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บทน า 

กรอบกำรปฏิบัติกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(Compliance Framework for PEA) ฉบับนี้ เป็นหลักกำรเพ่ือให้ บุคลำกรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ยึดมั่นเป็น
แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่ใช้บังคับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และเป็นกำรแสดงออกถึง
เจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ที่ต้องท ำควำมเข้ำใจในงำนของตนว่ำเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง มติต่ำงๆ และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงผลกระทบและควำมเสียหำยจำกกำร
ฝ่ำฝืน ละเมิดกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง มติต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง 

บุคลำกรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำเป็นต้องรับรู้และท ำควำมเข้ำใจถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (Compliance Policy) และกรอบกำรปฏิบัติกำร
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  (Compliance Framework for PEA)  
โดยกรอบกำรปฏิบัติฯ ฉบับนี้ไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง มติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติงำนทั้งหมดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และไม่ได้ก ำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
โดยเฉพำะ แต่เป็นแนวทำงส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนใช้เป็นหลักในกำรด ำเนินงำน โดยผู้ปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ต้องศึกษำ
รำยละเอียดขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่สอดคล้อง เป็นไปตำมข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง มติต่ำงๆ และถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด หำกเกิดควำมสงสัยหรือไม่เข้ำใจสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกผู้บังคับบัญชำ หรือขอค ำปรึกษำจำก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกระบวนกำรต่อไป ซึ่งเป็นไปตำม Three Lines Model ดังแผนภำพ 

 

 
 

1) 1st Line of Defense คือ หน่วยงำนปฏิบัติ (ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง) หรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์และกระบวนกำรที่ก ำหนด โดยมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติหรือกำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และเมื่อพบปัญหำในกำรปฏิบัติให้แจ้งปัญหำ
หรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนก ำกับดูแลกระบวนกำร (2nd Line) 

2) 2nd Line of Defense คือ หน่วยงำนก ำกับดูแลกระบวนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งหน่วยงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) เป็นส่วนหนึ่งของ 2nd Line ด้วย มีหน้ำที่
ออกแบบ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ 
รวมถึงมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีกำรสื่อสำรให้หน่วยงำนปฏิบัติ (1st Line) รับทรำบ และมี



 

Compliance Framework for PEA  

กรอบการปฏิบัติการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

4 

กำรติดตำมกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ จะต้องสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือให้กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนและกำรตรวจสอบกระบวนกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3) 3rd Line of Defense คือ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ มีหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน (1st Line) และตรวจสอบกระบวนกำร (2nd Line) ว่ำมีควำมสอดคล้องหรือเป็นไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มำตรฐำน ฯลฯ หรือไม่ หำกพบควำมไม่สอดคล้อง (Non-Compliance) 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงให้เกิดควำมสอดคล้อง และจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำม
กำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ค านิยาม 

การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance) หมายถึง กระบวนกำรใน
กำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนนโยบำยต่ำงๆ ขององค์กร หรือ
แนวทำงปฏิบัติที่องค์กรและหน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้อง หมำยรวมถึง กระบวนกำรติดตำม
กำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรกฎเกณฑ์ กระบวนกำรวิเครำะห์จุดอ่อน
ของกระบวนกำรควบคุมและควำมไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ (Non-Compliance) เพ่ือน ำมำพิจำรณำปรับปรุง
กฎเกณฑ์และกระบวนกำรให้เกิดควำมสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

กฎเกณฑ์ หมายถึง กฎ ระเบียบ ทั้งก ำหนดโดยหน่วยงำนภำยนอกและก ำหนดโดยกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค หมำยรวมถึงหลักเกณฑ์ มำตรฐำนทั้งในประเทศและมำตรฐำนสำกลที่น ำมำใช้เป็นหลักในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 กฎเกณฑ์ภายนอก : กฎหมำย พระรำชบัญญัติ พระรำชก ำหนด พระรำชกฤษฎีกำ  
กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ประกำศระเบียบ ค ำสั่ง และข้อบังคับของรัฐ หรือหน่วยงำนก ำกับดูแล หรือ
สนธิสัญญำ มำตรฐำนรับรอง ข้อตกลงหรือหลักเกณฑ์ขององค์กรระหว่ำงประเทศ หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่ำงๆ ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

  กฎเกณฑ์ภายใน : ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก ำหนด ประกำศ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ขององค์กร คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบำยของกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับกำรสรรหำและแต่งตั้ง เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและ
พิจำรณำทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีกำร
ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติ กำรปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบำย กฎระเบียบ กฎหมำย
และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง หมายถึง ผู้ว่ำกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค โดยผู้ว่ำกำรและผู้บริหำร มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้ำนพนักงำนและลูกจ้ำง 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพตำมกรอบนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรตำมนโยบำย
ดังกล่ำวให้มีผลอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้ง มีพฤติกรรมจริยธรรมภำยใต้กำรบริหำรของผู้ว่ำกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มบุคคล/หน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือได้รับผลจำกกำรด ำเนินงำน
หรือกิจกรรมของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
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วัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ ์

