ งเปยัง
ผูຌบังคับบัญชาของจຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌนัๅนพืไอดำนินการตามระบียบนีๅ
ขຌอ แโ พืไอประยชน์฿นการสริมสรຌาง฿หຌกิดทัศนคติ฿ นการประหยัดกประชาชนทัไวเป฿นการสดง
ความยินดี การสดงความปรารถนาดี การสดงการตຌอนรับ หรือ การสดงความสีย ฿จ฿นอกาสตาง โ
ตามปกติประพณีนิยม ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐพยายาม฿ชຌวิธีการสดงออกดย฿ชຌบัตรอวยพร การลงนาม฿นสมุด
อวยพร หรือ฿ชຌบัตรสดงความสีย฿จ ทนการ฿หຌของขวัญ
฿หຌผูຌบังคับบัญชามีหนຌาทีไสริม สรຌางคานิยมการสดงความยินดี การสดงความปรารถนาดี
การสดงการตຌอ นรั บ หรือการสดงความสีย ฿จ ดຌวยการปฏิบัติต นป็ นบบอย าง นะนำหรือกำหนด
มาตรการจูง฿จทีไจะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก ละพฤติกรรมของผูຌอยู฿ นบังคับบัญชา฿หຌป็นเป฿นนวทาง
ประหยัด
หลักกณฑ์คณะกรรมการ ป.ป.ช. รืไอง การรับทรัพย์สิน หรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา
ประกาศคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รืไอง หลักกณฑ์การรั บทรั พย์สิ น
หรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ
ขຌอ 5 หຌามมิ฿ หຌจຌา พนักงานของรัฐผูຌ฿ ดรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็นงินเดຌ
นอกหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อันควรเดຌตามกฎหมาย กฎ หรือขຌอบังคับทีไออกดยอาศัย อำนาจ
ตามบทบัญญัติ หงกฎหมาย วຌนตการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาตามทีไ กำหนดเวຌ฿ น
ประกาศนีๅ
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ขຌอ 6 จຌาพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาเดຌ ดังตอเปนีๅ
ิแี ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็นงินเดຌจากผูຌ฿ดซึไงมิ฿ ชญาติทีไมีราคาหรือ
มูลคา฿นการรับจากตละบุคคล ตละอกาสเมกินสามพันบาท
ิโี ทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็นงินเดຌทีไการ฿หຌนัๅ นป็ นการ฿หຌ฿ นลัก ษณะ
฿หຌกับบุคคลทัไวเป
ขຌอ 7 การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็นงินเดຌ ทีไเมป็นเปตามหลั กกณฑ์ หรือมี
ราคาหรือมีมูลคามากกวาทีไกำหนดเวຌ฿ นขຌอ ๆ ซึไงจຌาพนักงานของรัฐเดຌรับมาดยมีความจำป็ น อยา งยิไ งทีไ ตຌ อง
รับเวຌพืไอรักษาเมตรี มิตรภาพ หรือความสัม พันธ์อัน ดีระหวางบุ ค คล จຌาพนักงานของรั ฐผูຌ นัๅ นตຌอ งจຌ ง
รายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์ อืไน฿ดนัๅนตอหัวหนຌาสวนราชการ ผูຌบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานอืไนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅน
สังกัด ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับสิไงนัๅนเวຌ พืไอ฿หຌวินิจฉัยวา มีหตุผลความจำป็น ความหมาะสม ละ
สมควรทีไจะ฿หຌจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนรับทรัพย์สินหรือประยชน์ อืไน฿ดนัๅนเวຌป็นสิทธิของตนหรือเม
฿นกรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการ ผูຌบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงาน
อืไนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนสังกัด มีคำสัไงวา เมสมควรรับทรัพย์สินหรือ ประยชน์
