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การไฟฟ้านครหลวง
พฤศจิกายน 2560

คานา
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 672 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559
มีมติเห็นชอบ “แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 - 2564” เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งพัฒนามาจาก
แนวทางความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจตามมิติ ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งมุ่งเน้น
การดาเนินงานขององค์กร ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการดาเนินงานตามกรอบการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง ได้ปรับและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนฯ ฉบับนี้ เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งคณะกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง มีมติเห็นชอบการปรับปรุง ในคราวประชุมครั้งที่ 684 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “สังคมยอมรับ และให้ความไว้วางใจ” วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งของสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนาด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล” ที่ได้กาหนดไว้

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
พฤศจิกายน 2560
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1.

บทนา

การไฟฟ้านครหลวง มุ่งพัฒนาระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า และบริการควบคู่กับการดาเนินงานที่ให้
ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
และความผาสุกของประชาชน
การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทาแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานตั้งแต่ปี 2552 และในปี 2559 ได้พัฒนาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน
ปี 2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการไฟฟ้านครหลวงให้ยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ESG
(Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยมีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 672 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
ฝสส. ได้ดาเนินการปรับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน เพื่อเตรียมการตอบสนอง
ปัจจัยทั้งภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ การประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 ปี 2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของประเทศ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ของประเทศและสากล การปรับแผนวิสาหกิจของการไฟฟ้า
นครหลวง ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) นโยบายด้านความยั่งยืนของ กฟน. และผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนประจาปี 2560
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ฉบับนี้
ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/งาน จานวน 13 แผนงาน/โครงการ/งาน เพื่อขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจของ
การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับและให้
ความไว้วางใจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 5.1 สร้างความไว้วางใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็ง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนขององค์กรเทียบเท่าระดับ
สากลในปี 2563 เพื่อตอบสนองตัวชี้วัด 5.1.1 รายงานความยั่งยืนได้รับการรับรองจาก GRI และตัวชี้วัด 5.1.2
ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก
ในระหว่างปี 2561 - 2564
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2.

กระบวนการปรับและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้าง
ความยั่งยืน (แผนฯ ESG) ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

กระบวนการปรับและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน (แผนฯ ESG)
ตามแนวทางการปรับปรุงกระบวนทางานอย่างต่อเนื่องด้วย Deming Cycle หรือ PDCA ซึง่ ประกอบด้วย
1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 4) Act คือ
การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับ
คุณภาพของกระบวนการทางาน โดยกระบวนการปรับและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้าง
ความยั่งยืน (แผนฯ ESG) ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดาเนินงาน ดังนี้
1. รวบรวม ศึกษา ข้อมูลภายนอก
และภายใน
2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทา –ร่าง- แผนแม่บทและ
แผนปฎิบัติ 60 – 64 (ปรับครั้งที่ 1)

4. นาเสนอ ผู้มีอานาจอนุมัติ
5. ปฏิบัติตามแผนงานฯ
6. ติดตาม และประเมินผล
รูปที่ 1 ขั้นตอนการปรับและจัดทาแผนแม่บทฯ ESG
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3.

ปัจจัยการปรับแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนฯ

3.1 ปัจจัยภายนอกในองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล (Sustainable Development Goals : SDGs)
(โดยสรุป)
จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที 70 (The 70th session of the
United Nations General Assembly) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชาติสมาชิก 193 ประเทศได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Summit) รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)
ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 ข้อ เมื่อวันที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นทิศทาง
การพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกต่อจากนี้
การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย
ลาดับ
เป้าหมาย
ลาดับ
เป้าหมาย
ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่

ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนใน
ทุกช่วงอายุ
ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทกุ คน
บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลัง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน

ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย
ทั่วถึงพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและยั่งยืน
ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน

ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับ การ
จัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน

ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย
ยั่งยืนเชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อของตน
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทัว่ ถึง
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพ การมีงานทา
และการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุน
นวัตกรรม

ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะแล และ
ทรัพยากรทางทะเลสาหรับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน
พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของ
ระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กบั การ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟืน้ ฟูความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุตธิ รรมโดยถ้วนหน้า
และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มี
ประสิทธิภาพ และเป็น ทีย่ อมรับในทุกระดับ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัตใิ ห้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

รูป 2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล 17 เป้าหมาย
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 (โดยสรุป)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายกรัฐมนตรีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทาขึ้นใน ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็น แผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ ไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
3.2 ปัจจัยภายในองค์กร
นโยบายด้านความยั่งยืนและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตามกรอบ ESG (Environmental
Social and Govermance) สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้กาหนดนโยบายนโยบายด้านความยั่งยืนและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
การไฟฟ้านครหลวง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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นโยบายด้านความยั่งยืน
มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้าและการบริการที่เป็น
เลิศตามมาตรฐานสากลโดยสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1) มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในและภายนอกองค์กร
2) ส่งเสริมการนาความรู้ ประสบการณ์ และสมรรถนะหลักขององค์กร มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3) ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนากระบวนการทางานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
แผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เป็นแผนระยะยาว
ที่จะทาให้การไฟฟ้านครหลวงเตรียมการเชิงรุกในการรองรับบริบทเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ เทคโนโลยี
ด้านพลังงานไฟฟ้า (Disruptive Technology) นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มงุ่ สู่ผลสัมฤทธิ์ การไฟฟ้านครหลวงมุ่งพัฒนาระบบ จาหน่ายไฟฟ้าให้
มีความสามารถบริหารจัดการพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาการบริการให้

ทันสมัยสู่รปู แบบ E-Service ครบวงจร เสริมสร้างการเติบโตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการบุคลากร รวมทั้งสร้างความยอมรับและความไว้วางใจของสังคมใน
ระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
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รูปที่ 3 ภาพรวมแผนวิสาหกิจปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกดังกล่าวข้างต้น ฝสส. ได้นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ
เพื่อนาข้อมูลสาหรับการปรับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่
1) ตามรูปที่ 4 และรูปที่ 5
แผนวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง
ปี 60-64
(ปรับครั้งที่ 1)

SDGs
นโยบายด้าน
การพัฒนาที่
ยั่งยืน
ขอกฟน.

