สารบัญ
หน้า
สารจากประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
ส่วนที่ 2 นโยบายและประกาศของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
การสนองนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
ส่วนที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
จริยธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.
ข้อพึงปฏิบัติตน
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณในการดาเนินงานของ กฟผ.
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ.
 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านองค์การ
 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณของผู้บริหาร กฟผ.
 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านองค์การ
 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านองค์การ

1
1
1
1
2
4
4
5
7
7
7
8
10
11
12
13
15
15
16
16
17
19
19
20
20
22
24
24
25

แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
การปฏิบัติ กลไก และการบังคับใช้คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
บรรณานุกรม


หน้า
25
26
27
28

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง
พลังงาน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 เพื่อดาเนินภารกิจหลัก
ด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของคนไทย รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
ของประเทศไทยให้มีความมั่นคง กฟผ. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์การ ดังนี้
วิสัยทัศน์
Innovate Power Solutions for a Better Life หรือ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
พันธกิจ
เป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. คือ “SPEED” ซึ่งเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน
ของผู้ปฏิบัติงาน และบทบาทของผู้บริหารในการสื่อสารและถ่ายทอด รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role
Model) ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ใหม่ของ กฟผ. มีรายละเอียด ดังนี้
 S (Sense of Belonging) หรือ รักองค์การ หมายถึง มีความรัก ความผูกพัน และรู้สึกเป็ น
เจ้าขององค์การ ซึ่งแสดงออกได้จากพฤติกรรมที่ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์การ เสียสละ
ทุ่มเท อุทิศตน มีความสามัคคี
 P (Performance Excellence) หรือ มุ่งงานเลิศ หมายถึง ทางานอย่างมืออาชีพ มีความเก่ง
ในงานหลายด้าน ซึ่งแสดงออกได้จากพฤติกรรมที่มุ่งมั่นสร้างผลงาน มีเป้าหมายที่ท้าทาย รับผิดชอบสูง
 E (Ethic & Integrity) หรือ เทิดคุณธรรม หมายถึง ประพฤติสอดคล้องกับจริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งแสดงออกได้จากพฤติกรรมที่ ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย ต่อต้านการทุจริต
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ
 E (Enthusiasm for Innovation) หรือ น าด้ วยนวัต กรรม หมายถึง แสวงหาวิธีการใหม่
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ มี ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ เชิ ง สั ง คม ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการใหม่ ซึ่งแสดงออกได้จากพฤติกรรมที่กล้าที่จะลองทา คิดใหม่ ทาใหม่ นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
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(Devotion to Society) หรื อ ท าประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม หมายถึ ง มี จิ ต ส านึ ก ในความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงออกได้จากพฤติกรรมที่มีจิตสาธารณะ สร้าง
ความเข้าใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
D