อืไน฿ดดังกลาว กใ฿ หຌคืนทรัพย์สินหรือประยชน์ อืไ น฿ดนัๅ นกผูຌ฿ หຌ ดยทั นที ฿นกรณีทีไเมสามารถคืน฿หຌเดຌ ฿หຌ
จຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนสงมอบทรัพย์สินหรือประยชน์ อืไน฿ดดังกลาว฿หຌป็นสิทธิข องหนวยงานทีไ จຌาพนั กงาน
ของรัฐผูຌนัๅนสังกัดดยรใว
มืไอเดຌดำนินการตามวรรคสองลຌว ฿หຌถือวาจຌาพนักงานของรัฐผูຌนัๅนเมคยเดຌรับทรัพย์สิ นหรื อ
ประยชน์อืไน฿ดดังกลาว
฿นกรณีทีไจຌา พนักงานของรัฐผูຌเดຌ รับทรัพย์ สินเวຌตามวรรคหนึไง ป็นผูຌดำรงตำหนง หัว หนຌา
สวนราชการระดับกระทรวงหรือทียบทา หรือป็นกรรมการหรือผูຌบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการ
หรือผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานอืไนของรัฐ ฿หຌ จຌงรายละอีย ดขຌอทใจจริงกีไย วกับการรับทรัพย์สินหรื อ
ประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอผูຌมีอำนาจตงตัๅงถอดถอน สวนผูຌดำรงตำหนงประธานกรรมการละกรรมการ฿นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูຌดำรงตำหนงทีไเมมีผูຌบังคับบัญชาทีไมีอำนาจถอดถอน฿หຌจຌงตอคณะกรรมการ
ปฺปฺชฺ ทัๅงนีๅ พืไอดำนินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง
฿นกรณี ท ี ไ  จຌ า พนั ก งานของรั ฐ ผู ຌ เ ดຌ ร ั บ ทรั พ ย์ ส ิ น เวຌ ต ามวรรคหนึ ไ ง ป็ น ผู ຌ ด ำรงตำหน ง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิ สภา ฿หຌ จຌงรายละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์ อืไน฿ดนัๅนตอประธานสภาผูຌ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ทีไจຌา พนักงานของรัฐผูຌนัๅนป็นสมาชิ ก
ลຌวตกรณี พืไอดำนินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง
฿นกรณีทีไจຌาพนักงานของรัฐผูຌเดຌรับทรัพย์สินเวຌตามวรรคหนึไง ป็นผูຌดำรงตำหนงผูຌบริหาร
ทຌองถิไน รองผูຌบริหารทຌองถิไน ผูຌชวยผูຌบริหารทຌองถิไน หรือสมาชิกสภาทຌองถิไนขององค์กรปกครองส ว นทຌ องถิไ น
฿หຌจຌงรายละอีย ดขຌอทใจจริงกีไยวกับการรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดนัๅนตอผูຌมี อ ำนาจต งตัๅ งถอดถอน
พืไอดำนินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง
ขຌอ ่ หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดอันอาจคำนวณป็นงินเดຌข องจຌา พนัก งานของ
รัฐตามประกาศฉบับนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกับผูຌซึไงพຌนจากการป็นจຌาพนักงานของรัฐมาลຌวเมถึงสองปดຌวย
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คำจำกัดความ : การคุกคามทางพศ
ความหมาย
การกระทำ฿ด โ หรือพฤติกรรมทีไสอเป฿นทางพศทีไป็นการบังคับ การ฿ชຌอำนาจทีไเมพึงปรารถนา
ดຌวยวาจา ขຌอความ ทาทาง สดงดຌวยสีย ง รูปภาพ อกสาร ขຌอมูลทางอิลใกทรอนิกส์ หรือสิไงของลามก
อนาจารกีไยวกับพศ หรือกระทำอยางอืไน฿นทำนองดียวกันดยประการทีไนาจะทำ฿หຌผูຌอืไนเดຌรับ ความดือดรຌอ น
รำคาญ เดຌรับความอับ อาย หรือรูຌสึกว าถูกหยีย ดหยาม ละ฿หຌหมายรวมถึง การติ ด ตามรั ง ควาน หรื อ
การกระทำ฿ดทีไกอ฿หຌกิดบรรยากาศเมปลอดภัยทางพศ ดยฉพาะจากการสรຌางงืไอนเขซึไงมีผลตอการจຌางงาน
การสรรหา หรือการตงตัๅง หรือผลกระทบอืไน฿ดตอผูຌสีย หายทัๅง฿นหนวยงานของรัฐละอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา
พฤติกรรมทีไถือป็นการคุกคามทางพศ มีตัวอยางดังนีๅ
1ฺ การกระทำทางสายตา ชน
การจຌองมองรางกายทีไสอเปทางพศ มองชຌอน฿ตຌกระปรง มองหนຌาอก หรือจຌองลงเปทีไคอสืๅอ
2ฺ การกระทำดຌวยวาจา ชน
- การวิพากษ์วิจารณ์ทีไสอเปทางพศกีไยวกับรูปราง ทรวดทรง ละการตงกาย
- การชักชวน฿หຌกระทำการ฿ด โ ฿นทีไลับตา ซึไงผูຌถูกกระทำเมพึงประสงค์
- การกีๅยวพาราสี พูดจาทะลม พูดจาลามก การทรศัพท์ลามก การรียกผูຌหญิงดຌวยคำทีไสอ เป
ทางพศ
- การพูดรืไองตลกกีไยวกับพศ การสนทนารืไองพศหรือพศสัมพันธ์ การสดงความคิดหในตอ
รสนิย มทางพศ การถามกีไยวกับประสบการณ์ความชืไนชอบ฿นรืไองพศ จับกลุม วิจารณ์พฤติกรรมทางพศ
ของบุคคล฿นทีไทำงาน การสรຌางรืไองกหกหรือพรขาวลือกีไยวชีวิตทางพศของผูຌอืไน
3ฺ การกระทำทางกาย ชน
- การสัมผัส ลูบคลำ ถูเถรางกายของผูຌอืไนอยางมีนัยทางพศ การฉวยอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลຌอ
ดยตะนืๅอตຌองตัว
- การตามตืๅอดยทีไอีกฝຆายหนึไงเมลน ดຌวย การตัๅง฿จ฿กลຌชิดกินเป การตຌอนขຌามุม หรือขวาง
ทางดิน การยักคิๅวหลิไวตา ผิวปากบบชิญชวน การสงจูบ ลียริมฝปาก ทำทานๅำลายหก
4. การกระทำอืไน โ ชน
- การสดงรู ป ภาพ วั ต ถุ ละขຌ อ ความที ไ กี ไ ย วขຌอ งกั บ พศ การปຂ ด ภาพปຈ ฿ น ทีไ ท ำงานละ
฿นคอมพิวตอร์ของตน
- การสดงออกทีไกีไยวกับพศ ชน การชว์ปฏิทินปຈ การขียนหรือวาดภาพทางพศ฿นทีไสาธารณะ
การ฿ชຌสัญลักษณ์ทีไสดงถึงอวัยวะพศหรือการรวมพศ การสืไอขຌอความ รูปภาพ สัญลักษณ์ทีไสดงถึงรืไองพศ
ทางสืไอซชียล
5. การกระทำทางพศทีไมีการลกปลีไยนผลประยชน์ ชน
- การสัญญาทีไจะ฿หຌผลประยชน์ ชน ตำหนงหนຌาทีไการงาน ทุนการศึกษาดูงาน การลืไอ น
งินดือนหรือตำหนง การตอสัญญาทำงาน พืไอลกกับการยอมมีพศสัมพันธ์หรือการทำอยางอืไ นทีไ กีไย วกับ
รืไองพศ
- การขม ขู฿หຌกิดผลงานทางลบตอการจຌางงาน การศึกษา การขม ขูวาจะทำรຌาย การบังคับ฿หຌมี
การสัมผัสทางพศ การพยายามกระทำชำรา หรือกระทำชำรา
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การคุกคามทางพศ฿นทีไทำงาน มี โ รูปบบ คือ
1ฺ การกอความดือดรຌอนรำคาญทางพศ฿นทีไทำงาน หรือสรຌางบรรยากาศอันป็นปฏิ ปัก ษ์ ห รื อเมพึง
ปรารถนา ดยการ฿ชຌวาจา หรือดຌวยการสดงลักษณะทางกิริยา
2ฺ การ฿ชຌประยชน์หรือทษจากงาน พืไอลกปลีไย น฿หຌเดຌม าซึไงความพอ฿จทางพศสัม พันธ์ ชน
การรวมประวณี การสัมผัสนืๅอตัวรางกาย หรือกระทำอืไน฿ดทางพศ ซึไงมักจะกระทำดยผูຌมีอำนาจหนือ กวา
ทัๅงนีๅมຌอีกฝຆายยินยอม หรือตกอยู฿นภาวะจำยอม กใถือวาป็นการคุกคามทางพศ
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บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
สำหรับคณะกรรมการ กฟผ.
วันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ขຌาพจຌา ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ตำหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
รับ/ดำรงตำหนง มืไอวันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ขอรายงานรายการขั ดกั น
ระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ตามนวปฏิบัติ฿ นคูมือการกำกับดู ลกิจการทีไ ดีข อง กฟผฺ
ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ
สวนทีไ แ สถานะของรายงาน
 กรณีรับ/ดำรงตำหนง฿หม  รายงานงวดสิๅนป

