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สวนท่ี 1 : บทท่ัวไป 

1. วิสัยทัศน (Vision)1

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนองคกรชั้นนําท่ีทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงม่ันใหบริการ

พลังงานไฟฟา และธุรกิจเก่ียวเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อยางยั่งยืน 

  

2. ภารกิจ (Mission)2

จัดหาใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง  

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

3. คานิยม/วัฒนธรรมองคกร (Core Value)3

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

 

4. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยม/วัฒนธรรมองคกร หรือ TRUST+E 

 TECHNOLOGY SAVVY :  

ทันโลก เรียนรู เขาใจ ประยุกตใชเทคโนโลยีและองคความรูใหม 

 RUSH TO SERVICE : 

บริการดวยใจ รวดเร็ว เปนธรรม ทันสมัย ใสใจผูรับบริการ 

 UNDER GOOD GOVERNANCE : 

ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได ตอตานทุจริต ยึดหลักปรัชญา

พอเพียง 

 SPECIALIST : 

รอบรู เชี่ยวชาญ ในงานท่ีทํา แบงปน สรางสรรคและพัฒนา 

 TEAMWORK : 

มุงม่ันทํางานเปนทีม มีน้ําใจ เปดใจกวาง แบงปนทักษะ  

 ENGAGEMENT : 

รักองคกร ทุมเท เสียสละ ทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ 

 

5. หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

พนักงานของ กฟภ. ทุกระดับตองศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยละเอียดและ

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ถือเปนวินัยในการปฏิบัติงาน ผูฝาฝนหรือละเวน ใหถือเปนความผิดทางวินัยและให

                                                           
1 แผนยุทธศาสตร กฟภ. ป 2557-2566 (ทบทวนคร้ังที่ 3 พ.ศ.2560) : 58 
2 แผนยุทธศาสตร กฟภ. ป 2557-2566 (ทบทวนคร้ังที่ 3 พ.ศ.2560) : 58 
3 แผนยุทธศาสตร กฟภ. ป 2557-2566 (ทบทวนคร้ังที่ 3 พ.ศ.2560) : 58 
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ดําเนินการลงโทษตามขอบังคับกฟภ.วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 หรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับความผิด

ทางวินัย ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในทุกหนวยงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลใหพนักงานในบังคับ

บัญชาปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟภ. ป 2560 ฉบับนี้อยางท่ัวถึง 

การดําเนินการในกรณีท่ีมีการฝาฝนหรือละเวนการปฏิบัติตามคูมือฉบับนี้ ใหวินิจฉัยตาม

ลักษณะการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรมหรือความสําคัญผิดมูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ

และระดับตําแหนงหนาท่ีของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี 

ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนหรือเหตุอ่ืนอันควรจะนํามาประกอบการพิจารณา 

  ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวาความผิดของพนักงานผูกระทําผิดวินัยนั้น อยูในอํานาจของตน

ท่ีจะลงโทษไดหรือไม ถาไมอยูในอํานาจใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษเหนือตนข้ึนไป 

เพ่ือพิจารณาลงโทษตอไป ตามขอบังคับ กฟภ. วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

6. กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญเพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ กฟภ.3

4 

ประเภท รายละเอียด 

1) กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับท่ี กฟภ.  

ตองถือปฏิบัติ 

1.1) พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ.2503 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม: ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ.2530), ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) และฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) 

1.2) พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 

1.3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส 

พ.ศ.2549 

1.4) ขอกําหนดของ พ.ร.บ. รัฐวิสาหกิจสัมพันธป พ.ศ. 2543 

1.5) ขอบังคับการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2543 

1.6) พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542 

1.7) พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

1.8) คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 

ป พ.ศ.2555 ออกโดย สคร. 

1.9) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

1.10) พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. 2558 

1.11) พ.ร.บ. ความรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จากสินคาท่ีไมปลอดภัย 

พ.ศ. 2551 

1.12) พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

 

                                                           
4 รายงานผลการดําเนินงาน (OPR) กฟภ. ประจําป 2559 : 7 
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ประเภท รายละเอียด 

2) กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับดาน 

ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

2.1) พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน 

2.2) พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

พ.ศ.2554 

2.3) กฎกระทรวงตางๆ เชน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง

พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรรม กฎหมายทองถ่ิน  เปนตน 

3) ขอกําหนดเก่ียวกับ

การรับรอง

ระบบงาน 

3.1) ระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) 

3.2) แนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ตามกรอบ COBIT5 

3.3) มาตรฐานความตอเนื่องทางธุรกิจ (BS 25999, มอก. 22301) 

3.4) ระบบมาตรฐานความม่ันคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO 27001) 

3.5) ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) 

3.6) แนวทางการบริหารจัดการการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ITIL Framework) 

3.7) คูมือปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตาม

หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในป พ.ศ. 2555 ของ สคร. 

3.8) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

3.9) มาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) 

3.10) มาตรฐาน IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

3.11) มาตรฐาน ANSI (American National Standard Institute) 

3.12) ระบบจัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001 

3.13) มาตรฐานคุณภาพบริการ 

4) กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับดาน

การเงิน 

4.1) มาตรฐานการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

4.2) ระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใต พ.ร.บ. การตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ.2542 

4.3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

4.4) ประมวลรัษฎากร (กรมสรรพสามิต) 

 

 



คูมือการกํากับดแูลกจิการที่ดขีองการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ป 2560 

4 

 

 

ประเภท รายละเอียด 

5) กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับดาน

สิ่งแวดลอม 

5.1) พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

5.2) พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม  

พ.ศ.2550 

5.3) มาตรฐานอาคารอนุรักษ LEED 

6) กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับดาน ICT 

6.1) พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 

6.2) พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

6.3) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ 

การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550 

 

7. กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ กฟภ.5

 

 

 

 

 

                                                           
5 รายงานผลการดําเนินงาน (OPR) กฟภ. ประจําป 2559 : 12-19 
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สวนท่ี 2 : นโยบายและความหมายของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟภ. 
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2. นโยบายปองกันและตอตานการทุจริต   
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3. นโยบายการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส 2.0 
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4. ความหมายของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  หมายถึง ระบบท่ีสะทอนโครงสราง กระบวนการ และ

ความสัมพันธระหวางหนวยงานกํากับดูแล คณะกรรมการ และฝายจัดการ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทุกภาคสวนเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตอยางยั่งยืน ซ่ึงการจัดการโครงสรางและกลไก

การบริหารจัดการดังกลาว จะตองสะทอนถึงหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 7 ประการ 

โดยคณะกรรมการ กฟภ. เปนผูควบคุมกําหนดนโยบายและปฏิบัติงานดวยความสุจริตและระมัดระวัง 

โดยมอบใหผูบริหารของ กฟภ. เปนตัวแทนปฏิบัติงานตามนโยบายดวยทักษะความสุจริตและระมัดระวัง 

ดวยเชนกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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5. โครงสรางการจัดการเพ่ือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟภ. 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนการบริหารจัดการภายใตมาตรฐานการดําเนินงานและ

ความสัมพันธรวมกันระหวางหนวยงานกํากับดูแล คณะกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน เพ่ือทําให กฟภ. 

สามารถเพ่ิมศักยภาพ, การประกอบกิจการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

หรือผลตอบแทนทางการเงินไดตามเปาหมายท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด รวมกับการสรางประโยชนสูงสุด

ตอประชาชน สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดย กฟภ. ไดกําหนดโครงสรางการจัดการเพ่ือการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟภ. โดยมีรายละเอียดดังโครงสรางตอไปนี้ 
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จากโครงสรางดังกลาว แตละสวนงานมีบทบาทหนาท่ีในการผลักดันการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ของ กฟภ. ใหประสบความสําเร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 หนวยงานกํากับดูแล : หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง (สคร.) และกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเปนเจาของกิจการหรือผูลงทุนกอตั้ง กฟภ.  

ทําหนาท่ีเปนผูกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของ กฟภ. ท้ังดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือให 

กฟภ. สรางผลสําเร็จตามความคาดหวัง ท้ังผลสําเร็จตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายและผลสําเร็จทางการเงิน  

ในระดับสูงสุดตามความรูความสามารถขององคกร โดยไมเกิดการรั่วไหลจากการประพฤติมิชอบหรือการขาด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซ่ึงความคาดหวังของหนวยงานกํากับดูแลดังกลาว ถูกกําหนดและแสดงอยาง

เปนลายลักษณอักษรผาน แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐท่ีมีตอ กฟภ. (Statement of Direction: SOD) ของ 

สคร. ในแตละป 

5.2 คณะกรรมการ กฟภ. : เปนคณะบุคคลท่ีไดรับการสรรหาและแตงตั้ง เพ่ือทําหนาท่ี

แทนหนวยงานกํากับดูแล ในการกํากับดูแลฝายจัดการใหสรางผลสําเร็จไดตาม SOD ท่ีหนวยงานกํากับดูแล

กําหนด โดยดําเนินการออกแบบ และระบุโครงสรางความสัมพันธท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

หนวยงานกํากับดูแล คณะกรรมการ และฝายจัดการของ กฟภ. การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการเพ่ือ

สนับสนุนให กฟภ. ประกอบกิจการดวยความเปนเลิศ เพ่ือสะทอนถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ผานระบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบบริหารจัดการเพ่ือเสริมสราง  

กฟภ. ใหมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ ผานระบบควบคุมภายใน, ระบบตรวจสอบภายใน, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, และระบบ 

การสื่อสารประชาสัมพันธ โดยคณะกรรมการ กฟภ. ตองจัดใหมีการนํารายละเอียดของโครงสราง

ความสัมพันธ ระบบบริหารจัดการ และพฤติกรรมจริยธรรมขางตน มาจัดทําเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีของ กฟภ. (Good Corporate Governance : CG Policy) อยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเผยแพรให

บุคลากรภายในองคกรนําไปปฏิบัติ และสาธารณชนภายนอกเกิดการรับรูไดอยางชัดเจนตอไป 

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. : เปนหนึ่งในคณะกรรมการคณะยอยซ่ึงมี

คุณสมบัติดานความเปนอิสระและความรูความสามารถทางการเงินและบัญชีท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือชวยสนับสนุน

คณะกรรมการ กฟภ. ในการทําใหองคกรเกิดระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเพียงพอและเปนมาตรฐาน 

ปองกันการทุจริต ทําใหเกิดความม่ันใจของรายงานทางการเงิน และกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ โดยดําเนินการผานการจัดทํานโยบายการตรวจสอบภายในของ กฟภ.  

ท่ีมีการระบุรายละเอียดโครงสรางผูรับผิดชอบ กระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานและการประเมินมาตรฐาน

ของระบบการตรวจสอบภายในอยางครบถวนตามกรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกํากับดูแลให

สํานักตรวจสอบภายใน และหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน กฟภ. ปฏิบัติไดตามนโยบายการตรวจสอบภายใน

ดังกลาวอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิผล 
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5.7 ผูวาการ : ในฐานะผูบริหารสูงสุดตองนําแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement 

of Direction : SOD) ของ กฟภ. และนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององคกร ท่ีสอดคลองตามแนวทาง

ของ สคร. มาปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม โดยใชความรู ความสามารถ และทักษะการเปนผูนํา 

ในการสื่อสาร สรางแรงจูงใจ และบริหารจัดการหนวยงานตางๆ ภายในองคกร ใหปฏิบัติตามกรอบ SOD  

อยางครบถวน และมีประสิทธิผลตอบสนองไดตามความคาดหวังของหนวยงานกํากับดูแล ซ่ึงการบริหาร

จัดการองคกรดังกลาว  

ท้ังนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ กฟภ.  

และผูวาการ เปนไปดวยความเรียบรอย กฟภ. จึงไดกําหนดใหมีหนวยงานท่ีสนับสนุนในเรื่องดังกลาว 

ประกอบดวย 3 หนวยงานหลัก ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีข้ึนตรงกับผูวาการ รายละเอียดดังนี้ 

5.8 สํานักผูวาการ : เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการ

ประสานงานระหวางคณะกรรมการ ผูวาการ และฝายจัดการ พรอมท้ังอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการ 

กฟภ. เพ่ือทําใหการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกิดประสิทธิผลสูงสุด เชน จัดประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ,  

ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ เพ่ือใหกลุมคนท่ีเก่ียวของทุกฝายเกิดความเขาใจท่ีดี 

ตอการดําเนินงานขององคกร นอกจากนั้น สํานักผูวาการยังสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีผานการเปน

ผูรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. มาปฏิบัติผานการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีครอบคลุมดานกลยุทธ  

การปฏิบัติงาน การเงิน และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การระบุความรุนแรงและโอกาสของปจจัยเสี่ยงการจัดทํา

แผนและบริหารความเสี่ยงใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยการบริหารและกํากับดูแลท่ีดีในเชิงปองกัน

นั้นยังไดจัดใหมีการควบคุมภายใน อยางนอยตามมาตรฐานความเสี่ยง เพ่ือควบคุมมาตรฐานของกระบวนการ

และปองกันความเสียหายจากปจจัยเสี่ยงท่ีรุนแรง กอนรายงานผลการดําเนินงานแกคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ กฟภ. รวมถึงคณะกรรมการ กฟภ. อยางสมํ่าเสมอท้ังป 

5.9 สํานักตรวจสอบภายใน : เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

โดยตรงในการนํานโยบายการตรวจสอบภายในท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.                  

และคณะกรรมการ กฟภ. มาปฏิบัติ  ผานการจัดทําแผนตรวจสอบภายในท้ังระยะยาวและประจําป  

พรอมดําเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจําปดังกลาวอยางครบถวน กอนติดตามและรายงานผลสําเร็จ

โดยตรงแกคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการ กฟภ. อยางสมํ่าเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส ในขณะท่ี

รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือทราบเสนอผูวาการ ใหสามารถติดตามผลการตรวจสอบภายในไดอยางเปนระบบ ซ่ึงการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานตรวจสอบภายในนี้ตองเปนไปอยางครบถวนและสอดคลองกับกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ภายในท่ีกําหนดและจัดทําเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 

5.10 สํานักกฎหมาย : เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการ

ติดตามและสนับสนุนใหกลุมบุคคลและหนวยงานภายใน กฟภ. ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางครบถวนและ

สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการของ กฟภ. เชน  

การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ กฟภ. ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก และการเปน 
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ท่ีปรึกษาแกผูบริหารและพนักงานใหปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน อยางไรก็ตาม        

เพ่ือยกระดับให กฟภ. มีหนวยงานกํากับดูแลใหสามารถปฏิบัติไดตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ Compliance Unit 

ท่ีเปนรูปธรรม อันจะสงผลในเชิงปองกันไมให กฟภ. เกิดการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐาน

ภายนอก จนสงผลใหเกิดการยกเลิกหรือระงับโครงสรางสําคัญ การถูกฟองรอง การปรับ และการเสียคาชดเชย 

อันจะนําไปสูความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และภาพลักษณท่ีดีในการประกอบกิจการ ดังนั้น กฟภ.  

อาจยกระดับสํานักกฎหมายข้ึนเปน Compliance Unit ท่ีมีอํานาจเพ่ิมเติมดานการสนับสนุนและสงเสริม 

ใหบุคลากรทุกระดับภายในองคกรปฏิบัติไดตามกฎหมาย เชน การรวมประชุมเพ่ือมอบขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาผลิตภัณฑบริการของ กฟภ. ใหเปนไปตามกฎหมาย การจัดกลไกปองกันและ 

แจงเตือนบุคลากรใหปฏิบัติไดตามกฎหมาย การจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศและเสริมสรางความรู 

เพ่ือยกระดับการรับรูในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเปนรูปธรรมตอไป 

5.11 ทุกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค : นอกจากหนวยงานท่ีข้ึนตรงกับ 

ผูวาการแลว ทุกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยผูบริหารจะตองยึดถือนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของ กฟภ. เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังพรอมท่ีจะสนับสนุนกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการตามนโยบายดังกลาวใหมีผลอยางเปนรูปธรรม และกระตุนพนักงานในสังกัดใหปฏิบัติงานอยางเต็ม

ศักยภาพ และมีพฤติกรรมจริยธรรมตามท่ีองคกรคาดหวัง เพ่ือนํามาปฏิบัติจนทําให กฟภ. เปนรัฐวิสาหกิจท่ีมี

การกํากับดูแลกิจการท่ีเปนกลไกพ้ืนฐานสําหรับการยกระดับขีดความสามารถในการสรางผลสําเร็จทาง

เศรษฐกิจ ท่ีแสดงในรูปของผลตอบแทนหรือรายไดนําสงรัฐตามเปาหมาย ควบคูกับการมีพฤติกรรมจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานประจําวันเพ่ือทําให กฟภ. เกิดความยั่งยืนไดตามนโยบายท่ี สคร. ในฐานะหนวยงานกํากับ

ดูแลกําหนด 

5.12 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก : การดําเนินงานของ กฟภ. จะตองเปดโอกาสและมี

ชองทางใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน และ

สามารถตรวจติดตามผลการดําเนินงานของ กฟภ. ท่ีอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม และ

สิ่งแวดลอมไดอยางสะดวก เชน การเปดเผยรายงานประจําป รายงานความยั่งยืน และชองทางการรองเรียน 

ท่ีทันสมัย เปนตน 
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สวนท่ี 3 : แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
กฟภ. กําหนดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหคณะกรรมการ กฟภ. 

ผูบริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

หมวดท่ี 1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะหนวยงานกํากับดูแล (The State’s Role as an 

Owner) 

 

 หลักการ 

หนวยงานกํากับดูแลของ กฟภ. คือ กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเปน

ตัวแทนรัฐบาลในการกํากับและควบคุมให กฟภ. สามารถสรางผลสําเร็จสูงสุดไดตามวัตถุประสงคจัดตั้งและ

ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของหนวยงานกํากับดูแล

ไดอยางโปรงใส เปนธรรม และสมดุล กฟภ. จึงกําหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานกํากับดูแลสามารถ

กํากับดูแล กฟภ. ใหสรางผลตอบแทนสูงสุด นําเงินสงรัฐไดอยางเต็มศักยภาพ และสรางประโยชนผานการ

ดําเนินกิจการพลังงานไฟฟา 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1) กฟภ. นําเสนอขอมูลทุกประเภทท้ังดานการเงินและไมใชการเงิน ท้ังท่ีถูกรองขอและไม

ถูกรองขอตอหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือเปนขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวนโยบายผูถือหุน

ภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ (Statement of Directions: SOD) ไดอยางครบถวนและสมดุล 

2) กฟภ. ตองยึดแนวนโยบายหนวยงานกํากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ เปนแนวทางสําหรับ

กําหนดทิศทางการประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟา และพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางเครงครัด พรอม

ผลักดันใหเกิดผลสําเร็จสูงสุด 

3) คณะกรรมการ กฟภ. ดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีสอดคลองกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเปนท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานกํากับดูแลทุกหนวยงาน

อยางโปรงใส เปนธรรม และสมดุล 

4) คณะกรรมการ กฟภ. เขารวมประชุมกับหนวยงานกํากับดูแล คือ กระทรวงการคลังและ

กระทรวงมหาดไทย อยางสมํ่าเสมออยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา/อุปสรรค 

พรอมผลสําเร็จตามภารกิจและนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
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แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐท่ีมีตอการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

 
 ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2555)

ภาพรวม: เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ี

มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายสาขา (สาขาพลังงาน): สรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ สงเสริมและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนท่ีสะอาด สนับสนุนการใชพลังงานอยางคุมคาและบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแล

สังคมและสิ่งแวดลอม 

รายแหง: มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประเทศ แสวงหา

พันธมิตรทางธุรกิจและขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตอทรัพยสิน และมีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

หลักการและแนวทางการดําเนินงานตาม (Statement of Directions: SOD): ณ เดือนกรกฎาคม 2555 

 

แผนระยะสั้น 

1. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน / Resource Sharing 

2. บริหารตนทุน / การควบคุมคาใชจายท่ีมีประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแล 

3. ประสานความรวมมือในการดําเนินงานกับการไฟฟานครหลวง 

4. ปรับปรุงโครงสรางตนทุนใหมีความชัดเจน (แยกบัญชีพาณิชยกับสังคม / Project Base) 

 

แผนระยะยาว 

1. ขยายการลงทุนไปสูธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ 

2. จัดทําแผนการบริหารทรัพยสินท่ีมีอยู 

3. การพัฒนาระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Meter) ในพ้ืนท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

4. เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟา 
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หมวดท่ี 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของหนวยงานกํากับดูแล 
 (Equitable Treatment of Shareholder and Other Investors) 

 

 หลักการ 

กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูแทนภาครัฐ มีสิทธิรวมในฐานะ

หนวยงานกํากับดูแล เปนผูกําหนดทิศทางและควบคุมการดําเนินงานของ กฟภ. ผานการแตงตั้งคณะกรรมการ 

กฟภ. เพ่ือเปนตัวแทนในการกํากับดูแลฝายบริหารและมีสิทธิรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญขององคกร โดย กฟภ. จะดูแลสงเสริมใหหนวยงานกํากับดูแลสามารถใชสิทธิของตนไดอยางครบถวน

และเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการ กฟภ. ตองตระหนัก ใหความสําคัญ ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือ

ลิดรอนสิทธิของหนวยงานกํากับดูแล โดยคณะกรรมการและผูบริหาร กฟภ. จะดูแลใหการใชงบประมาณของ

หนวยงานภายใตการกํากับดูแลมีความเหมาะสม เกิดความม่ันใจตอการลงทุนและการบริหารจัดการภายใน

องคกร รวมท้ังจัดใหมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในเพ่ือผลประโยชนสวนตน และการเปดเผยการมีสวนได

สวนเสียของคณะกรรมการและผูบริหาร 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1) สิทธิข้ันพ้ืนฐานของหนวยงานกํากับดูแล 

1.1) การไดรับสวนแบงผลกําไรหรือเงินรายไดนําสงรัฐของ กฟภ. 

