แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560-2564)
(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

บทนํา
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ในปัจจุบันหน่วยงานกํากับดูแลทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น ตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพย์
(สํานักงาน กลต.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ต่างให้ความสําคัญและ
เร่งสร้างกลไกเพื่อผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดมีการพัฒนาองค์ประกอบ และแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างแพร่หลาย รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการ
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนคนไทยกว่า 18 ล้านรายแล้ว กฟภ. ยังมีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย
ดั ง นั้ น จากบทบาทหน้ า ที่ ข องการเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ต้ อ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่หลากหลายทั้งประชาชนและภาคธุร กิจอุตสาหกรรม จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ กฟภ. จะต้ องมี กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม มีศักยภาพและได้มาตรฐานเพียงพอต่อการสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าของ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างครบถ้วนและสมดุล สอดคล้อง
ตามองค์ประกอบและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ จึงได้ทบทวน
แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564)
(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) เพื่อเป็นกรอบแนวทางสําหรับ กฟภ. ในการนําไปพัฒนาองค์กรในเรื่องของการกํากับ
ดูแลกิจการ ให้มีความครบถ้วนและเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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1

ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (General Information)

ข้อมูลทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจด้าน
สาธารณู ป โภคสาขาพลั ง งาน สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าครั บ ผิ ด ชอบจํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ในเขตพื้ น ที่ 74 จั ง หวั ด (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
510,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย


วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน



ภารกิจ (Mission)
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึ ง พอใจทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพและบริ ก าร โดยการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม




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 ในงานทีท่ ํา แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
 TEAMWORK :
มุ่งมั่นทํางานเป็นทีม มีน้ําใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
 ENGAGEMENT :
รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

หน้า 1

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของ กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
1) การดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2) มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
4) การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน
5) ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
1) มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
2) การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
3) มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
4) การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน
5) ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและทิศทางองค์กร
6) การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
7) แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
8) ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
9) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital
Technology)
11) ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง


หน้า 2

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

2

กรอบชี้นําการจัดทําแผนแม่บท (Inputs)
2.1 กรอบชี้นําที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors)

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

หน้า 3

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

กรอบชี้นําที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) สําหรับการทบทวนแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลัก 17 ปัจจัยย่อย ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแผน

เกณฑ์การประเมิน

1 2
3 4

หลักการและแนวทาง

รางวัล

กรอบชี้นาํ ที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors)
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผน
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1.4 แผนบูรณาการป้องกัน 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 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่ า งสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านที่ 2 หลักการและแนวทาง
2.1 หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 หลักการและแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2015 (OECD Guidelines on
Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD
Principles of Corporate Governance
2.3 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability Indices:
DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals:
SDGs)
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2.5 หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
ด้านที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมิน
3.1 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ด้านที่ 4 รางวัล
4.1 รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ของ สคร.
4.2 รางวัล “รัฐวิสาหกิจทีม่ ีการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศในการจัดทําแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน” ของสํานักงาน ป.ป.ช.
4.3 รางวัล “องค์กรโปร่งใส” ของสํานักงาน ป.ป.ช.
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ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผน
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้
มียุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญคือ
- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มีข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาท ภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ คือ
- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
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1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
1. พั ฒ นากลไกการกํ า หนดให้ นั ก การเมื อ งแสดงเจตจํ า นงทางการเมื อ งในการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
2. เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
ในการต่อต้านการทุจริต
รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการ
ต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา
5. ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กองทุ น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สํ า หรั บ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตในวงจรนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เชิงรุก
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
ปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการ 2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาระบบกลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต
การปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน
ต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่กระบวนการ
ปราบปรามทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของ
การกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
1. ศึ ก ษาและกํ า กั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ยกระดั บคะแนนดั ชนี การรั บรู้
ก า ร ทุ จ ริ ต ( Corruption 2. บูรณาการเป้าหมายยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่าด้วยการป้ องกั นและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:
Perceptions Index: CPI) ของ
CPI) ของประเทศไทย
ประเทศไทย
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มียุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 12 ทั้ง หมด 10 ยุท ธศาสตร์ โดยมียุท ธศาสตร์ที่ 6 ที่สัม พัน ธ์กับ การป้อ งกัน การทุจ ริต ประพฤติมิช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าล
ในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐ ที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้ กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอํานวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สําคัญ คือ
- ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัยคล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
- ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
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- เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอํานวยความสะดวกตรงตามความต้องการ
- ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม
- ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
1.4 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนแม่บท นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักการพื้นฐานของ
แผนแม่บท
แผนแม่บทบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) กําหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกช่วงวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับฐานความคิ ดทุกช่ วงวัยให้ มีสํ านึ กใน
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม นําไปสู่
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล
2. เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับ กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตให้
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ เ ป็ น สากล มี ค วามรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
2. เพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นสากล
3. เพิ่ม ประสิท ธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทําความผิดถู กดําเนินคดีและลงโทษด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากลเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
1.5 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรอบแนวคิดของยุ ทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ คือ รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมนํา
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลที่ 9) มาใช้
โดยกําหนดให้มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ด้าน
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ มีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ
- รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรคุณธรรม
- ระบบกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทรัฐวิสาหกิจ
- รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 จัดทําขึ้นเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาลและบริบทที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย โดยมียุทธศาสตร์
ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล โดยการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน ที่มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์กร
- เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากศูนย์ดํารงธรรม
- คดีเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรลดลง
1.7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต ประกอบสัมมาชีพ และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน
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3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1: วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ 2: วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ 3: วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 4: วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง
(ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)
กลยุทธ์ที่ 5: วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการเสริมสร้างคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 6: วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 7: วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1: สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทําหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3: เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้้เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อผนึกกําลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแส
แห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นําสังคม
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรหรือเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ในระดับต่างๆ
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1: สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดําเนินงานด้านคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สันติสุขและสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากล แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1: เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
แบ่งปัน มีจิตสาธารณะเพื่อโลกและประเทศชาติ
1.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กฟภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560) โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้มีกิจกรรมความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในภาครัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความต่อเนื่องจาก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
1.2 เพื่อสนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
1.3 เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ
1.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และนโยบายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล รวมทั้งกํากับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
2.1 ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้คําปรึกษา และเสนอแนะ
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มาตรการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริต แผนบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายที่
เกี่ยวข้องของรัฐบาล
2.2 ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษาหน่วยงานรับวิสาหกิจในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน การกํ ากั บ ติดตาม ประเมินผล และจั ดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจ
2.3 ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน และข้อจํากัดในการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานได้อย่างตรงประเด็น เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
2.4 ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือกําหนดให้มีผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
2.5 บูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียน และติดตามผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยงกัน และการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ร่ว มดํา เนิน การอื่น ใด ตามที่สํา นัก งาน ป.ป.ช. สํา นัก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเห็นสมควร
ด้านที่ 2 หลักการและแนวทาง
2.1 หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตรอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ํา”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปีและได้ทรงเน้น
ย้ําแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตการป้องกันให้รอด
พ้นจากวิกฤตและให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ดํ า เนิ น ไปในทางสายกลาง
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