 กิดการขัดกันระหวางประยชน์สวนตน
ละประยชน์สวนรวมขึๅนระหวางป

สวนทีไ โ ขຌอมูล
 การดำรงตำหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผ. หรือกิจการทีไมีลัก ษณะ
ป็นการขงขันกับ กฟผ.
บริษัท
ตำหนง
ป็น฿นฐานะ วันทีไเดຌรับตงตัๅง วันทีไครบวาระ
หมายหตุ

 ป็นผูຌถือหุຌน฿นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด กินรຌอยละ 5
บริษัท
จำนวนิหุຌนี

มูลคา ิบาที
ิณ วันทีไ...ี

 มีญาติป็นผูຌดำรงตำหนงบริหาร฿นกิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผ.
บริษัท
ตำหนง

 ป็นทีไปรึกษาหรือมีสวนรวม฿นครงการ หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็นคูสัญญากับ กฟผ.
บริษัท
ตำหนงทีไปรึกษา/ครงการหรือธุรกิจ
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สวนทีไ ใ การรายงาน
 ขຌาพจຌาเมม ีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ทัๅงนีๅ เดຌย ึดถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริย ธรรม กฟผฺ ละคูม ือจริย ธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ดยมิเดຌม ีการปฏิบั ติ หรือมี
พฤติกรรม หรือมีหตุการณ์อันอาจกอ฿หຌกิดการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
 ขຌาพจຌามีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ดังนีๅ
ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวน
รายละอียด
ตนละประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 การดำรงตำหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือ รายละอียดของการขัดกันฯ
หุ ຌ น ฿นกิ จ การทีไ  ป็ น คู สั ญญากั บ กฟผฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
หรือกิจการทีไม ีลักษณะป็นการขงขั น ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
กั บ กฟผฺ หรื อ ป็ น ผู ຌ ถ ื อ หุ ຌ น ฿นบริ ษั ท ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
จำกั ด หรื อ บริ ษ ั ท มหาชนจำกั ด กิ น การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
รຌอยละ 5
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 มี ญ าติ  ป็ น ผู ຌ ด ำรงตำหน ง บริ ห าร฿น รายละอียดของการขัดกันฯ
กิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 การป็ น ที ไ ป รึ ก ษาหรื อ มี ส  ว นร ว ม฿น รายละอียดของการขัดกันฯ
ครงการ หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ราคา หรือป็นคูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตน
ละประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 อืไน โ
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

รายละอียด
รายละอียดของการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ

 ขຌาพจຌารับทราบวาการฝຆ าฝ นประมวลจริย ธรรม กฟผฺ ละคูม ือจริย ธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ
ขຌาลักษณะหงความผิดทางวินัย ตຌองพิจารณาทษวินัย ตามขัๅนตอนการลงทษ ละความรຌายรงของ
การกระทำ

ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดตาง โ ทีไ฿หຌเวຌนีๅป็นความจริงทุกประการ
ลงชืไอ
ิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺี
ตำหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
หมายหตุ
1. กำหนดวลารายงาน
▪ รายงานมืไอเดຌรับการตงตัๅงหรือดำรงตำหนง฿หม รายงานงวดสิๅนป หรือมืไอมีการปลีไยนปลง
ขຌอมูลภายหลัง
2. การจัดกใบอกสารรายงาน
▪ ตຌนฉบับ กใบทีไกองธรรมาภิบาล ิกธภูหฺี ฝຆายกำกับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ิอกปฺี
▪ สำนา กใบ ทีไห นว ยงานผูຌช ว ยผูຌว าการสำนักงานตรวจสอบภาย฿น ิชกตนฺี, สำนักลขานุการ
องค์การ ิอลอฺี, ฝຆายจัดซืๅอจัดจຌางละบริหารพัสดุ ิอจพฺี
คำนิยามศัพท์
ญาติ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดียวกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส
ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม ิประกาศ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใี
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บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
สำหรับผูຌบริหารระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป
วันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
รียน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ขຌาพจຌา ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ตำหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
รับ/ดำรงตำหนง มืไอวันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺพฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ขอรายงานรายการขัดกันระหวาง
ประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ตามนวปฏิบัติ฿ นคูมือการกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผฺ ดยมี
รายละอียดดังตอเปนีๅ
สวนทีไ แ สถานะของรายงาน
 กรณีรับ/ดำรงตำหนง฿หม