1.2) การไดรับขอมูลขาวสารดานการเงินและไมใชการเงินท่ีถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล 

และเทาเทียม 

1.3) การไดรับการอํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหหนวยงานกํากับดูแลเขารวม

ประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น พิจารณาอนุมัติ และใชสิทธิลงมติในเรื่องสําคัญตางๆ ไดแก 

(1) การเสนอชื่อ แตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ 

(2) การเพ่ิมหรือลดทุน 

(3) รายงานผลการดําเนินงาน 

(4) การเขารับทราบนโยบายเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

(5) การอนุมัติงบประมาณและแผนงานโครงการลงทุนท่ีสําคัญ 

(6) เรื่องอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอ กฟภ. ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

2) สิทธิของหนวยงานกํากับดูแลในการสรรหา แตงตั้ง และตอวาระกรรมการ 

2.1) กฟภ. กําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาสรรหา แตงตั้ง และตอวาระ

ของกรรมการ อยางชัดเจน ตรวจสอบได เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานกํากับดูแลสามารถพิจารณาและอนุมัติ 

ดวยความโปรงใส  
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2.2) กฟภ. จัดใหมีการนําเสนอขอมูลของกรรมการในอดีตและปจจุบัน รวมถึงขอมูล 

ผูท่ีมีความเหมาะสมตอการดํารงตําแหนงกรรมการ ตอหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือประกอบการตัดสินใจสรรหา 

แตงตั้งและตอวาระกรรมการ อาทิ 

(1) ขอมูลผลปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล  

(2) ประวัติความรูความสามารถ  

(3) คุณสมบัติของกรรมการตาม พ.ร .บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 และ พ.ร.บ. 

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

(4) ผลประโยชนทับซอนหรือการมีสวนไดสวนเสียกับกิจการของ กฟภ. 

 

3) การจัดและดําเนินการประชุมกับหนวยงานกํากับดูแล 

3.1) กฟภ. กําหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุน และสงเสริมใหหนวยงานกํากับดูแล 

ทุกหนวยงานเขารวมประชุมกับ กฟภ. ไดอยางสะดวกและเทาเทียม 

3.2) กฟภ. กําหนดใหมีการจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและหนวยงานกํากับดูแล 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

3.3) กฟภ. กําหนดใหมีการจัดประชุมระหวางผูวาการและผูบริหารระดับสูงกับ

หนวยงานกํากับดูแล อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

3.4) กฟภ. กําหนดใหมีการจัดทําขอมูลและเอกสารประกอบการประชุมนําเสนอให

หนวยงานกํากับดูแล พิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพ่ือใหหนวยงานกํากับดูแล  

มีระยะเวลาท่ีเพียงพอในการศึกษาขอมูลสําคัญตางๆ อยางรอบคอบกอนดําเนินการตัดสินใจในวาระท่ีสําคัญ

ตางๆ 

 

4) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

การใชขอมูลภายใน หมายถึง การท่ีคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรับรูหรือ

สามารถเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญอันเปนความลับหรือยังไมเผยแพรแกสาธารณะขององคกร และนําขอมูลดังกลาว

ไปแสวงหาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ทําใหองคกรเสียประโยชนหรือเกิดความไมเปนธรรมในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน เชน การจัดซ้ือจัดจาง การลงทุนกอสรางและบริหารโครงการขององคกร เปนตน ซ่ึง กฟภ. ควร

กําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน ดังนี้ 

 

 

ตัวอยางขอมูลภายใน 

- ขอมูลการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา - ขอมูลการลงทุนกอสรางและบริหารโครงการ 

- การจัดซ้ือจัดจาง  - งานบัญชีและการเงิน 
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4.1) คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีสามารถเขาถึงขอมูลภายในของ กฟภ.  

ท้ังดานการเงินและไมใชการเงิน ตองยึดแนวปฏิบัติดานจริยธรรมในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี  

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริตและเทาเทียม และการมีจริยธรรมท่ีดีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการ

ประกอบกิจการ 

4.2) กฟภ. ตองกําหนดหลักการและแนวทางการปองกันการใชขอมูลภายในของ 

กฟภ. เพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพองในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) อยางเปน 

ลายลักษณอักษร พรอมเผยแพรผานชองทางตางๆ ขององคกรเพ่ือใหบุคลากรและสาธารณชนรับรูโดยท่ัวถึงกัน  

4.3) คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ กฟภ. ตองดําเนินการตามหลักการ

และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน โดยจัดเก็บและรักษาขอมูลภายในท่ีสําคัญขององคกรจนกวาจะไดรับ

อนุญาตใหมีการเปดเผยตอสาธารณะ โดยขอมูลภายในท่ียังไมไดรับอนุญาตใหเปดเผยตองไมถูกนํามาแสวงหา

ประโยชนแกตนเอง พวกพอง และผูเก่ียวของ   

4.4) การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลภายใน จะดําเนินการไดผานบุคคลหรือหนวยงานท่ี

คณะกรรมการ กฟภ. แตงตั้งหรือมอบหมายใหเปนผูเปดเผยขอมูลเทานั้น 

4.5) กฟภ. กําหนดใหมีระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ระบบรับขอรองเรียน

และการแจงเบาะแส เพ่ือควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีเขาขายการใชขอมูลภายในของ

องคกร โดยคณะกรรมการ กฟภ. ติดตามการดําเนินงานดังกลาวผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. อยางสมํ่าเสมอ อยางนอยเปนรายไตรมาส 

 

5) การเปดเผยขอมูลการมีสวนไดสวนเสียของคณะกรรมการและผูบริหาร 

กฟภ. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียของคณะกรรมการและ

ผูบริหาร กฟภ. เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการทําธุรกรรม

ของ กฟภ. ดังนี้ 

5.1) กฟภ. กําหนดนโยบายการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียของคณะกรรมการ และ

ผูบริหาร ท่ีเปนลายลักษณอักษร เผยแพรแกบุคลากรภายในและภายนอกองคกรผานชองทางตางๆ ของ

องคกร เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในองคกร 

5.2) กฟภ. จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียของ

คณะกรรมการและผูบริหาร โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานและระยะเวลาการเปดเผยใหแลวเสร็จภายใน 

30 วัน รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมการรายงานการมีสวนไดสวนเสียท่ีชัดเจน เพ่ือใหกรรมการและผูบริหาร

ถือปฏิบัติไดอยางเปนมาตรฐาน 

5.3) กฟภ. กําหนดใหคณะกรรมการและผูบริหารรายงานขอมูลการมีสวนไดสวนเสีย

ของตนและผูเก่ียวของ ไดแก บิดา มารดา พ่ีนอง บุตร/บุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลว และคูสมรสของบุตร 

ท้ังกอนเขารับตําแหนง ระหวางการดํารงตําแหนง และเม่ือมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงอยางสมํ่าเสมอทุกป  
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5.4) กฟภ. กําหนดใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีพบวาตนมีสวนได 

สวนเสียตอกิจกรรมหรือการดําเนินงานเรื่องใดๆ ของ กฟภ. จะตองไมเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น 

พิจารณา หรืออนุมัติกิจกรรมหรือการดําเนินงานเรื่องนั้น ท้ังนี้เนื่องจากจะเปนการขัดขวางกระบวนการ

ตัดสินใจ และทําใหกรรมการหรือผูบริหารอ่ืนๆ ไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ 

5.5) กฟภ. จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียของ

คณะกรรมการ โดยกําหนดการดําเนินงานและระยะเวลาในการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนกันยายนของทุกป รวมถึงจัดใหมีแบบฟอรมรายงานการมีสวนไดสวนเสียท่ีชัดเจน เพ่ือให

กรรมการและผูบริหารถือปฏิบัติไดอยางเปนมาตรฐาน 

5.6) กฟภ. จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการควบคุม สอบทาน และตรวจสอบความ

ถูกตองของรายงานการมีสวนไดสวนเสียของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือนําเสนอให

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาเปนรายไตรมาส  
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (Role of Stakeholders) 

 
 หลักการ 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของ กฟภ. มี 7 กลุม ไดแก หนวยงานกํากับดูแล พนักงาน  

ผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชบริการ และชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึง กฟภ. ตองแสดง 

ความรับผิดชอบตอทุกกลุมอยางเหมาะสมสอดคลองกับกฎหมาย และมาตรฐานท่ีดีโดยท่ัวไป รวมท้ัง กฟภ. 

ควรตระหนักและใหความม่ันใจวาสิทธิของผู มีสวนไดสวนเสียจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี  

ลดผลกระทบเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และนําไปสูความสําเร็จท่ีจะสงผลตอความยั่งยืนของท้ังองคกรและ

สังคมตอไป 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุมผูมีสวนไดสวนสวนเสียท่ีสําคัญของ กฟภ. มี 7 กลุม ไดแก หนวยงานกํากับดูแล 

พนักงาน ผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชบริการ และชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองกําหนด

แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ดังนี้ 

1.1) การปฏิบัติตอหนวยงานกํากับดูแล  

หนวยงานกํา กับดูแลของ กฟภ.  ไดแก  รั ฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดย กฟภ. กําหนดแนวปฏิบัติ

ตอกลุมหนวยงานกํากับดูแล ดังนี้ 

(1) กฟภ.  เปนองคกรรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ.2503 มีหนาท่ี

และความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงานและใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ 

เพ่ือรวมสรางความม่ันคงในดานตางๆ ใหแกประเทศอยางยั่งยืน 

(2) กฟภ. มุงม่ันสรางผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้งและภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายจากหนวยงานกํากับดูแล ท้ังการสรางความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาแกประเทศและการสราง 

การเติบโตทางการเงินอยางตอเนื่อง ดวยการดําเนินงานอยางรอบคอบ โปรงใส และมีศักยภาพในการแขงขัน  

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกหนวยงานกํากับดูแลในระยะยาว 

(3) กฟภ. ยึดแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (หนวยงานกํากับดูแล) ท่ีมีตอ 

กฟภ. (Statement of Direction) ท่ีจัดทําโดย สคร. เปนกรอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการประจําปของ กฟภ.  เพ่ือทําใหองคกรตอบสนองตอความคาดหวังไดอยางครบถวนและ 

มีประสิทธิผล 
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1.2) การปฏิบัติตอพนักงาน  

(1) กฟภ. ใหความสําคัญกับบุคลากรในฐานะเปนปจจัยการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนขององคกร กําหนดใหการปฏิบัติงานตองคํานึงถึงและรับผิดชอบตอพนักงานท้ังสวนกลางและภูมิภาค

อยางเปนธรรม เสมอภาค และเทาเทียม 

(2) กฟภ.  กําหนดใหมีนโยบายการปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม 

โดยระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน 

ISO26000 เผยแพรผานชองทางตางๆ ขององคกร เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานรับรูและนําไปปฏิบัติจนเกิดผล

สําเร็จ 

(3) กฟภ.  จัดใหมีกระบวนการสรรหาและวาจางบุคลากรท่ีชัดเจน โปรงใส 

เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงทักษะ ความรูความสามารถ  และประสบการณท่ีสอดคลองกับ 

การประกอบกิจการขององคกร  

(4) กฟภ. จัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ

ระบบกําหนดคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับศักยภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงเทียบเคียงไดกับรัฐวิสาหกิจชั้นนํา

ท่ัวไป  

(5) กฟภ. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพและเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของพนักงานในแตละระดับ ผานการจัดทําเสนทางการฝกอบรมขององคกร (Training Roadmap 

“TRM”) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan “IDP”) และสนับสนุนให

พนักงานเขารวมรับการฝกอบรมตามแผนงานอยางสมํ่าเสมอทุกป  

(6) กฟภ. จัดใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ท้ังใน

ระดับผูบริหาร และตําแหนงงานท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานตามภารกิจของ กฟภ. รวมกับ

แผนพัฒนาผูนําในอนาคต เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงไดรับการเตรียมความพรอมกอนกาวสูการ

เปนผูบริหารหรือตําแหนงงานสําคัญตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

(7) กฟภ.  จัดสวัสดิการแกพนักงานและครอบครัวอยางเหมาะสม รวมถึงให

ความสําคัญยิ่งกับการสรางความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหพนักงานมี

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีอยางครบถวนทุกดาน 

1.3) การปฏิบัติตอผูสงมอบ   

ผูสงมอบของ กฟภ. คือผูท่ีจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบใหกับ กฟภ. เพ่ือนํามาผลิต

เปนสินคาหรือบริการสําหรับจําหนายใหกับลูกคาตอไป แบงออกเปน (1) ผูสงมอบพลังงานไฟฟา ไดแก  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน ผูผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และ  

(2) ผูสงมอบอุปกรณ ไดแก ผูจําหนายอุปกรณไฟฟาตามท่ีทําสัญญากับ กฟภ. โดย กฟภ. ไดกําหนดแนวปฏิบัติ

ตอผูสงมอบ ดังนี้ 
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(1) กฟภ .  กํ าหนดพฤติ กรรมจริ ยธรรม ท่ีสอดคล อง กับการแสดง 

ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเปนมาตรฐาน และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนผูสงมอบอยางสุจริตและเทา

เทียม พรอมเผยแพรเพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ กฟภ. รับรูและนําไปปฏิบัติไดอยางท่ัวถึง

ในทิศทางเดียวกัน  

(2) กฟภ. จัดใหมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและคัดเลือกผูสงมอบท่ีถูกตอง 

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการใหขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ตามความจริง ไมใหขอมูลบิดเบือน 

ท่ีนําไปสูความเขาใจท่ีผิดพลาดและสงผลใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรมระหวางผูสงมอบท่ีเก่ียวของ  

(3) คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ กฟภ. ตองพึงหลีกเลี่ยง  

การรับหรือขอรับของกํานัล สินน้ําใจ หรือประโยชนตอบแทนอ่ืนท้ังดานการเงินและไมใชการเงินจากผูสงมอบ 

ท้ังนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงและปองกันการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมในกลุมผูสงมอบของ กฟภ. 

1.4) การปฏิบัติตอคูคา  

คูคาของ กฟภ. หมายถึง ผูท่ี กฟภ. วาจางใหดําเนินงานหรือใหบริการเรื่องใด

เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแทน กฟภ. ไดแก ผูรับเหมากอสรางสถานีไฟฟาและระบบไฟฟา บริษัทผูใหบริการ

ภายนอกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) บริษัทจัดหาแรงงาน ตัวแทนจดหนวยแจงหนี้ Call Center 

ผูรับเหมางานบริการดานมิเตอร และผูรับเหมาตัดตนไม  โดย กฟภ. ไดกําหนดแนวปฏิบัติตอคูคาแบบเดียวกับ

ผูสงมอบ 

1.5) การปฏิบัติตอคูความรวมมือ  

กฟภ. มุงม่ันปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. 

อยางเครงครัด และตองใหความชวยเหลือในลักษณะท่ีสงเสริมประโยชนซ่ึงกันและกัน ท้ังการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร การใหบริการ การสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดานวิชาการ และอ่ืนๆ 

ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางมูลคาเพ่ิม 

ท้ังตอธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมภายนอกไดเปนรูปธรรม 

1.6) การปฏิบัติตอลูกคา/ผูใชบริการ 

(1) กฟภ. กําหนดใหมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาอยางมีความรับผิดชอบ 

ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 26000 

เผยแพรผานชองทางตางๆของ กฟภ. เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานรับรูและนําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ 

(2) ผูบริหารและพนักงานของ กฟภ. ตองยึดม่ันในการใหบริการลูกคา 

ทุกกลุมดวยความเสมอภาค เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ โดยตองรับฟงปญหาพรอมแนะนําใหความชวยเหลือ 

ท้ังกอน ระหวาง และภายหลังการใหบริการ โดยคํานึงถึงสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ

ผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกในการปฏิบัติงาน 

(3) กฟภ. ทําการสํารวจความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

อยางสมํ่าเสมอทุกป เพ่ือนําเสียงของลูกคา (Voice of Customer: VOC) มาประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ
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และบริการ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาไดสูงสุด โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและบริการ 

ท่ีคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค ผลิตภัณฑและบริการท่ีนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.7) การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 

(1) กฟภ. กําหนดใหมีนโยบายการปฏิบัติตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 26000 

เผยแพรผานชองทางตางๆ ของ กฟภ. เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานรับรูและนําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ 

(2) กฟภ. กําหนดหลักเกณฑคัดเลือกชุมชนสําคัญท่ีไดรับผลกระทบจาก

ผลิตภัณฑ บริการและการปฏิบัติงานของ กฟภ. นํามาเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพ่ือใหเติบโตไดอยาง

ยั่งยืน  

2) การบริหารจัดการขอรองเรียน รองขอ แจงเหตุ แจงเบาะแส และขอเสนอแนะ/

ขอคิดเห็น 

2.1) กฟภ. จัดใหมีชองทางการรับขอรองเรียน รองขอ แจงเหตุ แจงเบาะแส และ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น  ในกรณีท่ีพนักงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ

ใดๆ ท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑปฏิบัติหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของ กฟภ. ซ่ึงสามารถรองเรียน

ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

(1) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กฟภ. 

(2) สายดวน 1129 PEA Call Center 

(3) Web Portal สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(4) ศูนยดํารงธรรม มท. (โทร 1567) 

(5) ศูนยดํารงธรรมจังหวัด มท. 

(6) สื่อสังคมออนไลน สื่อสาธารณะ สื่อมวลชน  

(7) ตู ปณ. 150 ปณจ. หลักสี่ กทม. 

(8) เว็บไซต www.pea.co.th 

(9) รับขอรองเรียนท่ีสํานักงานศูนยดํารงธรรม กฟภ. 

(10) หนังสือรองเรียนจากภายนอก 

2.2) กฟภ. จําแนกขอรองเรียนไว 2 ดาน ประกอบดวย 

 (1) ดานการทุจริตประพฤติมิชอบ หมายถึง เหตุการณท่ีผูรองเรียน 

รองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือใชอํานาจในตําแหนงหรือ

หนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียน รวมถึงการมีพฤติการณท่ีอาจทําใหเชื่อไดวาเพ่ือ

แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรืออ่ืนๆ ซ่ึงแบงเปน 5 ประเภท ไดแก 

- เบียดบังทรัพยสินเงินทองของหลวงไปเปนประโยชนสวนตน (โกง) 

- ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือผลประโยชน (รับสวย) 

- เอ้ือประโยชนสนับสนุนใหผูอ่ืนไดประโยชน (ฮ้ัว) 
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- ใชอํานาจหนาท่ี กลั่นแกลง บังคับ ขูเข็ญ เรียก รับ ผลประโยชน (รีดไถ) 

- ชวยเหลือผูกระทําผิดไมตองรับโทษ (รับสินบน) 

 (2) ดานงานบริการ หมายถึง เหตุการณท่ีผูใชไฟฟา ผูขอใชไฟฟาหรือผูมี

สวนไดสวนเสียของ กฟภ. ไดแจงเรื่องราวผานทางชองทางรับขอรองเรียน เพ่ือใหไดรับการตอบสนองหรือ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือจากเหตุอ่ืนใดท่ี กฟภ. ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไวได ซ่ึงแบงเปน 6 ประเภท ไดแก  

- คุณภาพไฟฟา เปนเหตุการณรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพไฟฟา เชน 

ไฟฟาตก ไฟฟาดับ ไฟฟาเกิน เปนตน 

- การใหบริการ เปนเหตุการณรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการท่ีไม

เปนไปตามมาตรฐานของ กฟภ. เชน ใชเวลานานในการติดตอ

ธุรกรรม ความไมสะดวกในการรับบริการ เปนตน 

- การจดหนวย/แจงคาไฟฟา เปนเหตุการณรองเรียนเก่ียวกับใบแจง

หนี้คาไฟฟาหรือใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาท่ีมีความผิดปกติหรือไมไดรับ

ความเปนธรรมตามหลักเกณฑของ กฟภ. 