หน้า 13

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการนําวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิ ต ใจของคนในชาติโ ดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ข องรัฐ นั ก ทฤษฏี และนัก ธุร กิ จ ในทุ ก ระดั บ ให้มีสํา นึก ในคุณ ธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้
- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
- ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การเรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า งมี เ หตุ ผ ลตามหลั ก วิ ช าการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ โดยคํานึงถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ
- ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขสําคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขคุณธรรม
หลักวิชาและเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน
- เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี ไม่โลภ
ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น
- เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆมาใช้
วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน
- เงื่อนไขชีวิต ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปัญญาบริหารจัดการการใช้ชีวิต
โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน
2.2 หลักการและแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2015 (OECD Guidelines
on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD Principles
of Corporate Governance ที่มีการระบุเหตุผลในการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
 เป้ า หมายสู ง สุ ด ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรมุ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณค่ า สู ง สุ ดแก่ สั ง คมมากกว่ า การจั ด สรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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 ภาครัฐควรพัฒนานโยบายความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ (The Ownership Policy) ที่มีรายละเอียด
แสดงการที่รัฐเป็นเจ้าของในเรื่องต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจ บทบาทของรัฐในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ แนวทางใน
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
 นโยบายความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ (The Ownership Policy) ควรมีการกําหนดแนวทางที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานทางการเมืองอย่างเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้รัฐบาล
ควรมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของอย่างสม่ําเสมอ
 ภาครัฐควรนิยามเหตุผลในการเป็นเจ้าของของรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่ง และทบทวนอย่างสม่ําเสมอ
โดยนโยบายรัฐที่กําหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจและกลุ่มรัฐวิสาหกิจต้องบรรลุผลสําเร็จนั้น ควรมีการมอบหมายและ
สั่งการโดยสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
ซึ่ ง การที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จะมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตามเหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น หลั ก การ OECD
ปี 2015 ได้กําหนดกรอบหลักการและแนวปฏิบัติสําคัญ รายละเอียดมี 6 ข้อ ดังนี้
1. บทบาทของรัฐในฐานะเจ้าของ
1.1 ภาครัฐควรทําให้รูปแบบของกฎหมายที่รัฐวิสาหกิจต้องดําเนินการสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย
และเป็นมาตรฐาน โดยแนวปฏิบัติในการดําเนินงานควรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
1.2 ภาครัฐควรอนุญาตให้รั ฐวิสาหกิจมีอํานาจในการดําเนินงานอย่ างเต็มที่เพื่อให้บรรลุได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด และละเว้นการแทรกแซงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้น จึงควร
หลีกเลี่ยงการใช้พฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ
1.3 ภาครัฐควรอนุญาตให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และควรให้อิสระแก่คณะกรรมการ
1.4 การแสดงสิทธิของความเป็นเจ้าของควรต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในด้านการบริหารจัดการ
โดยการแสดงสิ ท ธิ ค วรถู ก รวมอยู่ ภ ายใต้ ผู้ แ ทนของเจ้ า ของในระดั บ บุ ค คลหรื อ คณะกรรมการประสานงาน
ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล
1.5 ผู้แทนของเจ้าของควรมีความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนและมีการนิยามถึงความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบของภาครัฐในระดับสูงสุด
1.6 ภาครัฐควรแสดงบทบาทเป็นเจ้าของที่มีบทบาทเชิงรุกและควรแสดงสิทธิตามกรอบกฎหมายใน
แต่ละรัฐวิสาหกิจ
1.6.1 การเป็ นตั วแทนเข้าร่วมประชุม ผู้ถื อหุ้นและแสดงสิทธิ ผ่านการลงคะแนนเสียงอย่างมี
ประสิทธิผล
1.6.2 สร้างกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่ดี ที่อยู่บนพื้นฐานด้านจริยธรรมและความโปร่งใส
โดยร่วมการสรรหาคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้มีความหลากหลาย
1.6.3 กําหนดและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิ จ รวมทั้ง
เป้าหมายทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
1.6.4 การกําหนดระบบการรายงานผลที่ทําให้ผู้แทนสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและกลไกที่ทําให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของข้อมูลที่ทํา
การเปิดเผย
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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1.6.5 การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายนอกและหน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติตามกฎหมายตามขอบเขตที่รัฐเป็นเจ้าของอย่างเหมาะสม
1.6.6 การจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการที่ทําให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
ในรัฐวิสาหกิจได้อย่างเข้มแข็ง โดยอยู่ในระดับที่ดึงดูดและกระตุ้นให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมืออาชีพ
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการในตลาด
2.1 ควรมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทที่รัฐเป็นเจ้าของ และบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐในด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการทํางานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทําตาม
กฎระเบียบของตลาด
2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวมถึงเจ้าหนี้และคู่แข่งควรเข้าถึงการได้รับการชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการตัดสินชี้ขาดอย่างยุติธรรมเมื่อพวกเขาพิจารณาเห็นว่าสิทธิที่ได้รับถูกละเมิด
2.3 ในจุดที่รัฐวิสาหกิจต้องดําเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐ
ในการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทั้งโครงสร้างต้นทุนและรายได้ในกิจกรรม
หลักที่ดําเนินงาน
2.4 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐควรได้รับการให้เงินทุนจาก
รัฐและทําการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
2.5 ในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควรไม่ถูกละเว้นจากการปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายโดยทั่ว ไป หรื อ กฎหมายและแนวปฏิ บั ติท างภาษี ทั้ งนี้ ก ฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คับ ไม่ ค วรแบ่ งแยก
รัฐวิสาหกิจกับคู่แข่งทางการตลาดอื่น และรูปแบบกฎหมายของรัฐวิสาหกิจควรอนุญาตให้เจ้าหนี้แสดงสิทธิและแจ้ง
ดําเนินการกรณีที่ไม่สามารถชําระหนี้หรือเข้าข่ายล้มละลาย
2.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจควรตามเงื่อนไขของตลาดที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านหนี้สินและ
แหล่งเงินทุนโดยเฉพาะ
2.7 เมื่อรัฐวิสาหกิจต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมูลหรือ
เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การประมู ล กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ควรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ และมี ร ะบบการ
ดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
3.1 ภาครัฐควรพยายามให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD อย่างเต็ม
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือไม่ โดยการปกป้องผู้ถือหุ้นควรครอบคลุม
3.1.1 ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจควรมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
3.1.2 รัฐวิสาหกิจควรเฝ้าสังเกตให้เกิดความโปร่งใสในระดับสูง ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในเวลาเดียวกันอย่างเท่าเทียม
3.1.3 รัฐวิสาหกิจควรพัฒนานโยบายการสื่อสารและให้คําปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
3.1.4 เปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและควรอํานวยความสะดวกเพื่อให้
พวกเขาสามารถเข้าร่วมกับการตัดสินใจที่สําคัญขององค์กร เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ
3.1.5 การซื้อขายระหว่างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และระหว่างรัฐวิสาหกิจ ควรดําเนินงานตาม
กรอบแนวทางของตลาด
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3.2 แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลองค์กรของรัฐควรสอดคล้องกันทั้งรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.3 เมื่อรัฐวิสาหกิจถูกเรียกร้องให้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ กรณีนี้ควรมีการให้
ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
3.4 เมื่อรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมดําเนินโครงการ เช่น การร่วมทุนและการเป็นพันธมิตรร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน คู่สัญญาควรมั่นใจได้ถึงสิทธิตามสัญญาและการโต้แย้ง ซึ่งต้องมีการระบุรายละเอียดทั้งระยะเวลา
และแนวปฏิบัติที่กําหนดให้ดําเนินการ
4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบทางธุรกิจ
4.1 ภาครัฐ หน่วยงานที่มีรัฐเป็นเจ้าของและรัฐวิสาหกิจ ควรตระหนักและให้ความเคารพต่อสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงที่เห็นร่วมกัน
4.2 รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขนาดใหญ่ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ค วรรายงานแก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงาน เจ้าหนี้ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
4.3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรเฝ้าระวังให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ โดยรัฐควรกําหนดให้มีการเปิดเผยแก่สาธารณะและมีกลไกเพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่ชัดเจน
ในทางปฏิบัติ
4.4 รัฐวิสาหกิจไม่ควรถูกใช้เหมือนเป็นเครื่องมือหรือแหล่งเงินสําหรับการทํากิจกรรมทางการเมือง
รัฐวิสาหกิจไม่ควรทําการบริจาคทางการเมือง
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 รัฐวิสาหกิจควรรายงานข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่มีนัยสําคัญตามมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งรวมประเด็นที่รัฐในฐานะข้าวของและสาธารณะทั่วไปให้
ความสนใจ ซึ่งสิ่งนี้รวมถึงกิจกรรมที่รัฐวิสาหกิจ การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงถึงความสามารถ ขนาดและตัวอย่างของ
ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
5.1.1 ข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
5.1.2 ผลสําเร็จขององค์กรด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านต้นทุนและแหล่ง
เงินทุนเพื่อนํามาดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ
5.1.3 โครงสร้างการกํากับดูแล ความเป็นเจ้าของและการลงคะแนนเสียงขององค์กร ที่รวมถึง
บริบทของแนวปฏิบัติหรือนโยบายและกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ
5.1.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
5.1.5 คุณสมบัติของกรรมการ กระบวนการสรรหา ที่รวมนโยบายด้านความหลากหลายของ
คณะกรรมการ บทบาทของคณะกรรมการบริษัทอื่น และแนวทางที่กรรมการได้รับการพิจารณาว่าเป็นกรรมการอิสระ
5.1.6 ปัจจัยที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว
5.1.7 การช่วยเหลือทางการเงิน ที่รวมถึงการค้ําประกัน การได้รับเงินจากภาครัฐและข้อตกลงที่
ถูกทําขึ้นในนามของรัฐวิสาหกิจ ที่รวมข้อตกลงตามสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากพันธมิตรร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
5.1.8 การซื้อขายที่มีสาระสําคัญกับภาครัฐและหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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5.1.9 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 รายงานการเงินประจําปีของรัฐวิสาหกิจควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกตาม
มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการควบคุมของรัฐไม่สามารถทดแทนการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกได้
5.3 หน่วยที่เป็นเจ้าของ ควรพัฒนาให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานและเปิดเผยอย่างสม่ําเสมอทุกปี
โดยเป็ น รายงานการดํ า เนิ น งานภาพรวมของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต้ อ งถู ก นํ า มาใช้ ใ นการเปิ ด เผยผ่ า น
กระบวนการสื่อสารทาง Website เพื่อให้สาธารณะสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในองค์กรภาครัฐ
6.1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรถูกมอบหมายคําสั่งและกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานขององค์กร โดยบทบาทของคณะกรรมการควรมีการระบุอย่างชัดเจนตามกฎหมาย และสอดคล้อง
กับกฎหมายของบริษัท คณะกรรมการควรมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของอย่างเต็มที่และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
6.2 คณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ ควรปฏิบัติห น้า ที่อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ลในการกํา หนดเป้า กลยุท ธ์
และกํากับ ดูแ ลผู้บ ริห าร ให้ป ฏิบัติหน้า ที่ต ามคํา สั่ง ของคณะกรรมการและตามวัต ถุป ระสงค์ที่ถูกกํา หนดโดยรัฐ
ซึ่งคณะกรรมการควรมีอํานาจในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด และควรกําหนดระดับค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูงที่จะทําให้องค์กรเกิดประโยชน์ในระยะยาว
6.3 องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควรทํา ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเกิ ด
การตัดสินใจอย่างอิสระ โดยกรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการโดยตําแหน่งควรถูกคัดเลือกโดยมีพื้นฐานจากคุณสมบัติ
และความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
6.4 กรรมการอิสระ ควรมีอิสระจากความต้องการและความสัมพันธ์กับองค์กร การบริหารจัดการ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงเจ้าของที่สามารถส่งผลเสียต่อการตัดสินใจของกรรมการ
6.5 กลไกต่ า งๆ ควรถู ก นํ า มาปฏิ บั ติ โดยเลี่ ย งความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง จะปกป้ อ ง
คณะกรรมการให้สามารถดําเนินงานตามหน้าที่และไม่เกิดการแทรกแซงทางการเงิน
6.6 ประธานกรรมการ ควรแสดงความรั บ ผิ ด ชอบให้ ก ารประชุ ม คณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิผลและตามความจําเป็นผ่านความร่วมมือกับกรรมการอื่น และทําการประสานกับรัฐในฐานะเจ้าของ ซึ่งแนว
ปฏิบัติที่ดีได้กําหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้บริหารสูงสุด
6.7 ถ้าผู้แทนพนักงานในคณะกรรมการได้รับมอบอํานาจ ควรมีกลไกที่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าผู้แทน
จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และได้รับการส่งเสริมด้านทักษะ ข้อมูลและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
6.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพิจารณากําหนดคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่มีองค์ประกอบที่เป็น
อิสระและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการทําหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการด้านตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกําหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะด้านควรเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและไม่ควรทําให้คณะกรรมการชุดใหญ่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
6.9 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกํากับของประธานกรรมการ ควรจัดให้มีการประเมิน
โครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อทําให้เกิดผลการดําเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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6.10 รัฐวิสาหกิจควรพัฒนาและทําให้กระบวนการตรวจสอบภายในทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางที่จะทําให้เกิดการติดตามและรายงานโดยตรงถึงคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
เฉพาะอื่นที่เทียบเท่า
2.3 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability Indices:
DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในแวดวงธุรกิจชั้นนําระดับสากล ต่างก็รู้จักถึงความสําคัญของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices: DJSI) ที่มีการประเมินโดย RobecoSAM และนํามาใช้ในการวัดผลการดําเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) และได้รับการยอมรับในระดับโลก DJSI จึงเป็นดัชนี
หลักทรัพย์ที่ประเมินประสิท ธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพั ฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนําระดับโลก
เป็นเกณฑ์ที่กองทุนทั่วโลกใช้ในการพิจารณาการลงทุนโดยมั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทําเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยชุดคําถามใน 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 การดําเนินการด้านภาษี
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 สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทํางาน
หมวดที่ 17 การมีส่วนร่วมกับชุมชน
หมวดที่ 18 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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โดยหมวดที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่
หมวดที่ 1-3 โดยมีคําจํากัดความดังนี้
หมวดที่ 1 บรรษัทภิบาล
บริษัทควรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการเปิดเผยสรุปผลจาก
การปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลสู่สาธารณะ คณะกรรมการ ควรกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมเรื่องความเป็น
อิสระ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลและ
นโยบายค่าตอบแทน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ซึ่งจะสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัท
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต
บริษัทควรกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจให้ครอบคลุมนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่สําคัญ และให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ มีการเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแสกรณีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หรือมีการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนเรื่องการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
บริษัทควรกําหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกํากับกิจกรรมองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยง (Risk owner) ดําเนินงานเชื่อมโยงกัน รวมถึงมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเป็น
ระบบและครอบคลุมประเด็นสําคัญต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ความเสี่ยงเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สุขภาวะและความปลอดภัย ของแรงงาน การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทควรมีการจัดการภาวะวิกฤต และเสริมสร้างวัฒนธรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง
(Risk culture) ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ
2.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development
Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติ (United Nation) เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโลกใบนี้ โดยมีข้อกําหนด
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ เรียกว่า Sustainable Development Goals หรือ SDGs มีแนวทางใน
การพัฒนา ดังนี้
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ทั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ ประเด็น
ที่ 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace and Justice) กล่าวคือ สันติสุข ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการ
ปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม เป็นกลไกที่มีความสําคัญอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันโลกมีการแบ่งแยกมาขึ้น บางภูมิภาคมีความสงบ ความมั่นคงและความเจริญอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บาง
ภูมิภาคตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง และความรุนแรงที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด สิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถหลีกเลี่ยง
ได้และควรจะต้องได้รับการแก้ไขเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ และเป็น
แนวทางร่วมกันระหว่างรัฐบาล และชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความไม่มั่นคงได้อย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายหรือนิติรัฐ
2.5 หลั ก การและแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ปี 2552 ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) ได้กําหนดหลักการสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ไว้ 7 หลักการ ได้แก่
1. Accountability
5. Value Creation