 รายงานงวดสิๅนป

 กิดการขัดกันระหวางประยชน์
สวนตนละประยชน์สวนรวม
ขึๅนระหวางป

สวนทีไ โ ขຌอมูลรายงาน
 ขຌาพจຌาเมม ีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ทัๅงนีๅ เดຌย ึดถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริย ธรรม กฟผฺ ละคูม ือจริย ธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ดยมิเดຌม ีการปฏิบัติ หรือมี
พฤติกรรม หรือมีหตุการณ์อันอาจกอ฿หຌกิดการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
 ขຌาพจຌามีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ดังนีๅ
ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
รายละอียด
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 การดำรงตำหนงบริหาร หรือป็นผูຌถ ือหุຌน฿น รายละอียดของการขัดกันฯ
กิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ หรือกิจการทีไมี ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ หรือป็นผูຌถือ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
หุຌน฿นบริษัทจำกั ด หรือบริษัทมหาชนจำกั ด ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
กินรຌอยละ 5
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ยกวຌน กรณีเดຌรับมอบหมายจาก กฟผฺ พืไอ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ดำรงตำหนง฿นกิจการอันกีไยวนืไอง
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
รายละอียด
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 มีญาติป็นผูຌดำรงตำหนงบริหาร฿นกิจการทีไ รายละอียดของการขัดกันฯ
ป็นคูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 การป็นทีไปรึกษาหรือมีสวนรวม฿นครงการ รายละอียดของการขัดกันฯ
หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็น ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
คูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 อืไนโ
รายละอียดของการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 ขຌาพจຌารับทราบวาการฝຆาฝนประมวลจริย ธรรม กฟผฺ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ขຌา
ลักษณะหงความผิดทางวินัย ตຌองพิจารณาทษวินัย ตามขัๅนตอนการลงทษ ละความรຌายรงของ
การกระทำ

ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดตาง โ ทีไ฿หຌเวຌนีๅป็นความจริงทุกประการ
ลงชืไอ
ิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺี
ตำหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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หมายหตุ
1. บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมนีๅ฿ ชຌกับผูຌบริหารของ
กฟผฺ ระดับรองผูຌวาการหรือทียบทาขึๅนเป
2. การรายงาน
▪ ผูຌวาการ กฟผฺ ฿หຌรายงานดยตรงถึงประธานกรรมการ กฟผฺ
▪ ผูຌบริหารระดับรองผูຌวาการหรือทียบทา฿หຌรายงานดยตรงถึงผูຌวาการ กฟผฺ
3. กำหนดวลารายงาน
▪ รายงานมืไอเดຌรับการตงตัๅงหรือดำรงตำหนง฿หม รายงานงวดสิๅนป หรือมืไอมีการปลีไยนปลง
ขຌอมูลภายหลัง
4. การจัดกใบอกสารรายงาน
▪ ตຌนฉบับ กใบทีไกองธรรมาภิบาล ิกธภูหฺี ฝຆายกำกับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ิอกปฺี
▪ สำนา กใบทีไสายงาน
คำนิยามศัพท์
ญาติ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดีย วกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส
ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม ิประกาศ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใี
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บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม
สำหรับผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
วันทีไ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ดือน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ พฺศฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
รียน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ขຌาพจຌา ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ลขประจำตัว ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ตำหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ิปรดระบุชืไอคณะกรรมการี
สังกัด ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ เดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ละมีการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม ดังนีๅ
ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 การดำรงตำหนงบริหาร หรือป็นผูຌถือหุຌน฿น
กิจการทีไป็นคูสัญญากับ กฟผฺ หรือกิจการทีไมี
ลักษณะป็นการขงขันกับ กฟผฺ หรือป็นผูຌถือ
หุຌน฿นบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกั ด
กินรຌอยละ 5
ยกวຌน กรณีเดຌรับมอบหมายจาก กฟผฺ พืไอ
ดำรงตำหนง฿นกิจการอันกีไยวนืไอง

