แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2564)

คำนำ
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน กฟภ. ได้มีการจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วยกรอบชี้ นำทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่ได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ กฟภ. เพื่อนำไปสู่การ
กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมให้ กฟภ. เติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการผสานคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสัง คมร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยในปี 2564 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 ได้รับการทบทวนภายใต้การวิเคราะห์
กรอบชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเฝ้าระวัง ติดตาม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Digital Utility ของ กฟภ. ในอนาคต
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (กกท. ฝลส.) ในฐานะผู้จัดทำ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับทั่วทั้งองค์กรที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟภ. ที่ทำการศึกษา
เพื่อจะได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(General Information)
ข้อมูลทั่วไป (General Information)
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค หรื อ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลั งงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่
74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
นครหลวง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย
❖

วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่างครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
❖

ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้ านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
❖

❖

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

❖

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนค่านิยม TRUSTED (7 Factors to Drive PEA Culture)
▪ TECHNOLOGY SAVVY : ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่
▪ RUSH TO SERVICE : บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ
▪ UNDER GOOD GOVERNANCE : ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▪ SPECIALIST : รอบรู้ เชี่ยวชาญในงานที่ทำ แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
▪ TEAMWORK : มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
▪ ENGAGEMENT : รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
▪ DATA DRIVEN : ศึกษา เข้าใจ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

1

2

ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
❖

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Corporate Governance – PEA)
การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
กำกับดูแล คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยการกำกับดูแลกิจการ ช่วยให้
เกิดโครงสร้างที่สำคัญ ซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจการและการกำหนดวิธ ีที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจการ (ตามคำนิยามขององค์กรเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จและการพั ฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)
โดยสามารถสรุปบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้
หน้าที่
1. กำหนดทิศทางและผลสำเร็จ
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ตามความคาดหวังที่มีต่อการก่อตัง้
องค์กร
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยพฤติกรรม
จริยธรรมที่ดี เพื่อสร้างผลสำเร็จ
ตามความคาดหวัง

3. บริหารจัดการองค์กรทีเ่ ป็นเลิศและ
มีจริยธรรมเป็นพื้นฐานการปฏิบัตงิ าน
เพื่อสร้างผลสำเร็จตามกรอบแนวทาง
ที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด

หน่วยงาน
กากับดูแล
คณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และภายนอก กฟภ.
5. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ดำเนินการและตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์กร
ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

พนักงาน

4. ปฎิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมี
พฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหาร
ของผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร
ภาพที่ 1 : บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กฟภ. ได้นำนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการ
กฟภ. รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการองค์กรของผู้ว่าการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ ผ่านการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 โดยบรรจุไว้ภายใต้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Objective : SO1) ยกระดับการกำกับดูแลแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างความยั่งยืน

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
❖

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 - 2568
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

SO1
ยกระดับการกำกับดูแล
แบบบูรณาการ เพื่อสร้าง
ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
Strategy)

กลยุทธ์
(Tactic)

S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน OC1 วิ เ คราะห์ GAP และแนวทาง
ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติ
การผลั ก ดั น องค์ ก รสู ่ ค วาม
ที่ดีของสากล OECD และ DJSI
ยั่งยืน
S2 การให้ความสำคัญและตอบสนอง OC2 การวิ เ คราะห์ แ ละกำหนด

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางตอบสนองความ
ต้องการความคาดหวัง และ
ความกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

S3 ระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพ

SO2
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้าน
เพื่อรองรับระบบไฟฟ้า
ในอนาคต

OM1 การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ

ในระดับชั้นนำของภูมิภาค

S4 Grid Modernization Roadmap &
Implementation

ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของระบบ
จำหน่าย
OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ระบบจำหน่ า ย โดย Smart
Grid

S5 การบูรณาการกระบวนการ

ทำงานทั้งองค์กรด้วย
Digitalization เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในเชิงแข่งขัน

S6 สร้างความมั่นคงทางการเงิน

ในระยะยาว

OM3 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร
และพัฒนา SLA ระบบงานที่

สอดรั บ กั บ การนำดิ จ ิ ท ั ล มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการ
ทำงาน
OM4 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
สินทรัพย์
OM5 ยกระดับผลประกอบการของ
องค์กร และการจัดทำบัญ ชี
ต้ น ทุ น ระหว่ า ง Regulated
Business และ Non-regulated
Business รวมถึ ง การทำบัญชี
ต้ น ทุ น รายกิ จ กรรม (ABC
Costing)

S7 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

SO3
มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

ลูกค้า

และการให้บริการของลูกค้าโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer
Service)

S8 การสร้างความสัมพั นธ์และรั กษา CR2 การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
ฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)
ลูกค้าในระยะยาว และรักษา
ฐานลูกค้ารายสำคัญ (CRM)
CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
(Customer Experience)

= วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ทีน่ ำมาใช้เป็นกรอบแนวทางของแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

ยุทธศาสตร์
Strategy)

กลยุทธ์
(Tactic)

S9 การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ NM1 การกำหนดนโยบายและ

ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ

SO4
มุ่งสู่ Non - regulated
Business โดยการสร้าง
Advantaged Portfolio

กำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ของบริ ษ ั ท ในเครื อ รวมถึ ง
การวิ เ คราะห์ ถึ ง Business
Alignment

S10 การดำเนินงานตามแผนสำหรับ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร
Product Portfolio

NM2 การดำเนิ นงานตามแผน PEA
Portfolio Management
OM5 ยกระดับผลประกอบการของ

องค์กร และการจัดทำบัญชี
ต้ น ทุ น ระหว่ า ง Regulated
Business และ Non-regulated
Business รวมถึงการทำบัญชี
ต้ น ทุ น ราย กิ จ กรรม ( ABC
Costing)

S11 การกำกับดูแลและติดตามการ NM3 การกำกับดูแลและติดตามการ

ดำเนินงานของบริษัทในเครือ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
S12 การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบี ย บ
เกี ่ ย วข้ อ งให้ ม ี ค วามคล่ อ งตั ว
ข้ อ บั ง คั บ เพื ่ อ รองรั บ การ
และสามารถแข่งขันได้
ดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวมถึ งกำกั บการดำเนิ นงาน
ของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด
Synergy

S13 ยกระดับการบริหารและพัฒนา HR1 ส่ งเสริ มการบริ หารทุ นมนุ ษย์

ของทุนมนุษย์

SO5
ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย
ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม

S14 ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ พ ั ฒ น า ข ี ด

ความสามารถด้ ว ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ
การขั บ เคลื ่ อ นองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

โดยใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลในการ
พัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
HR2 พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ้ และ
พั ฒนา ในการเสริ มสร้ างและ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
DT1 พั ฒนาขี ดความสามารถด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึง
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของ
กระบวนการดำเนินงาน

S15 เสริมสร้างความมั่ นคงปลอดภัย DT2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า น
และมีเสถียรภาพของเทคโนโลยี
Cyber Security และการบริ ห าร
ดิจิทัล (Sustainable and Secured
จั ด การเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล สู่
Digital Technology)
มาตรฐานสากล
S16 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการ
องค์ ก ร ( Corporate Innovation
ด้านนวัตกรรม
System :CIS)
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระยะยาว (Strategic Positioning)
การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางที่สอดรับกับทิศทาง
และตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผล
สำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ (ตามภาพที่ 2) ดังนี้
❖

ปี 2564 - 2565

ปี 2568

ปี 2570

พลิกองค์กร
สู่การเป็น Digital Utility

สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยนวัตกรรม

ก้าวสู่ผู้นำ
ในธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า
ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค

ดำเนินธุรกิจตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ส่งเสริมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสร้างกระบวนการ
เปิดเผยข้อมูล ติดตาม
และประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(All Stakeholders)

ยกระดับการ
ดำเนินงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
สู่มาตรฐานสากล
ตามกรอบ SDGs
และแนวปฏิบัติที่ดี
OECD และ DJSI
เพื่อสร้าง กฟภ.
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พัฒนาการกำกับดูแล
กิจการที่ดีรองรับ
ธุรกิจหลักและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจ
ด้านพลังงานไฟฟ้า
ทั้งในประเทศ
และระดับภูมิภาค

วิสัยทัศน์องค์กร
กฟภ. เป็นองค์กร
ชั้นนำที่ทันสมัย
ในระดับภูมิภาค
มุ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า
และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอย่าง
ครบวงจร
ที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่าง
ยั่งยืน

ภาพที่ 2 : ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระยะยาว
❖

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทฯ
1. เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟภ. ตามแนวทาง
OECD, DJSI และเกณฑ์กำกับดูแลของ สคร.
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน ในการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์กร
3. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของ กฟภ. เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. เพื่อสร้างกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากระบวนงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
5. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกในการร่วมเฝ้าระวัง
ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงร่วมป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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❖

เป้าหมายหลักของการจัดทำแผนแม่บทฯ
1. กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการกำกับดูแลกิจ การที่ดี มีการดำเนินงานตามกระบวนงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน Core
Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร, คะแนนการประเมิน ITA และ
รางวัลที่ได้รับ
2. บุคลากรของ กฟภ. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการตระหนักรับรู้ฯ (CG-Testing)
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของ กฟภ. มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมิน ITA ภายใต้เครื่องมือแบบวัดการ
รับรู้ IIT และ EIT

❖

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำแผนแม่บทฯ
▪ ประเทศชาติ
- ขับเคลื่อนและสนับสนุนผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (ปี 2560 - 2564)
- ยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ให้มีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
▪ องค์กร
- สร้ า งบรรยากาศและสนั บ สนุ น ส่ งเสริม ค่ า นิ ยมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และยกย่ อ งเชิ ด ชู ความดี
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
- เกิดการบูร ณาการมาตรการ กลไก ระบบ และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นภายในองค์กร ให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิ จการที่ดีของ กฟภ. ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติ
ที่ดี OECD DJSI และเกณฑ์กำกับดูแลของ สคร.
▪ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูล
เบาะแสในการต่อต้าน และป้องปรามการทุจริต
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อลดและขจัดปัญหา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมถึงเกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กร

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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บทที่ 2
กรอบชี้นำการจัดทำแผนแม่บท
(Inputs)
2.1 การรวบรวมข้อมูลสำหรับทบทวนกรอบชี้นำ
2.1.1 กฟภ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายนอกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการ
ที่สำคัญ หลักการ แนวทาง และมาตรฐาน รวมไปถึงหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์รางวัลต่าง ๆ
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตลอดจนกำหนดเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นของ กฟภ. ดังภาพ
ด้านที่ 1
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผน

การรวบรวม
กรอบชี้นำ
ที่เป็น
ปัจจัยภายนอก
(External
Factors)

ด้านที่ 2
หลักการ แนวทาง มาตรฐาน
ที่ใช้ในการกำกับดูแลองค์กร
ด้านที่ 3

เช่น
- พระราชบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, ประกาศต่าง ๆ
- ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของภาครัฐ
เช่น
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักการ แนวทาง แนวปฏิบัติที่ดีของ OECD, DJSI
และเกณฑ์กำกับดูแลของ สคร.

เช่น
- การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
- หลักเกณฑ์การประเมิน ITA

หลักเกณฑ์การประเมิน
ด้านที่ 4
หลักเกณฑ์การประกวดรางวัล

เช่น
- หลักเกณฑ์รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น”
- หลักเกณฑ์รางวัล “องค์กรโปร่งใส”

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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2.1.2 กฟภ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของ
องค์กร ค่านิยมองค์กร ระเบียบ นโยบาย และคู่มือ เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตลอดจนกำหนด
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ดังภาพ
ด้านที่ 1

การรวบรวม
กรอบชี้นำ
ที่เป็นปัจจัย
ภายใน
(Internal
Factors)

ยุทธศาสตร์และแผน

เช่น
- ยุทธศาสตร์ กฟภ. และ Balance Scorecard
- แนวทางบริหารและพัฒนาองค์กรของ ผวก.
- ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม

ด้านที่ 2
ระเบียบ นโยบาย และคู่มือ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

เช่น
- นโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ
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2.2 กรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors)
กรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) สำหรับการทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564)
ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลัก ดังนี้

กฎหมาย ยุทธศาสตร์
และแผน
หลักเกณฑ์
การประเมิน

1 2
3 4

หลักการ แนวทาง และ
มาตรฐานที่ใช้ในการกำกับ
ดูแลองค์กร
หลักเกณฑ์
การประกวดรางวัล

กรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors)
ด้านที่ 1 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผน
1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
1.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.3 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลั กเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม
ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
1.4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ. 2563
1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.6 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.7 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
1.8 แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 11 การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ)
1.9 แผนแม่ บ ทบู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)
1.10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2562 – 2564) ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช., สคร. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1.11 พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ:
= กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายนอกในการจัดทำแผนแม่บทฯ (ประจำปี 2564)
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

10

กรอบชี้นำการจัดทำแผนแม่บท | 2.2 กรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายนอก

1.12 พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
1.13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.14 ประกาศคณะกรรมการความร่ว มมื อป้ องกัน การทุจริ ต เรื่อง แนวทางและวิธ ีการในการ
ดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบข้อตกลง
คุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัด ทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.15 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
1.16 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
1.17 บั น ทึกข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เรื่องการขับ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระหว่างสำนั ก งาน ป.ป.ช., สคร.
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1.18 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรั บสินบนทุกรูปแบบ
ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
การลงทุน
ด้านที่ 2 หลักการ แนวทาง และมาตรฐานที่ใช้ในการกำกับดูแลองค์กร
2.1 หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 หลักธรรมาภิบาล
2.3 หลั ก การและแนวทางกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของ OECD ปี 2015 (OECD
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2 0 1 5 EDITION)
และ G20/OECD Principles of Corporate Governance
2.4 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability
Indices : DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.5 หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2562 และแนวทางปฏิบัติ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
2.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development
Goals : SDGs)
2.7 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk, and
Compliance : GRC) ของ OECG
2.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หมายเหตุ:
= กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายนอกในการจัดทำแผนแม่บทฯ (ประจำปี 2564)
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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2.9 หลักการกำกับดูแ ลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code for listed companies 2017)
ด้านที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมิน
3.1 ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Assessment Model : SE-AM)
3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
3.3 หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies : CGR)
ด้านที่ 4 หลักเกณฑ์การประกวดรางวัล
4.1 รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
- ด้านคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.2 รางวัล “องค์กรโปร่งใส” ของสำนักงาน ป.ป.ช. (NACC)
หมายเหตุ:
= กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายนอกในการจัดทำแผนแม่บทฯ (ประจำปี 2564)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

11

12

กรอบชี้นำการจัดทำแผนแม่บท | 2.2 กรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายนอก

กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Main Factors) สำหรับการ
ทบทวนและจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) ประกอบด้วย 17 หัวข้อ ดังนี้
1.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ประกอบด้ว ย 11 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 200 มาตรา มีผ ลใช้บังคับตั้งแต่ว ั นถั ดจากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561)
มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เจ้าพนั กงานของรั ฐ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรั ฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมื อง ตุล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือน
ประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการอนุกรรมการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรั ฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมาย
กำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐ ที่รัฐ ธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด
ดำเนินกิจการดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแลควบคุม
ตรวจสอบหรือดำเนินคดี
(2) เป็น หุ้น ส่ว นหรือผู้ถือหุ้ น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริ ษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริ ษัท มหาชน
จำกัด ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
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(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือ หุ้นในบริษัทจำกัด
หรือบริษัท มหาชน จำกัดไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
(4) เข้าไปมี ส ่วนได้เสีย ในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัว แทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุ รกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ให้นำความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วยโดยให้ถือ
ว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้น
ดำเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดำรงตำแหน่ง
คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงิน
ได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 129 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
2.

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีที่มาจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” โดยประกอบด้วย 3 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 22 มาตรา มีผลใช้บังคับ
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 จึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562) มีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กฟภ. สรุปดังนี้
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่ า กระทรวง ทบวง กรม ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร
แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ
“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น รวมทั้งคณะกรรมการ
กลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมทั ้ ง 7 ข้ อ นี ้ ให้ ใ ช้ เ ป็ น หลั ก สำคั ญ ในการจั ด ทำประมวลจริ ย ธรรม
ของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ สำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำ
หรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว
มาตรา 6 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
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หมวด 3 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาจริ ย ธรรมประจำหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการนี้
อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้
(2) ดำเนิน กิจ กรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒ นาเจ้าหน้า ที่ ข องรั ฐ
ในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
(3) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนดเสนอต่อ ก.ม.จ.
โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุค คลเพื่อประเมินผลในภาพรวม
ของหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย
มาตรา 20 ให้องค์กรกลางบริ ห ารงานบุคคลแต่ล ะประเภทและองค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง
มีหน้าทีก่ ำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
รวมทั้ ง ให้ มี ห น้ า ที่ แ ละอำนาจจั ด หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม การเผยแพร่ ค วามเข้ า ใจตลอดจนการกำหนด
มาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืน
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยอาจกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
3.