- พฤติกรรมพนักงาน เปนเหตุการณรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมของพนักงาน รวมถึงผูรับจาง หรือผูท่ี กฟภ. มอบหมายให

ไปปฏิบัติหนาท่ีแทน 

- การถูกงดจายไฟฟา เปนเหตุการณรองเรียนเก่ียวกับการถูกงดจาย

กระแสไฟฟาท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑของ กฟภ. 

- อ่ืนๆ อาทิ การรองเรียนเก่ียวกับการไมมีกระแสไฟฟาใชอยางท่ัวถึง

ตามหลั ก เ กณฑ ของ  กฟภ .  หรื อการ ร อ ง เ รี ยน เ รื่ อ ง ท่ั ว ไป

นอกเหนือจากประเภทท่ีกําหนดไว อาทิ เสาไฟฟาชํารุด มิเตอรไฟฟา

ผิดปกติ สายไฟฟาหยอน เปนตน 

2.3) การตอบสนองขอรองเรียน กฟภ. กําหนดมาตรฐานและกระบวนการในการ

ตอบสนองขอรองเรียน ดานงานบริการ ใหดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล และแจงผล 

ผูรองเรียนภายใน 30 วัน สําหรับการรองเรียน ดานการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหเรงดําเนินการยุติเรื่อง 

รายงานผล แจงผูรองเรียนภายใน 15 วัน หากวายังไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ ใหมีการรายงานความ

คืบหนาตอผูรองเรียนทุกๆ 15 วัน 

กรณีเปนขอรองเรียนสําคัญเรงดวน ซ่ึงผูรองเรียนไมพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการตางๆ 

ท่ีอยูในภาระความรับผิดชอบของ กฟภ. อยางมาก ซ่ึงผูบริหารพิจารณาเห็นวาตองเรงดําเนินการแกไข 

โดยดวน เชน เปนเรื่องท่ีมีผลกระทบภาพลักษณเสื่อมเสียชื่อเสียงองคกร หรือมีผลกระทบกับลูกคาโดยตรง

เปนวงกวาง หรือมีผลทางกฎหมาย หรือคดีความท่ีมีมูลคาสูง เปนตน ใหรายงานผูวาการทราบ และกําหนด

มาตรการแกไขปญหาภายใน 3 วัน รวมถึงชี้แจงผูรองเรียนหรือจัดแถลงขาว 
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2.4) สิทธิหรือความคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

 กฟภ. ใหคําม่ันสัญญาวา จะรับฟงทุกขอรองเรียนหรือทุกเบาะแสอยางเสมอภาค 

โปรงใส และเอาใจใส รวมท้ังใหความเปนธรรมแกทุกฝายอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และวางแนวทาง 

การใหความคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส ดังนี้ 

(1) จัดใหมีระเบียบ กฟภ. วาดวยการรองทุกขและการรองเรียน โดยระบุ

เรื่องการคุมครองผูรองเรียนและแจงเบาะแสไมใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม 

(2) ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส สามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได  

หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ 

(3) กฟภ. จะถือวาขอมูลท่ีเก่ียวของเปนความลับและจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส แหลงท่ีมาของขอมูลหรือบุคคล 

ท่ีเก่ียวของ 

(4) กรณีผูรองหรือผูแจงเบาะแส เห็นวาตนอาจไมปลอดภัยหรือเกิดความ

เดือดรอนเสียหายจากการรองเรียนหรือแจงเบาะแส สามารถรองขอให กฟภ. กําหนดมาตรการหรือ 

แนวทางการใหความคุมครองท่ีเหมาะสมได ท้ังนี้ กฟภ. ยังสามารถออกมาตรการดังกลาวไดทันที โดยท่ีผูรอง

หรือแจงเบาะแสไมไดรองขอ หากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําใหผูรองหรือแจงเบาะแสไมปลอดภัย 

หรือไดรับความเดือดรอน 

(5) กรณีผูรองหรือแจงเบาะแส ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ

รองเรียนหรือแจงเบาะแส กฟภ. จะดําเนินการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีเหมาะสม เปนธรรม 

และรวดเร็ว 

3) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

กฟภ. กําหนดแนวทางดําเนินการเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

โดยแบงเปน 9 แนวทางหลัก ประกอบดวย 

3.1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

(1) กฟภ. เสริมสรางใหการประกอบกิจการดวยความเปนธรรมผนวกเปน

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 

(2) กฟภ. มุงเนนสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมในงานของ กฟภ. โดยเฉพาะ

การจัดซ้ือจัดจางและการคัดเลือกคูคาท่ีตองดําเนินการอยางถูกตอง เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ   

(3) กฟภ.  กําหนดกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาทักษะความรู

ความสามารถของคูคาและผูสงมอบของ กฟภ. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามขอบเขตของกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนดูแลผลกระทบจากการกระทําของตนท่ีสงผลตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม  
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(4) กฟภ. ไดกําหนดพฤติกรรมจริยธรรมในการมีสวนรวมและเก่ียวของกับ

การเมืองอยางมีความรับผิดชอบ โดยจะไมนําความสัมพันธในลักษณะอุปถัมภมาใชเพ่ือสงเสริมประโยชนของ 

กฟภ. โดยละเวนประโยชนของประเทศและสังคมโดยรวม 

(5) กฟภ. จัดใหมีกิจกรรมการเสริมสรางความรูความเขาใจ และสราง

บรรยากาศเพ่ือกระตุนจิตสํานึกการประกอบกิจการอยางเปนธรรมของพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ี

เก่ียวของกับ กฟภ. อยางสมํ่าเสมอทุกป 

3.2) การตอตานการทุจริต 

(1) กฟภ. กําหนดนิยามการทุจริต (Corruption) วาหมายถึง การใชอํานาจ

ท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบ  เพ่ือประโยชนสวนตน หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ

ประโยชนของผูอ่ืน โดยการทุจริตอาจอยูในรูปแบบการติดสินบนเจาพนักงานดวยการชักชวน การเสนอ การให

หรือการรับสินบนท้ังท่ีเปนเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชนทับซอน การฉอฉล การฟอกเงิน การยักยอก  

การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคาภายใตแรงอิทธิพล และหมายรวมท้ังการทุจริต

ท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวาง กฟภ. กับหนวยงานของรัฐและ กฟภ. กับบุคคลหรือองคกรเอกชนตางๆ  

(2) กฟภ. สงเสริมใหการตอตานการทุจริตผนวกเปนสวนหนึ่งของงาน

ประจํา โดยมีการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปองกันและปราบปราม 

การทุจริตคอรรัปชั่นท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางตอเนื่อง 

(3) กฟภ. ระบุนิยามและแนวทางการปองกันและตอตานการทุจริตเพ่ิมเติม

เปนสวนหนึ่งของคูมือมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส ซ่ึงไดดําเนินการเผยแพรผานชองทางตางๆ และ

ฝกอบรม เพ่ือใหพนักงานท้ังสวนกลางและภูมิภาคนําไปใชจริงในทางปฏิบัติ โดย ณ สิ้นปจะทําการประเมินผล

สําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานดังกลาวอยางสมํ่าเสมอทุกป  

(4) คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

กฟภ. เปนคณะหลักในการกํากับดูแลและปองกันการทุจริตภายในองคกร พรอมมอบหมายใหสํานักผูวาการ 

รวมกับสํานักตรวจสอบภายใน สายงานทรัพยากรบุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายในอ่ืนๆ 

นํานโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการคณะยอย และคณะกรรมการ กฟภ. กําหนดมาปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(5) กฟภ. เสริมสรางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ

การตรวจสอบภายใน ใหเปนกลไกสําคัญในการปองกันและลดผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบภายใน

องคกร โดยจัดใหมีการพัฒนามาตรฐานและประเมินความเพียงพอของระบบใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

โดยสมํ่าเสมอทุกป  

(6) กฟภ. จัดใหมีกิจกรรมการเสริมสรางความรูความเขาใจ และสราง

บรรยากาศเพ่ือกระตุนจิตสํานึกของพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับ กฟภ. อยางสมํ่าเสมอทุกป 
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3.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

(1) กฟภ. กําหนดนิยามสิทธิมนุษยชน (Human Right) วาหมายถึง  

สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีบุคคลตางมีมาแตเกิด โดยเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติไมวาจะมีถ่ินกําเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ

เผาพันธุ สีผิว ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมเชนใด  

(2) กฟภ. เสริมสรางใหการเคารพสิทธิมนุษยชนถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของ

การปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีมาตรฐานเทียบเทาสากล โดยประยุกตมาตรฐาน ISO 26000 เปนกรอบ

แนวทางในการกําหนดนโยบาย กรอบหลักการและแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงค ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบาย 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ กฟภ. อยางเปนรูปธรรม 

(3) กฟภ. นําหลักการและแนวทางการเคารพตอสิทธิมนุษยชนเผยแพรตอ

พนักงานภายในองคและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

(4) กฟภ. จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอตอการปองกัน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงจัดใหมีกลไกการคุมครองและเยียวยา โดยเปดโอกาสใหพนักงาน ชุมชน และ

สังคมมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง  

(5) กฟภ.  จัดให มี กิจกรรมการเสริมสร างความรู ความเขา ใจ และ 

สรางบรรยากาศเพ่ือกระตุนจิตสํานึกของพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับ กฟภ. เรื่องวัฒนธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชนอยางสมํ่าเสมอทุกป 

3.4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

(1) กฟภ. เสริมสรางใหการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมผนวกเปน 

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 โดยครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ 

ดังนี้ 

- ไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน การฝกอบรม การเติบโตในสายอาชีพ 

- ใหความเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนด

คาตอบแทน 

- ไมใชแรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก  

- ใหพนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม และจัดใหมีสหภาพของพนักงาน 

เพ่ือรวมเจรจาตอรองใหไดรับความคุมครองในรูปแบบตางๆ      

- จัดใหมีความคุมครองทางสังคมและสภาพการทํางานของพนักงาน 

ท้ังการจายคาจางและคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ เวลาทํางาน การหยุดพักผอน วันหยุด การลงโทษทางวินัย 

การใหออกจากงาน และคุมครองพนักงานหญิงตั้งแตตั้งครรภจนถึงคลอดบุตร  

- ใหความคุมครองดานสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน 

อยางเพียงพอและเหมาะสม 
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(2) กฟภ. จัดใหมีหนวยงานเปนผูรับผิดชอบหลักในการนํานโยบาย  

กรอบหลักการและแนวทางการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมไปเผยแพรและปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

 3.5) ความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูใชบริการ 

(1) กฟภ. เสริมสรางใหความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูใชบริการผนวกเปน 

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบาย 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 โดยครอบคลุมเนื้อหา

สําคัญ ดังนี้ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีศักยภาพ

ทางการตลาด และสอดคลองกับความตองการของลูกคา/ผูใชบริการอยางแทจริง 

- การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลลูกคา/ผูใชบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภัยในการเขาถึง 

- การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา/ผูใชบริการท้ังกอนและหลัง

การใหบริการ 

- การใหขอมูลสารสนเทศท้ังดานผลิตภัณฑ บริการและกระบวนการ

ปฏิบัติงานขององคกรแกลูกคา/ผูใชบริการอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได  

- การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึง

สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมถึงการบริโภคอยางยั่งยืนของลูกคา/ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

(2) กฟภ. จัดใหมีหนวยงานเปนผูรับผิดชอบหลักในการนํานโยบาย หลักการ

และแนวทางดานความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูใชบริการ ไปเผยแพรและปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

3.6) การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

(1) กฟภ. เสริมสรางใหการรวมพัฒนาชุมชนและสังคมผนวกเปนสวนหนึ่ง

ของการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 โดยครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 

- การกําหนดกรอบหลักการและแนวทางการรวมพัฒนาชุมชนและ

สังคม โดยมุงเนนการสรางความรวมมือระหวาง กฟภ. กับชุมชนรอบสถานท่ีประกอบกิจการและสังคมท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. 

- การกําหนดแผนงาน/โครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนรอบ

สถานประกอบการและสังคมโดยรวม ท่ีตรงกับความตองการและความคาดหวังของชุมชนและสังคม รวมถึง

สอดคลองกับความสามารถพิเศษของ กฟภ. เพ่ือจัดทําเปนแผนแมบทความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของ กฟภ.  
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- การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมของ กฟภ. กําหนด

ครอบคลุมเรื่องสําคัญตางๆ  เชน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม การจางงาน การพัฒนาทักษะ รวมถึง

การปองกันและแกไขภัยคุกคามท่ีมีผลตอสุขภาพและความเปนอยูของชุมชนและสังคม เปนตน 

(2) กฟภ. กําหนดให มีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการนํานโยบาย  

กรอบหลักการและแนวทางดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคมไปเผยแพรและปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

3.7) การจัดการส่ิงแวดลอม 

(1) กฟภ. เสริมสรางใหการจัดการสิ่งแวดลอมผนวกเปนสวนหนึ่งของ 

การปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการแสดง 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 โดยครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ ดังนี้  

- การปองกันมลภาวะ  

- การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  

- การลดและปรับตัวใหเขากับภาวะโลกรอน  

- การปกปองและบูรณะสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ  

(2) กฟภ . สงเสริมและจูงใจพนักงานของ กฟภ. ใหมีจิตสํานึกท่ีดีตอ 

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของ กฟภ. โดยจัดใหมีการฝกอบรมความรู การกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดี

เผยแพรใหพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ รวมถึงกําหนดกิจกรรมสรางบรรยากาศ เพ่ือกระตุนใหพนักงานยึดม่ัน

การปฏิบัติงานท่ีจะไมกอใหเกิดผลประทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ รวมถึงการรักษาและใชทรัพยากร

อยางคุมคา ซ่ึงพนักงาน กฟภ. ตองเขารวมในกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการ กฟภ. ติดตาม

ผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส  

(3) กฟภ. กําหนดให มีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการนํานโยบาย  

กรอบหลักการและแนวทางดานการจัดการสิ่งแวดลอมไปเผยแพรและปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

3.8) นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินการดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

(1) กฟภ. มุงเนนใหใชนวัตกรรมท่ีรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

โดยกําหนดนโยบาย หลักการและแนวทางการพัฒนา รวมท้ังเผยแพรนวัตกรรมท่ีสะทอนความรับผิดชอบ 

ตอสังคม ระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามกรอบมาตรฐาน 

ISO 26000 เผยแพรใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของ กฟภ. รับรูและ 

ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

(2) พนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียของ กฟภ. ตองรวมมือพัฒนานวัตกรรม

ดานผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการปฏิบัติงานของ กฟภ. ท่ีรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยตองมี

คุณลักษณะสําคัญอยางนอย เชน  
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- คํานึงถึงสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกคา/

ผูใชบริการ พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของทุกกลุม 

- มีความม่ันคงและเชื่อถือไดตามหลักมาตรฐานของกิจการไฟฟา 

ในระดับสากล 

- ปองกันและเสริมสรางการลดการใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมใหเกิดการบริโภคท่ียั่งยืน 

- นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมอยางสมดุลระหวางการประกอบกิจการ

ของ กฟภ. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนตน 

3.9) การจัดทํารายงานความยั่งยืน 

(1) คณะกรรมการ กฟภ. ส งเสริมใหองคกรเปดเผยขอมูลเ ก่ียวกับ 

การปฏิบัติงานของ กฟภ. เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและความยั่งยืนขององคกร โดยมอบหมายใหมี

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เปนผู กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ  

และกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ และรายงานตอคณะกรรมการ กฟภ. อยางสมํ่าเสมออยางนอย

เปนรายไตรมาส  

(2) พนักงานของ กฟภ. มีหนาท่ีตองรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดานกลยุทธ 

แผนงาน ผลิตภัณฑ บริการ การบริหารจัดการ และกระบวนการปฏิบัติงานประจําวันของตนท่ีสงผลตอความ

ยั่งยืนของ กฟภ. ตามแนวทางท่ี กฟภ. กําหนด เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับจัดทํารายงานความยั่งยืน  

(3) กฟภ. จัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting 

Initiative หรือ GRI และเผยแพรแกสาธารณชนภายนอกใหรับรูไดอยางท่ัวถึงเปนประจําทุกป 

 

4) การปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

ทรัพยสินทางปญญาของ กฟภ. ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปน

สิทธิของพนักงานในองคกร หรือบุคคลภายนอกท่ี กฟภ. ไดรับมาและนํามาใชในการประกอบกิจการ 

4.1) กฟภ. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีสอดคลองตามหลักกฎหมาย และแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับสากล รวมถึงจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพ่ือควบคุม และติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานท่ีเขาขาย

การละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ีจะนําไปสูความเสียหายดานภาพลักษณและการเงินของ กฟภ. 

4.2) กรณีท่ี กฟภ. มีการนําทรัพยสินทางปญญาของพนักงาน หรือบุคคลภายนอกมา

ใชในการประกอบกิจการของ กฟภ. เชน นวัตกรรมท่ีพนักงาน กฟภ. คิดคนข้ึนดวยตนเอง และการใช
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เทคโนโลยีหรือซอฟทแวรจากคูคาภายนอกองคกร เปนตน กฟภ. จะตองพิจารณาและกําหนดจายผลตอบแทน

ท้ังในรูปการเงินหรือไมใชการเงินแกพนักงาน หรือบุคคลภายนอกทุกกลุมอยางเปนธรรม ยุติธรรม และโปรงใส   

4.3) พนักงานของ กฟภ. ตองนําแนวปฏิบัติและพฤติกรรมจริยธรรมในการไมละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา มาปฏิบัติโดยเครงครัด จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในท่ีสุด 

  

5) การใหและรับของรางวัลและการเล้ียงรับรอง 

5.1) กฟภ. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีดานการใหและรับของกํานัลและ 

การเลี้ยงรับรองภายใน เผยแพรใหพนักงาน กฟภ. และผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดความเขาใจและถือปฏิบัติ 

5.2) คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ กฟภ. ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 รวมถึงหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพหลักท่ี กฟภ. กําหนด โดยไมรับ เรียกรับ ให หรือสัญญาวาจะให 

ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชนอ่ืนใด ท่ีมีมูลคาเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด หรือแสดงถึงเจตนาท่ีไม

สุจริต และอาจนําไปสูการเลือกปฏิบัติ หรือเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนภายในหนวยงาน  

5.4) กฟภ. ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ 

การตรวจสอบภายใน เพ่ือกํากับดูแล ควบคุม และตรวจติดตามการใหและรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง

โดยบุคลากรภายใน กฟภ. หากพบวามีการดําเนินงานท่ีไมสุจริตใหดําเนินการติดตาม สอบสวน และแกไข

ปญหาอยางยุติธรรมและเรงดวน 

5.5) พนักงานของ กฟภ. ตองแจงเบาะแสผานชองทางการรับขอรองเรียนหรือ 

ชองทางการแจงเบาะแสท่ี กฟภ. กําหนด หากพบเหตุการณกรณีท่ีบุคลากรภายใน กฟภ. ใหและรับของกํานัล

และการเลี้ยงรับรองท่ีไมสุจริตและนําไปสูการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะสงผลใหองคกรเกิดการสูญเสีย

ภาพลักษณและความเสียหายทางการเงินไดในท่ีสุด 
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หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

 

 หลักการ 

กฟภ. ตองเปดเผยขอมูลสารสนเทศสําคัญท้ังขอมูลทางการเงินและไมใชการเงิน ตาม พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางครบถวน ถูกตอง เชื่อถือ

ได สมํ่าเสมอ และทันกาล ผานชองทางท่ีผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและเทาเทียม

กัน ยกเวนขอมูลท่ีระบุในกฎหมายหรือระเบียบวาหามเปดเผย 

ขอมูลท่ีเปดเผยครอบคลุมขอมูลสําคัญท้ังรายงานการทางเงินและรายงานท่ีไมใชการเงิน 

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการคณะยอยของ กฟภ. นโยบาย

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการองคกรอ่ืนๆ ท้ังนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง นโยบายเสริมสรางความโปรงใส และนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1) การเปดเผยขอมูล 

1.1) กฟภ. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศสําคัญท้ังขอมูลทางการเงินและไมใช

การเงิน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียของ กฟภ. ไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 

(1) ขอมูลท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจ 

(2) โครงสรางการบริหารองคกร 

(3) โครงสรางเงินทุน 

(4) สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ 

(5) การลงทุนท่ีสําคัญในปจจุบันและอนาคต 

(6) ผลการดําเนินงานขององคกร ไดแก  ผลการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

และงบการเงิน 

(7) ขอมูลดานการบริหารจัดการองคกร ท้ังดานการบริหารความเสี่ยง  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

(8) รายงานการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดวย 

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- ประวัติ โครงสราง และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- หลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการ 

- กฎบัตรคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

- การเขาประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการคณะยอย  

เปนรายบุคคล แยกตามประเภทคาตอบแทน 
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- นโยบายและคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 

คณะยอย เปนรายบุคคลแยกตามคาตอบแทน 

- รายชื่อรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทท่ีกรรมการเขาดํารงตําแหนงในฐานะ

กรรมการหรือผูบริหารระดับสูง 

- คาตอบแทนของผูบริหาร 

- นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ท่ีสําคัญท่ีกรรมการถือครองประจําป 

- รายงานท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของ กฟภ.  

