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1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจากดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ในชวงที่ผานมา คาคะแนนอยูในระดับตํ่า สงผลตอภาพลักษณและดัชนีความเชื่อมั่นตอ

ตางชาติที่มีตอประเทศไทย สํานักงาน ป.ป.ช. โดยศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ได

ศึกษารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยใหความสําคัญในการพัมนาเกณฑการประเมินใหเกิดการ

สนับสนุนตอ การยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนไปตาม

ทิศทางของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองการและการปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได

สังเคราะหผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศ

ไทยใหสูงขึ้น 
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¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 1

• à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ µ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÍ×่¹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ ã¹»ÃÐà´็¹·Õ่

à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ »¯ÔºÑµÔ§Ò¹ËÃ×Í´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¢Ñ้¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õ่¡ํÒË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´ áÅÐ

¨ÐµŒÍ§à»š¹ä»ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁØ‹§ÁÑ่¹ àµ็Á¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í§Ò¹ã¹Ë¹ŒÒ·Õ่·Õ่ÃÑº¼Ô´ªÍº «Ö่§ÅŒÇ¹¶×Íà»š¹

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่ã¹°Ò¹Ðà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่¢Í§ÃÑ°ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ ÂÑ§»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒã¹»ÃÐà´¹็·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃÑºà§Ô¹ 

·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ËÃ×Í»ÃÐâÂª¹�Í×่¹ æ ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÍ×่¹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ·Ñ้§ã¹¡Ã³Õ·Õ่áÅ¡¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่ áÅÐã¹¡Ã³Õ ª‹Ç§à·È¡ÒÅ ËÃ×ÍáÁŒáµ‹¡Ã³Õ¡ÒÃãËŒà§Ô¹ 

·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ËÃ×Í»ÃÐâÂª¹�Í×่¹ æ µ‹ÍºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ «Ö่§¶×Íà»š¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§·Õ่ÍÒ¨¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃÃÑºÊÔ¹º¹ä´Œã¹Í¹Ò¤µ

¡ÒÃãªŒ§º»ÃÐÁÒ³µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 2

•à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ µ‹Í¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Ò§ æ ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ ã¹»ÃÐà´็¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº

¡ÒÃãªŒ ‹̈ÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ ¹ÑºµÑ้§áµ‹¡ÒÃ Ñ̈´·ํÒá¼¹¡ÒÃãªŒ ‹̈ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³»ÃÐ¨ํÒ»‚áÅÐà¼Âá¾Ã‹ÍÂ‹Ò§â»Ã‹§ãÊ ä»¨¹¶Ö§ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ ‹̈ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³¢Í§

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹Ò à»š¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� áÅÐäÁ‹àÍ×้Í»ÃÐâÂª¹�á¡‹µ¹àÍ§ËÃ×Í¾Ç¡¾ŒÍ§ ¡ÒÃàºÔ¡ ‹̈ÒÂà§Ô¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹ã¹àÃ×Í่§µ‹Ò§ æ àª‹¹ ¤‹Ò·ํÒ§Ò¹

Å‹Ç§àÇÅÒ ¤‹ÒÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³� ËÃ×Í¤‹Òà´Ô¹·Ò§ ÏÅÏ µÅÍ´¨¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ Ñ̈´«×้Í Ñ̈´ Œ̈Ò§áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑº¾ÑÊ´Ø´ŒÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ ÂÑ§ãËŒ¤ÇÒÁÊÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃà»�´

âÍ¡ÒÊãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãªŒ ‹̈ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ¹àÍ§ä´Œ

1.2 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหน่ึงเพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวน

บุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุจยพินิจ

ในการตัดสินใจของเจาหนาที่ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ 

ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวมและทําใหผลประโยชน

ขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชน

ทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ และความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต

ต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไม

เจตนาหรือไมมีความรูในเร่ืองดังกลาวอีกเปนจานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูก

ลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล 

1.3 การปองกันผลประโยชนทับซอนเปนเร่ืองที่มีความสําคัญดังน้ัน เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแต

ละแหลงขอมูลที่องคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการ

รับรูการทุจริต โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹à§Ò¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2562 
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¡ÒÃãªŒÍํÒ¹Ò¨µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 3

• à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ µ‹Í¡ÒÃãªŒÍํÒ¹Ò¨¢Í§¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ¢Í§µ¹àÍ§ ã¹»ÃÐà´็¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ

ÁÍºËÁÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ºØ¤ÅÒ¡Ãà¾×่ÍãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�µ‹Ò§ æ «Ö่§¨ÐµŒÍ§à»š¹ä»ÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁáÅÐ äÁ‹àÅ×Í¡»¯ÔºÑµÔ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃãªŒ

ÍÒ¹Ò¨ÊÑ่§¡ÒÃãËŒ¼ÙŒãµŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ·Òã¹¸ØÃÐÊ‹Ç¹µÑÇ¢Í§¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒËÃ×Í ·Òã¹ÊÔ่§·Õ่äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ ÂÑ§»ÃÐàÁÔ¹à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å·Õ่ÍÒ¨

à¡Ô´¡ÒÃá·Ã¡á«§¨Ò¡ ¼ÙŒÁÕÍํÒ¹Ò¨ ¡ÒÃ«×้Í¢ÒÂµํÒáË¹‹§ ËÃ×Í¡ÒÃàÍ×้Í¼Å»ÃÐâÂª¹�ãËŒ¡ÅØ‹ÁËÃ×Í¾Ç¡¾ŒÍ§

¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ÃÒª¡ÒÃµÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 4

• à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ µ‹Í¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ã¹»ÃÐà´็¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã

ÀÒÂã¹ ã¹¡ÒÃ¹ํÒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ä»à»š¹¢Í§µ¹àÍ§ËÃ×Í¹ํÒä»ãËŒ¼ÙŒÍ×่¹ áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ¢ÍÂ×Á·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ·Ñ้§¡ÒÃÂ×Áâ´ÂºØ¤ÅÒ¡Ã

ÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃÂ×Áâ´ÂºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ «Ö่§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒµ·Õ่ªÑ´à¨¹áÅÐÊÐ´Ç¡ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ

¡ÒÃ Ñ̈´·ํÒá¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ·Õ่¶Ù¡µŒÍ§ à¾×่Íà¼Âá¾Ã‹ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹ä´ŒÃÑº·ÃÒºáÅÐ¹ํÒä»»¯ÔºÑµÔ ÃÇÁä»¶Ö§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ

¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅáÅÐµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ÃÒª¡ÒÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´ŒÇÂ

¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµµÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 5

•à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ µ‹Í¡ÒÃá¡Œä¢»̃ÞËÒ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ã¹»ÃÐà´็¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁ

ÊÒ¤ÑÞ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ§ÊØ´ ã¹¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ Ñ̈§ â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹¨ÐµŒÍ§·º·Ç¹¹âÂºÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒÁÕ

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐ Ñ̈´·ํÒá¼¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ à¾×่ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃá¡Œä¢»̃ÞËÒ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµä´ŒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃ

»ÃÐàÁÔ¹à¡Õ่ÂÇ¡Ñº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃá¡Œä¢»̃ÞËÒ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ·Õ่¨ÐµŒÍ§·ํÒãËŒ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Å´Å§ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕàÅÂ áÅÐ¨ÐµŒÍ§ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹ãËŒ

ºØ¤Å¡ÃÀÒÂã¹ ã¹¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹àÁ×่Í¾ºàË็¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´ŒÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§ µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµÀÒÂã¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¹ํÒ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Í§½†ÒÂµÃÇ¨ÊÍº ̈ Ò¡·Ñ้§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ä»»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ à¾×่Í»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃµÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 6 