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม
ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์ที่จะให้องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้แก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ
ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้ าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม
โดยประกอบด้วย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
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หมวด 3 กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 13 ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม ดำเนินการตามสาระสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้
(2) กำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น การตามประมวลจริ ย ธรรม และกระบวนการรั ก ษาจริ ย ธรรม
การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ ความเข้าใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(3) กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
รวมทั้งมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ มีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพ ฤติกรรมที่เป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยอาจกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ข้อ 14 ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้
(1) กำหนดให้มีผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำหน่วยงาน
(2) กำหนดกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน และงบประมาณเพื่อการดำเนินงานด้านจริยธรรมที่เหมาะสม
ข้อ 15 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรม
ข้อ 16 ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้
(1) กำหนดนโยบายด้านจริยธรรมและแผนปฏิบัติการด้านจริยธรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม การกระทำผิดวินัย และปัญหาการทุจริต
(3) กำหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนำพฤติกรรมทางจริยธรรม
ไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
(4) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและอัตรากำลังเพื่อการขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรมของหน่วยงาน
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
(6) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
ข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(7) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(8) รายงานและเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน
ข้อ 18 กลุ่มงานจริยธรรมหรือส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดำเนินการดังนี้
(1) พัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
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(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐในหน่วยงานให้มี ความรู้
ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
(3) จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน หรือพฤติกรรมที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำของเจ้าหน้าที่
รัฐในหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
(4) ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน
(5) รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(6) รับและดำเนินการข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึงข้อกล่าวชมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริ ยธรม และ
กำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
(7) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม
หมวด 4 การประกาศ เผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์
ข้อ 20 ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการประกาศใช้
ประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ข้อ 21 ให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหน่วยงานและเจ้ าหน้าที่ของรัฐต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีช่ องทาง
ในการสอดส่องดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และเป็นการส่งเสริมและรักษาจริยธรรมทั้งในระดับบุคคล
องค์กร และสังคม ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรที่ มี
หน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประกาศฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
มาตรา 128 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต แห่ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ และให้
หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี
การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าใน
การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็ นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์ส ิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อหัวหน้าส่ว นราชการ ผู้บริหารสูงสุ ด ของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนัก งานของรัฐผู้นั้นสังกัด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควร
ที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสู งสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถคืน ให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่ งมอบทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว
ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรั พย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
ต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ำรงตำแหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้ง
รายละเอีย ดข้อเท็จ จริงเกี่ย วกับ การรับ ทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ ำนาจแต่งตั้งถอดถอน
เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของเจ้าพนักงานของ
รัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
5.

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้
ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ทขี่ ับเคลื่อน
ภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มี เ ป้ า หมายทั้ ง ในการสร้ า งเสถี ย รภาพภายในประเทศและช่ ว ยลดและป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม
จากภายนอกรวมทั้ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและประชาคมโลกที่ มี ต่ อ ประเทศไทย
โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญคือ
- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผ ลกระจายบทบาทภารกิจ ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธ รรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้ องให้
ความสำคัญ คือ
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล

6.

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
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วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจ ริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสำคั ญ ในกระบวนการการปรั บสภาพสั ง คมให้ เ กิ ด ภาวะที่
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่ า นสถาบั น
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อ เรีย กร้องที่ส อดคล้องร่ว มกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาล
และเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไ ม่ยอมรับและ
ไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมือง
อันแน่วแน่ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็น ยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้น ให้ป ระชาชนและรัฐ บาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ งจากผลวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้ มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้ อ งกัน
การทุจ ริตตลอดกระบวนการนโยบาย (Policy Decision) ขั้นกำหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้ น ตั ด สิ น ใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้ น การนำนโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับ ปรุงและพัฒ นากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จริต และจะมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก
การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันส่งผลให้คดีการทุจริต
มีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็ น การกำหนดยุ ทธศาสตร์ที่ มุ่ ง เน้ น การยกระดั บ มาตรฐานด้า นความโปร่ ง ใสและการจั ด การ
การยกระดั บ ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น
และวิ ธี ก ารสำรวจตามแต่ ล ะแหล่ ง ข้ อ มู ล และเร่ ง รั ด กำกั บ ติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ
และปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน
ทั้งนี้ 6 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1. ปรั บ ฐานความคิ ด ทุ ก ช่ ว งวัย ตั้ ง แต่ ปฐมวั ย ให้ ส ามารถแยกระหว่าง
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4. เสริ มพลั งการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน (Community) และบูร ณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมื อง
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ในการต่อต้านการทุจริต
2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมื องและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนง
ในการต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มี
สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุกต์น วัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตาม
เจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
1. วางมาตรการเสริ ม ในการสกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบายบนฐาน
สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ธรรมาภิบาล
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตในวงจรนโยบาย (Policy
Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริต
เชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เชิงรุก
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒ นารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก (ต่อ)

5.

6.
7.
8.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
1.
ปฏิร ูป กลไกและกระบวนการ 2.
การปราบปรามการทุจริต
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
1.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions 2.
Index : CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธ์
การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย
สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน
ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาระบบกลไกพิเศษในการปราบปราม
การทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้
เท่าทันต่อพลวั ตรของการทุจริ ตและสอดคล้ อ งกับสนธิส ัญ ญาและ
มาตรฐานสากล
บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
การเพิ่มประสิทธิภ าพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและ
เจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการปราบปรามการทุจริต
พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู ้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
กระบวนการปราบปรามทุจริต
การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง
โทษของการกระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ศึ ก ษาและกำกั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต เพื ่ อ ยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต ( Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
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7.

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม 5 ด้าน
“รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้” ดังรูป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
เป้าประสงค์
1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม
2. ระบบกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ
3. รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
แนวทางพัฒนา
1. รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาท
และภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ องค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล
2. รัฐวิสาหกิจกำกับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และสามารถ
อธิบายความจำเป็นในการตัดสินใจได้
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
4. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ บ ริ ก าร การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากผู้ รั บ บริ ก าร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ รวมทั้งนำระบบ ITA มาปรับใช้และมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ
5. รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง ระบบและกระบวน การในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจนำระบบที่สนับสนุนความโปร่งใสมาใช้ เช่น
Integrity Pact (IP) CoST เป็นต้น
6. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความโปร่งใส และยุตธิ รรม
7. รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำสมรรถนะและความรู้ที่จ ำเป็น (Skill Matrix) สำหรับคณะกรรมการ
และผู้บริหารสูงสุดที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์
8. รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
รวมทั้งมีกลไกกำกับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
9. รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ และสมรรถนะสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้าง
ภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทสำคัญ (Mega Trend)
ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
8.

แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 11 การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ)
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยนานนับหลายสิบปี โดยปัญหาอยู่ใน
ลักษณะซับซ้อนและทับ ซ้อนหลายปัญหา ซึ่งแต่ละปัญหาล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนกันและกัน ซึ่งปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวมาจากการที่ปัญหาการทุจริตรุนแรงมาก ทั้งในเชิงพฤติการณ์และพื้นที่ โดยรูปแบบ
ของการทุจริต จากเดิมที่เน้นการทุจริตทางตรงเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีการแก้กฎหมาย
ระเบี ย บหรื อ กำหนดนโยบาย เพื ่ อ เอื ้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองและพวกพ้ อ งมากยิ ่ ง ขึ ้ น การใช้ อ ำนาจ
เอื้อประโยชน์ การทำลายกลไกการตรวจสอบ เป็นต้น ประกอบกั บกลไกภาครัฐ ไม่ได้ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล ไม่มีการระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผล
ให้การปราบปรามการทุจริตไม่ได้ผล โครงสร้างหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และระบบราชการอ่อนแอลง
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำ
เจตนารมณ์ แ ละบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย สภาพปั ญ หาการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในปัจจุบัน รายงานผลการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
มาประกอบการพิจารณายกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โดยกำหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ ดังนี้
1) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
ให้ ม ี ก ฎหมายในการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรวมตั ว กั น เป็ น พลั ง ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบ
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
2) ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดอี ย่างแท้จริง
3) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ
กับหน่วยงานภาครัฐ
4) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล
ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำ
และบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล คดี ท ุ จ ริ ต ตลอดจนเร่ ง รั ด การติ ด ตามนำทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ เ กิ ด จากการกระทำผิ ด
ทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศให้ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น และในกรณี ท ี ่ ย ั ง ไม่ ม ี ก ฎหมายที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
6) ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิช อบ
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงได้กำหนด
ประเด็นการปฏิรูปออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก
1.1 เร่งสร้างการรับ รู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายใน 2 ปี
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกั นรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วย
การชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด
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1.4 การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก
เยาวชน และผู้ปกครอง
1.5 เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ด้านการป้องปราม ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์หลัก
2.1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”
2.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
2.3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการ
เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
2.4 ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบ
2.5 ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้าง
2.6 ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้
2.7 ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
2.8 ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 2 ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253)
2.9 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC)
2.10 ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
2.11 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทำ
2.12 ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตน
ซึง่ เงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้
3. ด้านการปราบปราม ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์หลัก
3.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า ประพฤติมิชอบ
หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
3.2 เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอำนาจในการ
ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.3 ให้มีกฎหมายกำหนดความผิดจากการกระทำโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริต
ต่อหน้าที่ การใช้อำนาจโดยมิชอบ และการร่ำรวยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC 2003)
3.4 ให้มีการผนึกพลังความร่ว มมือจากทุกภาคส่ว นและหน่ว ยงานตรวจสอบของรัฐ ในการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติมิ ช อบ โดยลดการกระทำผิ ดวินัย ด้ว ยการเฝ้า ระวั งจากทุ ก ภาคส่ ว น
และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย
3.5 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ หรือ มีสถานะเป็น
ผู้ ถูกกล่ าวหาในกรณี ทุ จ ริ ตหรื อ ประพฤติ มิช อบ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามอำนาจหน้ า ที่
โดยแจ้งให้ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนใช้อำนาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที
3.6 การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ
3.7 ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขนั้ ตอนเท่าที่จำเป็นเพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว
3.8 จั ด ทำและบู ร ณาการโครงข่ า ยฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ของทุกหน่วยงาน
3.9 เร่งรัดติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน
3.10 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระทำทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
3.11 ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
4. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก
4.1 ปรั บ ปรุ ง กลไกที ่ เ หมาะสมในการประสานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน
4.2 ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
4.3 จั ด ตั้ ง สถาบั น การสร้ า งเสริ ม สมรรถนะด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
(Anti-Corruption Capacity Building Institute)
4.4 การสร้างเอกภาพและประสิทธิภ าพในการพัฒนาความร่ว มมือระหว่างประเทศในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา
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9.