ในระหวางป 

(9) นโยบาย กิจกรรม และผลสําเร็จของการดําเนินการดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR) 

(10) รายงานการดําเนินงานตางๆ ขององคกร 

(11) รายงานทางการเงิน 

(12) สารสนเทศเก่ียวกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.2) กฟภ. จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบเรื่องการเปดเผยขอมูลสารสนเทศขององคกร 

รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและการประสานงานกับผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกทุกกลุม  

โดยหนวยงานงานดังกลาวจะเปนผูกลั่นกรองและเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ขององคกรแกผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอกตามกรอบแนวทางท่ี กฟภ. กําหนด  

1.3) คณะกรรมการ กฟภ. สงเสริมใหมีการจัดทํางบการเงินและรายงานทางการเงิน

ท่ีเปนไปตามหลักมาตรฐานทางบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป และเปดโอกาสใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สตง.) เขาสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยางครบถวนและโปรงใส  

โดยหากพบกรณีผิดปกติระหวางงบการเงินและรายงานทางการเงิน สตง. ในฐานะผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐ 

สามารถรายงานความผิดปกติดังกลาวแกคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และ/หรือคณะกรรมการ กฟภ. 

ไดโดยทันที เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาโดยเรงดวนตอไป 

1.4) กฟภ. จัดใหมีชองทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท้ังดานการเงินและไมใช

การเงินท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกรเขาถึงไดโดยงาย อยางนอยตอง

ครอบคลุมรายงานประจําปและเว็บไซตของ กฟภ. และชองทางดังกลาวตองกําหนดใหมีอยางนอย 2 ภาษา 

ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือใหการเผยแพรความรูเปนไปอยางท่ัวถึง โปรงใสและเปนธรรม 

1.5) พนักงานของ กฟภ. ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลแกสาธารณะ ตองใหขอมูล

สารสนเทศท้ังดานการเงินและไมใชการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และเพียงพอ และเปดเผยขอมูล 

ผลการดําเนินงานท้ังในเชิงบวกและเชิงลบท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัติงานขององคกร  

ท้ังนี้เพ่ือใหสาธารณะเกิดความเขาใจและไดรับขอมูลโดยไมบิดเบือนจากขอเท็จจริง 
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1.6) หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลแกสาธารณะ ตองดําเนินการเปดเผย

ขอมูลสารสนเทศในรูปของรายงานประจําปใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน  

ณ สิ้นปของ กฟภ. อยางไรก็ตาม หากภายหลัง 6 เดือนหลังจากสิ้นปบัญชีแลว สตง. ยังไมทําการรับรองงบ

การเงิน กฟภ.จะจัดทํารายงานประจําปโดยใชตัวเลขในงบการเงินท่ีจัดสงและนําเสนอใหแก สตง. เปนขอมูล

เบื้องตนเพ่ือเผยแพรแกสาธารณะ โดยภายหลังเม่ือ สตง. รับรองงบการเงินแลว กฟภ. จะเรงปรับปรุงรายงาน

ประจําปและเปดเผยงบการเงินท่ีผานการรับรองจาก สตง. แกสาธารณชนโดยเรงดวนตอไป 

1.7) พนักงาน กฟภ. ตองดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ กฟภ. 

รวมท้ังตองมีเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินงานและการทําธุรกรรมตางๆท่ีครบถวน เพียงพอ ถูกตอง 

เชื่อถือได และทันกาล เพ่ือใหผูบันทึกและจัดทําการประเมินรายงานทางบัญชีและการเงินสามารถบันทึกและ

จัดทํารายงานทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของ กฟภ. ไดอยางครบถวนสมบูรณ ตามมาตรฐาน 

การบัญชีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

1.8) ผูบริหารและพนักงานของ กฟภ. ตองมีหนาท่ีในการจัดเตรียมและใหขอมูล

รายงานการดําเนินงานตางๆ โดยไมบิดเบือนขอมูลหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะเปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับ 

การบัญชีและการเงิน หรือขอมูลการปฏิบัติงานดานท่ีไมใชทางการเงินอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานทุก

ระดับตระหนักถึงความรับผิดชอบเก่ียวกับความถูกตองของรายงานทางการบัญชีและการเงินรวมกับ

คณะกรรมการและผูบริหารของ กฟภ. 

1.9) ผูบริหารและพนักงานของ กฟภ. ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทําบัญชี และการบันทึกผลการดําเนินงานของ กฟภ . เปนไปอยางถูกตอง 

ตามมาตรฐาน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายตองเปนไปอยางซ่ือสัตยและมีจริยธรรม ไมยุงเก่ียวกับกิจกรรมท่ีผิด

กฎหมายและผิดจริยธรรม อีกท้ังติดตาม จัดเก็บ และบันทึกขอมูลโดยใชความเปนกลาง ปราศจากอคติ  

และซ่ือตรง เห็นประโยชนขององคกรมากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง 

 

2) การควบคุมภายใน 

2.1) คณะกรรมการ กฟภ. กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหองคกรมีระบบ 

การควบคุมภายในท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล อยางนอยตามแนวทางการดําเนินงานของ Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และสอดคลองกับระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และหลักเกณฑ

การควบคุมภายในของ สคร. กระทรวงการคลัง  

2.2) กฟภ. จัดใหมีการจัดทําแผนการควบคุมภายในเชิงกลยุทธและแผนประจําป  

ท่ีมีพ้ืนฐานจากการประเมินความเสี่ยงระดับองคกรของ กฟภ. โดยมีองคประกอบครอบคลุมการพัฒนาและ

เสริมสรางมาตรฐาน ท้ังดานการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลการควบคุมภายใน อยางครบถวน  
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ตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงระดับองคกรของ กฟภ. ซ่ึงจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงของ กฟภ.  และคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเริ่มปบัญชี 

2.3) คณะกรรมการ กฟภ. ติดตามผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในท่ีผาน

การกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.  

อยางสมํ่าเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส 

2.4) กฟภ . จั ดให มีการติดตามและประเ มินมาตรฐานและความเ พียงพอ 

ของการควบคุมภายในผานการประเมินท้ังดวยตนเอง (Self Assessment) และการประเมินจากผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญจากภายนอก (External Assessment) 

2.5) คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. กํากับดูแล ติดตาม และประเมิน 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายงานเก่ียวกับประสิทธิผลการควบคุมภายในของฝาย

จัดการ รายงานสอบทานการควบคุมภายในของสํานักตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี รวมท้ังติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง แกไขขอบกพรองของระบบควบคุมภายในจากฝายจัดการ 

2.6) ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของ กฟภ ตองสงเสริมและนําแนวปฏิบัติ 

กระบวนการควบคุมภายใน และคูมือปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการ กฟภ. กําหนดเปนมาตรฐานไปปฏิบัติ เพ่ือให

เกิดความม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. บรรลุไดตามวัตถุประสงค ไมเกิดความเสียหาย รั่วไหล 

สิ้นเปลือง หรือเกิดการทุจริตภายในองคกร ทําใหรายงานทางการเงินเชื่อถือได และสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของท้ังหมดอยางครบถวนสมบูรณ 

2.7) กฟภ. จัดใหมีหนวยงานสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของ

นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมท้ังการปฏิบัติงานอยางครบถวนตามมาตรฐานการควบคุมภายในนําเสนอแก

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ. รวมถึงมอบขอเสนอแนะใหฝายงานท่ีเก่ียวของ

นําไปปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการควบคุมภายใน  

ใหสอดคลองกับมาตรฐาน สภาพแวดลอม และปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของ กฟภ. ตอไป 

 

3) การทบทวนรายงานทางการเงิน 

3.1) กฟภ. กําหนดขอบเขตและความถ่ีในการทบทวนรายงานทางการเงิน 

อยางสมํ่าเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส โดยพิจารณาอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานะและ 

ความตองการใชงานของผูใชงบการเงินของ กฟภ. 

3.2) คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. สํานักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี

ภายนอก คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูกํากับดูแลดําเนินการทบทวนรายงานทางการเงินของ 

กฟภ. 

3.3) พนักงานของ กฟภ. ท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเงินมีหนาท่ีรับผิดชอบให

ขอมูลทางการเงิน บันทึกและรายงานขอมูลทางการเงินอยางซ่ือสัตย โปรงใส และมีจริยธรรมจรรยาบรรณตาม

วิชาชีพ  



คูมือการกํากับดแูลกจิการที่ดขีองการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ฉบับปรับปรุงป 2560 

36 

 

 

 

4) การตรวจสอบภายใน 

4.1) คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ

ตรวจสอบภายในโดยรวมของ กฟภ. ตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีของ Institute of Internal Auditors 

หรือ IIA ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

และหลักเกณฑการตรวจสอบภายในของ สคร. กระทรวงการคลัง  

4.2) คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมายสํานักตรวจสอบภายในเปนผูดูแลรับผิดชอบ

งานดานการตรวจสอบภายในของ กฟภ. เพ่ือนํานโยบายและแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ กฟภ. กําหนดไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลท่ัวท้ังองคกร 

4.3) คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. กํากับใหมีการจัดทํากฎบัตรของสํานัก

ตรวจสอบภายในท่ีเปนลายลักษณอักษร มีเนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังโครงสราง บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน อํานาจ ความสัมพันธระหวางหัวหนา 

ผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และฝายบริหาร ความสัมพันธระหวางหัวหนา 

ผูตรวจสอบภายในกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและองคกรกํากับดูแลอ่ืน ความสัมพันธระหวางหัวหนาสํานัก

ตรวจสอบภายในกับฝายบริหารและบุคคลอ่ืนท่ีไดรับรายงาน การตรวจสอบภายใน ความเปนอิสระ วิธี

ปฏิบัติการตรวจสอบ สายการบังคับบัญชา การตรวจสอบภายในเพ่ือใหความเชื่อม่ันแกฝายบริหาร  

การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน แนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหความเห็นจากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ สิทธิ และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางครบถวนสมบูรณ นําเสนอใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ กฟภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือนําไปใชจริงในทางปฏิบัติ 

4.4) กฟภ. ตองจัดทําแผนการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธและประจําป ท่ีมีพ้ืนฐาน

จากการประเมินความเสี่ยงระดับองคกรของ กฟภ. นําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และ

คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเริ่มปบัญชี   

4.5) กฟภ. เสริมสรางกระบวนการติดตามและรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ี

โปรงใส โดยจัดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในแกคณะกรรมการตรวจสอบของ 

กฟภ. โดยตรง ควบคูกับนําเสนอผลการตรวจสอบภายในแกผูวาการ กฟภ. เพ่ือทราบ โดยมีความถ่ีอยางนอย

เปนรายไตรมาส  

4.6) คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. จะเปนผูพิจารณาประเมินอัตรากําลัง 

ศักยภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทนและแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ ของสํานักตรวจสอบภายใน ท้ังนี้เพ่ือ

ทําใหม่ันใจไดถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในท่ีปลอดจากอํานาจการบังคับ

บัญชาของฝายจัดการของ กฟภ. 
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5) การบริหารความเส่ียง 

5.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร ตามมาตรฐาน Enterprise Wide Risk Management (ERM) 

และหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยง สคร. กระทรวงการคลัง  

5.2) กฟภ. มอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย เปนผูดูแล

รับผิดชอบหลักในการนํานโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงของ กฟภ. กําหนดไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

5.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ 

และแนวทางการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง กลยุทธและบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงบูรณาการท่ัวท้ัง

องคกร ครอบคลุมความเสี่ยงท้ังดานการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation 

Risk) ความเสี่ยงดานกลยุทธทางธุรกิจ (Strategic Risk) และความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ (Compliance Risk) เพ่ือใหฝายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยนําไป

ปฏิบัติ 

5.4) กฟภ. ตองจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ

ระยะยาวและประจําป  เ พ่ือเปนกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ นําเสนอให

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเริ่มป

บัญชี 

5.5) กฟภ. ตองดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมผลการบริหารความเสี่ยงนําเสนอแก

คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการ กฟภ. รับทราบหรือพิจารณาตามความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ

อยางนอยเปนรายไตรมาส 

5.6) กฟภ. ตองจัดใหมีการฝกอบรมความรูความเขาใจ และจัดกิจกรรมสราง

บรรยากาศ เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานทุกระดับของ กฟภ. ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง และนําหลักการ

และแนวปฏิบัติดานการบริหารความเสี่ยงมาผนวกเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน 
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

 

 หลักการ 

คณะกรรมการ กฟภ. มีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานของ กฟภ. ใหเปนไปตาม

กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย และเปาหมายขององคกร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและมีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็น บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ชอบธรรม เปนไปตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของ กฟภ. รวมถึงรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียม 

1) องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กฟภ.  

องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กฟภ. เปนไป

ตาม พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1) องคประกอบคณะกรรมการ กฟภ.  

คณะกรรมการ กฟภ. ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอ่ืนอีก

ไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 13 คน และมีผูวาการ กฟภ. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  

โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ท้ังนี้ กรรมการอ่ืนจะตองแตงตั้งจากบุคคล 

ในบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอ่ืนท้ังหมด  

โดยไมนับรวมกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง และกําหนดใหมีกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาคณะกรรมการโดยรวมจะดํารงรักษาไวซ่ึงประโยชนสูงสุดของประเทศและสวนรวม

เปนหลัก โดยกรรมการอิสระตองไมใชกรรมการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กรรมการ 

โดยตําแหนง รวมถึงกรรมการบริหาร 

 

 
 

คณะกรรมการ กฟภ. สามารถแตงตั้งคณะกรรมการคณะยอยเพ่ือทําหนาท่ีชวย

ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจําเปนและความเหมาะสม เสนอใหคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอนุมัติ  

 

 

ความเปนอิสระของคณะกรรมการ กฟภ. หมายถึง “การแสดงความเห็นไดอยางเสรีบนพ้ืนฐานของความ

ถูกตอง ชอบธรรม และตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ หรือใชดุลยพินิจเพ่ือ

ประโยชนขององคกรอยางแทจริง ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมคํานึงถึงประโยชน

สวนตนหรือบุคคลอ่ืน อันพึงไดจากการตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจนั้นๆ และปราศจากความสัมพันธอันใดท่ีมี

ผลประโยชนทับซอนกับ กฟภ. ท้ังทางตรงและทางออม” 
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1.2) คุณสมบัติของกรรมการ กฟภ.  

 กรรมการ กฟภ. ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย  

(2) มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ  

(3) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสม จัดเจน เพียงพอเก่ียวกับการจัดการ

ธุรกิจ การไฟฟา วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับกิจการของ กฟภ. 

(4) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กฟภ. หรือในกิจการท่ีกระทําใหแก 

กฟภ. หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของ กฟภ. ท้ังทางตรงและทางออม หรือพนจากการ

เปนผูมีสวนไดเสียไมเกินสามป เวนแตเปนผูถือหุนภาครัฐหรือเปนหุนสวนท่ีจํากัดความรับผิดในกิจการ หรือ

เปนประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดําเนินกิจการ โดยมอบหมายของ กฟภ. 

(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(6) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(9) ไมเปนผูถือหุนภาครัฐของ กฟภ. นั้น หรือผูถือหุนภาครัฐของนิติบุคคลท่ี 

กฟภ. ถือหุนอยู 

(10) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลท่ี กฟภ. เปนผูถือหุนภาครัฐ เวนแต

คณะกรรมการของ กฟภ. มอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนในนิติบุคคลท่ี กฟภ.  

ถือหุน  

1.3) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ กฟภ.  

กรรมการ กฟภ. มีวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้ 

- ประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนง

คราวละ 3 ป 

- ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้ง

อีกได 

- กรณีท่ีมีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหมีการแตงตั้งประธานกรรมการ 

หรือกรรมการ เขาแทน แลวแตกรณีผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหเขาแทนนี้ ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา

ของผูซ่ึงตนแทน 
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- กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกิน 2 

วาระติดตอกัน การนับวาระกรรมการตองดํารงตําแหนงจบครบวาระจึงจะถือวาเปนหนึ่งวาระ และจะตอง

ดํารงตําแหนงจนครบวาระติดตอกันสองวาระจึงไมสามารถแตงตั้งเปนกรรมการไดอีก  

- กรณีการแตงตั้งกรรมการใหมท้ังหมด การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงให

นับหนึ่งใหมพรอมกันท้ังคณะ โดยเริ่มตนตั้งแตวันท่ีไดแตงตั้งเปนตนไป 

2) หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟภ.  

คณะกรรมการ กฟภ. มีบทบาทสําคัญในการวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ 

กฟภ. โดยตาม พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ.2503 มาตรา 23 กําหนดใหคณะกรรมการ กฟภ. มีอํานาจและความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) วางขอบังคับเก่ียวกับการดําเนินการดานตางๆ ของ กฟภ. ตามท่ีกําหนดใหในมาตรา 13 

พ .ร .บ . กฟภ . พ .ศ. 2503 อาทิ การจัดหา จําหนาย หรือดําเนินงานเก่ียวกับทรัพยสินของ กฟภ . ,  

กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงผลิตพลังงานไฟฟา กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟา  

ภายใตบังคับมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 กูยืมเงินหรือลงทุน 

ออกพันธบัตร จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟาหรือธุรกิจ 

ท่ีเปนประโยชนแกกิจการของ กฟภ. เปนตน 

(2) วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 

(3) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 

(4) วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงาน และขอบังคับวาดวยระเบียบวินัยและ 

การลงโทษพนักงาน 

(5) กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟา คาบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

(6) กําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน 

(7) วางขอบังคับวาดวยเครื่องแบบพนักงาน 

(8) ว า งข อบั ง คั บว า ด ว ย กา รจํ าหน า ยทรั พย สิ น และหนี้ สู ญออกจ ากบัญชี  

ท้ังนี้ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

3) โครงสรางคณะกรรมการ กฟภ.  

  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 เมษายน 2541 เรื่อง มาตรการปองกันแสวงหา

ผลประโยชนจากการเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจแตละแหงตองจัดใหมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ กฟภ. ข้ึน โดยแตงตั้งจากกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ท้ังนี้ คณะกรรมการ กฟภ.  สามารถ

แตงตั้งคณะกรรมการคณะยอย เพ่ือชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจําเปนและรายงานตรงตอ

คณะกรรมการ กฟภ. ซ่ึงปจจุบันคณะกรรมการ กฟภ. ไดแตงตั้งคณะกรรมการคณะยอย (ไมรวม

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระ) จํานวน 12 คณะ  
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โครงสรางคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอย 
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4) การแตงตั้งคณะกรรมการคณะยอย  

 คณะกรรมการคณะยอยของ กฟภ. มีจํานวน 12 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการ

คณะยอยท่ีคณะกรรมการ กฟภ. แตงตั้งจํานวน 10 คณะ คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการ

อิสระ โดยมีรายละเอียดแตละคณะ ดังนี้ 

 

4.1) คณะกรรมการบริหารของ กฟภ.  

โครงสราง: คณะกรรมการบริหารของ กฟภ. แตงตั้งจากกรรมการ กฟภ. 

จํานวน 3-5 ทาน โดยมีผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ และกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปน

กรรมการบริหารจะไมสามารถดํารงตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

ของผูวาการ และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.  

อํานาจหนาท่ี: คณะกรรมการบริหารของ กฟภ. มีอํานาจหนาท่ี (1) พิจารณา

และอนุมัติแทนคณะกรรมการ กฟภ. ตามขอบังคับ กฟภ. วาดวยการซ้ือและการจาง ยกเวนการอนุมัติสั่งซ้ือ

และสั่งจาง ในวงเงินเกิน 500 ลานบาท (2) พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติซ้ือและจาง ในวงเงินเกิน 500 

ลานบาทกอนนําเสนอคณะกรรม กฟภ. (3) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ขอบังคับ กอนนําเสนอคณะกรรมการ 

กฟภ. (4) พิจารณากลั่นกรองแผนการดําเนินงานตางๆ ของ กฟภ. ยกเวนแผนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ กฟภ.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.  และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ 

ไดใหความเห็นชอบอยูแลว (5) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจําปของ กฟภ. กอนนําเสนอคณะกรรมการ 

กฟภ. (6) พิจารณาและอนุมัติแทนคณะกรรมการ กฟภ. ในกรณีเปลี่ยนรายละเอียดของรายการในงบลงทุน 

ท่ีมิใชสาระสําคัญ และในกรณีการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนท่ีไมเกินวงเงินข้ันต่ําภายในหมวดเดียวกัน และ  

(7) การดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ กฟภ. ไดอนุมัติมอบหมายไว 

4.2)  คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.  

โครงสราง: คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. แตงตั้งจากกรรมการ กฟภ.  