2. Responsibility
6. Ethics

3. Equitable Treatment
7. Participation

4. Transparency

โดย สคร. ได้ท บทวนและกํา หนดหลักการและแนวทางการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีใ นรั ฐ วิ สาหกิ จ แยก
ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่
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หมวด1 การดําเนินการของ
ภาครัฐในฐานะเจ้าของ

หมวดที่ 6 จรรยาบรรณ

หมวดที่ 2 สิทธิและความ
เท่าเทียมกันของเจ้าของ
กิจการ/ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและความโปร่งใส

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

หมวดที่ 4 บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่ ง 6 หมวดดั ง กล่ า วเมื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง OECD
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise ปี 2015 จะพบว่ามีสาระสําคัญ
ที่เทียบเท่ากันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
OECD ปี 2015
1. บทบาทของรัฐในฐานะเจ้าของ
2. บทบาทของรัฐ วิส าหกิจ ในการ
ประกอบกิจการในตลาด
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความรับผิดชอบทางธุรกิจ

สคร.
หมวดที่ 1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
สคร. ไม่มีก ารระบุ ห มวดการดํา เนิ นงานหลั ก ที่ ส อดคล้ องกั บหัวข้ อ
หลักการดังกล่าวของ OECD
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิที่มี
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ควร
กําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน โดย
กํ า หนดให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ในกรณี ที่
รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
ส่วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หมวด 5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวด 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในองค์กรภาครัฐ
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ด้านที่ 3 เกณฑ์การประเมิน
3.1 เกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดํา เนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน
ทุกมิติ ตั้งแต่ก ารบริหารงานของผู้บริ หารและการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ า ที่ ภายในหน่ วยงาน ตลอดจนประเมิ น
“ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต และประเมิ น แนวทางในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และการป้ อ งกั น การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความสําคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการ
ดําเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีกรอบเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส
ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดําเนินของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับ
ประชาชน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานซึ่งถือเป็นหลักการที่สําคัญอย่าง
หนึ่งของความโปร่งใส รวมไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหน่วยงานจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีความโปร่งใส ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมามีความถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนิน
ของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด
หรือร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญ หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐ
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และภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ หรือการสร้าง
นวัตกรรมในการต่อยอดทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร
หรือการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนและรับผิดชอบต่อความสําเร็จร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่โปร่งใสมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตรวจสอบได้ และมี ค วามคุ้ ม ค่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยกํา หนดให้ มี
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้
สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชนอย่า งแท้ จริ ง หรื อ ไม่ นอกจากนี้ ยั ง ประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติง านของเจ้า หน้ า ที่ข อง
หน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดํา เนิน การกั บ เจ้ าหน้า ที่ ผู้ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิบั ติงานต่ํ า รวมถึ ง ประเมิน เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องผู้บริ ห ารของ
หน่วยงาน โดยการแสดงเจตจํานงที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้ความสําคัญกับรับฟัง
เสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการ
และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียด
เกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น มี ก ารเผยแพร่ ร ายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิ บั ติร าชการในปี ที่ ผ่ า นมา และมีก ารเผยแพร่แ ผนปฏิ บั ติร าชการประจํา ปี เพื่ อให้ ส าธารณชนได้ ติด ตาม
ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน
หรือไม่ ตลอดจนประเมินกลไกการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการกํากับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับการประเมินได้แสดงถึงเจตจํานงสุจริตและความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้สําเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการรั บ ฟั ง เสี ย งสะท้ อ นหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
จากผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ สาธารณชน และจะต้ อ งมี ก ระบวนการจั ด การและตอบสนองต่ อ
ข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
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3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อํานาจหน้าที่หรือ
ตําแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน
และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน การรับสินบน ตลอดจน
การประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะ
นําไปสู่การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของหน่วยงาน ในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการกําหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกํากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง รวมไปจนถึงการประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซง
ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในหน่ ว ยงาน เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ก ารกํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในหน่วยงาน โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการดําเนินการอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงมี
กระบวนการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทําการทุจริตอย่างจริงจัง
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5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน ที่แสดง
ถึ งการให้ ความสํ าคั ญ เกี่ ยวกั บการกํา กับดู แลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใ ห้ เป็ นไปตามคู่มื อหรื อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมิน
กระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอํานวยความสะดวก การให้บริการ
ประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (กรณีที่เป็นหน่วยงานให้บริการ อนุมัติ อนุญาต) และประเมิน
กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้าง
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านและการธํ า รงรั ก ษาคนดี คนเก่ ง และด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นต่อ
การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว
ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน การมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานกําหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ประกอบด้วย
2 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการกํากับดูแลมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของ
หน่วยงานมีคุณธรรมมากขึ้น
ด้านที่ 4 รางวัล
4.1 รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ของ สคร.
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Award
ประจําปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาพัฒนาประชารัฐวิสาหกิจไทย” น้อมนํา “ศาสตร์พระราชา” พัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้ยั่งยืนด้วยความพอเพียงโดยลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมเสริ ม สร้ า งความแข็งแกร่งของรัฐ วิสาหกิ จให้มีความยั่ งยื นในระยะยาวนํา ความรู้ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรคุณธรรม
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ แสดงให้เห็นถึงการบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมขององค์กรมีรายงานความยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในยุค PEA 4.0 มุ่งสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่ง
อนาคต “The Electric Utility of the Future” มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรมมี น โยบายด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ขององค์ ก รตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” ผ่านปัจจัย
ขับเคลื่อน TRUST+E ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล มีสํานักงาน กฟภ. และศูนย์
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบจํานวน
32 แห่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่ปี 2555-2559 มีการเปิดเผยข้อมูลดีเยี่ยมทําให้ได้รับโล่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่นจาก
นายกรัฐมนตรี ในปี 2559 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก ตามแผนภาพดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
 รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนน
ประเมิ น ผลฯ หั ว ข้ อ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ ปี 2559
ตั้ ง แต่ 4.50 คะแนน
ขึ้ น ไป (หรื อ ตามที่
กําหนด)
 เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร
พิ จ ารณามอบรางวั ล
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในระบบ
ประเมินผลฯ

ข้อมูลจากแบบสอบถาม/รายงานประจําปี และช่องทาง
สื่อสารต่างๆที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ
โดยครอบคลุม
1. นโยบาย แนวปฏิ บั ติ และผู้ ดู แลรั บผิ ดชอบการ
รายงานและเปิดเผยข้อมูล
2. กรอบหลั กการ/มาตรฐานสากลที่ ใช้ อ้ างอิ ง เช่ น
ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และ Global
Reporting Initiative เป็นต้น
3. จํานวนสื่อและช่องทางที่รัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมูล
4. ความครบถ้ วนและคุ ณภาพของข้ อมู ลที่ เปิ ดเผย
เปรี ย บเที ย บกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี โ ดยทั่ ว ไป เช่ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Global
Reporting Initiative เป็นต้น
5. ความพึ ง พอใจของผู้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
รัฐวิสาหกิจ
6. พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
7. การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
8. ร า ย ง า น แ ห่ ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น (Sustainability
Development: SD ตามแนวทางสากล)