1. เพ่ือให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่
มีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ลดกำรร้องเรียน กำรฟ้องร้อง 
อันมีสำเหตุจำกผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง กระท ำกำรหรือด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ที่ก ำหนด (Non-Compliance) 

2. เพ่ือให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับกำรติดตำม กำรวิเครำะห์ 
กำรแก้ไขปัญหำ และกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภำยนอก และ/หรือ
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ รวมถึง
กำรสร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ให้เป็นหลักกำรที่บุคลำกร พึงยึดมั่นใน 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด  
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นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(Compliance Policy)  
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โครงสร้างหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (Compliance Unit) 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

 คณะกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ได้มีมติเห็นชอบ “ข้อบังคับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ว่ำด้วย 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน พ.ศ. 2564” ในกำรประชุมครั้งที่  6/2564 วันที่  
16 มิถุนำยน 2564 โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
มีอ ำนำจหน้ำที่ให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมภำยใน และ
แผนกำรด ำเนินงำนด้ำน Compliance ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (อ ำนำจหน้ำที่ข้อ 3) และก ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบ (อ ำนำจหน้ำที่ข้อ 6) รวมถึงกำรก ำกับดูแลให้มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำมระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management 
and Compliance : GRC) ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินงำนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
บรรลุผลส ำเร็จได ้(อ ำนำจหน้ำที่ข้อ 9) 
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คณะกรรมการก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ก ำหนดให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Unit)  
ตำมค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของกำรไฟฟ้ำ ส่ วนภูมิภ ำค  
ที่ พ.(ก)117/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุม
ภำยในของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีอ ำนำจหน้ำที่ด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance) 
ดังนี้ 

1) อ ำนวยกำรในกำรด ำเนินงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

2) ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค 

3) พิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

4) ประสำนงำน ติดตำม และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 
คณะท างานผลักดันการด าเนินงานด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance) ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค แต่งตั้งคณะท ำงำน
ผลักดันกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance) ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพ่ือท ำหน้ำที่บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับ 
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance) ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ประกอบด้วยตัวแทนจำก 

1. ฝ่ำยก ำกับดูแลและบริหำรควำมเสี่ยง 

2. กองอ ำนวยกำร 

3. กองที่ปรึกษำกฎหมำยและระเบียบ 

4. กองคด ี

5. กองนิติกรรม 

6. กองก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

7. กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
8. กองประสำนงำนระบบกำรควบคุมภำยใน (ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ) 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
1) จัดท ำ ทบทวน ปรับปรุงนโยบำย และกรอบกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ของกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำค (Compliance Framework) โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และ
เกณฑ์ Core Business Enablers 

2) ประเมิน วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) และ
ก ำหนดมำตรกำรปรับปรุง แก้ไข น ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 



 

Compliance Framework for PEA  

กรอบการปฏิบัติการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

10 

3) ประสำนงำน ติดตำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรปรับปรุง แก้ไขกระบวนกำร ให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

4) สำมำรถเชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลได้ตำมควำม
เหมำะสม 

5) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
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การน าไปใช้ 
1. ศึกษำท ำควำมเข้ำใจในทุกบริบทของแนวทำงฯ ฉบับนี้ 
2. ในกรณีมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน ให้สอบถำมผู้บังคับบัญชำเพ่ือขอค ำแนะน ำ

เบื้องต้น หำกผู้บังคับบัญชำพิจำรณำแล้วว่ำเป็นกำรตีควำมข้อกฎหมำยหรือกฎ ระเบียบภำยใน 
ผู้บังคับบัญชำอำจขอค ำแนะน ำมำยังกองที่ปรึกษำกฎหมำยและระเบียบ ฝ่ำยนิติกำร หรือสอบถำม
จำกหน่วยงำนรักษำกำรระเบียบ (หน่วยงำนจัดท ำ ทบทวน และปรับปรุงระเบียบแต่ละฉบับ)  

3. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของตนเองกับแนวทำงฯ ฉบับนี้ รวมถึงกฎหมำยข้อบังคับ นโยบำย 
ระเบียบ ค ำสั่ง มติ มำตรฐำน สัญญำ จรรยำบรรณ หรือกำรปฏิบัติงำนอำจส่งผลกระทบ
ภำพลักษณ์ขององค์กร ว่ำมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่ โดยให้ด ำเนินกำรตำมแผนภำพ 
ดังนี้ 
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4. ในกรณีพบเห็นกำรกระท ำที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ค ำสั่ง มติ 
มำตรฐำน สัญญำ จรรยำบรรณ หรือกำรปฏิบัติงำนอำจส่งผลกระทบภำพลักษณ์ขององค์กร 
สำมำรถแจ้งผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 
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หลักการพ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติ 
(ตามนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค) 

 

1. การยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 

นโยบาย 
 “ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เคำรพ และปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี นโยบำยของรัฐบำล มติคณะกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และพึง
ตระหนักอยู่เสมอถึงควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมำย และ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง” 