3-5 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระอยางนอย 2 ใน 3 และอยางนอย 1 ทานตองมีความรู ความเขาใจ หรือมี

ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน กรรมการตรวจสอบยังตองไมเปนกรรมการคณะยอยคณะใดยกเวน 

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. หรือคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

กฟภ. นอกจากนี้ ยังตองไมเปนขาราชการประจําในกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น 

อํานาจหนาท่ี: คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. มีอํานาจหนาท่ี (1) จัดทํา

ขอบังคับ กฟภ. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เสนอตอคณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

และจัดใหมีการสอบทานขอบังคับอยางนอยปละ 1 ครั้ง (2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการควบคุมภายใน (3) สอบทานให กฟภ. มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ  

(4) สอบทานการดําเนินงานของ กฟภ. ให ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน  

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ กฟภ. (5) พิจารณาและใหความเห็นตอ
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คณะกรรมการ กฟภ. เก่ียวกับการแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน และพิจารณาความดี

ความชอบประจําปของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน (6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ี

มีโอกาสเกิดการทุจริต (7) ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และเสนอแนะใหสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวาจําเปน (8) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ตอคณะกรรมการ กฟภ. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังเพ่ือ

ทราบ (9) ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง (10) เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของ กฟภ. (11) กํากับดูแลใหมีการบูรณาการระหวางการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ (GRC) และ (12) ปฏิบัติงานอ่ืนใด

ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย 

4.3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ กฟภ. 

โครงสราง: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. แตงตั้งจากกรรมการ 

กฟภ. ไมเกิน 5 ทาน มีผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง  

อํานาจหนาท่ี: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. มีอํานาจหนาท่ี  

(1) กํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน (3) ใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในประจําป  

(4) กํากับดูแลใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. และจัดทํารายงานเปนรายไตรมาส

และรายงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการ กฟภ. (5) กํากับดูแลใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในของ กฟภ. และการจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (6) อนุมัติแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในตามความเหมาะสม (7) กํากับดูแลใหมีการบูรณาการระหวางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance – Risk Management – 

Compliance: GRC) และ (8) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามท่ี

คณะกรรม กฟภ. มอบหมาย 

 

4.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม  

โครงสราง: คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

แตงตั้งจากกรรมการ กฟภ. จํานวน 3-5 ทาน เปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน และกรรมการท่ีไดรับ 

การแตงต้ังเปนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม จะไมสามารถเปน

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และคณะกรรมการบริหารของ กฟภ.  

อํานาจหนาท่ี: คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ

สังคม มีอํานาจหนาท่ี (1) วางกรอบและเสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ของ กฟภ.  

ตอคณะกรรมการ กฟภ. (2) ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ กฟภ. และฝายบริหารในเรื่องเก่ียวกับการกํากับ
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ดูแลกิจการท่ีดีฯ (3) ทบทวนแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ (4) ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ 

เปาหมาย และพิจารณากลั่นกรองแผนแมบท และ/หรือ แผนการดําเนินงานประจําปดานการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีฯ (5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินงานดาน

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ (6) กํากับดูแลใหมีการบูรณาการระหวางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความ

เสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance – Risk Management – Compliance: GRC) 

(7) กํากับดูแลการบริหารจัดการขอรองเรียนใหเปนระบบ (8) สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของ กฟภ. 

ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบและนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต (9) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการความยั่งยืน (10) สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ 

หรือบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของ มาใหถอยคํา ชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือมา

ตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามเห็นสมควร และ(11) สนับสนุนและติดตามการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ผูบริหาร และพนักงาน กฟภ. ในกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม 

4.5)  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ  

โครงสราง: คณะกรรมการกิจการสัมพันธ จัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ประกอบดวย ประธานกรรมการกิจการสัมพันธซ่ึงแตงตั้งจากกรรมการ กฟภ. 

1 ทาน รวมดวยผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ฝายละ 9 ทาน เปนกรรมการ  

อํานาจหนาท่ี: คณะกรรมการกิจการสัมพันธ มีอํานาจหนาท่ีตาม พ.ร.บ.

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ .ศ.2543 มาตรา 23 ซ่ึงครอบคลุม (1) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ  

(2) หาทางปรองดอง ระงับขอขัดแยงใน กฟภ. (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางานอันจะเปน

ประโยชนตอนายจาง ลูกจางและ กฟภ. (4) ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจาง หรือ

สหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย และ (5) ปรึกษาหารือเก่ียวกับการพิจารณา

ปรับปรุงสภาพการจาง 

4.6)  คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร  

โครงสราง: คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแตงตั้งจาก

กรรมการ กฟภ. ตามจํานวนความเหมาะสม และให มีรองผู ว าการสายงานท่ี เ ก่ียวของรวมเปน

คณะอนุกรรมการ   

อํานาจหนาท่ี: คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมีอํานาจ

หนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานดาน ICT ของ กฟภ. ซ่ึงครอบคลุม (1) การพิจารณากรอบทิศทางการลงทุนใน

โครงการท่ีเก่ียวของกับดาน ICT ของ กฟภ. (2) การพิจารณาทิศทางและนโยบายการเชื่อมตอระบบงานตางๆ 

ภายใตโครงการ ICT ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (3) การพิจารณาเทคโนโลยีดานสารสนเทศท่ีเปนมาตรฐานและ

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดาน ICT ของ กฟภ. (4) การพิจารณากลั่นกรองแผน ICT Road Map ท้ังในระยะ

สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (5) การพิจารณาแผนงาน/งานโครงการท่ีมีการนําเขาระบบหรืออุปกรณท่ี



คูมือการกํากับดแูลกจิการที่ดขีองการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ฉบับปรับปรุงป 2560 

45 

 

 

เก่ียวของกับ ICT (6) การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กฟภ. (7) สามารถมอบ

อํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ. (8) พิจารณาอนุมัติ

กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ. (9) ติดตามความคืบหนาของโครงการ ICT ของ กฟภ. วาได

ปฏิบัติตามแผนและประเมินความสําเร็จของโครงการ (10) สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับความรู

ความสามารถการใหบริการดาน ICT ของ กฟภ. (11) รายงานผลการจัดหาใหคณะกรรมการ กฟภ. ไตรมาสละ 

1 ครั้ง และ (12) งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. มอบหมาย  

4.7)  กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.  

โครงสราง: กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. หมายถึง กรรมการ กฟภ. 

ท่ีไมไดสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไมเปนผูแทนกระทรวงการคลัง กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการบริหาร

ของ กฟภ.  

อํานาจหนาท่ี: กรรมการอิสระมีอํานาจหนาท่ี (1) ใชดุลยพินิจท่ีเปนอิสระของ

ตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ โดยใชทักษะและประสบการณของตน พิจารณาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

(2) คุมครองผลประโยชนของภาครัฐ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน (3) เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นใน

การกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดขององคกร และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ 

ฝายบริหาร ท้ังนี้ กรรมการอิสระควรเขาประชุมกรรมการอิสระทุกครั้ง และทํารายงานรับรองความเปนอิสระ 

เม่ือไดรับการแตงตั้ง และเปนประจําทุกป  

4.8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กฟภ.  

โครงสราง: คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

กฟภ. แตงตั้งจากกรรมการ กฟภ. ไมนอยกวา 3 ทาน   

อํานาจหนาท่ี: คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจ (1) พิจารณาแบบประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการ รายคณะ และรายบุคคล ตามท่ีคณะทํางานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงตนเองของคณะกรรมการ 

กฟภ. เสนอ โดยมีการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเปนประจําทุกป (2) กําหนดแนวทางใน

การประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กฟภ. (3) ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

กฟภ. (4) จัดทําแผนงานในการเพ่ิมประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมและนําไปสูการปฏิบัติ (5) ติดตามประเมิน

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงาน ทุก 6 เดือน และ (6) วิเคราะหโครงสรางและองคประกอบของ

คณะกรรมการ กฟภ. ใหทันตามกําหนด และเสนอใหคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาหรือทราบตามแตกรณี 

4.9) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการ  

โครงสราง: คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการ แตงตั้ง

จากกรรมการ กฟภ. โดยมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานรวมอยูดวย  

อํานาจหนาท่ี: คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจ (1) กําหนดรายละเอียด วิธีการ

ประเมิน และเกณฑชี้วัดในการประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการ (2) หารือรวมกับผูวาการเพ่ือทําความ

เขาใจรวมกันเก่ียวกับรายละเอียดวิธีการประเมินการดําเนินงานกอนการประเมิน (3) ติดตามผลการดําเนินงาน

รวมท้ังปญหา อุปสรรคตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาเก่ียวกับการประเมินผลใหคณะกรรมการ กฟภ. 
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ทราบ (4) ประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการตามเกณฑท่ีกําหนด (5) พิจารณาคาตอบแทนรายเดือนและ

คาตอบแทนพิเศษของผูวาการ ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังและเง่ือนไขในสัญญาจาง และ (6) จัดใหมี

การแถลงผลงานและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญขององคกร 

4.10) คณะกรรมการสรรหา  

โครงสราง: คณะกรรมการสรรหาแตงตั้งจากกรรมการ กฟภ. จํานวน 5 ทาน  

อํานาจหนาท่ี: คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาท่ี (1) ดําเนินการสรรหาผูท่ีมี

ความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมท่ีจะเปนผูวาการ กฟภ. โดยจะตองมีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณ

ในวันยื่นใบสมัคร ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และตองไมเปนกรรมการของ กฟภ. เวนแตเปน

ผูบริหารซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง (2) ประกาศรับสมัครเพ่ือเชิญชวนผูท่ีสนใจใหมาสมัครเปนผูวาการ 

กฟภ. โดยวิธีประกาศรับสมัครอยางเปดเผยตามสื่อตางๆ อยางนอย 2 ประเภท (3) ดําเนินการสรรหาผูวาการ 

กฟภ. ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยคํานึงถึงความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได และ  

(4) เม่ือสรรหาไดผูท่ีเหมาะสมแลว ใหเสนอชื่อตอคณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือพิจารณา โดยอาจเสนอชื่อผูมีความ

เหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได โดยคณะกรรมการ กฟภ. ตองดําเนินการอยางชาไมเกิน 1 ป นับแตผูบริหารเดิม

ไดพนตําแหนง 

4.11) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

โครงสราง: คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแตงตั้งจากกรรมการ กฟภ. 

โดยมีผูแทนจากกระทรวงการคลังรวมเปนอนุกรรมการ โดยการแตงตั้งดําเนินการควบคูกับการแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหา  

อํานาจหนาท่ี: คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจ (1) พิจารณากําหนดผลตอบแทน

สําหรับผูท่ีจะดํารงตําแหนงผูวาการ กฟภ. ตามกรอบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (2) พิจารณารางสัญญาจาง

และเจรจาตอรองผลตอบแทนกับบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการ กฟภ. ตามหลักเกณฑและ 

แนวทางการจายผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง และ (3) เสนอผลการพิจารณาพรอมรางสัญญาจางบริหาร

ในตําแหนงผูวาการ กฟภ. ตอคณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือพิจารณา แลวเสนอกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ 

4.12) คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ

คําส่ังใหพนักงานชดใชคาสินไหมทดแทนความรับผิดทาง 

โครงสราง: ประธานกรรมการ กฟภ. พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณคําสั่งใหพนักงานชดใชคาสินไหมทดแทนความรับผิด

ทางละเมิด โดยควรมีกรรมการ กฟภ. และผูบริหาร กฟภ. รวมเปนคณะอนุกรรมการฯ ดวย  

อํานาจหนาท่ี: คณะอนุกรรมการฯ หนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง อุทธรณคําสั่งทาง

ปกครอง คําสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณคําสั่งใหพนักงานชดใชสินไหมทดแทนความรับผิดทาง

ละเมิด ตามขอบังคับ กฟภ. วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
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พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ความรับผิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 รวมท้ังการรองทุกข ตามระเบียบ กฟภ. วาดวยการรอง

ทุกข และการรองเรียน พ.ศ.2545 แลวเสนอความเห็นตอประธานกรรมการ กฟภ. เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

  

4.13) การประเมินคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอย 

(1) คณะกรรมการ กฟภ. กําหนดใหมีการประเมินตนเองท้ังรายบุคคลและ 

รายคณะ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และกําหนดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการคณะยอยเปนรายคณะ

ทุกไตรมาส เพ่ือใหคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอยแตละคณะไดรับขอมูลผลการปฏิบัติงาน

ของตนเองในรอบปไดอยางครบถวน และสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองไดอยางเปนระบบและ 

มีประสิทธิภาพตอไป  

(2) คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอยแตละคณะ กําหนดให

นําผลประเมินในรอบปมาจัดทําเปนแผนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กฟภ. และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

อยางเปนรูปธรรม และนําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป  

(3) คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมิน

ตนเองทุกป 

(4) คณะกรรมการ กฟภ. สนับสนุนและเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกหรือ 

ท่ีปรึกษาท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เขาตรวจประเมินความคุณภาพและมาตรฐาน

ของระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอยแตละคณะ อยางสมํ่าเสมอ

ทุกๆ 3 ป 

(5) กฟภ. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบาย หลักเกณฑ ข้ันตอน  

ผลการประเมินตนเอง และผลการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอยแตละคณะ 

ในรายงานประจําป และเว็บไซตขององคกรอยางสมํ่าเสมอทุกป เพ่ือสงเสริมเรื่องการเปดเผยขอมูลและ 

ความโปรงใส 

5) การประชุมคณะกรรมการ กฟภ.  

(1) คณะกรรมการ กฟภ. กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือ

ตามความเหมาะสม โดยจัดทํากําหนดการประชุมและวาระการประชุมเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการ

แตละคนทราบ เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเขารวมประชุมไดอยางครบถวนเหมาะสม โดยไมให

เกิดวาระเวียน วาระจร การถอน การเพ่ิม หรือการขอสัตยาบัณ 

(2) คณะกรรมการ กฟภ. จัดใหมีการจัดทําและนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหแก

คณะกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการกอนวันประชุม 

(3) คณะกรรมการ กฟภ. กําหนดใหกรรมการทุกคนเขารวมการประชุมไมนอยกวา 

รอยละ 80 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีข้ึนในรอบป 
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(4) ประธานกรรมการ กฟภ. และผูวาการรวมกันพิจารณาคัดเลือกเรื่องเขาสูวาระ 

การประชุมคณะกรรมการ โดยเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเปนประโยชนตอ กฟภ. 

เขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการได 

(5) คณะกรรมการ กฟภ. สนับสนุนใหผูวาการ เชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม

คณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือใหขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผานประสบการณโดยตรง เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและอนุมัติเรื่องสําคัญตางๆ และเพ่ือใหคณะกรรมการ กฟภ. มีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูง 

(6) ประธานกรรมการ กฟภ. จัดใหมีการประสานงานระหวางคณะกรรมการ กฟภ. และ

ฝายบริหาร เพ่ือใหม่ันใจวา บทบาทของท้ังสองฝายมีความชัดเจนและเขาใจตอกันและกันเปนอยางดี 

(7) คณะกรรมการ กฟภ. กําหนดใหสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจาก

ผูวาการ หรือผูบริหารอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด ในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการ

อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของ กฟภ. 

(8) คณะกรรมการ กฟภ. ใชดุลยพินิจ ตัดสิน พรอมมอบขอสังเกตและขอเสนอแนะใน

การประชุมอยางเปนอิสระ ซ่ือสัตย รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชนของ กฟภ. และเจาของ

หนวยงานกํากับดูแล 

6) การประเมินผูวาการ กฟภ.  

 6.1) คณะกรรมการ กฟภ. แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ

ผูวาการ โดยใหมีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล และกําหนดเกณฑชี้วัดในการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงาน และขอสังเกตเก่ียวกับการประเมินผล เสนอใหคณะกรรมการ 

กฟภ. ทราบ 

 6.2) คณะกรรมการ กฟภ. กําหนดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ กฟภ. 

ทุกๆ 6 เดือน  

 

7) คาตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอย  

 7.1) การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะยอย

แตละคณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนคาตอบแทนท่ีเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบ 

ไดกับรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงสอดคลองกับประสบการณ ภาระหนาท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการ 
 7.2) กฟภ. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการกําหนดคาตอบแทน

และรายละเอียดคาตอบแทน เชน เบี้ยประชุม โบนัส เปนตน ไวในรายงานประจําปและเว็บไซตขององคกร

อยางครบถวนและสมํ่าเสมอทุกป ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหเจาของกิจการ/ ผูถือหุนภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีเก่ียวของรับรูและพิจารณาไดถึงความเหมาะสมระหวางคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

และผลการปฏิบัติหนาท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางชัดเจนตอไป 
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8) คาตอบแทนของผูวาการ กฟภ.  

คณะกรรมการ กฟภ. แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการ 

โดยใหมีหนาท่ีพิจารณาคาตอบแทนของผูวาการ ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังและเง่ือนไขในสัญญา

จาง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและ

นําเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตอไป 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1) แนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ กฟภ.  

คณะกรรมการ กฟภ. ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอหนวยงานกํากับดูแล 

และเปนอิสระจากฝายบริหาร โดยกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเทาเทียมกัน  

ซ่ึงกรรมการควรมีความเขาใจเปนอยางดีถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ พรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

รวมถึงอุทิศเวลาใหการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบอยางเพียงพอ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดี ดังนี้ 

(1) คณะกรรม กฟภ. ควรแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ

หนาท่ีระหวางคณะกรรมการ กฟภ. และฝายบริหารอยางชัดเจน 

(2) คณะกรรมการ กฟภ. ควรจัดใหมียุทธศาสตรการพัฒนาองคกรท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของหนวยงานกํากับดูแลของรัฐวิสาหกิจซ่ึงกําหนดโดย สคร. และติดตามกํากับใหมีการดําเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค 

(3) คณะกรรมการ กฟภ. ควรจะใหมีการมาตรการในการควบคุมฝายบริหารอยางมี

ประสิทธิผล เพ่ือใหคณะกรรมการ กฟภ. ไดปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบท่ีมีตอ กฟภ. และภาครัฐโดยรวม 

(4) คณะกรรมการ กฟภ. ควรควบคุมและจัดการแกปญหาความขัดแยงทาง

ผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางคณะกรรมการ กฟภ. ฝายบริหาร และภาครัฐ อยางรอบคอบโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนโดยรวมของประเทศชาติเปนหลัก รวมท้ังตรวจสอบการใชทรัพยสินของ กฟภ. ในทางมิชอบและ

การกระทําท่ีไมถูกตองของคณะกรรมการ กฟภ. ฝายบริหาร และภาครัฐ 

(5) คณะกรรมการ กฟภ. ควรดูแลใหโครงสรางและวิธีปฏิบัติตางๆ ของคณะกรรมการ 

กฟภ. และระบบงานของ กฟภ. สรางความเชื่อม่ันไดวากิจกรรมตางๆ ของ กฟภ. ไดดําเนินการไปในลักษณะท่ี

ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

(6) คณะกรรมการ กฟภ. ควรกําหนดวิสัยทัศนขององคกร ความรับผิดชอบตอผล

ประกอบการ และการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมาก

ยิ่งข้ึน รวมท้ังควรทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธ นโยบายท่ีสําคัญ และแผนงาน โดยรวมถึง

วัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน และแผนตางๆ ของ กฟภ. และควรติดตามผลการดําเนินงานของ 

ฝายบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังใหคําแนะนําเรื่องกลยุทธดวย 
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(7) คณะกรรมการ กฟภ. ควรกําหนดแนวทางท่ีเปนลายลักษณอักษรเพ่ือปองกันกรณีท่ี

กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ และแจงแนวทาง

ดังกลาวใหพนักงานทุกระดับในองคกรถือปฏิบัติ 

(8) คณะกรรมการ กฟภ. ควรจัดใหมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กฟภ. ท่ีเปน 

ลายลักษณอักษร และทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณดังกลาวใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(9) คณะกรรมการ กฟภ. ควรจัดใหมีกระบวนการเพ่ือใหความม่ันใจวาระบบบัญชี 

การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความนาเชื่อถือ รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการประเมิน 

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

(10) คณะกรรมการ กฟภ. มีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลของผูบริหารสูงสุด

ของ กฟภ. ประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดโดยสมํ่าเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร

สูงสุดท่ีมาจากการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของผูบริหารสูงสุดให

สอดคลองกับผลงานและผลการประเมิน และประธานกรรมการ กฟภ. ควรเปนผูสื่อสารผลการพิจารณา 

(11) คณะกรรมการ กฟภ. ควรกํากับงานดานการบริหารงานบุคคลในเรื่องตําแหนง

หนาท่ีและจํานวนพนักงานใหมีความเหมาะสมกับสภาวะขององคกรในชวงระยะเวลานั้นๆ 

(12) กรรมการ กฟภ. ไมควรเปนกรรมการในการจัดซ้ือจัดจางของ กฟภ. 

