แผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

คานา
แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) และแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของ กฟภ. ประจาปี 2562 ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การดาเนินงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ของบุคลากรทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน กฟภ. ได้มีการจัดทาแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร มีการกาหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของ กฟภ. โดยวิ เ คราะห์ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กรอบชี้ น า ที ่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในปี 2562 กฟภ. ได้มีการทบทวนแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริตคอร์รัป ชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับ กรอบชี้นาใหม่ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก ร จนสาเร็จ เป็น แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
และแผนปฏิบัติการด้านการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
ประจาปี 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
กองก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ฝ่ า ยงานผู้ ว่ า การ (กกท. ฝวก.) ในฐานะผู้ จั ด ท า หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
แผนแม่ บ ทด้ า นการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ พร้อมเป็นกรอบ
แนวทางสาหรับ กฟภ. ในการนาไปพัฒนาองค์กร ให้มีการดาเนินการเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
กองกากับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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บทที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (General Information)

ข้อมูลทั่วไป
การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็น รัฐ วิส าหกิจ
ด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพั ฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่
74 จังหวัด (ยกเว้น กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
นครหลวง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย


วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน


ภารกิจ (Mission)
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม




ค่านิยมองค์กร (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม



ปัจจัยที่ขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E (6 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 ยึดหลักปรัชญาพอเพียง
 SPECIALIST :
รอบรู้ เชี่ยวชาญ ในงานที่ทา แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
 TEAMWORK :
มุ่งมั่นทางานเป็นทีม มีน้าใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
 ENGAGEMENT :
รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

หน้า 1

แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของ กฟภ. พ.ศ. 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5
พ.ศ. 2562)
1. การดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจาหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
4. การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) กฟภ. พ.ศ. 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
1. มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี
ตามกรอบ DJSI
2. การให้ความสาคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนาของภูมิภาค
4. การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน
5. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจโดยใช้ประโยชน์
จากพันธมิตร
6. การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
7. การรักษาฐานลูกค้า High Value
8. แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
9. ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
10. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
11. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured
Digital Technology)
12. การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)


หน้า 2

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

บทที่ 2

กรอบชี้นาการจัดทาแผนแม่บท (Inputs)

2.1 กรอบชี้นาที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors)
กรอบชี้นาที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) สาหรับการทบทวนแผนแม่บทด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลัก 21 หัวข้อ ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแผน

เกณฑ์การประเมิน

1 2
3 4

หลักการและแนวทาง

รางวัล

กรอบชี้นาที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors)
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผน
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.4 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.5 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
1.7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
1.8 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระหว่ า งสานั ก งาน ป.ป.ช.
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1.9 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวย
ความสะดวก ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
ระหว่างสานักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
การลงทุน
หมายเหตุ:
= กรอบชี้นาหลักที่เป็นปัจจัยภายนอกในการจัดทาแผนแม่บทฯ (ประจาปี 2562)
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ด้านที่ 2 หลักการและแนวทาง
2.1 หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 หลักธรรมาภิบาล
2.3 หลักการและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2015 (OECD Guidelines
on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD
Principles of Corporate Governance
2.4 เกณฑ์การประเมินความยั่งยื นของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability
Indices : DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development
Goals : SDGs)
2.6 หลั ก การและแนวทางการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ปี 2552 ของส านั ก งา น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
2.7 การกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk, and
Compliance : GRC) ของ OECG
ด้านที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.
3.2 การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
3.3 หลั กเกณฑ์การส ารวจโครงการส ารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies : CGR)
ด้านที่ 4 รางวัล
4.1 รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ของ สคร.
4.2 รางวัล “องค์กรโปร่งใส” ของสานักงาน ป.ป.ช.
หมายเหตุ:
= กรอบชี้นาหลักที่เป็นปัจจัยภายนอกในการจัดทาแผนแม่บทฯ (ประจาปี 2562)
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กรอบชี้นาหลักที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Main Factors) สาหรับการทบทวนและจัดทาแผน
แม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ประกอบไปด้วย 8 หัวข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์
ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ทขี่ ับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ จานวน 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
โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญคือ
- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ลกระจายบทบาทภารกิ จ ไปสู่ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งเหมาะสม มี ธ รรมาภิ บ าล กรอบแนวทางที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญ คือ
- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
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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
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริ ต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ มี ค วามครอบคลุ ม กระบวนการดาเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสาคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เ กิ ด ภาวะที่
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่ า นสถาบั น
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุก กลุ่ ม ทุ กฝ่ า ยต่ า งมี ข้ อร้ อ งเรี ย นที่ ส อดคล้ อ งร่ ว มกั น ประการหนึ่ ง คือ การต่อ ต้ านการทุ จริ ต ของรัฐ บาล
และเจ้ าหน้ าที่รั ฐ การแสดงออกซึ่ งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ มทุกฝ่ ายที่ไ ม่ยอมรับและ
ไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อ นให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมือง
อันแน่วแน่ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนา
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็น ยุทธศาสตร์ที่มุ่ ง เน้น ให้ป ระชาชนและรัฐ บาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้า น
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน
การทุจ ริตตลอดกระบวนการนโยบาย (Policy Decision) ขั้นกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้ น ตั ด สิ น ใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้ น การนานโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
ยุท ธศาสตร์ก ารปฏิรูป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต เป็น ยุท ธศาสตร์ที่มุ่ง เน้น
การปรั บ ปรุ งและพัฒ นากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจ ริตทั้งระบบให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการตราเป็น กฎหมาย (Legislation) การบัง คับ ใช้ก ฎหมาย (Enforcement)
การตั ด สิ น คดี แ ละลงโทษผู้ ก ระทาผิ ด ( Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พั ฒ นากลไกการด าเนิ น การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปราม
การทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมีป ระสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะดาเนินการอย่างรวดเร็ว
และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทา
การทุจริต อันส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็ น การกาหนดยุ ทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้น การยกระดับ มาตรฐานด้า นความโปร่ง ใสและการจัด การ
การยกระดับ ค่า ดัช นีก ารรับ รู้ก ารทุจ ริต ของประเทศไทย โดยการศึก ษาวิเ คราะห์ป ระเด็น การประเมิน
และวิ ธี ก ารสารวจตามแต่ ล ะแหล่ ง ข้ อ มู ล และเร่ ง รั ด กากั บ ติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ
และปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน
ทั้งนี้ 6 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
1. พัฒ นากลไกการก าหนดให้ นัก การเมือ งแสดงเจตจานงทางการเมื องในการ
ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ในการต่อต้านการทุจริต
2. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการ
ต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา
5. ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กองทุ น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สาหรั บ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

หน้า 8

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตในวงจรนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนา
นโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ชาติฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการ 2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
การปราบปรามการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาระบบกลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน
ต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้ าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่กระบวนการ
ปราบปรามทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของ
การกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
1. ศึก ษาและกากับ ติด ตามการยกระดับดัช นีก ารรับ รู้ก ารทุจริต (Corruption
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ทุจริต (Corruption Perceptions 2. บู ร ณาการเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
Index : CPI) ของประเทศไทย
การทุจริตเพื่อยกระดับดัช นีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)


แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนแม่บท นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักการพื้นฐานของแผนแม่บท ดังนี้
การกาหนดยุทธศาสตร์
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
กาหนดตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ที่กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในยุทธศาสตร์ด้านต่อไปนี้
- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยการทุจริตทุกระดับ
ด้วยกระบวนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล มั่งคั่งจากการลดความเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจจนเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงด้วยกระบวนการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก และยั่งยืนด้วยการปลุกและปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบทุกรูปแบบ แผนแม่บทบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงกาหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกช่วงวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีสานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
นาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล
2. เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และต้านทุจริตทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์
สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึ ดหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่ว มต้านทุจ ริตในทุกรูปแบบ
ระยะ 20 ปี ต้องสร้างจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญสูง (Flagship)
แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน สังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังนี้
- สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต โดย “การปลูกฝังวิธีคิด ”
และ “การปลุก” หรือ “การกระตุ้น” จิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- สร้างการรับรู้ในเรื่องภัยของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริตจากกรณีตัวอย่างที่เกิดความเสียหาย
ภายในประเทศ และผู้กระทาผิดได้บทลงโทษเพื่อเพิ่มต้นทุนในการกระทาการทุจริตให้มีความอายในการทาทุจริต
ของตนเอง และไม่ทนต่อการทุจริตของผู้อื่น
- ส่ งเสริม การเรีย นรู้ร่ว มกัน และมีส่ว นร่ว มในการสร้า งวัฒ นธรรมต้า นทุจ ริต ตามหลัก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างวัยและสถานภาพผ่านการดาเนินงานอย่างบูรณาการของโครงการในสถาบัน
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และการบู ร ณาการโครงการต่ า งๆ
ระดับ หมู่บ้ านและ/หรื อชุ มชนของหน่ ว ยงานต่า งๆ อย่ า งเหมาะสมในห้ ว งเวลานั้น ๆ ที่ ส าคั ญส่ งเสริม ให้
สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการสร้าง/หล่อหลอมให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มุ่งเน้นการกาหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับ กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. บุ ค ลากรทุ ก องค์ ก รของทุ ก ภาคส่ ว นภายในประเทศ มี ก ารรั บ รู้ แ ละศั ก ยภาพเท่ า ทั น ต่ อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริต
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดและใช้กลไกป้องกันการทุจริตอย่างครอบคลุม
3. กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติชอบ มีความทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริตและประสิทธิภาพสูง
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญสูง (Flagship)
แผนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังนี้
- บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (พลังประชารัฐ)
ในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริต
- เพิ่มประสิทธิภาพกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และปัญหาการทุจริต
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ลดการใช้ดุลยพินิจ โดยนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
- สื่อสารทาความเข้าใจในกลไกการป้องกันการทุจริตโดยการสร้างการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
2. เพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นสากล
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทาความผิดถูกดาเนินคดีและลงโทษด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากลเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
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เป้าประสงค์
1. การปรั บ ปรุ งแก้ไขกฎหมายที่จาเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ให้ส อดรับ ทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริตและแนวทางการปฏิบัติสากล
2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปราบปรามการทุจริตมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส
ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญสูง (Flagship)
1. แผนงานการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่องในการ
สร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและเป็นสากล ดังนี้
- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถและเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต รวมถึงการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตที่มีความรู้ความเชียวชาญเฉพาะ
ด้านของบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต
- พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานปราบปรามการทุจริตในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ
โดยมีอานาจเฉพาะมีขั้นตอนการดาเนินการที่กระชับและรวดเร็ว (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244)
เพื่อให้การปราบปรามการทุจริตสามารถดาเนินการได้รวดเร็ว 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 นาระบบการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้ว ยโครงการ/กิจ กรรมระยะยาว
และต่อเนื่องในการสร้างและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ดังนี้
- สร้างนวัตกรรมการทางานใหม่เพื่อลดเวลาการทางาน อาทิ โครงการปรับปรุงระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพื่อทาให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอด
กระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทาผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่
ประจักษ์ของประชาชน
- สร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคดี อาทิ กาหนดมาตรฐานระยะเวลาการดาเนินคดี การเร่งรัดคดีที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน/คดีที่มีความสาคัญและมีผลกระทบสูง การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานเข้าสู่มาตรฐานงานคดี การวางระบบ
ควบคุมการดาเนิ น คดี การปรับ ปรุง กฎ ระเบีย บของการบริห ารจัด การคดีเ พื่อ สนับ สนุน การปฏิบัติง าน
ปราบปรามการทุจริต
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- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน ปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
เพื่อให้การติดตามทรัพย์สินยึดคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตรวจเร็ว ยึดเร็ว จับเร็ว) เพื่อป้องกัน การยักย้าย
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
การดาเนิ น การที่ล่ าช้าและซ้าซ้อ นกัน ของหน่ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต ทั้ง ระบบให้มี
ความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น
- บูร ณาการพัฒ นาระบบฐานข้อ มูล ระหว่า งหน่ว ยงานปราบปรามการทุจ ริต ให้เ ข้า ถึง ง่า ย
และมีประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงระบบการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลและข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง
- จัดประชุม สัมมนา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่ร่วมของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และการนาเสนอผลการดาเนินงานการปราบปรามการทุจริต/การพัฒนากระบวนการ/แนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ว ยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนใน
ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
- จัดทาและการผลักดันบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ ด้านการปราบปรามการทุจริต (MOU)
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
4. การตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตรของ
การทุจริต ประกอบด้วยการดาเนินการระยะยาวและต่อเนื่องในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่
สนั บสนุน การดาเนิ นงานปราบปรามการทุจริตให้มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้นและสอดรับกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต


หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตรอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้า”
พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งเป็น แนวทางการดาเนิน ชีวิต และวิถีป ฏิบัติที่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า
30 ปี และได้ ท รงเน้ น ย้าแนวทางพั ฒ นาที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางและความไม่ ป ระมาท
โดยคานึง ถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม
เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตการป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวั ฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่า งยิ่ง ในการนาวิช าการต่า งๆมาใช้ในการวางแผนและการดาเนิน การทุก ขั้นตอน และขณะเดีย วกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสานึก ในคุณ ธรรมความซื่อ สัต ย์สุจ ริต และให้มีค วามรอบรู้ที่เ หมาะสมดาเนิน ชีวิต ด้ว ยความอดทน
ความเพียร มีส ติปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

ความรู้
(รอบรู้,รอบคอบ, ระมัดระวัง)

คุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต, ขยันอดทน, สติปัญญา, แบ่งปัน)

นาไปสู่
เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม
สมดุล/ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ ชีวิตดาเนินไปในทางสายกลางที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะที่สาคัญ
ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม
สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ไม่ ม ากเกิ น ไปไม่ น้ อ ยเกิ น ไป และต้ อ งไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่
โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว และรั บ มื อ ได้ อ ย่ า ง
ทันท่วงที
เงื่อนไขสาคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไข
คุณธรรมหลักวิชาและเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี
ไม่โลภไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น
2. เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ
มาใช้วางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน
3. เงื่อนไขชีวิต ดาเนินชีวิ ตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปัญญาบริหารจัดการการใช้
ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)