 

หลักการพ้ืนฐาน 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มุ่งมั่นในกำรส่งเสริมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
กฎเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนยึดมั่นเป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงเคร่งครัด 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีกำรก ำหนดและปรับปรุงระบบกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
(Compliance Management System) ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ตำมมำตรฐำนสำกล ISO19600:2014 และ
สอดคล้องกับระบบกำรประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)  

 

แนวทางปฏิบัติ 

หน่วยงานปฏิบัติ (ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง) 

 ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงควรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง ประกำศ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงควรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศ และ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

 ผู้บังคับบัญชำควรมีกำรก ำกับดูแลและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำงให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงเป็น 
ที่ปรึกษำ และแบบอย่ำงท่ีดีในให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนใต้บังคับบัญชำของตนได้ 
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หน่วยงานก ากับดูแลกระบวนการ 

 ก ำหนดนโยบำยและกรอบในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับองค์กร 
รวมทั้งควรมีกำรทบทวน และปรับปรุงให้มีควำมถูกต้องอย่ำงสม่ ำเสมอ   

 ควรติดตำมผลกำรปฏิบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ 

 ควรมีกำรสื่อสำร และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ให้กับพนักงำนและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้รับทรำบอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ   

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ และให้ค ำแนะน ำ ชี้แจงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎเกณฑแ์ละมำตรฐำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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2. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 

นโยบาย 
“ด ำเน ินงำนด้วยควำมรับผ ิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถ ึงกฎหมำย 

กฎระเบียบ ฯลฯ ที่ให้ควำมคุ้มครองถึงสิทธิ สุขภำพ และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล  
ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน” 

 

หลักการพ้ืนฐาน 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มุ่งมั่นในกำรส่งเสริมนโยบำยกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนกำร โดยด ำเนินงำนภำยใต้หลักกฎหมำยและมำตรฐำนต่ำง ๆ เพ่ือ ลดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทำงตรงทำงอ้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล 
มั่นคง และ ยั่งยืน ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติตำมหลักมำตรฐำนแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000  
ซึ่งเป็นมำตรฐำนแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนกำร  (CSR in Process)  
ซึ่งประกอบด้วยหลักกำร และแนวปฏิบัติ ดังนี้  

มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : Social Responsibility) 
7 หลักการ (Principles) 7 หัวข้อหลัก (Core Subjects) 

ควำมรับผิดชอบท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ (Accountability) ธรรมำภิบำล (Organizational Governance) 
ควำมโปร่งใส (Transparency) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
กำรปฏิบัติอย่ำงมีจรยิธรรม (Ethical Behavior) กำรปฏิบัตดิ้ำนแรงงำน (Labour Practices) 
กำรเคำรพในควำมคำดหวังและสทิธิของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) 

สิ่งแวดล้อม (The Environment) 

กำรยึดถือหลักของกฎหมำย หรือหลักนิติธรรม  
(Rule of Law) 

กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

กำรเคำรพต่อบรรทัดฐำนในระดับสำกล  
(International Norms) 

ประเด็นด้ำนผู้บริโภค (Consumer Issues) 

กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights) กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน (Community 
Involvement and Development) 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ก ำหนดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนและให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัยแก่สังคมและชุมชน โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 ผู้บริหำรและพนักงำนควรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ฯลฯ ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สุขภำพ และควำมปลอดภัย เพ่ือเป็นกำรระมัดระวังและป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ผู้บริหำรและพนักงำนควรให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
สนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัยแก่สังคมและชุมชน 
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3. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 

นโยบาย 
“เคำรพและปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องเคำรพและปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยเรื่องแรงงำน

และสิทธิมนุษยชน เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลที่ได้รับควำม
คุม้ครอง โดยค ำนึงถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง” 
 

หลักการพ้ืนฐาน 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเสมอภำค เคำรพ และให้
เกียรติกัน ไม่เลือก ปฏิบัติต่อกันโดยอำศัยเหตุจำกควำมควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชื้อ
ชำติ เผ่ำพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ ควำมโน้มเอียงทำงเพศ อำยุ ลักษณะหรือ 
รูปลักษณ์ทำงกำยภำพ ส ำเนียงภำษำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ควำมคิดเห็นส่วนบุคคล ทรัพย์สิน หรือสถำนะ
อ่ืนใด  

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ให้ควำมเคำรพสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและเสรีภำพส่วนบุคคล  โดยปฏิบัติตำม 
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน และกฎเกณฑอ่ื์นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีประกำศเจตนำรมณ์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือ
คุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงบุคคล กำรปฏิบัติต่อกัน 
โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ในเรื่องควำมเท่ำเทียมทำงเพศ ขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations : UN)  

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ก ำหนดให้มีกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงบรรยำกำศ
ที่ดีภำยในองค์กร เพ่ือให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือด ำเนินงำนร่วมกับ กำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค มีควำมตระหนักและรับรู้ถึงเรื่องกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นส ำคัญ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและควรปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพ เสมอภำค 

และให้เกียรติกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยอำศัยควำมสัมพันธ์ส่วนตัว หรือควำมแตกต่ำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ 
ควำมคิดเห็นส่วนบุคคล หรือสถำนะอ่ืนใด 
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4. การรักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินทางปญัญา 

 

นโยบาย 
 “รักษำผลประโยชน์ ไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครอง ควำมลับทำงธุรกิจ  
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยยึดหลักกฎหมำยและจริยธรรม และจะไม่น ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปเปิดเผย อันจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อองค์กร เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมที่
กฎหมำยก ำหนด” 
 

หลักการพ้ืนฐาน 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและป้องกันกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำที่สอดคล้องตำมหลักกฎหมำย และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสำกล รวมถึงจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือควบคุม และติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนที่เข้ำข่ำย
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำที่จะน ำไปสู่ควำมเสียหำยด้ำนภำพลักษณ์และกำรเงินของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีกำรจัดกำรข้อมูลและกำรเข้ำถึงข้อมูลขององค์กรอย่ำงเป็นระบบ  
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญำต  
 

แนวทางปฏิบัติ 
 ผู้บริหำรและพนักงำนไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับขององค์กรและข้อมูลที่มีควำมละเอียดอ่อน

ของบุคคลอื่น ซึง่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยได้ 
  ผู้บริหำรและพนักงำนไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้รหัสผ่ำนส ำหรับเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของตนหรือของ
องค์กร 

 ผู้บริหำรและพนักงำนต้องน ำแนวปฏิบัติและพฤติกรรมจริยธรรมในกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ มำปฏิบัติโดยเคร่งครัด จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 
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5. การปอ้งกันและต่อต้านการทุจริต 
 

นโยบาย 
“มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Corruption)  

กำรให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนภำคเอกชนและ/หรือบุคคล
หน่วยงำนอืน่ใด” 
 

หลักการพ้ืนฐาน 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มุ่งส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแนวทำงปฏิบัติส่งเสริม
ควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 7 มำตรกำร 20 แนวทำงปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จัดตั้งเครือข่ำยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคโปร่งใส เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร รวมทั้งให้ควำมร่วมมือกับ
ภำครัฐในกำรด ำเนินกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำงๆ 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีหลักปฏิบัติด้ำนกำรให้
และรับของก ำนัลและกำรเลี้ยงรับรอง ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 และหลักจริยธรรมที่ กฟภ. ก ำหนด รวมทั้งได้ประกำศนโยบำยงดรับของขวัญ
ในช่วงเทศกำลและทุกโอกำส (No Gift Policy) เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรทุจริต หรือควำมเสี่ยงที่อำจน ำไปสู่
กำรเลือกปฏิบัติ หรือเกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนและ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จัดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส เมื่อพบพฤติกรรม
กำรทุจริตหรือขัดต่อจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้ำงควำมมั่นใจ และให้ควำมเป็น
ธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรข้อมูล ไม่ให้ได้รับภยันตรำยหรือควำมไม่เป็น
ธรรมจำกกำรแจ้งเบำะแส รวมทั้งถือเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่จะต้องไม่ละเลย
หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริต 

 

แนวทางปฏิบัติ 

 ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถชี้แจงขั้นตอนและเหตุผลของ
กำรปฏิบัติงำนได้ และพร้อมให้มีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ 

 ผู้บริหำรและพนักงำนห้ำมเรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ควำมบันเทิง กำรท่องเที่ยว  
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลใดๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ ส่วนตน ผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน  
หรือผลประโยชน์ในทำงธุรกิจ รวมถึงห้ำมมิให้บุคคลอื่นใดกระท ำกำรดังกล่ำวแทนในนำมของตน 
  หำกพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยทุจริต กำรให้หรือรับสินบน ตลอดจน แสวงหำผลประโยชน์
ในทำงที่มิชอบ ให้แจ้งเบำะแส ร้องเรียน (Whistle Blower) มำยังช่องทำงต่ำงๆ ขององค์กร โดยข้อมูลต่ำงๆ 
จะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับ ทุกข้อมูลจะได้รับกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
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กระบวนการสนับสนุนการก ากับดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำระบบ Compliance Management System  
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรด้ำน 
Compliance ที่ดี และกำรด ำเนินธุรกิจของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จะอยู่ในกรอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ยึดมั่นในควำมสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงกำรแก้ไข
และป้องกันปัญหำที่อำจเกิดกับกำรด ำเนินธุรกิจ อันเนื่องมำจำกปัญหำด้ำน Compliance ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

กระบวนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรก ำกับดูแลก ำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์  (Compliance 
Management System) คือ กำรบูรณำกำรด ำเนินงำนที่มีกำรด ำเนินงำนอยู่เดิมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
น ำมำจัดท ำเป็นขั้นตอน และแผนภำพแสดงกระบวนกำรที่ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ  
โดยแบ่งเป็น 2 กระบวนกำรหลัก ดังนี้  

1. กระบวนกำรวิเครำะห์ Compliance Risk และกำรก ำหนดมำตรกำร Compliance Risk Control 
2. กระบวนกำรจัดท ำ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ 

 

รายละเอียดกระบวนการสนับสนนุ 

1. กระบวนการวิเคราะห์ Compliance Risk และการก าหนดมาตรการ 

Compliance Risk Control 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค น ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ที่สื่อให้เห็นถึงควำม 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ (Non-Compliance) มำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์เพ่ือแก้ไข 
(Corrective) ก ำหนดมำตรกำรเชิงป้องกัน (Preventive) รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยที่ก ำหนดขึ้นใหม่และ/หรือสนับสนุนกำรพัฒนำกระบวนกำร ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (Proactive) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรถูกลงโทษ  
กำรถูกฟ้องร้อง หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมีขั้นตอนหลัก ดังนี้  

(1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(2) วิเครำะห์ Compliance Risk และก ำหนดมำตรกำร Compliance Risk Control 
(3) ติดตำม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม Compliance Risk Control 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์ Compliance Risk ได้แก่ 
1.1) ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ 
1.2) ข้อมูลกำรร้องเรียน และเบำะแสกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
1.3) ข้อมูลคดี กำรฟ้องร้องที่หน่วยงำนหรือบุคคลฟ้องร้องกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
1.4) ข้อมูลกำรแจ้งปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนฯ 
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1.5) ข้อมูลกำรตรวจติดตำมของ ผตป. กฟข. 
1.6) ข้อมูลผลกำรตรวจสอบของ สตภ. 
โดยมีรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

1.1)  ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ  

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ : คณะท ำงำนตรวจสอบ กฎหมำย กฎกระทรวง มติ ครม. 
กฎหมำยฉบับใหม่ (ฝนก.) 

รอบการด าเนินงาน : รำยเดือน / รำยไตรมำส 
แผนภาพกระบวนการ :  

 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน :  
1. ตรวจสอบ ศึกษำ รวบรวม กฎหมำย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมำยฉบับใหม่ 
2. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือพิจำรณำควำมเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ กฟภ. 

และประเมิน Regulatory Risk (ตำมแบบฟอร์ม CR-001) 
3. น ำเสนอ ผชก.(บก.-กม.) เพ่ือโปรดทรำบ 
4. แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรหรือเพ่ือทรำบ (ตำมระดับควำมเสี่ยง) 

พร้อมส่งส ำเนำหรือข้อมูลให้ กปน. 
4.1. กรณีควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสำรให้พนักงำน

รับทรำบ 
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4.2. กรณี ควำมเสี่ ยงปำนกลำง (Moderate) และควำมเสี่ ยงสู ง (High) แจ้ ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

5. ติดตำมสถำนะกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 4.2 และส ำเนำส่งให้ กปน.  
6. กปน. สรุปข้อมูลน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค(รำยไตรมำส) และเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ Compliance Risk ของ 
กฟภ. 

 
1.2) ข้อมูลข้อร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

(ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Compliance) 

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ : กลพ. และ กกท. 
รอบการด าเนินงาน : รำยไตรมำส 
แผนภาพกระบวนการ : 

 
 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน :  
1. กลพ. และ กกท. สรุปข้อมูล 

1.1. กลพ. สรุปข้อมูลกำรร้องเรียนตำมปัจจัยกำรปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ 
(Non-Compliance) รำยไตรมำส (ตำมแบบฟอร์ม CR-002) โดยปัจจัย Non-
Compliance ได้แก่ 
1.1.1.  เจตนำละเลยกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
1.1.2.  มีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถปฏิบัติได้ 
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1.1.3.  ข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ / ควำมเร่งด่วนของงำน 
1.1.4.  กฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดไม่ชัดเจน 

1.2. กกท. สรุปข้อมูลเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รำยไตรมำส  
(ตำมแบบฟอร์มของ กกท.) และจัดส่งให้ กปน. ทำง PEA-Mail : 
compliance@pea.co.th 

2. กปน. ตรวจสอบข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลตำมกลุ่มควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
(Operation Risk) และตำมกลุ่มระเบียบ 

3. กปน. สรุปข้อมูลน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของ กฟภ. 
(รำยไตรมำส) และเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ Compliance Risk ของ กฟภ. 

 
1.3) ข้อมูลการฟ้องร้อง คดี (เฉพาะกรณีหน่วยงานหรือ

บุคคลฟอ้งรอง กฟภ.) 

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ : กคด. 
รอบการด าเนินงาน : รำยไตรมำส 
แผนภาพกระบวนการ :  

 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน :  
1. กคด. สรุปข้อมูลกำรฟ้องร้อง คดี ที่หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกฟ้องร้อง กฟภ.  

(ตำมแบบฟอร์ม CR-004) และจัดส่งให้ กปน. โดยระบุข้อมูลดังนี้ 
1.1. เรื่องท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นคดีควำม 
1.2. อธิบำยเหตุกำรณ์ / ที่มำของกำรถูกฟ้องร้อง 
1.3. พ้ืนที่เกิดเหต ุ
1.4. มูลค่ำควำมเสียหำย (ตำมที่ผู้เสียหำยเรียกร้อง) 

2. กปน. สรุปข้อมูลน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของ กฟภ. 
(รำยไตรมำส) และเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ Compliance Risk ของ กฟภ. 

mailto:compliance@pea.co.th
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1.4) ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ 

ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ : กปร. 
รอบการด าเนินงาน : รำยไตรมำส 
แผนภาพกระบวนการ : 

 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน :  
1. กปร. รับแจ้งปัญหำ อุปสรรคฯ ผ่ำน Electronic Form (Google Form) โดยระบุ 

1.1. ชื่อผู้แจ้ง 
1.2. สังกัด 
1.3. ระบุกลุ่มระเบียบ 

o ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
o ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
o ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน / พัสดุ 
o ด้ำนบุคลำกร 
o ด้ำนสำรสนเทศ 
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o ด้ำนกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ / กำรบริกำร / กำรก่อสร้ำง ขยำยเขต 
o ด้ำนระบบไฟฟ้ำ / มิเตอร์ / หม้อแปลง 
o ด้ำนกำรวิจัย / นวัตกรรม / เทคโนโลยี 
o อ่ืนๆ 

1.4. ระบุข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่พบปัญหำ อุปสรรค 
1.5. ปัญหำ อุปสรรคที่พบ 
1.6. ข้อเสนอแนะ 

2. กปร. วิเครำะห์ข้อมูลกำรแจ้งปัญหำ อุปสรรคฯ และระบุข้อมูลในตำรำงข้อมูล 
(Google Sheet) ดังนี้ 
2.1. ระบุหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินกำร 
2.2. ระบุ Compliance Group 

o กฎระเบียบไม่ชัดเจน / ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
o พบกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
o เสนอปรับขอบเขตของกฎระเบียบให้เหมำะสม 
o ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนของผู้แจ้งปัญหำ 

3. กปร. สรุปข้อมูลแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินกำร  
(รำยไตรมำส) 

4. กปร. ติดตำมสถำนกำรณ์ด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงำนรับผิดชอบ
ด ำเนินกำร และบันทึกข้อมูลใน Google Sheet (รำยไตรมำส) ดังนี้ 
4.1. รำยละเอียดผลกำรพิจำรณำ / วิธีกำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำนรับผิดชอบ

ด ำเนินกำร 
4.2. สถำนกำรณ์ด ำเนินงำน 

o ไม่เป็นจริงตำมกำรแจ้งปัญหำ (ปิดเรื่อง / แจ้งเหตุผลให้ผู้แจ้งทรำบ) 
o อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
o อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
o ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

5. กปน. สรุปข้อมูลน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของ กฟภ. 
(รำยไตรมำส) และเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ Compliance Risk ของ กฟภ. 
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1.5) ข้อมูลข้อตรวจพบของ ผตป. กฟข.  

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผตป. กฟข. 
รอบการด าเนินงาน : รำยไตรมำส 
แผนภาพกระบวนการ :  

 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน :  
1. ผตป. กฟข. (ทั้ง 12 เขต) บันทึกข้อมูลผลกำรตรวจติดตำมประเมินกำรปฏิบัติงำน 

(ตำมแบบฟอร์ม CR-003) และจัดส่งให้ กปน. โดยระบุข้อมูลดังนี้ 
1.1. ด้ำนของกระบวนกำรที่ตรวจสอบ 

o ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
o ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
o ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน / พัสดุ 
o ด้ำนบุคลำกร 
o ด้ำนสำรสนเทศ 
o ด้ำนกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ / กำรบริกำร / กำรก่อสร้ำง ขยำยเขต 
o ด้ำนระบบไฟฟ้ำ / มิเตอร์ / หม้อแปลง 
o ด้ำนกำรวิจัย / นวัตกรรม / เทคโนโลยี 
o อ่ืนๆ 

1.2. กระบวนกำรที่ตรวจสอบ 
1.3. รำยละเอียดข้อตรวจพบ 
1.4. หมำยเหตุ (ถ้ำมี) 

2. กปน. สรุปข้อมูลน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของ กฟภ. 
(รำยไตรมำส) และเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ Compliance Risk ของ กฟภ. 
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(2) วิเคราะห์ Compliance Risk และก าหนดมาตรการ 

Compliance Risk Control 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กปน. 
รอบการด าเนินงาน : รำยไตรมำส 
แผนภาพกระบวนการ : 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน :  
1. หน่วยงำนสนับสนุนข้อมูล (คณะท ำงำนตรวจสอบกฎหมำย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมำย

ฉบับใหม่ (ฝนก.), กปร., กลพ., กกท., ผตป. กฟข. (12 เขต) และ กคด.) สรุปข้อมูลตำม
แบบฟอร์มและจัดส่งให้ กปน. ภำยใน 10 วันหลังสิ้นไตรมำส ฝ่ำยเลขำนุกำร (กปน.) จัดกลุ่ม
ข้อมูลและวิเครำะห์ผลกระทบ ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงโดยธรรมชำติ (Inherent Risk) 
o ปัจจัยด้ำนบทลงโทษ / กำรติดตำม ควบคุมโดยหน่วยงำนก ำกับดูแล / ควำมซับซ้อน

ของข้อก ำหนด (Regulatory Factor) 
o ปัจจัยด้ำนชื่อเสียง (Reputation Factor) 

2) ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) 
o ปัจจัยด้ำนกำรควบคุม (Operation Factor) 
o โอกำสที่จะเกิดควำมผิดพลำด (Probability of Error) ได้แก่ 

- ผลกำรทดสอบ ผลกำรตรวจสอบ (Test / Audit / Exam Results) 
- กำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดของกฎหมำย (Change in Regulatory 

Requirements) 
- กำรเปลี่ยนสินค้ำ หรือบริกำรขององค์กร (Change in Product / Service) 

2. จัดล ำดับควำมส ำคัญ / ควำมรุนแรงของ Compliance Risk น ำเสนอคณะท ำงำนผลักดัน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ.  
เพ่ือพิจำรณำและจัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ฯ รำยไตรมำส น ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของ กฟภ. 

3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำร / แก้ไขปัญหำ 
(Compliance Risk Control)  

4. ติดตำม ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร Compliance Risk Control ที่ก ำหนด  
และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส น ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของ กฟภ. ประกอบด้วย 

o ข้อมูลสถำนะกำรด ำเนินงำนจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ 
(คณะท ำงำนตรวจสอบกฎหมำย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมำยฉบับใหม่ 
(ฝนก.)) ตำมกระบวนกำรสนับสนุนฯ ที่ 1.1) ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย 
ระเบียบ ฯลฯ 

o ข้อมูลสถำนะกำรด ำเนินงำนกำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติตำม
ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. ตำมกระบวนกำร
สนับสนุนฯ ที่ 1.4) ข้อมูลปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ 
ค ำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 
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2. การจัดท า ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ 

ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ.  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง / หน่วยงำนรักษำกำรตำมระเบียบ และ กปร. 
รอบการด าเนินงาน : รำยไตรมำส 
แผนภาพกระบวนการ :  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
1. หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่มำปัญหำ อุปสรรค เหตุผล  

ควำมจ ำเป็น และวำงแผนกำรจัดท ำ แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติ  

2. หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องน ำเสนอ ผวก. เพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน
จัดท ำข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ โดยคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ควร
ประกอบด้วย 
2.1. ผู้บริหำรสำยงำนของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง เป็นประธำนคณะกรรมกำรหรือประธำน

คณะท ำงำน 
2.2. ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและมีควำมช ำนำญในเรื่องดังกล่ำว 
2.3. ผู้แทนจำก กปร. 

3. เลขำนุกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำและร่วมให้ควำมเห็น
ในประเด็นต่ำงๆ จนกว่ำจะได้ข้อยุติ 

4. เมื่อได้ข้อยุติ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
4.1. กรณีจัดท ำ หรือแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ เลขำนุกำรฯ จัดท ำหนังสือให้คณะกรรมกำร/

คณะท ำงำนทุกคนลงนำมเพ่ือน ำเสนอ ผวก. ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร กฟภ. 
พิจำรณำอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบ 

4.2. กรณีจัดท ำ หรือแก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เลขำนุกำรฯ 
จัดท ำหนังสือให้คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนทุกคนลงนำมเพ่ือน ำเสนอ ผวก. พิจำรณำ
อนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบ 

4.3. กรณีไม่จ าเป็นต้องจัดท ำ หรือแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติ เลขำนุกำรจัดท ำหนังสือสรุปผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนน ำเสนอ ผวก. เพื่อทรำบ 

5. เมื่อได้รับอนุมัติ/ได้รับควำมเห็นชอบ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง / เลขำนุกำรฯ แจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงำนรับทรำบ และน ำส่งต้นฉบับเอกสำรให้กองอ ำนวยกำรด ำเนินกำรจัดเก็บและน ำ
ข้อมูลเข้ำระบบสำรสนเทศท่ีก ำหนด 

6. กรณีข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่จัดท ำขึ้น เป็นเรื่องที่มีกฎหมำย
เฉพำะบัญญัติให้ต้องประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ หรือเป็นเรื่องที่ก ำหนดไว้ตำมมำตร 7 
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้แก่ 
6.1. โครงสร้ำงและกำรจัดกำรองค์กรในกำรด ำเนินงำน 
6.2. สรุปอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญและวิธีกำรด ำเนินงำน 
6.3. สถำนที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่ำวสำรหรือค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ 
6.4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบำย หรือ

กำรตีควำม ทั้งนี้ เฉพำะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภำพอย่ำงกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นกำรทั่วไปต่อ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

6.5. ข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดหรือเป็นเรื่องอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อ
บุคคลภำยนอก ให้เลขำนุกำรฯ ประสำนกับ กปร. เพ่ือน ำข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่จัดท ำข้ึน ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 
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7. กปร. ติดตำมผลกระทบ ปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบ จำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับ 
ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ หรือควำมประสงค์ในกำรปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ (รำยไตรมำส) ตำมกระบวนกำรสนับสนุนฯ ที่ 1.4) 
รวบรวมข้อมูลปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติของ กฟภ. 

8. หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง / หน่วยงำนรักษำกำรตำมระเบียบ พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม
ของข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ทุก 5 ปี นับจำกกำรทบทวนครั้ง
หลังสุด ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำทบทวนได้ตำมควำมจ ำเป็น เช่น กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือพบปัญหำในกำรปฏิบัติ ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะจำกผู้ปฏิบัติ เป็นต้น  
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กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญเพ่ือ

ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ กฟภ. 
 

ประเภท รายละเอียด 
1) กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ กฟภ. ต้องถือปฏิบัติ 
 

1.1) พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.2) พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
1.3) พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2540 
1.4) พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 
1.5) พ.ร.บ. ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 
1.6) พ.ร.บ. ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่

เกิดข้ึนจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
1.7) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
1.8) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
1.9) คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของ

รัฐวิสำหกิจ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ออก
โด ยส ำนั ก งำน คณ ะก รรม กำรน โยบ ำย
รัฐวิสำหกิจ (สคร.) 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
และป้องปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

2.1) พ.ร.บ . ประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 

2.2) พ.ร.บ. มำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 
2.3) พ.ร.ฏ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้ำนกำรเงิน 3.1) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรตรวจ

เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
3.2) ประมวลรัษฎำกร (กรมสรรพสำมิต) 
3.3) ระเบียบของส ำนั กงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

ภำยใต้ พ.ร.บ. กำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2542 

3.4) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบัญชีและ
กำรเงินของรัฐวิสำหกิจ 

3.5) มำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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ประเภท รายละเอียด 
4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 4.1) พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้ำนทรัพยำกรบุคคล 5.1) พ.ร.บ. แรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

5.2) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
6) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้ำนบริกำรลูกค้ำ 6.1) พ .ร .บ . กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

พิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ. 2558 
6.2) ระเบียบ กฟภ. ว่ำด้วยกำรใช้ไฟฟ้ำและบริกำร 

พ.ศ. 2562 
6.3) ประกำศ กฟภ. เรื่องกำรทบทวนอัตรำค่ำไฟฟ้ำ 

ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำปี 
2558 

7) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม  
อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 

7.1) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 

7.2) พ.ร.บ. กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

7.3) พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 

7.4) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

7.5) มำตรฐำนอำคำรอนุรักษ์ LEED 
8) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับรองระบบงำน 8.1) ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย

กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
พ.ศ. 2544 

8.2) มำตรฐำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BS 25999, 
มอก. 22301) 

8.3) มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทดสอบหรือสอบ
เทียบ (ISO/IEC 17025) 

8.4) มำตรฐำนควำมมั่นคงควำมปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) 

8.5) มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
(ISO 26000) 

8.6) มำตรฐำน IEC (International 
Electrotechnical Commission) 

8.7) มำตรฐำน IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) 

8.8) มำตรฐำน ANSI (American National 
Standard Institute) 
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ประเภท รายละเอียด 
8.9) มำตรฐำนคุณภำพบริกำร 
8.10) ระบบจัดกำรควำมปลอดภัย ตำมมำตรฐำน 

มอก.18001 
8.11) แนวทำงกำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรตำมกรอบ 
COBIT5 

8.12) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITIL Framework) 

8.13) คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์/
แนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยในปี พ.ศ. 2555 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
(สคร.) 

9) กฎ ระเบียบข้อบังคับด้ำน ICT 9.1) พ.ร.บ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 

9.2) พ .ร .บ . ว่ ำด้ ว ย ก ำรก ระท ำผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

9.3) พ.ร.บ. กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

9.4) ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เรื่องหลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำ
ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร 
พ.ศ. 2550 
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แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานด้านการก ากับดูแล 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
 

  แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรศึกษำกฎหมำย กฎกระทรวง มติ ครม. ที่ออกใหม่ซึ่งอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนของ กฟภ. (CR-001) 
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  แบบฟอร์มสรุปข้อมูลกำรร้องเรียนตำมปัจจัยกำรปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ (Non-
Compliance) (CR-002) 
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  แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมประเมินกำรปฏิบัติงำน (CR-003) 
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  แบบฟอร์มสรุปข้อมูลกำรฟ้องร้อง คดี ที่หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกฟ้องร้อง กฟภ. (CR-004) 
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มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 

6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564  
วาระที่ 5.1.3 ขออนุมัติข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2564 
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