
7 มาตรการ 20 แนวปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กฟภ. จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของ
องค์กร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความส าคัญและแสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 
1) เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจที่ กค 0805.1/ว123 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางการเปิดเผยข้อมูล 
ของรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างเท่าเทียม
กัน ยกเว้นการเปิดเผยความลับทางธุรกิจขององค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานต้องมีหน้าที่ในการ
จัดเตรียมและให้ข้อมูลรายงานการด าเนินงานต่าง ๆ โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือสร้างรายการเท็จ  

2) มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ผ่านรายงานประจ าปี และ
เว็บไซต์ของ กฟภ. รวมทั้งก าหนดให้มีการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยปรับปรุงข้อมูลให้มีความครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ 

3) ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และมาตรการการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องโดยไม่น าข้อมูลภายในของ กฟภ. ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริต
ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น กรณีไม่ปฏิบัติตามให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
และมีบทลงโทษตาม “ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1-22)”  

2. การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของ กฟภ. 

แนวทางปฏิบัติ 
1) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  

ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลโดย
ค านึงถึงลักษณะเฉพาะ ความแตกต่าง และสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) ประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
พัฒนาการด าเนินงานของ กฟภ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องด าเนินการตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการประกาศเผยแพร่รายละเอียด การจัดซื้อ  
จัดจ้างอย่างครบถ้วนทุกช่องทางที่กฎหมายก าหนด 

แนวทางปฏิบัติ 
1) จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดรวมถึงเผยแพร่ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เว็บไซต์ กฟภ. และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ กฟภ. ให้ถูกต้องครบถ้วนกรณีไม่ปฏิบัติตาม จะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 120 

2) ส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้มี
ประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 
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4. การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ  ก าหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการด าเนินงาน รวมถึงปกป้อง 
คุ้มครอง สร้างความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับภยันตรายหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบผ่านช่องทาง  

ต่าง ๆ  อาทิเช่น PEA Call Center 1129, โทรศัพท์ผู้บริหาร, การรับข้อมูลจากส่วนราชการ 
เอกสาร และทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

2) บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสทุ จริตประพฤติมิชอบตาม 
“คู่มือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” และ “ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และร้องเรียน พ.ศ. 2559”อย่างเคร่งครัด ให้มีความคืบหน้าและได้ข้อยุติเรื่อง
โดยเร็ว 

3) คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นความลับ  
โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ส่วนขั้นตอนอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตาม “ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการร้องเรียน พ.ศ. 2559” 

4) เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวนให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ใน “คู่มือวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟภ. ปี 2552” กรณีมีความผิดให้มีบทลงโทษตาม “ข้อบังคับ กฟภ. 
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-22)”  

5. การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริต โดยให้ถือว่าการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. ทุกระดับ 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ห้ามเรียกหรือรับสินบน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือ

ผู้ที่องค์กรท าธุรกิจด้วย กรณีฝ่าฝืน คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิด จะต้องรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มาตรา 122 ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกสินบนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องได้รับโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149  

2) หลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของก านัลใด ๆ จากคู่ค้าหรือผู้ที่องค์กรท าธุรกิจด้วย  
ตามนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส ของ กฟภ. (No Gift Policy) รวมถึง 
การเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่ท าธุรกิจด้วย 

3) กรณีพบว่า มีการให้/รับสินบน หรือพฤติกรรมที่น าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร ให้ถือ
เป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเหตุการณ์ดังกล่าวให้ กฟภ. ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส  
ที่ก าหนด 

4) ก าหนดให้มีแผนงานด้านการก ากับดูแลและส่งเสริม รวมทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตไว้ในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น  
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6. การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ก าหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการป้องกันการขัดกันระหว่า งผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ให้รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล ฯ ผ่านทางระบบสารสนเทศ ใน 3 กรณี ได้แก่ 

กรณีท่ี 1 รายงานประจ าปี กรณีท่ี 2 กรณีมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ต าแหน่ง และบรรจุ
ใหม่ และกรณีที่ 3 กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่ระบุ
ไว้ใน “ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ 
กฟภ. พ.ศ. 2560” อย่างเคร่งครัดกรณีไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยที่ต้อง
ด าเนินการสอบสวนตามข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  

2) หลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ ฯ กับองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หรือใช้อ านาจอิทธิพลจากการด ารงต าแหน่งในองค์กร
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการกระท าดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี กฟภ. ก าหนด 

7. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ก าหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการงานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานต่างๆ ที่ กฟภ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งให้มีการทบทวนและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน “ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ.” 

2) ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร  
โดยการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

3) ในกรณีมีข้อสงสัย/ประสบปัญหาในการตัดสินใจควรหารือผู้ร่วมงานหรือสอบถาม/ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยมีประเด็นในการพิจารณา เช่น การกระท านั้นขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่การกระท านั้นขัดต่อนโยบายของ กฟภ. หรือไม่ และการกระท านั้นขัดต่อค่านิยมของ 
กฟภ. หรือไม่ เป็นต้น 

 
 