2) การพัฒนาคณะกรรมการและกรรมการใหม  

2.1) คณะกรรมการ กฟภ. มุงเนนพัฒนาท้ังกรรมการใหม และคณะกรรมการ 

ท้ังคณะ ท่ีครอบคลุมตั้งแตระดับกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และทักษะความรูความสามารถท่ีเก่ียวของกับ

การประกอบธุรกิจอยางครบถวน และมอบหมายใหสํานักผูวาการเปนผูสนับสนุนใหคณะกรรมการพัฒนา

ตนเองไดอยางเปนระบบและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2.2) การพัฒนาคณะกรรมการ กฟภ. กําหนดใหตองมีความสอดคลองกับผลประเมิน

ตนเองประจําปของคณะกรรมการ กฟภ. และครอบคลุมรูปแบบของการพัฒนาตนเองท้ังดานการฝกอบรม 

สัมมนา และเยี่ยมชมดูงาน ท้ังภายใน กฟภ. หรือจากหนวยงานท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ภายนอกองคกร 

ซ่ึงการเยี่ยมชมดูกิจการท่ีเปนเลิศนั้น กฟภ. ไมมุงเนนการเยี่ยมชมดูงานในตางประเทศ โดยหากมีความ 

จําเปนตองศึกษาดูงานในตางประเทศ ให กฟภ. จัดใหคณะกรรมการ กฟภ. ถายทอดแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณใหท่ีประชุมไดรับทราบตามความเหมาะสม  

2.3) เม่ือมีการแตงต้ังกรรมการใหม กฟภ. จะจัดทําและนําสงเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ กฟภ. และการประกอบกิจการของ กฟภ. เชน  ขอมูลสถานภาพท่ัวไป  

ผลการดําเนินงานในอดีต กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ นโยบายการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ  

คูมือกรรมการ และคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนตน พรอมท้ังจัดใหมีการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและทําใหกรรมการใหม สามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกับกรรมการอ่ืนใน

คณะกรรมการ กฟภ. ไดอยางเต็มศักยภาพตอไป  
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3) การพัฒนาและวางแผนสืบทอดตําแหนงผูวาการ กฟภ. และผูบริหารระดับสูง  

3.1) กฟภ. กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก และวางแนวทางการพัฒนากลุมผูนําท่ีมี

ความเหมาะสมท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงในอนาคต อยางครบถวนตามระดับสายการบังคับบัญชาและ

ตําแหนงงานท่ีสําคัญของ กฟภ. โดยกรอบแนวทางการดําเนินงานดังกลาวตองสอดคลองตามมาตรฐานดาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3.3) คณะกรรมการ กฟภ. จะติดตามผลสําเร็จของการพัฒนาผูนํา และการสืบทอด

ตําแหนงงานสําคัญขององคกร จากการดําเนินงานของผูวาการ ผูบริหารระดับสูง และสายงานทรัพยากรบุคคล 

อยางสมํ่าเสมอทุกป 
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สวนที่ 4 : ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพหลักของ กฟภ. 

 

1. คานิยมหลักของจริยธรรมในการดําเนินกิจการ 

กฟภ. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีการดําเนินงานมีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ และมีเจตนารมณในการบริหารท่ีตระหนักในความสําคัญของสังคมและสภาพแวดลอม  

โดยเชื่อมโยงการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เขาหาชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต 

การอยูรวมกันอยางเก้ือกูล และการเติบโตอยางยั่งยืนรวมกับชุมชนและสังคม กฟภ. ไดรับความเชื่อถือจาก

หนวยงานและประชาชนมาเปนระยะเวลายาวนาน สืบเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของผูบริหาร

และพนักงานตามหลักจริยธรรมท่ีไดรับการปลูกจิตสํานึกและยึดถือปฏิบัติเปนวัฒนธรรมสืบตอกันมา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

กฟภ. ตระหนักในความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จึงมุงม่ัน

ดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อันเปนรากฐานแหงความ

ม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

1.2 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

กฟภ. มีหนาท่ีจัดหาและใหบริการไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ม่ันคง ปลอดภัยและ

เชื่อถือได โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงปฏิบัติภารกิจดวยความซ่ือตรงและ 

มีประสิทธิภาพ 

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ 

กฟภ. ใหความรวมมือกับรัฐในการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและระเบียบ  

รวมถึงขอสั่งการของราชการ 

1.4 การปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

กฟภ. ใหบริการอยางท่ัวถึงตามมาตรฐานท่ีกําหนด ควบคูกับสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนใหแกชุมชน สังคม เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดีและอนุรักษสภาวะแวดลอมไมใหเกิดมลภาวะ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหแกผูบริหารและพนักงานในการ

ปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนควบคูกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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2. ประมวลจริยธรรมของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของ กฟภ.  

2.1 การปองกันการใชขอมูลภายใน 

2.1.1 หามใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน 

ในการหาประโยชนสวนตน เพ่ือผูอ่ืน หรือทําธุรกิจท่ีแขงขันกับองคกรท่ีตนดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานใน

ปจจุบัน และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

2.1.2 หามใชทรัพยสินขององคกร เพ่ือประโยชนสวนตน 

2.1.3 หามใชขอมูลขององคกรท่ียังไมไดรับการเผยแพรแกสาธารณะ ไปใชอางอิง

ตอบุคคลภายนอกเพ่ือสรางประโยชนสวนตัว 

2.1.4 หามเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจขององคกรตอบุคคลภายนอก 

โดยเฉพาะคูแขงขัน  แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานขององคกรไปแลว 

2.1.5 หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมูลใดๆ ของ

องคกร ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือดําเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับองคกร 

2.2 การเปดเผยการมีสวนไดสวนเสีย 

2.2.1 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองใหความรวมมือกับหนวยงาน

กํากับดูแลกิจการท่ีองคกรกําหนดข้ึน และรายงานขอมูลผลประโยชนทับซอน และการปฏิบัติตามระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 กรรมการและผูบริหาร จะตองมีหนาท่ีรายงานการมีสวนไดสวนเสียทันที ท่ี

มีรายการเกิดข้ึน และเพ่ือม่ันใจไดวา องคกรไดมีการตรวจสอบรายการท่ีมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป และ

รายงานแกประธานกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ใหรับทราบอยางนอยปละครั้ง 

2.3 การปฏิบัติตอผูสวนไดเสีย 

2.3.1 หนวยงานกํากับดูแล 

1) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ

ดวยจิตอันบริสุทธิ์ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุน เพ่ือประโยชนสูงสุด 

2) นําเสนอรายงานสถานภาพขององคกร ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทาง

การเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ แกผูถือหุนหรือหนวยงานกํากับดูแลภาครัฐโดยสมํ่าเสมอ  และครบถวน

ตามความเปนจริง 

3) แจงใหผู ถือหุนทุกรายหรือหนวยงานกํากับดูแลภาครัฐทราบอยาง 

เทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตขององคกร ท้ังดานบวกและดานลบ  ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปได 

มีขอมูล สนับสนุนและมีเหตุมีผลอยางเพียงพอ 

 

 

 



คูมือการกํากับดแูลกจิการที่ดขีองการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ป 2560 

54 

 

 

2.3.2 พนักงาน 

1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปน

ปจเจกชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

2) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน  โดยให

โอกาสอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

3) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพ

ของพนักงาน 

4) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับพนักงาน 

อยางเครงครัด 

5) ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 

2.3.3 ผูสงมอบ/คูคา/คูความรวมมือ 

1) ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตในการคากับ 

ผูสงมอบ/คูคา 

2) กรณีท่ีมีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ  

ท่ีไมสุจริตเกิดข้ึน ตองเปดเผยรายละเอียดตอผูสงมอบ/คูคา และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ  ท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใด ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

2.3.4 ลูกคา/ผูใชบริการ 

1) สงมอบสินคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือเหนือกวาความ

คาดหวังของลูกคาในราคาท่ีเปนธรรม 

2) ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือให

ทราบเก่ียวกับสินคาและบริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงท่ีเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับ

คุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

3) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือ 

ผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ 

2.4 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

2.4.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี 

2.4.2 ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต  

หรือไมเหมาะสม 

2.4.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
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2.5 การรับขอรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสีย มีชองทางการรองเรียน การแสดง 

ความเห็น และแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยกําหนดใหมีหนวยงานรับขอรองเรียนดานการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจขององคกร 

2.6 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

2.6.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศท่ีเขาไปดําเนินการ 

2.6.2 คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองเอาใจใสและใหการสนับสนุน

อยางจริงจังตอกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

2.6.3 กําหนดใหมีมาตรการปองกัน/แกไข เม่ือเกิดผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการดําเนินงานขององคกร 

2.7 การปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 การ ไม ล ว งละเ มิดทรัพย สิ นทางปญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์ เ ป นน โยบายสํ า คัญ 

ท่ีคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

2.8 การใหและรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง 

2.8.1 หามเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆจากคูคา ผูรับเหมา ผูจัดสงสินคา  

ท่ีปรึกษา และผูท่ีองคกรทําธุรกิจดวย 

2.8.2 หลีกเลี่ยงการใหหรือรับของขวัญหรือของกํานัลใดๆจากคูคา หรือผูท่ีองคกร

ทําธุรกิจดวย เวนแตในเทศกาลในมูลคาไมเกิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน)  และไมเก่ียวของกับการผูกมัด

ทางธุรกิจ 

2.8.3 หลีกเลี่ยงการให หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะท่ีเกินกวาปกติจาก

บุคคลท่ีองคกรทําธุรกิจดวย 

2.9 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

2.9.1 หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับองคกร 

2.9.2 กรณีท่ีจําเปนตองทํารายการนั้น เพ่ือประโยชนขององคกรฯ ใหทํารายการ

นั้น เสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงกระทํากับ

คูสัญญาท่ัวไป ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ี

เก่ียวของ และตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดขององคกรและ

หนวยงานกํากับในเรื่องการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง 

2.9.3 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือ 

ท่ีปรึกษาในองคกร/ หนวยงานอ่ืน การดํารงตําแหนงนั้น ตองไมขัดตอประโยชนและการปฏิบัติหนาท่ีโดยตรง

ขององคกร 
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3. จรรณยาบรรณของวิชาชีพหลักของ กฟภ.  

3.1 วิศวกร0

1 

3.1.1 จรรยาบรรณตอสาธารณะ 

1) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองประกอบวิชาชีพโดยให

ความสําคัญตอความปลอดภัยสุขอนามัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน ตลอดจนทรัพยสินและสิ่งแวดลอม 

อันเปนสาธารณะดวย 

2) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองละเวนจากการใหการสนับสนุน 

สงเสริม หรือเปนตัวการเก่ียวกับการทุจริตในโครงการของภาครัฐหรือเอกชน 

3.1.2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

1) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบและระมัดระวัง 

2) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและ

วิชาการ 

3) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

เกินความสามารถและความเชี่ยวชาญท่ีตนเองจะกระทําได 

4) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมลงลายมือชื่อเปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมในงานท่ีตนไมไดทํา 

5) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมโฆษณาหรือยอมใหผู อ่ืน

โฆษณาซ่ึงการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความเปนจริง 

6) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมเรียกรับ ยอมจะรับ หรือให

ทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

7) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมใชอํานาจหนาท่ีโดยไมชอบ

ธรรม หรือใชอิทธิพลหรือใหผลประโยชนแกบุคคลใดเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับหรือไมไดรับงาน 

3.1.3 จรรยาบรรณตอผูวาจาง 

1) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมละท้ิงงานโดยไมมีเหตุอันควร 

2) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมเปดเผยความลับของงาน 

ท่ีตนทํา เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง หรือเปนการเปดเผยขอมูลตามกฎหมาย 

3) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมรับดําเนินงานชิ้นเดียวกัน

ใหแกผูวาจางรายอ่ืนเพ่ือการแขงขันดานเทคนิคหรือราคา เวนแตไดแจงใหแกผูวาจางรายแรกทราบลวงหนา

เปนลายลักษณอักษร หรือไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางรายแรก และไดแจงใหผูวาจาง

รายอ่ืนนั้นทราบลวงหนาแลว 

                                                           
1 ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิแ์หงวิชาชีพ ป 2559 

(9 กุมภาพันธ 2559) 
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3.1.4 จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพ 

1) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมรับทํางาน หรือตรวจสอบงาน

ชิ้นเดียวกันกับท่ีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนทําอยู เวนแตเปนการปฏิบัติตามหนาท่ี หรือเปนความ

ประสงคของเจาของงานและไดแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบ

ลวงหนาแลว 

2) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมใชหรือกระทําการในลักษณะ

คัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสารท่ีเก่ียวกับงานของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน เวนแตจะไดรับ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น 

3) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมอางผลงานของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนมาเปนของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

4) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมกระทําการใด ๆ โดยจงใจให

เปนท่ีเสื่อมเสียแกชื่อเสียง หรืองานของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 

3.1.5 เรื่องอ่ืนๆ 

 ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองไมกระทําความผิดในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 หรือมาตรา 269 จนศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามี

ความผิด 

3.2 นักบัญชี12 

3.2.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

3.2.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจและปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ

ภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี 

3.2.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานท่ีตนขาดความเปนอิสระภายใต

กรอบวิชาชีพบัญชี 

3.2.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซ่ือตรงตอวิชาชีพ 

และตองไมมีสวนไดเสียในงานท่ีตนประกอบวิชาชีพ นอกจากคาตอบแทนท่ีไดรับจากการประกอบวิชาชีพนั้น 

3.2.5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจบนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดโดย

ปราศจากความมีอคติและความลําเอียง 

3.2.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจอยางเท่ียงธรรมโดยหลีกเลี่ยง

ความสัมพันธหรือสถานการณใดๆ ท่ีอาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานไดโดยโปรงใส 

อิสระ และซ่ือสัตยสุจริต 

3.2.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงตอ

วิชาชีพไมคดโกง ไมหลอกลวง 

                                                           
2 ขอบังคับสภาวิชาชพีบัญช ี(ฉบับที่ 19) เรือ่ง จรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชีพบัญช ีพ.ศ. 2553 (8 กันยายน 2553) 
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3.2.8 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานท่ีเปนจริง 

3.2.9 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองไมอางหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนอางวาได

ปฏิบัติงานโดยท่ีไมไดมีการปฏิบัติงานจริง 

3.2.10 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัต ิ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ เอาใจใสอยางเต็ม

ความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ 

3.2.11 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถ 

เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จได 

3.2.12 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองศึกษาหาความรูและความชํานาญทางวิชาชีพ

เพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ 

3.2.13 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพใหสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

3.2.14 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ และ

ดวยความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

3.2.15 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรท่ีตนไดมา

จากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององคกรท่ีตนสังกัดไปเปดเผยตอ

บุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ โดยไมไดรับอนุญาตจากองคกร เวนแตในกรณีท่ีเปนการเปดเผยตามสิทธิ

หรือหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

3.2.16 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรท่ีตนไดมา

จากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององคกรท่ีตนสังกัด ไปใชเพ่ือ

ประโยชนของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

3.2.17 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีตอ

ผูรับบริการ 

3.2.18 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือใหเกิด

ความนาเชื่อถือและมีประโยชนตอผูรับบริการ 

3.2.19 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคกรท่ีตน

สังกัด 

3.2.20 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต อุทิศตน 

ทุมเทดูแลทรัพยสินขององคกรท่ีตนสังกัด 

3.2.21 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชเวลา และทรัพยสินขององคกรท่ีตนสังกัดให

เกิดประโยชนสูงสุด ไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลท่ีสามท้ังทางตรงและทางออม 

3.2.22 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองเปดเผยความสัมพันธกับองคกร สถาบัน ธุรกิจ

ภายนอกหรือความสัมพันธทางเครือญาติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
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3.2.23 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองไมกระทําการใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชื่อเสียง 

และการดําเนินการขององคกรท่ีตนสังกัด 

3.2.24 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ มีเหตุผลในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกรท่ีตนสังกัด รวมถึงนายจาง (ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน เจาของ)  

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

3.2.25 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมแยงงานวิชาชีพบัญชีจากผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีดานเดียวกันรายอ่ืน 

3.2.26 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกวาท่ีรับ

มอบหมายจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืน 

3.2.27 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหขอมูลเก่ียวกับงานของตนเกินความเปนจริง

ไมโออวด หรือเปรียบเทียบตนหรือองคกรท่ีตนสังกัดอยูกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอ่ืนหรือ

องคกรท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอ่ืนสังกัดอยู 

3.2.28 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใดๆ

เพ่ือเปนการจูงใจใหบุคคลอ่ืนแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาใหตน 

3.2.29 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจาก

บุคคลใดเม่ือบุคคลนั้นไดรับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ขององคกรนั้น 

3.2.30 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนในการ

ใหบริการวิชาชีพบัญชีโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะ ความเสี่ยง ความซับซอนและปริมาณของงานท่ีตนใหบริการ

หรือมีสวนรวมในการใหบริการวิชาชีพบัญชี 

3.2.31 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกใน

หนาท่ีและไมปฏิบัติตนในลักษณะท่ีทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี 

3.3 นักการเงิน 2

3 

3.3.1 ตองมีความซ่ือสัตยสุจริต การเชื่อใจกันระหวางผูใหบริการดวยกันและ

ผูรับบริการ 

3.3.2 ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังภายใตกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ 

การปฏิบัติงานโดยสุจริต 

3.3.3 ตองรักษาความลับได 

3.3.4 เต็มใจใหบริการและมีความเสมอภาคแกผูรับบริการ 

3.3.5 ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว โปรงใส และถูกตองโดยไมมีอคติตอลูกคาหรือ

ผูรับบริการ 

                                                           
3 คูมือการกํากับดแูลกจิการที่ดีของการไฟฟาสวนภูมิภาค (30 มกราคม 2557), สวนที่ 3 : 46-47. 
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3.3.6 ไมรับสิ่งของหรือสินบนจากผูอ่ืน เพ่ือกอใหเกิดความขัดแยงและไมเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

3.3.7 มีความรอบคอบ 

3.3.8 ใฝรู มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางาน 

3.3.9 ตองบริหารความเสี่ยง 

3.3.10 ยึดม่ันในการปฏิบัติงานขององคกร และพรอมอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน

โดยคํานึงถึงเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 

3.4 นักระบบงานคอมพิวเตอร 34 

3.4.1 ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีและดํารงชีวิตเหมาะสมตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

3.4.2 ประกอบวิชาชีพดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความยุติธรรม ใฝหาความรูใหมๆ

อยูเสมอเปนการพัฒนาตนและงานท่ีรับผิดชอบ อันจะเปนการเพ่ิมศักยภาพใหตนเองและหนวยงานท่ีสังกัด 

3.4.3 ตองมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จของงาน

สูงสุด 

3.4.4 ตั้งม่ันอยูในความถูกตอง มีเหตุผล และรูรักสามัคคี 

3.4.5 ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

เจาของสิทธิเดิมอยางเปนลายลักษณอักษร 

3.4.6 ไมประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ใน

วิชาชีพแหงตน 

3.4.7 ใชความรูความสามารถในทางสรางสรรค ไมใชในทางทําลายหรือกลั่นแกลง

ใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย 

3.4.8 ปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติตน ในวิชาชีพนักคอมพิวเตอรท่ีดี เปนแบบอยางท่ีดีของ

สังคม 

3.4.9 ไมเรียกรับหรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรมจริยธรรม 

3.4.10 ไมใชหนาท่ีโดยไมชอบธรรมในการเอ้ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน

หรือเสียประโยชน 

3.4.11 ไมใชความรูความสามารถไปในทางลอลวง หลอกลวง จนเปนเหตุใหเกิดผล

เสียตอผูอ่ืน 

3.4.12 เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผูอ่ืน ปฏิบัติหนาท่ีดวย 

ความโปรงใส เปนธรรม 

                                                           
4 คูมือการกํากับดแูลกจิการที่ดีของการไฟฟาสวนภูมิภาค (30 มกราคม 2557), สวนที่ 3 : 47. 
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3.4.13 รับฟงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคคล เครือขาย และ

องคกรท่ีเก่ียวของ 

3.4.14 เปดโอกาสใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได 
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สวนท่ี 5 : การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 0

1 

1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 

(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ี

ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงอํานาจกํากับดูแลควบคุม

ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนท้ังท่ีไมวาโดยทางตรง หรือทางออม หรือเปน

หุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรัฐสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(4) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือ

ลูกจางในธุรกิจของเอกชน ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ

ของเอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

   เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป .ป .ช . ) กําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง 

โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีรัฐ 

มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึง 

พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองป โดยอนุโลมเวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ

จํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ตามมาตรา 100 (2) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของ

เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือ

                                                           
1 คูมือการปองกันผลประโยชนทบัซอน, (ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงมหาดไทย,2560),4-8. 
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บริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมหุน 

มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจาก

บุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเวนแตการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ

จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชน

อ่ืนใดของผูท่ีพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ถือใหเปนความผิดฐานทุจริต 

ตอหนาท่ี หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวล

กฎหมายอาญาดวย 

บทลงโทษ 

มาตรา 122 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือ

มาตรา 102 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีความผิด

มาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตน

ดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

 

1.2 ประกาศคณะกร รมกา รป อ งกั นและปร าบปร ามการ ทุจ ริ ตแห งชาติ  

เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติจึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได 

โดยธรรมจรรยาไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. 2543” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา 