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแผนฯ ESG

แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิเสริมสร้างความยั่งยืน
ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
รูปที่ 4 ภาพรวมปัจจัยสาคัญในการปรับแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืนเชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อของตน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพ การมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่า
สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 16 พัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก

รูปที่ 4 ปัจจัยสาคัญในการปรับแผนแม่บทฯ ESG

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายด้านความยั่งยืนและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง
มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้าและการบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลโดยสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่ วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายภาครัฐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนระยะยาวที่จะทาให้การไฟฟ้านครหลวงเตรียมการเชิงรุกในการรองรับบริบทเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า (Disruptive
Technology) นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรูให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ การไฟฟ้านครหลวงมุ่ง
พัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้มีความสามารถบริหารจัดการพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาการบริการให้ทันสมัยสู่รูปแบบ E-Service
ครบวงจร เสริมสร้างการเติบโตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการบุคลากร รวมทั้งสร้างความยอมรับและความไว้วางใจของ
สังคมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน

แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิเสริมสร้างความยั่งยืน
ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ด้าน
เป้าหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย เป็นองค์กรชั้นนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
Environmental และสิง่ แวดล้อมในระดับสากล การบรรลุเป้าหมาย
: WORLD
ด้านนี้ กฟน. จะมุ่งพัฒนาองค์กร โดยเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการทางานให้ได้มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับสากล เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หรือพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
เป้าหมาย เป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่ใส่ใจและห่วงใย
Social : WE
สังคมไทย การบรรลุเป้าหมายด้านนี้ กฟน. จะพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ในการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดาเนินงาน
ของพนักงาน และทักษะในอาชีพของประชาชน
ตลอดจน การดูแลชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทั้งคุณภาพ
ชีวิต และเศรษฐกิจ

กลยุทธ์
E1 ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
E2 ยกระดับสู่องค์กร
สีเขียว

ตัววัด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงสะสม อย่างน้อย 50,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า
ในปี 2564

S1 พัฒนาความสว่าง
และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
S2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

- จานวนพื้นที่/ชุมชนที่ กฟน. เข้า
ไปสนับสนุนไม่น้อยกว่า 250 พื้นที่/
ชุมชน ในปี 2564
- จานวนชุมชนบริเวณพื้นที่
จุดเสี่ยงที่ติดตั้งระบบ Smart
Street Light ไม่น้อยกว่า 70
ชุมชน ในปี 2564
- จานวนช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
ไม่น้อยกว่า 100 คนในปี 2564
- อัตราการบาดเจ็บของกลุ่มผู้ที่
ได้รับการอบรมไม่เกิน 5% ต่อปี
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ด้าน
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ด้านการกากับ
เป้าหมาย เป็นองค์กรโปร่งใส ฉับไว และมีสมรรถนะสูง G1 ยกระดับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
การบรรลุเป้าหมายด้านนี้ กฟน. จะมุ่งมัน่ พัฒนาภารกิจ
ดูแลกิจการที่ดีสู่
Governance : I หลักด้านระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และ
สากล / ต่อต้าน
เชื่อถือได้ ส่งเสริมการจัดการด้านไฟฟ้าในฝั่งของลูกค้า
การทุจริต
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้คู่ค้ามี G2 ยกระดับคุณภาพ
กระบวนการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
ระบบไฟฟ้าสู่
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีระดับสากล
ความเป็นเลิศ

ตัววัด
- ระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงมาก
(คะแนน 80 - 100 คะแนน) ใน
ปี 2564
- ค่า SAIFI (0.728 ครั้ง/ราย/ปี),
ค่า SAIDI (22.291 นาที/ราย/ปี)
และค่า Energy loss (ร้อยละ
3.40) ในปี 2564

รูปที่ 5 ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายในที่สาคัญในการปรับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
เสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
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4.

แผนปฏิบัตเิ สริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนามาจากกรอบ
แนวคิดที่ผู้ลงทุนใช้ประเมินการดาเนินงานของธุรกิจและผลประกอบการในอนาคตจึงไม่ได้จากัดเพียงข้อมูล
ทางการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต แต่ให้ความสาคัญตามมิติ ESG คือการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
ใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 14 แผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้กรอบ
วงเงินงบประมาณ (5 ปี) จานวน 405.40 ล้านบาท ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ใน
คราวประชุมครั้งที่ 672 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
ในปี 2560 จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ส่งผลต่อการปรับ แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน
ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยเป็นการปรับตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการการ/งาน/ กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความยั่งยืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในปี 2564 โดยยังคงแบ่งเป็นการ
ดาเนินงานเป็น 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม (E) ด้านสังคม (S) และด้านกากับดูแลกิจการที่ดี (G) ประกอบด้วย
6 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติที่ประกอบด้วยการดาเนินการที่ผลักดันกลยุทธ์ จานวน 13 แผนงาน/โครงการ/
งาน วงเงินงบประมาณปี 2560 – 2564 จานวน 366.960 ล้านบาท โดยจาแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. แผนงาน/โครงการ/งาน ที่ดาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2560 จานวน 12 แผนงาน/โครงการ/งาน
มีโครงการที่ปรับเปลี่ยนชื่อ 2 โครงการคือ
1.1 โครงการพัฒนาการดาเนินงานด้านกากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียง ACGS (เดิม) ปรับชื่อเป็น
“โครงการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อยกระดับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสู่ระดับสากล”
1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(เดิม) ปรับชื่อเป็น “แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
2. แผนงาน/โครงการ/งาน ที่ปรับการดาเนินงานเป็นงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2 แผนงาน/งาน คือ
2.1 แผนเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นงานตามภารกิจของ ฝวจ.
2.2 งานส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงภาวะโรคอ้วน (Metabolic Syndrome) เป็น
งานตามภารกิจ ฝกพ.
3. แผนงาน/โครงการ/งาน เพิ่มใหม่ จานวน 1 งาน คือ
- แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
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แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการ/งาน จานวน 13 แผนงาน/โครงการ/งาน ดังนี้
ด้าน ESG
แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน
ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ด้าน (E)

ด้าน (S)

ด้าน (G)

