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สวนที่ 1 

ขຌอมูลทั่วเป 

 

การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ิกฟผ.ี ป็นรัฐวิสาหกิจภาย฿ตຌการกำกับดูลของกระทรวง
พลังงาน จัดตัๅงตามพระราชบัญญัติการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย พ.ศ. 2511 พืไอดำนินภารกิจหลัก
ดຌานการจัดหาพลังงานเฟฟງา฿หຌพียงพอตอการ฿ชຌงานของคนเทย รวมถึงการรักษาสถียรภาพของระบบเฟฟງา
ของประทศเทย฿หຌมีความมัไนคง กฟผ. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. 
ละหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ. พืไอ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการองค์การ ดังนีๅ 
 

วิสัยทัศน์ 
Innovate Power Solutions for a Better Life หรือนวัตกรรมพลังงานเฟฟງาพืไอชีวิตทีไดีกวา 

 

พันธกิจ 

ป็นองค์การหลักพืไอรักษาความมัไนคงดຌานพลังงานเฟฟງาละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ของประทศดຌวยนวัตกรรมพืไอความสุขของคนเทย 
 

คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. 
คานิยมละวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. คือ SPEED ป็นนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ

ผูຌปฏิบัติงาน ซึไงผูຌบริหารมีบทบาท฿นการสืไอสารละถายทอด รวมทัๅงการป็นบบอยางทีไดี ิRole Modelี ทีไ
สอดคลຌองกับคานิยม พืไอสนับสนุนตอการบรรลุวิสัยทัศน์ละยุทธศาสตร์ของ กฟผ. มีรายละอียด ดังนีๅ 

S: Synergy รวมพลังประสาน  

• วัตถุประสงค์ : มุงปງาหมายดียวกัน ลดการทำงานทีไมุงทำงาน฿นสวนของตัวอง ิSilo) ละ
พิไมการทำงานทีไนຌนความรวมมือระหวางหนวยงาน ิCross Function)  

• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : ทำงานดยมุงผลลัพธ์ตามปງาหมายขององค์การ ทำงานรวมกัน
ป็นทีม เมบงยกหนวยงาน บงปันองค์ความรูຌละขຌอมูลระหวางกัน 

P: Proactive Approach รุกงานกຌาวเกล 

• วัตถุประสงค์ : คิดอยางป็นระบบ ทำงานชิงรุกอยางมืออาชีพ 

• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : มีวิสัยทัศน์ ละคิดคาดการณ์เปขຌางหนຌา ทำงานบบมืออาชีพ 
มีความกระตือรือรຌน พืไอปรับปรุงการทำงาน฿หຌดียิไงขึๅน 

E: Empathy ฿ส฿จสรຌางมิตร 

• วัตถุประสงค์ : สรຌางความสัมพันธ์ละความขຌา฿จกับผู ຌมีสวนเดຌสวนสียทั ๅงภาย฿นละ
ภายนอก 



หนຌา 2 

• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : สืไอสาร สรຌางความขຌา฿จกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก ป็นบบอยางทีไดี ละมองลูกคຌาป็นศูนย์กลาง คารพ฿นความสามารถของผูຌอืไน 

E: Entrepreneurship คิดบบผูຌประกอบการ 

• วัตถุประสงค์ : ดำนินงานอยางมีจริยธรรม มุงลดตຌนทุน ละบริหารทรัพยากรอยางคุຌมคา 
• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : บริหารจัดการทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ละทำงาน

อยางมีจริยธรรมละธรรมาภิบาล สริมสรຌางความรูຌสึกป็นจຌาขององค์การ พรຌอมรับความทຌาทาย ละรียนรูຌ
จากความผิดพลาด 

D: Digitalization ขับคลื่อนงานดຌวยดิจิทัล 

• วัตถุประสงค์ : มีความคิดสรຌางสรรค์ ทันสมัย นำทคนลยี ละนวัตกรรมมาขับคลืไอน
องค์การ 

• ขอบขตพฤติกรรมทีไมุงนຌน : มีความคิดสรຌางสรรค์ ยืดหยุน คลองตัว ทันสมัย ปรับตัวตาม
ทคนลยีละดิจิทัล รวมสรຌางนวัตกรรม 
 

หลักการกำกับดูลกิจการที่ดีของ กฟผ. 
การกำกับดูลกิจการทีไดี หมายถึง การจัดครงสรຌาง ละกลเกการบริหารจัดการภาย฿นองค์การ 

ระหวางคณะกรรมการ กฟผ. ละฝຆายบริหาร พืไอขับคลืไอนองค์การ฿หຌปฏิบัติตามพันธกิจ฿นการป็นองค์การ
หลักพื ไอรักษาความมั ไนคงดຌานพลังงานเฟฟງา ละพิ ไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศดຌวย
นวัตกรรมพืไอความสุขของคนเทย รวมทัๅงการดำนินการอืไน โ ฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ดຌวยความปรง฿ส
ละป็นธรรมตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌ กฟผ. ดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูล
กิจการทีไดี ดังนีๅ 

1. หลักนิติธรรม 

• มีการออกกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ทีไทันสมัยละป็นธรรม ป็นทีไยอมรับละยินยอมพรຌอม฿จ
ปฏิบัติตามของผูຌปฏิบัติงาน/หนวยงาน/สังคม 

• บริหารละปฏิบัติงานตามระบียบปฏิบัติ มิ฿ชตามอำภอ฿จ 

• ปรับปรุงกระบวนการราง ออกกฎละหรือระบียบปฏิบัติ ละการบังคับ฿ชຌ฿หຌมีความรัดกุม 
รวดรใว ละป็นธรรม 

2. หลักคุณธรรม 

• ยึดมัไน฿นความถูกตຌองดีงามของศีลธรรม จริยธรรม ละวัฒนธรรมทีไสังคมยอมรับวาพึงปฏิบัติ 
• รณรงค์฿หຌบุคลากรปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นตัวอยางกสังคม 

• สงสริมสนับสนุน฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีความซืไอสัตย์ จริง฿จ ขยัน อดทน มีระบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต จนป็นนิสัยประจำ 
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3. หลักความปรง฿ส 

• สรຌางความเวຌวาง฿จซึ ไงกันละกันของคน฿นองค์การ ดยปรับปรุงกลเกการทำงานของทุก
หนวยงาน฿หຌมีความปรง฿ส ผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌดยสะดวก
ละขຌา฿จงาย 

• มีกระบวนการ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตรวจสอบความถูกตຌองชัดจน
เดຌ 

• มีหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการดำนินงานตาง โ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿ส 

4. หลักการมีสวนรวม 

• ปิดอกาส฿หຌผู ຌปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู ຌมีสวนเดຌสวนสีย มีสวนรวมรับรูຌ  ละสนอ
ความหใน฿นการตัดส ิน฿จปัญหาสำคัญของหนวยงานละหรือประทศ เมว าด ຌวยการจຌงความหใน 

การเตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การสดงประชามติ หรืออืไน โ 

• คารพ฿นความคิดหในทีไตกตาง 
5. หลักความรับผิดชอบ 

• ตระหนัก฿นสิทธิหนຌาทีไ หรือสำนึก฿นความรับผิดชอบตอสังคมหรือสิไงวดลຌอม 

• ฿ส฿จปัญหาสาธารณะของหนวยงานละหรือบຌานมือง 
• กระตือรือรຌน฿นการกຌปัญหา 
• กลຌายอมรับผลดีละผลสียจากการกระทำของตน 

6. หลักความคุຌมคา 

• บริหารจัดการละ฿ชຌทรัพยากรทีไมีจำกัดพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกสวนรวม รณรงค์฿หຌ
ผูຌปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด 

• สรຌางสรรค์สินคຌาละบริการทีไมีคุณภาพ 

• รักษาละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌสมบูรณ์ยัไงยืน 

• สรຌางมูลคาพิไม 
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สวนที่ 2 

นยบายละประกาศของ กฟผ. ที่กี่ยวขຌอง 
 

นยบายการกำกับดูลกิจการที่ดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผ. 
 

ดຌวยความตระหนักถึงความสำคัญละมีจตนารมณ์ที ไจะสงสริม฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การทีไ
ดำนินงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละ
ตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบ ทัๅงทางตรงละทางอຌอม ดยมุงนຌนการสรຌางความชืไอมัไนละการยอมรับของ
สังคม ประธานกรรมการ กฟผ. จึงเดຌประกาศนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริต ดย
มีสาระสำคัญ ดังนีๅ 

แ. นำหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ. คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา มา฿ชຌ฿นการดำนินงานทุกขัๅนตอนอยาง
ครงครัด  

โ. นำนวทางละมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ วาดຌวย การปງองกันละปราบปรามการทุจริต 
มาป็นกรอบ฿นการปງองกันละตอตຌานการทุจริตภาย฿น กฟผ. ละกำหนดมาตรการควบคุมภาย฿นทีไหมาะสม 
พืไอปງองกันมิ฿หຌกิดการทุจริต มีการ฿หຌหรือรับสินบน หรือกิดการขัดยຌงทางผลประยชน์ 

ใ. ยึดถือจรรยาบรรณละนวปฏิบัติทีไดีตามคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ. ป็นนวทาง
฿นการประพฤติปฏิบัติ ควบคูเปกับขຌอบังคับละระบียบของ กฟผ.  