•à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹Í ËÃ×Í ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Í¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»ÃÐà´็¹·Õ่

à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่ ¢Í§à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ¢Ñ้¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õ่¡ํÒË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´ áÅÐ¨ÐµŒÍ§à»š¹ä»ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹äÁ‹àÅ×Í¡

»¯ÔºÑµÔ ÃÇÁ¶Ö§¨ÐµŒÍ§ãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ/ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹Í ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÍÂ‹Ò§µÃ§ä»µÃ§ÁÒ äÁ‹»�´ºÑ§ËÃ×Í

ºÔ´àº×Í¹¢ŒÍÁÙÅ «Ö่§ÊÐ·ŒÍ¹¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅÐÂÑ§»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒà¡Õ่ÂÇ¡Ñº»ÃÐÊº¡ÒÃ³�µÃ§ã¹¡ÒÃ¶Ù¡à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่àÃÕÂ¡ÃÑºà§Ô¹ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ËÃ×Í

»ÃÐâÂª¹�Í×่¹ æ à¾×่ÍáÅ¡¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่´ŒÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ ÂÑ§»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ·Õ่¨ÐµŒÍ§

¤ํÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�¢Í§»ÃÐªÒª¹áÅÐÊ‹Ç¹ÃÇÁà»š¹ËÅÑ¡ äÁ‹ÁÕ¡ÒÃàÍ×้Í»ÃÐâÂª¹�ãËŒ¡Ñº ºØ¤¤Åã´ºØ¤¤ÅË¹Ö่§ ËÃ×Í¡ÅØ‹Áã´¡ÅØ‹ÁË¹Ö่§
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»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃµÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 7
• à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹Í ËÃ×Í ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Í»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ ã¹»ÃÐà´็¹·Õ่

à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹àÃ×่Í§µ‹Ò§ æ µ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹ ¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§·Õ่ËÅÒ¡ËÅÒÂ ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ä´Œ§‹ÒÂ áÅÐäÁ‹«Ñº«ŒÍ¹ â´Â¢ŒÍÁÙÅ·Õ่

à¼Âá¾Ã‹¨ÐµŒÍ§¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐà»š¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔ่§¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ÊÒ¸ÒÃ³ª¹¤ÇÃÃÑº·ÃÒº ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ Ñ̈´ãËŒÁÕª‹Í§·Ò§ãËŒ

¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹Í ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¤ํÒµÔªÁËÃ×Í¤ÇÒÁ¤Ô´àË็¹à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹/¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÁÕ¡ÒÃªÕ้á¨§ã¹¡Ã³Õ·Õ่ÁÕ¢ŒÍ

¡Ñ§ÇÅÊ§ÊÑÂä´ŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ ÂÑ§»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´ãËŒÁÕª‹Í§·Ò§ãËŒ¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹ÍÊÒÁÒÃ¶ÃŒÍ§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¢Í§à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´ŒÇÂ

«Ö่§ÊÐ·ŒÍ¹¶Ö§¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹Í ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 8
• à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹Í ËÃ×Í ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Í¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ ã¹

»ÃÐà´็¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ²¹ÒË¹‹ÇÂ§Ò¹ ·Ñ้§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒ´ÕÂÔ่§¢Ö้¹ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃ¹ํÒà·¤â¹âÅÂÕ

ÁÒãªŒã¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹à¾×่ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÃÇ´àÃÇ็ÁÒ¡ÂÔ่§¢Ö้¹ â´Â¤ÇÃÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃà»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃËÃ×Í¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹Í à¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ

»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹à¾×่ÍãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ´ŒÇÂ ·Ñ้§¹Õ้ ¹Í¡¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨ÐµŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ãËŒ´Õ¢Ö้¹áÅŒÇ ÂÑ§¤ÇÃ ãËŒ

¤ÇÒÁÊํÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊÁÒ¡¢Ö้¹ÍÕ¡´ŒÇÂ

¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅµÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 9
• à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ·Õ่à»š¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ º¹àÇ็ºä«µ�¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ à¾×่Íà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§ æ ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒÊÒ¸ÒÃ³ª¹ä´ŒÃÑº

·ÃÒº ã¹ 5 »ÃÐà´็¹ ¤×Í (1) ¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹ ä´Œá¡‹ ¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹ ¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢ŒÍÁÙÅ (2) ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ ä´Œá¡‹ á¼¹´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ ¡ÒÃ

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ (3) ¡ÒÃºÃÔËÒÃà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ ä´Œá¡‹ á¼¹¡ÒÃãªŒ ‹̈ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³»ÃÐ¨ํÒ»‚ áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´«×้Í Ñ̈´ Œ̈Ò§ËÃ×Í¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ¾ÑÊ´Ø (4) ¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å ä´Œá¡‹ ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å áÅÐËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å áÅÐ (5) ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃ×่Í§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ áÅÐ¡ÒÃà»�´âÍ¡ÒÊãËŒà¡Ô´¡ÒÃÁÕ

Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ «Ö่§¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅã¹»ÃÐà´็¹¢ŒÒ§µŒ¹áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµµÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ 10
•à»š¹µÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่Í»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ·Õ่à»š¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ º¹àÇ็ºä«µ�¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ à¾×่Íà»�´à¼Â¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Ò§ æ ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒ

ÊÒ¸ÒÃ³ª¹ä´ŒÃÑº·ÃÒº ã¹ 2 »ÃÐà´็¹ ¤×Í (1) ¡ÒÃ´Òํà¹ Ô¹¡ÒÃà¾×Í่»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø̈ Ã Ôµ ä´ Œá¡‹ à¨µ¨Òํ¹§ÊØ¨ÃÔµ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§à¾×Í่¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

¡ÒÃ·Ø̈ Ã Ôµ ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã áÅÐá¼¹»¯Ôº ÑµÔ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø̈ Ã Ôµ áÅÐ (2) ÁÒµÃ¡ÒÃÀÒÂã¹à¾×่Í»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ä´Œá¡‹ ÁÒµÃ¡ÒÃÀÒÂã¹à¾×่Í

Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊáÅÐ»‡Í§¡Ñ¹ ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ «Ö่§¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅã¹»ÃÐà´็¹¢ŒÒ§µŒ¹áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่¨Ð»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒ

Å´¹ŒÍÂÅ§ËÃ×ÍäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¡Ô´¢Ö้¹ä´Œ



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁàÊÕ่Â§à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹�·Ñº«ŒÍ¹ : COI ¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2562 

7 

1.4 สําหรับในแวดวงธุรกิจระดับสากล DJSI (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เปนดัชนีหลักทรัพยที่

ประเมินประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทชั้นนําระดับโลกโดยมั่นใจวา

บริษัทที่ไดรับการรับรอง DJSI จะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนใหกับผูลงทุน ทั้งน้ี ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ไดจัดทําเกณฑการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยประกอบดวยชุด

คําถามใน 3 มิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ (Economic) มิติดานสิ่งแวดลอม (Environment) และมิติดานสังคม 

(Social) โดย มิติดานเศรษฐกิจ (Economic) มีขอกําหนดที่เกี่ยวกับ บรรษัทภิบาลจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) และการตอตานการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต ที่มีสวนสะทอนตอการ

ผลประโยชนทับซอน 
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2. ¤ÇÒÁËÁÒÂ â¤Ã§ÊÃŒÒ§ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹�