จานวน 2 แผนงาน/ โครงการ คือ
แผนการพัฒนาสู่องค์กรคาร์บอนต่า
โครงการพัฒนาสานักงานสีเขียวตามข้อกาหนดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จานวน 5 แผนงาน/ โครงการ/งาน คือ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
โครงการคืนแสงสว่างให้ชุมชน (คสช.)
งาน Energy Mind Award
งานส่งเสริมการทางานใกล้ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
จานวน 6 แผนงาน/ โครงการ/งาน คือ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อยกระดับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสู่ระดับสากล
โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับตาม และแนวปฏิบัตดิ ้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน
สังคม และสิง่ แวดล้อม
แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โครงการบูรณาการมาตรฐานด้านสังคม ISO 26000:2010 สู่กระบวนงาน
งานแผนพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าเทียบเท่าสากล
งานพัฒนากระบวนการรองรับภาวะวิกฤต โดยคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 6 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
เพื่อขับเคลื่อน SO 5.1
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ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment : E)
จานวน 2 แผนงาน/ โครงการ คือ
1. แผนการพัฒนาสู่องค์กรคาร์บอนต่า
2. โครงการพัฒนาสานักงานสีเขียวตามข้อกาหนด
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ

90.500
70.000

ล้านบาท
ล้านบาท

160.500

ล้านบาท
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แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ

ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)

1. แผนการพัฒนาสูอ่ งค์กรคาร์บอนต่า
รผอ./ฝสส.
รผป./ฝบร. ฝคฟ. ฝทภ. รผธ./ฝบฟ. ฝจย. รผก./ฟข. รผว./ฝอจ. ฝวฟ. สายงานทีเ่ กีย่ วข้อง/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
2564
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ลดลงสะสม เรือนกระจก ลดลงสะสม เรือนกระจก ลดลงสะสม เรือนกระจก ลดลงสะสม เรือนกระจก ลดลงสะสม
อย่างน้อย 10,000 ตัน
อย่างน้อย 20,000 ตัน
อย่างน้อย 30,000 ตัน
อย่างน้อย 40,000 ตัน
อย่างน้อย 50,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือ
เทียบเท่า
เทียบเท่า
เทียบเท่า
เทียบเท่า
เทียบเท่า
กฟน. ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรทีม่ ีส่วนร่วมในการผลักดัน เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศ ในเป้าหมายที่ 13
"ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้ ับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ "

ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค

ความถูกต้องของข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้ในการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย

สร้างความเชือ่ มั่นและความไว้วางใจแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

28.000

32.500

10.000

10.000

10.000

90.500

-

-

-

-

-

-

28.000

32.500

10.000

10.000

10.000

90.500
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โครงการ
1. แผนการพัฒนาสู่
องค์กรคาร์บอนต่า

ผลผลิ ตโครงการ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทีล่ ดลง
(หน่วย : ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
หรือเทียบเท่า)

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ทางานของ กฟน. เพื่อศึกษาแนวทางการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

ผลการศึกษากระบวนการทางานทีป่ ล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

2. วางแผนและดาเนินการควบคุมใน
กระบวนการทางานของ กฟน.

แผนการดาเนินงาน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในองค์กร ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีล่ ดลง
เช่น ปรับปรุงอุปกรณ์เกีย่ วกับแสงสว่าง
และระบบปรับอากาศของอาคาร
4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าร่วมกับผู้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีล่ ดลง
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กิจกรรมล้าง
เครื่องปรับอากาศของประชาชน และ
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
และจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ฝสส.
ฝบร. ฝคฟ.
ฝทภ. ฝบฟ.
ฝจย. ฟข.
ฝอจ. ฝวฟ.
และ
ใช้งบประมาณจาก
หน่วยงานที่
งานตามภารกิจของ
เกีย่ วข้อง

ฝจย. ฝบร. และ ฝบฟ.

26.000 31.500 9.000 9.000 9.000

บัญชีก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ
องค์กรคาร์บอนต่า เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
ของทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีหลักสาคัญ 3 ประการ คือ
1. ลดปริมาณคาร์บอน (Carbon Minimization) เป็นองค์กรที่สามารถใช้กระบวนการต่างๆ ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง
2. ง่าย (Simpler) กาหนดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสามารถกระทาได้ง่ายในชีวิตประจาวัน
3. ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ (Co-Existing with Nature) กาหนดกระบวนการทางานที่สอดคล้องไปกับสภาพแสดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ

ผลผลิ ต (Output)

2. โครงการพัฒนาสานักงานสีเขียวตามข้อกาหนดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
รผอ./ฝสส.
รผก./ฟข. ฝบก. รผว./ฝวจ. ฝปภ. ฝจห. ฝพด. ฝอจ. รผธ./ฝจย. รผป./ฝทภ. รผอ./ฝสอ.
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
1.สานักงานทีผ่ ่านเกณฑ์ 1.สานักงานทีผ่ ่านเกณฑ์ 1.สานักงานทีผ่ ่านเกณฑ์ 1.สานักงานทีผ่ ่านเกณฑ์
Green Office จานวน 2 Green Office จานวน 1 Green Office จานวน 2 Green Office จานวน 2
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
2. ปริมาณการปล่อยก๊าซ 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซ 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซ 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก หรือเทียบเท่า เรือนกระจก หรือเทียบเท่า เรือนกระจก หรือเทียบเท่า เรือนกระจก หรือเทียบเท่า
CO2 ทีล่ ดลงของอาคาร
CO2 ทีล่ ดลงของอาคาร
CO2 ทีล่ ดลงของอาคาร
CO2 ทีล่ ดลงของอาคาร
3. ร้อยละ 50 ของปริมาณ
ขยะอันตราย 3 ประเภท
(แบตเตอรี่รถยนต์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
และหลอดไฟ) ได้รับการ
จัดการ

3. ปริมาณขยะอันตราย 3
ประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
และหลอดไฟ) ได้รับการ
จัดการโดยโรงงานลาดับที่
106 อย่างน้อยร้อยละ 50

ผลลั พธ์ (Outcome)

กฟน. เป็นองค์กรสีเขียว

ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค

ความร่วมมือของพนักงานทัว่ ทัง้ องค์กร

2564
1.สานักงานทีผ่ ่านเกณฑ์
Green Office จานวน 2
สานักงาน
2. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก หรือเทียบเท่า
CO2 ทีล่ ดลงของอาคาร

3. ปริมาณขยะอันตราย 3
ประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
และหลอดไฟ) ได้รับการ
จัดการโดยโรงงานลาดับที่
106 อย่างน้อยร้อยละ 70
4. ผลการศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการขยะ
อันตรายประเภทที่ 4

3. ปริมาณขยะอันตราย 3
ประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และ
หลอดไฟ) ได้รับการจัดการ
โดยโรงงานลาดับที่ 106
อย่างน้อยร้อยละ 80
4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ของเสียอันตราย และเก็บ
ข้อมูลขยะอันตรายประเภทที่ 4