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนแม่บท นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักการพื้นฐานของแผนแม่บท ดังนี้
การกำหนดยุทธศาสตร์
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
กำหนดตามแนวทางของยุทธศาสตร์ ชาติในระยะ 20 ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในยุทธศาสตร์ด้านต่อไปนี้
- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยการทุจริตทุกระดับ
ด้ ว ยกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ ม ิ ช อบที่ เป็ นสากล มั ่ งคั ่ งจากการลดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ จนเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงด้วยกระบวนการป้องกันการทุจริต
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เชิงรุก และยั่งยืนด้วยการปลุกและปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ แผนแม่บทบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกช่วงวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีสำนึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
นำไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล
2. เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และต้านทุจริตทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์
สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้านทุจ ริตในทุกรูปแบบ
ระยะ 20 ปี ต้องสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญสูง (Flagship)
แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน สังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังนี้
- สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต โดย “การปลูกฝังวิธีคิด”
และ “การปลุก” หรือ “การกระตุ้น” จิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- สร้างการรับรู้ในเรื่องภัยของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริตจากกรณีตัวอย่างที่เกิดความเสียหาย
ภายในประเทศ และผู้กระทำผิดได้บทลงโทษเพื่อเพิ่มต้นทุนในการกระทำการทุจริตให้มีความอายในการทำทุจริต
ของตนเอง และไม่ทนต่อการทุจริตของผู้อื่น
- ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างวัฒ นธรรมต้ า นทุ จริ ตตามหลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างวัยและสถานภาพ ผ่านการดำเนินงานอย่างบูรณาการของโครงการในสถาบัน
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และการบู ร ณาการโครงการต่ า งๆ
ระดับหมู่บ้านและ/หรือชุมชนของหน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมในห้วงเวลานั้นๆ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว
มีบทบาทในการสร้าง/หล่อหลอมให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มุ่งเน้นการกำหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับ กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ มีการรับรู้และศักยภาพเท่าทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงการทุจริต
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดและใช้กลไกป้องกันการทุจริตอย่างครอบคลุม
3. กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัต กรรม เทคโนโลยี ในด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติชอบ มีความทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริตและประสิทธิภาพสูง
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญสูง (Flagship)
แผนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังนี้
- บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อน
กลไกการป้องกันการทุจริต
- เพิ่มประสิทธิภาพกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และปัญหาการทุจริต
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ลดการใช้ดุลยพินิจ โดยนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
- สื่อสารทำความเข้าใจในกลไกการป้องกันการทุจริตโดยการสร้างการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
2. เพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นสากล
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีและลงโทษด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากลเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
เป้าประสงค์
1. การปรั บ ปรุ งแก้ไขกฎหมายที่ จำเป็นในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตให้ ส อดรั บ ทั น
ต่อสถานการณ์การทุจริตและแนวทางการปฏิบัติสากล
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2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปราบปรามการทุจริตมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ มีการบังคั บใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส
ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญสูง (Flagship)
1. แผนงานการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่องในการ
สร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและเป็นสากล ดังนี้
- พัฒนาสมรรถนะและองค์ ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถและเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต รวมถึงการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต
- พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานปราบปรามการทุจริตในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ
โดยมีอำนาจเฉพาะมีขั้นตอนการดำเนินการที่กระชับและรวดเร็ว (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244)
เพื่อให้การปราบปรามการทุจริตสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว เห็นผลและมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และการบังคับใช้
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ ง เบาะแสอย่ า งจริ ง จั ง รวมถึ ง การรั ก ษาความลั บ
และการรับประกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพยานและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้เกี่ยวข้อง
- พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริต ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต
2. แผนงานพัฒ นาระบบการปราบปรามการทุ จริต ประกอบด้ว ยโครงการ/กิจ กรรมระยะยาว
และต่อเนื่องในการสร้างและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ดังนี้
- สร้างนวัตกรรมการทำงานใหม่เพื่อลดเวลาการทำงาน อาทิ โครงการปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพื่อทำให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอด
กระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่
ประจักษ์ของประชาชน
- สร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริห ารจัดการคดี อาทิ กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินคดี การเร่งรัดคดีที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน/คดีที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูง การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเข้าสู่มาตรฐานงานคดี
การวางระบบควบคุมการดำเนินคดี การปรับปรุงกฎ ระเบียบของการบริหารจัดการคดีเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานปราบปรามการทุจริต
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน ปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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เพื่อให้การติดตามทรัพย์สินยึดคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตรวจเร็ว ยึดเร็ว จับเร็ว) เพื่อป้องกันการยักย้าย
ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น
3. แผนงานพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย
โครงการ/กิ จ กรรมระยะยาวและต่ อ เนื่ อ งในการสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยบู ร ณาการกระบวนการ
ด้านการปราบปรามการทุจริตทั้งในประเทศและนอกประเทศ
- บูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปรับปรุงขั้นตอน
การดำเนิ น การที่ล่าช้ า และซ้ำ ซ้ อนกัน ของหน่ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต ทั้ งระบบให้ มี
ความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น
- บู ร ณาการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ เข้ า ถึ ง ง่ า ย
และมีประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงระบบการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลและข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่ างสะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง
- จัดประชุม สัมมนา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่ร่วมของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และการนำเสนอผลการดำเนินงานการปราบปรามการทุจริต/การพัฒนากระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต
- พัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ว ยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริต และองค์กรเอกชนใน
ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
- จัดทำและการผลักดันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการปราบปรามการทุจริต (MOU)
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
4. การตรากฎหมายและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ พลวั ต ร
ของการทุจริต ประกอบด้วยการดำเนินการระยะยาวและต่อเนื่องในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่สนับสนุนการดำเนินงานปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดรับกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต
10. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2562 – 2564) ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช., สคร. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
แนวทางที่ 1 “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต”
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ พบสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ
1. การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
2. จงใจ กระทำทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
ดังนั้น รัฐวิสาหกิจและองค์กรที่มีส่วนในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ จึงต้องเร่งดำเนินการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนวทางการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 3 วิธีการ
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วิธีการที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิธีการที่ 2 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยม
วิธีการที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
แนวทางที่ 2 “การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต”
การแก้ไขปัญหาการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ด้วยการสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างซื่อตรง สุจริต มีจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
จนกลายเป็นความเคยชิน เป็นวิถีประพฤติปฏิบัติแ ละกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร จะเอื้อให้องค์กรสามารถ
ประกอบกิ จ การได้ อ ย่ า งโปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพิ ่ ม มากขึ ้ น อั น จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ของประเทศ และของโลก โดยเฉพาะมีการ
พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องรณรงค์
และกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
โดยแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ประกอบด้วย 4 วิธีการ
วิธีการที่ 1 กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
วิธีการที่ 2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี
วิธีการที่ 3 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต
วิธีการที่ 4 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
แนวทางที่ 3 “การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต”
คณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ในฐานะเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทาง
การดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนเป็นผู้มีหน้าที่ ในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการบริหารงานให้
เป็นไปอย่างยุติธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มคณะผู้บริหารระดับสูง จึงถือเป็นหัวใจ
สำคัญของการทำให้เกิดธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างด้านความโปร่งใส ซื่อตรง และสุจริต
คณะผู้บริหารระดับสูงจึงต้องมีการบริหารงานด้วยความสุจริต และการบริหารจัดการด้วยความสุจริตจะช่วย
ลดปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายได้ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลใช้พัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชนในประเทศ ผ่านการดำเนินนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน
ด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ฯลฯ โดยแนวทางการแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต
ประกอบด้วย 4 วิธีการ
วิธีการที่ 1 การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต
วิธีการที่ 2 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และนำนโยบายสู่การปฏิบัติย่างเป็นรูปธรรม
วิธีการที่ 3 การกำกั บ ดู แ ลองค์ ก รให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)
วิธีการที่ 4 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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แนวทางที่ 4 “การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยนอกจากจะมี
บทบาทสำคัญในการให้บ ริการพื้น ฐานทางด้านต่างๆ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว
ยังดำเนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ หารายได้ ใ ห้ กั บ ภาครั ฐ จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ด ี
คำนึ ง ถึ ง ประสิทธิภาพ และบริการอัน เป็นธรรมแก่ประชาชน ด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการ
ดำเนินงานเพื่อ ประโยชน์ส่ว นรวม อัน เป็น เป้าหมายทางสังคม ขณะเดียวกันต้องมีความคล่องตัว ในการ
ดำเนินงานและมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี นอกจากจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในทางกลั บกันหากบริหารจั ดการรัฐวิสาหกิจโดยมิได้ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ก็จะเกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีประสิทธิ ภาพ ไม่โปร่งใส และเกิดปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประชาชนต้องเสียโอกาสในการได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพใน
ราคาที่เหมาะสมจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเองก็จะประสบปัญหาความเสี่ยง
ในการดำเนินงานและเสียโอกาสในการพัฒนาองค์กรในระยะยาว การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห าร
จัดการ ประกอบด้วย 3 วิธีการ
วิธีการที่ 1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบบริ ห ารจัด การภายในเพื่ อ เป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม ซื่ อ ตรง โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)
วิธีการที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร
วิธีการที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
แนวทางที่ 5 “การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นในภาครัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่าทัน
สถานการณ์การทุจริตที่มีความรุนแรงและซับซ้อน ทั้งที่เกิดขึ้นในบริบทของประเทศไทย และที่เกิด ขึ้น
นอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการค้าและการ
ลงทุน อันเป็นที่มาของการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และนำมาซึ่งปัญหาการให้สินบนข้ามชาติ
นอกจากการบังคับ ใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวดแล้ว การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน ระงับยับยั้งไม่ให้ปัญหาการทุจริตเกิด ขึ้น
เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการดำเนินการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ วิสาหกิจ
มีความยุ่งยากและท้าทาย เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีแนวโน้มรุนแรงซับซ้อนและมีลักษณะเชื่อมโยง
ข้ามชาติมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่อง
ยากทีส่ ำนักงาน ป.ป.ช. เพียงหน่วยงานเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้
ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจ เพื่อร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเป็นแนวทางหนึ่ งที่จะช่วยป้องกันการทุจริตในรัฐวิสาหกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประกอบด้วย 5 วิธีการ
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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วิธีการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วิธีการที่ 2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาด ปราศจากเงินสินบน
วิธีการที่ 3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐต้องจัด ให้มี
นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
วิธีการที่ 4 การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
วิธีการที่ 5 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
11. หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตรอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำ”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางการดำเนิ น ชีว ิ ต และวิ ถ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ที่ พระบาทสมเด็ จ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสชี้แนะ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตการป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวั ฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการนำวิช าการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีส ำนึ ก ในคุ ณธรรมความซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต และให้มี ความรอบรู้ ที่ เ หมาะสมดำเนินชีวิ ตด้ว ยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

ความรู้
(รอบรู,้ รอบคอบ, ระมัดระวัง)

คุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต, ขยันอดทน, สติปัญญา, แบ่งปัน)

นำไปสู่
เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม
สมดุล/ พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชน
ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อนื่
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่
โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขสำคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไข
คุณธรรมหลักวิชาและเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี
ไม่โลภไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น
2. เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ
มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน
3. เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปัญญาบริหารจัดการการใช้ชีวิต
โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน
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12. หลักธรรมาภิบาล

1. Participation
9. Strategic
Vision

2. Rule of Law

8. Accountability

3. Transparency

Good Governace
7. Effectiveness
and Efficiency

4. Responsiveness
6. Equity and
Inclusiveness

5. Consensus
Oriented

ในปี ค.ศ.1997 United Nations Development Programme : UNDP (UNDP, 1997) ได้ให้นิยาม
ของหลักธรรมาภิบาล ว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังได้กำหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาลซึ่งได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ รวม 9 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิ ทธิ์มีเสี ยงในการตัดสินใจทั้ งโดย
ทางตรงหรือผ่านทางสถาบันตั วแทนอันชอบธรรมของตน ทั้ งนี้การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องตั้งอิงอยู่บน
พื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิง
สร้างสรรค์
2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน
3. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลข่าวสาร
บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการและข้อมูลข่าวสารได้โดยตร ง ทั้งนี้
การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นต้องมีความเพียงพอต่อการทำความเข้าใจและการติดตามประเมินสถานการณ์
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4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดำเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
5. การมุ่งเน้น ฉัน ทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่ างในผลประโยชน์
ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการ
ขั้นตอนใด ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาส
ในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการต้อง
สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการและขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในสถาบันของตน
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้นำและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมองที่เปิดกว้าง
และเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม) รวมถึงมีจิตสำนึกว่าอะไร
คือความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของบริบททาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น
13. หลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2015 (OECD Guidelines
on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD
Principles of Corporate Governance
▪ เป้าหมายสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ควรมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าสูงสุด แก่สังคมมากกว่าการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
▪ ภาครัฐควรพัฒนานโยบายความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ (The Ownership Policy) ที่มีรายละเอียด
แสดงการที่รัฐเป็นเจ้าของในเรื่องต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจ บทบาทของรัฐในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ แนวทางใน
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติตามนโยบาย
ดังกล่าว
▪ นโยบายความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ (The Ownership Policy) ควรมีการกำหนดแนวทางที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานทางการเมืองอย่างเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้รัฐบาล
ควรมีการทบทวนนโยบายเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของอย่างสม่ำเสมอ
▪ ภาครัฐควรนิยามเหตุผลในการเป็นเจ้าของของรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่ง และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
โดยนโยบายรัฐที่กำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจและกลุ่มรัฐวิสาหกิจต้องบรรลุผลสำเร็ จนั้น ควรมีการมอบหมาย
และสั่งการโดยสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
ซึ่งการที่รัฐวิสาหกิจจะมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามเหตุผลสำคัญที่ระบุข้างต้น หลักการ OECD
ปี 2015 ได้กำหนดกรอบหลักการและแนวปฏิบัติสำคัญ โดยมีรายละเอียด 6 ข้อ ดังนี้
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1. บทบาทของรัฐในฐานะเจ้าของ
1.1 ภาครัฐควรทำให้รู ปแบบของกฎหมายที่ รัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ง่ายและเป็นมาตรฐาน โดยแนวปฏิบัติในการดำเนินงานควรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป
1.2 ภาครัฐควรอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจมีอำนาจในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด และละเว้น การแทรกแซงการบริห ารจัด การรัฐ วิส าหกิจ ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐ เป็ น
ผู้ถือหุ้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้พฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ
1.3 ภาครั ฐ ควรอนุ ญ าตให้ ค ณะกรรมการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ดำเนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและควรให้อิสระแก่คณะกรรมการ
1.4 การแสดงสิทธิของความเป็นเจ้าของควรต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในด้านการบริหารจัดการ
โดยการแสดงสิทธิควรถูกรวมอยู่ภายใต้ผู้แทนของเจ้าของในระดับบุคคลหรือคณะกรรมการประสานงาน ที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
1.5 ผู้แทนของเจ้าของควรมีความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนและมีการนิยามถึงความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบของภาครัฐในระดับสูงสุด
1.6 ภาครัฐ ควรแสดงบทบาทเป็นเจ้า ของที่ มีบ ทบาทเชิ งรุ ก และควรแสดงสิ ทธิ ตามกรอบ
กฎหมายในแต่ละรัฐวิสาหกิจ
- การเป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น และแสดงสิ ท ธิ ผ่ า นการลงคะแนนเสี ย งอย่ า ง
มีประสิทธิผล
- สร้ า งกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที ่ ด ี ที ่ อ ยู ่ บ นพื ้ น ฐานด้ า นจริ ย ธรรมและ
ความโปร่งใส โดยร่วมการสรรหาคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้มีความหลากหลาย
- กำหนดและติดตามการปฏิบั ติง านของคณะกรรมการที่ กำกับดู แลรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
เป้าหมายทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- การกำหนดระบบการรายงานผลที ่ ท ำให้ ผ ู ้ แ ทนสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและกลไก
ที่ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของข้อมูลที่ทำการเปิดเผย
- การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายนอกและหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายตามขอบเขตที่รัฐเป็นเจ้าของอย่างเหมาะสม
- การจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการที่ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
ในรัฐวิสาหกิจได้อย่างเข้มแข็ง โดยอยู่ในระดับที่ดึงดูดและกระตุ้นให้คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นมืออาชีพ
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการในตลาด
2.1 ควรมี ก ารแบ่ ง แยกอย่ า งชั ด เจนระหว่ า งบทบาทที่ รั ฐ เป็ น เจ้ า ของ และบทบาทหน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐในด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการทำงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับการทำตามกฎระเบียบของตลาด
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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2.2 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ร วมถึ ง เจ้ า หนี้ แ ละคู่ แ ข่ ง ควรเข้ า ถึ ง การได้ รั บ การชดเชยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการตัดสินชี้ขาดอย่างยุติธรรมเมื่อพวกเขาพิจารณาเห็นว่า
สิทธิที่ได้รับถูกละเมิด
2.3 ในจุดที่รัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐ
ในการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทั้งโครงสร้างต้นทุนและรายได้
ในกิจกรรมหลักทีด่ ำเนินงาน
2.4 ต้ น ทุ น ที่เ กี่ย วข้ องกับ การดำเนินงานตามวัต ถุประสงค์ ของนโยบายรัฐ ควรได้รั บการให้
เงินทุนจากรัฐและทำการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
2.5 ในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควรไม่ถูกละเว้นจากการปฏิบัติตาม
หลักกฎหมายโดยทั่วไป หรื อกฎหมายและแนวปฏิบัติทางภาษี ทั้งนี้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับไม่ควร
แบ่งแยกรัฐวิสาหกิจกับคู่แข่งทางการตลาดอื่ น และรูปแบบกฎหมายของรัฐวิสาหกิจควรอนุญาตให้เ จ้าหนี้
แสดงสิทธิและแจ้งดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้หรือเข้าข่ายล้มละลาย
2.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจควรตามเงื่อนไขของตลาดที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านหนี้สิน
และแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะ
2.7 เมื่อรัฐวิสาหกิจต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมูล
หรือเป็นผู้ดำเนินการประมูล กระบวนการที่เกิดขึ้นควรส่งเสริ มให้เกิดการแข่งขัน ไม่เลือกปฏิบัติ และมีระบบ
การดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
3.1 ภาครัฐ ควรพยายามให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD
อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือไม่ โดยการปกป้องผู้ถือหุ้นควรครอบคลุม
- ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจควรมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรเฝ้ า สั ง เกตให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในระดั บ สู ง ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในเวลาเดียวกันอย่างเท่าเทียม
- รัฐวิสาหกิจควรพัฒนานโยบายการสื่อสารและให้คำปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
- เปิดให้ผู้ถือหุ้น รายย่ อยมี ส่วนร่วมในการประชุม ผู้ ถื อหุ้น และควรอำนวยความสะดวก
เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่ว มกับการตัดสินใจที่ส ำคัญขององค์กร เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- การซื้ อขายระหว่ า งภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ และระหว่ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรดำเนิ น งาน
ตามกรอบแนวทางของตลาด
3.2 แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กรของรัฐควรสอดคล้องกันทั้งรั ฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.3 เมื่อรัฐวิสาหกิจถูกเรียกร้องให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ กรณีนี้ควรมีการ
ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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3.4 เมื่อรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่ วมดำเนินโครงการ เช่น การร่วมทุนและการเป็นพันธมิตรร่วมทุน
ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน คู ่ ส ั ญ ญาควรมั ่ น ใจได้ถ ึ ง สิท ธิต ามสัญ ญาและการโต้แ ย้ ง ซึ่ งต้ อ งมี ก ารระบุ
รายละเอียดทั้งระยะเวลาและแนวปฏิบัติที่กำหนดให้ดำเนินการ
4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบทางธุรกิจ
4.1 ภาครัฐ หน่วยงานที่มีรัฐเป็นเจ้าของและรัฐวิสาหกิจ ควรตระหนักและให้ความเคารพต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงที่เห็นร่วมกัน
4.2 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรรายงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงาน เจ้าหนี้ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
4.3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรเฝ้าระวังให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ โดยรัฐควรกำหนดให้มีการเปิดเผยแก่สาธารณะและมีกลไกเพื่ อให้เกิดการดำเนินงาน
ที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
4.4 รัฐวิสาหกิจไม่ควรถูกใช้เหมือนเป็นเครื่องมือหรือแหล่งเงินสำหรับการทำกิจกรรมทางการเมือง
รัฐวิสาหกิจไม่ควรทำการบริจาคทางการเมือง
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 รัฐวิสาหกิจควรรายงานข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่มีนัยสำคัญตามมาตรฐาน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศ ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง รวมประเด็ น ที่ รั ฐ ในฐานะ เจ้ า ของ
และสาธารณะทั ่ ว ไปให้ ค วามสนใจ ซึ ่ ง สิ ่ ง นี ้ ร วมถึ ง กิ จ กรรมที่ ร ั ฐ วิ ส าหกิ จ การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่ ท ี ่ แ สดงถึ ง
ความสามารถ ขนาดและตัวอย่างของข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
- ข้ อ ความที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ จั ด ตั้ ง และการดำเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ดังกล่าว
- ผลสำเร็ จ ขององค์ ก รด้า นการเงิ นและไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บทั้ ง ด้ า นต้ น ทุน และ
แหล่งเงินทุนเพื่อนำมาดำเนินการตามวั ตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ
- โครงสร้ า งการกำกั บ ดู แ ล ความเป็ น เจ้ า ของและการลงคะแนนเสี ย งขององค์ ก ร
ที่รวมถึงบริบทของแนวปฏิบัติหรือนโยบายและกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ
ดูแลกิจการ
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
- คุณสมบัติของกรรมการ กระบวนการสรรหา ที่รวมนโยบายด้านความหลากหลายของ
คณะกรรมการ บทบาทของคณะกรรมการบริษั ทอื่น และแนวทางที่กรรมการได้ รั บ
การพิจารณาว่าเป็นกรรมการอิสระ
- ปัจจัยที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ ย ง
ดังกล่าว
- การช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ที ่ ร วมถึ ง การค้ ำ ประกั น การได้ ร ั บ เงิ น จากภาครั ฐ และ
ข้อตกลงที่ถูกทำขึ้นในนามของรัฐวิสาหกิจ ที่รวมข้อตกลงตามสัญญาและหนี้สินที่เกิด
จากพันธมิตรร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
- การซื้อขายที่มีสาระสำคัญกับภาครัฐและหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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5.2 รายงานการเงินประจำปีของรัฐวิสาหกิจควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก
ตามมาตรฐาน ซึ่งกระบวนการควบคุมของรัฐไม่สามารถทดแทนการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระจาก
ภายนอกได้
5.3 หน่วยที่เป็นเจ้าของ ควรพัฒนาให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานและเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอทุกปี
โดยเป็นรายงานการดำเนินงานภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีต้องถูกนำมาใช้ในการเปิดเ ผย
ผ่านกระบวนการสื่อสารทาง Website เพื่อให้สาธารณะสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในองค์กรภาครัฐ
6.1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรถูกมอบหมายคำสั่งและกำหนดความรับผิ ดชอบที่ชัดเจน
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กร โดยบทบาทของคณะกรรมการควรมีการระบุอย่างชัดเจนตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับกฎหมายของบริษัท คณะกรรมการควรมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของอย่างเต็มที่และปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลในการกำหนดเป้ากลยุทธ์
และกำกับดูแลผู้บริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของคณะกรรมการและตามวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดโดยรัฐ
ซึ่งคณะกรรมการควรมีอำนาจในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด และควรกำหนดระดับค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูงที่จะทำให้องค์กรเกิดประโยชน์ในระยะยาว
6.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการควรทำให้สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์และเกิด การ
ตัดสินใจอย่างอิสระ โดยกรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการโดยตำแหน่งควรถูกคัดเลือกโดยมีพื้นฐานจาก
คุณสมบัติและความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
6.4 กรรมการอิสระ ควรมีอิสระจากความต้องการและความสัมพันธ์กับองค์กร การบริหาร
จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงเจ้าของที่สามารถส่งผลเสียต่อการตัดสินใจของกรรมการ
6.5 กลไกต่างๆ ควรถูกนำมาปฏิบัติ โดยเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะปกป้ อง
คณะกรรมการให้สามารถดำเนินงานตามหน้าที่และไม่เกิดการแทรกแซงทางการเงิน
6.6 ประธานกรรมการ ควรแสดงความรับผิดชอบให้การประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและตามความจำเป็นผ่านความร่วมมือกับกรรมการอื่น และทำการประสานกับรัฐในฐานะเจ้าของ
ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีได้กำหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้บริหารสูงสุด
6.7 ถ้าผู้แทนพนักงานในคณะกรรมการได้รับมอบอำนาจ ควรมีกลไกที่ ทำให้เกิดความมั่นใจว่า
ผู้แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และได้รับการส่งเสริมด้านทักษะ ข้อมูลและความเป็นอิสระข อง
คณะกรรมการ
6.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพิจารณากำหนดคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่มีองค์ประกอบ
ที่เป็นอิสระและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยเฉพาะคณะกรรมการด้านตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดค่าตอบแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านควรเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและไม่ควรทำให้คณะกรรมการชุดใหญ่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
6.9 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับของประธานกรรมการ ควรจัดให้มีการประเมิน
โครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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6.10 รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรพั ฒ นาและทำให้ ก ระบวนการตรวจสอบภายในทำหน้ า ที ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในทางที่จะทำให้เกิดการติดตามและรายงานโดยตรงถึงคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการเฉพาะอื่นที่เทียบเท่า
14. เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability
Indices : DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในแวดวงธุ ร กิ จ ชั้ น นำระดั บ สากล ต่ า งก็ รู้ จั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ที่มีการประเมินโดย RobecoSAM และนำมาใช้ในการวัดผล
การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) และได้รับการยอมรับ
ในระดับโลก DJSI จึงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เป็นเกณฑ์ที่ กองทุนทั่วโลกใช้ในการพิจารณาการลงทุนโดยมั่นใจว่าบริษัท
ที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทย ประกอบด้ ว ยชุ ด คำถามใน 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic Dimension)
มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Dimension) และมิติด้านสังคม (Social Dimension) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น
19 หมวด ดังนี้
มิติ
หมวด
เศรษฐกิจ (Economic)
หมวดที่ 1 บรรษัทภิบาล
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ( Code of Conduct) และการ
ต่อต้านการทุจริต
หมวดที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
หมวดที่ 4 การระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality)
หมวดที่ 5 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
หมวดที่ 6 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หมวดที่ 7 การดำเนินการด้านภาษี
หมวดที่ 8 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
สิ่งแวดล้อม (Environment) หมวดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 10 การจัดการสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 11 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 12 การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
สังคม (Social)
หมวดที่ 13 การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
หมวดที่ 14 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ 15 การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
หมวดที่ 16 การจูงใจและรักษาพนักงาน
หมวดที่ 17 สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
หมวดที่ 18 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
หมวดที่ 19 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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โดยหมวดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่
หมวดที่ 1 – 3 โดยมีคำจำกัดความดังนี้
หมวดที่ 1 บรรษัทภิบาล
บริษัทควรมีการกำกับดูแลกิจการที่ ดีทั้งในระดับนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยสรุปผลจาก
การดำเนิ น งานสู่ ส าธารณะ โดยคณะกรรมการบริ ษ ั ท ควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิ บ ัต ิ ท ี่ ค รอบคลุ ม
เรื่องความเป็นอิสระ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลและนโยบายค่า ตอบแทน ตลอดจนกำหนดกระบวนการประเมินผลการทำงานของผู้นำบริษัท
หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลที ่ ช ั ด เจน ซึ ่ ง ครอบคลุ ม ทั ้ ง ผลการดำเนิ น งาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม/และ/หรือสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต
บริษัทควรกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจให้ครอบคลุมนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่สำคัญ รวมถึงกำหนดกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำ เสมอ
โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสกรณีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจหรือมีการทุจริต กระบวนการติดตาม
การจัดการข้อร้องเรียน มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน การตรวจประเมินภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และรายงานผลการตรวจประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะอนุ ก รรมการ
ที่ เ ป็ น ผู้รับ ผิ ดชอบ นอกจากนี้ บริ ษั ท ควรแสดงบทบาทในการสนับ สนุน การเข้ าร่ว มเป็ นภาคี เครือ ข่าย
เพื่ อ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น ตลอดจนจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมด้ า นจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้
บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
บริษัทควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนด
โครงสร้างของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงที่ไม่อยู่ภายใต้สายงานธุรกิจและเป็นอิสระจากหน่วยงาน
ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการประเมิ น
โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่สำคัญ กำหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงและแผนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษั ทอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ข้อมูลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงขององค์กรควรครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบ
ในระดับอุตสาหกรรมหรือในระดับองค์ กร โดยบริษัทควรระบุและเปิดเผยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทควรมีการจั ดการภาวะวิกฤต และเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk culture) ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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15. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2562 และแนวทางปฏิบัติ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่าง
ยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล
(Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness
and Performance with Long-term Perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสี ย
(Ethical and Responsible Business)
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate
Citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
ทั้งนี้ สคร. ได้ทบทวนและกำหนดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจแยก
ออกเป็น 9 หมวด ได้แก่