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร*

4.2 รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทําแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน”
ในปีงบประมาณ 2560 สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดจัดกิจกรรมการมอบรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศในการจัดทําแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใช้
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน และข้อจํากัดในการดําเนินงาน แล้วนําไปสู่การจัดทํา
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แผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีความพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานให้สูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะทํางานดําเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ และหน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจจํานวน 55 แห่ง เพื่อพิจ ารณากํา หนดหลัก เกณฑ์
และคัด เลือ กรางวัล “รัฐ วิส าหกิจ ที่มีก ารพัฒ นาสู่ค วามเป็น เลิศ ในการจัด ทํา แผนงานเสริม สร้า งคุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน”
รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทําแผนงานยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน” ประจําปี 2560 แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) แผนงานยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งาน (ด้ า นความโปร่ ง ใส:
Transparency)
2) แผนงานยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งาน (ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด :
Accountability)
3) แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ด้านความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน : Corruption – Free)
4) แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร:
Integrity Culture)
5) แผนงานยกระดับคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ด้านคุณธรรมการทํางานใน
หน่วยงาน: Work Integrity)
ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถเลือกส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก
รางวั ล ฯ ได้ ห น่ ว ยงานละไม่ เ กิ น 2 ด้ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการจั ด การ
(Management Innovation) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานที่หลากหลาย
แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ด้านความโปร่งใส)
หมวด
เกณฑ์การพิจารณา
คะแนน
15
1 มิติที่ 1 ด้านการดําเนินงานขององค์กร ( Organization Operation)
- การให้และการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
- การมีส่วนร่วม
- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
- การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
15
มิติที่ 2 ด้านระบบการร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System)
- การตอบสนองข้อร้องเรียน
- ช่องทางการร้องเรียน
- การแจ้งผลร้องเรียน
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หมวด
เกณฑ์การพิจารณา
2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต้องกําหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นข้อมูล
ที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่ายสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องและสัมพันธ์กันโดย
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวิธีการดําเนินงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
6
7
8

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรทางการบริหาร
อย่างเหมาะสมมีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรและบุคลากรในการดําเนินงาน
อย่างเพียงพอที่จะส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุผล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีระยะเวลาในการดําเนินงานที่เหมาะสมระบุวันเวลาที่
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการมีการจัดทําคู่มือการดําเนินงานเพื่อการมอบหมายและ
ถ่ายโอนงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีแผนการต่อยอดขยายผลการดําเนินแผนงานฯ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีลักษณะเป็นการร่วมดําเนินงาน (collective.action) มีการ
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการดําเนินแผนงานฯตั้งแต่กระบวนการ
คิดค้นและออกแบบการดําเนินงานไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
มีขั้นตอนและวิธีการติดตามประเมินผลเพือ่ วัดความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
อย่างสม่ําเสมอและมีการรายงานผลที่เหมาะสมชัดเจน
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10

10
10
10
10
100

แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน)
หมวด
เกณฑ์การพิจารณา
คะแนน
1 มิติด้านการสร้างการรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) เช่นด้านระบบ
30
ป้องกันการให้สินบนหรือด้านความปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายเป็นต้น
2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต้องกําหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นข้อมูล
10
ที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและขั้นตอนการดําเนินงานที่
10
ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องและสัมพันธ์กันโดย
10
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวิธีการดําเนินงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10
5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรทางการบริหาร
อย่างเหมาะสมมีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรและบุคลากรในการดําเนินงาน
อย่างเพียงพอที่จะส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุผล
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หมวด
เกณฑ์การพิจารณา
6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีระยะเวลาในการดําเนินงานที่เหมาะสมระบุวันเวลา
ที่เริ่มต้นและสิน้ สุดโครงการมีการจัดทําคู่มอื การดําเนินงานเพื่อการมอบหมายและ
ถ่ายโอนงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีแผนการต่อยอดขยายผลการดําเนินแผนงานฯ
7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีลักษณะเป็นการร่วมดําเนินงาน (collective.action)
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการดําเนินแผนงานฯตั้งแต่
กระบวนการคิดค้นและออกแบบการดําเนินงานไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์
จากการดําเนินงาน
8 มีขั้นตอนและวิธีการติดตามประเมินผลเพือ่ วัดความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
อย่างสม่ําเสมอและมีการรายงานผลที่เหมาะสมชัดเจน
รวมคะแนน

คะแนน
10
10

10
100

4.3 รางวัล “องค์กรโปร่งใส” ของสํานักงาน ป.ป.ช.
ตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีการดําเนินการโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC
Integrity Awards) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัด
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กําลังใจ
และยกย่องเชิญชูหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และ นิติบุคคลอื่นๆ ให้
เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยหน่ ว ยงาน องค์ ก ร สถาบั น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ
ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับโล่รางวัลองค์กรโปร่งใส เกียรติยศแห่งคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Awards) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ทั้งนี้ ตามที่ ค ณะอนุ กรรมการดําเนิ นงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ในคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กําหนดขึ้น
หมวดที่ 1 องค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออกถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่มีมาตรการ
แก้ไขถ้ามีปัญหาหรือมีผลกระทบจากการดําเนินงาน องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ สิทธิทางกฎหมาย และความคาดหวังของสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์ และรับฟัง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หมวดที่ 2 องค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม
องค์กรแสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามหลักนิติธรรมชี้นําให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ค่านิย มที่ยึดถือความซื่อตรง ความเท่ าเทียม และความยุติธรรม มีกลไกการกํากับดูแ ลให้ เกิดการปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม มีคู่มือจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Code of Conducts) มีมาตรการให้องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการตาม
กรอบของกฎหมาย มีมาตรการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
และช่วงระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้ความสําคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตาม
แนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล
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องค์กรเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากลต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิการแสดงออกทางการเมือง สิทธิในการทํางาน ความก้าวหน้าในสายงาน
และโอกาสในการเรียนรู้ หลีกเลี่ยงการร่วมกระทําผิดกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสากล ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริมการกระทําผิด หรือการเพิกเฉย หรือไม่รับผลประโยชน์จากการกระทําผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม
หมวดที่ 4 องค์กรดําเนินงานด้วยความโปร่งใส
องค์กรดําเนินภารกิจด้วยความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการตัดสินใจหรือการดําเนินงาน ผู้บริหารของ
องค์กรมีความกล้าตัดสินใจและยืนหยัดในความถูกต้อง กํากับดูแลองค์กรด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีมาตรฐาน
และเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน องค์กรมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ
หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยสําคัญที่โปร่งใสเที่ยงธรรมและเปิดเผย ปลุกจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงและ
โปร่ง ใสในการดํา เนิน งานมีน โยบายต่อ ต้า นการให้ห รือรับ สิน บนเพื่อ ลดความเสี่ยงขององค์กรต่อการรับผิดตาม
กฎหมาย
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2

กรอบชี้นําการจัดทําแผนแม่บท (Inputs)
2.2 กรอบชี้นําที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors)
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แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

กรอบชี้นําที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) สําหรับการทบทวนแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) ประกอบไป
ด้วย 3 ด้านหลัก 12 ปัจจัยย่อย ดังนี้

1

ด้านยุทธศาสตร์และแผน

2
ด้านนโยบายและคู่มือ

ด้านเกณฑ์การประเมิน

3
กรอบชี้นาํ ที่เป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors)