รายละอียด

รายละอียดของการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 มีญาติป็นผูຌดำรงตำหนงบริหาร฿นกิจการทีไ รายละอียดของการขัดกันฯ
ป็นคูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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ลักษณะการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละ
รายละอียด
ประยชน์สวนรวมทีไกิดขึๅน
 การป็นทีไปรึกษาหรือมีสวนรวม฿นครงการ รายละอียดของการขัดกันฯ
หรือ฿นธุรกิจทีไติดตอ หรือสนอราคา หรือป็น ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
คูสัญญากับ กฟผฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 อืไนโ
รายละอียดของการขัดกันฯ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… การดำนินการมืไอกิดการขัดกันฯ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
……………………………………………………………………… ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 ขຌาพจຌารับทราบวาการฝຆาฝนประมวลจริย ธรรม กฟผฺ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ขຌา
ลักษณะหงความผิดทางวินัย ตຌองพิจารณาทษวินัย ตามขัๅนตอนการลงทษ ละความรຌายรงของ
การกระทำ

ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดตาง โ ทีไ฿หຌเวຌนีๅป็นความจริงทุกประการ
ลงชืไอ
ิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺี
ตำหนง ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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หมายหตุ
1. บบรายงานรายการขัดกันระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวมนีๅ฿ชຌกับผูຌปฏิ บัติ งานทีไ
เดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
2. การรายงาน
▪ ฿หຌรายงานดยตรงถึงผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน
3. กำหนดวลารายงาน
▪ รายงานมืไอพบการขัดกันระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ
4. การจัดกใบอกสารรายงาน
▪ ตຌนฉบับ กใบทีไหนวยงานตຌนสังกัด
▪ สำนา กใบทีไกองธรรมาภิบาล ิกธภูหฺี ฝຆายกำกับการปฏิบัติตามกฎระบียบ ิอกปฺี จำนวน แ
ฉบับ ละกใบทีไตนอง แ ฉบับ
คำนิยามศัพท์
ญาติ หมายความวา พีไนຌองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาดีย วกัน ลุง ปງา นຌา อา คูสมรส
ผูຌบุพการีหรือผูຌสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูຌรับบุตรบุญธรรม ิประกาศ ปฺปฺชฺ รืไอง หลักกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใี
กรรมการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริ หารพัส ดุ หมายความถึง คณะกรรมการ ตามคำสัไง กฟผฺ ทีไ
คฺ แ็โ/โ5ๆแ รืไอง นวทางการปฏิบัติ งานตามระบีย บกระทรวงการคลังวา ดຌวยการจั ดซืๅอ จัด จຌ า งละ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ ละคณะกรรมการ ตามขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ่้  ละ ใ้เ ละ
ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ5ๆ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง เดຌก
• คำสัไง กฟผ. ทีไ ค. แ7โ/โ56แ รืไอง นวทางการปฏิบัติงานตามระบียบกระทรวงการคลังวา ดຌว ย
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ
1. การซืๅอหรือจຌาง
1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
1.3 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก
1.4 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง
1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูຌทำหนຌาทีไตรวจรับพัสดุหรืองานจຌาง
1.5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานซืๅอหรืองานจຌาง
1.5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางกอสรຌาง
2. การจຌางทีไปรึกษา
2.1 คณะกรรมการดำนินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
2.2 คณะกรรมการดำนินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก
2.3 คณะกรรมการดำนินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง
2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา หรือผูຌทำหนຌาทีไตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา
3. การจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง
3.1 คณะกรรมการดำนินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
3.2 คณะกรรมการดำนินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือก
3.3 คณะกรรมการดำนินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง
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3.4 คณะกรรมการดำนินงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ
3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง หรือผูຌทำหนຌาทีไตรวจ
รับงานจຌาง
4. การลกปลีไยน ิ฿หຌมีคณะกรรมการ กรณีการลกปลีไยนพัสดุกับอกชนี
5. การจำหนายพัสดุ
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 การปรสภาพละทำลาย
▪ คณะกรรมการควบคุมการปรสภาพหรือทำลาย
• ขຌอบังคับ กฟผ. ฉบับทีไ ใ่้ ละ ใ้เ ละระบียบ กฟผ. ฉบับทีไ ใ56 วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌา ง