ซึ่ง 9 หมวดดังกล่าวเมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise ปี 2015 จะพบว่ามีสาระสำคัญ
ที่เทียบเท่ากันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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OECD ปี 2015
1. บทบาทของรัฐในฐานะเจ้าของ
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการใน
ตลาด
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอื่นอย่างเท่า
เทียมกัน
4. ความสั ม พั น ธ์ก ั บ ผู ้ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และความ
รับผิดชอบทางธุรกิจ
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในองค์กรภาครัฐ

สคร.
หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ
สคร. ไม่ ม ี ก ารระบุ ห มวดการดำเนิ น งานหลั ก ที่
สอดคล้องกับหัวข้อหลักการดังกล่าวของ OECD
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวด 6 การเปิดเผยข้อมูล
หมวด 3 คณะกรรมการ

16. การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise
Assessment Model : SE-AM
ระบบการประเมิ น ผลการดำเนินงานรัฐ วิส าหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise
Assessment Model : SE-AM เป็นระบบที่นำมาใช้ประเมินผลรัฐวิสาหกิจในปี 2563 โดยพัฒนาต่อยอดมา
จากระบบประเมินคุณภาพรัฐวิส าหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการกำกับ ติด ตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานรัฐ วิสาหกิจให้มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรม
และสามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งได้พิจารณานำข้อดี/จุดแข็ง
มาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหม่ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ
และบริบทที่เปลี่ย นแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายสำคัญ
เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้วยการดำเนินงาน
ที่มีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งมีกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังรูป

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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Core Business Enablers ด้านที่ 1: การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance &
Leadership: CG)
การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นประเมินบทบาทการกำกับดูแลและการนำ
องค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม
กรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐกำหนด โดยการดำเนินงานดังกล่าว
ต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติดา้ น
ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
ซึ่งการจะดำเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้น มีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ร่วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร
(Organizational Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิผลในเชิงยุทธศาสตร์
จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น จึงทำให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ประเมินผลการกำกับดูแล
ที่ดีและการนำองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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วัตถุประสงค์การประเมินการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการกำกับ
ดู แลที ่ ดี แ ละการนำองค์ ก ร การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ มในกระบวนการ
(Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) การบริหารจัดการนวัตกรรม และการพัฒนา
ความยั่งยืน จนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง
2. รัฐวิสาหกิจมีระบบการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่เพียงพอและได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
เช่น OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2015 และหลักการ
และแนวทางการกำกับ ดูแลกิจ การที่ดีใ นรัฐ วิส าหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. เป็นต้น
จนสามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้ถือหุ้นภาครัฐได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in
Process) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น ISO 26000 หรือแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น เพื่อทำให้
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของรัฐวิสาหกิจ
4. รัฐวิสาหกิจเกิดความยั่งยืนจากการพัฒนากระบวนการ ระบบการบริหารจัดการและผลลัพธ์อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางสากลอย่างเป็นมาตรฐาน เช่น Global Reporting Initiative
(GRI) เป็นต้น เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมรับรู้ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาความ
ยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถสร้างการเติบโตที่สมดุลระหว่างรัฐวิสาหกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด
กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
หลักเกณฑ์ประเมินการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของรัฐวิสาหกิจ เกิดจากการประยุกต์ หลักการ
และแนวคิด การกำกับ ดูแลที ่ดี และการนำองค์ก รของทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้
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หลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลและการนำองค์กร
การประเมินการกำกับดูแลและการนำองค์กรของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 10 ด้าน
และหลักเกณฑ์ประเมินย่ อย 27 ข้อ ประกอบด้วย
น้ำหนัก
หัวข้อ
ประเด็นย่อย
(ร้อยละ)
1. การสนองบทบาทของภาครัฐ
5
1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว
ทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจ
10
2.1 การกำหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
เพื่อการตลาดที่เป็นธรรม
3. สิทธิและความเท่าเทียมกัน
10
3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของผู้ถือหุ้น
อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
10
4.1 การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR in Process
4.2 การติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process
4.3 การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนสำคั ญ
ตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ
5. การเปิดเผยข้อมูล
10
5.1 การเปิ ด เผยข้ อ มูล ผ่า นรายงานประจำปี ที ่ ม ี ข ้ อ มู ล
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้
5.2 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของรัฐวิสาหกิจ
5.3 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปีต้องสอดคล้อง
6. คณะกรรมการ
15
6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ
6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง
6.3 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
6.4 บทบาทของคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหาร
จัดการองค์กร
6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร
6.6 การประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
สูงสุดและผู้บริหารระดับสูง
6.7 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ
6.8 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
6.9 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
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หัวข้อ
7. การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

8. จรรยาบรรณ
9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม

10. การติดตามผลการ
ดำเนินงาน

รวม

น้ำหนัก
ประเด็นย่อย
(ร้อยละ)
10
7.1 การจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
8
8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม
จรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ
12
9.1 การจั ด ให้ ม ี น โยบายและคู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื่ อ
การบริหารจัดการนวัตกรรม
9.2 การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์
9.3 การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน
10
10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ ใช่
การเงิน
10.2 คุณภาพของรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน
100

17. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนั บ สนุ น ต่ อ การยกระดั บ ค่ า คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception Index: CPI)
ของประเทศไทยได้อย่างเป็ น รูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ
แนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าว
ได้สังเคราะห์ป ระเด็น การสำรวจของแต่ล ะแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม
การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต
ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
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ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยมี 10 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน
8. การปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือสำหรับการประเมิน

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency : IIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(Internal Integrity and Transparency : EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency : OIT)

1. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน การปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรอื่ น ในหน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลั ก ตาม
มาตรฐาน มี ค วามโปร่ ง ใส ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ดำเนิ น การตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ า ง
เคร่ ง ครั ด และจะต้องเป็นไปอย่ างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
การส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการดำเนินการ
ต่างๆ ของหน่ว ยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
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3. การใช้อำนาจ (Power Distortion)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบั ติงาน
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการ
ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation)
เป็นตัวชี้วัดที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
5. การแก้ปัญหาการทุจริต (Anti-Corruption Improvement)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุ จริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน
6. คุณภาพการดำเนินงาน (Service Quality)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่ ว ยงาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ โดยยึ ด หลั กตามมาตรฐาน
ขั้น ตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)
เป็น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของ
หน่ ว ยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโดย
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
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อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน (Procedure Improvement)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่ ว ยงานต่ อ การปรับ ปรุ ง ระบบการทำงาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดี ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
9. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity & Transparency Assessment)
เป็น ตัว ชี้ว ัดที่มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ดำเนิ น งาน การปฏิ บ ั ต ิ ง าน และการให้ บ ริ ก าร (3) การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได้ แ ก่ แผน การใช้ จ่าย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริการทัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒ นาทั พยากรบุ ค คล และ (5) การส่งเสริ ม ความโปร่ ง ใสในหน่ว ยงาน ได้ แ ก่
การจัดการเรื่ อ งร้ อ งเรีย นการทุจ ริ ต และการเปิ ดโอกาสให้ เกิ ด การมีส่ว นร่ ว ม ซึ่งการเผยแพร่ ข้ อมู ล ใน
ประเด็นข้างต้น แสดงถึ งความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
10. การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ข อง
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนิน การต่างๆ ของหน่ว ยงานให้ส าธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุ จริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
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2.3 กรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors)
กรอบชี้นำที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) สำหรับการทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564)
ประกอบไปด้วย 2 ด้านหลัก ดังนี้

ด้านยุทธศาสตร์
และแผน

ด้านระเบียบ นโยบาย และคู่มือ
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผน
1.1 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 - 2568 และ Balance Scorecard (BSC) ขององค์กร
1.2 แนวทางการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (KEEN14)
1.3 ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUSTED
ด้านที่ 2 ระเบียบ นโยบาย และคู่มือ
2.1 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.
2.2 แนวปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กฟภ.
2.3 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ.
พ.ศ. 2560
2.4 มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
2.5 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ ดีและแนวทางการปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Corporate
Governance Code for PEA)
2.6 คู่มือประเมิน กระบวนการปฏิบัติ งานตามมาตรฐาน ISO 26000 ด้ว ยตนเอง (ISO 26000
in Processes Self-Assessment Manual) ของ กฟภ.
หมายเหตุ:
= กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายใน ในการจัดทำแผนแม่บทฯ (ประจำปี 2564)
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กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Main Factors) สำหรับการทบทวน
และจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ คือ
1.