หลักธรรมาภิบาล

Participation
Strategic Vision

Rule of Law

Responsiveness

Good Governace

Consensus
Oriented

Equity and
Inclusiveness

Transparency

Accountability

Effectiveness
and Efficiency

ในปี ค.ศ.1997 United Nations Development Programme : UNDP (UNDP, 1997) ได้ให้นิยาม
ของหลักธรรมาภิบาล ว่าเป็นเรื่องของการใช้อานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังได้กาหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาลซึ่งได้นาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ด้วย รวม 9 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจทั้งโดยทางตรง
หรือผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องตั้งอิงอยู่บนพื้นฐาน
ของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผล
ในเชิงสร้างสรรค์
2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน
3. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลข่าวสาร
บุคคลที่มีความสนใจเกี่ย วข้อ งจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการและข้อมูล ข่าวสารได้โ ดยตรง
ทั้งนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นต้องมีความเพียงพอต่อการทาความเข้าใจและการติดตามประเมิน
สถานการณ์
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4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดาเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
5. การมุ่งเน้น ฉัน ทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์
ของฝ่ายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติร่ว มกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการ
ขั้นตอนใดๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ
หรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการต้อง
สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการและขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอานาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในสถาบันของตน
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้นาและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมอง ที่เปิดกว้าง
และเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม) รวมถึงมีจิตสานึกว่าอะไร
คือความต้องการจาเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในความ สลับซับซ้อนของบริบททาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น
หลักการและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2015 (OECD Guidelines
on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD
Principles of Corporate Governance
 เป้าหมายสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ควรมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าสูงสุดแก่สังคมมากกว่าการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 ภาครัฐควรพัฒนานโยบายความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ (The Ownership Policy) ที่มีรายละเอียด
แสดงการที่รัฐ เป็น เจ้า ของในเรื่องต่างๆ ภายในรัฐ วิส าหกิจ บทบาทของรัฐ ในการกากับดูแลรัฐ วิส าหกิจ
แนวทางในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าว
 นโยบายความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ (The Ownership Policy) ควรมีการกาหนดแนวทางที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานทางการเมืองอย่างเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ
ทั้งนี้รัฐบาลควรมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของอย่างสม่าเสมอ
 ภาครัฐควรนิ ยามเหตุผลในการเป็นเจ้าของของรัฐ วิสาหกิจเป็นรายแห่ ง และทบทวนอย่าง
สม่าเสมอ โดยนโยบายรัฐที่กาหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจและกลุ่มรัฐวิสาหกิจต้องบรรลุผลสาเร็จนั้น ควรมี
การมอบหมายและสั่งการโดยสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
ซึ่งการที่รัฐวิสาหกิจจะมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามเหตุผลสาคัญที่ระบุข้างต้น หลักการ OECD
ปี 2015 ได้กาหนดกรอบหลักการและแนวปฏิบัติสาคัญ รายละเอียดมี 6 ข้อ ดังนี้
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1. บทบาทของรัฐในฐานะเจ้าของ
1.1 ภาครัฐควรทาให้รูปแบบของกฎหมายที่รัฐวิสาหกิจต้องดาเนินการสามารถนาไปปฏิบัติ |
ได้ง่ายและเป็นมาตรฐาน โดยแนวปฏิบัติในการดาเนินงานควรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป
1.2 ภาครัฐควรอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจมีอานาจในการดาเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุได้
ตามเป้าหมายที่กาหนด และละเว้นการแทรกแซงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐเป็น
ผู้ถือหุ้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้พฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ
1.3 ภาครั ฐ ควรอนุ ญ าตให้ ค ณะกรรมการของรั ฐ วิส าหกิ จดาเนิ นงานตามบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและควรให้อิสระแก่คณะกรรมการ
1.4 การแสดงสิทธิของความเป็นเจ้าของควรต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในด้านการบริหาร
จัดการ โดยการแสดงสิ ท ธิ ค วรถู ก รวมอยู่ ภ ายใต้ ผู้ แ ทนของเจ้ า ของในระดั บ บุ ค คลหรื อ คณะกรรมการ
ประสานงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทางานได้อย่างมีประสิทธิผล
1.5 ผู้แทนของเจ้าของควรมีความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนและมีการนิยามถึงความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบของภาครัฐในระดับสูงสุด
1.6 ภาครัฐควรแสดงบทบาทเป็นเจ้าของที่ มีบทบาทเชิงรุกและควรแสดงสิทธิตามกรอบ
กฎหมายในแต่ละรัฐวิสาหกิจ
- การเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและแสดงสิทธิผ่านการลงคะแนนเสียงอย่างมี
ประสิทธิผล
- สร้างกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่ดี ที่อยู่บนพื้นฐานด้านจริยธรรมและความโปร่งใส
โดยร่วมการสรรหาคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้มีความหลากหลาย
- กาหนดและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่กากับดูแลรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
เป้าหมายทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- การกาหนดระบบการรายงานผลที่ ทาให้ ผู้ แ ทนสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและ
กลไกที่ทาให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของข้อมูลที่ทาการเปิดเผย
- การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ต รวจสอบภายนอกและหน่ ว ยงานกากั บ ดู แ ลภาครั ฐ ตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายตามขอบเขตที่รัฐเป็นเจ้าของอย่างเหมาะสม
- การจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการที่ทาให้คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง โดยอยู่ ใ นระดั บ ที่ ดึ ง ดู ด และกระตุ้ น ให้
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมืออาชีพ
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการในตลาด
2.1 ควรมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทที่รัฐ เป็นเจ้าของ และบทบาทหน้าที่
ที่เกี่ย วข้องกั บ รั ฐ ในด้านอื่ น ๆ ที่อาจส่ ง ผลหรือมีอิทธิ พลต่อเงื่อนไขการทางานของรัฐ วิส าหกิจโดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับการทาตามกฎระเบียบของตลาด
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2.2 ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ร วมถึงเจ้า หนี้แ ละคู่แ ข่ง ควรเข้า ถึง การได้รับ การชดเชยอย่า งมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการตัดสินชี้ขาดอย่างยุติธรรมเมื่อพวกเขาพิจารณาเห็นว่า
สิทธิที่ได้รับถูกละเมิด
2.3 ในจุดที่รัฐวิสาหกิจต้องดาเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐ
ในการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทั้งโครงสร้างต้นทุนและรายได้
ในกิจกรรมหลักที่ดาเนินงาน
2.4 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐควรได้รับการให้
เงินทุนจากรัฐและทาการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
2.5 ในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควรไม่ถูกละเว้นจากการปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายโดยทั่วไป หรือกฎหมายและแนวปฏิบัติทางภาษี ทั้งนี้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับไม่ควร
แบ่งแยกรัฐวิสาหกิจกับคู่แข่งทางการตลาดอื่น และรูปแบบกฎหมายของรัฐวิสาหกิจควรอนุญาตให้เจ้าหนี้
แสดงสิทธิและแจ้งดาเนินการกรณีที่ไม่สามารถชาระหนี้หรือเข้าข่ายล้มละลาย
2.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจควรตามเงื่อนไขของตลาดที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านหนี้สิน
และแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะ
2.7 เมื่อรัฐวิสาหกิจต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมูล
หรือเป็นผู้ดาเนินการประมูล กระบวนการที่เกิดขึ้นควรส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ไม่เลือกปฏิบัติ และมีระบบ
การดาเนินงานที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
3.1 ภาครัฐควรพยายามให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ 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
- รัฐวิสาหกิจควรพัฒนานโยบายการสื่อสารและให้คาปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและควรอานวยความสะดวก
เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมกับการตัดสินใจที่สาคัญขององค์กร เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- การซื้อขายระหว่างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และระหว่างรัฐวิสาหกิจ ควรดาเนินงาน
ตามกรอบแนวทางของตลาด
3.2 แนวปฏิบัติในการกากับดูแลองค์กรของรัฐควรสอดคล้องกันทั้งรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.3 เมื่อรัฐวิสาหกิจถูกเรียกร้องให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ กรณีนี้ควรมี
การให้ขอ้ มูลที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
3.4 เมื่อรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมดาเนินโครงการ เช่น การร่วมทุนและการเป็นพันธมิตรร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน คู่สัญญาควรมั่นใจได้ถึงสิทธิตามสัญญาและการโต้แย้ง ซึ่งต้องมีการระบุรายละเอียด
ทั้งระยะเวลาและแนวปฏิบัติที่กาหนดให้ดาเนินการ
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4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบทางธุรกิจ
4.1 ภาครัฐ หน่วยงานที่มีรัฐเป็นเจ้าของและรัฐวิสาหกิจ ควรตระหนักและให้ความเคารพต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงที่เห็นร่วมกัน
4.2 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรรายงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงาน เจ้าหนี้ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
4.3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรเฝ้าระวังให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบ
ธุร กิจอย่ างมีความรับ ผิ ดชอบ โดยรัฐ ควรกาหนดให้ มีการเปิดเผยแก่สาธารณะและมีกลไกเพื่อให้ เกิดการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
4.4 รัฐ วิส าหกิจ ไม่ค วรถูก ใช้เ หมือ นเป็น เครื่อ งมือ หรือ แหล่ง เงิน สาหรับ การทากิจ กรรม
ทางการเมือง รัฐวิสาหกิจไม่ควรทาการบริจาคทางการเมือง
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 รัฐวิสาหกิจควรรายงานข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่มีนัยสาคัญตามมาตรฐาน
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 ในฐานะข้ า วของ
และสาธารณะทั่ ว ไปให้ ค วามสนใจ ซึ่ ง สิ่ ง นี้ ร วมถึ ง กิ จ กรรมที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถ ขนาดและตัวอย่างของข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
- ข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุป ระสงค์จัด ตั้ง และการดาเนิน งานตามวัต ถุป ระสงค์
ดังกล่าว
- ผลสาเร็ จ ขององค์ ก รด้ า นการเงิ น และไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น
และแหล่งเงินทุนเพื่อนามาดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ
- โครงสร้ า งการกากั บ ดู แ ล ความเป็ น เจ้ า ของและการลงคะแนนเสี ย งขององค์ ก ร
ที่รวมถึงบริบทของแนวปฏิบัติหรือนโยบายและกระบวนการดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลกิจการ
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- คุณสมบัติของกรรมการ กระบวนการสรรหา ที่รวมนโยบายด้านความหลากหลาย
ของคณะกรรมการ บทบาทของคณะกรรมการบริษัทอื่น และแนวทางที่กรรมการ
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกรรมการอิสระ
- ปัจจัยที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว
- การช่วยเหลือทางการเงิน ที่รวมถึงการค้าประกัน การได้รับเงินจากภาครัฐและข้อตกลง
ที่ถูกทาขึ้น ในนามของรัฐ วิส าหกิจ ที่รวมข้อตกลงตามสั ญญาและหนี้สิ นที่เกิดจาก
พันธมิตรร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
- การซื้อขายที่มีสาระสาคัญกับภาครัฐและหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 รายงานการเงินประจาปีของรัฐวิสาหกิจควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก
ตามมาตรฐาน ซึ่งกระบวนการควบคุมของรัฐไม่ส ามารถทดแทนการตรวจสอบโดยผู้ ตรวจสอบอิส ระจาก
ภายนอกได้
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5.3 หน่วยที่เป็นเจ้าของ ควรพัฒนาให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานและเปิดเผยอย่างสม่าเสมอทุกปี
โดยเป็นรายงานการดาเนินงานภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีต้องถูกนามาใช้ในการเปิดเผยผ่าน
กระบวนการสื่อสารทาง Website เพื่อให้สาธารณะสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในองค์กรภาครัฐ
6.1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรถูกมอบหมายคาสั่งและกาหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานขององค์กร โดยบทบาทของคณะกรรมการควรมีการระบุอย่างชัดเจนตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับกฎหมายของบริษัท คณะกรรมการควรมีความรับ ผิดชอบต่อเจ้าของอย่างเต็มที่และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลในการกาหนดเป้ากลยุทธ์
และกากับ ดูแลผู้บ ริห าร ให้ป ฏิบัติห น้าที่ต ามคาสั่งของคณะกรรมการและตามวัต ถุป ระสงค์ที่ถูก กาหนด
โดยรัฐ ซึ่งคณะกรรมการควรมีอานาจในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด และควรกาหนดระดับ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงที่จะทาให้องค์กรเกิดประโยชน์ในระยะยาว
6.3 องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควรทาให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
และเกิ ด การตัดสินใจอย่างอิสระ โดยกรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการโดยตาแหน่งควรถูกคัดเลือกโดยมี
พื้นฐานจากคุณสมบัติและความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
6.4 กรรมการอิสระ ควรมีอิสระจากความต้องการและความสัมพันธ์กับองค์กร การบริหาร
จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงเจ้าของที่สามารถส่งผลเสียต่อการตัดสินใจของกรรมการ
6.5 กลไกต่างๆ ควรถูกนามาปฏิบัติ โดยเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะปกป้อง
คณะกรรมการให้สามารถดาเนินงานตามหน้าที่และไม่เกิดการแทรกแซงทางการเงิน
6.6 ประธานกรรมการ ควรแสดงความรับผิดชอบให้การประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและตามความจาเป็นผ่านความร่วมมือกับกรรมการอื่น และทาการประสานกับรัฐในฐานะเจ้าของ
ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีได้กาหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้บริหารสูงสุด
6.7 ถ้าผู้แทนพนักงานในคณะกรรมการได้รับมอบอานาจ ควรมีกลไกที่ทาให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผู้แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และได้รับการส่งเสริมด้านทักษะ ข้อมูลและความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ
6.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพิจารณากาหนดคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่มีองค์ประกอบ
ที่เป็ น อิส ระและมีคุณภาพ เพื่อสนั บสนุ น การทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหญ่ใ ห้ปฏิบัติห น้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยเฉพาะคณะกรรมการด้านตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกาหนดค่าตอบแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านควรเพิ่มประสิทธิภ าพการประชุมและไม่ควรทาให้คณะกรรมการชุด
ใหญ่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
6.9 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกากับของประธานกรรมการ ควรจัดให้มีการประเมิน
โครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อทาให้เกิดผลการดาเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.10 รั ฐ วิส าหกิจ ควรพัฒ นาและทาให้ กระบวนการตรวจสอบภายในทาหน้า ที่ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพ ในทางที่จะทาให้เกิดการติดตามและรายงานโดยตรงถึงคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการเฉพาะอื่นที่เทียบเท่า
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เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability Indices :
DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในแวดวงธุ ร กิ จ ชั้ น นาระดั บ สากล ต่ า งก็ รู้ จั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ที่มีการประเมินโดย RobecoSAM และนามาใช้ในการวัดผล
การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) และได้รับการยอมรับ
ในระดับโลก DJSI จึงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทชั้นนาระดับโลก เป็นเกณฑ์ที่กองทุนทั่วโลกใช้ในการพิจารณาการลงทุนโดยมั่นใจว่าบริษัท
ที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทย ประกอบด้วยชุดคาถามใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment) และมิติด้านสังคม (Social) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 18 หมวด ดังนี้
มิติ
หมวด
เศรษฐกิจ (Economic)
หมวดที่ 1 บรรษัทภิบาล
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้าน
การทุจริต
หมวดที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
หมวดที่ 4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
หมวดที่ 5 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หมวดที่ 6 การดาเนินการด้านภาษี
หมวดที่ 7 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
สิ่งแวดล้อม (Environment) หมวดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 9 การจัดการสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 10 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 11 ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังคม (Social)
หมวดที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
หมวดที่ 13 การปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรมและเคารพสิ ท ธิ
มนุษยชน
หมวดที่ 14 การพัฒนาศักยภาพแก่แรงงาน
หมวดที่ 15 การดูแลพนักงาน
หมวดที่ 16 สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทางาน
หมวดที่ 17 การมีส่วนร่วมกับชุมชน
หมวดที่ 18 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยหมวดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ได้แก่ หมวดที่ 1 – 3 โดยมีคาจากัดความดังนี้
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หมวดที่ 1 บรรษัทภิบาล
บริษัทควรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการเปิดเผย
สรุ ป ผลจากการปฏิบั ติ เพื่ อเป็ น ข้อ มูล สู่ ส าธารณะ คณะกรรมการ ควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบั ติ ที่
ครอบคลุมเรื่องความเป็นอิสระ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ การประเมิ น ผลและนโยบายค่ าตอบแทน เพื่ อให้ การบริ ห ารงานของบริษั ทเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัท
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต
บริษัทควรกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจให้ครอบคลุมนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่สาคัญ และให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีกระบวนการติดตาม
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ มีการเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแสกรณีมีการฝ่า
ฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ หรือมีการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนเรื่องการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
บริษัทควรกาหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกากับกิจกรรมองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk owner) ดาเนินงานเชื่อมโยงกัน รวมถึงมีการประเมินและบริหาร
จั ดการความเสี่ ย ง อย่ า งเป็ น ระบบและครอบคลุ มประเด็ นส าคัญต่ างๆ รวมถึงความเสี่ ยงด้านสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชน สุขภาวะและความปลอดภัย ของแรงงาน การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทควรมีการจัดการภาวะวิกฤต
และเสริมสร้างวัฒนธรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk culture) ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร รวมถึงส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ
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หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) ได้กาหนดหลักการสาคัญในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ 7 หลักการ ได้แก่
1. Accountability
• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility
• ความสานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
4. Transparency
• ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
• ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผล
ประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation
• การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น
จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics
• การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation
• การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การดาเนิ น การใด ๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพอนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
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โดย สคร. ได้ทบทวนและกาหนดหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจแยก
ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่
หมวด1 การดาเนินการของ
ภาครัฐในฐานะเจ้าของ

หมวดที่ 6 จรรยาบรรณ

หมวดที่ 2 สิทธิและความ
เท่าเทียมกันของเจ้าของ
กิจการ/ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและความโปร่งใส

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

หมวดที่ 4 บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่ง 6 หมวดดังกล่าวเมื่อนามาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise ปี 2015 จะพบว่ามีสาระสาคัญ
ที่เทียบเท่ากันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
OECD ปี 2015
1. บทบาทของรัฐในฐานะเจ้าของ
2. บทบาทของรัฐ วิส าหกิจ ในกา ร
ประกอบกิจการในตลาด
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความรับผิดชอบทางธุรกิจ

สคร.
หมวดที่ 1 การดาเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
สคร. ไม่มี การระบุห มวดการดาเนินงานหลั กที่ส อดคล้ องกับ หั ว ข้ อ
หลักการดังกล่าวของ OECD
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ควรได้ รั บ การดู แ ลจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามสิ ท ธิ
ที่มี ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ควรกาหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน
โดยกาหนดให้ มีการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน ในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจมีการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
ส่วนเสียอืน่ ใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หมวด 5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวด 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในองค์กรภาครัฐ
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 นั้น สานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ
สนับ สนุน ต่อ การยกระดับ ค่า คะแนนดัช นีก ารรับ รู้ก ารทุจ ริต (Corruption Perception Index: CPI)
ของประเทศไทยได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง
และแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจากการวิจัย
ดั ง กล่ า ว ได้ สั ง เคราะห์ ป ระเด็ น การส ารวจของแต่ ล ะแหล่ ง ข้ อ มู ลที่ อ งค์ ก รความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูล
ทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม
ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานในการนาไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ลดโอกาส
หรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย
ในระยะยาวได้ โดยมี 10 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.
5.