·Ñº«ŒÍ¹/¤ÇÒÁ¢Ñ́ áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

2.1 ¼Å»ÃÐâÂª¹�·Ñº«ŒÍ¹/¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

2.2 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

ËÁÒÂ¶Ö§  “การที่เจาหนาที่ของรัฐ ไดตกอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสีย ในรูปแบบตาง ๆ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติหามไว และเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันยังไดเขาไปพิจารณาดําเนินการในกิจการสาธารณะที่เปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ ในกิจการของรัฐเพื่อประโยชนของรัฐ แตเมื่อเจาหนาที่ของรัฐผูพิจารณาไดมีผลประโยชนสวนตน
เขาไปแอบแฝง หรือไดนําประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการนําเอาการมีสวนไดเสียใน
รูปแบบตาง ๆ  หรือการมีผลประโยชนแอบแฝงหรือการนําความสัมพันธสวนตนเขาไปเกี่ยวของในการตัดสินใจใน
การดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหนาที่ของการดําเนินงานที่เปนกิจการสวนรวมของรัฐ เชน การบริหารงานภาครัฐ 
หรือในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐแลวการพิจารณาดําเนินการดังกลาวขางตนของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดนํา
ประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของกับตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เปนงานในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
การดําเนินการที่กลาวมาขางตนจึงเปนการกระทําที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชน” นอกเหนือจากความหมาย
ขางตน เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น ยังสามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชนเพิ่มเติม ดังน้ี 
ความขัดแยงทางผลประโยชนสามารถแบงความรุนแรงออกเปน 2 ระดับ คือ 
• ระดับนอย จะเกี่ยวของกับประเด็นจริยธรรมจรรยาบรรณที่ไมควรประพฤติปฏิบัติแตไมถูกกําหนดเปนประเด็น
ตองหามที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งอาจสงผลกระทบในวงที่แคบ 
• ระดับที่มีความรุนแรงมาก ไดแก การทุจริตประพฤติมิชอบโดยการใชตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทําผิด
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับทั้งภายในและภายนอกองคกร เมื่อดําเนินการแลวกอความเสียหายทั้งตอองคกร
และสังคมโดยรวม เชน เรียกรับเงินซึ่งเปนการทําผิดวินัย ผิดกฎหมายอาญาใชตําแหนงหนาที่เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ
ประโยชนบางอยางทางเศรษฐกิจตอบุคคลคนหน่ึงคนใดหรือเครือญาติ เปนตน 

¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹� (Conflict of Interest: COI) เปนประเด็นปญหาจาก ความลมเหลว

ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารจัดการภายในองคกรภาครัฐและ
เอกชน (Organizational Management) ที่เปนจุดเร่ิมตนนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ ต้ังแต
ระดับ คณะกรรมการผูบริหาร และพนักงาน ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ COI น้ี จึงสามารถกอใหเกิดผลเสีย
ที่รุนแรงทั้งทางการเงินและไมใชการเงิน โดยเฉพาะความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสยีที่มีตอองคกร ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญตอความอยูรอดขององคกรในระยะยาว ดังน้ัน เพื่อปองกันความเสียหายดังกลาว กฟภ. จึงจัดทําคูมือการ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนฉบับน้ีขึ้นโดยมุงหวังใหบุคลากรของ กฟภ. เกิดความรูความเขาใจและยึดมั่นใน 
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2.3 â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

หลักความซื่อสัตย โปรงใส และเปนธรรมอันจะนําไปสูการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติที่ไววางใจไดวาจะ
คํานึงถึงประโยชนของสาธารณะและองคกร มากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง และมุงสรางประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและสังคมโดยรวมจากพื้นฐานความรูความสามารถและทรัพยากรที่ กฟภ. มีอยูไดอยางเต็มศักยภาพในที่สุด 

การบริหารจัดการเพื่อปองกันและลดการเกิดกรณีความขัดแยงทางผลประโยชนภายในองคกรน้ัน กฟภ.
จําเปนตองมีการออกแบบโครงสรางองคกรที่ลดความซับซอนและสายการบังคับบัญชาจํานวนมากควบคูไปกับการ
เสริมสรางคานิยม และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักจริยธรรมของบุคลากร การกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจนในทุกกลุมบุคลากรหลักต้ังแตระดับคณะกรรมการในฐานะผูกํากับดูแลองคกร ระดับผูบริหารในฐานะฝาย
จัดการ จนถึงระดับพนักงานที่เปนผูปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในองคกรและพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อกากับการกระทํา
ที่สามารถนาไปสูความขัดแยงระหวางผลประโยชนของบุคลากรหรือกลุมบุคลากร กับประโยชนขององคกรหรือ
สังคมโดยรวม โดยสรุปรายละเอียดโครงสรางและระบบบริหารจัดการเพื่อปองกันและลดการกระทําที่เกี่ยวของกับ
ความขัดแยงทางผลประโยชน สรุปไดดังแผนภาพตอไปน้ี 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡¿À.

¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

µÃÇ¨ÊÍº

ÊํÒ¹Ñ¡µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

ÊํÒ¹Ñ¡
¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ

ÊํÒ¹Ñ¡
¡¯ËÁÒÂ

ÊÒÂ§Ò¹
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

ºØ¤¤

ÊÒÂ§Ò¹
ÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐ¡ÒÃ
Ê×่ÍÊÒÃ

ºØ¤¤ÅÒ¡Ã¢Í§ ¡¿À. ·Ñ้§Ê‹Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

ควบคุม ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง เสริมสรางความรูและจิตสํานึกท่ีมี

จริยธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนภายในองคกร

กําหนดนโยบายความขัดแยงทาง

ผลประโยชน คานิยมตามหลัก

จริยธรรมและหลักกฎหมาย

คัดเลือกกรรมการทีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมมีจริยธรรม และเปนอิสระ

กําหนดนโยบายและมาตรการตรวจสอบภายในเพื่อ

ตรวจสอบความผิดดานความขัดแยงทางผลประโยชน

ตรวจติดตามประสิทธิภาพการบริหารและผลสําเร็จ

ในการปองกันและลดความขัดแยงทางผลประโยชน

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÐºººÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹� 
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ทั้งน้ี เพื่อใหระบบบริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่กลาวถึงขางตนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กฟภ. ยัง
สามารถกําหนดเพิ่มเติมเคร่ืองมือหรือกลไกสําหรับจัดการกับปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนได เชน 

• กําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคหรือตองหาม (Qualification and Disqualification from Office)
เปนเคร่ืองมือที่ใชในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเบื้องตน เชน การระบุคุณสมบัติตองหามของ
ผูที่จะเขาดํารงตําแหนงสําคัญ การหามแตงต้ังพนักงานคนเดียวกันเปนกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา และกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการประกวดราคาพัสดุในคราวเดียวกัน เปนตน

• การเปดเผยทรัพยสินใหองคกรหรือสาธารณะไดรับทราบ (Disclosure of Personal Interests) โดย
กลไกดังกลาวมุงเนนใหบุคลากรต้ังแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน หน้ีสิน และธุรกิจที่ดําเนินการรวมกับครอบครัวใหองคกรหรือสาธารณะรับทราบโดยอาจแบงการ
แจงทรัพยสินตามสถานการณ ไดแก เมื่อมีความขัดแยงทางผลประโยชนกอนการดํารงตําแหนงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโยกยายตําแหนง และเมื่อมีการลาออกจากตําแหนงหรือหมดวาระการดํารงตําแหนงในองคกร
ซึ่งกลไกน้ีแมจะไมใชวิธีแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนโดยตรง แตอยางนอยการเปดเผยขอมูล
สวนตัวแกองคกรหรือสาธารณะภายนอกก็เปนชองทางใหเกิดการวิเคราะหและตรวจสอบการดําเนินงานได
อยางเปนระบบและสะดวกยิ่งขึ้น

• กําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) การกําหนดขอพึงปฏิบัติหรือคูมือจริยธรรมเปนการสราง
กรอบพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่พึงประสงค เพื่อบงบอกถึงสิ่งที่ควรและไมควรกระทํา สําหรับบุคลากรใน
องคกร ใหถือปฏิบัติในการทํางาน โดยตัวอยางของขอพึงปฏิบัติ เชน Payments and Rewards to
Members หรือการรับรางวัลและของตอบแทน ซึ่งบุคลากรจะใชขอพึงปฏิบัติ เพื่อกลั่นกรองพฤติกรรม
การรับสิ่งของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลประโยชนสวนตนและอาจขัดแยงหรือไมขัดแยงกับประโยชนของ
องคกร โดยปญหาของขอพึงปฏิบัติน้ี มักเกิดจากการที่บุคลากรไมสามารถแบงแยกไดระหวางการรับสิ่งของ
โดยทั่วไปกับการรับสิ่งของที่เขาขายการติดสินบน เปนตน

• การกําหนดขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพนจากตําแหนง  (Post-office Employment
Restriction) เปนเคร่ืองมือหรือกลไกเพื่อปองกันมิใหบุคลากรที่เกษียณอายุ หมดวาระการดํารงตําแหนง
หรือลาออกจากตําแหนงดวยสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง นําขอมูลความลับหรือขอมูลที่ถูกกําหนดชั้นความลับใน
การเขาถึง (Confidential Information) ขององคกร นําไปใชเปนประโยชนสวนตนภายหลงัจากออกจาก
ตําแหนงดังกลาวแลว รวมถึงยังเปนการปองกันการใชความสัมพันธหรือสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ  ในการติดตอกับ
บุคลากรขององคกร เน่ืองจากเคยดํารงตําแหนงสําคัญในองคกรมากอน

• กลไกสําหรับการบังคับใช (Enforcement) กฎระเบียบท่ีกําหนดข้ึน เชน การแตงต้ังคณะกรรมการใน
ลักษณะองคกรกํากับดูแล เพื่อตรวจสอบใหผูอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาวปฏิบัติตามขอกําหนดที่บัญญัติไว
โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ เพราะในกรณีเกิดการละเมิดกฎ ระเบียบขึน้
จะตองทําหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงตามมาตรการที่เกี่ยวของตอไป
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• เพ่ือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง และทําใหองคกรไดรับความเสียหายหรือเสยีประโยชน เชน การนํารถยนต
ขององคกรไปใช หรือการนําคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสํานักงานไปเพ่ือประโยชนสวนตัว เปนตน

1. ¡ÒÃ¹ํÒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ä»ãªŒ

• ถือเปนการยอมรับเงินหรอืสิ่งของที่มีมลูคาอ่ืนโดยผิดกฎหมายและจริยธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ผูให
ตองการ ในขณะที่ผูรับที่มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่องคกรมอบหมายไมทาํการตัดสินใจและปฏบิัติ
หนาที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และมาตรฐานของการปฏิบัติหนาที่กําหนด จนเกิดผลเสียตอ
องคกร ในขณะที่ตนเองไดรับประโยชนในรูปเงินหรือของมีคาดังกลาว

2. ¡ÒÃÃÑºÊÔ¹º¹ ¢Í§¢ÇÑÞ áÅÐ»ÃÐâÂª¹�Í×่¹ã´¨Ò¡¡ÒÃ´ํÒÃ§µํÒáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õ่

• หรือขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐไดนําความลับมา
เปดเผยใหกับพวกพอง สงผลใหการประมูลไมเกิดการแขงขัน อยางเสรี ทําใหสาธารณะเสียประโยชนไมไดผูที่
มีความเชี่ยวชาญที่แทจริงในราคาที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอองคกร และการใชอํานาจหนาที่ให
ผูใตบังคับบัญชาประกาศประกวดราคาลาชาเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกพวกพอง หรือแมแตการรูขอมูลลวงหนา
วาจะเกิดการกอสรางโครงการสถานีจายไฟฟา จึงใหญาติพ่ีนองไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไรในที่ดินบริเวณดังกลาว
เปนตน

3. ¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÅÑº

• โดยใชเวลาในระหวางที่ตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ใหกับองคกรเพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง

4. ¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹¾ÔàÈÉ

• คือการที่พนักงาน กฟภ. ไดเขามาเปนที่ปรึกษาในโครงการหรือการดําเนินการตาง ๆ  ของ กฟภ. รวมถึงการใช
อํานาจหนาที่ตามตําแหนงในองคกรเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกิจการสวนตัวของตนเองและพวกพองไดเขามาทํา
สัญญากับองคกร อาทิ พนักงานต้ังบริษัทสวนตนและเขาเปนตัวแทนผูรับเหมางานบริการดานมิเตอรของ
กฟภ. เปนตน

5. ¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹µ¹àÍ§ËÃ×Í¡ÒÃà¢ŒÒà»š¹·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ

2.4  »ÃÐàÀ·¢Í§¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹� áÅÐá¹Ç» Ô̄ºÑµÔ·Õ่´Õ

ประเภทหรือกิจกรรมที่อยูในขอบขายของความขัดแยงทางผลประโยชน สามารถจําแนกได 7 ประเภท1 

ทั้งน้ี ไดกําหนดพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของแตละประเภท สรุปไดดังน้ี 

หมายเหตุ 1 : จําแนกประเภทตามเกณฑของ สํานักงาน ป.ป.ช. (สํานักกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ช., (2555),คูมือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ 
เพื่อมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 
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• ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการขององคกร และอาจรูถึงขอมูลความลับ ขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน อิทธิพลหรือความสัมพันธภายในองคกร และยังมีความคุนเคยกับบุคลากรระดับตาง ๆ  
ภายในองคกร ซึ่งหากบุคคลดังกลาวถูกจางงานโดยองคกรที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกรที่บุคคลเคยปฏบิัติงาน 
เชน คูแขง ผูสงมอบ และคูคา เปนตน กรณีดังกลาวจะสงผลใหบุคคลที่ออกจากตําแหนงและองคกรที่ทําการจัด
จางไดรับประโยชนเปนของตนเองในขณะที่องคกรที่บุคคลลาออกสูญเสยีประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว
ได เชน การที่บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน
และใชความรูหรืออิทธิพลเดิมมาหาประโยชน หรือสรางความไดเปรียบโดยไมชอบธรรม เปนตน

6. ¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ËÅÑ§ÍÍ¡¨Ò¡µํÒáË¹‹§ËÃ×Íà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ

• เพ่ือประโยชนตอตนเองเครือญาติ และพวกพอง สงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหน่ึงอยางไมเปนธรรม 
หรือการพยายามเขาไปมีอิทธิพลควบคุมการตัดสินใจของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนบุคคลภายนอกที่มี
ความเกี่ยวของและทํา ใหผูบริหารระดับสูง ไดรับผลประโยชนตอบแทนทั้งในรูปการเงินและไมใช
การเงิน เชน การคัดเลือกผูสงมอบเพ่ือกอสรางโครงขายและสถานีไฟฟา หรือแมแตการฝากลูกหลาน
เขาเปนพนักงานของ กฟภ. เปนตน

7. ¡ÒÃãªŒÍÔ·¸Ô¾ÅÊ‹Ç¹µÑÇËÃ×ÍÍÔ·¸Ô¾Åã¹µํÒáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õ่

2.5 á¹Ç» Ô̄ºÑµÔã¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของ กฟภ. ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานเกี่ยวกับการรายงานความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ดังน้ี 

2.5.1 การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน แบงเปน 3 กรณี ดังน้ี 
        (1) การรายงานกรณีประจําป 

• พนักงานและผูบริหารทุกคน (ยกเวนพนักงานทดลองงาน) จัดทํารายงานความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเสนอตามลําดับชั้น ผานทาง
http://extranet.pea.co.th โดยเลือกหัวขอ “รายงานประจําป” ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 30 กันยายนของทุกป โดยนําเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรองผูวา
การตนสังกัด 

• ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของทุกหนวยงานตองตรวจสอบ และยืนยันใหความ
เห็นชอบการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานในสังกัดทุกคน ผาน
ทาง http://extranet.pea.co.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกป 

• รองผูวาการหรือหัวหนาหนวยงานที่ขึ้นตรงกับผูวาการแตละสายงาน ตองสรุปรายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานในสังกัดสงใหกองกํากับดูแลกิจการที่ ดี 
(กกท.) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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- จํานวนพนักงานในสายงานทั้งหมด 
- จํานวนพนักงานที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- จํานวนพนักงานที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน พรอมระบุรายละเอียด     
  ชี้แจงประกอบรายบุคคล 
- จํานวนพนักงานที่ไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน พรอมระบุเหตุผล 
   รายบุคคล เชน ทดลองงาน ลาศึกษาตอ เปนตน 
- กองกํากับดูแลกิจการที่ดี สรุปรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของทุก 
   สายงานเสนอผูวาการ พรอมสําเนาแจงสํานักตรวจสอบภายใน ภายในวันที ่ 
   30 พฤศจิกายน ของทุกป 
- สํานักตรวจสอบภายใน รายงานผลการสอบทานเปนลายลักษณอักษรตอผูวา 
  การ และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที ่30 มีนาคม ของทุกป 
 

(2) การรายงานกรณีมีการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนตําแหนง และบรรจุใหม 

ในระหวางป หากมีการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนตําแหนง และบรรจุใหม ใหผูปฏิบัติงาน

จัดทํารายงานความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมผานทาง 

http://extranet.pea.co.th อีกคร้ังโดยเลือกหัวขอ “รับตําแหนงใหม ใหแลวเสร็จภายใน 1 

เดือน นับต้ังแตวันที่ไดรับคําสั่งแตงต้ัง โยกยายเลื่อนตําแหนง และบรรจุใหม 

 

(3) การรายงานกรณีมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางป  

หากพนักงาน และผูบริหารพบวาตนเอง คูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนเกิดขึ้นใหดําเนินการ ดังน้ี ใหพนักงานเปดเผยขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นทันทีพนักงานที่มีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางปใหจัดทํารายงานความขัดแยงทาง

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

“เกิดความขัดแยง” และใหพนักงานผูน้ันขอถอนตัวจากการเปนกรรมการ หรือการมีสวนรวมใน

กิจกรรมน้ัน ผูบังคับบัญชาตามลาดับชั้นตรวจสอบ และยืนยันใหความเห็นชอบการรายงานความ

ขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงาน และดําเนินการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของ

พนักงานในสังกัดตอสํานักตรวจสอบภายในทันที 
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´·ํÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¢Ñ´¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�ºØ¤¤Å¡Ñº»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ÃÇÁ 

¡Ã³ÕÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ ¡Ã³ÕÃÑºµํÒáË¹‹§ãËÁ‹  

(¡ÒÃáµ‹§µÑ้§ âÂ¡ÂŒÒÂ àÅ×่Í¹ÃÐ́ Ñº/

µํÒáË¹‹§áÅÐºÃÃ Ø̈ãËÁ‹) 

¡Ã³ÕÁÕ¡ÒÃ¢Ñ´¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§

»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ÃÇÁà¡Ô´¢Ö้¹ÃÐËÇ‹Ò§ 

¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Ø¡¤¹ 

(Â¡àÇŒ¹¾¹Ñ¡§Ò¹·´ÅÍ§§Ò¹)  

Ñ́̈ ·ÒÃÒÂ§Ò¹Ï »‚ÅÐ 1 ¤ÃÑ้§ 

ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õ ่30 ¡.Â. ¢Í§·Ø¡»‚ 

¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ

Â×¹ÂÑ¹ãËŒ¤ÇÒÁàË็¹ªÍº 

ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õ ่15 µ.¤. ¢Í§·Ø¡»‚ 

Ã¼¡. ËÃ×Í ËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่¢Ö้¹ 

µÃ§¡Ñº ¼Ç¡. áµ‹ÅÐÊÒÂ§Ò¹ÊÃØ» 

ÃÒÂ§Ò¹Ï ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´ 

ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õ ่31 µ.¤. ¢Í§·Ø¡»‚ 

¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Õ่ä́ ŒÃÑº¡ÒÃ 

áµ‹§µÑ้§ âÂ¡ÂŒÒÂ àÅ×่Í¹ÃÐ´Ñº/µํÒáË¹‹§ 

áÅÐºÃÃ Ø̈ãËÁ‹ Ñ̈´·ํÒÃÒÂ§Ò¹ 

ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹ ¹ÑºµÑ้§áµ‹ÇÑ¹·Õ่¤®ÊÑ่§ÁÕ¼Å 

¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒµÃÇ¨ÊÍºáÅÐÂ×¹ÂÑ¹

ãËŒ¤ÇÒÁàË็¹ªÍº 

ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ËÅÑ§¨ÒÇÑ¹·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒÂ§Ò¹Ï 

Ã¼¡. ËÃ×Í ËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่¢Ö้¹µÃ§

¡Ñº ¼Ç¡. áµ‹ÅÐÊÒÂ§Ò¹ ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹

¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´ãËŒ ¡¡·. 

·Ø¡äµÃÁÒÊ 

(ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ËÅÑ§ÊÔ้¹äµÃÁÒÊ) 

¡¡·. ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹Ï ¢Í§·Ø¡ÊÒÂ§Ò¹ 

àÊ¹Í ¼Ç¡. áÅÐÊํÒà¹Òá Œ̈§ ÊµÀ. 

ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õ่ 30 ¾.Â. ¢Í§·Ø¡»‚ 

¼Ç¡. Å§¹ÒÁÃÑº·ÃÒº 

¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Õ่¾ºÇ‹Òµ¹àÍ§ 

¤Ù‹ÊÁÃÊ ËÃ×ÍºØ¤¤Åã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁÕ

¡ÒÃ¢Ñ´¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ºØ¤¤Å

¡Ñº»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ÃÇÁ Ñ́̈ ·ÒÃÒÂ§Ò¹Ï 

áÅÐ¶Í¹µÑÇ¨Ò¡¡ÒÃà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃËÃ×Í

¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¹้æ(¶ŒÒÁÕ) 

´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ·Ñ¹·Õ 

¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ µÃÇ¨ÊÍº Â×¹ÂÑ¹ãËŒ 

¤ÇÒÁàË็¹ªÍºáÅÐÃÒÂ§Ò¹ ¡¡·. 

áÅÐ ÊµÀ. 

´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ·Ñ¹·Õ 

ÊµÀ. ÊØ‹ÁÊÍº·Ò¹ 

ÊµÀ. ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ 

ÊÍº·Ò¹ 

ÀÒÂã¹ 31 ÁÕ.¤. ¢Í§»‚ ¶Ñ´ä» 

 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ  

µÃÇ¨ÊÍº à¾×่Í·ÃÒº 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡¿À. 