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 - 2568 และ Balance Scorecard (BSC) ขององค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า และจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 2568 เพื่ อ กำหนดทิศ ทางในการดำเนิ น งานขององค์ก รในการปรั บ เปลี่ยนเป็น Digital Utility ภายในปี
2565 (Transformation to the Era of the Digital Utility) โดยครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญ เช่น การ
พัฒ นาระบบจำหน่ายไฟฟ้า การจัดทำ Business Portfolio เพื่อเพิ่มมูล ค่าทางธุรกิจขององค์กร รวมถึง
การให้ ค วามสำคั ญ กั บ ระบบสนั บ สนุ น (Enabler) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม เป็นต้น โดยยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ SO1 : ยกระดับการกำกับดูแลแบบ
บูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1) ยกระดับการกำกับดูแลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กร
2. ยกระดับการดำเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. การดำเนินงานที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่คาดหวังระดับเป้าประสงค์
1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0000 คะแนน
2. มีคะแนน ITA ทีเ่ ท่ากับ 90 – 100 (ระดับ A-AA) หรือเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงาน
2. ได้รับมาตรฐาน CG และ CSR ระดับสากล
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations
Sustainable Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI (The Down Jones Sustainability
Indices) โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม
(Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัย
ขับเคลื่อนความยั่งยืน รวมทั้งการกำหนดและสื่อสารแผนงานสู่ความยั่งยืนขององค์กร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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รวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD
Principles (The Organization for Economic Co-operation and Development) ภายในปี 2563
รวมทั้งการพัฒ นา กฟภ. เข้าสู่ องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำแนวทางที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งมาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI รวมถึงเกณฑ์การกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง การสร้างต้นแบบการไฟฟ้า
โปร่งใส และขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ โดยการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น
มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมอง
ของสาธารณชน
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยรักษามาตรฐานกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to Operate” (การอนุญาต
ให้ประกอบกิจการจากสังคม) โดยประเด็นดังกล่าว จะครอบคลุมมากกว่าการบริหารความคาดหวังของชุมชน
แต่จ ะครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบ าลในการดำเนินงานธุรกิจ (Ethical Business Conduct and
Transparency) การดูแลด้านสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment Performance) การสร้างความสั มพันธ์ กั บ
ชุ ม ชน (Community Relationships) และสิทธิและความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานด้วย (Workers’
Rights and Safety)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล
OECD และ DJSI
กลยุทธ์ที่ 1 : วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน (OC1)
การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยขับเคลื่อน
เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการนำปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนงาน
สู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ
(Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ
ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างกำไร (Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทุกฝ่าย ทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข (Social Well-Being)
มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)
โดยการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่มาตรฐานสากล
ของ OECD Principles ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ คือ 1.การเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
3.เคารพบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders) 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และ 5.บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวมถึง ยังมุ่งเน้นในการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกการไฟฟ้าโดยการต่อ
ยอดจากต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลการดำเนินงานไปยังการไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั้งการยกระดับ
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่ ง
สะท้อนมาจากผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้ กฟภ. เป็นหน่วยงานชั้นนำ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนา กฟภ. เข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำแนวทางที่ดี
ที่เป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งมาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI
รวมถึงเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ในการส่งเสริม
กิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) เช่น บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนสำคัญ เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม มีการจ้างงานที่คำนึงถึงผลประโยชน์
ขององค์กรและสั ง คม (Social Hiring) และสร้ า งมาตรฐานความปลอดภั ย และระบบบริ ห ารจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การดูแลความถูกต้อง
สมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (Monitor Supply Chain) การดำเนินงานที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม
และการเข้าถึงองค์กร สินค้าและบริการ (Accessibility) โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชน และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2 : การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (OC2)
โดยให้ความสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐาน
ให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององค์ ก ร เพื ่ อ ยกระดั บ ความพึ ง พอใจและความผู ก พั นของทุ ก กลุ่ ม ผู ้ มี ส ่ว นได้ ส ่ว นเสี ย
ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กฟภ. มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังจาก กฟภ. ในมิติที่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตามในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ยังมีฐานะเป็นผู้ใช้บริการไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วย
ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหว่างความเป็นผู้บ ริโภคและผู้มีส่ว นได้
ส่วนเสียขององค์กร องค์กรจึงให้ความสำคัญทั้งในการบริหารความสมดุลในความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความผูกพัน และเป็นผู้สนับสนุนองค์กร
และยั ง คงตอบสนองความต้ อ งการ/ความคาดหวั ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร (Product/Service Based)
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วย ทั้งในประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและภักดีต่อองค์กร รวมถึง การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดลำดับความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะการดำเนินงาน โดยตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม
และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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2.

แนวทางการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (KEEN14)
การกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการบริห ารและพัฒ นาการไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าคที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60
แห่งการสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก้าวไปสู่การไฟฟ้าดิจิทัล (The Digital Utility)
และเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิ ศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สำหรับแผนการดำเนินงาน มีเนื้อหาที่แสดงถึงทิศทางในการบริหารงานตามนโยบาย

K E E N 14
สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใส่ใจนวัตกรรม หนุนนำทุนมนุษย์
Keep Improving Existing Business
Enhance New Business
Employ Innovation and Technology
Nourish Human Resource
สานงานเดิม: Keep Improving Existing Business
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กรและสานต่อนโยบายเดิม เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
ด้วยการยกระดับพัฒนาระบบไฟฟ้า และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ธุรกิจหลักของ กฟภ. แข็งแกร่ง สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
KE4: Good Governance : ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริม
การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการติดตาม และประเมินผลเพิ่มความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
1.3) ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUSTED
กฟภ. ในฐานะเป็น รัฐวิสาหกิจชั้นนำระดับประเทศที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้า
ทั่วประเทศ มากว่า 60 ปี ย่อมมีวัฒนธรรมหรือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรในระดับหนึ่ง
แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ทำให้ กฟภ.
ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
จึงได้ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่คือ “กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่ งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าและธุร กิจเกี่ยวเนื่องอย่ างครบวงจร ที่มีประสิทธิภ าพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน”
ดังนั้น การที่จะทำให้วิสัยทัศน์และภารกิจสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง การสร้างค่านิยม
ของ กฟภ. จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอันจะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กฟภ. จึงมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมด้วยการทบทวนและกำหนดค่านิยมองค์กร
ใหม่ คือ “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้มีปัจจัยช่วยส่งเสริม โดยให้
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บุคลากรทุกระดับประพฤติตนอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ด้วยการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์
TRUSTED ดังนี้
TECHNOLOGY SAVVY
: ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่
RUSH TO SERVICE
: บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ
UNDER GOOD GOVERNANCE : ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
SPECIALIST
: รอบรู้ เชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
TEAMWORK
: มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
ENGAGEMENT
: รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
DATA DRIVEN
: ศึกษา เข้าใจ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
3.

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟภ.

ในปี 2562 ได้มีการบูรณาการนโยบายป้องกันการทุจริต และนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน เข้าไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักรู้
สามารถยึดถือปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบหลักการ แนวทาง และแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
หลักการสำคัญ
- ให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ สคร. 7 ประการ ได้ แ ก่ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment,
Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation
- ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
- ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
- นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน
4.

แนวปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.
ตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามนโยบายด้ านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ประกอบด้วย 7 มาตรการ 20
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
- มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
- ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และมาตรการ
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
2. การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- ประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การส่งเสริมความโปร่งใส
- จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
- ส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้มี
ประสิทธิภาพ
4. การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ
- กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
- บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบตาม“คู่มือ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” และ “ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และร้องเรียน พ.ศ. 2559”
- คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นความลับ
- เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวนให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
5. การป้องกันการรับสินบน
- ห้ามเรียกหรือรับสินบน หรือผลประโยชน์ใดๆ
- หลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล
- กรณีพบว่า มีการให้/รับสินบน หรือพฤติกรรมที่นำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
ให้ถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเหตุการณ์ดังกล่าวให้ กฟภ. ทราบ
- กำหนดให้มีแผนงานด้านการกำกับดูแลและส่งเสริม รวมทั้งด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต
6. การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
- ให้รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมผ่านระบบสารสนเทศ
- หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ กับองค์กร
7. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานต่างๆ ที่ กฟภ. กำหนด
- ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร
- ในกรณีมีข้อสงสัย/ประสบปัญหาในการตัดสินใจควรหารือผู้ร่วมงานหรือสอบถาม/ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
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2.4 สรุปกรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายนอกและภายใน ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ กฟภ.
▪ กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายนอก
ที่
กรอบชี้นำหลัก
สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ.
ด้านที่ 1 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผน
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย เป็ น แนวปฏิ บ ัต ิที่ เ จ้ าหน้ าที ่ข องรั ฐ ซึ ่ ง หมายความ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงบุคลากรทุกระดับของ กฟภ. ต้องยึดถือปฏิบัติ
พ.ศ. 2561
ตามอย่างเคร่งครัด โดยหมวดที่ 6 การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส ่ว นบุคคลกับประโยชน์ส ่ว นรวม กฟภ.
ได้ ก ำหนดให้ เ ป็ น หลั ก การสำคั ญ ในการพิ จ ารณา
ระเบียบ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม” ของ กฟภ.
2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
เป็ น หลั ก การขั ้ น พื ้ น ฐานในการกำหนดประมวล
พ.ศ. 2562
จริ ย ธรรมสำหรั บเจ้ าหน้ าที ่ ของรั ฐ ซึ ่ งหมายความ
รวมถึง บุคลากรทุกระดับของ กฟภ. ซึ่งได้ใช้เป็นหนึ่งใน
กรอบชี้นำในการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563)
3 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทาง
เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำประมวลจริยธรรมและ
จริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ
ข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งการกำหนดกระบวนการ
ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม
รักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง กฟภ. ได้ใช้เป็น
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของ
หนึ่งในกรอบชี้นำในการทบทวนคู่มือการกำกับดูแล
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 กิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวน
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)
4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม เป็นหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ ซึ่งหมายความ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา รวมถึ ง บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ กฟภ. ที ่ ต ้ อ งยึ ด ถื อ
ของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ครั ด ซึ่งมีแนวปฏิบัติช ั ด เจน
ที่กำหนดให้กระทำหรือห้ามมิให้กระทำสิ่งใด
5 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่ กฟภ.
2580)
ได้นำสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวน
2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการกำหนด
กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ที่
กรอบชี้นำหลัก
6 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ.
เป็นกรอบชี้นำสำคัญในการทบทวนการดำเนิ นงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต คอร์ ร ั ป ชั ่ น ของ กฟภ. โดยเที ย บเคี ย ง
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ฯ และนำมาประยุกต์ใช้ใน
แผนแม่ บ ทฯ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ ์อ ย่ า งเป็ น รู ปธรรม
ซึ ่ ง เป็ น การตอบสนองนโยบายของภาครั ฐ อั น จะ
นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

7 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐวิสาหกิจที่
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
สคร. กำหนดไว้ โดย กฟภ. เทียบเคียงสาระสำคั ญ
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม และนำมาประยุกต์ใช้กับ
การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำกับดูแลของ สคร.
อย่างเป็นรูปธรรม
8 แผนการปฏิรูปประเทศ
(ด้านที่ 11 การปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ)

เป็นการนำสภาพปัญหาทุจริตและการประพฤติมิชอบ
รายงานผลการศึ ก ษา รวมถึ ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในสังคม มาจัดทำเป็นแผนปฏิรูป
ซึ่ง กฟภ. เทียบเคียงแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 11
การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำประเด็นต่าง ๆ
มาพิจารณาจัด ทำกลยุ ทธ์ ข องแผนปฏิ บั ติ การให้ มี
ความครอบคลุมตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนดไว้

9 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

กฟภ. เทียบเคียงยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทบูรณาการฯ
ในการพิจารณาจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการฯ
ให้ ม ี ค วามสอดคล้ อ งตามแนวทางการดำเนิ น งาน
ที ่ ส ำคั ญ สู ง (Flagship) เกิ ด การนำไปปฏิ บ ั ต ิ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมในระยะยาว

10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2562 – 2564) ตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย
ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช., สคร. และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจที่เกิด ขึ้นจากความร่ว มมื อ
ระหว่ า ง สำนั ก งาน ป.ป.ช., สคร. และหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ ซึ่ง กฟภ. ได้นำแนวทางของแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ เป็นมาตรฐานใน
การเทียบเคียงและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของ กฟภ.
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ที่
กรอบชี้นำหลัก
สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ.
ด้านที่ 2 หลักการ แนวทาง มาตรฐานที่ใช้ในการกำกับดูแลองค์กร
11 หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฟภ. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ซึ่ง
กฟภ. ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในพฤติกรรมพึงประสงค์
ของบุคลากรที่พึงปฏิบัติ โดยมีการสร้างกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จากระดับผู้บริหารสู่พนักงาน รวมถึงจัดให้มีหลักสูตร
การอบรมให้ ค วามรู ้ เพื ่ อ ให้ บ ุ ค ลากรเกิ ด ความ
ตระหนักและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
12 หลักธรรมาภิบาล
กฟภ. นำหลักธรรมาภิบาลที่มีการยอมรับในระดั บ
สากล มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต
คอร์ ร ั ป ชั ่ น โดยเชื ่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
แผนงาน / โครงการในแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารฯ กั บ หลั ก
ธรรมาภิบาล
13 หลั กการและแนวทางกำกับ ดูแลกิจ การ เป็นมาตรฐานและต้นแบบแนวทางที่สำคัญด้านการ
ที่ดีในรัฐ วิส าหกิจ ของ OECD ปี 2015
กำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง สคร. นำมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกำกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั ่ ว ประเทศ
โดย กฟภ. มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานขององค์กรให้ได้ตามที่ OECD กำหนด
14 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัท
เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการ
จดทะเบียน ตามดัชนี DJSI ของตลาด
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD)
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้ ร ั บ การยอมรั บ ในระดั บ โลก ซึ ่ ง กฟภ.
อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อมระบบการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรให้ทัดเทียมกับบริษัท
ชั ้ น นำในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละในระดั บ สากล
โดยได้นำหมวดที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ
แผนแม่บทฯ ฉบับนี้
ด้านที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมิน
15 ระบบการประเมินผลการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผล
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
กฟภ. ได้ทบทวนแผนแม่บทฯ และแผนปฏิ บัติการฯ
เที ย บเคี ย งตามแนวทางการประเมิ น ผลฯ Core
Business Enablers ด้านที่ 1: การกำกับดูแลที่ดีและ
ก า ร น ำ อ ง ค ์ ก ร ( Corporate Governance &
Leadership: CG) เพื ่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ร ะบบการกำกั บ
ดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานที่ สคร. กำหนด
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ที่
กรอบชี้นำหลัก
16 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ป.ป.ช. (ITA)

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ.
เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต และยกระดับ
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
กฟภ. และยัง สนับสนุ นการยกระดั บดัช นีก ารรั บ รู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
โดย กฟภ. ได้เข้าร่วมการประเมินตั้งแต่ปี 2557 จนถึง
ปัจจุบัน พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาปรับปรุง กระบวนงานเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร
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▪ กรอบชี้นำหลักที่เป็นปัจจัยภายใน
ที่
กรอบชี้นำหลัก
สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ.
ด้านที่ 1 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผน
1 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ นี้ กำหนดทิ ศ ทางในการ
พ.ศ. 2564 - 2568 และ Balance Scorecard ดำเนินงานขององค์กรในระยะ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
(BSC) ขององค์กร
เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดู แล
กิจการที่ด ีฯ คือ SO1 : ยกระดั บการกำกั บดู แลแบบ
บูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้ กฟภ.
ต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้เพื่อยกระดับการดำเนินงาน
องค์กรตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี OECD
และ DJSI
2 แนวทางการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการ ตามแนวทางการบริหารและพัฒนา กฟภ. ด้านการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (KEEN14)
กำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้นโยบาย “KE4 : Good
Governance ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และส่ ง เสริม การกำกั บดูแล
กิ จ การที ่ ด ี โดยนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาสร้ า ง
กระบวนการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ให้
เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบและแนวปฏิบัติที่ดีของ
มาตรฐานสากล
3 ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม ค่ า นิ ย ม เพื ่ อ เป็ น แนวทางหรื อ รากฐานการสร้ า ง
TRUSTED
พฤติ ก รรมร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ร
และเมื่อบุคลากร กฟภ. ยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร แล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
จนกลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด โดย กฟภ. ได้กำหนด
ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TRUSTED เพื่อเป็น
แบบแผนพฤติกรรมที่ชัดเจนให้บุคลากร กฟภ. ปฏิบัติ
ตามได้โดยง่าย ซึ่งได้นำมาเป็นกรอบในจัดทำกลยุทธ์
ของแผนแม่บทฯ ฉบับทบทวนนี้
ด้านที่ 2 ระเบียบ นโยบาย และคู่มือ
4 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นกรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อให้การ
ของ กฟภ.
กำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. มีมาตรฐานเทียบเท่า
ระดับสากล อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
5 แนวปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
การทุจริต ตามนโยบายด้านการกำกับดูแล ทุ จริ ตภายในองค์ กร ประกอบด้ วย 7 มาตรการ 20
กิจการที่ดี ของ กฟภ.
แนวปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดและจัดทำ
แผนงาน/โครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร
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2.5 การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และ TOWS Matrix