ไ. มีกระบวนการสงสริม฿หຌผู ຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ปฏิบัติงานดຌวยความทุมทตาม
บทบาทหนຌาทีไ มีความป็นธรรม ละตระหนักถึงความสำคัญละความจำป็น฿นการปງองกันละตอตຌานการ
ทุจริต  

5. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นยบาย ละผนงานทีไสำคัญ ดยคำนึงถึงความถูกตຌอง ครบถຌวน 
ละทันวลา พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล  

ๆ. มีการพิจารณาถึงปัจจัยสีไยงละวางนวทางการบริหารจัดการอยางหมาะสม รวมทัๅง
ดำนินการตามระบบควบคุมภาย฿น พืไอ฿หຌมัไน฿จวาการดำนินงานมีความถูกตຌอง นาชืไอถือ  

็. สงสริม฿หຌมีการบริหารจัดการดยคำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม  
่. สงสริม฿หຌมีการบริหารจัดการนวัตกรรม ละพัฒนาความยัไงยืนชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ  
้. สงสริม฿หຌมีการตงตัๅงคณะกรรมการฉพาะรืไองตามความหมาะสม พืไอพิจารณากลัไนกรอง

งานทีไมีความสำคัญอยางรอบคอบ 

แเ. สงสริม฿หຌมีการติดตาม ปิดผย ละรายงานผลการดำนินงานดຌานการงินละเม฿ชการงิน 
การปฏิบัติตามนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี ละการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไ
กีไยวขຌองกับการดำนินงานของ กฟผ. อยางถูกตຌอง ครบถຌวน ชืไอถือเดຌ สมไำสมอ ละทันวลา  
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แแ. สงสริม฿หຌมีระบบ มาตรการ หรือนวทางการฝງาระวัง ตรวจสอบ ละรับรืไองรຌองรียน 
พืไอปງองกันมิ฿หຌกิดการทุจริต฿นทุกกระบวนการทำงาน  

แโ. ฿ห ຌคณะกรรมการ กฟผ. ละผ ู ຌบร ิหาร กฟผ. ปฏ ิบ ัต ิตนป ็นต ຌนบบท ี ได ีด ຌ าน  

ธรรมาภิบาล  
แใ. มีระบบ กระบวนการสรรหา ละการคัดลือกบุคลากรทีไจะขຌามารับผิดชอบ฿นตำหนง

บริหารทีไสำคัญทุกระดับอยางหมาะสม ปรง฿ส ละป็นธรรม 

 

ประกาศจตจำนง฿นการบริหารงานอยางซื่อสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล 
 

ผูຌวาการการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทยเดຌประกาศจตจำนง฿นการบริหารงานอยางซืไอสัตย์
สุจริตละมีธรรมาภิบาล พืไอป็นนวทาง฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ถือปฏิบัติ ดังนีๅ 

1. บริหารงานละปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล กฟผ. ดยถือประยชน์ของประทศป็น
สำคัญละพรຌอมรับผิดชอบ หากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

2. สรຌางภูมิคุຌมกันเม฿หຌกิดการทุจริตคอร์รัปชัน฿น กฟผ. ดຌวยการปฏิบัติตามนยบายการกำกับ
ดูลกิจการทีไดีละการตอตຌานการทุจริตของ กฟผ. กฎระบียบตาง โ ละคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ 
กฟผ. อยางครงครัด ดยเมกระทำการ฿ด โ อันป็นการทุจริต฿นชิงนยบายละกอ฿หຌกิดการขัดยຌงระหวาง
ประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

3. สริมสรຌางวัฒนธรรมสุจริต฿นองค์การ ดຌวยการเมทนตอพฤติกรรมการทุจริต ทัๅง฿นการ
บริหารงานละการปฏิบัติงาน สงสริมการปลูกฝังละสรຌางวัฒนธรรมทางความคิด฿นการยกยะประยชน์
สวนตนกับประยชน์สวนรวม  

4. พัฒนาระบบการกำกับดูลกิจการทีไดีละการนำองค์การ ละกระบวนการทำงานทุกขัๅนตอน 

฿หຌปรง฿ส ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ดยปิดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการวางผนละ
ตรวจสอบการดำนินงาน ละขຌาถึงขຌอมูลตาง โ ของ กฟผ. เดຌสะดวก รวดรใว ทันวลา รวมทัๅงมีชองทางรับ
รืไองรຌองรียนหรือขຌอสนอนะหลายชองทาง 

5. บริหารงานละปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการทำงานอยางครงครัด รวมทัๅงสดง
ขัๅนตอนการปฏิบัติงานละระยะวลาลຌวสรใจ ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทราบอยางชัดจน 

6. ถายทอดนยบาย ระบียบปฏิบัติ หรือมาตรการกีไยวกับการปງองกันละปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐบาล หนวยงานกำกับดูล ละองค์กรอิสระ ผานชองทางการสืไอสารตาง โ ฿หຌผู ຌปฏิบัติงาน
รับทราบอยางทัไวถึงละตอนืไอง 
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สวนที่ 3  

 จริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ.  

 

จริยธรรม 
 

จริยธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ความประพฤติทีไ
ป็นคุณงามความดีทีไควรปฏิบัติ หรือธรรมทีไป็นขຌอปฏิบัติ  จริยธรรมถือป็นคำพืๅนฐานทีไมีการนำเปขยาย
ป็นคำสำคัญอืไน โ ชน ประมวลจริยธรรม ประมวล หมายถึง รวบรวม฿หຌขຌาระบียบป็นหมวดหมู 
ประมวลจริยธรรม จึงหมายถึง ขຌอกำหนดทางจริยธรรมทีไมีการรวบรวมเวຌ นอกจากนีๅยังมีคำวา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม ซึไงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. โ5ๆโ เดຌ฿หຌคำนิยามเวຌ หมายถึง หลักกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรม มืไอพิจารณาความหมายของจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ละมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พบวามีความสัมพันธ์ชิงลำดับ กลาวคือ  ความประพฤติทีไดีงาม ซึไงเดຌมีการนำมารวบรวมเวຌ 
พืไอกำหนดป็นหลักกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตน 

จริยธรรมจึงป็นสิไงทีไมีความสำคัญกับ กฟผ. นืไองจาก กฟผ. ป็นองค์การหนึไงทีไดำรงอยู฿น
สังคมเทย หาก กฟผ. ป็นองค์การทีไมีการปฏิบัติทีไดี สดงวา ป็นองค์การทีไมีจริยธรรม ดຌวยหตุนีๅ กฟผ. จึงมี
การออกขຌอบังคับ กฟผ. วาดຌวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน 
ภาย฿ตຌประมวลจริยธรรมฯ มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. ละขຌอพึงปฏิบัติตน พืไอป็นนว
ปฏิบัติของบุคลากร฿นองค์การ  
 

มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.  
 

1. การปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 
ตระหนัก฿นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ จึงมุงดำนินการตาม

หนຌาทีไรับผิดชอบ ละภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย ดยสงสริมสนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศ ละสงสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมนียม จารีตประพณีอันป็นรากฐานหงความมัไนคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ละนยบายของรัฐ 

ตระหนัก฿นความสำคัญของกฎหมายละนยบายของรัฐ จึงมุงดำนินงานตามภารกิจทีไเดຌรับ
มอบหมายภาย฿ตຌบทบัญญัติหงกฎหมาย ละนยบายของรัฐอยางครงครัด อันป็นเปพืไอประยชน์ก
ประทศชาติ ละประชาชนป็นสำคัญ  
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3. การปฏิบัติตอสังคม 

ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน ละความจริญรุงรืองรมยในป็นสุข ตลอดจน
ความกຌาวหนຌาของสังคมเทย จึงมุงสงสริมสนับสนุนละรวมมือกับชุมชนละสังคม พืไออืๅอประยชน์ตอสังคม 
พืไอสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับชุมชน ละสรຌางจิตสำนึก฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทุกระดับ฿นการรับผิดชอบตอสังคม 

4. การปฏิบัติตอสิ่งวดลຌอม 

ตระหนัก฿นความสำคัญของสิไงวดลຌอมป็นหลัก฿นการดำนินงาน จึง฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสม 
ทันสมัย สะอาด ละมีประสิทธิภาพ พืไอมิ฿หຌกิดปัญหากธรรมชาติ ชุมชน ละสังคม สรຌางจิตสำนึก฿น
การอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ละ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด฿นประทศ ดยปฏิบัติตามกฎหมายทีไ
กีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอมดຌวยความรับผิดชอบ ฿นฐานะป็นหนวยงานทีไสำคัญของสังคม 

5. การปฏิบัติตอรัฐบาล ประชาชน ลูกคຌา คูคຌา ละผูຌประกอบการ฿นธุรกิจดຌานดียวกัน 

ปฏิบัติตามพันธกิจทีไมีตอผูຌกีไยวขຌองกับการดำนินงาน เดຌก รัฐบาล ประชาชน ลูกคຌา คูคຌา ละ
ผูຌประกอบการ฿นธุรกิจดຌานดียวกัน ดຌวยความซืไอตรงละความป็นธรรม 

6. การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปเตย 

เม฿ชຌตำหนงหนຌาทีไสนับสนุน ละดำนินกิจกรรมอันป็นการฝัก฿ฝຆพรรคการมือง หรือบุคคล฿ด
บุคคลหนึไงทีไมีอำนาจทางการมือง ตจะพึงสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการปกครองตามระบอบประชาธิปเตย 
ดยสนับสนุน฿หຌเป฿ชຌสิทธิทางการมือง ชน การเปลงคะนนลือกตัๅง การป็นสมาชิกพรรคการมือง ตลอดจน
การมีสวนรวม฿นการบริหารองค์การ 

 

ขຌอพึงปฏิบัติตน 
 

1. การรักษาชื่อสียงของ กฟผ. 
ประพฤติตน฿หຌหมาะสมพืไอรักษาชืไอสียงกียรติคุณของ กฟผ. เมกระทำการ฿ด โ อันป็นการ

฿หຌรຌาย หรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสรຌางความสืไอมสียก กฟผ. ละพึงหลีกลีไยงการกระทำทุกประการทีไอาจ
กระทบกระทือนตอชืไอสียงกียรติคุณของ กฟผ. 