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผน
1.1 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
1.2 แผนการดําเนินงานของ ผวก.
1.3 ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E
ด้านที่ 2 เกณฑ์การประเมิน
2.1 Balanced Scorecard (BSC) ขององค์กร
2.2 กลยุทธ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
2.3 บันทึกข้อตกลงการดําเนินงานของ รผก./ ผชก./ อส./ อข. (Performance Management System: PMS)
2.4 รายงานผลการสอบทานกระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี 2559 โดยสํานัก
ตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้านที่ 3 นโยบายและคู่มือ
3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.2 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3.3 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
3.4 มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
3.5 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผน
1.1 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 -2566 (ทบทวนครั้งที่ 4
พ.ศ. 2561) ที่เป็นการมองภาพรวมองค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยในระยะ 3-5 ปีแรก ทิศทางและตําแหน่งยุทธศาสตร์
จะมุ่งเน้นยกระดับขีดสมรรถนะองค์กรในทุกมิติ โดยครอบคลุมทุกด้านที่สําคัญ ได้แก่ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า การจัดทํา
Business Model ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การให้ความสําคัญในการตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า รวมถึ ง การดํ า เนิ น งานอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในช่วงระยะ 5-10 ปีข้างหน้า องค์กรจะต้องมีการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility รวมถึง
เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ผู้นํา ในธุรกิจด้านไฟฟ้าทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามกรอบ DJSI
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations
Sustainable Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI (Down Jones Sustainability Indices)
โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) และมิติ
สิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญในการวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน
รวมทั้งการกําหนดและสื่อสารแผนงานสู่ความยั่งยืนขององค์กร
รวมถึ งการมุ่งเน้นในการพั ฒนาและส่งเสริมการกํ ากั บดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD
Principles (The Organization for Economic Co-operation and Development) ภายในปี 2563 การสร้าง
ต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใส และขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ โดยการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริต
คอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
ในมุมมองของสาธารณะ
นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยรั ก ษามาตรฐานกระบวนการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.)
ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให้ความสําคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to Operate” (การอนุญาตให้
ประกอบกิ จการจากสั งคม) โดยประเด็นดั งกล่าวจะครอบคลุมมากกว่าการบริหารความคาดหวังของชุมชน แต่จะ
ครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินงานธุรกิจ (Ethical Business Conduct and Transparency)
การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relationships)
และสิทธิและความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานด้วย (Workers’ Rights and Safety)
1.2 กลยุทธ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล
มีขีด สมรรถนะสู ง สร้า งความสุ ข ให้ แ ก่ พ นั ก งานและลู ก จ้า งอย่า งยั่ง ยื น ภายใต้น โยบาย 4S – 12 Strategies
ด้าน Sustainable (เติบโตอย่างยั่นยืน) กลยุทธ์ Excellence in Governance (มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
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ธรรมาภิบาล) เพื่อเสริมสร้างสังคมวัฒนธรรมในการบริหารงานด้วยยึดหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้มาตรฐานในระดับสากล และส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคม
ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
1.3 ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E
กฟภ. ในฐานะเป็นรัฐ วิส าหกิจชั้นนําในระดับ ประเทศที่ใ ห้บ ริก ารสาธารณูปโภคด้า นระบบไฟฟ้าทั่ว
ประเทศ มากกว่า 57 ปี ย่อมมีวัฒนธรรมหรือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรในระดับหนึ่ง
แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถปรับตั วได้ทันกับสภาวการณ์ต่างๆในอนาคต ทํ าให้ กฟภ.
ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จึงได้
ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่คือ “กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน”
ดังนั้น การจะทําให้วิสัยทัศน์และภารกิจสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง การสร้างค่านิยมของ กฟภ. จึงเป็น
ศูนย์กลางที่สําคัญอันจะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน กฟภ. จึงมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมด้วยการทบทวนและกําหนดค่านิยมองค์กรใหม่ คือ “ทันโลก บริการดี
มีคุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ค่านิยม
องค์กรสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง จึงได้กําหนดให้มีปัจจัยช่วยส่งเสริมค่านิยม กฟภ. โดยให้บุคลากรทุกระดับ
ประพฤติตนอย่างเคร่งครัดและสม่ําเสมอ ด้วยการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 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 ในงานที่ทาํ แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
TEAMWORK
: มุ่งมั่นทํางานเป็นทีม มีน้ําใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
ENGAGEMENT
: รักองค์กร ทุม่ เท เสียสละ ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
ด้านที่ 2 เกณฑ์การประเมิน
2.1 Balanced Scorecard (BSC) องค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการแปลงยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
สู่การปฏิบัติผ่าน Balanced Scorecard (BSC) โดยกําหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการที่สอด
รับยุทธศาสตร์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process) และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) มีรายละเอียดต่อไปนี้
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ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
จะเป็นกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้มุมมองของ Learning & Growth ประกอบด้วย
1. HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
2. HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
3. DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
สู่มาตรฐานสากล
5. OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
6. OC2 Stakeholder Engagement
7. OC3 Change Management
2.2 แผนการดําเนินงานของ ผวก.
ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล
มีขีดสมรรถนะสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกจ้างอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 4S – 12 Strategiesกําหนดให้
มีแผนการดําเนินงานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดังต่อไปนี้
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หัวข้อ
แผนการดําเนินงาน
ด้าน Strengthening : เสริมสร้างความมั่นคง
S1(1)-1
จัดกิจกรรมคัดเลือกพนักงานดีเด่น สายงานดีเด่น และสํานักงานการไฟฟ้าดีเด่น เพื่อเป็นกลไกให้
เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากร
และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงานและหน่วยงานทุกแห่งทั่วประเทศ
S1(1)-4
ส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
ด้าน Sustainable : เติบโตอย่างยั่งยืน
S4(10)-1
สร้างกิ จกรรมให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุ จริตต่อ
สาธารณชน
S4(10)-2
ทบทวนและพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักสากล
S4(10)-3
กําหนดนโยบาย และพัฒนาปรับปรุงแผนแม่บท รวมถึงแผนปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ปี 2560-2564)
S4(10)-4
ทบทวนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส พร้อมนําไป
ขยายผลให้คลอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
S4(10)-5
จัดกิจกรรมในการปลูกฝังวิธีคิด และปลูกจิตสํานึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั่วทั้งองค์กร
S4(10)-6
ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และให้รู้จักการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต
S4(10)-7
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
S4(10)-8
มี ก ระบวนการปราบปราม ติ ด ตามตรวจสอบ ลงโทษอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ป้ อ งปรามการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
S4(10)-9
เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม และยกระดับการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
S4(10)-10 ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้การประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
หลั กหรื อการประกวดราคาที่ใ ช้ง บประมาณสู ง ดํ าเนิ น การตามรู ปแบบของข้ อตกลงคุ ณ ธรรม
(Integrity Pact)
2.3 บันทึกข้อตกลงการดําเนินงานของ รผก./ ผชก./ อส./ อข. (Performance Management System: PMS)
เพื่อให้การดําเนินงานตามแนวทางการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. จึงกําหนดให้มีการจัดทําบันทึก
ข้ อ ตกลงการดํ า เนิ น งานของ รผก./ ผชก./ อส./ อข. ขึ้น เพื่อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการดํ า เนิ น งาน
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย งานตามภารกิจหน้าที่ที่สําคัญ และงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สําเร็จ
ตามเป้าประสงค์ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ที่สะท้อนความสําเร็จของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เกณฑ์วัดการดําเนินงาน กําหนดให้มีตัวชี้วัดด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สําหรับใช้วัดการดําเนินงานของแต่ละ รผก./ ผชก./ อส./ อข. ด้วย
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2.4 รายงานผลการสอบทานกระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี 2559 โดยสํานัก
ตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เห็นควรให้มีการรวบรวมและสรุปผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานและผู้บริหาร
ให้ครบถ้วนทุกกรณี เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กระบวนการทํางานของ กฟภ. มีความโปร่งใส เกิดความเชื่อมั่น
ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ กอปรกับระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ กําหนดให้ กฟภ. มีระบบ
การรายงานผลการสอบทาน กรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจํา เพื่อรายงาน
เปิดเผยกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา ตามลําดับชั้นให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี โดยนําระบบสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินงาน
ด้านที่ 3 นโยบายและคู่มือ
3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นพัฒนากรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ให้ มี ม าตรฐานเที ย บเท่ าสากล อัน จะนํ า มาซึ่ ง กระบวนการจัด การที่ โ ปร่ ง ใสและมี ค วามเป็ น เลิ ศ รวมถึ ง สะท้ อ น
ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการดําเนินงานควบคู่กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติ จึงประกาศ
นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ให้การกํากับดูแลกิจการที่ดี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตามกรอบที่สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนด 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 ด้านของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
บรรลุได้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ได้แก่
2.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2.2 ความสํานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2.3 การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยสุ จ ริ ต และจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มกั น
(Equitable Treatment)
2.4 ความโปร่งใส (Transparency)
2.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่า
ใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)
2.6 การส่งเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
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2.7 การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การดํา เนิน การใดๆ ที่อ าจมีผ ลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้อ ม สุข ภาพอนามัย คุณ ภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)
3. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และกํากับดูแลให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจ ริย ธรรม เพื่อ ป้อ งกัน การใช้ข้อ มูล ภายในหาผลประโยชน์ใ ห้แ ก่ต นเองหรือ ผู้อื่น ในทางมิช อบ
และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่องค์กรโดยรวม
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรอย่าง
โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสําคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน
5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่รัฐบาลและประชาชนในฐานะ
เจ้าของ รวมทั้งจะดําเนินธุรกิจพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศเดินหน้าสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ยิ่งขึ้นต่อไป
3.2 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นบริหารงานที่ยึดการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นเป็น
องค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน
ดั ง นั้น เพื่อ ให้ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนัก งานถือ ปฏิ บัติ จึ ง ประกาศนโยบายป้อ งกัน และต่อ ต้า น
การทุจริตดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องปรามการทุจริต
2. ให้มีการป้องปรามการทุจริตกําหนดไว้ในวิธีปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
3. ต้องไม่ยินยอม ยอมรับ หรือส่งเสริมให้มีการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลย
หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริต โดยให้ถือว่าการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกระดับ
4. การให้หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542
5. มีก ารสอบทานการปฏิ บัติต ามนโยบายอย่า งสม่ํา เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ แ ละ
ข้อกําหนดในการดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดกฎหมายตลอดจนสภาพการณ์
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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6. กําหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อพบพฤติกรรมการทุจริตหรือ
ขัดต่อจรรยาบรรณในการดําเนินงาน
7. ปกป้อง คุ้มครอง สร้างความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับภยันตรายหรือความไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือ
ให้ข้อมูลการทุจริต
8. บุคลากรที่กระทําความผิดทุจริต หรือพบเห็นว่ามีการกระทําความผิดทุจริต แต่เพิกเฉยไม่ดําเนินการ
ใดๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่กําหนดไว้ และหากการกระทํานั้นเป็นความผิด
ตามกฎหมาย จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
9. พั ฒ นาขี ด ความสามารถให้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการป้ อ งปรามการทุ จ ริ ต
ปลูกจิตสํานึกค่านิยมคุณธรรม และรณรงค์ให้ยึดถือปฏิบัติกับงานปกติประจําวันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
และยกย่องพนักงานหน่วยงานที่กระทําความดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
3.3 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริหารงานโดยให้ความสําคัญเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุ่งเน้นส่งเสริมให้
ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้รวมถึงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยความโปร่งใสเป็นมาตรการสําคัญที่ช่วยป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้กําหนดนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 เพื่อเป็นมาตรฐาน
และแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานพึงยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ดังนี้
1. การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ โดยกําหนดให้มีมาตรฐานการให้บริการและ
ประกาศมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
2. การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน และเชื่อถือได้ผ่าน
ช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงได้สะดวกจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูลและเข้า
ตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
3. การจัดการเรื่องร้องเรียน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการและกําหนดผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัดแก้ไขปัญหาและตอบสนองผู้ร้องเรียนให้สอดคล้องเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ
4. การต่อต้านและปราบปรามการทุจริตให้ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการ
ทํางาน ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคู่มือการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนากลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น พร้อมทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนติดตามตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทําการทุจริตอย่างจริงจัง
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5. การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่
กับสังคม
3.4 มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
กฟภ. ได้ทบทวนมาตรฐานฉบับเดิมเมื่อปี 2558 เป็น “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแบ่งออกได้เป็น 4 มิติ 5 ด้าน
ดังนี้
- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลือ่ น
หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- ด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- ด้านบริหารจัดการ
และเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุ

- ด้านระบบ
และกลไก
การต่อต้าน
การทุจริต

- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

3.5 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
ความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล คณะกรรมการ และฝ่ า ยจั ด การ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว
จะต้องสะท้อนถึงหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ โดยคณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้ควบคุมกําหนด
นโยบายและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง โดยมอบให้ผู้บริหารของ กฟภ. เป็นตัวแทนปฏิบัติงาน
ตามนโยบายด้วยความสุจริตและระมัดระวังด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Accountability – ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility – ความสํานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment – การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
4. Transparency – ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผล
ประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation – การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics – การส่งเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation – การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กฟภ. กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ กฟภ. ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ
ประกอบด้วย 5 หมวด รายละเอียดดังนี้
หมวด
หลักการและแนวทาง
หมวดที่ 1
การดําเนินการของภาครัฐในฐานะหน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานกํากับดูแลของ กฟภ. คือ กระทรวงการคลัง
(The State’s Role as an Owner)
และกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเป็นตัวแทนรัฐบาลใน
การกํากับและควบคุมให้ กฟภ. สามารถสร้างผลสําเร็จ
สูงสุดได้ตามวัตถุประสงค์จัดตั้งและตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของหน่วยงานกํากั บดูแ ลได้อย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม และสมดุล กฟภ. จึงกําหนดแนวทางเพื่อสนับสนุน
ให้หน่วยงานกํากับดูแลสามารถกํากับดูแล กฟภ. ให้สร้าง
ผลตอบแทนสูงสุด นําเงินส่งรัฐได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
สร้างประโยชน์ผ่านการดําเนินกิจการพลังงานไฟฟ้า
หมวดที่ 2
สิ ท ธิ ค วามเท่ า เที ย มกั น ของหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทน
(Equitable Treatment of Shareholder and Other ภาครั ฐ มี สิ ท ธิร่วมในฐานะหน่วยงานกํ ากับดู แ ล เป็นผู้
กําหนดทิศทางและควบคุมการดําเนินงานของ กฟภ. ผ่าน
Investors)
การแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อเป็นตัวแทนในการ
กํ า กั บ ดู แ ลฝ่ า ยบริ ห ารและมี สิ ท ธิ ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขององค์กร โดย กฟภ.
จะดูแลส่งเสริมให้หน่วยงานกํากับดูแลสามารถใช้สิทธิของ
ตนได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นและเท่ า เที ย มกั น คณะกรรมการ
กฟภ. ต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ ไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของหน่วยงานกํากับดูแล
โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร กฟภ. จะดูแลให้การใช้
งบประมาณของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลมีความ
เหมาะสม เกิดความมั่นใจต่อการลงทุนและการบริหาร
จัดการภายในองค์กร รวมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันการ
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หมวด

หลักการและแนวทาง
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และการเปิดเผย
หมวดที่ 2 (ต่อ)
สิ ท ธิ ค วามเท่ า เที ย มกั น ของหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร
(Equitable Treatment of Shareholder and Other
Investors)
หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของ กฟภ. มี 7 กลุ่ม ได้แก่
หน่ วยงานกํ ากั บดู แล พนั กงาน ผู้ ส่ งมอบ คู่ ค้ า คู่ ความ
ร่ ว มมื อ ลู ก ค้ า /ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง กฟภ. ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานที่ดี
โดยทั่วไป รวมทั้ง กฟภ. ควรให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะได้ รั บ การคุ้ ม ครองและปฏิ บั ติ ด้ ว ยดี
ลดผลกระทบเชิ งลบต่ อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย และนํ าไปสู่
ความสําเร็จที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคม
ต่อไป
หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and กฟภ. ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศสําคั ญทั้ งข้อมูลทาง
Transparency)
การเงินและไม่ใช่การเงิน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายหรื อ ระเบี ย บอื่ น ที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สม่ําเสมอ และ
ทันกาล ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน ยกเว้นข้อมูลที่ระบุ
ในกฎหมายหรือระเบียบว่าห้ามเปิดเผย ข้อมูลที่เปิดเผย
ครอบคลุมข้อมูลสําคัญทั้งรายงานการทางเงินและรายงาน
ที่ไม่ใช่การเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการคณะย่อยของ กฟภ.
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการองค์กรอื่นๆ ทั้งนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายเสริมสร้างความโปร่งใส และนโยบาย
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities คณะกรรมการ กฟภ. มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบกํ ากั บดู แลการ
of the Board)
ดําเนิ นงานของ กฟภ. ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบั งคั บ
นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น
บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบธรรม ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ กฟภ. รวมถึง
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

หน้า 43

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

2

กรอบชี้นําการจัดทําแผนแม่บท (Inputs)

2.3 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใส
ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนงานของ กฟภ. ให้เกิดการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประเมินเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต จึงกําหนดให้มี
การวิเคราะห์รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปี 2561 และนํามาเทียบเคียงกับกระบวนงานของ กฟภ.
ในปัจจุบัน ที่ยังเป็นจุดอ่อนให้ ต้องปรั บปรุงและพัฒนา เพื่อสร้างความยั่นยืนระยะยาว โดยพบประเด็นที่สําคัญ
ดังต่อไปนี้
1) การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน
2) การปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน
3) การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ที่ผ่านมา)
4) การเผยแพร่การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
5) การกํา หนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริห ารผลการปฏิบัติง านและการดําเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
6) การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
7) การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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2.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.
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จุดแข็ง (Strengths)
กฟภ. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (VMV) และปัจจัยขับเคลื่อน
ค่ านิ ยมหลั ก (TRUST+E) ที่ ชั ดเจนในการดํ าเนิ นงานอย่ างมี
คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ถือปฏิบัติ
คณะกรรมการและผู้นําระดับสูงให้ความสําคัญ และมุ่งมั่นเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มียุทธศาสตร์องค์กรที่ ชัดเจน ด้ านการกํากับดู แลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กร
ระบบการกํากับดูแลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ยึดตามกรอบสากลทําให้การดําเนินงานเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการกํากับดูแลครบถ้วน และ
สามารถนํ า ไปต่ อ ยอดเพื่ อ การปฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน
ช่องทางการสื่อสารและการสร้างบรรยากาศด้านการกํากับดูแล
ที่ดีมีความหลากหลายตลอดทั้งปี
ระบบการเปิดเผยข้อมูลและการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส
และมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมในมุมมองของคู่ค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน
กฟภ. มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รที่ มี
มาตรฐาน เพื่อกํากับและควบคุมการดําเนินงานที่โปร่งใสและมี
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
กฟภ. มีพันธมิตรและภาคีเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริต
และความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงานทั้ งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างกว้างขวาง
โอกาส (Opportunities)
รั ฐบาลมีนโยบายการต่ อต้ านการทุ จริ ต และการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานสู่ความยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของนวัตกรรม
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ความสําคัญและเข้ามา
มีส่วนร่วมกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรมากยิ่งขึ้น
องค์ ก รอิ ส ระภายในและภายนอกประเทศสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานผ่านการฝึกอบรม โดยจัดทําคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่โดยทั่วไป
การเกิดขึ้นขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) หรือ
“ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น” ทําให้เกิดการผลักดันการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในประเทศที่เป็นรูปธรรม

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ















จุดอ่อน (Weaknesses)
บุคลากรภายใน กฟภ. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บุคลากรขาดการตระหนักถึงความสําคัญ และการมุ่งมั่นนํ า
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ
กฟภ. ยังขาดระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและด้านความขัดแย้งทางประโยชน์ ที่ชัดเจน
กฟภ. ยั งขาดการพั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการความรู้ด้านการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก กฟภ.
คุณภาพและมาตรฐานของคู่ค้าและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.
กลไกในการป้องปราม และการลงโทษ การทุจริตภายในองค์กร
และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ยังขาด
การดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

อุปสรรค (Threats)
คู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานส่งผลต่อการเสริมสร้าง
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และมี ค วามซั บ ซ้ อ นมายิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตั ว และการ
เสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของ กฟภ.
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคม ASEAN จะส่งผล
ต่อแนวปฏิบัติและมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติ และมาตรการรูปแบบใหม่ ของ
รั ฐบาล ในการต่ อต้ านการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั น ที่ ส่ งผลต่ อการ
ปรั บ ตั ว ขององค์ ก รของรั ฐ ทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า งและการ
ดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แนวโน้ ม ดั ช นี ชี้ วั ด ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั น โลก (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยต่ําลงอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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3

กรอบและทิศทางของแผนแม่บท (Direction)

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินองค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กฟภ. การให้ความสําคัญกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค
ของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ทําให้สามารถกําหนดเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับเจตจํานงของ
คณะกรรมการในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

เสริมสร้างสังคมและ
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตทั่วทั้งองค์กร

ด้านการป้องกัน
กลยุทธ์ที่ 3

ด้านการปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนามาตรฐานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก

พัฒนากระบวนการ
และกลไกปราบปราม
ติดตาม ตรวจสอบ
ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

1.1 พั ฒ นากลไกให้
คณะกรรมการได้
แสดงเจตจํา นงใน
การต่อต้านการทุจริตต่ อ
สาธารณชน
1.2 เพื่อให้คณะกรรมการมี
บทบาทความรับผิดชอบ
ต่อการดําเนินงานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ
องค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระยะยาว
1.3 พั ฒ นาความรู้
ความสามารถของ
คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
ชุ ด ต่ า งๆ

2.1 ส่งเสริมการบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
สร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
2.2 ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มยกย่ อ ง
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต และให้ รู้ จั ก การนํา
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
2.3 สร้างวัฒนธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อต้านทุจริต โดยการ
ปลูกฝังวิธีคิด และการปลุก
หรือ การกระตุน้ จิตสํานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต บน
หลักการความพอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคมุ้ กันที่ดี
2.4 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งภายในและภายนอก

3.1 พัฒนากระบวนการ
4.1 สร้างและพัฒนา
และกลไกด้านการ
กระบวนการและกลไก
ป้องกันการทุจริต ที่มี
ปราบปรามการทุจริตให้
ประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นสากล มีความรวดเร็ว
เสริมสร้างการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ และเท่าทัน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ต่อพลวัตรของการทุจริต
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพื่อป้องกัน 4.2 มีกระบวนการปราบปราม
ติดตามตรวจสอบ ลงโทษ
การทุจริต
อย่างจริงจัง เพื่อปราบปราม
3.2 พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน
และการบริการให้โปร่งใส
การทุจริตคอร์รัปชั่น
และมีประสิทธิภาพ โดย
สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
นําระบบเทคโนโลยี
และมีประสิทธิภาพใน
สมัยใหม่มาใช้
การปฏิบตั ิงาน
3.3 บูรณาการและยกระดับ
4.3 กลไกการมีส่วนร่วมภาค
ระบบฐานข้อมูลด้าน
ประชาสังคมและยกระดับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การปราบปรามการทุจริต
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์
คอร์รัปชั่น รวมถึงพัฒนา
การทุจริต เทียบเท่า
ขีดความสามารถของ
มาตรฐานสากล
บุคลากรในการ
ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