 à¾×่Í·ÃÒº 

¡¡·. ÊํÒà¹Òá Œ̈§ 

ÊµÀ. ÊํÒà¹Òá Œ̈§ 

ÊµÀ. ÃÒÂ§Ò¹¼Å 
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3. ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁàÊÕÂ่§à¡ÕÂ่Ç¡Ñº¡ÒÃ¢Ñ́ ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

Ê‹Ç¹µ¹¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ÃÇÁ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ·Õ่ÁÒ

¤ÇÒÁàÊÕÂ่§ หมายถึง เหตุการณและ/หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน

และจะสงผลกระทบและ/หรือสรางความเสียหาย และ/หรือความลมเหลว และ/หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
ความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยงาน กระบวนการ และ
บุคลากรได 

การบริหารความเสี่ยง กฟภ. ไดดําเนินตามหลักของ COSO ERM และมีการเชื่อมโยงกับกระบวนการ
จัดทํายุทธศาสตร เพื่อใหเกิดความสมดุลและเติบโตอยางยั่งยืนโดยมี วัตถุประสงคองคกร ดังน้ี 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 
2) มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน 
3) มุงเนนการตอบสนองความตองการ ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
4) การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเน่ืองเพื่อความยั่งยืน 
5) ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

ดําเนินธุรกิจตาม

หลักธรรมาภิบาล

เพื่อการเติบโต

อยางย่ังยืน 

มุงสูองคกรท่ีเปน

เลิศในดาน

จําหนาย

กระแสไฟฟาโดย

พัฒนา

ประสิทธิภาพของ

ทุกระบบงาน 

มุงเนนการ

ตอบสนองความ

ตองการของทุก

กลุมลูกคา 

การเพิ่มมูลคาทาง

ธุรกิจขององคกร

เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถใน

การแขงขัน 

ขับเคลื่อน 

องคกร 

ใหทันสมัยดวย 

ทุนมนุษย 

เทคโนโลยี 

ดิจิทัล และ 

นวัตกรรม 
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¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ นําระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เชื่อมโยงกับเปาหมาย

ตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรองคกรซึ่งไดมีการนําวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรไปจัดทําเปนแผนที่กลยุทธโดย
การระบุปจจัยเสี่ยง ในระดับองคกรเปนการระบุปจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบตอยุทธศาสตร/เปาหมายของ
องคกร หรือการปฏิบัติงานในระดับองคกร โดยมีประเด็นสาคัญที่นํามาพิจารณาในการระบุปจจัยเสี่ยง
ประกอบดวย 

 วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดองคกร 
 ปจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
 เหตุการณราย ภัยพิบัติตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางป 
 นโยบายของคณะกรรมการ และผูบริหารขององคกร 
 ความเสี่ยงที่หลงเหลือ (Residual Risk) และความเสี่ยงที่สําคัญ 

 

»̃¨ Ñ̈Â

àÊÕ่Â§

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�

Í§¤�¡Ã

¹âÂºÒÂÀÒ¤ÃÑ°

¹âÂºÒÂ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

µÑÇ¢Õ้ÇÑ´µÒÁ

ÁØÁÁÍ§ BSC 

Í§¤�¡Ã

Value driver

»̃¨ Ñ̈ÂàÊÕ่Â§à´×Á

ซึ่งการระบุปจจัยเสี่ยงใหมีความครบถวนและสอดคลองตามยุทธศาสตรขององคกรน้ัน การไฟฟาสวน

ภูมิภาคไดพิจารณาจากความสอดคลองกับกลยุทธองคกร การลงทุนประจําป การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่

อาจมผีลกระทบตอองคกร ลูกคา คูแขง งบประมาณ บุคลากร แผนปฏิบัติการประจําป ตัวชี้วัดขององคกร รวมถึง

การวิเคราะห SWOT และเหตุการณ (Incident) ที่เกิดขึ้นในระหวางป และเหตุการณ (Incident) ที่เกี่ยวของกับ 

Stakeholder ขององคกร โดยการพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงใดจะถูกยกระดับข้ึนเปนปจจัยเสี่ยงองคกร ไดผาน

การพิจารณาวามาตรการควบคุมท่ีมีอยูเดิมขององคกรสามารถควบคุมระดับความเสี่ยงใหอยูในขอบเขตท่ี

ยอมรับไดหรือไม หากมาตรการท่ีมีอยูไมเพียงพอ องคกรจําเปนตองจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลด

ระดับความรุนแรงดังกลาว 
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สําหรับกอนการประเมินความเสี่ยง กฟภ. ไดนําปจจัยเสี่ยงที่องคกรมีผานการกรองประสิทธิผลของการ
ควบคุมที่มีอยูขององคกร ซึ่งพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก 
1) ผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย 
2) กระบวนการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน 
3) กระบวนการรายงานและติดตามโดยการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมมีุมมองใด ที่มีระดับการ
ควบคุม ตํ่ากวา 3 จะถือวาประสิทธิภาพการควบคุมไมเพียงพอ และจะถูกระบุเปนปจจัยเสี่ยงระดับองคกร 

 

ระดับการควบคุม ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู 
ผลการดําเนินงานเม่ือเทียบ

กับเปาหมาย 
กระบวนการควบคุม การติดตาม 

1 เบื้องตน ผลการดําเนินงานตํ่ากวา
เปาหมายมาก (เทียบเทา 
ระดับ 1) 

ไมมีมาตรฐานที่ชัดเจน ไมมีการติดตาม 

2 ไมเปนทางการ ผลการดําเนินงานตํ่ากวา
เปาหมาย (เทียบเทา ระดับ 
2) 

มีการควบคุมเปนมาตรฐาน 
แตยังไมนําออกมาใช 

มีการควบคุมแตไมมี 
การติดตาม 

3 เปนระบบ ผลการดําเนินงานเปนไป
ตาม 
เปาหมาย (เทียบเทา ระดับ 
3) 

มีการควบคุมเปนมาตรฐาน 
ของแตละหนวยงาน 

มีการติดตามแตไมมีการ 
รายงานใหผูบริหารทราบ 

4 บูรณาการ ผลการดําเนินงานดีกวา
เปาหมาย 
(เทียบเทา ระดับ 4) 

มีการกําหนดเปนมาตรฐาน 
ขององคกร 
 

มีการติดตามและมีการ
รายงาน 
ใหผูบริหารทราบเปนระยะ 

5 ใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ผลการดําเนินงานดีกวา
เปาหมายมาก (เทียบเทา 
ระดับ 5) 

มีการกําหนดเปนมาตรฐาน 
ขององคกร และเทียบเคียง 
กับ Best Practice 

มีการระบุระยะเวลาการ 
ติดตามและรายงานผลที่ 
ชัดเจน 

 

 
 

ความเสี่ยง 

ท่ีมีอยู 

(Inherent 

risk) 

 

ปจจัยเสี่ยงท่ี

เหลืออยู  
 

(Residual 

Risk) 

 

 

 

ระดับปจจัย

เสี่ยงท่ี

ยอมรับได 

มาตรการ

ควบคุม 

(Control) 

มาตรการ

ควบคุม 

(Control) 

แผนบริหาร

ความเสี่ยง 
Risk Appetite 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ 
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กฟภ. แบงประเภทความเสี่ยง เปน 4 ประเภท 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียทางการเงิน หรือ

ศักยภาพในการแขงขันอันเน่ืองมาจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่ไมเหมาะสม ตัวอยางความเสี่ยงดาน 

กลยุทธ 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคกร อันเน่ืองมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบ หรือ

กระบวนการตางๆ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตัวแปรทาง

การเงิน เชน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคลองทางการเงิน และราคาสนิคาโภคภัณฑ (Commodity) 

เปนตน 

4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ /ขอบังคับ (Compliance/Regulatory) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ 

ละเมิดหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือการควบคุมตางๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับกฎระเบียบ 

ขอบังคับ ขอสัญญา และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร ตัวอยางความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ 

ขอบังคับ 

สําหรับประเด็นของผลประโยชนทับซอน/ความขัดแยงทางผลประโยชน เปนความเสี่ยงดานกลยุทธ

(S) และความเสี่ยงความเสี่ยงดานกฎระเบียบ /ขอบังคับ (C) 