2. การรักษาผลประยชน์ของ กฟผ. 
เมกระทำการ฿ด โ อันป็นการขัดผลประยชน์หรือป็นการเมรักษาผลประยชน์ ละตຌองปฏิบัติ

หนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ ทุมท อุทิศตน ฿นการทำงานอยางตใมทีไทัๅง฿นละนอกวลาพืไอรักษาผลประยชน์
ของ กฟผ. 

3. การเม฿ชຌตำหนงหนຌาที่สวงหาผลประยชน์ 
เม฿ชຌตำหนงหนຌาทีไรียกรຌองหรือสวงหาผลประยชน์฿หຌกตนอง ญาติมิตร ครอบครัว หรือ

ผูຌอืไนทัๅงทางตรงละทางอຌอม  
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4. การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. 
เมนำทรัพย์สินของ กฟผ. ทัๅงสังหาริมทรัพย์ละอสังหาริมทรัพย์ รวมทัๅงทคนลยี ขຌอมูลการวิจัย

ละพัฒนา ตลอดจนสิไงประดิษฐ์ ละขຌอมูลอืไน โ ของ กฟผ. ทีไเมพึงปຂดผยเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนหรือ
ผูຌอืไน อันมิเดຌกีไยวกับกิจการของ กฟผ. 

5. การเมประกอบธุรกิจขงขันกับ กฟผ. 
เมประกอบธุรกิจ หรือดำนินการ หรือลงทุน฿นการประกอบการ฿ด โ ซึไงป็นหรืออาจป็น

การขงขันกับ กฟผ. พืไอ฿หຌป็นประยชน์สวนตนหรือพืไอประยชน์กผูຌอืไน 

6. การ฿ชຌสิทธิทางการมือง 
มีสิทธิสรีภาพ฿นการเป฿ชຌสิทธิทางการมืองตามทีไกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด ชน การลงคะนน

ลือกตัๅงหรือการป็นสมาชิกพรรคการมือง ตตຌองเมป็นผูຌดำรงตำหนง฿ด฿นพรรคการมือง 
7. การปฏิบัติหนຌาที่ดຌวยความซื่อสัตย์สุจริต 

ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต เมสวงหาผลประยชน์หรืออามิสสินจຌาง อันสอจตนา
เป฿นทางทุจริตตอหนຌาทีไทัๅงทางตรงละทางอຌอม 

8. การปฏิบัติตนตอผูຌบังคับบัญชา ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละผูຌรวมงาน 

▪ ผูຌบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาดยถຌวนหนຌาอยางสมไำสมอ ดຌวยความรัก อืๅออาทร 
ยุติธรรม ละมตตากรุณาตามหลักคุณธรรม 

▪ ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาตຌองคารพชืไอฟังละปฏิบัติตามคำสัไงของผูຌบังคับบัญชาทีไสัไงการ฿นหนຌาทีไ
ดยชอบ 

▪ การปฏิบัติตอผูຌรวมงานตຌอง฿ชຌวาจาสุภาพหมาะสมกับกาลทศะ เมสดงอาการขมขู ดูหมิไน  
หยียดหยาม เมกลาวรຌายหรือกระทำการ฿ด โ อันจะนำเปสูความตกยกละความสียหายกผูຌปฏิบัติงานอืไน 

9. การปฏิบัติตนตอประชาชน สังคม ละสิ่งวดลຌอม 

ปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดี พืไอ฿หຌป็นทีไยอมรับของสังคม ละพึงมีจิตสำนึก฿นความรับผิดชอบ
ทีไมีตอสิไงวดลຌอมละสังคมอยางจริงจัง ตຌองปฏิบัติตอผูຌอื ไนดຌวยความสุภาพ ฿หຌกียรติซึไงกันละกัน ละ
ตระหนักอยูสมอวาตนป็นผูຌรับ฿ชຌสังคมละประชาชน 

10. การ฿หຌละการรับของขวัญ 

หลีกลี ไยงการ฿หຌหรือรับของขวัญ ทั ๅงทรัพย์สินละสิไงของหรือผลประยชน์฿ด โ ระหวาง
ผูຌบังคับบัญชาละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา รวมทัๅงจากบุคคลอืไนหรือหนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการดำนินงานของ 
กฟผ. อันจะมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จตามอำนาจหนຌาทีไ วຌนตจะป็นการ฿หຌตามปกติประพณีนิยม ทรัพย์สิน
สิไงของหรือผลประยชน์฿ด โ นัๅน ตຌองมีมูลคาเมกินกวากณฑ์ตามทีไกฎหมายกำหนด  
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11. การเมกี่ยวขຌองกับยาสพติด 

เมกีไยวขຌองกับยาสพติดทุกชนิดเมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม หรือ฿ชຌตำหนงป็นผูຌ รับประกัน
ตัวผูຌตຌองหาคดียาสพติด วຌนตผูຌตຌองหานัๅนป็นสามีหรือภรรยา บุพการี หรือผูຌสืบสันดาน เมวาชัๅน฿ด โ ของ
คณะกรรมการ กฟผ. ฝຆายบริหารหรือผูຌปฏิบัติงาน 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

นอกหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. ภาย฿ตຌประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ 
กฟผ. ฝຆายบริหาร ละผู ຌปฏิบัติงาน ลຌว พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หมวด 1 

มาตรฐานทางจริยธรรมละประมวลจริยธรรม มาตรา 5 เดຌมีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐ ละสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจเดຌนำสาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมของ
จຌาหนຌาทีไของรัฐมาจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พืไอ฿ชຌป็นหลักกณฑ์฿น
การปฏิบัติตน ดย฿นหมวดทีไ โ จริยธรรมสำหรับผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขຌอ ไ เดຌมีการกำหนด฿หຌ
ผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจพึงปฏิบัติตนพืไอรักษาจริยธรรม ดังนีๅ 

แ. ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ดຌวยการสงสริม สนับสนุน ละพิทักษ์รักษา
สถาบันหลักของประทศ การรักษาผลประยชน์ละชืไอสียงของประทศชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา ละ
การทิดทูนรักษาเวຌซึไงสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทัๅงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญละกฎหมายละเมสดงการ
ตอตຌานหรือกระทำการอันอาจป็นปฏิปักษ์ตอสถาบันหลักของประทศ 

โ. ซืไอสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกทีไดี ละรับผิดชอบตอหนຌาทีไ ดຌวยการปฏิบัติหนຌาทีไอยางตรงเปตรงมา
ตามกฎหมายละตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกทีไดีดยมีความสุจริต฿จป็นทีไตัๅง พรຌอมรับการตรวจสอบ
ละผลจากการกระทำของตน รวมทัๅงคำนึงถึงจริยธรรม฿นบริบททีไป็นสากล฿นรืไองสังคม สิไงวดลຌอม สิทธิ
มนุษยชน ละคารพศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. กลຌาตัดสิน฿จละกระทำ฿นสิไงทีไถูกตຌองชอบธรรม ดຌวยการกลຌาตัดสิน฿จละยกยองผูຌทีไทำ฿นสิไง
ทีไถูกตຌองชอบธรรม ละกลຌาสดงความคิดหใน คัดคຌาน หรือสนอ฿หຌมีการลงทษผูຌทีไทำสิไงทีไเมถูกตຌอง รวมทัๅง
เมยอมกระทำ฿นสิไงทีไเมหมาะสมพียงพืไอรักษาผลประยชน์หรือสถานภาพของตนอง 

4. คิดถึงประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตัว ละมีจิตสาธารณะ  ดຌวยการตระหนักถึง
ประยชน์ของสวนรวมป็นทีไตัๅง มีความสียสละ ละมีจิตสาธารณะ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ รวมทัๅงเมกระทำการ
อันมีลักษณะป็นการขัดกันระหวางประยชน์สวนบุคคลละประยชน์สวนรวมละเมสวงหาประยชน์ดยมิ
ชอบ 

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ดຌวยการรับผิดชอบ มุงมัไน อุทิศตน ปฏิบัติหนຌาทีไพืไอ฿หຌบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามปງาหมายยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทละภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ความคาดหวังของผู ຌมีสวนกี ไยวขຌอง 
ผูຌรับบริการละประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละคิดถึงประยชน์ละความคุຌมคา฿นการ฿ชຌ
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ทรัพยากรของรัฐ รวมทัๅงคำนึงถึงปัจจัยทีไมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงานของผูຌบริหารละพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