3.2 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทฯ (Strategy Map)
จากกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ หากนํามาอธิบายและแสดงความเชื่อมโยงก็จะทําให้พบ
ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างกระบวนการดําเนินงานที่ได้มาตรฐาน การเรียนรู้และพัฒนาองค์ประกอบและแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การเติบโตทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจของ กฟภ.
ในระยะยาวตามวิสั ยทั ศ น์องค์ กรที่ กําหนดไว้ โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงดังกล่าวในรูปของแผนที่ก ลยุท ธ์
(Strategy Map) ได้ดังนี้

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ กฟภ.
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564)(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม
กลยุทธ์ด้าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีฯ

1. ยกระดับเจตจํานงของคณะกรรมการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด้านการป้องกัน
3. พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

แผนปฏิบัติการฯ
ประจําปี

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม
2. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร

ด้านการปราบปราม
4. พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษ
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
1. พัฒนากลไกให้คณะกรรมการได้แสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดําเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
3. พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
4. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และให้รู้จักการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต
6. สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต โดย การปลูกฝังวิธีคิด และ การปลุก หรือ การกระตุ้น จิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต บนหลักการความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
7. ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก
8. พัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการทุจริต
9. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
10. บูรณาการและยกระดับระบบฐานข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล
11. สร้างและพัฒนากระบวนการและกลไกปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
12. มีกระบวนการปราบปราม ติดตามตรวจสอบ ลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
13. กลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

4

การนําแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้นําแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561 ประกอบด้วย จํานวน 4 กลยุทธ์ มีแผนงาน/โครงการ
ทั้งสิ้น 25 แผนงาน/โครงการ ดังต่อไปนี้
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แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

4.1 แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจํานงของคณะกรรมการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. แผนงานอบรม / บรรยายให้ความรู้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กฟภ.
2. แผนงานยกระดับเจตจํานงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
3. แผนงานพัฒนาศักยภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
1. แผนงานเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการ
ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
2. โครงการคัดเลือกสายงานดีเด่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
3. โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจําปี 2561
4. โครงการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
5. แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ
6. แผนงานการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ.
7. แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน (งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี 2561
2. แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่ พัฒนางานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)
3. แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บนฐานข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4. แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
5. แผนงานจัดทําปรับปรุง หรือวางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องใน
การดําเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติ
6. แผนงานติดตามและชี้แจงเรื่องการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
7. แผนงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกีย่ วกับผลประโยชน์ทับซ้อน
8. โครงการการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
9. แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
10. แผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. แผนสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ร้อยละการตระหนัก
รับรู้และประยุกต์ใช้
หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงาน
ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน
(ประเมินผลโดย
สํานักงาน ป.ป.ช.)

ปี 2561
85

80-100 หรือ
ติดอันดับ 1 ใน
3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

เป้าหมายปี 2560-2564
ปี 2562
ปี 2563
90
95

80-100 หรือ
ติดอันดับ 1 ใน
3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

80-100 หรือ
ติดอันดับ 1 ใน
3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

ปี 2564
95

80-100 หรือ
ติดอันดับ 1 ใน
3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1. แผนการดําเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.
2. แผนงานสํารวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ กฟภ.
3. แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อ ร้องเรีย นด้านงานบริการและด้านทุ จริตประพฤติ
มิชอบของ ศปท. PEA
4. การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ผู้กระทําความผิด (E-Investigate)
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แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
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แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับเจตจํานงของคณะกรรมการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกให้คณะกรรมการได้แสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดําเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
3. พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

1.1 แผนงานอบรม / บรรยายให้
- จัดอบรม / บรรยายให้ความรู้คณะกรรมการ
ความรู้คณะกรรมการ และ
และคณะอนุกรรมการ กฟภ.
คณะอนุกรรมการ กฟภ.
- จัดกิจกรรมและเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของคณะกรรมการ
1.2 แผนงานยกระดับเจตจํานงและ
ต่อสาธารณชน ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภาษาไทยและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ภาษาอังกฤษ
ดําเนินงานของคณะกรรมการใน
เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต - นําเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กฟภ.

1.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการ
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- จ้างที่ปรึกษาทบทวนกระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการ
- สรุปวิเคราะห์ผลพร้อมจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผลคณะกรรมการ

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4

- คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ กฟภ. ได้รับการ
อบรม/บรรยายอย่างน้อย 3 ครั้ง
- คณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย
3 กิจกรรม
- นําเสนอรายงานความก้าวหน้าและ
ผลการปฏิบัติงาน ด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
กฟภ. ทุกไตรมาส

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

- มีแผนปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผลคณะกรรมการ

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
500,000.-

ฝวก.

1,200,000.-

ฝวก.

1,000,000.-

ฝวก.
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แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และให้รู้จักการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต
3. สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต โดย การปลูกฝังวิธีคิด และ การปลุก หรือ การกระตุ้น จิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต บนหลักการความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
4. ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

2.1 แผนงานเสริมสร้างการกํากับดูแล - จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกํากับ
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม ดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส และการต่อต้าน
- ประเมินผลการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การ
การทุจริตในการปฏิบัติงาน
กํากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความ
(Soft Control)
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการและพนักงานทุกคน
ลงนามรับทราบนโยบายและคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.2 โครงการคัดเลือกสายงานดีเด่น
ของ กฟภ. ประจําปี 2561

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

- กําหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการคัดเลือก
- พิจารณาคัดเลือกสายงานดีเด่นของ กฟภ.
- รวบรวมสุดยอดผลงานดีเด่นของ กฟภ.

ช่วงเวลา
ไตรมาส 1-4

ค่าเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมให้กับผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 3,000 คน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
325,000.-

ฝวก.

100,000.-

ฝวก.

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3-4

- พนักงาน กฟภ. ลงนามรับทราบ
และถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
- มีสรุปรายงานสุดยอดผลงานดีเด่น
ของ กฟภ. ปี 2561
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งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

2.3 โครงการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างดีเด่น ประจําปี 2561

- นําเสนอ ผวก. ขออนุมัติโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น
และแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกพนักงานดีเด่น
- คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ และทําหนังสือแจ้งทุก
หน่วยงาน
- แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดเลือก
พนักงานดีเด่น และนําเสนอรายชื่อถึงคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่นของแต่ละ
หน่วยงาน
- นําเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัล

ไตรมาส 1

- ขออนุมัติรายชื่อและมอบใบประกาศ
เกียรติคุณพร้อมรางวัลได้แล้วเสร็จ
ได้ตามกําหนดและครบตามรายชื่อ

700,000.-

- คณะทํางาน
คัดเลือก
พนักงาน
ลูกจ้างดีเด่น
- ประธาน
รผก.(ท)
- เลขาฯ อก.รบ.

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นประจําปี 2561
- ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม
การพิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
- สรุปผลการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ. ตามประเภทการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ได้แก่
1) กฟฟ. ชั้น 1-3
2) การไฟฟ้าสาขา
3) การไฟฟ้าสาขาย่อย

5,000,000.-

ฝพบ.

2.4 โครงการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ. ประจําปี 2561

- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ประจําปี 2561
- กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
- พิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
1) การไฟฟ้า ส่วนภูมิภ าคทุกเขตพิจ ารณาคัดเลือก
การไฟฟ้าดีเด่นระดับเขต
2) ฝวธ.(ภ1-4) พิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นระดับภาค
3) คณะกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นพิจารณา
คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 3-4
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

2.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มี
- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนานิติกร
ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ
ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ
กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4

- จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมปีละ
1 ครั้ง
- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
150 คน
- จํานวนจริงในการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
- พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
100 คน

700,000.-

สกม.

-

สกม., ฝพบ.

- ผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนร้อยละ 100
- ร้อยละการรับรู้เข้าใจค่านิยมเพิ่มขึ้น
จากผลของปี 2560 (รอผลการสํารวจ
จากปี 2560)
- บุคลากรยอมรับพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์กร TRUST+E ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

3,000,000.-

ฝบบ.

- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนาพนักงานบัญชี
พนักงานช่าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
2.6 แผนงานการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม กฟภ.

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

- ดําเนินการตามแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ประจําปี 2561
- ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้างค่านิยมฯ
ปี 2561
- สํารวจการรับรู้ค่านิยมองค์กร
- สรุปผลการสํารวจและนําเสนอผลรายงานต่อ ผวก. ทราบ
- ทบทวนแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ
ปีถัดไป
- นําเสนอขอความเห็นชอบแผนเสริมสร้างค่านิยมฯ
ประจําปี 2562 ต่อ ผวก.
- แจ้งเวียนแผนงานเสริมสร้างฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการต่อไป

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ

ช่วงเวลา

ไตรมาส 1-4
ทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
มกราคม
ปี 2562
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แผนงาน/โครงการ
2.7 แผนงานการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
(งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ค่านิยมภายในองค์กร)

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- ร่วมงานกิจกรรม/ งานแถลงข่าว

ไตรมาส 1-4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

-

- ผลิตสื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรทางโทรทัศน์ภายในองค์กร
หรือสื่อโสตทัศน์
- จัดนิทรรศการ/บอร์ด/โมเดล/Backdrop ประชาสัมพันธ์
และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสํานักงานใหญ่ อาทิ
ธงญี่ปุ่น/ป้ายไวนิล/ป้ายอิงค์เจ็ท/สติกเกอร์
- ผลิตและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์,
แผ่นปลิว, แผ่นพับ
- จัดกิจกรรม/ รณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้พนักงาน
ในสํานักงานใหญ่และ กฟข. 12 เขต

ไตรมาส 1-4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

500,000.-

ไตรมาส 1-4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

600,000.-

ไตรมาส 1-4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

300,000.-

ไตรมาส 1-4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

4,000,000.-

ฝปส.
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แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกัน
การทุจริต
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการบริการให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
3. บูรณาการและยกระดับระบบฐานข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

3.1 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปี 2561

- สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
จากผลการประเมินฯ ปี 2560

ไตรมาส 2

- มีกระบวนการที่ต้องปรับปรุงจาก
ผลการประเมินฯ ปี 2560

- จัดทําข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน และการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับการประเมินฯ

ไตรมาส 1-4

3.2 แผนงานบูรณาการระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(CG-eSystem)

- การประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing)
- การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting)
- การลงนามรับทราบคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(CG Acknowledgement)

ไตรมาส 1-4

- จัดทําข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน และ
การดําเนินงานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินฯ ภายในระยะเวลาที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
- ผลการประเมินฯ (CG Testing)
ได้ผลการประเมินไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000.-

ฝวก.