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน
8. การปรับปรุงระบบการทางานของหน่วยงาน

9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
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เครื่องมือสาหรับการประเมิน

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency : IIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(Internal Integrity and Transparency : EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency : OIT)
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

1. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน การปฏิบัติงานของ
บุ คลากรอื่น ในหน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง านโดยยึด หลัก ตามมาตรฐาน
มี ค วามโปร่ ง ใส ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ดาเนิ น การตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ กาหนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้ มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่ว นตัว
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยั งประเมิน การรั บ รู้ ในประเด็นที่เกี่ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการเรีย กรับ เงิน ทรัพ ย์สิน
หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่น ในหน่ว ยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติห น้าที่ และในกรณีช่ว ง
เทศกาลหรื อ วาระสาคั ญ ต่ า งๆ ตามขนมธรรมเนี ย ม ประเพณี หรื อ แม้ แ ต่ ก รณี ก ารให้ เ งิ น ทรั พ ย์ สิ น
หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการดาเนินการต่างๆ
ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
3. การใช้อานาจ (Power Distortion)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อานาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
การซือ้ ขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ย วข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
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นอกจากนี้ หน่ว ยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. การแก้ปัญหาการทุจริต (Anti-Corruption Improvement)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อ งกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่ว ยงาน ที่จะต้องทาให้ การทุจริ ตในหน่ว ยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
6. คุณภาพการดาเนินงาน (Service Quality)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้ทีส่วนเสียของ
หน่ว ยงาน ในประเด็น ที่เ กี่ย วข้องกับ การปฏิบัติห น้า ที่ของเจ้า หน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่ว ยงานต่อ ประสิท ธิภ าพการสื่อ สาร ในประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การเผยแพร่ข้อ มูล ของหน่ว ยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจ จุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัด เจน นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรีย น
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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8. การปรับปรุงระบบการทางาน (Procedure Improvement)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่ว ยงานต่อการปรับ ปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เ กี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒ นาหน่ว ยงาน
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ดความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น โดยควรมี ก ระบวนการเปิ ด โอกาสให้
ผู้รั บ บริ การหรื อผู้ มาติดต่อ เข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการปรับปรุงพัฒ นาการดาเนินงานให้ ดีขึ้นแล้ ว ยังควรให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
9. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity & Transparency Assessment)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธรณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริการทัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒ นาทัพยากรบุค คล และ (5) การส่ง เสริม ความโปร่ง ใสในหน่ว ยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อ งร้องเรีย น
การทุจ ริต และการเปิด โอกาสให้เ กิด การมีส่ว นร่ว ม ซึ่ง การเผยแพร่ข้อ มูล ในประเด็น ข้า งต้น แสดงถึ ง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
10. การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อการป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

2.2 กรอบชี้นาที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors)
กรอบชี้นาที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) สาหรับการทบทวนแผนแม่บทด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
ประกอบไปด้วย 2 ด้านหลัก 11 หัวข้อ ดังนี้

ด้านยุทธศาสตร์
และเกณฑ์การประเมิน

1
2

ด้านระเบียบ นโยบาย และคู่มือ

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน
1.1 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าค พ.ศ. 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
และ Balance Scorecard (BSC) ขององค์กร
1.2 ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E
1.3 กลยุทธ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
1.4 บันทึกข้อตกลงการดาเนินงานของ รผก./ ผชก./ อส./ อข. (Performance Management
System: PMS)
ด้านที่ 2 ระเบียบ นโยบาย และคู่มือ
2.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.2 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต
2.3 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
2.4 มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน
2.5 คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
2.6 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ.
พ.ศ. 2560
2.7 คู่มือประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 26000 ด้ว ยตนเอง (ISO 26000
in Processes Self-Assessment Manual) ของ กฟภ.
หมายเหตุ:
= กรอบชี้นาหลักที่เป็นปัจจัยภายใน ในการจัดทาแผนแม่บทฯ (ประจาปี 2562)
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

กรอบชี้นาหลักที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Main Factors) สาหรับการทบทวนและจัดทาแผนแม่บท
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562) ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ คือ


แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. 2557 – 2566 (ทบทวนครั้ ง ที่ 5 พ.ศ. 2562)
และ Balance Scorecard (BSC) ขององค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5
พ.ศ. 2562) ที่เป็นการมองภาพรวมองค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยในระยะ 3 – 5 ปีแรก ทิศทางและตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นในการปรับรูปแบบธุรกิจ เข้าสู่ Landscape ใหม่ (Driving Value Growth in the Evolving
Utility Landscape) และการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility (Transformation to the Era of The
Digital Utility) โดยครอบคลุมทุกด้านที่สาคัญ ได้แก่ ระบบจาหน่ายไฟฟ้า การจัดทา Business Model
ทีเ่ หมาะสม เพื่อรองรับการดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การให้ความสาคัญในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงการดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 5 - 10 ปีข้างหน้า องค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ผู้นา ในธุรกิจด้านไฟฟ้า
ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์สาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ SO1 : ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่ง ยืน
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1) ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กร
2. ยกระดับการดาเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการทางานขององค์กร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
การดาเนินงานที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่คาดหวังระดับเป้าประสงค์
1. มีคะแนน ITA ที่เท่ากับ 80 – 100 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน
2. ได้รับมาตรฐาน CG CSR ระดับสากล
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations
Sustainable Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI (Down Jones Sustainability
Indices) โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม
(Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญในการวิเคราะห์และกาหนดปัจจัย
ขับเคลื่อนความยั่งยืน รวมทั้งการกาหนดและสื่อสารแผนงานสู่ความยั่งยืนขององค์กร
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รวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD
Principles (The Organization for Economic Co-operation and Development) ภายในปี 2563
การสร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใส และขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ โดยการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจาก
ทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในด้านภาพลักษณ์
ขององค์กรในมุมมองของสาธารณชน
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยรักษามาตรฐานกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให้ความสาคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to Operate” (การอนุญาต
ให้ประกอบกิจการจากสังคม) โดยประเด็นดังกล่าวจะครอบคลุมมากกว่าการบริหารความคาดหวังของชุมชน
แต่จะครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบ าลในการดาเนินงานธุรกิจ (Ethical Business Conduct and
Transparency) การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance) การสร้างความสัมพันธ์ กับ
ชุมชน (Community Relationships) และสิทธิและความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานด้วย (Workers’
Rights and Safety)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก ร มี ก ารเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ตามกรอบแนวทาง SDGs
และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (OC1)
การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกาหนดปัจจัยขับเคลื่อน
เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการนาปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว มากาหนดเป็น
แผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ
(Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ
ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างกาไร (Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทาให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข (Social Well-Being)
มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)
โดยการให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่มาตรฐานสากล
ของ OECD Principles ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ คือ 1. การเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
3. เคารพบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders) 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และ 5. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวมถึงยังมุ่งเน้นในการดาเนินงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกการไฟฟ้าโดยการต่อ
ยอดจากต้น แบบการไฟฟ้าโปร่ งใสและขยายผลการดาเนินงานไปยังการไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางการประเมินของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดับ ผลการประเมิน การประเมิน คุณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ซึ่งสะท้อนมาจากผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
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เพื่อให้ กฟภ. เป็นหน่วยงานชั้นนา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นใน
การพัฒนา กฟภ. เข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนาแนวทางที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนว
ปฏิบัติในการดาเนินงาน ทั้งมาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการพั ฒ นากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder Engagement) เช่น บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนสาคัญ เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ในแต่ล ะกลุ่ม มีการจ้างงานที่คานึงถึง ผลประโยชน์ขององค์ก ร
และสังคม (Social Hiring) และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มการดูแลความถูกต้องสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน
(Monitor Supply Chain) การดาเนินงานที่ใส่ใจและให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
และส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงองค์กร
สิน ค้าและบริการ (Accessibility) โดยการแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าค พ.ศ. 2557 – 2566
(ทบทวนครั้ งที่ 5 พ.ศ. 2562) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การให้ความสาคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2 : Stakeholder Engagement (OC2)
โดยให้ความสาคัญ ในการสร้างสายสัมพัน ธ์ที่ดีกับผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐาน
ให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององค์ ก ร เพื่ อ ยกระดั บ ความพึ ง พอใจและความผู ก พั น ของทุ ก กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ที่สาคัญของ กฟภ. มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
และชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังจาก กฟภ. ในมิติที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ยังมีฐานะเป็นผู้ใช้บริการไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วย
ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหว่างความเป็นผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร องค์กรจึงให้ความสาคัญทั้งในการบริหารความสมดุลในความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความผูกพัน และเป็นผู้สนับสนุนองค์กร และยังคง
ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Based) ของลูกค้าในแต่ละ
กลุ่มด้วย ทั้งในประสิทธิภาพของระบบจาหน่ายไฟฟ้า และยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและภักดีต่อองค์กร รวมถึง การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวั งของผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย การจั ด ลาดั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ นการสร้ า งสายสั ม พั น ธ์ เ ฉพาะ การดาเนิ น งานโดยตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม
และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E
กฟภ. ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนาในระดับประเทศที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้า
ทั่วประเทศ มากว่า 58 ปี ย่อมมีวัฒนธรรมหรือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรในระดับหนึ่ง
แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาวการณ์ต่างๆในอนาคต ทาให้ กฟภ.
ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนินงานที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย และส่งเสริมธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่อง
จึงได้ทบทวนและกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่คือ “กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริก าร
พลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
อย่างยั่งยืน” ดังนั้น การจะทาให้วิสัยทัศน์และภารกิจสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง การสร้างค่านิยม
ของ กฟภ. จึงเป็นศูนย์กลางที่สาคัญอันจะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กฟภ. จึงมุ่ง เน้นการสร้างค่านิย มด้ว ยการทบทวนและกาหนดค่า นิย ม
องค์กรใหม่ คือ “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานขององค์กรทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ค่านิยมองค์กรสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง จึงได้กาหนดให้มีปัจจัย
ช่วยส่งเสริมค่านิยม กฟภ. โดยให้บุคลากรทุกระดับประพฤติตนอย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ ด้วยการปฏิบัติ
ตนตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ TRUST+E 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 ในงานที่ทา แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
TEAMWORK
: มุ่งมั่นทางานเป็นทีม มีน้าใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
ENGAGEMENT
: รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ


กลยุทธ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกจ้างอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 4S – 12 Strategies
ด้าน Sustainable (เติบโตอย่างยั่นยืน) กลยุทธ์ Excellence in Governance (มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล) เพื่อเสริมสร้างสังคมวัฒนธรรมในการบริหารงานด้วยยึดหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มาตรฐานในระดับสากล และส่งเสริมบทบาท
ภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรม
 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นพัฒนากรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีให้ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันจะนามาซึ่งกระบวนการจัดการที่โปร่งใสและมีความเป็นเลิ ศ รวมถึง
สะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการดาเนินงานควบคู่กับการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติ จึงประกาศ
นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ให้การกากับดูแลกิจการที่ดี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตามกรอบที่สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กาหนด 5 ด้าน คือ
1.1 สิทธิของรัฐในฐานะผู้ถือหุ้น (The State Acting as an Owner)
1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Relations with Stakeholders)
1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure)
1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (The Responsibilities of the Boards of
State-Owned Enterprises)
2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกรอบ 5 ด้านของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
บรรลุได้ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ได้แก่
2.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2.2 ความสานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2.3 การปฏิ บั ติ ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยโดยสุ จริ ตและจะต้ องพิ จารณาให้ เกิ ดความเท่ าเที ยมกั น
(Equitable Treatment)
2.4 ความโปร่งใส (Transparency)
2.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่า
ใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)
2.6 การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
2.7 การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)
3. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่
พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และกากับดูแลให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่องค์กรโดยรวม
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กร
อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสาคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน
5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่รัฐบาลและประชาชนใน
ฐานะเจ้ าของ รวมทั้งจะด าเนิ นธุ รกิ จพลั งงานอย่ างมีความรับผิ ดชอบเพื่ อขั บเคลื่ อนให้ เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศเดินหน้าสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ยิ่งขึ้นต่อไป
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คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
ความหมายของการกากับดูแลกิจการที่ดี
การกากับ ดูแลกิจ การที่ดี หมายถึง ระบบที่ส ะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสั มพัน ธ์
ระหว่างหน่วยงานกากับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหาร
จัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ โดยคณะกรรมการ กฟภ.
เป็นผู้ควบคุมกาหนดนโยบายและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง โดยมอบให้ผู้บริหารของ
กฟภ. เป็ น ตัว แทนปฏิบั ติงานตามนโยบายด้วยความสุ จริตและระมัดระวังด้ว ยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. Accountability – ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility – ความสานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment – การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะพิจารณาให้เกิดความเท่า
เทียมกัน
4. Transparency – ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการ
แสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation – การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics – การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation – การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
กฟภ. กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ กฟภ. ผู้บริหาร และพนักงาน ถือ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 หมวด รายละเอียดดังนี้
หมวด
หลักการและแนวทาง
หมวดที่ 1
การดาเนินการของภาครัฐในฐานะหน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานกากับดูแลของ กฟภ. คือ กระทรวงการคลัง
(The State’s Role as an Owner)
และกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเป็นตัวแทนรัฐบาลใน
การกากับและควบคุมให้ กฟภ. สามารถสร้างผลสาเร็จ
สูงสุดได้ตามวัตถุประสงค์จัดตั้งและตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้น เพื่ อตอบสนองความต้ องการและ
ความคาดหวังของหน่วยงานกากับดูแลได้อย่างโปร่งใส
เป็ นธรรม และสมดุ ล กฟภ. จึงกาหนดแนวทางเพื่ อ
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หมวด

หลักการและแนวทาง
หมวดที่ 1 (ต่อ)
สนับสนุนให้ หน่วยงานกากับดูแลสามารถกากับดูแล
การดาเนินการของภาครัฐในฐานะหน่วยงานกากับดูแล กฟภ. ให้สร้างผลตอบแทนสูงสุด นาเงินส่งรัฐได้อย่าง
(The State’s Role as an Owner)
เต็ ม ศั ก ยภาพ และสร้ า งประโยชน์ ผ่ า นการด าเนิ น
กิจการพลังงานไฟฟ้า
หมวดที่ 2
สิ ท ธิ ค วามเท่ า เที ย มกั น ของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล กระทรวงการคลั งและกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
(Equitable Treatment of Shareholder and Other ผู้แทนภาครัฐ มีสิทธิร่วมในฐานะหน่วยงานกากับดูแล
Investors)
เป็นผู้ กาหนดทิศทางและควบคุมการดาเนินงานของ
กฟภ. ผ่ านการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อเป็น
ตัวแทนในการกากับดูแลฝ่ายบริหารและมีสิทธิร่วมใน
การตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคั ญของ
องค์กร โดย กฟภ. จะดูแลส่งเสริมให้หน่วยงานกากับ
ดูแลสามารถใช้สิ ทธิของตนได้อย่างครบถ้วนและเท่า
เที ย มกั น คณะกรรมการ กฟภ. ต้ อ งตระหนั ก
ให้ความส าคัญ ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิด
ห รื อ ลิ ด ร อ น สิ ท ธิ์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ดู แ ล
โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร กฟภ. จะดูแลให้การใช้
งบประมาณของหน่ ว ยงานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
มี ความเหมาะสม เกิ ดความมั่ นใจต่ อการลงทุ นและ
การบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร รวมทั้ ง จั ด ให้ มี
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
ส่ ว นตน และการเปิ ดเผยการมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร
หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของ กฟภ. มี 7 กลุ่ม
ได้แก่ หน่วยงานกากับดูแล พนักงาน ผู้ส่ งมอบ คู่ค้า
คู่ความร่วมมื อ ลู กค้า/ผู้ ใช้บริการ และชุมชน สั งคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กฟภ. ต้องแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ ทุ ก กลุ่ ม อย่ า งเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
และมาตรฐานที่ ดี โ ดยทั่ ว ไป รวมทั้ ง กฟภ. ควรให้
ความมั่ น ใจว่ าสิ ท ธิ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะได้ รั บ
การคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาไปสู่ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อ
ความยั่งยืนขององค์กรและสังคมต่อไป
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หมวด

หลักการและแนวทาง

หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and กฟภ. ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสาคัญทั้งข้อมูลทาง
Transparency)
การเงินและไม่ใช่การเงิน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ
และทันกาล ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน ยกเว้น
ข้อมูลที่ระบุในกฎหมายหรือระเบียบว่าห้ ามเปิดเผย
ข้ อมู ล ที่ เปิ ดเผยครอบคลุ มข้ อมู ล ส าคั ญทั้ งรายงาน
การทางเงินและรายงานที่ไม่ใช่การเงิน รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ที่ ผ่ า นมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการคณะย่อยของ กฟภ. นโยบายการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการองค์กรอื่นๆ ทั้งนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายเสริมสร้างความโปร่งใส และนโยบาย
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities คณะกรรมการ กฟภ. มี หน้าที่รั บผิ ดชอบก ากั บดู แล
of the Board)
การด าเนิ นงานของ กฟภ. ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ นโยบาย และเป้ า หมายขององค์ ก ร
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็ น บนพื้น ฐานของความถูกต้อง
ชอบธรรม ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์สู งสุ ดของ กฟภ. รวมถึ งรั บผิ ดชอบต่ อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
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2.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)


















จุดแข็ง (Strengths)
กฟภ. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (VMV) และปัจจัยขับเคลื่อน
ค่ านิ ยมหลั ก (TRUST+E) ที่ ชั ดเจนในการด าเนิ นงานอย่ างมี
คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ถือปฏิบัติ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญ และมุ่งมั่น
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
มียุ ทธศาสตร์องค์กรที่ ชัดเจน ด้ านการก ากั บดูแลกิ จการที่ ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กร
ระบบการกากับดูแลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ยึดตามกรอบสากลทาให้การดาเนินงานเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของระบบการกากั บ ดู แ ลครบถ้ ว น
และสามารถนาไปต่ อ ยอดเพื่ อ การปฏิ บั ต ิ ที่ มี ค ุ ณ ภาพ
และได้มาตรฐาน
ช่องทางการสื่อสารและการสร้างบรรยากาศด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดมี ีความหลากหลายตลอดทั้งปี
ระบบการเปิดเผยข้อมูลและการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส
และมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมในมุมมองของคู่ค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน
กฟภ. มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ หารจั ด การภายในองค์ ก รที่ มี
มาตรฐาน เพื่ อก ากั บและควบคุ ม การด าเนิ นงานที่ โปร่ งใส
และมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
กฟภ. มีพันธมิตรและภาคีเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริต
และความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานทั้ งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างกว้างขวาง
กฟภ. มีการนาระบบสารสนเทศมาบูรณาการกับการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
โอกาส (Opportunities)
รัฐบาลมีการประกาศนโยบาย และบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตลอดจนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม และส่งเสริมความก้าวหน้าของนวัตกรรม
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ความสาคัญและเข้ามา
มีส่วนร่วมกับการกากับดูแลกิจการที่ดขี ององค์กรมากยิ่งขึ้น
องค์ ก รอิ ส ระภายในและภายนอกประเทศสนั บ สนุ น
การดาเนินงานผ่านการฝึกอบรม โดยจัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติ
ที่ดีเผยแพร่โดยทั่วไป
การเกิดขึ้นขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่ น (ประเทศไทย) หรือ
“ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น” ทาให้เกิดการผลักดันการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในประเทศที่เป็นรูปธรรม

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
















จุดอ่อน (Weaknesses)
บุคลากรภายใน กฟภ. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
บุคลากรขาดการตระหนักถึงความสาคัญ และความ
มุ่ ง มั่ น ในการน าระบบการก ากั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ป
ปฏิบัติ
กฟภ. ยั ง ขาดระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
การกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละด้ า นความขั ด แย้ ง
ทางประโยชน์ ที่ชัดเจน
กฟภ. ยังขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ ย นและบริ ห ารจั ด การความรู้ ด้ า น
การก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ระหว่ างหน่ วยงานภายใน
และภายนอก กฟภ.
ระบบการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ผ่านระบบ
สารสนเทศของ กฟภ. ยั งไม่ ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
ประเมินของหน่วยงานกากับดูแลที่กาหนดไว้
คุณภาพและมาตรฐานของคู่ค้าและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่
อุปทานส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของ กฟภ.
กลไกในการป้ องปราม และการลงโทษ การทุ จริ ต
ภายในองค์กร และการกากับการปฏิบัติตามกฎหมาย
(Compliance) ยั งขาดการด าเนิ นการอย่ างเป็ น
รูปธรรม

อุปสรรค (Threats)
คู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานส่งผลต่อการ
เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีมีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ ว และมี ค วามซั บ ซ้ อ นมายิ่ งขึ้ น ส่ งผลต่ อ การ
ปรับตัวและการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของ กฟภ.
การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติ และมาตรการรูปแบบ
ใหม่ ของรัฐบาล ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ส่ งผลต่ อการปรั บตั วขององค์ กรของรั ฐ ทั้ งในด้ าน
โครงสร้ า งและการด าเนิ น งานด้ า นการก ากั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี
ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทยในปี 2560 อยู่ที่ 37 คะแนน
และเป็นอันดับที่ 96 ของโลก ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