2562

2563

3. ปริมาณขยะอันตราย 4
ประเภท ได้รับการจัดการ
โดยโรงงานลาดับที่ 106
ร้อยละ 100

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
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งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

2560

2561

2564

รวม

12.600

13.600

14.100

14.600

15.100

70.000

-

-

-

-

-

-

12.600

13.600

14.100

14.600

15.100

70.000

โครงการ
2. โครงการพัฒนา
สานักงานสีเขียวตาม
ข้อกาหนดของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม

ผลผลิ ตโครงการ
1. สานักงานทีผ่ ่าน
เกณฑ์ Green Office
2. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก หรือ
เทียบเท่า CO2 ที่
ลดลงของอาคาร

ร้อยละของปริมาณ
ขยะอันตรายทีไ่ ด้รับ
การจัดการ

ดัชนีอุบัตภิ ัยของ
พนักงาน

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

กิจกรรม Green office
จานวนสานักงานทีผ่ ่านการรับรองตาม
1. พื้นทีส่ ่งประกวดใหม่
เกณฑ์ Green Office
1.1 ดาเนินการตามหลักเกณฑ์สานักงาน
สีเขียว
1.2 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์
สานักงานสีเขียว
2. พื้นทีผ่ ่านการรับรอง
รักษาสภาพพื้นทีผ่ ่านการรับรอง และ
ดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสานักงานสี
เขี
ว ขยะอันตราย
กิจยกรรม
ข้อมูลปริมาณการทาลายขยะอันตราย
1. จัดทาระบบ/เก็บข้อมูลของขยะอันตราย แยกตามประเภท
2. กาหนดมาตรการดาเนินการตาม
กระบวนการทางาน และปรับปรุง
กระบวนการทางาน
3. ติดตามผลการดาเนินงาน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรม Green & Safety Culture
จานวนพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
1. รณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการทางานและสร้างจิตสานึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
6.000 7.000 7.500 8.000 8.500
ฝสส.
ฟข. ฝบก.
ฝวจ. ฝจห.
ฝพด. ฝอจ.
ฝจย. ฝทภ.
ฝสอ.

3.000 3.800 3.800 3.800 3.800

3.600 2.800 2.800 2.800 2.800

12.60 13.60 14.10 14.60 15.10
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ด้านสังคม
(Social : S)
จานวน 5 แผนงาน/ โครงการ คือ
1. โครงการคืนแสงสว่างให้ชุมชน (คสช.)
งบประมาณ
28.590
ล้านบาท
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
งบประมาณ
67.060
ล้านบาท
3. งาน Energy Mind Award
งบประมาณ
83.700
ล้านบาท
4. งานส่งเสริมการทางานใกล้ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย งบประมาณ
4.700
ล้านบาท
5. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อ
ใช้งบประมาณจากแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
ความเปลี่ยนแปลง
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ฝอร.
รวม

184.050

ล้านบาท

20
20

แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
3. โครงการคืนแสงสว่างให้ชุมชน (คสช.)
รผก./18 ฟข. ฝบก.
รผอ./ฝสส. รผว./ฝวฟ. ฝวจ.

เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
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งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

2560
การดาเนินงานที่ กฟน. เข้าไป
สนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ไม่น้อยกว่า 54 พื้นที/่
ชุมชน

เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2562
1. การดาเนินงานที่ กฟน. เข้า
ไปสนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ไม่น้อยกว่า 54 พื้นที/่
ชุมชน
2. รายงานผลการประเมินการ
ติดตัง้ ระบบ Smart Street
Light

2561
1. การดาเนินงานที่ กฟน. เข้า
ไปสนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ไม่น้อยกว่า 54 พื้นที/่
ชุมชน
2. จานวนชุมชนบริเวณพื้นที่
จุดเสีย่ งทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ Smart
Street Light จานวน 70
ชุมชน เพื่อสานต่อปณิธาน
ในหลวงรัชกาลที่ 9

2563
การดาเนินงานที่ กฟน. เข้าไป
สนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ไม่น้อยกว่า 54 พื้นที/่
ชุมชน

2564
การดาเนินงานที่ กฟน. เข้าไป
สนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ไม่น้อยกว่า 54 พื้นที/่
ชุมชน

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเข้าดาเนินการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบและงบประมาณจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น กทม. อบจ. อบต. เทศบาล

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

5.000

20.590

3.000

-

-

28.590

-

-

-

-

-

-

5.000

20.590

3.000

-

-

28.590

โครงการ

ผลผลิ ตโครงการ

3. โครงการคืนแสง 1. จานวนพื้นที/่
สว่างให้ชุมชน
ชุมชนฯ ทีต่ ดิ ตัง้
(คสช.)
หรือบารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะ
2. จานวนชุมชน
บริเวณพื้นทีจ่ ุด
เสีย่ งทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ
Smart Street
Light เพื่อสานต่อ
ปณิธานในหลวง
รัชกาลที่ 9
3. ผลการประเมิน
การติดตัง้ ระบบ
Smart Street Light

กิจกรรม
1. ประสานงานและประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน
เพื่อกาหนดพื้นทีส่ าคัญสาหรับติดตัง้
หรือบารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และ
ติดตัง้ ดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ทีม่ ีระบบ
Smart Street Light

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. การดาเนินงานที่ กฟน. เข้าไป
สนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไม่
น้อยกว่า 54 พื้นที/่ ชุมชน
2. จานวนชุมชนบริเวณพื้นทีจ่ ุดเสีย่ ง
ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ Smart Street Light
จานวน 70 ชุมชน เพื่อสานต่อปณิธาน
ในหลวงรัชกาลที่ 9
2. ออกแบบและติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ/ 1. จานวนพื้นทีส่ าคัญทีไ่ ด้รับการ
การซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ติดตัง้ หรือบารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
2. จานวนดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะที่
ติดตัง้ ระบบ Smart Street Light
3. นาเสนอข้อมูลสรุปและติดตามผล
การดาเนินงาน