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. การจำหนายชืๅอพลิง
▪ คณะกรรมการการจำหนายชืๅอพลิง
7. การจำหนายทีไดิน
7.1 คณะกรรมการดำนินการขายทีไดิน
7.2 คณะกรรมการดำนินการลกปลีไยนทีไดิน
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บรรณานุกรม
แี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโแ วาดຌวย หลักกณฑ์การกำกับละชืไอมยงบริษัท฿นครือ กฟผฺ ซึไงเดຌม ี
การกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใโไ กຌเขพิไม ติมครัๅงทีไ โ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ
ฉบับทีไ ใใใ กຌเขพิไมติมครัๅงทีไ ใ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็แ
โี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใไไ วาดຌวย การ฿หຌพนักงานเปปฏิบัติงานทีไบริษัท฿นครือ กฟผฺ
3ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 347 วาดຌวย ประมวลจริย ธรรมของคณะกรรมการ กฟผฺ ฝຆายบริหาร ละ
ผูຌปฏิบัติงาน
4ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ็ใ วาดຌวย การประชุมละการดำนินกิจการของคณะกรรมการ กฟผฺ
5ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ่้ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิ ชย์ ดยตรง
ซึไงเดຌมีการกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ แ ดยขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้เ
6ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ้่ วาดຌวย คณะกรรมการสรรหารองผูຌวาการ ผูຌชวยผูຌวาการ ละผูຌอำนวยการฝຆาย
7ี ขຌ อ บั ง คั บ กฟผฺ ฉบั บ ที ไ ไเเ ว า ดຌ ว ย คณะกรรมการสรรหาผู ຌว  าการ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
ผลตอบทนของผูຌวาการ ละคณะอนุกรรมการกำหนดกณฑ์ละประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌวาการ
8ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 402 วาดຌวย การกำกับดูลกิจการ
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 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
แ4ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 409 วาดຌวย คณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
แ5ี ขຌอบังคับ กฟผฺ ฉบับทีไ 410 วาดຌวย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
16ี ขຌอบังคับ กฟผ. ฉบับทีไ 413 วาดຌวย การกำกับดูลกิจการ ิกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ 1ี
17ี คูมือการจัดการขຌอคิดหในละบัตรสนทห์
18ี คู  ม ื อ การประมิ น ผลการดำนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบประมิ น ผล ฿หม ิState Enterprise
Assessment Model: SEูAMี ของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
19ี คูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กฟผฺ
20ี คูมือการสรรหาละตงตัๅงกรรมการ กฟผฺ
21ี คูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผฺ ป 2564
22ี คำสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ แ็โ/โ5ๆแ รืไอง นวทางการปฏิบัติง านตามระบีย บกระทรวงการคลัง วา ดຌ ว ย
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พฺศฺ โ5ๆเ
23ี คำสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ โเโ/โ5ๆแ รืไอง ตงตัๅง คณะกรรมการพัฒนาละจัดการธุรกิจ฿นครือ ิคพธฺี
24ี คำสัไง กฟผฺ ทีไ คฺ 115/โ5ๆ3 รืไอง การจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผฺ
25ี นวทางการดำนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล ป โ55้ ของ สครฺ
26ี นวนยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐ ิStatement of Directions: SODี ทีไมีตอรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ555
โ7ี บันทึกสัไงการ ทีไ ผวกฺ แ2/โ5ๆ3 รืไอง นวปฏิบัติตามนยบายการรับละ฿หຌของขวัญ
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28ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 22/โ5ๆ1 รืไอง นยบายตอตຌานการ฿หຌหรือรับสินบนพืไอปງองกันการทุจริตละประพฤติ
มิชอบ
29ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 22/โ5ๆ3 รืไอง นยบายทรัพยากรบุคคล กฟผฺ
30ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 39/2563 รืไอง นยบายการพัฒนาทีไยัไงยืน ของ กฟผฺ
31ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 47/โ5ๆ3 รืไอง นยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผฺ
32ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 53/2563 รืไอง นยบายดຌานนวัตกรรมละการจัดการความรูຌ กฟผฺ
33ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 54/โ5ๆ3 รืไอง นยบายการรับละ฿หຌของขวัญ
34ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 2/โ5ๆ4 รืไอง จตจำนงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล
35ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 11/2564 รืไ อ ง นยบายดຌ า นการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนยบายละ
นวทางการกำกับดูลทีไดีกหนวยงานกำกับดูล
36ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 12/2564 รืไอง นยบายการบริหารสิทธิของหนวยงานกำกับดูล
37) ประกาศ กฟผฺ ทีไ 13/2564 รืไอง นยบายการจัดการขຌอรຌองรียน
38) ประกาศ กฟผฺ ทีไ 14/2564 รืไอง นยบายการขงขันทางการตลาดทีไป็นธรรม
39ี ประกาศ กฟผฺ ทีไ 21/2564 รืไอง กฎบัตรละมาตรฐานดຌานบริการ
40ี ประกาศคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รืไอง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สิ นหรือ
ประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาของจຌาพนักงานของรัฐ พฺศฺ โ5ๆใ
41ี พระราชบัญญัติการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย พฺศฺ โ5แแ
42ี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พฺศฺ โ55เ
43ี พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูลละบริหารรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2562
44ี พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พฺศฺ โ5ไเ
45ี พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการละผูຌ ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5แ่ ละทีไกຌเข
พิไมติม
46ี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละมิดของจຌาหนຌาทีไ พฺศฺ โ5ใ้
47ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต พฺศฺ โ5ๆแ ละทีไ
กຌเขพิไมติม
48ี พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พฺศฺ โ5ๆโ
49ี พระราชบัญญัติรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พฺศฺ โ5ไใ
50ี พระราชบัญญัติ วาดຌวย ความผิดของพนักงาน฿นองค์การหรือหนวยงานของรัฐ พฺศฺ โ5เโ
51ี พระราชบัญญัติ วาดຌวย ความผิดทางวินัยของขຌาราชการซึไงเปปฏิบัติหนຌาทีไ฿นหนวยงานทีไมิ฿ชสวนราชการ
พฺศฺ โ5ใไ
52ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ้ มีนาคม พฺศฺ โ5ใ็ รืไอง หลักกณฑ์การตงตัๅงละการพຌน จากตำหนง
กรรมการรัฐวิสาหกิจละบทกำกับขຌาราชการทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
53ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โไ กุมภาพันธ์ พฺศฺ โ5ไแ รืไอง จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
54ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ็ มีนาคม พฺศฺ โ5ไแ รืไอง มาตรการปງองกันการสวงหาประยชน์จาก
การป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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55ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ กันยายน พฺศฺ โ5ไแ รืไอง หลักกณฑ์ ละนวทางการกำกับดูลทีไดี฿น
รัฐวิสาหกิจ
56ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๆ มิถุนายน พฺศฺ โ5ไใ รืไอง การตงตัๅงกรรมการ฿นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
57ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ็ มษายน พฺศฺ โ5ไ็ รืไอง การกำหนดขอบขตสภาพการจຌางทีไ กีไย วกับงิน
สำหรับรัฐวิสาหกิจ
58ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โ กรกฎาคม พฺศฺ โ55ๆ รืไอง หลักกณฑ์การจายคาตอบทนละบีๅยประชุม
59ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ่ กรกฎาคม พฺศฺ โ5ๆเ รืไอง นวทางการตงตัๅงกรรมการรัฐวิสาหกิจ
60ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 24 มษายน พฺศฺ โ5ๆโ รืไอง รางอัตราละหลักกณฑ์การจายคา ตอบทน
รายดือนละบีๅยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
61ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 6 สิงหาคม พฺศฺ 2562 รืไอง นวทางการตงตัๅงกรรมการรัฐวิสาหกิจ
62ี ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ใ5ๆ วาดຌวย การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
63ี ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ 433 วาดຌวย การจัดการขຌอรຌองรียน
ๆ4ี ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ไใๆ วาดຌวย การจัดการขຌอรຌองรียน ิกຌเขพิไมติมครัๅงทีไ แี
ๆ5ี ระบียบ กฟผฺ ฉบับทีไ ไไ้ วาดຌวย การตัๅงคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริง
66ี ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย การ฿หຌหรือรับของขวัญของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พฺศฺ โ5ไไ
67ี ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย การกำหนดนยบายละการกำกับดูลรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ 2557 ละ
ทีไกຌเขพิไมติม
68ี หนังสือ กระทรวงพลังงาน ทีไ พน 0201/2564 รืไอง มาตรการ฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาการลวง
ละมิดหรือคุกคามทางพศ฿นการทำงาน
ๆ9ี หนังสือทีไ กฟผฺ ้D0100/71204 ลงวันทีไ แไ กรกฎาคม พฺศฺ โ5ๆเ รืไอง สมรรถนะละความรูຌทีไจำป็น
ิSkill Matrixี ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
70) หนังสือ สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทีไ นร เ5เ5/ว ใๆเ ลงวันทีไ โเ กรกฎาคม โ5ๆเ รืไองนวทาง
การตงตัๅงกรรมการรัฐวิสาหกิจ
71ี หลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พฺศฺ โ5ๆโ ละนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ

หนຌา 82