6. ปฏิบัติหนຌาที ไอยางป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติ  ดຌวยการปฏิบัติหนຌาที ไอยางที ไยงธรรม 
ปราศจากอคติ ละเมลือกปฏิบัติดยการ฿ชຌความรูຌสึกหรือความสัมพันธ์สวนตัวหรือหตุผลของความตกตาง 
ชน ชืๅอชาติ ศาสนา พศ อายุ สภาพรางกาย สถานะทางศรษฐกิจสังคม ฯลฯ รวมทัๅงปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความ
ตใม฿จ ฿ส฿จ คารพ฿นศักดิ์ศรี ละปฏิบัติตอทุกคนอยางมีกียรติ 

7. ดำรงตนป็นบบอยางที ไดีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ดຌวยการดำรงตนป็น
บบอยางทีไดี฿นการดำนินชีวิต รักษากียรติศักดิ์ของจຌาหนຌาทีไของรัฐ ละปฏิบัติตนป็นพลมืองดีดຌว ยการ
คารพกฎหมายละมีวินัย รวมทัๅงรักษาชืไอสียงละภาพลักษณ์ของทางราชการดยรวม 

 

จรรยาบรรณ 
 

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติทีไผูຌประกอบอาชีพการงานตละอยางกำหนดขึๅน 
พืไอรักษาละสงสริมกียรติคุณชืไอสียงละฐานะของสมาชิก อาจขียนป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมกใเดຌ 
จากคำนิยามจรรยาบรรณตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ขຌางตຌน อธิบายเดຌวา ฿นตละกลุม
วิชาชีพ หรือหนวยงาน ควรมีการกำหนดนวทางการปฏิบัติทีไดี พืไอ฿หຌสมาชิก฿นกลุม วิชาชีพ หรือหนวยงาน 
ทุกคนรับทราบละนำเปปฏิบัติ฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน พืไอ฿หຌสาธารณชนกิดการยอมรับ หากพิจารณา
จรรยาบรรณ฿นมิติขององค์การลຌว จรรยาบรรณป็นสิไงทีไมีความสำคัญ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับองค์การละ
ปัจจกบุคคล ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับปัจจกบุคคล นืไองจากบุคลากรทุกระดับขององค์การถือป็นกลเก
สำคัญทีไจะทำ฿หຌองค์การขับคลืไอนเปเดຌ ละจรรยาบรรณจะป็นครืไองมือหนึไง ทีไจะชวย฿หຌกลเกของทุก
องคาพยพขององค์การขับคลืไอนเป฿นทิศทางดียวกัน ละทำ฿หຌองค์การสามารถดำนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ทีไตัๅงเวຌ รวมทัๅงเดຌรับการยอมรับจากผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌ  

กฟผ. ลใงหในถึงความสำคัญของจรรยาบรรณป็นอยางยิไง จึงเดຌจัดทำจรรยาบรรณของ กฟผ. 
ขึๅน ดยนำประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝຆายบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ซึไงระบุมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ กฟผ. ละขຌอพึงปฏิบัติตน มาป็นหลักการพืๅนฐาน ละนำนยบายละประกาศกีไยวกับการกำกับ
ดูลกิจการทีไดีละการปງองกันละตอตຌานการทุจริตของ กฟผ. รวมทัๅงหลักกณฑ์ทีไป็นมาตรฐานสากล เดຌก 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมละประมวลจริยธรรม 
มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรมของจຌาหนຌาทีไของรัฐุ  ประมวลจริยธรรมสำหรับผูຌบริหารละพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆไ ขຌอ ไ ขຌอพึงปฏิบัติตนพืไอรักษาจริยธรรมของผูຌบริหารละพนักงานรัฐวิสาหกิจของ
สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจุ จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
มืไอวันทีไ 24 กุมภาพันธ์ 2541ุ มาตรการปງองกันการสวงหาประยชน์จากการป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ็ มีนาคม 2541ุ นวทางการดำนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิผล ป โ55้ รวมทัๅงหลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ละนว
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ปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี ฿นหมวดทีไ 4 บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
ละหมวดทีไ 8 จรรยาบรรณ มาบูรณาการละประยุกต์฿ชຌ พืไอจัดทำป็นจรรยาบรรณ฿นทุกระดับ คือ องค์การ 
คณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน ละพืไอ฿หຌมีนวทาง฿นการปฏิบัติทีไชัดจนกบุคลากรทัๅง 3 

กลุมของ กฟผ. จึงมีการกำหนดนวปฏิบัติทีไดีเวຌ พืไอป็นนวทาง฿นการนำเปปฏิบัติ฿หຌครอบคลุมผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียของ กฟผ. จำนวน แแ กลุม เดຌก กลุมภาครัฐละผูຌกำกับดูล กลุมชุมชน กลุมนักวิชาการละประชา
สังคม กลุมสืไอมวลชน กลุมลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา กลุมพันธมิตรธุรกิจ กลุมพนักงานละสหภาพรงงาน กลุม
การงิน กลุมคณะกรรมการ กฟผ. กลุมบริษัท฿นครือ ละกลุมคูขง 
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จรรยาบรรณ฿นการดำนินงานของ กฟผ. 
 

กฟผ. กำหนด฿หຌมีจรรยาบรรณ฿นการดำนินงานของ กฟผ. พืไอ฿ชຌป็นมาตรฐาน฿นการดำนินงาน 
ซึไงมีรายละอียด ดังนีๅ 

แ. ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

2. ฿หຌบริการดຌานพลังงานอยางมีคุณภาพ ชืไอถือเดຌ ดยยึดมัไนคุณธรรม฿นการดำนินงาน 

3. คำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยปฏิบัติตอทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองอยางสมอภาค ป็นธรรม ละ
ตรวจสอบเดຌ 

4. คารพละปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดำนินงานอยางครงครัด 

5. ดำนินงานบนพืๅนฐานปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
6. ฿นการดำนินงานจะตຌองยึดถือผลประยชน์ของ กฟผ. ป็นสำคัญ ดยหลีกลีไยงเมกีไยวขຌอง

กับกิจกรรมทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ 
7. ฿หຌความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผ. ทัๅงทางดຌานความรูຌความสามารถละ

ปลูกจิตสำนึก฿หຌมีคุณธรรม ซืไอสัตย์ สุจริต พากพียร อดทน ละรับผิดชอบ 

8. สรຌางสริมความมัไน฿จ฿นการทำงาน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ทัๅงผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย 
การ฿หຌรางวัลละการลงทษทีไป็นธรรม รวมทัๅงสภาพวดลຌอมทีไมีความปลอดภัยตอชีวิตละทรัพย์สิน 

9. มีสวนรวม฿นการสรຌางสมดุล฿หຌสังคม ดย฿หຌความสำคัญตอสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม 

10. ดำนินงานดยยึดถือผลประยชน์สวนรวม ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียมากกวาประยชน์สวนตน 

11. พึงยึดถือปฏิบัติตามนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดีของ กฟผ. ละจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยางครงครัด 

12. จัด฿หຌม ีช องทาง฿นการรับร ื ไองร ຌองร ียนกี ไยวกับการประพฤติที ไผ ิดจริยธรรมละ
จรรยาบรรณ กฟผ. 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ. 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ. 
 

คณะกรรมการ กฟผ. ป็นบุคลากรของ กฟผ. ซึไงเดຌรับความเวຌวาง฿จละเดຌรับมอบหมายจาก
รัฐบาล฿หຌขຌามากำกับดูล กฟผ. พืไอ฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรของ กฟผ. อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
ละกิดประยชน์สูงสุดกผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย ประธานกรรมการละกรรมการ กฟผ. จึงตຌองถือปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ กฟผ. ดังนีๅ 

แ. ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

2. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ละขຌอบังคับของ กฟผ. ละมืไอจะ
ดำนินการ฿ด โ กับ กฟผ. จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ กฟผ.  

3. กำกับดูล กฟผ. ดยยึดหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ประกอบดຌวย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา พืไอผลประยชน์
ของรัฐ องค์การ ละผูຌปฏิบัติงาน ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต ตลอดจนพืไอรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ 

4. กำหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์การดำนินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสำคัญของ 
กฟผ.  ดยคำนึงถึงผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผ. 

5. ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ดยเมฝัก฿ฝຆการมือง ละวางตัวป็นกลางอยางครงครัด 
พืไอผลประยชน์ตอรัฐ องค์การ ละผูຌปฏิบัติงานทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต 

6. เมมีสวนเดຌสวนสีย฿นกิจการทีไกระทำกับ กฟผ. หรือ฿นกิจการทีไมีลักษณะป็นการขงขันกับ 
กฟผ. ทัๅงนีๅ เมวาดยทางตรงหรือดยทางอຌอม 

7. พึงปฏิบัติหนຌาทีไ ดยหลีกลีไยงความขัดยຌงผลประยชน์สวนตนตอผลประยชน์ขององค์การ 
พืไอ฿หຌการบริหารงานป็นเปอยางตใมทีไละมีประสิทธิภาพ ผลประยชน์ขຌางตຌนรวมถึง 

(1) เมหาผลประยชน์สวนตัวจากการป็นกรรมการ 

(2) เม฿ชຌความลับ ทรัพย์สิน หรืองินทุนของขององค์การ฿นทางทีไผิด 

(3) เมป็นกรรมการ฿นบริษัททีไป็นคูขงขันขององค์การ 
(4) เมมีผลประยชน์฿นการทำสัญญาขององค์การ 

8. ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความระมัดระวัง ละเมสรຌางขຌอผูกมัดทีไอาจขัดยຌงกับหนຌาทีไของตน฿น
ภายหลัง 

9. เมสวงหาผลประยชน์อันมิชอบจากการทำงานเมวาทางตรงหรือทางอຌอม 

แเ. เมป็นผูຌประกอบการหรือป็นผูຌถือหุຌนสำคัญ หรือมีบุคคล฿นครอบครัวป็นกรรมการหรือ
ป็นผูຌถือหุຌน฿นกิจการหรือธุรกิจการคຌา฿ดอันมีสภาพอยางดียวกัน ละป็นการขงขันหรือทำธุรกิจกับ กฟผ. 
เมวากระทำพืไอประยชน์ของตนองหรือของผูຌอืไน 
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1แ. เมกระทำการ฿ด อันมีลักษณะป็นการขຌาเปบริหารหรือจัดการ฿ด โ ฿นลักษณะทีไมีผลบัไนทอน
ผลประยชน์ของ กฟผ. หรืออืๅอประยชน์฿หຌบุคคลหรือนิติบุคคล฿ด โ เมวาจะทำพืไอประยชน์ของตนอง
หรือของผูຌอืไน 

12. เมขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌหรือรับสินบน เมวาทางตรงหรือทางอຌอม พืไอประยชน์
สวนตนหรือทีไกีไยวขຌองกับตนอง ละพืไอประยชน์ของ กฟผ. หรือทีไกีไยวขຌองกับ กฟผ. 

13. ปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมความสามารถ พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอหนวยงานทีไกำกับดูล 

14. ปฏิบัติตนป็นตຌนบบที ไดีดຌานธรรมาภิบาล พื ไอป็นบบอยางที ได ี฿หຌกผู ຌบริหารละ
ผูຌปฏิบัติงาน  

15. จัด฿หຌมีชองทางการรับรื ไองรຌองรียน กำกับ ละติดตามการจัดการขຌอรຌองรียน ฿หຌมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
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• นวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ดຌานภาครัฐละผูຌกำกับดูล 

1. กำหนดนยบายตาง โ ของ กฟผ. ฿หຌตอบสนองตอนยบาย ยุทธศาสตร์ หรือผนงานทีไสำคัญ
ของประทศ พืไอประยชน์ตอภาครัฐ 

2. กำกับ ละติดตาม฿หຌการดำนินงานของ กฟผ. ป็นเปกฎหมายละนยบายของหนวยงาน
ภาครัฐหรือผูຌกำกับดูล รวมทัๅง฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเขปรับปรุงการดำนินงานของ กฟผ. ฿หຌ
ตอบสนองเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

3. กำกับละติดตาม฿หຌมีการรายงานผลการดำนินงานทีไสำคัญของ กฟผ. กหนวยงานภาครัฐทีไ
กีไยวขຌองอยางถูกตຌอง ทันวลา 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ดຌานคณะกรรมการ กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน 
ละบริษัท฿นครือ 

1. กำหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานดยคำนึงถึง
คณะกรรมการ กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ 

2. กำกับดูล ละติดตามผูຌบริหาร฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายละผนงานทีไกำหนดเวຌอยาง
สมไำสมอ 

3. ตรวจสอบการกระทำทีไเมถูกตຌองของกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงานดຌวยความ
ปรง฿ส ละป็นธรรม 

4. พิจารณาตงตัๅงผูຌบริหารระดับสูงดຌวยความปรง฿ส ป็นธรรม ดยคำนึงถึงความรูຌ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ละประยชน์ทีไ กฟผ. จะเดຌรับป็นสำคัญ 

5. ขຌารวมกิจกรรมที ไสำคัญตาง โ ของ กฟผ. พื ไอสงสริม฿หຌกิดการมีส วนรวมระหวาง 
คณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน  

6. มีสวนรวมกับคณะกรรมการละฝายบริหารทีไกีไยวของ พืไอรวมกันพิจารณากเขปญหาอยาง
หมาะสม กรณีทีไการด้านินงานของ กฟผ. เมปนเปตามผนงานหรืองบประมาณทีไก้าหนด 

7. สดงความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมละจรรยาบรรณ พืไอป็น
บบอยางทีไดี฿หຌกกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ดຌานพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ละกลุม
การงิน 

1. กำหนดนยบาย ปງาหมาย ละกลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสำคัญ
ของ กฟผ. ดยคำนึงถึงพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน 

2. กำกับดูลการดำนินงานของ กฟผ. ฿หຌมีความปรง฿ส ละป็นธรรมตอพันธมิตรธุรกิจ คูขง 
ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน 
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3. ฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเขปรับปรุง หากการดำนินงานของ กฟผ. สงผลกระทบตอ
พันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน 

4. ติดตามละรงรัด฿หຌฝຆายบริหารดำนินการกຌเข ละปรับปรุงการดำนินงานอยางรงดวน หาก
พันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน เดຌรับผลกระทบจากการดำนินงาน
ของ กฟผ. เมวาจะป็นทางตรงหรือทางอຌอม 

5. สงสริม ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงานกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ
พันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ดຌานชุมชน 

1. กำหนดนยบาย ปງาหมาย ละกลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสำคัญ
ของ กฟผ. ดยคำนึงถึงชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม  

2. กำกับละติดตามการดำนินงานชอง กฟผ. ละ฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการกຌเข
ปรับปรุง หากการดำนินงานของ กฟผ. สงผลกระทบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม 

3. สงสริม ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริหารละผูຌปฏิบัติงานกิดจิตสำนึก฿นความรับผิดชอบตอชุมชน 
สังคม ละสิไงวดลຌอม 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ดຌานสื่อมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม 

1. สงสริม ละสนับสนุน฿หຌฝຆายบริหารปຂดผยขຌอมูลการดำนินงานของ กฟผ. ทีไถูกตຌอง รวดรใว 
ละทันวลา 

2. มีสวนรวมกับกิจกรรมของนักวิชาการละประชาสังคม พืไอชีๅจงนวทางการดำนินงานของ 
กฟผ. ละสรຌางกับรับรูຌละความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับภารกิจของ กฟผ. 
 

• นวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ. ดຌานองค์การ 

1. กำหนดนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละ฿หຌความหในชอบผนงานทีไสำคัญของ 
กฟผ. ดยคำนึงถึงประยชน์ทีไ กฟผ. จะเดຌรับป็นสำคัญ  

2. ฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นดຌานตาง โ พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการดำนินงาน฿หຌก กฟผ. 
3. ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ละ฿ชຌความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์ทีไมีตใม

ศักยภาพ พืไอประยชน์ตอ กฟผ.  
4. เม฿ชຌขຌอมูล ทรัพย์สินของ กฟผ. ขณะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะทีไป็นคณะกรรมการ กฟผ. พืไอ

ประยชน์กตนองหรือผูຌอืไน หรือทำ฿หຌ กฟผ. สียประยชน์ 
5. ฿นการพิจารณาหในชอบรืไองทีไสำคัญของ กฟผ. หรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿ด โ ตຌองเมกิดการขัดกัน

ระหวางประยชน์สวนตนละประยชน์สวนรวม 

6. กำกับ ละติดตามการจัดการขຌอรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ 
กฟผ. ฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิภาพ 
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จรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผ. 
 

ผูຌบริหาร กฟผ. ป็นผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผูຌบริหารสูงสุด ฿หຌทำหนຌาทีไ฿นการ
บริหารงาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ พืไอ฿หຌการบริหารป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
ผูຌบริหารควรถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌบริหาร กฟผ. ดังนีๅ 

1. ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

2. บริหารงาน ละติดตามการดำนินงานตามนยบาย ละผนงานทีไสำคัญของ กฟผ. ดยยึด
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา 
พืไอ฿หຌการดำนินงานของ กฟผ. มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

3. บริหารงานดยคำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผ. 
4. บริหารงานดยสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน ฿นดຌานผลตอบทน การตงตัๅงยกยຌาย 

การ฿หຌรางวัลละการลงทษทีไป็นธรรม ละการจัดสภาพวดลຌอมการทำงาน฿หຌมีความปลอดภัยตอชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

5. บริหารงานดยคำนึงถึงความขัดยຌงทางผลประยชน์อยางรอบคอบพืไอประยชน์ของ กฟผ. 
รวมทัๅงติดตาม฿หຌมีการปฏิบัติตามกฎระบียบ ตามขัๅนตอนการดำนินการ ละการปຂดผยขຌอมูลรายการทีไอาจ
มีความขัดยຌงของผลประยชน์ ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน 

6. เมขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌหรือรับสินบน เมวาทางตรงหรือทางอຌอม พืไอประยชน์
สวนตนหรือทีไกีไยวขຌองกับตนอง ละพืไอประยชน์ของ กฟผ. หรือทีไกีไยวขຌองกับ กฟผ. 

7. บริหารจัดการทรัพยากรของ กฟผ. ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

8. ติดตามการบริหารจัดการ กฟผ. ฿นดຌานการดำนินงาน การรายงานทางการงินละเม฿ช
การงิน การปฏิบัติตามกฎระบียบ อยางครงครัด 

9. สงสริม฿หຌผู ຌปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงศีลธรรม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมละ
จรรยาบรรณของ กฟผ. ละติดตามพืไอ฿หຌมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 

10. สดงความมุงมัไน฿นการปฏิบัติตนป็นผูຌนำทีไดี มีธรรมาภิบาล พืไอป็นบบอยางทีไดี฿หຌก
ผูຌปฏิบัติงาน  

11. คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย ละเมมีพฤติกรรมทีไป็น การ
คุกคามทางพศ 

12. บริหารจัดการขຌอรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌมีความปรง฿ส 
ป็นธรรม ละมีประสิทธิภาพ 
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• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌบริหาร กฟผ. ดຌานภาครัฐละผูຌกำกับดูล 

1. บริหารงานพืไอตอบสนองตอนยบาย กลยุทธ์ ละผนงานทีไสำคัญของหนวยงานภาครัฐ
ละผูຌกำกับดูล 

2. บริหารงาน ติดตาม ละตรวจสอบการดำนินงาน฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายกำหนด ละ
สงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติงานคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. รายงานผลการดำนินงานกคณะกรรมการ กฟผ. ละหนวยงานภาครัฐทีไกำกับดูลอยาง
ครบถຌวน ถูกตຌอง ละทันวลา 

4. ตระหนักถึงการสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับหนวยงานภาครัฐละผู ຌกำกับดูล ฿หຌอยู ฿น
ขอบขตทีไหมาะสม 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌบริหาร กฟผ. ดຌานคณะกรรมการ กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน ละ
บริษัท฿นครือ 

1. บริหารงาน฿หຌตอบสนองตอนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์฿นการดำนินงาน ละผนงานทีไ
เดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

2. บริหารจัดการดยคำนึงถึงพนักงานละสหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ 

3. ปฏิบัติตอผูຌปฏิบัติงานทุกคนดຌวยความมตตากรุณา อยางทาทียมกัน ละเมลือกปฏิบัติ 
4. ปຂดอกาส฿หຌผู ຌปฏิบัติงานเดຌมีสวนรวม฿นการคิด ตัดสิน฿จ ดยเมปຂดกัๅนความคิดที ไป็น

ประยชน์ตอ กฟผ. 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล ิการสรรหา การพิจารณาผลตอบทน การพัฒนา

ศักยภาพี ดຌวยความปรง฿ส ละป็นธรรม หลีกลีไยงการ฿ชຌระบบอุปถัมภ์ 
6. จัด฿หຌมีสภาพวดลຌอม฿นการทำงานทีไมีความปลอดภัยตอชีวิตละทรัพย์สิน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน  
7. สอดสองดูลสถานทีไทำงาน฿หຌปลอดจากการลนการพนัน การดืไมอลกอฮอล์ ละการ฿ชຌยา

สพติด หรือกิจกรรม฿ด โ ทีไขัดตอกฎหมาย 

8. กใบรักษาขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌปฏิบัติงานเวຌป็นความลับ ละเมนำขຌอมูลสวนบุคคลของ
ผูຌปฏิบัติงานเปผยพรหรือ฿ชຌประยชน์฿ด โ 

9. มุงมัไน฿นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล พืไอป็นบบอยางทีไดี฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน 

10. เมสดงพฤติกรรมขมขู  ด ูหมิ ไนหยียดหยาม เมกลาวรຌายหรือกระทำการ฿ด โ ตอ
คณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละสหภาพรงงาน 

11. ปฏิบัติตอคณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละสหภาพ
รงงาน ดยคารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ ละเมมีพฤติกรรมทีไป็นการคุกคามทางพศ เมวาดຌวยวาจาหรือ
การกระทำ 

12. จัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ รวมทัๅง
บริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล  
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• นวปฏิบัติที ่ดีของผูຌบริหาร กฟผ. ดຌานพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ละกลุม
การงิน 

1. บริหารงานตามนยบาย กลยุทธ์ ละผนงานทีไสำคัญของ กฟผ.  ดยคำนึงถึงดุลยภาพของ 
กฟผ. กับพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน  

2. บริหารจัดการ฿หຌกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุมีความปรง฿ส ละป็นธรรม
ตอคูพันธมิตรธุรกิจทุกราย ดยเมมีการลือกปฏิบัติ 

3. กำกับดูล฿หຌผูຌปฏิบัติงานปฏิบัติตามขัๅนตอน หรือตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌกพันธมิตรธุรกิจ 
คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน 

4. สงสริม฿หຌกิดกระบวนการปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ละการบริการอยาง
ตอนืไอง พืไอตอบสนองตอลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา 

5. สอดสองดูล พืไอปງองกันเม฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีการรียก รับ ฿หຌ ผลประยชน์฿ด โ หรือกระทำ
การ฿ด โ ทีไเมสุจริตกับพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌา 

6. ควบคุม ละตรวจสอบการจัดกใบขຌอมูลละดูลรักษาขຌอมูลของพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌา 
ละจຌาหนีๅ ฿หຌมีความปลอดภัย  

7. จัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ รวมทัๅง
บริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌบริหาร กฟผ. ดຌานชุมชน 

1. บริหารงานดยลือก฿ชຌกระบวนการ อุปกรณ์ ละทคนลยี ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ละ
เมสรຌางผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนละสังคม 

2. ป็นผูຌนำละปลูกฝังจิตสำนึกรืไองความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม฿หຌก
ผูຌปฏิบัติงาน  

3. สนับสนุนกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอมทีไหมาะสม พืไอ฿หຌชุมชนละ
สังคมกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน 

4. สนับสนุน฿หຌมีกระบวนการนำชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการดำนินงานของ กฟผ. ภาย฿ตຌ
หลักกณฑ์ทีไกฎหมายกำหนด 

5. ตัดสิน฿จละกำหนดทางลือก฿นการตอบสนองตอขຌอสนอนะ ความตຌองการ ละความ
คาดหวังของชุมชนละสังคมอยางหมาะสม 

6. จัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ รวมทัๅง
บริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล 
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• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌบริหาร กฟผ. ดຌานสื่อมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม 

1. ตรวจสอบขຌอมูลขาวสารของ กฟผ. ฿หຌมีความถูกตຌอง กอนนำเปผยพร฿หຌ สื ไอมวลชน 
นักวิชาการละประชาสังคม ละปຂดอกาส฿หຌสามารถตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลขาวสาร 

2. ขຌาเปมีสวนรวมหรือสนับสนุน฿หຌผูຌปฏิบัติงานขຌาเปมีสวนรวมกับกิจกรรมของนักวิชาการละ
ประชาสังคม฿นขอบขตทีไหมาะสม 

3. สนับสนุน฿หຌมีกระบวนการนำนักวิชาการละประชาสังคมขຌามามีสวนรวม฿นการดำนินงาน
ของ กฟผ. ภาย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไกฎหมายกำหนด 

4. เมสดงพฤติกรรมขมขู ดูหมิไนหยียดหยาม เมกลาวรຌายหรือกระทำการ฿ด โ ตอสืไอมวลชน  

นักวิชาการละประชาสังคม 

5. จัด฿หຌมีชองทางการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ รวมทัๅง
บริหารจัดการขຌอรຌองรียน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิผล 
 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌบริหาร กฟผ. ดຌานองค์การ 
1. รักษาชืไอสียง กียรติละศักดิ่ศรีของตน ดยเมกระทำการ฿ดโ ทีไอาจทำ฿หຌกิดความสืไอม

สียตอตำหนงหนຌาทีไ฿นฐานะผูຌบริหาร ละสงผลกระทบตอภาพลักษณ์ของ กฟผ. 
2. ปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ คำสัไง ประกาศของ กฟผ. อยางครงครัด  
3. มุงมัไนปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ละตใมความสามารถ พืไอประยชน์ของ กฟผ.  
4. บริหารงานดยประยุกต์องค์ความรูຌทางวิชาชีพละทักษะการบริหาร พืไอ ป็นประยชน์ตอ

การบริหารงานตามภารกิจ฿หຌบรรลุปງาหมายของ กฟผ.  
5. หมัไนรียนรูຌ พืไอพิไมพูนความรูຌ พัฒนาทักษะ พืไอ฿หຌมีวิสัยทัศน์ สามารถบริหาร กฟผ. ภาย฿ตຌ

สภาพวดลຌอมตาง โ ทีไมีการปลีไยนปลงเดຌป็นอยางด ี

6. เมบริหารงานหรือดำนินการ฿ด โ ฿นลักษณะทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ 
7. รักษาละปງองกันขຌอมูลลับของ กฟผ. เม฿หຌมีการนำเปผยพรกสาธารณะ หรือ฿หຌบุคคล฿ด

บุคคลหนึไงนำเป฿ชຌประยชน์ ละกอ฿หຌกิดความสียหายก กฟผ. 
8. เมนำทรัพย์สินของ กฟผ. ทีไอยู฿นความดูลของตนอง เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไน

ดยมิชอบ หรือเมกิดประยชน์ตอ กฟผ. 
9. เมรับของขวัญ งิน หรือบัตรกำนัล฿ด โ ฿นชวงทศกาลทีไสำคัญ หรือวาระอืไน โ 

10. บริหารจัดการขຌอรຌองรียนกีไยวกับการฝຆาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ กฟผ. ฿หຌมีความ
ปรง฿ส ป็นธรรม ละมีประสิทธิภาพ 
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จรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. 
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จรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. 
 

ผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน ถือป็นกลเกสำคัญ฿นการขับคลืไอน฿หຌการดำนินงานของ กฟผ. บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทัๅงสงสริมภาพลักษณ์ขององค์การ ดังนัๅน ผูຌปฏิบัติงานจึงควรประพฤติปฏิบัติตน฿หຌ
หมาะสม หลีกลีไยงการกระทำทีไอาจสงผลกระทบตอชืไอสียงกียรติคุณของ กฟผ.  ละตຌองปฏิบัติตน฿หຌ
สอดคลຌองกับจรรยาบรรณของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ดังนีๅ 

1. ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศ อันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

2. ปฏิบัติงานดยนำหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุ ຌมคา มา฿ชຌป็นนวทาง พื ไอ฿หຌ การทำงานมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล 

3. ปฏิบัติงานดยคำนึงถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ กฟผ. 
4. ตระหนักถึงความถูกตຌองดีงามของศีลธรรม วัฒนธรรม มาตรฐานดຌานจริยธรรม ละ

ปฏิบัติงานดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพอยางครงครัด 

5. มีความซืไอสัตย์ สุจริต จริง฿จ ขยันอดทน มีระบียบวินัย 

6. เมกระทำการ฿ด โ อันจะนำมาซึ ไงความขัดยຌงทางผลประยชน์  พื ไอผลประยชน์ของ
องค์การ รวมทัๅงปฏิบัติตามระบียบปฏิบัติ ขัๅนตอนการดำนินการทีไเดຌกำหนดเวຌอยางถูกตຌองครบถຌวน 

7. เมขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌหรือรับสินบน เมวาทางตรงหรือทางอຌอม พืไอประยชน์
สวนตนหรือทีไกีไยวขຌองกับตนอง ละพืไอประยชน์ของ กฟผ. หรือทีไกีไยวขຌองกับ กฟผ. 

8. ปฏิบัติงานดยคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของหนวยงาน องค์การละสวนรวม ประหยัด ฿ชຌ
ทรัพยากรอยางคุຌมคา สรຌางสรรค์ผลิตภัณฑ์ละบริการทีไมีคุณภาพ ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌสมบูรณ์
ยัไงยืน 

9. คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง ละเมมีพฤติกรรมทีไป็นการคุกคาม
ทางพศ 

10. ปฏิบัติตอผูຌบังคับบัญชาดຌวยความสุภาพ คารพชืไอฟัง ละปฏิบัติตอผูຌรวมงานดຌวย
ความป็นมิตร 

11. ปฏิบัติตนป็นผูຌปฏิบัติงานทีไดี มีธรรมาภิบาล พืไอป็นบบอยางทีไดี฿หຌกผูຌรวมงาน 

12. จຌงขຌอมูลหรือชีๅบาะสมืไอพบผูຌที ไฝຆาฝืนประมวลจริยธรรม หรือมีการทุจริตกิดขึๅน฿น
องค์การ 
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• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ดຌานภาครัฐละผูຌกำกับดูล 

1.  ปฏิบัติงานดยยึดถือตามกฎหมาย กฎระบียบตาง โ ของภาครัฐละผู ຌกำกับดูลอยาง
ครงครัด  

2.  ฿หຌความรวมมือ ละมีสวนรวม฿นกิจกรรมตาง โ ของหนวยงานภาครัฐละผูຌกำกับดูลอยาง
หมาะสม 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ดຌานคณะกรรมการ กฟผ. พนักงานละสหภาพรงงาน 
ละบริษัท฿นครือ 

1.  ปฏิบัติงานตามนยบาย กลยุทธ์ ละผนงานทีไสำคัญของ กฟผ. ตามทีไเดຌรับความหในชอบ
จากคณะกรรมการ กฟผ. ละเดຌรับการถายทอดมาจากผูຌบริหาร   

2.  คารพ ชืไอฟัง ละปฏิบัติตามคำสัไงของผูຌบังคับบัญชาทีไสัไงการ฿นหนຌาทีไดยชอบ 

3.  เมปฏิบัติงานขຌามผูຌบังคับบัญชาหนือตน วຌนตกรณีจำป็นละป็นคำสัไงของผูຌบังคับบัญชาทีไ
หนือกวา 

4.  สามารถทำงานรวมกันป็นทีมกับคณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน สหภาพ
รงงาน ละบริษัท฿นครือ ละรวมสดงความคิดหในละรับฟังความคิดหในของสมาชิก฿นทีม  

5.  เม สดงพฤติกรรมขมขู   ด ูหมิ ไนหย ียดหยาม เมกล าวร ຌายหรือกระทำการ฿ด โ ตอ
คณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน สหภาพรงงาน ละบริษัท฿นครือ อันจะนำเปสูความตกยก
ละความสียหายกผูຌอืไน 

6.  คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ ละเมมีพฤติกรรมทีไป็นการคุกคามทางพศ เมวาดຌวยวาจา
หรือการกระทำตอคณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน สหภาพรงงาน  

7.  ปฏิบัติตน฿หຌสอดคลຌองกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมละจรรยาบรรณ พืไอป็นบบอยางทีไดี
฿หຌกผูຌรวมงานคนอืไน 

8.  ขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมของสหภาพรงงาน กฟผ. อยางหมาะสม 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ดຌานพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ละกลุม
การงิน 

1. ปฏิบัติงานตามขัๅนตอน หรืองืไอนเขการทำงานทีไกำหนดเวຌ ละปฏิบัติตอพันธมิตรธุรกิจ คูขง 
ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน อยางทาทียมกัน 

2. ปรับปรุงละพัฒนาการปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน พืไอตอบสนองตอพันธมิตรธุรกิจ 
ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน 

3. เมรียกรับผลประยชน์ หรือกระทำการ฿ด โ ทีไเมสุจริตกับพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌา 
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4. จัดกใบขຌอมูล ละดูลรักษาขຌอมูลของพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌา ละจຌาหนีๅ฿หຌมีความ
ปลอดภัย พืไอปງองกันเม฿หຌมีการนำขຌอมูลเป฿ชຌ฿นทุกกรณี 

5. ฿หຌขຌอมูลขาวสารของ กฟผ. ทีไถูกตຌอง ทันหตุการณ์ ละสามารถตรวจสอบเดຌก พันธมิตร
ธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน  

6. ปฏิบัติตอพันธมิตรธุรกิจ คูขง ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน ดຌวย
ความสุภาพละป็นมิตร คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ เมสดงพฤติกรรมขมขู ดูหมิไนหยียดหยาม หรือกลาว
รຌาย อันจะนำเปสูความขัดยຌงกิดขึๅน 

7. ปຂดอกาส฿หຌพันธมิตรธุรกิจ ลูกคຌาละผูຌ฿ชຌเฟฟງา ขຌามามีสวนรวม฿นการดำนินงานของ กฟผ. 
ภาย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไกฎหมายกำหนด 

8. รับฟังความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ หรือความคาดหวังจากพันธมิตรธุรกิจ ลูกคຌา
ละผูຌ฿ชຌเฟฟງา จຌาหนีๅ ละสถาบันทางการงิน ละนำมากຌเขปรับปรุง พืไอสรຌางความพึงพอ฿จ 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ดຌานชุมชน 

1. ปฏิบัติงานดยคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรม ขนบธรรมนียม ละวัฒนธรรมของชุมชนตละ
ทຌองถิไนทีไขຌาเปกีไยวขຌอง 

2. ปฏิบัติงานทีไป็นประยชน์ตอชุมชนละสังคม พืไอชวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ละทำ฿หຌชุมชนกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน 

3. ระมัดระวัง ละหลีกลีไยงการปฏิบัติงานทีไอาจจะกอ฿หຌกิดความสียหายกับสิไงวดลຌอม ละ
มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน 

4. มีจิตสำนึกดຌานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม 

5. ปฏิบัติตอประชาชน฿นชุมชนดຌวยความสุภาพละป็นมิตร คารพศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ เม
สดงพฤติกรรมขมขู ดูหมิไนหยียดหยาม หรือกลาวรຌาย อันจะนำเปสูความขัดยຌงกิดขึๅน 

6. รับฟังความคิดหใน ขຌอสนอนะ ความตຌองการ หรือความคาดหวังของชุมชน พืไอนำมา
ดำนินการกຌเขปรับปรุง พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองกิดความพึงพอ฿จ 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ดຌานสื่อมวลชน นักวิชาการละประชาสังคม 
 

1. ฿หຌขຌอมูลขาวสารของ กฟผ. ทีไป็นจริง ถูกตຌอง รวดรใว ทันวลากสืไอมวลชน นักวิชาการละ
ประชาสังคม ดยเมมีการปຂดกัๅน 

2. ขຌาเปมีสวนรวมกับกิจกรรมของนักวิชาการละประชาสังคม฿นขอบขตทีไหมาะสม 

3. ปຂดอกาส฿หຌนักวิชาการละประชาสังคมขຌามามีสวนรวม฿นการดำนินงานของ กฟผ. 
ภาย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไกฎหมายกำหนด 



หนຌา 27 

4. เมสดงพฤติกรรมขมขู ดูหมิไนหยียดหยาม เมกลาวรຌายหรือกระทำการ฿ด โ ตอสืไอมวลชน 

นักวิชาการละประชาสังคม 

5. รับฟังขຌอคิดหในละขຌอสนอนะของนักวิชาการละประชาสังคมทีไมีประยชน์มาปรับปรุง
การดำนินงาน 

 

• นวปฏิบัติที่ดีของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ดຌานองค์การ 

1. ปฏิบัติตามขຌอบังคับ นยบาย ระบียบ คำสัไง ประกาศของ กฟผ. อยางครงครัด 

2. รักษาชืไอสียง กียรติละศักดิ่ศรีของตน เมกระทำการ฿ด โ ทีไอาจทำ฿หຌกิดความสืไอมสียตอ
ตำหนงละสงผลกระทบตอภาพลักษณ์ของ กฟผ. 