หรือมารดาเดียวกัน ลุงปานาอา คูสมรส บุพการี หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตร 

บุญธรรม 
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“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคาไดแกการลดราคาการรับความบันเทิง 

การรับบริการการรับการฝกอบรมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล

นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได

ดังตอไปนี้  

(1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวน 

ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 

(2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ มีราคา หรือ

มูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

(3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ

บุคคลท่ัวไป 

ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปน

ของสวนตัว หรือมีมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ี

จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น รายงาน

รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก

ผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน

ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

โดยทันที 

ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคา 

หรือมีมูลคามากกวาท่ีกําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลว โดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไว 

เพ่ือรักษามิตรไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหาร

สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดย

ทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปนความเหมาะสมและสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ี

ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงาน หรือสถาบัน 

หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดมีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืน

ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลวใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคย

ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 
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ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง

ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ 

ถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณี 

ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิก

วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น 

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก

แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตาม

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

 

2. ความหมายการขัดแยงทางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง “ความขัดแยงทางผลประโยชนของเจาหนาท่ีของ

รัฐ หมายถึงการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ไดตกอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสีย ในรูปแบบตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

หามไว และเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นยังไดเขาไปพิจารณาดําเนินการในกิจการสาธารณะท่ีเปนการดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ี ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชนของรัฐ แตเม่ือเจาหนาท่ีของรัฐ ผูพิจารณาไดมีผลประโยชน 

สวนตนเขาไปแอบแฝง หรือไดนําประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ่ึงรวมถึงการนําเอาการ 

มีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ หรือการมีผลประโยชนแอบแฝง หรือการนําความสัมพันธสวนตนเขาไปเก่ียวของ

ในการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆตามอํานาจหนาท่ีของการดําเนินงานท่ีเปนกิจการสวนรวมของรัฐ  

เชน การบริหารงานภาครัฐ หรือในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐแลว การพิจารณาดําเนินการดังกลาว

ขางตนของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีไดนําประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของกับตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ  

ท่ีเปนงานในอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ การดําเนินการท่ีกลาวมาขางตนจึงเปนการกระทําท่ีเปน 

ความขัดแยงทางผลประโยชน” 

นอกเหนือจากความหมายขางตน เพ่ือใหเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน ยังสามารถอธิบายลักษณะ

ของความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ความขัดแยงทางผลประโยชนสามารถแบงความรุนแรงออกเปน 2 ระดับ คือ 

 ระดับนอย จะเก่ียวของกับประเด็นจริยธรรมจรรยาบรรณท่ีไมควรประพฤติปฏิบัติ  

แตไมถูกกําหนดเปนประเด็นตองหามท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในวงท่ีแคบ  

 ระดับท่ีมีความรุนแรงมาก ไดแก การทุจริตประพฤติมิชอบโดยการใชตําแหนงหนาท่ี  

ท่ีเก่ียวของกับการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท้ังภายในและภายนอกองคกร เม่ือดําเนินการแลวกอ

ความเสียหายท้ังตอองคกรและสังคมโดยรวม เชน เรียกรับเงินซ่ึงเปนการทําผิดวินัย ผิดกฎหมายอาญา 
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ใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิประโยชนบางอยางทางเศรษฐกิจตอบุคคลคนหนึ่งคนใด หรือเครือญาติ 

เปนตน 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests: COI) เปนประเด็นปญหาจากความ

ลมเหลวของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และการบริหารจัดการภายใน

องคกรภาครัฐและเอกชน (Organizational Management) ท่ีเปนจุดเริ่มตนนําไปสูการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในทุกระดับ ตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ COI นี้ 

จึงสามารถกอใหเกิดผลเสียท่ีรุนแรงท้ังทางการเงินและไมใชการเงิน โดยเฉพาะความไววางใจของผูมีสวนได

สวนเสียท่ีมีตอองคกร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอดขององคกรในระยะยาว ดังนั้นเพ่ือปองกันความ

เสียหายดังกลาว กฟภ. จึงจัดทําคูมือการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนฉบับนี้ข้ึน โดยมุงหวังให

บุคลากรของ กฟภ. เกิดความรูความเขาใจ และยึดม่ันในหลักความซ่ือสัตย โปรงใส และเปนธรรม  

อันจะนําไปสูการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติท่ีไววางใจไดวาจะคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะและ

องคกร มากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง และมุงสรางประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคมโดยรวม

จากพ้ืนฐานความรูความสามารถและทรัพยากรท่ี กฟภ. มีอยูไดอยางเต็มศักยภาพในท่ีสุด 

 

4. โครงสรางและการบริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

การบริหารจัดการเพ่ือปองกันและลดการเกิดกรณีความขัดแยงทางผลประโยชนภายใน

องคกรนั้น  กฟภ.จําเปนตองมีการออกแบบโครงสรางองคกรท่ีลดความซับซอนและสายการบังคับบัญชา

จํานวนมาก ควบคูไปกับการเสริมสรางคานิยม และแนวปฏิบัติท่ีดีตามหลักจริยธรรมของบุคลากร การกําหนด

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนในทุกกลุมบุคลากรหลักตั้งแตระดับคณะกรรมการในฐานะผูกํากับดูแล

องคกร ระดับผูบริหารในฐานะฝายจัดการ จนถึงระดับพนักงานท่ีเปนผูปฏิบัติงานตางๆภายในองคกร และ

พัฒนาระบบบริหารจัดการพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกํากับการกระทําท่ีสามารถนําไปสูความขัดแยงระหวางผลประโยชนของ

บุคลากรหรือกลุมบุคลากร กับประโยชนขององคกรหรือสังคมโดยรวม โดยสรุปรายละเอียดโครงสรางและ

ระบบบริหารจัดการเพ่ือปองกันและลดการกระทําท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงทางผลประโยชน สรุปได 

ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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โครงสรางระบบบริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

 
 

ท้ังนี้  เ พ่ือใหระบบบริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ท่ีกลาวถึงขางตน  

มีประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน กฟภ. ยังสามารถกําหนดเพ่ิมเติมเครื่องมือหรือกลไกสําหรับจัดการกับปญหา 

ความขัดแยงทางผลประโยชนได เชน 

 กําหนดคุณสมบัติ ท่ี พึงประสงคหรือตองห าม (Qualification and 

Disqualification from Office) เปนเครื่องมือท่ีใชในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเบื้องตน 

เชน การระบุคุณสมบัติตองหามของผูท่ีจะเขาดํารงตําแหนงสําคัญ การหามแตงตั้งพนักงานคนเดียวกัน  

เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา และกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการประกวดพัสดุ

ในคราวเดียวกัน เปนตน  

 การเปดเผยทรัพยสินใหองคกรหรือสาธารณะไดรับทราบ (Disclosure of 

Personal Interests) โดยกลไกดังกลาวมุงเนนใหบุคลากรตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจท่ีดําเนินการรวมกับครอบครัวใหองคกรหรือสาธารณะ

รับทราบ โดยอาจแบงการแจงทรัพยสินตามสถานการณเม่ือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกอนการดํารง

ตําแหนง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายตําแหนง และเม่ือมีการลาออกจากตําแหนงหรือหมดวาระ 



คูมือการกํากับดแูลกจิการที่ดขีองการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ป 2560 

68 

 
การดํารงตําแหนงในองคกร ซ่ึงกลไกนี้แมจะไมใชวิธีแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนโดยตรง  

แตอยางนอยการเปดเผยขอมูลสวนตัวแกองคกรหรือสาธารณะภายนอกก็เปนชองทางใหเกิดการวิเคราะหและ

ตรวจสอบการดําเนินงานไดอยางเปนระบบและสะดวกยิ่งข้ึน 

 กําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) การกําหนดขอพึงปฏิบัติหรือคูมือ

จริยธรรม เปนการสรางกรอบพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงคเพ่ือบงบอกถึงสิ่งท่ีควรและไมควรกระทํา

สําหรับบุคลากรในองคกร ใหถือปฏิบัติในการทํางาน โดยตัวอยางของขอพึงปฏิบัติ เชน Payments and 

Rewards to Members หรือการรับรางวัลและของตอบแทน ซ่ึงบุคลากรจะใชขอพึงปฏิบัติ เพ่ือกลั่นกรอง

พฤติกรรมการรับสิ่งของ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอผลประโยชนสวนตนและอาจขัดแยงหรือไมขัดแยงกับประโยชน

ขององคกร โดยปญหาของขอพึงปฏิบัตินี้ มักเกิดจากการท่ีบุคลากรไมสามารถแบงแยกไดระหวางการรับ

สิ่งของโดยท่ัวไปกับการรับสิ่งของท่ีเขาขายการติดสินบน เปนตน 

 การกําหนดขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพนจากตําแหนง (Post-office 

Employment Restriction) เปนเครื่องมือหรือกลไกเพ่ือปองกันมิใหบุคลากรท่ีเกษียณอายุ หมดวาระ 

การดํารงตําแหนง หรือลาออกจากตําแหนงดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง นําขอมูลความลับหรือขอมูลท่ีถูกกําหนด

ชั้นความลับในการเขาถึง (Confidential Information) ขององคกร นําไปใชเปนประโยชนสวนตนภายหลัง

จากออกจากตําแหนงดังกลาวแลว รวมถึงยังเปนการปองกันการใชความสัมพันธหรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ 

ในการติดตอกับบุคลากรขององคกร เนื่องจากเคยดํารงตําแหนงสําคัญในองคกรมากอน 

 กลไกสําหรับการบังคับใช (Enforcement) กฎระเบียบท่ีกําหนดข้ึน เชน การแตงตั้ง

คณะกรรมการในลักษณะองคกรกํากับดูแล เพ่ือตรวจสอบใหผูอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาวปฏิบัติตาม

ขอกําหนดท่ีบัญญัติไว โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ เพราะในกรณี 

เกิดการละเมิดกฎ ระเบียบข้ึน จะตองทําหนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริงตามมาตรการท่ีเก่ียวของตอไป 

 

5. ประเภทของความขัดแยงทางผลประโยชน และแนวปฏิบัติท่ีดี 

ประเภทหรือกิจกรรมท่ีอยูในขอบขายของความขัดแยงทางผลประโยชน สามารถจําแนกได  

7 ประเภท1

2 ท้ังนี้ ไดกําหนดพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีของแตละประเภท สรุปไดดังนี้ 

5.1 การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใช เพ่ือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง และทําให

องคกรไดรับความเสียหายหรือเสียประโยชน เชน การนํารถยนตขององคกรไปใช หรือการนําคอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณสํานักงานไปเพ่ือประโยชนสวนตัว เปนตน 

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

- พนักงาน กฟภ. ไมใชทรัพยสินของ กฟภ. เพ่ือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 

ซ่ึงนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

                                                           
2 จําแนกประเภทตามเกณฑของ สํานักงาน ป.ป.ช.(สํานักกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ช.,(2555),คูมือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อมิให

ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและสวนรวม,สํานักงาน ป.ป.ช.) 
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- พนักงาน กฟภ. พึงใชทรัพยสินของ กฟภ. ดวยจิตสํานึกซ่ือสัตยสุจริต 

รับผิดชอบ และใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

- พนักงาน กฟภ. พึงใชทรัพยสินของ กฟภ. อยางเครงครัดตามขอบังคับ 

เจตนารมณ วัตถุประสงค โดยคํานึงถึงประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

นายกรกช เปนพนักงาน กฟภ. ไดเบิกอุปกรณสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ 

เปนจํ านวนมากสํ าหรับการปฏิบัติ งาน และไดนํ าส วนหนึ่ งกลับไปใช ท่ีบ าน ซ่ึ ง ไม เ ก่ี ยวของ กับ 

การปฏิบัติงานของ กฟภ. รวมถึงการใชอุปกรณสํานักงานดังกลาวอยางไมคุมคา เนื่องจากมีความรูสึกวาเปนของ

สวนกลาง จนเกิดความเสียหายแก กฟภ. 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นายกรกช ควรเบิกอุปกรณสํานักงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

พรอมท้ังควรนําอุปกรณดังกลาวมาใชในงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ กฟภ. เทานั้น เพราะถือเปนการ

รักษาทรัพยสินของ กฟภ. รวมถึงใชทรัพยากรอ่ืนๆ ของ กฟภ. ใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย  

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นายกรกชเห็นวาอุปกรณสํานักงานดังกลาวเปนคาใชจายเพียงเล็กนอย จึงเบิก

อุปกรณสํานักงานตางๆ เปนจํานวนมาก แลวนํากลับไปใชท่ีบาน โดยไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมถึงยัง

ขาดจิตสํานึกการใชทรัพยากรอยางคุมคา เนื่องจากมองวาเปนหนาท่ีขององคกรมากกวาใหพนักงาน กฟภ.  

แตละคนเปนผูรับผิดชอบ 

5.2 การรับสินบน ของขวัญ และประโยชนอ่ืนใดจากการดํารงตําแหนงหนาท่ี ถือเปน

การยอมรับเงินหรือสิ่งของท่ีมีมูลคาอ่ืนโดยผิดกฎหมายและจริยธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งท่ีผูใหตองการ 

ในขณะท่ีผูรับท่ีมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีองคกรมอบหมายไมทําการตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และมาตรฐานของการปฏิบัติหนาท่ีกําหนด จนเกิดผลเสียตอองคกรใน

ขณะท่ีตนเองไดรับประโยชนในรูปเงินหรือของมีคาดังกลาว 

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี  

- พนักงาน กฟภ. ไมเรียกรับของขวัญ ของกํานัล การจายผลประโยชนท่ีไมสุจริต 

หรือการเลี้ยงรับรองจากผูเก่ียวของในธุรกิจ ท้ังลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คูคา คูความรวมมือ และผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจสงผลตอการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจทางธุรกิจของบุคลากร รวมถึงภาพลักษณ

การดําเนินงานโดยรวมขององคกร ท้ังนี้ของขวัญหรือของกํานัล ไดแก ของท่ีระลึกในวาระโอกาสพิเศษ  

(เชน ตะกราของขวัญตามเทศกาล และโอกาสพิเศษตางๆ เชน วันเกิด งานแตงงาน หรือวาระอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน เปนตน) เครื่องแตงกาย สินคาสงเสริมการขายและการตลาดท่ีมีมูลคา ของขวัญหรือของกํานัลดาน

การเงิน หรือของขวัญหรือของกํานัลท่ีเปนบริการพิเศษโดยไมมีคาใชจายหรือมีคาใชจายต่ํากวาความเปนจริง  
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- พนักงาน กฟภ. ไมใหของขวัญ ของกํานัล การจายผลประโยชนท่ีไมสุจริต  

หรือการเลี้ยงรับรองตอหนวยงานกํากับดูแล หรือผูเก่ียวของในธุรกิจ ท้ังลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คูคา คูความ

รวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจสงผลตอการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

รวมถึงภาพลักษณการดําเนินงานโดยรวมขององคกร  

- พนักงาน กฟภ. พึงขอรับคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาหรือฝายทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือใหแนใจถึงความเหมาะสมในการรับของกํานัล การบริการ ผลประโยชน หรือการแสดงน้ําใจใดๆ  

- พนักงาน กฟภ. พึงละเวนการใหของกํานัลหรือการเลี้ ยงรับรองแก

ผูบังคับบัญชา หรือรับของกํานัลจากผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงอาจนําไปสูการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานท่ีมีเจตนา 

มิชอบ 

 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

ในชวงเทศกาลปใหม มีลูกคา ผูใชไฟฟาไดมอบกระเชาและของขวัญปใหมท่ีมี

มูลคาจากการประเมินแลวนาจะสูงกวา 3,000 บาท ใหแกนายอาทิตย ซ่ึงเปนพนักงาน กฟภ. เนื่องจาก 

นายอาทิตยปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย และมีความอุตสาหะอยางสูง สงผลใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ  

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นายอาทิตยควรปฏิเสธการรับของขวัญดังกลาว ถึงแมจะเปนการใหโดยเสนหา

โดยนายอาทิตยไมไดรองขอ หรืออีกทางหนึ่งคือนายอาทิตยตองแจงผูบังคับบัญชาโดยตรงโดยเร็วท่ีสุด  

เพ่ือพิจารณาวาสมควรท่ีจะรับขวัญดังกลาวหรือไม หากไมเห็นควรท่ีจะไดรับ ก็ใหคืนของขวัญดังกลาวใหแก 

ผูใหโดยทันที 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นายอาทิตยตัดสินใจรับของขวัญดังกลาวไว โดยท่ีไมไดแจงใหกับผูบังคับบัญชา 

เพราะถือวาลูกคาไดให โดยเสนหาแลวพิจารณาดวยตัวนายอาทิตยเองวา ไมนาจะสงผลกระทบตอ 

การดําเนินงานของ กฟภ. 
 

5.3 การใชขอมูลลับ หรือขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหเกิดแกตนเองและ

พวกพอง เชน เจาหนาท่ีของรัฐไดนําความลับมาเปดเผยใหกับพวกพอง สงผลใหการประมูลไมเกิดการแขงขัน

อยางเสรี ทําใหสาธารณะเสียประโยชนไมไดผูท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีแทจริงในราคาท่ีเหมาะสม และเปน

ประโยชนตอองคกร และการใชอํานาจหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชาประกาศประกวดราคาลาชาเพ่ือเอ้ือประโยชน

ใหแกพวกพอง หรือแมแตการรูขอมูลลวงหนาวาจะเกิดการกอสรางโครงการสถานีจายไฟฟา จึงใหญาติพ่ีนอง

ไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรในท่ีดินบริเวณดังกลาว เปนตน 

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี  

- พนักงาน กฟภ. พึงรักษาความลับขององคกรโดยหลีกเลี่ยงการนําขอมูลภายใน

องคกรไปเปดเผย หรือวิจารณในลักษณะท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
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- พนักงาน กฟภ. ไมนําขอมูลภายในขององคกรท่ีไดรับทราบจากการปฏิบัติ

หนาท่ีเปดเผย เพ่ือประโยชนของตนเองหรือบุคคลอ่ืน และตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  

- พนักงาน กฟภ. พึงเก็บรักษาและปกปดขอมูลท่ีเก่ียวของกับลูกคา และ

ธุรกรรมท่ีลูกคาดําเนินการรวมกับองคกร ซ่ึงเปนขอมูลท่ีพนักงานไดรับทราบจากการปฏิบัติงานหรือชองทาง

อ่ืนๆ โดยไมมีกําหนดเวลา  

- พนักงาน กฟภ. ไมหาประโยชนจากขอมูลภายใน แมพนสภาพหรือสิ้นสุด 

การปฏิบัติหนาท่ีงานท่ีองคกรแลว 

- กฟภ. ควรมีการกําหนดชั้นความลับของขอมูล และใหความรูแกพนักงานของ 

กฟภ. เก่ียวกับระดับชั้นความลับ และตองรักษาความลับในสวนท่ีตนรับผิดชอบ 

 

 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

บริษัทเอกชนติดตอเขามายัง กฟภ. เพ่ือขอขอมูลเก่ียวกับลูกคาผูใชไฟฟา ไดแก 

ชื่อ ท่ีอยู และเบอรโทรศัพท เพ่ือนําไปใชในการสํารวจทางการตลาด (Marketing Survey) โดยเสนอ

คาตอบแทนและผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินใหกับนายสมคิด ซ่ึงเปนพนักงาน กฟภ. ท่ีดูแล

ฐานขอมูลลูกคา 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นายสมคิดควรปฏิเสธการใหขอมูลดังกลาวแกบริษัทท่ีเขามาติดตอขอมูล

เก่ียวกับผูใชไฟฟาเพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนทางการตลาด เพราะถือวาเปนการนําขอมูลภายใน กฟภ. เปดเผย

แกบุคคลภายนอกโดยไมไดอนุญาต 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นายสมคิดใหขอมูลลูกคาผู ใช ไฟฟาแกบริ ษัทท่ี เข ามาขอมูล และรับ

คาตอบแทนท่ีทางบริษัทเสนอมา เนื่องจากนายสมคิดพิจารณาเองแลววา การใหขอมูลไดแก ชื่อ ท่ีอยู และเบอร

โทรศัพท ไมนาจะสงผลกระทบกับการดําเนินงานของ กฟภ. 