บทที่ 3

กรอบและทิศทางของแผนแม่บท (Direction)

3.1 กลยุทธ์ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น (Strategies)
จากการวิเคราะห์ ผลการประเมินองค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติ ของระบบการกากับดูแล
กิจการที่ดีของ กฟภ. การให้ความสาคัญกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุป สรรคของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ทาให้ส ามารถกาหนดเป็นกลยุทธ์ และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

ด้านการกากับดูแลและส่งเสริม
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงใน
การบริหารตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

เสริมสร้างองค์ความรู้
สังคม และวัฒนธรรม
ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี

ด้านการป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนามาตรฐานการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
และระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

สร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
และกลไกการป้องปราม
ติดตาม ตรวจสอบ
และลงโทษอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

1.1 พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ
1.2 ยกระดับเจตจานงความ
มุ่งมั่นในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของคณะกรรมการ
1.3 เพื่อให้คณะกรรมการมี
บทบาทความ
รับผิดชอบต่อการ
ดาเนินงานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ
องค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระยะยาว
1.4 พัฒนากลไกเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการกากับดูแล
ของคณะกรรมการ

2.1 เสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2.2 ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
รู้จักการนากลไกการ
ประเมินผลมาพัฒนา
และปรับปรุงต่อเนือ่ งจน
เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
2.3 สร้างสังคมและ
วัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด
ทัศนคติ และกระตุ้น
จิตสานึกตามค่านิยม
องค์กร
2.4 ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ทั้งภายในและภายนอก
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3.1 พัฒนากระบวนการ
4.1 สร้างและพัฒนากลไก
และกลไกด้านการ
การเฝ้าระวัง และ
ป้องกันการทุ จริ ตทุก
ป้องปรามการทุจริต
รูปแบบให้เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีป ระสิทธิภาพ
4.2 มีกระบวนการป้องปราม
3.2 ประยุกต์ใช้ระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ลงโทษผู้กระทาการ
เพื่อพัฒนาระบบการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
ปฏิบัติงานและการ
เป็นรูปธรรม
ให้บริการให้มีความโปร่งใส 4.3 บูรณาการการมีส่วนร่วม
3.3 บูรณาการและพัฒนา
ของบุคลากรภายใน
ระบบฐานข้อมูลด้าน
และภาคประชาสังคมใน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
การเฝ้าระวัง และ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ป้องปรามการทุจริตทุก
3.4 พัฒนามาตรฐาน
รูปแบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร โดยประยุกต์
ใช้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
ยั่งยืนในระดับสากล
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

3.2 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทฯ (Strategy Map)
จากกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ สามารถแสดงความเชื่อมโยงดังกล่าว ในรูปของแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ กฟภ.
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
แผนแม่บทด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีฯ

มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
1. ด้านการกากับดูแลและส่งเสริม
1. ด้านการกากับดูแลและส่งเสริม

กลยุทธ์ 1 ยกระดับเจตจานงในการบริหารตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีฯ

2. ด้านการป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์ 3 พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี และระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

แผนปฏิบัติการฯประจาปี

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรม ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี

กลยุทธ์ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม
ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
(จานวน 25 แผนงาน/โครงการ)
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
2. ยกระดับเจตจานงความมุ่งมัน่ ในการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สุจริตของคณะกรรมการ
3. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดาเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในระยะยาว
4. พัฒนากลไกเพือ่ เพิ่มศักยภาพการกากับดูแลของคณะกรรมการ
5. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
6. ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี รูจ้ ักการนากลไกการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุงต่อเนือ่ งจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
7. สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และกระตุน้ จิตสานึกตามค่านิยมองค์กร
8. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดที ั้งภายในและภายนอกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
9. พัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
10. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีความโปร่งใส
11. บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากล
12. พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการทีด่ ีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยื นในระดับสากล
13. สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
14. มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทาการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
15. บูรณาการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ
หน้า 43

แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

บทที่ 4

การนาแผนแม่บทไปสูก่ ารปฏิบัติ (Implementation)

จากแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ดังกล่าวข้างต้น กฟภ. มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจาปี 2562 ประกอบไปด้วย 2 ด้าน 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ ดังนี้

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

กลยุทธ์ 1 : ยกระดับเจตจานงในการบริหารตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

กลยุทธ์ 2 : เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 แผนงานยกระดับเจตจานงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.2 แผนงานงานประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1.3 แผนงานส่งเสริมศักยภาพการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
1.4 แผนงานทบทวนคู่มือคณะกรรมการ กฟภ.

2.1 แผนงานเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการ
ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู บุคคลต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ
2.4 แผนงานตรวจสอบภายในส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.5 โครงการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ.
2.6 กิจกรรมรณรงค์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2.7 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กลยุทธ์ 3 : พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ 4 : สร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2562
แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)
แผนงานทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
โครงการประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance
(GRC) ของ กฟภ.
แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยงและคุมภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ.
แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บนฐานข้อมูลสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (สขร.) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
แผนงานการดาเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงานจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ
พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ภายใน
- ร้อยละการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน
- ผลการดาเนินงาน
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

ปี 2560

4.1 แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.
4.2 แผนงานพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติมิ
ชอบของ ศปท. PEA
4.3 แผนการพัฒนางานติดตามตรวจสอบ ผู้กระทาความผิด (e-Investigate)
4.4 แผนงานจัดทาปรับปรุง หรือวางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบตั ิ
4.5 แผนงานสารวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
กฟภ.
4.6 โครงการการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

เป้าหมาย/ผลการดาเนินงานปี 2560-2564
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ร้อยละ 91.87
(กลุ่มตัวอย่าง 6,851 คน)

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ภายนอก
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
(ประเมินผลโดย สานักงาน ป.ป.ช.)
- ผลการดาเนินงาน

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

เป้าหมาย/ผลการดาเนินงานปี 2560-2564
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
80-100 หรือ
80-100 หรือ
80-100 หรือ
80-100 หรือ
80-100 หรือ
ติดอันดับ
ติดอันดับ
ติดอันดับ
ติดอันดับ
ติดอันดับ
1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
94.39
92.92
เป็นอันดับ 4
เป็นอันดับ 8
ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
และเป็นอันดับ 1
และเป็นอันดับ 1
ของรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ
ด้านพลังงานและ
ด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

4.1 แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจาปี 2562

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับเจตจานงในการบริหารตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
2. ยกระดับเจตจานงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการ
3. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดาเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
4. พัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการกากับดูแลของคณะกรรมการ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.1 แผนงานยกระดับเจตจานง - ประกาศและเผยแพร่เจตจานงสุจริตของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
ไตรมาส 1-4 - คณะกรรมการและ
1,200,000.ฝวก.
สุจริตและพัฒนา
ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คณะอนุกรรมการ กฟภ. เข้า
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน - ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 4 ครั้ง
ของคณะกรรมการในเรื่อง
- นาเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการ กฟภ.
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) และการส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
1.2 แผนงานประเมินตนเองของ - ปรับปรุงกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
ไตรมาส 1-4 - มีการวิเคราะห์และสรุปผล
50,000.ฝวก.
คณะกรรมการ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
การประเมินตนเองของ
- ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้เป็นตามมาตรฐานที่เป็น
คณะกรรมการทั้งแบบ
ที่ยอมรับ
รายบุคคลและรายคณะ
- คณะกรรมการประเมินตนเองตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
เพื่อจัดทาแผนส่งเสริม
ศักยภาพการกากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility)
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

หน้า 48
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แผนงาน/โครงการ
1.3 แผนงานส่งเสริมศักยภาพ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ของคณะกรรมการ

กิจกรรม
- จัดทาแผนส่งเสริมศักยภาพการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

จากผลวิเคราะห์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และทิศทาง
การกากับดูแลกิจการสมัยใหม่
- จัดกิจกรรม หรือการอบรม/บรรยาย/สัมมนา ให้แก่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดย่อย เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4

- คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยเข้า
รับการอบรม/บรรยาย/
สัมมนา อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility)
1.4 แผนงานทบทวนคู่มือ
- ทบทวนคู่มือคณะกรรมการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ไตรมาส 1-2 - เผยแพร่คู่มือคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อให้คณะกรรมการ กฟภ.
ได้รับทราบ

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

50,000.-

ฝวก.

50,000.-

ฝวก.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้ อ มรั บ ผิ ด ต่ อ การปฏิ บั ติห น้ า ที่ (Accountability) และความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ (Responsibility) การส่ งเสริ ม พั ฒ นาการกากั บ ดู แ ล
และจรรยาบรรณ (Ethics)

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

กลยุทธ์ที่ 2

เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี รู้จักการนากลไกการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสานึกตามค่านิยมองค์กร
4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

2.1 แผนงานเสริมสร้างการ
- จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
กากับดูแลกิจการที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต - ประเมินผลการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกากับดูแลกิจการที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและ
ความโปร่งใส และการต่อต้าน พนักงาน
การทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
(Soft Control)
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู
1) โครงการคัดเลือกสายงานดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
บุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสายงานดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
ดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี
- กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายงานดีเด่น ประจาปี 2562
2562
- แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายงานดีเด่น ประจาปี 2562
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ
- พิจารณาคัดเลือกสายงานดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
- รวบรวมสุดยอดผลงานดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมให้กับผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ
4,000 คน
- ผลการประเมินฯ (CG Testing)
ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

325,000.-

ฝวก.**

- มีสรุปรายงานสุดยอดผลงาน
ดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
- จัดทาเป็น OPA ในระบบ KM
ขององค์กร

100,000.-

ฝวก.**

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1-4
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู
บุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน
ดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี
2562 (ต่อ)

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

2) โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจาปี 2562
- ดาเนินการได้สาเร็จตามแผน
- นาเสนอ ผวก. ขออนุมัติโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น และแต่งตั้ง
ไตรมาส 1
ร้อยละ 100
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น
- คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ และทาบันทึกแจ้งทุกหน่วยงาน
ไตรมาส 1-2
- แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่น ไตรมาส 2
และนาเสนอรายชื่อถึงคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่นของแต่ละหน่วยงาน
ไตรมาส 2-3
- นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัตริ ายชือ่ ผู้รายชื่อพนักงานและลูกจ้างดีเด่น
ไตรมาส 3
- ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมเพื่อสือ่ สารและแนะนา ต้นแบบของ
ไตรมาส 4
พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ให้พนักงานและลูกจ้างรู้จักและถือเป็น
แบบอย่างที่ดี
- มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่น
มอบพร้อมงาน
PEA Award

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,200,000.-

- คณะทางาน
คัดเลือก
พนักงานและ
ลูกจ้างดีเด่น
- ประธาน
รผก.(ท)
- เลขาฯ อฝ.บค.
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู
บุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน
ดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี
2562 (ต่อ)