S
Strengths
จุดแข็ง

W
Weaknesses
จุดอ่อน

▪ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ถือปฏิบัติ
▪ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ความสำคัญ และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
▪ มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
▪ ระบบการกำกับดูแลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยึดตามกรอบสากล ทำให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน
▪ มีการสร้ างระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ ดี ที่เน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
▪ มีช่องทางการสื่อสารและการสร้างบรรยากาศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทีม่ คี วามหลากหลาย ทันสมัย ผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
▪ ระบบการเปิดเผยข้อมูลและการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส อีกทั้งมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมในมุมมองของคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน
▪ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีมาตรฐาน เพื่อกำกับและควบคุมการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
▪ มีพันธมิตรและภาคีเครือข่ายที่แข็งแกร่งด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
▪ มีการนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาบูรณาการกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
▪ กฟภ. มีความน่าเชื่อถือ / ได้รับการยอมรับในตรา กฟภ. เพื่อขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

▪ กฟภ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนื้ ทีป่ ฏิบัติงานทัว่ ประเทศ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
▪ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากและหลากหลายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและให้บริการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
▪ ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระหว่างหน่วยงาน
▪ ขาดกลไกในการป้องปราม และการลงโทษ การทุจริตภายในองค์กร รวมทั้งขาดการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ทีเ่ ป็นรูปธรรม
▪ ขาดการบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Governance, Risk and Compliance: GRC) อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจำนวนมาก จึงทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีข้อจำกัดในการรับรู้และปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงมีบุค ลากรให้คำปรึกษา
ไม่เพียงพอ
▪ มีการเปิดโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และการให้บริการขององค์กร ไม่เพียงพอ
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O

▪ รัฐบาลมีการประกาศนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่ น ตลอดจนการพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและส่งเสริมความก้าวหน้าของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
▪ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญในการร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มมากขึ้น
▪ องค์กรอิสระภายในและภายนอกประเทศมีการสนับสนุนการดำเนินงานผ่านการฝึกอบรม โดยจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่โดยทั่วไป
▪ การผลักดันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในประเทศที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ของกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นทั่วประเทศ
Opportunities ▪ ความเจริญก้าวหน้าด้านระบบสารสนเทศและสังคมออนไลน์ (Social Network) ทำให้มีช่องทางในการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โอกาส
▪ โอกาสจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 (COVID-19) ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจและกิจการด้วย
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม เน้นการสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรจากภายในมากยิ่งขึ้น

T
Threats
อุปสรรค

▪ มาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น
▪ ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยในปี 2562 อยู่ที่ 36 คะแนน และเป็นอันดับที่ 108 ของโลก ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
▪ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตรูปแบบใหม่
▪ รูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากมากขึ้น จากการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน และการทุจริตเชิงนโยบาย
▪ ค่านิยมอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง และการติดสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติของทางราชการที่ยังไม่หมดไปจากสังคมไทย
▪ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณและการพัฒนาปรับปรุง
หน่วยงาน รวมถึงการขับเคลื่อนแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เป็นตามเป้าหมาย
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กฟภ. ได้นำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ได้จากกระบวนการวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT Analysis) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และทำการจับคู่เข้าด้วยกันตามเครื่องมือ TOWS Matrix ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ
(ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายใน
(Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายนอก
(External Environment)
โอกาส (Opportunities) :
▪ รัฐบาลมีการประกาศนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมและส่งเสริมความก้าวหน้าของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
▪ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญในการ
ร่ ว มเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบ และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ดำเนินงานขององค์กรเพิ่มมากขึ้น
▪ ความเจริญก้าวหน้าด้านระบบสารสนเทศและสังคมออนไลน์
(Social Network) ทำให้มีช่องทางในการเข้าถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ครอบคลุม รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
อุปสรรค (Threats) :
▪ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ทุจริตรูปแบบใหม่
▪ รูปแบบการทุจริตที่ ซั บซ้อนและตรวจสอบได้ยากมากขึ้ น
จากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน และการทุ จ ริ ต
เชิงนโยบาย
▪ ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด การรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทยในปี 2562 อยู่ที่ 36 คะแนน
และเป็นอันดับที่ 108 ของโลก ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการ
คอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

จุดแข็ง (Strengths):

จุดอ่อน (Weaknesses):

▪

▪ กฟภ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ ทำให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
▪ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากและหลากหลายกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ทำให้ ม ี ปั ญหาและอุปสรรคต่ อการบริ หารจั ดการและให้ บริ การเพื ่ อตอบสนอง
ต่อความต้องการและความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
▪ ขาดกลไกในการป้องปราม และการลงโทษ การทุจริตภายในองค์กร รวมทั้งขาด
การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่เป็นรูปธรรม

▪
▪

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ความสำคัญ และ
เป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ในด้ า นการกำกั บดู แ ลกิ จ การที ่ ดี ก ารบู ร ณาการระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีพันธมิตรและภาคีเครือข่ายที่แข็งแกร่งด้านการต่อต้านการทุจริตและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีมาตรฐาน เพื่อกำกับและ
ควบคุมการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SO

กลยุทธ์เชิงรุก

กลยุทธ์ 1 ยกระดับเจตจำนงในการบริหาร
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์ 3 ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ST

กลยุทธ์เชิงรับ

กลยุทธ์ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและ
กลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

WO

กลยุทธ์เชิงแก้ไข

กลยุทธ์ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและ
กลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

WT

กลยุทธ์เชิงป้องกัน

กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรม
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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บทที่ 3
กรอบและทิศทางของแผนแม่บท
(Directions)
3.1 กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Strategies)
จากการวิเคราะห์ ผลการประเมินองค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติ ของระบบการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กฟภ. รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบการกำกับดูแ ล
กิจการที่ดีของ กฟภ. ทำให้สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

หน้า 72

กรอบและทิศทางของแผนแม่บท | 3.1 กลยุทธ์ดา้ นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

กลยุทธ์ภายใต้แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
ด้านการกำกับดูแลและส่งเสริม

ด้านการป้องกันและปราบปราม

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

ยกระดับเจตจำนง
ในการบริหารตาม
หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

เสริมสร้างองค์ความรู้
สังคม และวัฒนธรรม
ด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

ยกระดับมาตรฐานการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
และระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

สร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
และกลไกการป้องปราม
เฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ
และลงโทษอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :

1.1 พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
และขีดความสามารถ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
กำกับดูแลองค์กรของ
คณะกรรมการ
1.2 ยกระดับเจตจำนงความ
มุ่งมั่นในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของคณะกรรมการ
1.3 เพื่อให้คณะกรรมการ
มีบทบาทความรับผิดชอบ
ต่อการดำเนินงาน
เพื่อประโยชน์สงู สุด
ขององค์กรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในระยะยาว
1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการกำกับ
ดูแลองค์กรของ
คณะกรรมการ

2.1 เสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
2.2 ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
รู้จักการนำกลไกการ
ประเมินผลมาพัฒนา
และปรับปรุงต่อเนือ่ งจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2.3 สร้างสังคมและวัฒนธรรม
ปลูกฝังวิธคี ิด ทัศนคติ
และกระตุ้นจิตสำนึก
ตามค่านิยมองค์กร
2.4 ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีทั้งภายในและ
ภายนอกด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

3.1 พัฒนากระบวนการและ
กลไกด้านการป้องกัน
การทุจริตทุกรูปแบบ
ให้เป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
3.2 ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการให้มีความ
โปร่งใส
3.3 พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล สนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
กำกับดูแลองค์กร
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บูรณาการและยกระดับ
มาตรฐานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร
โดยประยุกต์ใช้หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืนในระดับ
สากล

4.1 สร้างและพัฒนากลไก
การเฝ้าระวัง และป้อง
ปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 มีกระบวนการป้องปราม
ติดตาม ตรวจสอบ
ลงโทษผู้กระทำการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 บูรณาการการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายใน
และภาคประชาสังคม
ในการเฝ้าระวัง และ
ป้องปรามการทุจริต
ทุกรูปแบบ
4.4 ส่งเสริมให้มีแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามที่
กฎหมายกำหนด

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

73

74

กรอบและทิศทางของแผนแม่บท | 3.2 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บท (Strategy Map)

3.2 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บท (Strategy Map)
กฟภ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดวิ สัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยจัดทำเป็นแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้ว ยกลยุทธ์และเป้าหมายเชิง กลยุทธ์ ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์
ก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถแสดงความเชื่อมโยงในรูปของแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ทีม่ ีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟภ. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
SO1 ยกระดับการกำกับดูแลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ กฟภ. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบตั ิที่ดีของสากล OECD และ DJSI
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2564 - 2565

ปี 2568

ปี 2570

พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสร้างกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (All Stakeholders)

ยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สู่มาตรฐานสากลตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี
OECD และ DJSI เพื่อสร้าง กฟภ. ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ผู้นำ ในธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า
ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีฯ

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564)

ด้านการกำกับดูแลและส่งเสริม
กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี

พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีรองรับธุรกิจหลัก
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจ
ด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับเจตจำนง
ในการบริหารตาม
หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างองค์
ความรู้ สังคม และ
วัฒนธรรมด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับมาตรฐานการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
และระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 4
สร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการและกลไก
การป้องปราม เฝ้าระวัง
ติดตาม ตรวจสอบและ
ลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ
2. ยกระดับเจตจำนงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการ
3. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ
5. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานดี รู้จักการนำกลไกการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุงต่อเนือ่ งจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
7. สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสำนึกตามค่านิยมองค์กร
8. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
9. พัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
10. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีความโปร่งใส
11. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลองค์กร
12. เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล
13. สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่14.
ายกำกั
ดูแลและบริอหงปราม
ารความเสี
ย่ ง ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
มีกบระบวนการป้
ติดตาม
15. บูรณาการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ
16. ส่งเสริมให้มีแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามทีก่ ฎหมายกำหนด
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กรอบชี้นำการจัดทำแผนแม่บท | 3.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (พ.ศ. 2560 – 2564)

3.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ (พ.ศ. 2560 – 2564)
▪ ผลผลิต (Output)
ผลผลิต (Output)
ความสำเร็จของการทบทวน/จัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
ผลการดำเนินงาน

ปี 2560

ผลผลิต (Output) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-

ปี 2560

ผลลัพธ์ (Outcome) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

▪ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลลัพธ์จากกระบวนการภายใน
ร้อยละการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คุ ณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงาน
ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 91.87
ร้อยละ 90.85
(กลุม่ ตัวอย่าง 6,851 คน (กลุม่ ตัวอย่าง 9,353 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.95)
คิดเป็นร้อยละ 31.95)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ร้อยละ 95.52
(กลุ่มตัวอย่าง 22,872 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.93)

ดำเนินการประเมิน
ในไตรมาส 4/2563

-

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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กรอบและทิศทางของแผนแม่บท | 3.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลลัพธ์จากกระบวนการภายนอก
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) (ประเมินผลโดย สำนักงาน ป.ป.ช.)

ผลการดำเนินงาน

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

ปี 2560

ผลลัพธ์ (Outcome) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

80-100 หรือ
80-100 หรือ
ติดอันดับ 1 ใน 5
ติดอันดับ 1 ใน 3
ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประเมิน
ที่เข้าร่วมประเมิน

80-100 หรือ
85-100 (ระดับ A – AA) 90-100 (ระดับ A – AA)
ติดอันดับ 1 ใน 3
หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3
หรือ เป็นอันดับ 1
ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ของรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐวิสาหกิจกลุม่
ที่เข้าร่วมประเมิน
ด้านพลังงานและ
พลังงาน
สาธารณูปการ

94.39
92.92
เป็นอันดับ 4
เป็นอันดับ 8
ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
และเป็นอันดับ 1
และเป็นอันดับ 1
ของรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ
ด้านพลังงานและ
ด้านพลังงานและ
สาธารณูปการ
สาธารณูปการ

92.19
95.24 (ระดับ AA)
เป็นอันดับ 13
เป็นอันดับ 5
ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
และเป็นอันดับ 4
และเป็นอันดับ 1
ของรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ
ด้านพลังงานและ
ด้านพลังงานและ
สาธารณูปการ
สาธารณูปการ

-
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การนำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ

บทที่ 4
การนำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
(Implementation)
จากแผนที่ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บท (Strategy Map) ดังกล่าวข้างต้น กฟภ. มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย 2 ด้าน 4 กลยุทธ์ 28 แผนงาน/โครงการ ดังนี้

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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การนำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ 1 : ยกระดับเจตจำนงในการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
1.1 แผนงานยกระดับเจตจำนงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.2 แผนส่งเสริมบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ กฟภ.

กลยุทธ์ 2 : เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.1 แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้าน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู บุคคลต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี 2564
2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่น ๆ
2.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2.5 โครงการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ.
2.6 การศึกษา สำรวจ วิจัยและประเมินภาพลักษณ์ของ กฟภ. ประจำปี 2564

กลยุทธ์ 3 : ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดแี ละระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ 4 : สร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564
แผนงานยกระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)
แผนงานทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โครงการประเมินผลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สคร.
3.6 แผนจัดทำระบบการประเมินและกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีทุจริตของ กฟภ.
3.7 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC)
3.8 แผนงานพัฒนาบุคลากร 12 เขต ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3.9 แผนพัฒนาระบบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
3.10 แผนงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
3.11 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4.1 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.
4.2 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท. PEA
4.3 โครงการการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
4.4 แผนยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
4.5 แผนงานทบทวนระเบียบการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
4.6 แผนการพัฒนางานติดตามตรวจสอบผูก้ ระทำความผิด (e-Investigate)
4.7 แผนงานปรับปรุงหรือวางแผนแนวทางวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ในการปฏิบัติ
4.8 แผนงานสำรวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของ กฟภ.
4.9 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

หน้า 78
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การนำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ

4.1 แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564
กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับเจตจำนงในการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ
2. ยกระดับเจตจำนงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการ
3. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ
กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

1.1 แผนงานยกระดับเจตจำนง - ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
สุจริตและพัฒนา
ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน - ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของคณะกรรมการในเรื่อง
- นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กฟภ.
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 1-4 - คณะกรรมการและ
1,200,000.ฝลส.
คณะอนุกรรมการ กฟภ. เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 6 ครั้ง
- นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
และผลการปฏิบัติงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ต่อคณะกรรมการ กฟภ.
เป็นรายไตรมาส
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) และการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
1.2 แผนส่งเสริมบทบาท
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กฟภ. นำผลการประเมินตนเองของ
ไตรมาส 1 - ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อมูล
ฝวก.
และเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ กฟภ. ทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ ปี 2563 เกณฑ์การ
สำหรับการทบทวนแผนฯ
การกำกับดูแลองค์กร
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State
แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส
ของคณะกรรมการ กฟภ.
Enterprise Assessment Model : SE – AM) และข้อมูลอื่น ๆ
1/2564
ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการทบทวนแผนฯ
- ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนแผนส่งเสริมบทบาทและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
กำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2564 และนำเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนฯ

ไตรมาส 1

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

- ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนแผน
แล้วเสร็จ และนำเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความ
เห็นชอบภายในไตรมาสที่ 1/2564
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กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.2 แผนส่งเสริมบทบาท
- คณะกรรมการ กฟภ. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส ไตรมาส 1-4 - คณะกรรมการ กฟภ. รับทราบ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
การกำกับดูแลองค์กร
เป็นรายไตรมาสครบถ้วน
ของคณะกรรมการ กฟภ.
(ต่อ)
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) และการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
หมายเหตุ
* งบประมาณที่ระบุไว้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้ขอตั้งงบประมาณประจำปีไว้แล้ว

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 2

เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี รู้จักการนำกลไกการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสำนึกตามค่านิยมองค์กร
4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

2.1 แผนงานเสริมสร้างการ
- จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กำกับดูแลกิจการที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินผลการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความโปร่งใส และการต่อต้าน คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและ
การทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
พนักงาน
(Soft Control)
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู บุคคล โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2564
ต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่น
- นำเสนอ ผวก. ขออนุมัติจดั ทำโครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น
ของ กฟภ. ประจำปี 2564
และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น

ไตรมาส 1-4

- จัดกิจกรรมให้กับผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ
6,000 คน

ไตรมาส 4

- ผลการประเมินฯ (CG Testing)
ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

- คณะกรรมการฯกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก, จำนวนเป้าหมาย
และของรางวัลนำเสนอขออนุมัติ ผวก.