-

ฝวก.

- พนักงาน กฟภ. รายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ร้อยละ 100
- พนักงาน กฟภ. ลงนามรับทราบ
และถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
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แผนงาน/โครงการ

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

3.3 แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บน
ฐานข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
อิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บนฐาน
ราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใน
ข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ระดับจังหวัดให้ครบ 74 จังหวัด
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ไตรมาส 2-3

- อบรมความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-Learning
สําหรับพนักงานประจําศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของ กฟภ.

ไตรมาส 2-4

- อบรมความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-Learning
สําหรับประชาชนในพื้นที่ กฟข. 12 เขต

ไตรมาส 3-4

- รายงานการดําเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
กฟภ. ตาม MOU เพื่อจัดส่งสํานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

ไตรมาส 4

- เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านช่องทางต่างๆ
- พัฒนาช่องทางการประเมินตนเองตามคู่มือประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 26000 ด้วย
ตนเอง (ISO 26000 in process Self-Assessment
Manual) หรือคู่มือ ISPA

ไตรมาส 1-4

- ขยายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บนฐานข้อมูล
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) (ระดับ
อําเภอในสังกัด กฟข 12 เขต)
อย่างน้อย 150 แห่ง
- จํานวนผู้เข้าอบรมประจําศูนย์
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
ระดับจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ
2 คน รวมไม่น้อยกว่า 148 คน
- จํานวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยพื้นที่
กฟข. 12 เขต รวมกันไม่น้อยกว่า
480 คน
- รายงานการดําเนินงานฯ ตาม
ข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
ปีละ 1ครั้ง
- ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.4 แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ฝปส., กฟข.

-

-

7,000,000.-

ฝสส., กฟข.
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

สกม.

120,000.-

ฝบส.

- ภายในเดือน มี.ค.

-

ฝบส.

- ภายในเดือน ธ.ค.

-

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- ศึกษาปัญหาและข้อจํากัดของข้อบังคับ ระเบียบ
3.5 แผนงานจัดทําปรับปรุง หรือ
กฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จัดทํา
วางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ
คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา และเผยแพร่โดย
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
จัดทําหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การดําเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงาน
ในกฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติ - ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานหรือร่วมประชุมกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อจัดทําปรับปรุงหรือวางแนวทาง
ตรวจสอบรายงานการประชุมงานมีส่วนร่วมในการจัดทํา
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ

ไตรมาส 1-4

- สํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2561

- จัดทําหนังสือแจ้ง กนส. ฝคส. ให้จัดส่ง คําสั่ง กฟภ.
3.6 แผนงานติดตามและชี้แจงเรื่อง
การควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงาน กรณีพนักงานกระทําการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเหตุให้
กฟภ. ได้รับความเสียหาย
ที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- ติดตามชี้แจง (เพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความสําคัญเรื่องการควบคุมภายใน) ให้กับหน่วยงาน ที่
เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- สรุปรายงานผลการดําเนินงานการติดตามและชี้แจงฯ
ทุกไตรมาส ส่งให้ กกท. ฝวก.

มกราคม

3.7 แผนงานวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
และการจั ด การความเสี่ ย ง
เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น

กิจกรรม

- สรุปรายงาผลการดําเนินงานติดตามและชี้แจงฯ
ประจําปี ส่งให้ กกท. ฝวก.
- ฝบส. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการประเมิน
ความเสี่ยง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรมควบคุม/แผนการจัดการเพิ่มเติม

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

- จํานวนข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ปรับปรุง
จากผลการสํารวจจํานวน 5 เรื่อง
- ภายในเดือน ม.ค.

ไตรมาส 1-4

- ครบถ้วนทุกหน่วยงาน

ไตรมาส 1-4

- ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส

ทุกปี

- ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีถัดไป

ไตรมาส
4/2560 –
1/2561
ไตรมาส 1-4
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แผนงาน/โครงการ
3.8 โครงการการจัดทําข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact)

กิจกรรม
- แต่งตั้ง/ปรับปรุงคณะทํางานศึกษารายละเอียด
และหลักการ

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 1-4

- แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.

-

ฝจห.

ไตรมาส 1-4

- แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.

-

ฝจห.

- ติดตามการกําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม
ในราชกิจจานุเบกษา จากคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 2
- ศึกษาข้อกําหนด จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต เพื่อนํามาปรับใช้กับงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
- สรุปผลและรายงาน
3.9 แผนงานพั ฒ นากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

- แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและพัฒนาการบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
- ศึกษาพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ เพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง
- รวบรวมกฎกระทรวง หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ
- สรุปผล และรายงาน
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แผนงาน/โครงการ
3.10 แผนงานพัฒนามาตรฐานการ
กํากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.11 แผนสนับสนุนการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ความสําเร็จของแผนงานพัฒนา
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

-

ฝวส.

- จัดประชุมสัมมนา 1 ครั้ง มีผู้เข้า
ประชุมสัมมนาฯ จํานวนไม่น้อยกว่า
120 คน
- ประชุมให้คําปรึกษา 12 กฟข.
อย่างน้อย กฟข. ละ 1 ครั้ง
- ประเมินผลการให้คําปรึกษาจํานวน
12 กฟข. กฟข. ละ 2 กฟฟ.

-

สตภ.

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

- จัดทําคู่มือนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและขออนุมัติใช้
- พัฒนากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีและบริการ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
- นํากระบวนการฯ ที่พัฒนาขึ้นออกทดลองใช้งานและ
ขยายผลในระดับองค์กร

ไตรมาส 1-2

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ขององค์กร เพื่อนําไปพิจารณาคัดเลือกกระบวนการฯ
ที่จะพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป
- ทบทวนปรับปรุงแผนงานฯ

ไตรมาส 3-4

- ติดตามผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1-4

- การประชุมสัมมนาเชิงป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร
พนักงานในสังกัด กฟข. และ สตภ.

ไตรมาส 2-3

- โครงการการให้คําปรึกษางานด้านบัญชี การเงิน
เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ
1) ประชุมชี้แจงให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของ กฟฟ. ในสังกัด กฟข.
2) ติดตามประเมินผลจากการให้คําปรึกษา

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

599,000.-
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แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2561
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตามตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนากระบวนการและกลไกปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
2. มีกระบวนการปราบปราม ติดตามตรวจสอบ ลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. กลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

แผนงาน/โครงการ
4.1 แผนการดําเนินงานด้านความโปร่งใส
ของ กฟภ.

กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4

- จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย กฟข. ละ
2 ครั้ง

4.2 แผนงานสํารวจ วิเคราะห์ และสรุป - แต่งตั้ง/ปรับปรุงคณะทํางาน
ประเมินผลความพึงพอใจต่อความ - จั ด ทํา แบบสํา รวจความพึ ง พอใจต่ อ ความโปร่ ง ใสของ
โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.
ของ กฟภ.
และขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการสํารวจ
- ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
- วิเคราะห์และจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ

ไตรมาส 1-4

- แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.

4.3 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบริ ห ารจั ด การข้อ
ร้องเรียนด้านงานบริการและด้ า น
ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ของ ศปท. PEA

ไตรมาส 1-4

- ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

- จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปร่งใส

ช่วงเวลา

- พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน e-One Portal
- สื่อสารคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

120,000.-

ฝวก.

-

ฝจห.

100,000.-

ฝพท., ฝวก.,
ฝวธ.(ภ1-ภ4)

- จัดทําสรุปรายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส
- จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ปี 2560 เสนอผู้บริหารระดับสูง
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

4.4 การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ - พัฒนา “ติดตาม ตรวจสอบ ผู้กระทําความผิด (E-Investigate)
ผู้กระทําความผิด
ให้มีประสิทธิภาพ”
(E-Investigate)
- ทดลองใช้ระบบภายใน สกม.
- จัดประชุมและอบรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4

- มีระบบงานออกใช้งาน

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 3-4

- สามารถใช้งานระบบได้
- พนักงานเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
15 คน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

สกม.,ฝสท.

40,000.-

สกม.
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4.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการฯ (Indicators)
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ตอบกลยุทธ์

เชิงประสิทธิภาพ (Output)
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ร้อยละ 100
เชิงประสิทธิผล (Outcome)
1) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA) ร้อยละ 80-100 หรือติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประเมิน
2) ร้อยละการตระหนักรับรู้การกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้าน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
3) มีผลงานที่เป็น Best Practice ขององค์กรและขยายผลเพื่อส่งเข้าประกวดภายนอกองค์กร
4) ระดับการรับรู้และเข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
5) มีหน่วยงานต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง
6) มีระบบสารสนเทศทางด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7) ร้อยละของพนักงานที่ลงนามรับทราบคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
8) การตอบสนองข้อร้องเรียนด้านงานบริการภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9) พัฒนาและขยายผลเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
10) ร้อยละความพึงพอใจ ต่อความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.

กลยุทธ์ที่ 1-4

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ (Prides)
1. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
- ปี 2557 กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 77.87 เป็นอันดับ 11 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
- ปี 2558 กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 89.86 เป็นอันดับ 7 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
- ปี 2559 กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 92.67 เป็นอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
- ปี 2560 กฟภ. ได้คะแนนรวม ร้อยละ 94.39 เป็นอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
ความโปร่งใส

คุณธรรมการทํางาน
ในหน่วยงาน

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ความพร้อมรับผิด

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ความปลอดจากการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

2. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2560 (SOE Award) “ด้านการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสดีเด่น”
จาก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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3. รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ระหว่างปี 2559 – 2560 ได้แก่


ปี 2559 จํานวน 1 รางวัล
1) รางวัลดีเลิศ “รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดทําแผนปฏิบัติเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
จากแผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส”



ปี 2560 จํานวน 2 รางวัล
รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน” 2 ด้าน ดังนี้
1) รางวัลดีเลิศ “ด้านความโปร่งใส (Transparency)”จากแผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) รางวัลดีเลิศ “ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)” จากแผนปฏิบัติ
การด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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4. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ของ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)

5. หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ด:ี Corporate Governance ของ กฟภ.
(ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน)

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
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6. กฟภ. ร่วมจัดนิทรรศการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในกิจกรรมต่างๆ


กฟภ. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 8 ของสํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น.



กฟภ. ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ประจําปี 2560 ของสํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
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