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

กิจกรรม
3) โครงการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. และ
คณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ประจาปี 2562
- ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ปี 2562
- พิ จ ารณาคั ด เลื อ กการไฟฟ้ า ดี เ ด่ น ของ กฟภ. ประจาปี 2562
แบ่งเป็น
1) กลุ่ม Best of The Best คัดเลือกสานักงานที่ได้รบั รางวั ล ชนะเลิ ศ
การไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2560 และ 2561 รวม 21 การไฟฟ้า
2) กลุ่ม New Entry สาหรับการไฟฟ้าที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมคัดเลือก
การไฟฟ้าดีเด่นประจาปี 2562
ทั้งนี้มีการพิจารณาคัดเลือก 3 รอบ ดังนี้
1) เมื่อส่งใบสมัครพร้อมประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ทางเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ (อก.พค.) สรุปข้อมูลส่ง
คณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ประเมินและสอบทางข้ อมูลเพื่อ ให้คะแนนการไฟฟ้า
ที่ผ่านรอบที่ 1 เข้ารอบที่ 2
2) แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ในการคัดเลือกรอบที่ 2 และ 3
3) ขออนุมัติผลการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. รอบที่ 1
4) คณะทางานตรวจประเมินการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ในการคัดเลือกรอบที่ 2 และ 3 กาหนดเวลาผูผ้ ่านรอบที่ 1
แสดงวิสัยทัศน์ ให้คะแนนคัดเลือกผู้ผ่านรอบที่ 2 และขออนุมัติผล
การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. รอบที่ 2

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-2

- ดาเนินการได้สาเร็จตามแผน
ร้อยละ 100

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 2-3

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,000,000.-

- คณะกรรมการ
คัดเลือก
การไฟฟ้า
ดีเด่นของ
กฟภ.
- คณะอนุกรรม
การกาหนด
มาตรฐานการ
ไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ.
ประจาปี
2562
- ประธาน
คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ
รผก.(ท)
- เลขานุการและ
คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ
อก.พค.
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

2.2 โครงการยกย่องเชิดชู
บุคคลต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่น
ของ กฟภ. ประจาปี 2562 (ต่อ)

5) คณะทางานตรวจประเมินคัดเลือกฯ ออกตรวจ ณ สานักงานของ
ผู้ผ่านรอบที่ 2 ให้คะแนน และขออนุมัติผลการคัดเลือกการไฟฟ้า
ดีเด่นของ กฟภ. รอบที่ 3
- ประกาศผลการคัดเลือกฯ
- จัดงานพิธีมอบรางวัล

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย
- ดาเนินการได้สาเร็จตามแผน
ร้อยละ 100

ไตรมาส 3-4
ไตรมาส
1/2563
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากร
- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดสัมมนานิติกร ทั้งประเทศให้มีความรู้
ไตรมาส 1-4 - จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ
ปีละ 1 ครั้งพนักงานเข้าร่วม
กฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 160 คน
และกฎหมายอื่นๆ
- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมพนักงานหน้างานให้ตระหนัก
ไตรมาส 1-4 - จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติไม่ชอบ และปลูกฝัง
ปีละ 1 ครั้งพนักงานเข้าร่วม
ค่านิยมการเชิดชูความดีความซื่อสัตย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ไม่น้อยกว่า 300 คน
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law)
2.4 แผนงานตรวจสอบภายใน - จัดสัมมนา งานตรวจสอบภายในส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ
ส่งเสริมการกากับดูแล
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการกากับ
กิจการที่ดี
ดูแลกิจการที่ดี เช่น กกท., ฝบส., กฟข., สตภ. เป็นต้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1) นาเสนอผลการตรวจสอบของ สตภ. ประจาปี 2561
2) นาเสนอผลการตรวจสอบของ ผตป. กฟข.
3) นาเสนอจุดอ่อนของการควบคุมในกระบวนงานต่างๆ ที่มสี ่วนทาให้เกิด
การทุจริต
4) ถ่ายทอดแผนการตรวจสอบประจาปี 2562

ไตรมาส 1-2

- จัดประชุมสัมมนา 1 ครั้ง
- มีผู้เข้าสัมมนาฯ จานวน 120 คน

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,000,000.-

800,000.-

สกม.
สกม., ฝพบ.

600,000.-

สตภ.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
2.5 โครงการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม กฟภ.

กิจกรรม

- ดาเนินการจัดกิจกรรมที่เกีย่ วข้องตามแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรม ประจาปี 2562
- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนเสริมสร้างค่านิยมฯปี 2562
- จ้างที่ปรึกษาดาเนินการสารวจผลการรับรู้ เข้าใจ และพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์กร
- ดาเนินการสารวจการรับรู้ค่านิยม เข้าใจ และพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร
- รายงานผลสารวจฯ และนาเสนอผลรายงานต่อผู้บริหาร
- รวบรวมผลสารวจฯ และทบทวนแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรของปี 2563
- นาเสนอขอความเห็นชอบแผนเสริมสร้างฯ ประจาปี 2563 ต่อ ผวก.
- แจ้งเวียนแผนงานเสริมสร้างฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
2.6 กิจกรรมรณรงค์ ค่านิยม
- จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงาน กฟภ. สานักงานใหญ่
และวัฒนธรรมองค์กร
และ กฟข. 12 เขต สาหรับพนักงาน กฟภ. ทุกระดับในทุกพื้นที่
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
2.7 แผนงานพัฒนากระบวนการ - ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อตาม พ.ร.บ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้อง
ในการดาเนินงาน
กับพระราชบัญญัติการ
- เลือกกระบวนการเพื่อพัฒนาอย่างน้อย 1 กระบวนการเพื่อนามาพัฒนา
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร - รายงานผลการพัฒนาการจัดซื้อ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผน ร้อยละ 100
- บุคลากรมีพฤติกรรมตามที่
องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 80

3,000,000.-

ฝบบ.

ไตรมาส 1-4

- ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผน ร้อยละ 100

-

ฝปส.

ไตรมาส 1-4

- ศึกษาและพัฒนากระบวนการ
จัดซื้อแล้วเสร็จได้ตามแผน

-

ฝจห.

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1-4
ภายในเดือน
ธันวาคม 2562

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. พัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
2. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านและการให้บริการให้มีความโปร่งใส
3. บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากล
4. พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละความยั่งยืนในระดับสากล

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

3.1 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปี
2562

- สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุง จากการประเมินฯ ปี 2561
นาเสนอ ผวก.
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
- จัดทาข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน และการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
การประเมินฯ ได้แก่
1) แบบประเมิน IIT
2) แบบประเมิน EIT
3) แบบประเมิน OIT

ไตรมาส 1

- มีกระบวนการที่ต้องปรับปรุง
จากการประเมินฯ ปี 2561

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ทุกประการ
3.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ - พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการรายงานผล/ประเมินผล ดังนี้
ระบบสารสนเทศด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
(CG-eSystem)
1) ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้ฯ (CG Testing)

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-3

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000.-

ฝวก.

-

ฝวก.**

- จัดทาข้อมูลเอกสาร/
หลักฐาน และการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับการประเมินฯ
ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 4

- ผลการประเมินฯ (CG Testing)
ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
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แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
3.4 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
(CG-eSystem) (ต่อ)

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

2) ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting)

ไตรมาส 1-4

3) ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
(CG Acknowledgement)

ไตรมาส 1-4

- พนักงาน กฟภ. รายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ร้อยละ 100 (กรณีรายงาน
ประจาปี) และไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (กรณีแต่งตั้งฯ)
- พนักงาน กฟภ. รับทราบ
และถือปฏิบตั ิคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
3.3 แผนงานทบทวนคู่มือการ
- ทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ไตรมาส 1-2 - พนักงาน กฟภ. รับทราบ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- นาเสนอ ผวก. และคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ
ไตรมาส 3-4
และถือปฏิบัติตามคูม่ ือการกากับ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบตั ิ
ดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
3.4 โครงการประเมินผลและ
- ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ
พัฒนาการดาเนินงาน
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนงาน GRC ของ กฟภ.
ด้าน Governance, Risk
- ประเมินความเพียงพอและระบุช่องว่าง (GAP) เพื่อพัฒนากระบวนงาน
Management and
GRC ของ กฟภ.
Compliance (GRC)
ของ กฟภ.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 4

- มีผลการศึกษาการดาเนินงาน
ด้าน GRC ของ กฟภ.
ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้าง
การดาเนินงานขององค์กร

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ฝวก.**

-

ฝวก.

100,000

ฝวก.

1,500,000

ฝวก.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนงาน/โครงการ
3.5 แผนงานด้านการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นของ กฟภ.

กิจกรรม
- แผนงานการติดตามและชี้แจงเรื่องการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่
เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
1) จัดทาบันทึกแจ้ง กนส. ฝคส. ให้จัดส่ง คาสั่ง กฟภ. กรณีพนักงาน
กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเหตุให้ กฟภ. ได้รับความเสียหาย
2) วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยทีเ่ กิดกรณีทุจริต เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้าง
ความตระหนัก
3) ชี้แจงและประสานงานสร้างความตระหนักเรื่องการให้ความสาคัญ
การปฏิบัตติ ามระบบควบคุมภายในของ กฟภ. ที่ กฟฟ. หน้างาน
4) สรุปรายงานผลการดาเนินงานการชี้แจงและประสานงานทุกไตรมาส
นาเสนอผู้บริหารและ กกท.
5) สรุปรายงานผลการดาเนินงานการชี้แจงและประสานงานประจาปี
นาเสนอผู้บริหารและ กกท.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
3.6 แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
- ขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บนฐานข้อมูลสานักงาน
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สานักงานปลัดสานัก
ของ กฟภ. บนฐานข้อมูล
นายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัดให้ครบ 74 จังหวัด
สานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

ช่วงเวลา

มกราคม

ค่าเป้าหมาย

- ครบทุกคาสั่ง ว. กรณีทุจริต

ไตรมาส 1-4

- ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส

ไตรมาส 1-4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

120,000.-

ฝบส.

-

ฝปส.

- ภายในเดือนมกราคม

ทุกคาสั่ง ว.
กรณีทุจริต
ไตรมาส 1-4

ทุกปี

งบประมาณ*
(บาท)

- ครบถ้วนตามแผน

- ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี
ถัดไป
- ขยายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของ กฟภ. บนฐานข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) (ระดับอาเภอในสังกัด
กฟข. 12 เขต) อย่างน้อย
500 แห่ง
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แผนงาน/โครงการ
3.6 แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
กฟภ. บนฐานข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี (ต่อ)

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- อบรมความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-Learning กพ. หรือ สขร.
สาหรับพนักงานประจาศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.