3.2 ÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§àº×้Í§µŒ¹¡‹Í¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

 

 
ท่ีมา 

 

 
ปจจัยเสี่ยง 

ประสิทธิผลของการควบคุมท่ีมีอยู  
ปจจัยเสี่ยงป 

2562 
ผลการ

ดําเนินงาน 
(1) 

กระบวน 
การควบคุม 

(2) 

การติดตาม 
 

(3) 
ยุทธศาสตร 

SO1 
ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน รวมถึง
ความเสี่ยงจากผลประโยชนทับ
ซอน 

5 5 5 X 
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คําอธิบาย : 
ผลการดําเนินงาน (1): ในป 2561 กฟภ. มีผลการดําเนินการในระดับ 5 
เกณฑการประเมินผลระดับคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
มีคาคะแนนระหวาง 0-100 คะแนน ดังน้ี 
 
ระดับ คะแนน คําอธิบาย 

ระดับ 1 0 – 19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก 

ระดับ 2 20 – 39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา 

ระดับ 3 40 – 59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง 

ระดับ 4 60 – 79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง 

ระดับ 5 80 – 100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก 

 
กระบวนการควบคุม (2) : กฟภ. มีการจัดทําแผนแมบทดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีปองกันและปราบ

รามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) โดยไดนําหลักการที่มีเปนมาตรฐานสากลมาประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําดังน้ี 

1 หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 หลักธรรมาภิบาล 
3 หลักการและแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ป 2015 (OECD Guidelines 
on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD 
Principles of Corporate Governance 
4 เกณฑการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability Indices  
   : DJSI ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development     
   Goals: SDGs) 
6 หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจป 2552 ของสํานักงาน    
   คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) 
7 การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (Governance, Risk, and 
   Compliance: GRC) ของ OECG 
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การติดตาม (3): มีการติดตามผลการดาเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส และนําเสนอผลการดําเนินงาน
ผานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการรายงานความขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (กระบวนการตามที่ระบุไวหนาที่ 14) 

 

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§¤ÇÒÁàÊÕÂ่§ 
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงประเมินจากโอกาสเกิดและผลกระทบ โดยมีสูตรการ

คํานวณ ดังน้ี 
ระดับความเสี่ยง (L x I) = ระดับโอกาส (L) x ระดับความรุนแรง (I) 

 
 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) คือ ความเปนไปไดหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดย 

พิจารณาจาก 
- สถิติการเกิด/ ประวัติที่เกิดในอดีต 
- ผลจากระดับการควบคุมในปจจุบัน 
- การคาดการณลวงหนาของความถี่ที่จะเกิดขึ้น 

ซึ่งระดับของโอกาสแบงออกเปนระดับ โดยหลักเกณฑในการประเมินโอกาสน้ันสามารถพิจารณาจาก

ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงน้ันสําหรับกรณีที่มีขอมูลในอดีตของการเกิดความเสี่ยงใหนํามาพิจารณาเพื่อ

ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมิน หรือ การใชวิธีการคาดการณ หรือ ประมาณการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณใน

อนาคตกรณีที่ไมมีการเก็บขอมูลมากอน หรือ ยังไมเคยเกิดเหตุการณน้ันมากอน โดยพิจารณาตามระดับที่มี

โอกาสจะเกิด 

 
 ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ (Impact) คือ ผลกระทบและมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง 

ที่ไดรับ ซึ่งจะแบงผลกระทบออกเปนแตละดานตามความสอดคลองตอบริบทของหนวยงาน โดยทําการเลือก
ประเมินจากดานที่มีผลกระทบเกี่ยวของกับความเสี่ยงน้ันและทาการเลือกระดับความรุนแรงจากดานที่มีระดับ
ผลการประเมินสูงสุด ซึ่งระดับความรุนแรงแบงออกตามผลกระทบในแตละดานในการประเมินระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ ควรพิจารณาทั้งผลกระทบดานการเงิน คือผลกระทบที่สามารถวัดไดในเชิงของการสูญเสีย
ทางการเงินทั้งทางตรงและทางออม และผลกระทบที่ไมใชทางการเงิน เชน สวัสดิการของพนักงาน, ผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม หรือ ผลกระทบตอสังคม เปนตน เมื่อประเมินระดับความรุนแรงแลวเสร็จ จะนํามาระบุใน
แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง (Risk Matrix) ของกฟภ. ซึ่งแบงระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับสูง ปานกลาง และตํ่า ตามลําดับ 
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คะแนน วิธีจัดการความเสี่ยง 

16-25 คะแนน  จัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
มากกวา 4 คะแนนแตไมเกิน 15 คะแนน  จัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน 

1-4 คะแนน จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ หรือระบบควบคุมภายในปกติ 
 

3.3 ÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¨Ò¡âÍ¡ÒÊà¡Ô´áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º¢Í§

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§àÃ×่Í§¼Å»ÃÐâÂª¹�·Ñº«ŒÍ¹ 

3.2.1 µÒÃÒ§»ÃÐàÁÔ¹âÍ¡ÒÊà¡Ô´ 
เกณฑการประเมิน การประเมินโอกาสเกิด 

ระดับ 1 จํานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 18 คน (คาเฉลี่ย 5 ป) 

ระดับ 2 จํานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 23 คน 

ระดับ 3 จํานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 28 คน 

ระดับ 4 จํานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 33 คน 

ระดับ 5 จํานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 38 คน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา: 
 สถิติจํานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 5 ป 

 
ป 2557 2558 2559 2560 2561 คาเฉลี่ย 

หนวยนับ (คน) 42 19 22 17 11 22 
(ขอมูลจาก กกท.และ กนส.) 
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 ไมมีรายงานตรวจพบรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการทุจริตจาก สตง. 
(ขอมูลจาก กกท.) 

 การรายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของ กฟภ. ประจําปงบประมาณ 2560 – 2561 
 

ประเด็นตรวจพบ ป 2560 ป 2561 
1. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใข - 8 เร่ือง 
2. การรับสินบน ของขวัญและประโยชนอื่นใดจาก
การดํารงตําแหนงหนาที่ 

1 เร่ือง 5 เร่ือง 

3. การใชขอมูลลับ - - 

4. การทํางานพิเศษ 1 เร่ือง - 
5. การจางงานตนเองหรือการเขาเปนที่ปรึกษา 5 เร่ือง - 
6. การทํางานหลังออกจากตาแหนงหรือเกษียณอายุ - - 
7. การใชอิทธิพลสวนตัวหรืออิทธิพลในตําแหนงหนาที่ - - 

รวม 7 เร่ือง 13 เร่ือง 

                            เพิ่มขึ้นจากป 2560 6 เร่ือง 

(ขอมูลจาก สตภ.) 
 