ไตรมาส 2-3

- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พร้อมเปิดรับ
สมัครผู้เสนอชื่อตนเองเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างดีเด่น

ไตรมาส 2-3

ไตรมาส 1-2

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

- ความสำเร็จของการดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลา (อนุมัติ
โครงการ และคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ)
- ความสำเร็จของการดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลา (อนุมัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก,
จำนวนเป้าหมายและของรางวัล)
- การประชาสัมพันธ์โครงการทาง
ระบบ INFOMA และ Intranet
ให้แก่ทุกหน่วยงานทราบ

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

325,000.-

ฝลส.**

1,535,500.-

ฝบค.
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3

- รายงานผลการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างดีเด่นในระดับ
สายงานครบถ้วนทุกสายงาน

- คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก และนำเสนอขออนุมัติ ผวก. ประกาศ
รายชื่อพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟภ. (ระดับองค์กร)

ไตรมาส 3-4

- ผลการประกาศรายชื่อพนักงาน
และลูกจ้างดีเด่นของ กฟภ.
ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด

- จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์และแนะนำต้นแบบ
ของพนักงานและลูกจ้างดีเด่นให้พนักงานและลูกจ้างรู้จักและถือเป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) และมอบรางวัลให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ดีเด่นของ กฟภ. ในงาน PEA AWARDS

ไตรมาส
1/2565

- การจัดนิทรรศการและพิธีมอบ
รางวัลให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ดีเด่นของ กฟภ. ในงาน PEA
AWARDS

โครงการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี 2564
- แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ.

ไตรมาส 1

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ไตรมาส 1-2

- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์ให้สำนักงานการไฟฟ้า พร้อมเปิดรับ
สมัครเข้าร่วมโครงการ

ไตรมาส 2-3

- ความสำเร็จของการดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลา (อนุมัติ
โครงการ และคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ)
- ความสำเร็จของการดำเนินการ
ไม่เกินต้นไตรมาส 2 (อนุมัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก)
- การประชาสัมพันธ์และชี้แจง
หลักเกณฑ์ให้สำนักงานไฟฟ้า
ทราบไม่เกินต้นไตรมาส 3

2.2 โครงการยกย่องเชิดชู บุคคล โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 (ต่อ)
ต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่น
- แต่ละสายงานแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานและ
ของ กฟภ. ประจำปี 2564
ลูกจ้างดีเด่นในระดับสายงานและนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการฯ
(ต่อ)
พิจารณาคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟภ. (ระดับองค์กร)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7,000,000.-

ฝพบ.
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

2.2 โครงการยกย่องเชิดชู บุคคล โครงการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 (ต่อ)
ต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่น
- ตรวจประเมินหน่วยงาน เพื่อคัดเลือก
ของ กฟภ. ประจำปี 2564
(ต่อ)

ช่วงเวลา
ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

- แต่งตั้งคณะทำงานฯ และ
คณะทำงานฯ ดำเนินการ
คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ
กฟภ. จำนวน 3 ประเภท
ประเภทละ 3 รางวัล รวม
9 รางวัล ภายในไตรมาส 4
- สรุปผลการพิจารณาการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ไตรมาส 4 - อนุมัตผิ ลการคัดเลือกการไฟฟ้า
ดีเด่นของ กฟภ.ประจำปี 2564
ภายในไตรมาส 4
- จัดทำ Best Practice พร้อมเผยแพร่
ไตรมาส
- ดำเนินการจัดงานพิธีมอบ
1/2565
รางวัล PEA Awards เพื่อ
เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลการไฟฟ้าดีเด่น ภายใน
ไตรมาส 1/2565
- มอบรางวัลการไฟฟ้าดีเด่น
ไตรมาส
- ดำเนินการจัดงานพิธีมอบ
1/2565
รางวัล PEA Awards เพื่อ
เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลการไฟฟ้าดีเด่น ภายใน
ไตรมาส 1/2565
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ
2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
กฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายอื่น ๆ

กิจกรรม
- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมนิติกรทั้งประเทศให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่น ๆ

- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมพนักงานหน้างานให้ตระหนักถึง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติไม่ชอบและปลูกฝังค่านิยม
การเชิดชูความดีความซื่อสัตย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law)
2.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ - เมื่อ กอง/ฝ่าย ตรวจพบการทุจริต ที่เกิดจากข้อร้องเรียนและ จากการตรวจสอบ
ระบบงานป้องกันการทุจริต
ตามแผน ให้ดำเนินการดังนี้
1) ให้ อก. และ อฝ. ร่วมกับ ทีมที่ตรวจพบการทุจริต จัดประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญดังนี้
• สาเหตุการทุจริต
• จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุม
• แนวทางการป้องกันการเกิดทุจริต
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรัดกุม รอบคอบ ให้พิจารณาเชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความเห็นตามความเหมาะสม เช่น กปน., กกท.,
ฝกง., สชก.(บก-กม) เป็นต้น
2) ให้ อก./อฝ. จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาตามข้อ 1) เสนอ
ผชก.(ตภ) เพื่อพิจารณานำเสนอ ผวก./รผก. พิจารณาสั่งการ
- สตภ. จัดให้มีการสื่อสารประเด็นการทุจริต ให้กับ กฟข.ทั้ง 12 เขต และ/
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล
โดยดำเนินการดังนี้
1) อก./อฝ. รวบรวมประเด็นการทุจริต โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย
สาเหตุการเกิดทุจริต จุดอ่อนของการควบคุมที่ไม่รดั กุม และแนวทาง
การป้องกัน
2) นำเสนอประเด็นการทุจริตโดยการจัดประชุมทางออนไลน์ จำนวน
1 ครั้ง ให้กับ พนักงาน ผตป.และผู้บริหารของ กฟข.ทั้ง 12 เขต และ/
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รบั ทราบ

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง ให้กับนิติกร
ทั่วทั้งองค์กร
- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง พนักงานเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 300 คน

-

สชก.(บก-กม)

ไตรมาส 1-4

- รายงานสรุปผลการพัฒนา
กระบวนการป้องกันการ
ทุจริต

-

สตภ.

ไตรมาส 4

- ผตป.กฟข. เข้าร่วมประชุม
ครบทั้ง 12 เขต

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

2.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ - สตภ.สรุปผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 นำเสนอ ผวก.เพื่อทราบ/
ระบบงานป้องกันการทุจริต
พิจารณาสั่งการ
(ต่อ)
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
2.5 โครงการเสริมสร้างค่านิยม - ดำเนินการตามแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ปี 2564
และวัฒนธรรม กฟภ.

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

- ผวก. รับทราบผลการ
ดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2
ภายในไตรมาส 4/2564

ไตรมาส 1-4

- ความสำเร็จของการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ประจำปี 2564
- ความสำเร็จของการติดตาม
ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ประจำปี 2564
- ความสำเร็จของการจ้าง
ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจผล
การรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์กร
- ความสำเร็จของการสำรวจ
การรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตาม
ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
- ความสำเร็จของการรายงาน
ผลสำรวจฯ และนำเสนอผล
รายงานต่อผู้บริหาร
- ความสำเร็จของการรวบรวม
ผลสำรวจ และทบทวนแผน
เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรของปี 2565

- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างค่านิยมฯ ปี 2564

ไตรมาส 1-4

- จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจผลการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

ไตรมาส 2-3

- ดำเนินการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์กร

ไตรมาส 3

- รายงานผลสำรวจฯ และนำเสนอผลรายงานต่อผู้บริหาร

ไตรมาส 4

- รวบรวมผลสำรวจ และทบทวนแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรของปี 2565

ไตรมาส 4

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,000,000.-

ฝบบ.
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ
2.6 การศึกษา สำรวจ วิจัยและ
ประเมินภาพลักษณ์ของ
กฟภ. ประจำปี 2564

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- กำหนดกรอบแนวคิดและเป้าหมายการประเมิน

ไตรมาส 1

- จัดทำแผนและขอบเขตการดำเนินงาน
- ดำเนินการสำรวจ วิจัยกับกลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2-3

- เก็บรวบรวม ประเมินและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ

ไตรมาส 4

- จัดทำรายงานผลการสำรวจ วิจัย และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไตรมาส 4

- กรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
เป้าหมายการประเมิน
ภาพลักษณ์ของ กฟภ.
ด้านความซื่อสัตย์และ
ความจริงใจ
- ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
- รายงานผลความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน (Progress Report)
- คะแนนผลการวิจัยภาพลักษณ์
ของ กฟภ. ด้านความซื่อสัตย์
และความจริงใจ (Integrity)
- รายงานผลการสำรวจ วิจยั ฯ
ฉบับสมบูรณ์ และบันทึกแจ้ง
ผลการสำรวจ วิจัยฯ
ด้านความซื่อสัตย์และ
ความจริงใจ (Integrity)
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
หมายเหตุ
* งบประมาณที่ระบุไว้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้ขอตั้งงบประมาณประจำปีไว้แล้ว
** แผนงาน/โครงการที่ 2.1 ทุกสายงานสามารถนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามความเหมาะสม

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,000,000.-

ฝปส.
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 3

ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. พัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มคี วามโปร่งใส
3. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลองค์กร
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล

แผนงาน/โครงการ
3.1 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปี
2564

กิจกรรม

- วิเคราะห์ผลคะแนนจากปี 2563 เทียบเคีย งกั บหน่ว ยงานรัฐวิส าหกิจ
ที่ได้รับคะแนนประเมินระดับ AA และศึกษารูปแบบการประเมิน
ปี 2564 ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ของ กฟภ.
- ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน โดยอ้างอิงจาก
ผลการวิเคราะห์ฯ และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวน/จัดทำแผน
แม่บทและแผนปฏิบตั ิการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการที่เป็นจุดอ่อน
- ขออนุมัติ ผวก. เข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2564
- ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
ป.ป.ช. กำหนด
- ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
ป.ป.ช. กำหนด
- ดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
ป.ป.ช. กำหนด
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ทุกประการ

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส
4/2563

- มีกระบวนการที่ต้องปรับปรุง
จากการประเมินฯ ปี 2563
- มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ
90-100 (ระดับ A – AA)
หรือ เป็นอันดับ 1
ของรัฐวิสาหกิจกลุม่ พลังงาน
- ดำเนินการได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด

ไตรมาส
4/2563
ไตรมาส
4/2563
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 2-3

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000.-

ฝลส.**
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3.2 แผนงานยกระดับ
1) ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้ฯ (CG Testing)
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
- พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายภายนอกได้
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พัฒนาการรายงานผลในรูปแบบ Dashboard
(CG-eSystem)
2) ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting)
- ยกระดับรูปแบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
- พัฒนาระบบป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (COI Reporting) ร่วมกับ กพก. เพื่อให้สอดรับกับ
รูปแบบการรายงาน
- พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายภายนอกได้
3) ระบบการลงนามรับทราบคูม่ ือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(CG Acknowledgement)
- พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายภายนอกได้
- พัฒนาการรายงานผลในรูปแบบ Dashboard

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4

- ผลการประเมินฯ (CG
Testing) ได้ผลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
- พนักงาน กฟภ. ร่วมประเมินผล
การตระหนักรับรู้ฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- พนักงาน กฟภ. รายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ร้อยละ 100 (กรณีรายงาน
ประจำปี) และแต่งตั้ง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

- พนักงาน กฟภ. รับทราบ
และถือปฏิบตั ิตามคู่มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ฝลส.
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

3.2 แผนงานยกระดับ
4) ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Profile)
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากระบบ CG Testing, COI Reporting และ
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
CG Acknowledgement
(CG-eSystem) (ต่อ)
- ศึกษาแนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- มีผลการศึกษาแนวทางการ
บูรณาการและพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้าน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ
ข้อมูลด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีรายบุคคล
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
3.3 แผนงานทบทวนคู่มือการ
- ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ไตรมาส 1 - พนักงาน กฟภ. รับทราบ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
สภาวการณ์ปัจจุบัน
และถือปฏิบตั ิตามคู่มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือถือปฏิบัติ
ไตรมาส 2-4
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- เผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ด้านประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและ
ไตรมาส 2-4
พนักงาน (Ethic Alert)
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
3.4 โครงการประเมินผลและ
- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ
ไตรมาส 1-2 - มีแผนการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพระบบ - ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรฐาน OECD, DJSI, และเกณฑ์การ
เพื่อยกระดับการดำเนินงาน
ไตรมาส 3
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กำกับดูแลของ สคร. เชื่อมโยงกับบริบทของ กฟภ.
ของ กฟภ.
ของ กฟภ. ให้ได้ตามมาตรฐานฯ
- ประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. เทียบกับ
ไตรมาส 4
มาตรฐานสากล และจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุง เพื่อยกระดับการ
ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟภ.
- นำแผนการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวน/จัดทำแผน
ไตรมาส 4
แม่บทและแผนปฏิบตั ิการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดฯี ประจำปี 2565
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ทุกประการ

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000.-

ฝลส.

3,500,000.-

ฝลส.

ไตรมาส 1-4

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

3.5 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน Core
Business Enablers
ด้านที่ 1 การกำกับดูแลทีด่ ี
และการนำองค์กร ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินของ สคร.

- วิเคราะห์ผลคะแนนจากปี 2563 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่
มีผลคะแนนสูงสุด พร้อมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลปี 2564
ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟภ.
- จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน
โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ในข้อ 1. ควบคู่กับการดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผล ประจำปี 2564
- ประเมินระดับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ
- จัดประชุมคณะทำงานประเมินด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำ
องค์กร เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
ระบบ SE-AM ด้านที่ 1
- นำส่งหลักฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ ขึ้นระบบของ สคร.
- เตรียมความพร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงตามแนวทางการดำเนินงาน
ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (Core Business
Enablers) ประจำปี 2564

ไตรมาส 2

- ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจัดทำ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ทุกประการ
3.6 แผนจัดทำระบบการประเมิน - ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กฟภ. ประจำปี 2564 นำเสนอ ผวก.
และกระบวนการจัดทำแผน
และนำส่งให้ ศปท. สำนักงาน ป.ป.ท.
บริหารความเสี่ยงกรณี
• ประสานขอข้อมูล/จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
ทุจริตของ กฟภ.
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการประเมินฯ ของ กฟภ.
• จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินความเสีย่ งการทุจริตนำเสนอ ผวก.

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2-4

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ฝลส.

-

ฝลส.

ไตรมาส 2-4
ไตรมาส 2-4
ไตรมาส 2-4
ไตรมาส 3-4
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1-2

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
- ผลการดำเนินงาน Core
Business Enablers ด้านที่ 1
เท่ากับหรือมากกว่า 3 คะแนน
- นำเสนอ ผวก. พิจารณา
ลงนามภายใน มี.ค. 2564
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

3.6 แผนจัดทำระบบการประเมิน - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
และกระบวนการจัดทำแผน
ของ กฟภ. นำเสนอ ผวก. และนำส่งให้ ศปท. สำนักงาน ป.ป.ท.
บริหารความเสี่ยงกรณี
• ติดตาม/ประสานข้อมูลผลการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุจริตของ กฟภ. (ต่อ)
• สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตนำเสนอ ผวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
3.7 แผนงานพัฒนาเพิ่ม
- ศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนงานของ กฟภ.
ประสิทธิภาพการบูรณาการ
งานด้าน Governance,
Risk Management and - สร้าง Platform GRC
Compliance (GRC)
- อบรมให้ความรู้เข้าความเข้าใจในเรื่อง GRC

ช่วงเวลา
ไตรมาส 2-3

ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ฝลส.

-

ฝปส.