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
การกากับดู แ ลกิจการที่ ดี หมายถึง การจั ดโครงสร้ าง และกลไกการบริ ห ารจั ดการภายใน
องค์การ ระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. และฝ่ายบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้ปฏิบัติตามพันธกิจในการเป็น
องค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
นวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย รวมทั้งการดาเนินการอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กฟผ. โดยยึดหลักสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
1. หลักนิติธรรม
 มีก ารออกกฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่ทัน สมัย และเป็น ธรรม เป็น ที่ย อมรับ และยิน ยอม
พร้อมใจปฏิบัติตามของผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน/สังคม
 บริหารและปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ มิใช่ตามอาเภอใจ
 ปรั บปรุ งกระบวนการร่ าง ออกกฎและหรื อระเบียบปฏิบั ติ และการบังคับใช้ ให้ มี ค วาม
รัดกุม รวดเร็ว และเป็นธรรม
2. หลักคุณธรรม
 ยึด มั่น ในความถู ก ต้ อ งดีง ามของศีล ธรรม จริย ธรรม และวัฒ นธรรมที่สัง คมยอมรั บ ว่ า
พึงปฏิบัติ
 รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม
 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ จริ ง ใจ ขยั น อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจา
3. หลักความโปร่งใส
 สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์การ โดยปรับปรุงกลไกการทางานของทุก
หน่วยงานให้มีความโปร่งใส ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
และเข้าใจง่าย
 มีกระบวนการให้ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได้
 มีหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
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4. หลักการมีส่วนร่วม
 เปิดโอกาสให้ ผู้ ปฏิบัติงาน ประชาชน หรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย มีส่ ว นร่ ว มรั บรู้ และเสนอ
ความเห็ น ในการตั ด สิ น ใจปั ญ หาส าคั ญ ของหน่ ว ยงานและหรื อ ประเทศ ไม่ ว่ า ด้ ว ยการแจ้ ง ความเห็ น
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ
 เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
5. หลักความรับผิดชอบ
 ตระหนักในสิทธิหน้าที่ หรือสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
 ใส่ใจปัญหาสาธารณะของหน่วยงานและหรือบ้านเมือง
 กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
 กล้ายอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาของตน
6. หลักความคุ้มค่า
 บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด
 สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
 สร้างมูลค่าเพิ่ม
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ส่วนที่ 2
นโยบายและประกาศของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
ด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และมี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ กฟผ. เป็ น องค์ ก ารที่
ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของ
สังคม ประธานกรรมการ กฟผ. จึง ได้ออกนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารงานของ กฟผ.
อย่างเคร่งครัด
2. นาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกรอบในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน กฟผ.
3. กาหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
ทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ กฟผ.
4. การกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สาคัญของ กฟผ. ให้พิจารณาถึงปัจจัย
เสี่ยง และวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งดาเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งป้องกันการทุจริต
และมิให้มีการกระทาผิดเกี่ยวกับการให้และรับสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปฏิบัติงานด้วยความทุ่ มเทตาม
บทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยคานึงถึงผู้เกี่ยวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
7. ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
งานที่มีความสาคัญอย่างรอบคอบ
8. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กฟผ. ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการ
เงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ กฟผ. ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
9. สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิด เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการทางาน
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10. คณะกรรมการ และผู้บริหาร กฟผ. ต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรมและคุณธรรม
11. มีระบบ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ง
บริหารที่สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

การสนองนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
เพื่อเป็นการสนองนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ผู้ว่าการ
กฟผ. จึงได้ออกประกาศการสนองนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. เพื่อ
กาหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อย่างเคร่งครัด
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
 ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและเกื้อกูล
 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม
และมีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ เพียงพอ และทันเหตุการณ์
 ด้านองค์การ
มีนโยบาย โครงสร้าง ระบบ กระบวนงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณของ
กฟผ. ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมในองค์การ โดยผู้บริหารประพฤติตนเป็นต้นแบบ มีกระบวนการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งที่เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม มีระบบการกากับ
ดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาตนเอง
และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 ด้านผู้ปฏิบัติงาน
ส่ง เสริม ให้ผู้ป ฏิบัติง านเป็น คนดี คนเก่ง มีคุณ ธรรม และจริย ธรรม ปฏิบัติง านด้ว ย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สานึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ทางานเป็นทีม มีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
ทางความคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มี
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การให้สินบน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีพบว่ามีการกระทาความผิด ต้องมีการสอบสวนและลงโทษอย่าง
เด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น
3. ให้ศูน ย์ป ฏิ บัติการต่อต้า นการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) กากับ ดูแลการดาเนินงานด้า น
การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ให้มีป ระสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูป ธรรม ให้มีร ะบบ
การแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างบูรณาการ
โดยผู้ปฏิบัติงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การให้หรือรับสินบน ต้องได้รับความเป็นธรรม และได้รับ
การคุ้มครอง
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ส่วนที่ 3
จริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
จริยธรรม
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ความประพฤติท่ี
เป็นคุณงามความดีที่ควรปฏิบัติ หรือธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ จริยธรรมถือเป็นคาพื้นฐานที่มีการนาไปขยาย
เป็น คาส าคัญอื่น ๆ เช่น ประมวลจริ ยธรรม “ประมวล” หมายถึง รวบรวมให้ เข้าระเบี ยบเป็ นหมวดหมู่
“ประมวลจริยธรรม” จึงหมายถึง ข้อกาหนดทางจริยธรรมที่มีการรวบรวมไว้ นอกจากนี้ยังมีคาว่า มาตรฐาน
ทางจริยธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ให้คานิยามไว้ หมายถึง หลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม เมื่อพิจารณาความหมายของจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลาดับ กล่าวคือ ความประพฤติที่ดีงาม ซึ่งได้มีการนามารวบรวมไว้
เพื่อกาหนดเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตน
จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญกับ กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. เป็นองค์การหนึ่งที่ดารงอยู่ ใน
สังคมไทย หาก กฟผ. เป็นองค์การที่มีการปฏิบัติที่ดี แสดงว่า เป็นองค์การที่มีจริยธรรม ด้วยเหตุนี้ กฟผ. จึงมี
การออกข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้ประมวลจริยธรรมฯ มีการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. และข้อพึงปฏิบั ติตน เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติของบุคลากรในองค์การ

มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.
1. การปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตระหนักในความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงมุ่งดาเนินการตาม
หน้าที่รับผิดชอบ และภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันเป็นรากฐานแห่ งความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐ
ตระหนักในความสาคัญของกฎหมายและนโยบายของรัฐ จึงมุ่งดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ แก่
ประเทศชาติ และประชาชนเป็นสาคัญ
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3. การปฏิบัติต่อสังคม
ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจน
ความก้าวหน้าของสังคมไทย จึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนและสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างจิตสานึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการรับผิดชอบต่อสังคม
4. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
ตระหนักในความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมเป็นหลักในการดาเนินงาน จึงใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทันสมัย สะอาด และมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ธรรมชาติ ชุมชน และสังคม สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สาคัญของสังคม
5. การปฏิบัติต่อรัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน
ปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ได้แก่ รัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า และ
ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน ด้วยความซื่อตรงและความเป็นธรรม
6. การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่สนับสนุน และดาเนินกิจกรรมอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มีอานาจทางการเมือง แต่จะพึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
โดยสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การไปลงคะแนนเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ

ข้อพึงปฏิบัติตน
1. การรักษาชื่อเสียงของ กฟผ.
ประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการ
ให้ร้าย หรือให้ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสื่อมเสียแก่ กฟผ. และพึงหลีกเลี่ยงการกระทาทุกประการที่อาจ
กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ.
2. การรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ.
ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์หรือเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท อุทิศตน ในการทางานอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกเวลาเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของ กฟผ.
3. การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เรียกร้องหรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติมิตร ครอบครัว หรือ
ผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
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4. การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ.
ไม่นาทรัพย์สินของ กฟผ. ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเทคโนโลยี ข้อมูลการวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และข้อมูลอื่น ๆ ของ กฟผ. ที่ไม่พึงเปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น อันมิได้เกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.
5. การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ กฟผ.
ไม่ป ระกอบธุร กิจ หรือดาเนิน การ หรือลงทุน ในการประกอบการใด ๆ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็น
การแข่งขันกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
6. การใช้สิทธิทางการเมือง
มีสิทธิเสรีภาพในการไปใช้สิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกาหนด เช่น การลงคะแนน
เลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
7. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรืออามิสสินจ้าง อันส่อเจตนา
ไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม
8. การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
 ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยถ้วนหน้าอย่างสม่าเสมอ ด้วยความรัก เอื้ออาทร
ยุติธรรม และเมตตากรุณาตามหลักคุณธรรม
 ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการในหน้าที่
โดยชอบ
 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานต้องใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่แสดงอาการข่มขู่ ดูหมิ่น
เหยียดหยาม ไม่กล่าวร้ายหรือกระทาการใด ๆ อันจะนาไปสู่ความแตกแยกและความเสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น
9. การปฏิบัติตนต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และพึงมีจิตสานึกในความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจั ง ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ ให้เกียรติซึ่งกั นและกัน และ
ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นผู้รับใช้สังคมและประชาชน
10. การให้และการรับของขวัญ
หลี ก เลี่ ย งการให้ ห รื อ รั บ ของขวัญ ทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น และสิ่ ง ของหรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ระหว่ าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
กฟผ. อันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตามอานาจหน้าที่ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยม ทรัพย์สิน
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด ๆ นั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด
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11. การไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือใช้ตาแหน่งเป็นผู้ รับประกัน
ตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นเป็นสามีหรือภรรยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ไม่ว่าชั้นใด ๆ ของ
คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน

มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นอกเหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. ภายใต้ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
กฟผ. ฝ่ า ยบริ ห าร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน แล้ ว พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 หมวด 1
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม มาตรา 5 ได้มีการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐไว้ ดังนั้น บุคลากรของ กฟผ. ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ ซึ่งประกอบด้วย
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

หน้า 10

จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ไ ด้
จากคานิยามจรรยาบรรณตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ข้างต้น อธิบายได้ว่า ในแต่ละกลุ่ม
วิชาชีพ หรือหน่วยงาน ควรมีการกาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้สมาชิก ในกลุ่ม วิชาชีพ หรือหน่วยงาน
ทุกคนรับทราบและนาไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สาธารณชนเกิดการยอมรับ หากพิจารณา
จรรยาบรรณในมิติขององค์การแล้ว จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในทุกระดับ ทั้งระดับองค์การและ
ปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปัจเจกบุคคล เนื่องจากบุคลากรทุกระดับขององค์การถือเป็นกลไก
สาคัญที่จะทาให้องค์การขับเคลื่ อนไปได้ และจรรยาบรรณจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยให้กลไกของทุก
องคาพยพขององค์การขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และทาให้องค์การสามารถดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้
กฟผ. เล็งเห็นถึงความสาคัญของจรรยาบรรณเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทาจรรยาบรรณของ กฟผ.
ขึ้น โดยนาประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง ระบุมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ กฟผ. และข้อพึงปฏิบัติตน มาเป็นหลักการพื้นฐาน และนานโยบายและประกาศเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
มาตรา 5 มาตรฐานทางจริ ยธรรมของเจ้ าหน้ า ที่ข องรั ฐ , จรรยาบรรณของกรรมการรั ฐ วิส าหกิจ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541, มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541, แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล ปี 2559, รวมทั้งหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในหมวดที่ 4 บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวดที่ 8 จรรยาบรรณ) มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ เพื่อจัดทาเป็นจรรยาบรรณใน
ทุกระดับ คือ องค์การ คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบั ติที่
ชัดเจนแก่บุคลากรทั้ง 3 กลุ่มของ กฟผ. จึงมีการกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติ
ให้ ครอบคลุ มผู้ ที่มีส่ ว นที่เกี่ ยวข้ อง 4 ด้านของ กฟผ. ได้แก่ ด้านรั ฐ สั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม, ด้าน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
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จรรยาบรรณในการดาเนินงานของ กฟผ.
กฟผ. กาหนดให้มีจรรยาบรรณในการดาเนินงานของ กฟผ. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดาเนินงาน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ให้บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ โดยยึดมั่นคุณธรรมในการดาเนินงาน
3. คานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
4. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด
5. ดาเนินงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ในการดาเนินงานจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสาคัญ โดยหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผ. ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและ
ปลูกจิตสานึกให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ
8. สร้างเสริมความมั่นใจในการทางานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย
การให้รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
9. มีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลให้สังคม โดยให้ความสาคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
10. ดาเนินงานโดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
11. พึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด
12. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การประพฤติ ที่ ผิ ด จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ กฟผ.
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ.
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผ. เป็น บุคลากรของ กฟผ. ซึ่ง ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้เข้ามากากับดูแล กฟผ. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของ กฟผ. อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประธานกรรมการและกรรมการ กฟผ. จึงต้องถือปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิบั ติ ห น้ าที่ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์ และข้อบั งคับ ของ กฟผ. และเมื่อจะ
ดาเนินการใด ๆ กับ กฟผ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ.
3. กากับดูแล กฟผ. โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อผลประโยชน์
ของรัฐ องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ
4. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การดาเนินงาน และให้ความเห็นชอบแผนงานที่สาคัญของ
กฟผ. โดยคานึงถึงผู้ทมี่ สี ่วนเกี่ยวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์การ และผู้ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
6. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทากับ กฟผ. หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
กฟผ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
7. พึงปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์การ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง
(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
(2) ไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน หรือเงินทุนของขององค์การในทางที่ผิด
(3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์การ
(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาขององค์การ
8. ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนใน
ภายหลัง
9. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10. ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสาคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรื อ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทาธุรกิจกับ กฟผ.
ไม่ว่ากระทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
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11. ไม่กระทาการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ของ กฟผ. หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือของผู้อื่น
12. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
13. ปฏิ บั ติ ตนเป็ น ต้ น แบบที่ ดี ด้ า นธรรมาภิ บ าล เพื่ อเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้ปฏิบัติงาน
14. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน ก ากั บ และติ ด ตามการจั ดการข้ อ ร้ อ งเรี ยน ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล


แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
1. กาหนดนโยบายต่าง ๆ ของ กฟผ. ให้ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่สาคัญ

ของชาติ
2. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และให้ความเห็นชอบแผนงานที่
สาคัญของ กฟผ. โดยคานึงถึงดุลยภาพของ กฟผ. หน่วยงานภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. กากับและติดตามให้ การดาเนินงานของ กฟผ. เป็นไปกฎหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการแก้ไขปรับปรุง หากการดาเนินงานของ กฟผ. ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. กากับและติดตามให้มีการรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของ กฟผ. แก่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ทันเวลา
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน เกิดจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และให้ความเห็นชอบแผนงานที่
สาคัญของ กฟผ. โดยคานึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2. กากับดูแลการดาเนินงานของ กฟผ. ให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปรับปรุง หากการดาเนินงานของ กฟผ. ส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ติดตามและเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารดาเนินการแก้ไข และปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเร่งด่วน
หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของ กฟผ. ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านองค์การ
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดาเนินงาน และให้ความเห็นชอบแผนงานที่สาคัญ
ของ กฟผ. โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ กฟผ. จะได้รับเป็นสาคัญ
2. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้แก่ กฟผ.
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี เต็ม
ศักยภาพ เพื่อประโยชน์ต่อ กฟผ.
4. ไม่ใช้ข้อมูล ทรัพย์สินของ กฟผ. ขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือทาให้ กฟผ. เสียประโยชน์
5. ในการพิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สาคัญของ กฟผ. หรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ต้องไม่เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
6. กากับ และติดตามการจัดการข้อร้อ งเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
กฟผ. ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ


แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดาเนินงาน และให้ความเห็นชอบแผนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยคานึงถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
2. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ ว ยความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และประโยชน์ที่ กฟผ. จะได้รับเป็นสาคัญ
3. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ของ กฟผ. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ฏิบัติงาน
4. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร กฟผ.
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จรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร กฟผ.
ผู้บริหาร กฟผ. เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด ให้ทาหน้าที่ในการ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้บริหารควรถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหาร กฟผ. ดังนี้
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. บริหารงาน และติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่สาคัญของ กฟผ. โดยยึด
หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
เพื่อให้การดาเนินงานของ กฟผ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บริ ห ารงานโดยโดยคานึ งถึงผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้อ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรั ฐ สั งคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
4. บริ ห ารงานโดยสร้ างความเชื่ อ มั่น ในให้ แ ก่ผู้ ป ฏิบั ติง าน ในด้านผลตอบแทน การแต่ ง ตั้ ง
โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม และการจัดสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
5. บริหารงานโดยคานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของ กฟผ.
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามขั้นตอนการดาเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
6. บริหารจัดการทรัพยากรของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ติดตามการบริหารจัดการ กฟผ. ในด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด
8. ส่งเสริ มให้ ผู้ ปฏิบั ติงาน มีความตระหนักถึง ศีล ธรรม วัฒ นธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กฟผ. และติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
9. แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็น แบบอย่างที่ดี ให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงาน
10. เคารพศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข องผู้ที่เ กี่ย วข้อ งทุก ฝ่า ย และไม่มีพ ฤติก รรมที่เ ป็น การ
คุกคามทางเพศ
11. บริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
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แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
1. บริหารงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่สาคัญของ กฟผ. โดยคานึงถึงดุลยภาพของ
กฟผ. หน่วยงานภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารงาน ติดตาม และตรวจสอบการดาเนิ นงานให้ เป็น ไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานคานึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
3. รายงานผลการดาเนินงานแก่ คณะกรรมการ กฟผ. และหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4. ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
5. บริหารงานโดยเลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ไม่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม
6. แสดงบทบาทในการเป็นผู้นาในการส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์พลังงาน
7. เป็นผู้นาและปลูกฝังจิตสานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน
8. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนและ
สังคมเกิดการพัฒนา และสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน
9. ตัด สิน ใจและกาหนดทางเลือ กในการตอบสนองต่อ ข้อ เสนอแนะ ความต้อ งการ และ
ความคาดหวังของชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม
10. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณจากชุมชน
รวมทั้งบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิผล


แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. บริหารงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่สาคัญของ กฟผ. โดยคานึงถึงดุลยภาพของ
กฟผ. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. บริหารจัดการให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีความโปร่งใส และเป็นธรรม
ต่อคู่ค้าทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3. กากับดูแลให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอน หรือตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยปฏิบั ติต่อ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. สอดส่องดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียก รับ ผลประโยชน์ใด ๆ หรือกระทาการ
ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ควบคุม และตรวจสอบการจัด เก็บ ข้อ มูล และดูแ ลรัก ษาข้อ มูล ของผู้รับ บริก าร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้มีความปลอดภัย
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7. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ให้มีความถูกต้อง ก่อนนาไปเผยแพร่ ให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และเปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
8. สนับสนุนให้มีกระบวนการนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ กฟผ.
ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกาหนด
9. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณจากชุมชน
รวมทั้งบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิผล
แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านองค์การ
1. รักษาชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรีของตน โดยไม่กระทาการใดๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อตาแหน่งหน้าทีใ่ นฐานะผู้บริหาร และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กฟผ.
2. ปฏิบัติหน้าทีต่ ามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด
3. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของ กฟผ.
4. บริหารงานโดยประยุกต์องค์ความรู้ทางวิชาชีพและทักษะการบริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของ กฟผ.
5. หมั่นเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหาร กฟผ. ภายใต้
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
6. ไม่บริหารงานหรือดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. รักษาและป้องกันข้อมูลลับของ กฟผ. ไม่ให้มีการนาไปเผยแพร่แก่สาธารณะ หรือให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งนาไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ.
8. ไม่นาทรัพย์สินของ กฟผ. ที่อยู่ในความดูแลของตนเอง ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดย
มิชอบ หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อ กฟผ.
9. มอบหมายให้มีการดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของ กฟผ. เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของ กฟผ.
เสื่อมค่าก่อนระยะเวลาอันควร หรือเกิดการสูญหาย
10. ไม่รับของขวัญ เงิน หรือบัตรกานัลใด ๆ ในช่วงเทศกาลที่สาคัญ หรือวาระอื่น ๆ
11. บริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ กฟผ. ให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ


แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร กฟผ. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยความเมตตากรุณา อย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป ฏิบั ติ งานได้ มีส่ ว นร่ ว มในการคิด ตัดสิ น ใจ โดยไม่ปิ ดกั้นความคิด ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อ กฟผ.
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3. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ระบบ
อุปถัมภ์
 จัดให้มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรม

ดูงาน ศึกษาต่อ โดย

ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการพิจารณาการเลื่อนระดับ การแต่งตั้งและ
โยกย้าย บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
 จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ฏิบั ติ งาน เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตั ว ผู้ ป ฏิบั ติ ง านและ
ส่งเสริมการดาเนินงานของ กฟผ.
4. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานทีค่ วามปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
5. สอดส่องดูแลสถานที่ทางานให้ปลอดจากการเล่นการพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้
ยาเสพติด หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
6. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นความลับ และไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงานไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ใด ๆ
7. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
8. ไม่แสดงพฤติกรรมข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่กล่าวร้ายหรือกระทาการใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
9. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระทา
10. จั ดให้ มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นจริยธรรมและจรรยาบรรณจาก
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิผล

หน้า 21

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
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จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน ถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้การดาเนินงานของ กฟผ. บรรลุ
วิสั ยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งส่ งเสริ มภาพลั กษณ์ขององค์การ ดังนั้ น ผู้ ปฏิบั ติงานจึ งควรประพฤติปฏิบั ติตนให้
เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. และต้องปฏิบั ติต นให้
สอดคล้องกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ดังนี้
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิบัติง านโดยนาหลัก นิติธ รรม หลัก คุณ ธรรม หลัก ความโปร่ง ใส หลัก การมีส่ว นร่ ว ม
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ้ ม ค่ า มาใช้ เ ป็ น แนวทาง เพื่ อ ให้ ก ารท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. ปฏิบ ัต ิง านโดยค านึง ถึง ผู ้ที ่ ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งใน 4 ด้า น คือ ด้า นรัฐ สัง คม ชุม ชนและ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
4. ตระหนั ก ถึ ง ความถู ก ต้ อ งดี ง ามของศี ล ธรรม วั ฒ นธรรม มาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรม และ
ปฏิบัติงานโดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย
6. ไม่กระทาการใด ๆ อัน จะน ามาซึ่งความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่อผลประโยชน์ ข อง
องค์การ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการดาเนินการที่ได้กาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน องค์การและส่วนรวม ประหยัด ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน
8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการคุกคาม
ทางเพศ
9. ปฏิบัติต่อ ผู้บัง คับ บัญ ชาด้ว ยความสุภ าพ เคารพเชื่อ ฟัง และปฏิบัติต่อ ผู้ร่ว มงานด้ว ย
ความเป็นมิตร
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงาน
11. แจ้ งข้อมู ล หรื อชี้เบาะแสเมื่อพบผู้ ที่ฝ่ าฝื น ประมวลจริ ยธรรม หรื อมีการทุจริ ตเกิดขึ้น ใน
องค์การ
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แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
3. ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงสิทธิอันชอบธรรม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของสังคม ชุมชน
แต่ละท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ปฏิบั ติงานที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อช่ว ยอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทาให้ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม และ
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม
6. มีจิตสานึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
7. ปฏิบัติต่อประชาชนในชุมชนด้วยความสุภาพและเป็นมิตร เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่
แสดงพฤติกรรมข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือกล่าวร้าย อันจะนาไปสู่ความขัดแย้งเกิดขึ้น
8. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ หรือความคาดหวังของชุมชนและสังคม เพื่อ
นามาดาเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ


แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน หรือเงื่อนไขการทางานที่กาหนดไว้ และปฏิบัติต่อ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. ไม่เรียกรับผลประโยชน์ หรือกระทาการใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. จัดเก็บข้อมูล และดูแลรักษาข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความปลอดภัย
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี
5. ให้ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสามารถตรวจสอบได้แก่ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสุภาพและเป็ นมิตร เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ไม่แสดงพฤติกรรมข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือกล่าวร้าย อันจะนาไปสู่ความขัดแย้งเกิดขึ้น
7. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ กฟผ.
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
8. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ หรือความคาดหวังจากผู้รับ บริ การและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนามาแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างความพึงพอใจ


หน้า 24

แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านองค์การ
1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด
2. รักษาชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรีของตน ไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อตาแหน่งและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กฟผ.
3. ไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมีเจตนาที่จะทาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดต่อ กฟผ.
4. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เต็มความสามารถ โดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทาง
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. ไม่นาทรัพย์สินของ กฟผ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือไม่เกิดประโยชน์
ต่อ กฟผ.
7. ไม่เปิ ดเผยข้อมูล ที่เป็ น ความลั บ ของ กฟผ. ให้ แก่ส าธารณะ ซึ่งอาจถูกผู้ อื่นน าไปใช้ แ ละ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ.
8. ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้ กฟผ. เสียประโยชน์
9. ดูแลและรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ และไม่ให้เกิดการสูญหาย
10. ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. หากพบว่า มีผู้ที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ
หรื อกระทาการทุจริ ตใน กฟผ. ต้องแจ้ งข้อมูล ให้ ผู้ ที่รั บ ผิ ดชอบทราบ หรื อร้ องเรี ยนผ่ านช่องทางรั บ เรื่อง
ร้องเรียนของ กฟผ.


แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1. เคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการในหน้าที่โดยชอบ
2. ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีจาเป็นและเป็นคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ที่เหนือกว่า
3. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีไมตรีจิต เคารพสิทธิของผู้อื่น และสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
4. ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงานคนอื่น
5. สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
6. ไม่แสดงพฤติกรรมข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่กล่าวร้ายหรือกระทาการใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ร่วมงาน อันจะนาไปสู่ความแตกแยกและความเสียหายแก่ผู้อื่น
7. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าด้วยวาจา
หรือการกระทา ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน
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การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
กฟผ. เคารพและคานึ ง ถึงสิ ทธิข องผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ กฟผ. ทุก ฝ่ าย จึ งให้ ความส าคัญกั บ ข้ อ
ร้องเรียนการประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดย กฟผ. มีการจัดตั้งศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ.
ตามมติที่ประชุม คบ.กฟผ. ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 เพื่อบริหารจัดการข้อคิดเห็นที่ได้รับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน 6 ช่องทางการรับเรื่อง ได้แก่
1. ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ระบบ 1111)
2. Internet ที่ www.egat.co.th เมนูติดต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น
3. Intranet ที่ http://intranet.egat.co.th ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
4. ศูนย์บริการข้อมูล EGAT Call Center 1416
5. หนังสือเข้า กฟผ.
6. ระบบรับฟังเสียงจากลูกค้า
เมื่อศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ได้รับข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ จะดาเนินการนาเข้าระบบ
จัดการข้อคิดเห็นและข้อร้ องเรียน กฟผ. และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้รับผิ ดชอบเพื่อดาเนินการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้นจะรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ โดยศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะเร่งรัดและ
ติดตามให้มีการตอบกลับหนังสือร้องเรียนทุกเรื่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ในกรณีที่ต้องใช้เวลาใน
การด าเนิ น การนานกว่ า ระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ งจั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง
ความก้าวหน้าการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาได้รับ
การตอบสนอง
ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. มีการจัดทารายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหารระดับ สูง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อทราบทุกไตรมาส รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนเผยแพร่บนเว็บไซต์ กฟผ. เป็นรายไตร
มาส เช่นกัน

หน้า 26

การปฏิบัติ กลไก และการบังคับใช้คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ต้องยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณ กฟผ. ที่ป ระกาศใช้โ ดยเคร่ งครั ด โดยผู้ บั งคับ บั ญชาทุกระดับ ชั้นต้อ งประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และมีห น้าที่ส อดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กาหนด เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ และหากกรรมการ กฟผ. ปฏิบัติฝ่าฝืน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสอบสวนทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ ต้องพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน
ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และ
เหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา กรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. ที่มิใช่เป็นความผิด
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการ
ที่ถูกต้อง หรือตักเตือ นหรือ นาไปประกอบการพิจารณาแต่ง ตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับ
การพัฒนา แล้วแต่กรณี
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