 ขอมูลพื้นฐานองคกร ในป 2561 กฟภ. มีจํานวนพนักงาน 29,657 คน (ขอมูลจาก กงบ.) มี
สํานักงานจํานวน 946 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ มีผูใชไฟฟาจํานวน  
19 ลานราย (ขอมูลจาก กศฟ. เดือน ก.ย. 2561) มีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาจํานวน 
483,477 ลานบาท (ขอมูลจาก กบช. กอน สตง.รับรองงบ) 
 3.2.2 µÒÃÒ§»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลกระทบทางการเงิน เกณฑการประเมิน ผลกระทบไมใชทางการเงิน 
(ภาพลักษณ) 

ระดับ 1 กฟภ.เสียหาย 50 ลานบาท ระดับ 1 แกไขไดทันท ี

ระดับ 2 กฟภ.เสียหาย 100 ลานบาท ระดับ 2 เปนขาวทางสถานีทองถิ่น 

ระดับ 3 กฟภ.เสียหาย 200 ลานบาท ระดับ 3 เปนขาวทาง Social Media 

ระดับ 4 กฟภ.เสียหาย 300 ลานบาท ระดับ 4 เปนขาวทางสื่อในประเทศ 1 วัน 

ระดับ 5 กฟภ.เสียหาย 500 ลานบาท ระดับ 5 เปนขาวทางสื่อตางประเทศหรือ
ในประเทศมากกวา 1 วัน 

(ตารางผลกระทบระดับองคกรจาก กผบ.) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา: 
 สถิติมูลคาความเสียหายจากการทุจริต 5 ป 
 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 เฉลี่ย 

หนวยนับ (ลานบาท) 3.27 2.76 10.12 13.49 4.82 6.89 
                                                                                  (ขอมูลจาก กกท.) 
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3.2.3 ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ 

 

 

สรุป กฟภ. มีความเสี่ยงเกีย่วกับ 

ผลประโยชนทับซอนตํ่า (1 คะแนน) 

3.4 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ·Õ่ÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁ

กฟภ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปช่ันของ กฟภ. ประจําป 2561 (4 กลยุทธ 25 แผนงาน) 
 

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับเจตจํานงของคณะกรรมการในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปองกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต 

    1.1      แผนงานอบรม / บรรยายใหความรูคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กฟภ. 
    1.2      แผนงานยกระดับเจตจํานงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการใน 

    เร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    1.3      แผนงานพัฒนาศักยภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการและความรับผิดชอบตอสังคม 
    1.4      แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
              คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางสังคมและวัฒนธรรมตอตานการทุจริตท่ัวท้ังองคกร 
     2.1     แผนงานเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและคานิยมสุจริต คุณธรรม 
              จริยธรรมความโปรงใสและการตอตานการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 
     2.2     โครงการคัดเลือกสายงานดีเดนของ กฟภ. ประจําป 2561 
     2.3     โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจางดีเดนประจําป 2561 
     2.4     โครงการคัดเลือกการไฟฟาดีเดนของ กฟภ. ประจําป 2561 
     2.5     แผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และ 
              กฎหมายอ่ืนๆ 
     2.6    แผนงานการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรม กฟภ. 
     2.7    แผนงานการประชาสัมพันธและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน (งานประชาสัมพันธ  
             สงเสริมคานิยม) 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
3.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป 2561 
3.2 แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานดานการกํากับดูแลกิจการที่ ดี (CG-   

eSystem) 
3.3 แผนการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของ กฟภ. บนฐานขอมูลสํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี 
3.4 แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 
3.5 แผนงานจัดทําปรับปรุง หรือวางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบ ขอบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ใหหนวยงานใน กฟภ. ใชประกอบในการ
ปฏิบัติ 

3.6 แผนงานติดตามและชี้แจงเร่ืองการควบคุมภายใน ใหกับหนวยงานที่ เกิดการทุจริต
คอรรัปชั่น 

3.7 แผนงานวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
3.8 โครงการการจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
3.9 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจาง ใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3.10 แผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.11 แผนสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษใหมีประสิทธิภาพ  
               และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

4.1 แผนการดําเนินงานดานความโปรงใสของ กฟภ. 
4.2 แผนงานสํารวจ วิเคราะห และสรุปประเมินผลความพึงพอใจตอความโปรงใสใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจางของ กฟภ. 
4.3 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียนดานงานบริการ

และดานทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท. PEA 
4.4 การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ผูกระทําความผิด (E-Investigate) 

 
 
 นอกจาก กฟภ. จะมีแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. ประจําป 2561 แลวน้ัน กฟภ. ยังได
ดําเนินการแจงใหสายงานที่ สตภ. ตรวจพบ ดําเนินการดังน้ี 
- มีการแจงเวยีนเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชน 
- มีการแจงเวยีนขอบังคับ กฟภ. วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 หมวด 5 วินัย 
- ผูบริหารมีการเนนยาในที่ประชุม ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม   
  ระเบียบขอบังคับ 

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ 100% 
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âÍ¡ÒÊà¡ Ố  (Likelihood)       

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 
2 3 4 5 

                                                      ¼Å¡ÃÐ·º (Impact) 

 

 

 

 

 

 รางวัลท่ีไดรับ 
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2561 (SOE Award) “ดานการเปดเผยขอมูลและ
โปรงใสดีเดน”จาก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง (ไดรับรางวัลติดตอกัน 2 ปซอน) 
2. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประเภทผูนําองคกรดีเดน จัดทําโดย สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
3. รางวัล The Asset Treasury, trade, Supply Chain and Risk management 
Awards 2018 ประเภท Best Cash Management Solution Thailand จัดโดย
นิตยสาร The Asset เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สรุป  

กฟภ. มีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนตํ่า (1 คะแนน) 

ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ไมตองจัดทําเปน

แผนบริหารความเสี่ยงโดยสามารถปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่มี

อยูเดิม 
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4. á¼¹»¯ÔºÑµỐ ŒÒ¹¡ÒÃ¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Ṍ่ Õ »‡Í§¡Ñ¹áÅÐ

»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ·Ø̈ ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ่¹¢Í§ ¡¿À. »ÃÐ¨Òํ»‚ 2562  

(4 ¡ÅÂØ·¸� 25 á¼¹§Ò¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับเจตจํานงในการบริหารตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
1.1 แผนงานยกระดับเจตจํานงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการใน

เร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
1.2 แผนงานงานประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
1.3 แผนงานสงเสริมศักยภาพการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ  
1.4 แผนงานทบทวนคูมือคณะกรรมการ กฟภ.  

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางองคความรู สังคม และวัฒนธรรมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
2.1 แผนงานเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและคานิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม  

ความโปรงใส และการตอตานการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)  
2.2 โครงการยกยองเชิดชู บุคคลตนแบบ/หนวยงานดีเดนของ กฟภ. ประจําป 2562  
2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอ่ืน ๆ  
2.4 แผนงานตรวจสอบภายในสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
2.5 โครงการเสริมสรางคานิยม และวัฒนธรรม กฟภ.  
2.6 กิจกรรมรณรงค คานิยมและวัฒนธรรมองคกร  
2.7 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กลยุทธ 3  พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
3.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป2562   
3.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)  
3.3 แผนงานทบทวนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
3.4 โครงการประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานดาน Governance, Risk Management and 

Compliance (GRC) ของ กฟภ. 
3.5 แผนงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชั่น ของ กฟภ .  
6.3  แผนการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของ กฟภ. บนฐานขอมูลสํา นักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
7.3  แผนงานการดําเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม  
8.3  แผนงานจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 
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กลยุทธ  4   สรางการมีสวนรวมในกระบวนการและกลไกการปองปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษ 

               อยางมีประสิทธิภาพ 

4.1 แผนงานยกระดับการดําเนินงานดานความโปรงใส ของ กฟภ . 
2.4  แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียนดานงาน 

         บริการและดานทุจริตประพฤติมชิอบของ ศปท .PEA  
3.4  แผนการพัฒนางานติดตามตรวจสอบ ผูกระทําความผิด (e-investigate) 
4.4  แผนงานจัดทําปรับปรุง หรือวางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบ  

ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกีย่วของในการดําเนินงานตางๆ ใหหนวยงานใน กฟภ  .ใช
ประกอบในการปฏิบัติ  

4.5 แผนงานสํารวจ วิเคราะห และสรุปประเมินผลความพึงพอใจตอความโปรงใสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางของ กฟภ . 

6.4  โครงการการจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
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