- นำส่งผลการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตให้ ศปท.
ตามกำหนดเวลา

- มีการศึกษากระบวนการ
GRC และกระบวนการ
ทำงานของ กฟภ.
ไตรมาส 1-2 - มี Platform GRC แสดง
การบูรณาการ GRC
ไตรมาส 2-4 - มีการอบรมให้ความรูค้ วาม
เข้าใจในเรื่อง GRC
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law)
3.8 แผนงานพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. โดยส่งเข้าอบรม
ไตรมาส 1-4 - พนักงานประจำศูนย์ พ.ร.บ.
12 เขต ประจำศูนย์ พ.ร.บ.
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ได้
ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างน้อยเขตละ 1 คน
เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการ
ตามนโยบายของสำนักงาน
ของ สขร. ครบ 12 เขต
คณะกรรมการข้อมูล
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ สำหรับประชาชน ไตรมาส 1-4 - พนักงานประจำศูนย์ พ.ร.บ.
ข่าวสารของราชการ (สขร.)
ในพื้นที่ กฟข. 12 เขต
ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.หรือ
สำนักงานปลัดสำนัก
พนักงาน PEA ประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ สำหรับ
ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
ทุกไตรมาส อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

3.8 แผนงานพัฒนาบุคลากร
- รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ตาม MOU
12 เขต ประจำศูนย์ พ.ร.บ.
เพื่อจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
ปีละ 1 ครั้ง
ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.)
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี (ต่อ)
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)
3.9 แผนพัฒนาระบบงานด้าน - ทบทวนคู่มือการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
- เผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาระบบงานด้านความรับผิดชอบต่อ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลา
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1-4

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,725,000.-

ฝสส.

- รายงานผลการดำเนินงานฯ
ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
จาก สขร.

- ทบทวนคู่มือแล้วเสร็จตาม
กำหนด
ไตรมาส 1-4 - เผยแพร่คู่มือการพัฒนา
ระบบงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้พนักงานในองค์กร
- ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน ด้านความ
ไตรมาส 1-4 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม กับผู้บริหาร
และพนักงานในองค์กร
- ติดตามและประเมินผล
- ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน
รายไตรมาส
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility) และความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

3.10 แผนงานจัดทำคู่มือสำหรับ - ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน /เผยแพร่คู่มือฯ ใน PEA Website
ประชาชน ตาม พ.ร.บ.
และจุดบริการ PEA ทั่วประเทศ
การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่วงเวลา
ไตรมาส 1-4

ค่าเป้าหมาย

- ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือสำหรับ
ประชาชน ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและมาตรฐาน
คุณภาพบริการของ กฟภ.
และเผยแพร่คมู่ ือฯ ใน PEA
Website และจุดบริการ PEA
ทั่วประเทศ
ไตรมาสที่ 1-4 - มีการรายงานผลภายใน
15 วันหลังสิ้นไตรมาส

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000.-

ฝนย.

- จัดทำรายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สป.มท.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility), ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency)
3.11 แผนงานพัฒนากระบวนการ - แต่งตั้ง/ปรับปรุงคณะทำงาน
ภายใน
จัดฝึกอบรมตามหัวข้อที่คัดเลือก
จัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้อง
ม.ค. 2564 ภายในไตรมาส 2-4/2564
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เริ่มใช้
ไตรมาส 1
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนถึงปี 2563
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง - คัดเลือกหัวข้อในการจัดฝึกอบรม
ไตรมาส 2
และการบริหารพัสดุภาครัฐ - จัดฝึกอบรม
ไตรมาส 2-4
พ.ศ. 2560
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
หมายเหตุ
* งบประมาณที่ระบุไว้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้ขอตั้งงบประมาณประจำปีไว้แล้ว
** แผนงาน/โครงการที่ 3.1 และ 3.2 ทุกสายงานสามารถนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามความเหมาะสม

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

ฝจห.
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
3. บูรณาการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และป้องปราม การทุจริตทุกรูปแบบ
4. ส่งเสริมให้มีแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
ช่วงเวลา

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

120,000.-

ฝลส.**

- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

-

ฝลส.

- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

-

ฝลส.

-

ฝลส.

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

4.1 แผนงานยกระดับการ
ดำเนินงานด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ.

1) กิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1-4

- จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย
สนญ./กฟข. ละ 2 ครั้ง

2) การทบทวนคู่มือมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

ไตรมาส 1-2

3) พัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน
4) ทบทวนฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (PICSA)
จากการบูรณาการการควบคุมภายในกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใส
4.1) ทบทวนฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (PICSA)
ของ ฝ่ายและกองในสังกัด กฟข. กฟส. และ กฟย.
- จัดประชุมคณะทำงานฯ และปรับปรุงคณะทำงาน
- ทบทวนฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (PICSA)
ของ กฟข. กฟส. และ กฟย.
4.2) นำเสนอ รผก. เพื่อขออนุมัติใช้ฐานข้อมูลฯ

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 1-2

- คณะทำงานชุดย่อยแต่ละคณะ
ร่วมประชุมกำหนดกรอบและ
รายละเอียดในส่วนของเนื้อหา
ของการทบทวนฐานข้อมูลฯ

ไตรมาส 3

- ขออนุมัติใช้ฐานข้อมูลฯ ได้ทัน
ตามกำหนดเวลา

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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แผนงาน/โครงการ
4.2 แผนงานพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการแจ้งเบาะแส
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ของ ศปท. PEA

กิจกรรม

ช่วงเวลา

- ทบทวนคู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(ศปท.PEA)
- พัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
- จัดประชุมผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งเบาะแสทุจริต
ประพฤติมิชอบ
- จัดทำสรุปรายงานผลการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
เสนอผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาสและรายปี)

ไตรมาส 1-2

ค่าเป้าหมาย
- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ฝลส.

-

ฝลส.

-

ฝลส.

-

ฝลส.

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

- รายงานผลการบริหารจัดการการ
แจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
เสนอผู้บริหารระดับสูง ภายใน
30 วันหลังสิ้นไตรมาส
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility), ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
4.3 โครงการการจัดทำข้อตกลง - รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
ไตรมาส 1-4 - สรุปผลการดำเนินงานภายใน
คุณธรรม (Integrity Pact)
Pact : IP)
วันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP)
เสนอ ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทุกไตรมาส
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency) และการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
4.4 แผนยกระดับการมีส่วนร่วม - รวบรวมข้อมูลโครงการของ กฟภ. ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูม้ ีสว่ นได้ ไตรมาส 1-4 - สรุปผลการดำเนินงานภายใน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนเสียภายนอก
วันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส
ภายนอก
- สรุปผลการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นรายไตรมาส
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency) และการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
4.5 แผนงานทบทวนระเบียบ
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล กฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ไตรมาส 1 - ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
การขัดกันระหว่างประโยชน์
การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
ส่วนรวม
- ทบทวนและปรับปรุงระเบียบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ไตรมาส 2-4
ประโยชน์ส่วนรวม
- สื่อสาร/เผยแพร่ระเบียบให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และ
ไตรมาส 4
ถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

4.6 แผนการพัฒนางานติดตาม - ติดตามการใช้โปรแกรมของผู้ที่ผ่านการอบรม รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรค
ตรวจสอบผู้กระทำความผิด
ในการใช้งาน หากพบปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน สชก.(บก-กม)
(e-Investigate)
จะประสานงานกับ ฝพท. เพื่อปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมต่อไป

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- จัดทำหนังสือถึง สรก.(ภ1-ภ4)
และ กฟข.ทุกเขต ติดตาม
การใช้งานระบบติดตาม
ตรวจสอบผู้กระทำความผิด
(e-Investigate) พร้อมทั้งให้
แจ้งปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ใช้งานโปรแกรม
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law) และ หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
4.7 แผนงานปรับปรุงหรือ
- ศึกษาปัญหาแนวทางวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ไตรมาส 1-4 - สำรวจความคิดเห็นและ
วางแผนแนวทางวิธีปฏิบัติ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ
ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จภายใน
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข,
30 มิถุนายน 2564
ข้อบังคับหรือกฎหมายที่
และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไข
เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ด้วย,เร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนงาน และเมื่อดำเนินการเสร็จ
ต่าง ๆ ให้หน่วยงานใน
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัตติ ่อไป
กฟภ. ใช้ในการปฏิบัติ
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานหรือร่วมประชุมกับหน่วยงานอืน่
ไตรมาส 1-4 - จำนวนข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง
เพื่อจัดทำปรับปรุงหรือวางแนวทางตรวจสอบรายงานการประชุมงานมี
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่
ส่วนร่วมในการจัดทำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงจากผลการ สำรวจ
จำนวน 5 เรื่อง
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law)
4.8 แผนงานสำรวจ วิเคราะห์ - จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อความโปร่งใส ไตรมาส 2-3 - จัดทำแบบสอบถามและ
และสรุปประเมินผลความ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ กฟภ.
ดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจต่อความโปร่งใสใน
พึงพอใจภายในระยะเวลา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่กำหนด
ของ กฟภ.
- วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผล
พ.ย. - ธ.ค. - ผลการสำรวจได้ไม่น้อยกว่า
ระดับความพึงพอใจมาก
(ไม่น้อยกว่าระดับ 4)
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
ไตรมาส 1-4

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

สชก.(บก-กม)

-

สชก.(บก-กม)

-

ฝจห.
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แผนงาน/โครงการ
4.9 แผนงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนสำคัญ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

- แลกเปลีย่ นเรียนรู้การดำเนินงานระหว่าง กฟข.

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ*
(บาท)

ไตรมาสที่ 1-4 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6,455,000.การดำเนินงานร่วมกับ กฟข.
12 เขต
- ดำเนินโครงการตามแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ
ไตรมาสที่ 1-4 - กฟข. 12 เขต ดำเนินโครงการ
สำเร็จตามเป้าหมาย
- สำรวจความต้องการความคาดหวังชุมชน
ไตรมาสที่ 1-4 - สรุปผลการสำรวจความ
ต้องการความคาดหวังชุมชน
ในพื้นที่ชุมชนสำคัญ กฟข.
12 เขต
- สรุปผลการวิเคราะห์จดั ลำดับประเด็นสำคัญของชุมชนเพื่อวางแผน
ไตรมาสที่ 3-4 - สรุปผลการวิเคราะห์จดั ลำดับ
ในการพัฒนางานด้าน CSR
ประเด็นสำคัญของชุมชนเพื่อ
วางแผนในการพัฒนางานด้าน
CSR ของ กฟข. 12 เขต
- ติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR
ไตรมาสที่ 3-4 - ติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนงานรายไตรมาส
จาก 12 เขต
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การมาส่วนร่วม (Participation) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) และความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness)
หมายเหตุ
* งบประมาณที่ระบุไว้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้ขอตั้งงบประมาณประจำปีไว้แล้ว
** แผนงาน/โครงการที่ 4.1 ทุกสายงานสามารถนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามความเหมาะสม

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝสส.
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4.2 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการฯ (Indicators)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
เชิงประสิทธิภาพ
ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ร้อยละ 100
เชิงประสิทธิผล
1) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 90 - 100 (ระดับ A – AA) หรือ เป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มพลังงาน
2) ผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 เท่ากับหรือมากกว่า 3 คะแนน
3) ร้อยละการตระหนักรับรู้และประยุก ต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
4) มีบุคคลต้นแบบ และหน่วยงานดีเด่นที่เป็น Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่างในการการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง
5) คะแนนผลการวิจัยภาพลักษณ์ของ กฟภ. ด้านความซื่อสัตย์และความจริงใจ (Integrity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
6) พนักงาน กฟภ. รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
- กรณีรายงานประจำปี ร้อยละ 100
- กรณีมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่ง และบรรจุใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7) ร้อยละของพนักงานที่ลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
8) ขยายผลการดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
9) ร้อยละความพึงพอใจ ต่อความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. ไม่น้อยกว่าระดับความพึงพอใจมาก
(ไม่น้อยกว่าระดับ 4)
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ตอบกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
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กลยุทธ์ที่ 3
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4.3 สรุปการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประจำปี 2564
ประเด็น
1. จำนวนแผนงาน / โครงการ
1.1 ปรับปรุง ยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการแผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

1.
2.
3.

1.3 เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกรอบชี้นำ

ประจำปี 2563
ประจำปี 2564
25 แผนงาน / โครงการ
28 แผนงาน / โครงการ
22 แผนงาน / โครงการ
22 แผนงาน / โครงการ
แผนงานส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1. แผนส่งเสริมบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ
ของคณะกรรมการ (แผนงานที่ 1.2)
ดูแลองค์กรของคณะกรรมการ กฟภ. (บูรณาการจาก
แผนงานทบทวนคู่มือคณะกรรมการ (แผนงานที่ 1.3)
แผนงานที่ 1.2, 1.3 และ 1.4 ปี 2563)
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการ
(PEA Directors Information : PDI) (แผนงานที่ 1.4)
5 แผนงาน / โครงการ
1. การศึกษา สำรวจ วิจัยและประเมินภาพลักษณ์ ของ กฟภ.
ประจำปี 2563 (กลยุทธ์ที่ 2)
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน Core Business
Enablers ด้ า นที ่ 1 การกำกั บ ดู แ ลที ่ ด ี แ ละการนำ
องค์กร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สคร.
(กลยุทธ์ที่ 3)
3. แผนยกระดั บ การมี ส่ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสีย
ภายนอก (กลยุทธ์ที่ 4)
4. แผนงานทบทวนระเบียบการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (กลยุทธ์ที่ 4)
5. แผนงานเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนสำคั ญ
(กลยุทธ์ที่ 4)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ประเด็น
2. จำนวนตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการฯ (Indicators)

รายละเอียด
ประจำปี 2563
9 ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิผล

2.1 ปรับปรุงและยกระดับ ให้มีความท้าทายมากขึ้น
5,000 คน
▪ จำนวนผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
85-100 คะแนน (ระดับ A – AA) หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3
▪ ผลคะแนนประเมิน ITA
ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
▪ ร้อยละของพนักงานที่ลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดู แล
กิจการที่ดี
2.2 เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมเป้าหมาย
▪ ผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การ
กำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
▪ คะแนนผลการวิจัยภาพลักษณ์ของ กฟภ. ด้านความซื่อสัตย์
และความจริงใจ (Integrity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

ประจำปี 2564
9 ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิผล
6,000 คน
90-100 คะแนน (ระดับ A – AA) หรือ เป็นอันดับ 1
ของรัฐวิสาหกิจกลุม่ พลังงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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4.4 บทสรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประจำปี 2564

10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
9 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ประสิ ท ธิ ผ ล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฝลส.
สชก.(บก-กม)
สตภ.
ฝวก.
ฝบค.
ฝพบ.
ฝบบ.

8.
9.
10.
11.

ฝสส.
ฝปส.
ฝนย.
ฝจห.

กลยุ ท ธ์ ที่ 1-2 : ด้ า นการกำกั บ ดู แ ลและส่ ง เสริ ม
กลยุ ท ธ์ ที่ 3-4 : ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม

ภาพรวม
แผนปฏิบัติการฯ
ประจำปี 2564

กลยุ ท ธ์ ที่ 1 : 4 เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 : 4 เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 : 4 เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 : 4 เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์

กลยุ ท ธ์ ที่ 1 : 2
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 : 6
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 : 11
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 : 9

งบประมาณที่ ร ะบุ ไ ว้ เ ป็ น ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยของ
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ ข อตั้ ง งบประมาณประจำปี ไ ว้
แล้ ว
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (3 ปีซ้อน) จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ประจาปี 2560

ประจาปี 2561

ประจาปี 2562

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Awards)
ครั้งที่ 7 ประจาปี 2560

รางวัลแผนงานดีเลิศฯ
ประจาปี 2559

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ครั้งที่ 9 ประจาปี 2562

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

▪ รางวัลดีเลิศ “รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนปฏิบัติ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) จากแผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส”

ประจาปี 2560
▪ รางวัลดีเลิศ “ด้านความโปร่งใส (Transparency Index)” จาก “แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส
อย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
▪ รางวัลดีเลิศ “ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)” จาก “แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
▪ นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล ได้รับ รางวัล “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ประจำปี 2560
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ผลคะแนนประเมิน ITA ของ
100
90
80

92.92

89.86

PEA พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
94.39

(ระดับ A)
92.19

92.92

77.87

(ระดับ AA)
95.24

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ระดับคะแนน 85 (ระดับ A) ขึ้นไป

70
60
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559
PEA

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

คะแนนเฉลี่ยรัฐวิสาหกิจ

ประจาปี 2557

เป็นอันดับ

11 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน

ประจาปี 2558

เป็นอันดับ

7 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน

ประจาปี 2559

เป็นอันดับ

4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน

ประจาปี 2560

เป็นอันดับ

4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน*

ประจาปี 2561

เป็นอันดับ

8 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน

ประจาปี 2562

เป็นอันดับ

13 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน

ประจาปี 2563

เป็นอันดับ

5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน*

หมายเหตุ :
* เป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปการ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง