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
ฟข. ฝบก. 5.000 20.590 3.000
ฝสส.
ฝวฟ. ฝวจ.
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
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งบประมาณทาการ
(ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้านบาท)
รวม
(ล้านบาท)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
รผอ./ฝสส.
รผบ./ฝอร. รผผ./ฝพธ. รผก./ฝบก. ฟข.
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
จานวนปัญหาหรือความ 1 จานวนปัญหาหรือความ 1. จานวนปัญหาหรือ
จานวนปัญหาหรือความ
ต้องการ ทีช่ ุมชนและกฟน. ต้องการ ทีช่ ุมชนและกฟน. ความต้องการ ทีช่ ุมชน
ต้องการ ทีช่ ุมชนและกฟน.
ร่วมกันดาเนินการแก้ไข
ร่วมกันดาเนินการแก้ไข
และกฟน.ร่วมกัน
ร่วมกันดาเนินการแก้ไข
18 เรื่อง
23 เรื่อง
ดาเนินการแก้ไข
33 เรื่อง
2. จานวนช่างไฟฟ้าทีผ่ ่าน 28 เรื่อง
การรับรองฯไม่น้อยกว่า 60 2. จานวนช่างไฟฟ้ามือ
คน
อาชีพทีล่ งทะเบียนในระบบ
MEA E-Fix ไม่น้อยกว่า
100 คน

2564
จานวนปัญหาหรือความ
ต้องการ ทีช่ ุมชนและกฟน.
ร่วมกันดาเนินการแก้ไข
38 เรื่อง

1. กฟน. ได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึน้
2. ช่างไฟฟ้ามืออาชีพทีไ่ ด้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีรายได้เพิ่มขึน้
3. ลูกค้ามีความพึงพอใจในการรับบริการจากช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
จานวนประชาชนทีเ่ ข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สร้างความเชือ่ มั่นและความไว้วางใจแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

15.080

13.410

13.410

12.580

12.580

67.060

-

-

-

-

-

-

15.080

13.410

13.410

12.580

12.580

67.060

โครงการ
4. โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน

ผลผลิ ตโครงการ
1. จานวนปัญหาหรือ
ความต้องการ ทีช่ ุมชน
และกฟน.ร่วมกัน
ดาเนินการ และแก้ไข
เพื่อความยัง่ ยืนของ
ชุมชน
2. จานวนช่างไฟฟ้าที่
ผ่านการรับรองฯ
3. จานวนช่างไฟฟ้า
มืออาชีพทีล่ งทะเบียน
ในระบบ MEA E-Fix

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. สนับสนุนเงิน/สิง่ ของ/ความรู้ ตามความ มูลค่าการสนับสนุนชุมชนของกิจกรรม
ต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน และ
สนับสนุนการทาธุรกิจเพื่อสังคม
2. พัฒนาช่างไฟฟ้ามืออาชีพในชุมชน
3. Young MEA เสริมสร้างความรู้ดา้ น
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการ
อนุรักษ์ พลังงาน
4. ประเมินผลการดาเนินงาน

จานวนช่างไฟฟ้าในชุมชนทีผ่ ่านเกณฑ์
มาตรฐานช่างไฟฟ้าด้านสายใน
จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลผลการประเมินการดาเนินงาน
ตามแผน

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
11.000 10.910 11.410 10.580 10.580
ฝสส.
ฟข. ฝบก.
ฝอร. ฝพธ.
1.500 0.800 0.500 0.500 0.500
2.580 1.700 1.500 1.500 1.500

-

-

-

-

-

15.08 13.41 13.41 12.58 12.58

24

แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
5. งาน Energy Mind Award
รผอ./ฝสส.
รผอ./ฝสอ.
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
จานวนสถานศึกษาทีเ่ ข้า จานวนสถานศึกษาที่
จานวนสถานศึกษาที่
จานวนสถานศึกษาที่
ร่วมรับการสนับสนุนด้าน พัฒนาระดับดาวอย่างน้อย พัฒนาระดับดาวอย่างน้อย พัฒนาระดับดาวอย่างน้อย
การใช้ไฟฟ้าอย่างมี
20% ของสถานศึกษาที่
20% ของสถานศึกษาที่
20% ของสถานศึกษาที่
ประสิทธิภาพจาก กฟน. เข้ารับการจัดระดับดาวใน เข้ารับการจัดระดับดาวใน เข้ารับการจัดระดับดาวใน
อย่างน้อย 82 แห่ง
ปีนนั้
ปีนนั้
ปีนนั้
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ในอัตราส่วนทีล่ ดลง

2560

2561

2562

2564
จานวนสถานศึกษาที่
พัฒนาระดับดาวอย่างน้อย
20% ของสถานศึกษาที่
เข้ารับการจัดระดับดาวใน
ปีนนั้

2563

2564

รวม

16.500

17.700

16.500

16.500

16.500

83.700

-

-

-

-

-

-

16.500

17.700

16.500

16.500

16.500

83.700
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โครงการ

ผลผลิ ตโครงการ

5. งาน Energy Mind 1. จานวน
Award
สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
รับการสนับสนุนด้าน
การใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพจาก
กฟน. (ปี 2560)
2. จานวน
สถานศึกษาทีพ่ ัฒนา
ระดับดาว
(ปี 2561-2564)

กิจกรรม
1. พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินด้านการอนุรักษ์ พลังงาน
และสิง่ แวดล้อม สาหรับสถานศึกษา

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. จานวนสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมรับการ
สนับสนุนด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพจาก กฟน. (ปี 2560)
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 2. จานวนสถานศึกษาทีพ่ ัฒนาระดับดาว
(ปี 2561-2564)
ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้อม
แก่บุคลากร นักเรียนจากสถานศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝสส.

3. ตรวจประเมิน/มอบรางวัลการจัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน
4. สนับสนุน พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
ระดับ 5 ดาว เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม
ในการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและชุมชน
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านการ
อนุรักษ์ พลังงาน (Energy Master Award)
นักเรียนแกนนาดีเด่นด้านการอนุรักษ์
พลังงาน (Young Energy Master Award)
5. บริหารจัดการ Website โครงการฯ
6. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ฝสอ.

งบประมาณ (ล้ านบาท)

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
16.500 17.700 16.500 16.500 16.500
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
6. งานส่งเสริมการทางานใกล้ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
รผว./ฝปภ.
รผบ./ฝอร.
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
2564
อัตราการบาดเจ็บของกลุม่ อัตราการบาดเจ็บของกลุม่ อัตราการบาดเจ็บของกลุม่ อัตราการบาดเจ็บของกลุม่ อัตราการบาดเจ็บของกลุม่
ผูท้ ไี่ ด้รับการอบรม
ผูท้ ไี่ ด้รับการอบรม
ผูท้ ไี่ ด้รับการอบรม
ผูท้ ไี่ ด้รับการอบรม
ผูท้ ไี่ ด้รับการอบรม
ไม่เกิน 5%
ไม่เกิน 5%
ไม่เกิน 5%
ไม่เกิน 5%
ไม่เกิน 5%
ความเสีย่ งจากการดาเนินงานลดลง
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานความปลอดภัย

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

1.700

0.750

0.750

0.750

0.750

4.700

-

-

-

-

-

-

1.700

0.750

0.750

0.750

0.750

4.700
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โครงการ
6. งานส่งเสริมการ
ทางานใกล้ระบบ
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ผลผลิ ตโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

อัตราการเกิดอุบัตเิ หตุ 1. อบรม/ส่งเสริมความรู้และประเมินผล ตัวชีว้ ัดความปลอดภัยกลุม่ พนักงาน
ถึงขัน้ หยุดงานและ
การจัดการอาชีวอนามัยตาม มอก. 18000 ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัยของพนักงาน
เสียชีวิตจากการทางาน 2. วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล การเกิดอุบัตภิ ัย ลดลง
เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงแนวทางการแก้ไข
อัตราการบาดเจ็บ
1. อบรม/รณรงค์ให้ความรู้ ความปลอดภัย ตัวชีว้ ัดความปลอดภัยบุคคลภายนอก
ของกลุม่ ผูท้ ไี่ ด้รับการ ความเข้าใจด้านระบบไฟฟ้าและมาตรฐาน อัตราการบาดเจ็บของกลุม่ ผูท้ ไี่ ด้รับการ
อบรม
ความปลอดภัยแก่ บุคคลากรใน
อบรมลดลง
ภาคอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุสาหกรรม
และกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน)
และกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีท่ างานใกล้แนว
สายไฟฟ้าแรงสูง

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
ฝปภ.
ฝอร.
ใช้งบประมาณจากงานตาม

ภารกิจของ ฝปภ. ฝอร.
ฝปภ.

1.700 0.750 0.750 0.750 0.750

28

แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
7. โครงการพัฒนาพนักงานด้าน Key Changes ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัตงิ าน (Workforce Competency)
รผบ./ฝอร.
สายงานทีเ่ กีย่ วข้อง/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2561
2562
2563
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ Key บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ Key บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ Key
Change ได้รับการพัฒนา Change ได้รับการพัฒนา Change ได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ าน ร้อยละ ในการปฏิบัตงิ าน ร้อยละ ในการปฏิบัตงิ าน ร้อยละ
100
100
100

2560
-

2564
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ Key
Change ได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ าน ร้อยละ
100

มีจานวนบุคลากรทีม่ ีขีดความสามารถในการปฏิบัตงิ านรองรับตาม Roadmap ของการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90

ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

2560

2561
-

2562

งบประมาณตามโครงการพัฒนาพนักงานด้าน Key Changes ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (Workforce
Competency) ตั้งไว้ที่ ฝอร.

-

-

-

รวม
-

-

-

2564
-

-

-

2563

-

-

-
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โครงการ
7. โครงการพัฒนา
พนักงานด้าน Key
Changes ให้มีขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัตงิ าน
(Workforce
Competency)

ผลผลิ ตโครงการ

กิจกรรม

บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ 1. วางแผนและออกแบบการฝึกอบรมเพื่อ
Key Change ได้รับ พัฒนาพนักงานกลุม่ เป้าหมาย
การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การปฏิบัตงิ าน
2. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
กลุม่ เป้าหมายทีป่ ฏิบัตงิ านด้าน
- Underground
- The MetGE (Smart Metro Grid) *
Smart City
- Retail
- โครงการ EV และ CCC
- การรองรับธุรกิจ Solar
- การทาธุรกิจใน EEC & SEZ
3. ประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา

ผลผลิ ตของกิจกรรม
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา

ผลการดาเนินงานตามแผนฝึกอบรม

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรม
และพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝอร.
และ
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

งบประมาณ (ล้ านบาท)

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณตาม
โครงการพัฒนา
พนักงานด้าน Key
Changes ให้มีขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
(Workforce
Competency)
ตั้งไว้ที่ ฝอร.
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ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Governance : G)
จานวน 6 แผนงาน/ โครงการ คือ
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1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณและ
งบประมาณ
2.000
ล้านบาท
หลักปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ีสู่ระดับสากล
2. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับตามพรบ.
งบประมาณ
3.000
ล้านบาท
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
3. แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
งบประมาณ
4.000
ล้านบาท
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA)
4. โครงการบูรณาการมาตรฐานด้านสังคม ISO 26000:2010 งบประมาณ
15.000
ล้านบาท
สู่กระบวนงาน
5. งานแผนพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าเทียบเท่าสากล
ใช้งบประมาณจากงานตามภารกิจของ ฝวฟ.
6. งานพัฒนากระบวนการรองรับภาวะวิกฤต โดยคานึงถึง ใช้งบประมาณจากงานตามภารกิจของ ฝบส.
สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวม

24.000

ล้านบาท
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
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งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักปฏิบัตทิ างธุรกิจเพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการทีด่ สี รู่ ะดับสากล
รผอ./ฝบส.
สายงานทีเ่ กีย่ วข้อง/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
พนักงานกลุม่ เป้าหมายมี พนักงานกลุม่ เป้าหมายมี พนักงานกลุม่ เป้าหมายมี 1. ระดับการกากับดูแล
ผลคะแนนทดสอบ
ผลคะแนนทดสอบ
ผลคะแนนทดสอบ
กิจการทีด่ ี อยูใ่ นระดับดีเลิศ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ จริยธรรมและจรรยาบรรณ จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ร้อยละ 97 ขึน้ ไป)
สูงกว่าร้อยละ 80
สูงกว่าร้อยละ 80
สูงกว่าร้อยละ 80
2. พนักงานกลุม่ เป้าหมาย
มีผลคะแนนทดสอบ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
สูงกว่าร้อยละ 80

2564
พนักงานกลุม่ เป้าหมายมี
ผลคะแนนทดสอบ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
สูงกว่าร้อยละ 80

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชือ่ มั่นต่อ กฟน. ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม ตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาเพื่อยกระดับการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี มู่ าตรฐานสากล
กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลจากภาครัฐ กฏ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การ
ประเมินจึงมีการเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS
สร้างความเชือ่ มั่นและความไว้วางใจแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

-

-

-

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000

-

2.000

โครงการ
8. โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
จรรยาบรรณและ
หลักปฏิบัตทิ างธุรกิจ
เพื่อยกระดับการ
กากับดูแลกิจการทีด่ สี ู่
ระดับสากล

ผลผลิตโครงการ

กิจกรรม

1. ผลคะแนนทดสอบ 1. เทียบเคียงเกณฑ์ ACGS กับสิง่ ทีด่ าเนินการ
จริยธรรมและ
ในปัจจุบัน
จรรยาบรรณของ
พนักงานกลุม่ เป้าหมาย
2. การรักษาระดับ
การกากับดูแลกิจการ
2. จัดทาการปรับปรุงการกากับดูแลกิจการทีด่ ฯี
ทีด่ ฯี ตามเกณฑ์ ACGS
2.1 ทบทวนความทันสมัยของข้อมูลที่
เปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ
2.2 พัฒนา/ปรับปรุง คูม่ ือการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
2.3 พัฒนาระบบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน

ผลผลิตของกิจกรรม
ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

ฝบส.
และ
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

1. ผลคะแนนทดสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
2. คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

3. จัดทาข้อมูลให้เปิดเผยเป็นไปตามตามเกณฑ์ ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่มีความครบถ้วน ถูกต้อง
ACGS
4. ประเมินการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแล ระดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กิจการทีด่ ตี ามเกณฑ์ ACGS โดยทีป่ รึกษา
ภายนอก

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย

2.000
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
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งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
9. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับตาม พรบ. การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวปฏิบัตดิ า้ นสิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคมและสิง่ แวดล้อม
รผว./ฝจห. รผบ./ฝอร.
รผอ./ฝบส.
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
1. ร้อยละ 100 ของการ
ร้อยละ 85 ของกลุม่ เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของกลุม่ เป้าหมาย
ปรับปรุง ข้อปฏิบัติ การจัดซือ้ ทีไ่ ด้รับการสือ่ สารหรือ
ทีไ่ ด้รับการสือ่ สารหรือ
จัดจ้างฯ และแนวปฏิบัตดิ า้ น ฝึกอบรมการปรับปรุง ข้อ
ฝึกอบรมการปรับปรุง ข้อ
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม ปฏิบัติ การจัดซือ้ จัดจ้างฯ และ ปฏิบัติ การจัดซือ้ จัดจ้างฯ และ
และสิง่ แวดล้อม
แนวปฏิบัตดิ า้ นสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัตดิ า้ นสิทธิมนุษยชน
2. ร้อยละ 80 ของ
แรงงาน สังคมและสิง่ แวดล้อม แรงงาน สังคมและสิง่ แวดล้อม
กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
สือ่ สารหรือฝึกอบรมการ
ปรับปรุง ข้อปฏิบัติ การจัดซือ้
จัดจ้างฯ และแนวปฏิบัตดิ า้ น
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิง่ แวดล้อม

2563
ร้อยละ 95 ของกลุม่ เป้าหมาย
ทีไ่ ด้รับการสือ่ สารหรือ
ฝึกอบรมการปรับปรุง ข้อ
ปฏิบัติ การจัดซือ้ จัดจ้างฯ และ
แนวปฏิบัตดิ า้ นสิทธิมนุษยชน
แรงงาน สังคมและสิง่ แวดล้อม

2564
ร้อยละ 100 ของ
กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
สือ่ สารหรือฝึกอบรมการ
ปรับปรุง ข้อปฏิบัติ การจัดซือ้
จัดจ้างฯ และแนวปฏิบัตดิ า้ น
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิง่ แวดล้อม

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัตฯิ ได้อย่างถูกต้อง
ระยะเวลาในการดาเนินการจากัด และอานาจความเห็นชอบอยูท่ คี่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พนักงานและคูค่ า้ ต้องทาความเข้าใจตาม พรบ. และระเบียบ ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

3.000

-

-

-

-

-

-

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

3.000

โครงการ

ผลผลิ ตโครงการ

9. โครงการปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตาม พรบ. การจัดซือ้
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
และแนวปฏิบัตดิ า้ น
สิทธิมนุษยชน
แรงงาน สังคมและ
สิง่ แวดล้อม

1. ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ปรับปรุง ข้อ
ปฏิบัตกิ ารจัดซือ้
จัดจ้าง
2. ร้อยละของการ
สือ่ สารหรือฝึกอบรม
การจัดซือ้ จัดจ้างแนว
ปฏิบัตดิ า้ นสิทธิ
มนุษยชนฯ และแนว
ปฏิบัตสิ าหรับ
ผูเ้ กีย่ วข้อง

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. จัดทาข้อบังคับ การไฟฟ้านครหลวง
ระเบียบ ข้อบังคับฯ ใหม่
ว่าด้วย การพัสดุ ฉบับใหม่ ทีร่ องรับ พรบ.
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
ฝจห. ฝอร.
ฝบส.

2. ศึกษา และจัดทาแนวปฏิบัติ ในการ
แนวปฏิบัติ ในการจัดซือ้ จัดจ้างทีร่ องรับ
จัดซือ้ จัดจ้างทีร่ องรับเรื่องสิง่ แวดล้อม
เรื่องสิง่ แวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน
แรงงาน สิทธิมนุษยชนและ ผลกระทบด้าน และ ผลกระทบด้านสังคม
สังคม
3. รณรงค์ และสือ่ สาร
3.1 พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้
จัดจ้าง
3.2 คูค่ า้ /ผูส้ ่งมอบ

ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
สือ่ สารหรือฝึกอบรมการปรับปรุง ข้อ
ปฏิบัติ การจัดซือ้ จัดจ้างฯ และแนว
ปฏิบัตดิ า้ นสิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิง่ แวดล้อม

4. รวบรวมข้อมูล และประเมินผล เพื่อนา
ข้อมูลไปดาเนินการในปีถัดไป

รายงานการประเมินผล

0.600 0.600 0.600 0.600 0.600

35

แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้านบาท)
รวม
(ล้านบาท)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
10. แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
รผอ./ฝบส.
ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
ระดับการประเมิน
ระดับการประเมิน
ระดับการประเมิน
ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส คุณธรรมและความโปร่งใส คุณธรรมและความโปร่งใส คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
ในการดาเนินงานของ
ในการดาเนินงานของ
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอยูใ่ น
หน่วยงานภาครัฐอยูใ่ น
หน่วยงานภาครัฐอยูใ่ น
หน่วยงานภาครัฐอยูใ่ น
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
(คะแนน 80 - 100 คะแนน) (คะแนน 80 - 100 คะแนน) (คะแนน 80 - 100 คะแนน) (คะแนน 80 - 100 คะแนน)

2564
ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอยูใ่ น
ระดับสูงมาก
(คะแนน 80 - 100 คะแนน)

กฟน. มีแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานให้โปร่งใส เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ โดยมีการประเมินระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน จากสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างความเชือ่ มั่นต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สานักงาน ป.ป.ช. มีการปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี และเปลีย่ นทีป่ รึกษาในการสารวจ วิเคราะห์และประมวลผลทุกปี ทาให้ขาด
มาตรฐานในการประเมิน รวมทัง้ ผูใ้ ห้ข้อมูล ประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซึง่ อาจมีข้อจากัดในการรับรู้ข้อมูลอย่างทัว่ ถึง
สร้างความเชือ่ มั่นในการดาเนินงานขององค์กรทีม่ ีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสให้กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

-

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000
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*งบประมาณแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA
จานวน ปีละ 1.000 ล้านบาท ตัง้ ไว้ทยี่ ุทธศาสตร์องค์กร (ฝผก.)

โครงการ
10. แผนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)

ผลผลิตโครงการ
ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

1. รายงานผลการวิเคราะห์ GAP และ
รายงานผลการวิเคราะห์
แนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมินปี
ก่อน
2. พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลระบบการ
จัดซือ้ จัดจ้างผ่านเว็บไซต์
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
พนักงานกลุม่ เป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจ

4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสือ่ สาร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้การดาเนินงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส อย่างโปร่งใสขององค์กร
ในการดาเนินงานขององค์กร
5. จัดทาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และการ จัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐาน และจัดส่ง
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ข้อมูลภายในเวลาทีก่ าหนด
ประเมิน และจัดส่งให้สานักงาน ป.ป.ช.

งบประมาณ (ล้านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
ฝบส.
และ
ทุกหน่วยงาน

1.000 1.000 1.000 1.000
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
11. โครงการบูรณาการมาตรฐานด้านสังคม ISO26000:2010 สูก่ ระบวนงาน
รผอ./ฝสส.
รผผ./ฝพอ. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (รผก./ฝบก. ฝตพ. ฟข.)

เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ

ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: ......)
2561
2562
2563
รายงานผลการบูรณาการ รายงานผลการบูรณาการ จานวนกระบวนการ 5
มาตรฐาน ISO26000 กับ มาตรฐาน ISO26000 กับ กระบวนการทางานของ
กระบวนการทางาน 15
กระบวนการทางาน 24
หน่วยงาน ทีม่ ีการ
กระบวนการทางาน
กระบวนการทางาน
บูรณาการมาตรฐาน
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
ISO26000

2560
จานวนกระบวนการ 15
กระบวนการทางานของ
หน่วยงาน ทีม่ ีการ
บูรณาการมาตรฐาน
ISO26000

2564
รายงานผลการบูรณาการ
มาตรฐาน ISO26000 กับ
กระบวนการทางาน 29
กระบวนการทางาน
จานวน 1 ฉบับ

ความเสีย่ งจากการดาเนินงานลดลง
ปัจจัยภายนอกอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม ซึง่ อาจส่งผลต่อจานวนข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000

-

-

-

-

-

-

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000
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โครงการ
11. โครงการบูรณา
การมาตรฐานด้าน
สังคม
ISO26000:2010
สูก่ ระบวนงาน

ผลผลิ ตโครงการ
1. จานวน
กระบวนการทางานที่
บูรณาการตาม
มาตรฐาน ISO26000
2. รายงานผลการ
บูรณาการมาตรฐาน
ISO26000 กับ
กระบวนการทางาน

กิจกรรม
1. ศึกษา QP/WI ของหน่วยงาน
2. บูรณาการ ISO 26000:2010 เข้ากับ
QP/WI ใน กระบวนการทางานทีส่ าคัญ
3. นาเสนอข้อมูล สรุป และติดตามผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิ ตของกิจกรรม
1. จานวนกระบวนการทางานทีบ่ ูรณา
การตามมาตรฐาน ISO26000
2. รายงานผลการบูรณาการมาตรฐาน
ISO26000 กับกระบวนการทางาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝสส.
ฝพอ. และ
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
(ฝบก. ฝตพ.
ฟข.)

งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
0.700 0.700 0.700 0.700 0.700
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
12. งานแผนพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าเทียบเท่าสากล
รผว./ฝวฟ.
รผป./ฝบค. ฝอบ. ฝคฟ.

เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
2560

2561

เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2562

2563

2564

ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)

ดาเนินการตามงานแผนพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าเทียบเท่าสากล ของ ฝวฟ.

2560

2561

2562

2563

ใช้งบประมาณจากงานตามภารกิจของ ฝวฟ.

2564

รวม
-
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โครงการ
12. งานแผนพัฒนา
คุณภาพระบบไฟฟ้า
เทียบเท่าสากล

ผลผลิ ตโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

ดาเนินการตามงานแผนพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าเทียบเท่าสากล ของ ฝวฟ.
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
13. งานพัฒนากระบวนการรองรับภาวะวิกฤต โดยคานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม
รผอ./ฝบส. ฝสส.
สายงานทีเ่ กีย่ วข้อง/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
2564
จานวนการฝึกซ้อมฯ
จานวนการฝึกซ้อมฯ
จานวนการฝึกซ้อมฯ
จานวนการฝึกซ้อมฯ
จานวนการฝึกซ้อมฯ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
สามารถตอบสนองความเสีย่ งจากภัยพิบัติ โดยครอบคลุมผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ความครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมในแต่ละพื้นทีอ่ าจแตกต่างกัน

2560

2561

2562

2563

ใช้งบประมาณจากงานตามภารกิจของ ฝบส.

2564

รวม
-

-

42

โครงการ
13. งานพัฒนา
กระบวนการรองรับ
ภาวะวิกฤต โดย
คานึงถึงสังคมและ
สิง่ แวดล้อม

ผลผลิตโครงการ
จานวนการฝึกซ้อมฯ
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

1. จัดทา/ทบทวนแผนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
รองรับภาวะวิกฤต โดยให้ครอบคลุมการ
เยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ และไม่ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม

แผนรองรับภาวะวิกฤตทีค่ รอบคลุมถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

2. ประสานและดาเนินการฝึกซ้อมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลการฝึกซ้อมแผนรองรับภาวะวิกฤตที่
ครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
ฝบส. ฝสส.
และ
หน่วยงานที่
ใช้งบประมาณจากงานตาม
เกีย่ วข้อง

ภารกิจของ ฝบส.
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