3. เม฿หຌขຌอมูลอันป็นทใจ หรือมีจตนาทีไจะทำ฿หຌบุคคลอืไนขຌา฿จผิดตอ กฟผ. 
4. ปฏิบัติงานดຌวยความมุงมัไน ตใมความสามารถ ดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพป็นนวทาง  
5. มีความซืไอสัตย์สุจริต ละมีจิตสำนึก฿นความรับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย 

6. เมนำทรัพย์สินของ กฟผ. เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัวหรือผูຌอืไนดยมิชอบ หรือเมกิดประยชน์
ตอ กฟผ. 

7. เมปຂดผยขຌอมูลที ไป็นความลับของ กฟผ. ฿หຌกสาธารณะ ซึไงอาจถูกผูຌอื ไนนำเป฿ชຌละ
กอ฿หຌกิดความสียหายก กฟผ. 

8. เม฿ชຌตำหนงหนຌาทีไ พืไอการสวงหาผลประยชน์สวนตน หรือทำ฿หຌ กฟผ. สียประยชน์ 
9. ดูลละรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. ฿หຌอยู฿นสภาพดี พรຌอม฿ชຌ ละเม฿หຌกิดการสูญหาย 

10.  ชวยรักษาผลประยชน์ของ กฟผ. หากพบวา มีผูຌทีไฝຆาฝืนประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ 
หรือกระทำการทุจริต฿น กฟผ. ตຌองจຌงขຌอมูล฿หຌผู ຌที ไรับผิดชอบทราบ หรือรຌองรียนผานชองทางรับรื ไอง
รຌองรียนของ กฟผ. 
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การรับรื่องรຌองรียนกี่ยวกับการปฏิบัติฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ. 
 

กฟผ. คารพละคำนึงถึงสิทธิของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย จึง฿หຌความสำคัญกับขຌอรຌองรียนการ
ประพฤติฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ ดย กฟผ. มีการจัดตัๅงศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผ. ตามมติทีไประชุม 
คบ.กฟผ. ครัๅงทีไ ้/โ55ไ มืไอวันทีไ แๆ กันยายน โ55ไ พืไอบริหารจัดการขຌอคิดหในทีไเดຌรับจากผูຌมีสวนเดຌสวน
สียผาน ๆ ชองทางการรับรืไอง เดຌก  

1. ระบบการจัดการรืไองราวรຌองทุกข์ของรัฐบาล ิระบบ 1111ี  
2. Internet ทีไ www.egat.co.th มนูติดตอขຌอรຌองรียน/ขຌอคิดหใน  
3. Intranet ทีไ http://cmcูcenter.egat.co.th ระบบจัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน 

4. ศูนย์ขຌอมูลขาวสาร กฟผ. หรือ EGAT Call Center 1416  

5. หนังสือขຌา กฟผ. 
6. ระบบรับฟังสียงจากลูกคຌา  

 

มืไอศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผ. เดຌรับขຌอรຌองรียนจากชองทางตาง โ จะดำนินการนำขຌาระบบ
จัดการขຌอคิดหในละขຌอรຌองรียน กฟผ. ละสงรืไองเปยังหนวยงานผูຌรับผิดชอบพืไอดำนินการ฿นสวนทีไ
กีไยวขຌองตอเป จากนัๅนจะรายงานผล฿หຌผูຌรຌองรียนรับทราบ ดยศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผ. จะรงรัดละ
ติดตาม฿หຌมีการตอบกลับหนังสือรຌองรียนทุกรืไองภาย฿นระยะวลาทีไกฎหมายกำหนด ฿นกรณีทีไตຌอง฿ชຌวลา฿น
การดำนินการนานกวาระยะวลาที ไกฎหมายกำหนด หนวยงานผู ຌรับผิดชอบจะตຌองจัดทำหนังสือจຌง
ความกຌาวหนຌาการดำนินการ฿หຌผูຌรຌองรียนทราบป็นระยะ พืไอ฿หຌผูຌรຌองรียนมัไน฿จวารืไองทีไรຌองรียนมาเดຌรับ
การตอบสนอง 

 

ศูนย์จัดการขຌอคิดหใน กฟผ. มีการจัดทำรายงานสรุปผลขຌอรຌองรียนสนอผูຌบริหารระดับสูง 
ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผ. ิศปท.กฟผ.ี ละคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคม พืไอทราบทุกเตรมาส รวมทัๅงสรุปผลการดำนินการรืไองรຌองรียนผยพรบนวใบเซต์ กฟผ. ป็นราย 

เตรมาส ชนกัน 

  

http://www.egat.co.th/
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การปฏิบัติ กลเก ละการบังคับ฿ชຌคูมือจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ. 
 

คณะกรรมการ กฟผ. ผูຌบริหาร ละผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ตຌองยึดถือละปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม
ละจรรยาบรรณ กฟผ. ทีไประกาศ฿ชຌดยครงครัด ดยผูຌบังคับบัญชาทุกระดับชัๅนตຌองประพฤติตนป็น
บบอยางทีไดี ละมีหนຌาทีไสอดสองดูล฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณทีไกำหนด พืไอ฿หຌ การ
ปฏิบัติงานของ กฟผ. มีความปรง฿ส มีคุณธรรม ละคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 

 

กรณีการรຌองรียนหรือปรากฏหตุวา มีผูຌปฏิบัติงานหรือผูຌบริหารประพฤติปฏิบัติฝຆาฝืนจริยธรรม
ละจรรยาบรรณ ฿หຌผูຌบังคับบัญชาป็นผูຌรับผิดชอบพิจารณาดำนินการ ละหากกรรมการ กฟผ. ปฏิบัติฝຆาฝืน
จริยธรรมละจรรยาบรรณ ฿หຌประธานกรรมการ กฟผ. ป็นผูຌรับผิดชอบพิจารณาดำนินการ ตัๅงคณะกรรมการ
พืไอสอบสวนทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ 

 

การฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณทีไกำหนดเวຌ ตຌองพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝຆาฝืน 
ความจง฿จหรือจตนา มูลหตุจูง฿จ ความสำคัญ ละระดับตำหนง  ตลอดจนหนຌาทีไความรับผิดชอบของ
ผูຌฝຆาฝืน อายุ ประวัติ ละความประพฤติ฿นอดีต สภาพวดลຌอมหงกรณี ผลรຌายอันกิดจากการฝຆาฝืน ละ
หตุอืไนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา กรณีการฝຆาฝืนจริยธรรมละจรรยาบรรณ กฟผ. ทีไมิ฿ชป็นความผิด
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ฿หຌผูຌบังคับบัญชาดำนินการตามควรกกรณี พืไอ฿หຌมีการกຌเขหรือดำนินการ
ทีไถูกตຌอง หรือตักตือนหรือนำเปประกอบการพิจารณาตงตัๅง การขຌาสูตำหนง การพຌนจากตำหนง  
การลืไอนขัๅนงินดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสัไง฿หຌผูຌฝຆาฝืนนัๅนปรับปรุงตนองหรือเดຌรับ
การพัฒนา ลຌวตกรณี 
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บรรณานุกรม 

 

1ี ขຌอบังคับ กฟผ. ฉบับทีไ 347 วาดຌวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝຆายบริหาร ละ
ผูຌปฏิบัติงาน 

โี  ประกาศ กฟผ. ทีไ 47/2563 รืไอง นยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีละการปງองกันละตอตຌานการ
ทุจริตของ กฟผ. 

ใี ประกาศ กฟผ. ทีไ โ/โ5ๆไ รืไอง จตจำนงการบริหารงานอยางซืไอสัตย์สุจริตละมีธรรมาภิบาล 

ไี พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. โ5ๆโ 

 5ี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ โไ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5ไแ รืไอง จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ๆี มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ็ มีนาคม พ.ศ. โ5ไแ รืไอง มาตรการปງองกันการสวงหาประยชน์จาก
การป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

็ี ประมวลจร ิยธรรมสำหร ับผ ู ຌบร ิหารละพน ักงานร ัฐว ิสาหก ิจ  พ.ศ.  โ5ๆไ  สำน ักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  

่ี นวทางการดำนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล ป โ55้ สำนักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  

9ี หลักการละนวทางการกำกับดูลกิจการทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆโ ละนวทางปฏิบัติ สำนักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