ไตรมาส 2-4

- อบรมความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-Learning ของ กฟภ.
สาหรับประชาชนในพื้นที่ กฟข. 12 เขต

ไตรมาส 2-4

- รายงานการดาเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ตาม MOU
เพื่อจัดส่งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

ไตรมาส 4

- จานวนผู้เข้าอบรมประจาศูนย์
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
กฟภ. ระดับจังหวัดที่ผ่านการ
ประเมินจาก สขร. อย่างน้อย
กฟข. ละ 5 คน รวมไม่น้อยกว่า
60 คน
- จานวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อย
พื้นที่ กฟข. 12 เขต รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 500 คน
- รายงานการดาเนินงานฯ ตาม
ข้อกาหนดสานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (สขร.) ปีละ 1 ครั้ง

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)
3.7 แผนงานการดาเนินงานตาม - ทบทวนวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของ กฟภ. (GAP)
ไตรมาส 1-4 - ความสาเร็จของการดาเนินงาน
มาตรฐานความรับผิดชอบ - จัดลาดับความสาคัญของกระบวนการเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
ตามแผน ร้อยละ 100
ต่อสังคม
ด้าน CSR
- เผยแพร่ความรูด้ ้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล
- สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility) และความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ฝปส.

7,000,000.-

ฝสส.
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แผนงาน/โครงการ
3.8 แผนงานจัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ทางราชการ พ.ศ. 2558

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- จัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

ไตรมาส 1-4

- จัดทารายงานการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สป.มท.

ไตรมาส 1-4

- มีการจัดทาแบบฟอร์มเอกสาร
ราชการ 2 ภาษาของคู่มือ
สาหรับประชาชน (ฉบับใหม่)
- มีการรายงานภายใน 15 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

งบประมาณ*
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000.-

ฝพธ.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility), ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency)

กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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กลยุทธ์ที่ 4
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทาการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
3. บูรณาการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

แผนงาน/โครงการ
4.1 แผนงานยกระดับการ
ดาเนินงานด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ.

กิจกรรม
1) กิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

ช่วงเวลา
ไตรมาส 1-4

ค่าเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย
สนญ./กฟข. ละ 2 ครั้ง

งบประมาณ* หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
120,000.-

2) แผนงานตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใส
- ดาเนินการตรวจติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานฯ
ผ่านระบบสารสนเทศทุก 6 เดือน

ไตรมาส
2 และ 4

- ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

-

3) แผนงานบูรณาการการควบคุมภายในกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใส
- แผนปฏิบัติการประสานงานชี้แจงการบูรณาการ
การควบคุมภายในกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใส เพื่อให้
1) ส่วนงานย่อยมีการกากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใสที่กาหนดไว้ในคูม่ ือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual)
2) ส่วนงานย่อยประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองให้ครอบคลุมถึง
กิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใส ที่กาหนดไว้ในคูม่ ือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual)
3) สรุปรายงานผลการชี้แจงฯ นาเสนอผู้บริหารและ กกท. ทราบ

ไตรมาส 3

แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3

-

ฝวก.**

ฝบส., ฝวก.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

4.2 แผนงานพัฒนาเพิ่ม
- ขยายผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ไตรมาส 1-4 - ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ประสิทธิภาพกระบวนการ - จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2
ระยะเวลาที่กาหนด
บริหารจัดการข้อร้องเรียน - จัดทาสรุปรายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหาร
ไตรมาส 1-4 - ตอบสนองข้อร้องเรียน
ด้านงานบริการและด้านทุจริต ระดับสูง (รายไตรมาส และรายปี)
(ด้านบริการ) ภายใน 30 วัน
ประพฤติมิชอบของ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)
ศปท. PEA
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Responsibility), ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
4.3 แผนการพัฒนางานติดตาม - จัดทาหนังสือแจ้งนิติกรภาค 1-4 และนิติกรเขต 12 เขต
ไตรมาส 1 - จัดทาหนังสือแจ้งและรวบรวม
ตรวจสอบ ผู้กระทา
เข้าใช้โปรแกรม e-Investigate และรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน
ปัญหาครบ 4 ภาคและ 12 เขต
ความผิด (e-Investigate)
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้
- จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม e-Investigate ให้นิติกร
ไตรมาส 1-2
ระบบมีความรู้ความเข้าใจไม่
ภาค 1-4 นิติกรเขต 12 เขต และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ระบบได้
น้อยกว่าร้อยละ 80
- ติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ติดตามการใช้โปรแกรมของผู้ทผี่ ่านการอบรม รวมทั้งเพื่อรวบรวมปัญหา ไตรมาส 3-4
ให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้
เพื่อพัฒนาต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
4.4 แผนงานปรับปรุงหรือ
- ศึกษาปัญหาแนวทางวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือ
วางแผนแนวทางวิธีปฏิบัติ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
ปฏิบัติงานจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข, และ
ข้อบังคับหรือกฎหมายที่
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ จัดทาแผนในการปรับปรุงแก้ไขด้วย,
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
เร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนงาน และเมื่อดาเนินการเสร็จ เผยแพร่ให้
ต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ.
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป
ใช้ในการปฏิบัติ
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานหรือร่วมประชุมกับหน่วยงานอืน่ เพื่อ
จัดทาปรับปรุงหรือวางแนวทางตรวจสอบรายงานการประชุมงานมีสว่ น
ร่วมในการจัดทาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไตรมาส 1-4

- สารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จภายใน
30 มิ.ย. 2562

ไตรมาส 1-4

- จานวนข้องบังคับ ระเบียบ
คาสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติที่ปรับปรุงจากผลการ
สารวจจานวน 5 เรื่อง

งบประมาณ* หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
-

ฝวก.

-

สกม.

-

สกม.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law)
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

4.5 แผนงานสารวจ วิเคราะห์ - แต่งตั้ง/ปรับปรุงคณะทางาน
ม.ค. 2562 - ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
และสรุปประเมินผลความ - จัดทาแบบสารวจความพึงพอในต่อความโปร่งใสของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ก.ค. – ส.ค. 2562 ระยะเวลาที่กาหนด
พึงพอใจต่อความโปร่งใสใน
ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ กฟภ. และขอความเห็นชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพือ่ ดาเนินการสารวจ
ของ กฟภ.
- ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ก.ย. – ต.ค. 2562
- วิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
พ.ย. – ธ.ค. 2562
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)
4.6 โครงการการจัดทาข้อตกลง - ดาเนินการเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ไตรมาส 1-4 - ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
คุณธรรม (Integrity Pact)
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ดังนี้
ระยะเวลาที่กาหนด
1) ดาเนินการถึงขั้นตอนประกาศ TOR ในเว็บไซต์ของ กฟภ. และเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง (e-GP) (ครั้งที่ 1)
2) ดาเนินการถึงขั้นตอนประกาศประกวดราคา
3) ดาเนินการถึงขั้นตอนอนุมัติรายชื่อผู้ผ่าน-ไม่ผ่านรายละเอียดทางเทคนิค
4) ดาเนินการถึงขั้นตอนอนุมตั ิจัดซื้อจัดจ้าง
5) ดาเนินการถึงขั้นตอนลงนามสัญญา

งบประมาณ* หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
-

คณะทางานฯ,
ฝจห.

-

ฝจห.

ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency) และการส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)
หมายเหตุ
* งบประมาณที่ระบุไว้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้ขอตั้งงบประมาณประจาปีไว้แล้ว
** แผนงาน/โครงการที่ 2.1, 2.2, 3.2 และ 4.1 ทุกสายงานสามารถนาไปกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีได้ตามความเหมาะสม
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4.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการฯ (Indicators)
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
เชิงประสิทธิภาพ (Output)
ร้อยละผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ร้อยละ 100
เชิงประสิทธิผล (Outcome)
1) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ร้อยละ 80-100 หรือติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประเมิน
2) ร้อยละการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3) มีบุคคลต้นแบบ และหน่วยงานดีเด่นที่เป็น Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่างในการการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง
4) ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5) ร้อยละของพนักงานที่ลงนามรับทราบคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
6) การบู ร ณาการการควบคุ มภายในและมาตรฐานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภาคโปร่ งใส เพื่ อ พั ฒ นาระบบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7) พัฒนาและขยายผลเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8) ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วันทาการร้อยละ 100 และข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
9) ร้อยละความพึงพอใจ ต่อความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. ไม่น้อยกว่าระดับดี
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ตอบกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
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4.3 สรุปการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ ประจาปี 2562
ประเด็น
ปี 2561 (25 แผนงาน/โครงการ) --> ปี 2562 (25 แผนงาน/โครงการ)
1. ปรับปรุง/ทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ
21 แผนงาน/โครงการ
 ปรับปรุง/ยกระดับตัวชี้วัดผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการฯ (Indicators) ให้มีความท้าทายมากขึ้น เช่น
ค่าเป้าหมาย
1) ร้อยละการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ
2) จานวนผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีฯ
3) การตอบสนองข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) ภายใน 30 วัน
4) โครงการคัดเลือกสายงานดีเด่น ของ กฟภ.

5) ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลฯ (กรณีแต่งตั้งโยกย้ายฯ)

ประจาปี 2561

ประจาปี 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3,000 คน

4,000 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

มีสรุปรายงานสุดยอดผลงานดีเด่นของ
กฟภ.

มีสรุปรายงานสุดยอดผลงานดีเด่นของ
กฟภ. และจัดทาเป็น OPA ในระบบ KM
ขององค์กร

ไม่ได้กาหนดค่าเป้าหมาย

พนักงานรายงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกรอบชี้นา (Input Factors)
 เพิ่มเติม 4 แผนงาน/โครงการ

4 แผนงาน/โครงการ

3. ตัดออก
- แผนงานพัฒนามาตรฐานการกากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 แผนงาน/โครงการ

1)
2)
3)
4)

แผนงานทบทวนคู่มือคณะกรรมการ (กลยุทธ์ที่ 1)
แผนงานทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี (กลยุทธ์ที่ 3)
โครงการประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. (กลยุทธ์ที่ 3)
แผนงานจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 (กลยุทธ์ที่ 3)
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE AWARDS) “ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น”
จากส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
ประจาปี 2561

ประจาปี 2560

2. รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Awards)
จากส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.)
ประจาปี 2560 “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7”
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3. รางวัลแผนงานดีเลิศ
จากส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.)
ประจาปี 2560 – 2 รางวัล
 รางวัลดีเลิศ “ด้านความโปร่งใส (Transparency)”
จากแผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสอย่างยั่งยืน
ของ กฟภ.
 รางวัลดีเลิศ “ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)”
จากแผนปฏิบัติการด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.

ประจาปี 2559 – 1 รางวัล
 รางวัลดีเลิศ “รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดทาแผนปฏิบัติเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency)
จากแผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส”

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
จากส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.)
ประจาปี 2561
กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 92.92* เป็นอันดับ 8 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
ประจาปี 2560
กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 94.39* เป็นอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
ประจาปี 2559
กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 92.67* เป็นอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
ประจาปี 2558
กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 89.86 เป็นอันดับ 7 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
ประจาปี 2557
กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 77.87 เป็นอันดับ 11 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
หมายเหตุ : *เป็นอันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผูว้ ่าการ
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