5.4 การทํางานพิเศษ โดยใชเวลาในระหวางท่ีตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีใหกับ

องคกรเพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง 

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

- พนักงาน กฟภ. ไมใชเวลาในการปฏิบัติงานไปแสวงหาประโยชนสวนตนและ

พวกพอง 

- พนักงาน กฟภ. พึงใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ

ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดสําหรับ กฟภ.  และสรางความพึงพอใจใหกับผูมี 

สวนไดสวนเสีย 
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 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

นางสาวจรรยา ซ่ึงเปนพนักงาน กฟภ. ไดใชความรูท่ีตนสนใจมาทําธุรกิจสวนตัว 

โดยเปดกิจการขายสินคาผาน Internet โดยนางสาวจริยามักใชเวลาชวงในการปฏิบัติงานติดตอซ้ือและขายของ

กับลูกคา สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทําใหนางสาวจรรยาไดรับขอรองเรียนจากลูกคาอยูเสมอ  

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นางสาวจรรยาควรใชเวลางานปฏิบัติงานใหกับ กฟภ. อยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือใหบริการแกลูกคาท่ีเขามาใชบริการ และใชเวลาในชวงหลังเลิกงาน หรือวันหยุดเสารอาทิตยหารายไดเสริม 

โดยเปดกิจการขายสินคาผาน Internet หรือทํากิจกรรมท่ีตนสนใจ โดยไมรบกวนเวลางาน 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นางสาวจรรยาใชเวลางานติดตอซ้ือและขายของทาง Internet ใหกับลูกคา 

เพราะพิจารณาแลวเห็นวาใชเวลาไมมาก ไมนาตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงเปนแหลงรายไดเสริม

ใหกับครอบครัว 

5.5 การจางงานตนเองหรือการเขาเปนท่ีปรึกษา  คือการท่ีพนักงาน กฟภ. ไดเขามาเปน

ท่ีปรึกษาในโครงการหรือการดําเนินการตางๆของ กฟภ. รวมถึงการใชอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงในองคกร  

เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกิจการสวนตัวของตนเองและพวกพองไดเขามาทําสัญญากับองคกร อาทิ พนักงานตั้งบริษัท

สวนตนและเขาเปนตัวแทนผูรับเหมางานบริการดานมิเตอรของ กฟภ. เปนตน  

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

- พนักงาน กฟภ. ตองไมใชตําแหนงหนาท่ีตนเอง เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชน

ของตนเองและพวกพอง 

- พนักงาน กฟภ. ตองไมใชอิทธิพลหรืออํานาจของตนทําธุรกรรมระหวาง กฟภ. 

กับบุคคลนั้นเอง หางหุนสวนหรือนิติบุคคลท่ีบุคคลนั้นถือหุนอยู หรือพวกพอง เวนแตมีการเปดเผยขอมูลสวนได

สวนเสียและไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะ 

- พนักงาน กฟภ. ตองไมรับงานภายนอก กฟภ. ซ่ึงเปนการแขงขันกับการดําเนิน

ธุรกิจของ กฟภ. หรือกอใหเกิดประโยชนขัดแยงกับ กฟภ. ไมวาจะเปนการการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร 

 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

นายเฉลิมชัย  ปฏิบัติ งานเปนพนักงาน กฟภ. เปน เวลานาน มีความรู 

ประสบการณในการทํางาน อยากมีรายไดเพ่ิมเติมจึงไดรวมกับหุนสวนจัดตั้งบริษัทข้ึนมา โดยอาศัย

ประสบการณในการทํางานประกอบกับอํานาจหนาท่ีท่ีเปนผูบริหารระดับสูงอยูใน กฟภ. จึงไดดําเนินการ 

จัดจางบริษัทของตนเอง เขามาทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับ กฟภ. พรอมกับปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงาน กฟภ. 

ในเวลาเดียวกัน  
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- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นายเฉลิมชัยในฐานะพนักงานของ กฟภ. สามารถจัดตั้งบริษัทข้ึนมาเพ่ือสราง

รายไดเพ่ิมเติม แตนายเฉลิมชัย ไมควรเปนหนึ่งในคณะกรรมการท่ีดําเนินการจัดจางบริษัทตนเองเปนเจาของ 

เพราะตระหนักวาตนเองเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง แตควรทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

(Conflict of Interest) เพ่ือแสดงใหเห็นวา นายเฉลิมชัยเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการจัดจาง 

ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบ และดําเนินการจัดจางตามกระบวนการปกติ 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นายเฉลิมชัยใชอํานาจหนาท่ีของตนซ่ึงมีตามสิทธิในการจัดจางบริษัทท่ีตนเอง

เปนเจาของเขามาเปนท่ีปรึกษา โดยไมไดแสดงในรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

ในฐานะท่ีตนเองมีสวนไดสวนเสียกับการจัดจางบริษัทของตนเองเขาดําเนินการ หรือนายเฉลิมชัยไดชื่อของ

นองชายเขามาเปนตัวแทน (Nominee) ในการดําเนินการแทนนายเฉลิมชัย 

5.6 การทํางานหลังออกจากตําแหนงหรือเกษียณอายุ ซ่ึงกลุมบุคคลดังกลาวเปนผูมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการขององคกร และอาจรูถึงขอมูลความลับ ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน อิทธิพล

หรือความสัมพันธภายในองคกร และยังมีความคุนเคยกับบุคลากรระดับตางๆภายในองคกร ซ่ึงหากบุคคล

ดังกลาวถูกจางงานโดยองคกรท่ีมีสวนไดสวนเสียกับองคกรท่ีบุคคลเคยปฏิบัติงาน เชน คูแขง ผูสงมอบ และ 

คูคา เปนตน กรณีดังกลาวจะสงผลใหบุคคลท่ีออกจากตําแหนงและองคกรท่ีทําการจัดจางไดรับประโยชนเปน

ของตนเองในขณะท่ีองคกรท่ีบุคคลลาออกสูญเสียประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวได เชน การท่ีบุคลากร

ออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันและใชความรูหรือ

อิทธิพลเดิมมาหาประโยชน หรือสรางความไดเปรียบโดยไมชอบธรรม เปนตน 

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

- พนักงาน กฟภ. ท่ีออกจากตําแหนงจะตองไมนําขอมูล ความลับ ข้ันตอน 

การปฏิบัติงาน หรือความสัมพันธสวนบุคคลไปสรางประโยชนแกตนเองและพวกพอง รวมถึงสรางความเสียหาย

หรือทําให กฟภ. ไมไดรับประโยชนท่ีพึงได 

- พนักงาน กฟภ. ท่ีออกจากตําแหนงพึงรักษาผลประโยชนของ กฟภ. หรือไมใช

อิทธิพลเดิมมาสรางความไดเปรียบโดยไมชอบธรรม 

 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

นายอํานาจซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. ไดลาออกจาก กฟภ. เพ่ือเขา

ทํางานท่ีบริษัทแหงหนึ่ง เนื่องจากนายอํานาจปฏิบัติงานกับ กฟภ. มาอยางยาวนาน จึงไดใชขอมูลซ่ึงเปน

ความลับของ กฟภ. รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และความสัมพันธสวนบุคคลกับพนักงาน กฟภ. ไปใช

ประโยชนในการทํางานจนทําให กฟภ. เสียประโยชนท่ีควรได 
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- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นายอํานาจไมควรใชขอมูลท่ีเปนความลับของ กฟภ. เพ่ือทําใหเกิดผลเสียตอ

การปฏิบัติงานของ กฟภ. ถึงแมนายอํานาจจะลาออกไปแลว เพราะจะกระทบตอชื่อเสียงของนายอํานาจ และ

สรางความเสียหายตอ กฟภ. 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นายอํานาจซ่ึงไดลาออกจาก กฟภ. แลว จึงถือวาตนเองไมไดเก่ียวของกับ 

กฟภ. จึงไดใชขอมูลซ่ึงเปนความลับ และความสัมพันธสวนบุคคลกับพนักงานใชประโยชนและทําให กฟภ. 

เสียหาย 

5.7 การใชอิทธิพลสวนตัวหรืออิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี เพ่ือประโยชนตอตนเอง  

เครือญาติ และพวกพอง สงผลท่ีเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม หรือการพยายามเขาไปมีอิทธิพล

ควบคุมการตัดสินใจของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวของและทําใหผูบริหารระดับสูง

ไดรับผลประโยชนตอบแทนท้ังในรูปการเงินและไมใชการเงิน เชน การคัดเลือกผูสงมอบเพ่ือกอสรางโครงขาย

และสถานีไฟฟา หรือแมแตการฝากลูกหลานเขาเปนพนักงานของ กฟภ. เปนตน 

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

- พนักงาน กฟภ.ไมพึงใชอิทธิพลสวนตนในการแสวงหาประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงิน

ไมเปนตัวเงิน 

- พนักงาน กฟภ. ไมพึงใชอิทธิพลสวนตนอันสงผลกระทบควบคุมการตัดสินใจ

ของบุคลากรของ กฟภ. และสงผลใหบุคลากรดังกลาวตัดสินใจเบี่ยงเบนไปจากผลประโยชนของ กฟภ. 

 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

นายทศพรไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในคณะกรรมการจัดจางเพ่ือจัดซ้ือ

ครุภัณฑใหกับทาง กฟภ. โดยนายทศพรเปนเพ่ือนกับนายเกรียงไกรซ่ึงเปนเจาของบริษัทแหงหนึ่งท่ีเขามา

ประกวดราคา นายทศพรเห็นแกมิตรภาพท่ีนายเกรียงไกรเคยมีใหในอดีต จึงอยากใหนายเกรียงไกรไดรับการ

คัดเลือกในการประกวดราคาครั้งนี้ จึงไดใชอํานาจและอิทธิพลสวนตัว ทําใหการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

จัดจางทานอ่ืนคลอยตามไปกับนายทศพร คือเลือกบริษัทท่ีนายเกรียงไกรเปนเจาของชนะการประกวกดราคา 

และสงผลให กฟภ. ไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานเม่ือเทียบกับผูเขาประกวดรายอ่ืน 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ถึงแมนายทศพรจะเปนเพ่ือนกับนายเกรียงไกร และเห็นแกมิตรภาพท่ีเคยมีมา

ในอดีต อยางไรก็ตาม เพ่ือผลประโยชนสูงสุดของ กฟภ. นายทศพรไมควรใชอํานาจหนาท่ีหรืออิทธิพลสวนตัว 

ทําใหการตัดสินใจของคณะกรรมการจัดจางทานอ่ืนคลอยตาม หรือปราศจากอิสระในการตัดสินใจ และสงผลให 

กฟภ. เสียประโยชนจากการประกวดราคา 
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- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นายทศพร ยึดม่ันในหลักการ “บุญคุณตองทดแทน” จึงพยายามตอบแทน 

นายเกรียงไกรท่ีเคยมีบุญคุณแกตนในอดีต จึงไดพยายามชักจูงโดยใชอํานาจหนาท่ีและอิทธิพลสวนตัวโนมนาว

ใหคณะกรรมการจัดจางทานอ่ืนเห็นถึงความดีของนายเกรียงไกร และใหโอกาสนายเกรียงไกรเปนพิเศษ

เหนือกวาผูประกวดราคารายอ่ืน ท้ังท่ีผูเสนอราคารายอ่ืน ก็มีขอเสนอไมแตกตางกัน 

 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการดานความขัดแยงทางผลประโยชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากข้ึน โดยเฉพาะในภารกิจท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อยางการจัดซ้ือ 

จัดจาง จึงไดกําหนดประเภทความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ิมเติมจากเกณฑการแบงประเภทความขัดแยงทาง

ผลประโยชนของ สํานักงาน ป.ป.ช. อีก 1 ประเภท คือ การแสวงหาประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจาง 

การแสวงหาประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจาง พนักงาน กฟภ. ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปน

คณะกรรมการดําเนินการตางๆ ไดแก คณะกรรมการเปดซองราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวด

ราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีอาจนําไปสูความขัดแยงทางผลประโยชน พนักงาน กฟภ. ตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดังตอไปนี้ 

 พฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

- พนักงาน กฟภ. ตองไมเปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาในการประกวดราคาพัสดุรายเดียวกัน 

- พนักงาน กฟภ. ตองไมเปนผูซ้ือโดยตรง หรือพนักงานผูเปนกรรมการเปดซองสอบ

ราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ เปนกรรมการตรวจรับพัสดุใน

การซ้ือพัสดุรายเดียวกัน ยกเวนในกรณีการซ้ือพัสดุวงเงินไมเกิน 10,000 บาท 

- พนักงาน กฟภ. ตองไมเปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา เปนกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาในการประกวดราคางานจางรายเดียวกัน 

- พนักงาน กฟภ. ตองไมเปนกรรมการเปดซองราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคา กรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ หรือกรรมการตรวจรับงานจาง เปนผูควบคุมงานในการจางงานรายเดียวกัน 

- พนักงานกฟภ. ตองไมดําเนินการจางโดยตรง หรือพนักงานผูเปนกรรมการเปดซอง

สอบราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ หรือผูควบคุมงานเปน

กรรมการตรวจรับงานจางในการจางงานรายเดียวกัน ยกเวนกรณีการจางวงเงินไมเกิน 10,000 บาท 

 ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 

นายสุนทร เปนพนักงาน กฟภ. เปนหนึ่งในคณะกรรมการจัดจางอุปกรณปองกันไฟฟา

ตก จึงไดทําการศึกษาระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองปฏิบัติตาม 
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- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นายสุนทรควรศึกษาระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง  

ซ่ึงไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอบังคับ กฟภ. วาดวยการจาง พ.ศ.2543 

ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการซ้ือ พ.ศ.2543 และกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตาม 

อยางเครงครัด 

- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นายสุนทรเพิกเฉยไมปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง 

ซ่ึงไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอบังคับ กฟภ. วาดวยการจาง พ.ศ.2543 

ขอบังคับ กฟภ. วาดวยการซ้ือ พ.ศ.2543 และพยายามหาชองทางเพ่ือหลีกเลี่ยง และหาประโยชนเรียกรับ

ผลประโยชนสวนตนกับผูท่ีเขาประกวดราคา 

 

6. แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาค

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของผูบริหารและ

พนักงาน เก่ียวกับการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้ 

6.1 การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน แบงเปน 3 กรณี ดังนี้ 

6.1.1 การรายงานกรณีประจําป  

1) พนักงาน และ ผูบริหารทุกคน (ยกเวนพนักงานทดลองงาน) จัดทํา

รายงานความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเสนอตามลําดับชั้น ผานทาง 

http://extranet.pea.co.th โดยเลือกหัวขอ “รายงานประจําป” ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 

ของทุกป โดยนําเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรองผูวาการตนสังกัด 

2) ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของทุกหนวยงานตองตรวจสอบ และ

ยืนยันใหความเห็นชอบการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานในสังกัดทุกคน ผานทาง

http://extranet.pea.co.th ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของทุกป 

3) รองผูวาการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีข้ึนตรงกับผูวาการแตละสายงาน 

ตองสรุปรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานในสังกัดสงใหกองกํากับดูแลกิจการท่ีดี (กกท.) 

ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม ของทุกป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จํานวนพนักงานในสายงานท้ังหมด 

(2) จํานวนพนักงานท่ีไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(3) จํานวนพนักงานท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน พรอมระบุ

รายละเอียดชี้แจงประกอบรายบุคคล 

(4) จํานวนพนักงานท่ีไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน  

พรอมระบุเหตุผลรายบุคคล เชน  ทดลองงาน, ลาศึกษาตอ เปนตน 
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4) กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรุปรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

ของทุกสายงานเสนอผูวาการ พรอมสําเนาแจงสํานักตรวจสอบภายใน ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกป 

5) สํานักตรวจสอบภายใน รายงานผลการสอบทานเปนลายลักษณอักษร

ตอผูวาการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันท่ี 30 มีนาคม ของทุกป 

6.1.2 การรายงานกรณีมีการแตงตั้ง โยกยาย เล่ือนตําแหนง และบรรจุใหม :   

ในระหวางป หากมีการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง และบรรจุใหม ใหผูปฏิบัติงานจัดทํารายงาน 

ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมผานทาง http://extranet.pea.co.th อีกครั้ง 

โดยเลือกหัวขอ “รับตําแหนงใหม” ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง โยกยาย 

เลื่อนตําแหนง และบรรจุใหม 

6.1.3 การรายงานกรณีมีความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางป : หากพนักงาน และ 

ผูบริหารพบวาตนเอง คูสมรส หรือบุคคลในครอบครัวมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึนใหดําเนินการ 

ดังนี้ 

1) ใหพนักงานเปดเผยขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที  

2) พนักงานท่ีมีความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางปใหจัดทํารายงานความ

ขัดแยงทางผลประโยชนทันทีท่ีสามารถกระทําไดผานทาง http://extranet.pea.co.th โดยเลือกหัวขอ  

“เกิดความขัดแยง” และใหพนักงานผูนั้นขอถอนตัวจากการเปนกรรมการ หรือการมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ 

3) ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตรวจสอบ และยืนยันใหความเห็นชอบการ

รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงาน และดําเนินการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของ

พนักงานในสังกัดตอสํานักตรวจสอบภายในทันที 

 

7. ประโยชนของการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

7.1 พัฒนากระบวนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของ กฟภ. ใหเปนไปตาม

หลักการและแนวปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
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7.2 ปองกันความเสียหายทางดานการเงินและไมใชการเงินจากการไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับอยางครบถวนสมบูรณในฐานะเจาหนาท่ีรัฐ 

7.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและความรูความสามารถของ กฟภ. ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกร และประเทศชาติโดยรวม 

7.4 ปองกันและรักษาระดับผลตอบแทนทางการเงิน และรายไดนําสงรัฐของ กฟภ.  

โดยไมเกิดการรั่วไหลจากการประพฤติมิชอบภายในองคกร 

7.5 เพ่ิมความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูความสัมพันธและความรวมมือท่ีดี

ของผูมีสวนไดสวนเสียและ กฟภ. 

7.6 สรางความภาคภูมิใจแกบุคลากรจากการยึดม่ันพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

7.7 เพ่ิมภาพลักษณดานความโปรงใส เปนธรรม และการเปนองคกรชั้นนําดานการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 
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สวนท่ี 6 : แบบพิมพรายงานและแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
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(ตนฉบับ) 

 

ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบตั ิ
 

 

 ข าพเจ า ได รับทราบ และอ านขอความในคู มื อ 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 

 ขาพเจาเขาใจ รับทราบ และจะยึดถือหลักการนี้เปน

หลักปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป 

 

 

 

 

ลงชื่อ: …………………………………………………………….. 

 (.....................................................................) 

รหัสพนักงาน:  …………………………………………………………….. 

ตําแหนง: …………………………………………………………….. 

หนวยงาน: …………………………………………………………….. 

วันที่: ……………………./…………………/…………………. 
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(สําเนา) 

 

ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบตั ิ
 

 

 ข าพเจ า ได รับทราบ และอ านขอความในคู มื อ 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 

 ขาพเจาเขาใจ รับทราบ และจะยึดถือหลักการนี้เปน

หลักปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป 

 

 

 

 

ลงชื่อ: …………………………………………………………….. 

 (.....................................................................) 

รหัสพนักงาน:  …………………………………………………………….. 

ตําแหนง: …………………………………………………………….. 

หนวยงาน: …………………………………………………………….. 

วันที่: ……………………./…………………/…………………. 
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แบบเปดเผยรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

ขาพเจา ................................................................... เลขประจําตัว ............................................ 

ตําแหนง .................................................................  สังกัด ......................................................... 

  

ขอรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 เหตุท่ีตองรายงานความขัดแยง:     � รายงานประจําป   

     � รับตําแหนงใหม   

     � เกิดความขัดแยง 

 

ความขัดแยงของผูรายงาน การแกไขความขัดแยงของผูรายงาน 

1. ทานใชอํานาจหนาท่ีและ/หรือทรัพยสินของ กฟภ. ไปเอ้ือ

ประโยชนตอกิจการของตนเอง/ครอบครัว/ญาติพ่ีนอง/

และ/หรือพวกพอง 

 

�  เคย        

�  ไมเคย  

2. ทานดํารงตําแหนงผูบริหาร/ท่ีปรึกษาหรือมีสวนรวมใน

โครงการ หรือในกิจการ ท่ีติดตอหรือเสนอราคา ท่ีเปน

คูสัญญากับ กฟภ. หรือ กิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขัน

กับ กฟภ. 

 

�  มี  

�  ไมมี   

3. ทานมีบุคคลในครอบครัวเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหาร/ท่ี

ปรึกษา หรือมีสวนรวมในโครงการหรือกิจการท่ีติดตอหรือ

เสนอราคาท่ีเปนคูสัญญากับ กฟภ. หรือกิจการท่ีมีลักษณะ

เปนการแขงขันกับ กฟภ. 

 

�  มี    

�  ไมมี  
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ความขัดแยงของผูรายงาน การแกไขความขัดแยงของผูรายงาน 

4. ทานมีการนําขอมูลภายในของ กฟภ. ไปแสวงหา

ผลประโยชนโดยมิชอบแกตนเอง/ครอบครัว/ญาติพ่ีนอง

และ/หรือ พวกพอง 

 

�  เคย  

�  ไมเคย   

5. ทานรับ/ยินยอม/รูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวรับ

สิ่งของเปนของขวัญ/ผลประโยชน โดยมีมูลคาเกินกวา 

3,000.- บาท ท่ีนํามาซ่ึงความสะดวกสบายตอตนเอง เกิน

ความเหมาะสม และ/หรือ อาจสงผลตอการปฏิบัติงานใน

หนาท่ี ซ่ึงทําใหผูรับตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะท่ีเอ้ือ

ประโยชนตอผูให 

 

�  เคย  

�  ไมเคย   

6. ทานนําของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ มอบใหแกผูบังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัว

ของผูบังคับบัญชา 

 

�  เคย   

�  ไมเคย  
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