คำนำ
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 689 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบการทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งพัฒนามาจากแนวทางความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจตามมิติ ESG
(Environmental, Social and Governance) ซึ่งมุ่งเน้นการดาเนินงานขององค์กร ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และการดาเนินงานตามกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง ได้ทบทวนปรับและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนฯ
ฉบับนี้ เพื่อขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “สังคมยอมรับ และให้ความไว้วางใจ” ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำด้ำนธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำในระดับสำกล” ที่ได้กาหนดไว้

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตุลาคม 2561
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1.

บทนำ

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 เพื่อตอบสนองปัจจัย
ทั้งภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ การประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี
2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของประเทศ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ของประเทศและสากล การปรับแผนยุทธศาสตร์ของ
การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) นโยบายด้านความยั่งยืนของ กฟน. และผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนประจาปี 2562
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ฉบับนี้
ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/งาน จานวน 10 แผนงาน/โครงการ/งาน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับและให้
ความไว้วางใจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 5.1 สร้างความไว้วางใจ ความเข้มแข็งของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรเทียบเท่าระดับสากลในปี 2563 เพื่อตอบสนองตัวชี้วัด 5.1.1 รายงานความยั่งยืนได้รับการรับรองจาก
GRI และตัวชี้วัด 5.1.2 รักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก ในระหว่างปี 2561 - 2564
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2.

กระบวนกำรปรับและจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้ำง
ควำมยั่งยืน (แผนฯ ESG) ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

กระบวนการปรับและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน (แผนฯ ESG) ตาม
แนวทางการปรับปรุงกระบวนทางานอย่างต่อเนื่องด้วย หรือ PDCA ซึง่ ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน
2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 4) Act คือ การปรับปรุงการดาเนินการอย่าง
เหมาะสม หรือ การจัดทามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพของกระบวนการทางาน
โดยกระบวนการปรับและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน (แผนฯ ESG) ปี 2560 –
2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดังนี้

รูปที่ 1 ขั้นตอนการปรับและจัดทาแผนแม่บทฯ ESG
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3.

ปัจจัยกำรปรับแผนปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนฯ

3.1 ปัจจัยภำยนอกองค์กร
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำกล (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 ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (ซึ่ง
ได้กล่าวไว้ในรายงานแผนแม่บทและแผนปฎิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนการไฟฟ้านครหลวงปี 2560-2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
การไฟฟ้านครหลวง ได้มุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการระบบจาหน่ายไฟฟ้า และงานบริการ
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้ความสาคัญ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร คือ ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ
ห่วงใยสังคม ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จานวน
14 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 16 และ 17 รายละเอียดดังนี้
3.1.1 ระบบไฟฟ้ำมั่นคง
การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะเป็นผู้ให้บริการจาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ กฟน. ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของกฟน. ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ อาทิเช่น ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว
โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ รวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ตลอดจนชาวต่างชาติที่เข้า
มาประกอบอาชีพหรืออยู่อาศัยในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และ มี
ความปลอดภัย กฟน.ได้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ได้แก่ 1 ,7 , 9 ,11 และ 17
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อแผนแม่บท ฯ ESG : ไม่มี
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3.12 บริกำรมั่นใจ
การไฟฟ้านครหลวง ได้ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
พนักงานของกฟน. ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนกฟน.สู่การเป็นองค์กรชั้นนาด้านธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าในระดับสากลภายในปี 2564 โดยมีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับงานใหม่ๆ ตลอดจนมี
การพัฒนาผู้นาและบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นาระดับสูงต่อไป นอกจากนี้
กฟน.ยังคานึงถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน การให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน ตลอดจนสุขภาพของพนักงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ และ พนักงาน
ภาคสนาม ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมในการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยรณรงค์ส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริต มีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการไฟฟ้า
นครหลวง รวมถึงพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตให้เป็นเชิงรุกในปี 2564 ฯลฯ เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงเป็น
องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
สาหรับการดาเนินงานเพื่อให้บริการคู่ค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า กฟน.ได้จัดทาแนวบริหาร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คู่ค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีการประเมินกระบวนการทางานขององค์กรเพื่อ
ค้นหาจุดเสี่ยงและบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการทางานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกองค์กรจะมีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากภารกิจ
หลักในการให้บริการจาหน่ายระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัยแล้ว กฟน.ยังคานึงถึง
การให้บริการในด้านอื่นๆแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง การรับชาระค่าไฟฟ้า การให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น MEA Call Center 1130 ,
เว็บไซต์ www.mea.or.th ตลอดจนการนาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ application ได้แก่ MEA
Smart-life application เพื่ออานวยความสะดวกและให้บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการและพฤฒิกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวมี
ส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ 1 ,4 ,5,7, 8 และ 16
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อแผนแม่บท ฯ ESG : ไม่มี
3.1.3 ห่วงใยสังคม
การไฟฟ้านครหลวงได้ให้ความสาคัญกับการดูแลชุมชนและสังคม ในพื้นที่ให้บริการ
ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
กฟน. มีแนวทางในการดูแลชุมชนสาคัญของกฟน. โดยได้คัดเลือกชุมชนสาคัญตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเข้าไปสร้างความสัมพันธ์และยกระดับชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยดาเนินการผ่าน
กิจกรรมสาคัญต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย การให้ความรู้เรื่อง
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชน
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สาคัญเป้าหมาย โดยกฟน. ได้มกี ารพิจารณาในประเด็นที่ชุมชนมีความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถหลักหรือองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อเข้าไปพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสาคัญเพื่อให้ครอบคลุม
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการดาเนินกิจการเพื่อสังคม
เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชนสาคัญของกฟน.ยกระดับสู่การเป็นชุมชนยั่งยืนต่อไป
นอกจากการให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมแล้ว กฟน.ได้มีแนวทางบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งได้บูรณาการและยกระดับการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้
กิจกรรมและแผนงานต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง
การประหยัดน้าและบาบัดน้าเสีย การลดใช้กระดาษ ตลอดจนการจัดการด้านของเสียและของเสียอันตราย
นอกจากนี้ กฟน.ได้ดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว Green Office โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับ
การดาเนินงานภายในองค์กร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรม ในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร กฟน.ได้ตระหนักและให้
ความสาคัญต่อปัญหาโลกร้อนซึ่งเกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ทั่วโลกกาลังเผชิญและให้ความสาคัญ โดยกฟน.ได้หาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
กฟน.จึงได้วางแผนและกาหนดแนวทางการบริหารจัดการผ่านแผนการพัฒนาสู่องค์กรคาร์บอนต่าภายใต้แผน
ปฎิบัติเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการและกิจกรรมที่สาคัญ อาทิ
เช่น การบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศของอาคาร การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใน
อาคาร นอกจากนี้กฟน.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าและประชาชน มีส่วนร่วมลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการ MEA Energy Saving Building
โดยการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้กับพนักงานในองค์กรในการลดใช้
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โครงการล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศประหยัด
พลังงาน และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ กฟน.ได้พัฒนาการบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการของกฟน. โดยได้นาเทคโนโลยีต่างๆ ผ่าน Application เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทาให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาชาระค่าบริการ ณ ที่ทาการของการไฟฟ้านครหลวง
เขต ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ 2, 3 ,6 ,12 และ 13
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อแผนแม่บท ฯ ESG : 2 ปัจจัย ได้แก่
- ภาวะโลกร้อน
- การดาเนินกิจการเพื่อสังคม
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3.2 ปัจจัยภำยในองค์กร
นโยบำยด้ำนควำมยั่งยืนและนโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของกำรไฟฟ้ำนครหลวง
การไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตามกรอบ ESG (Environmental
Social and Govermance) สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้กาหนดนโยบายนโยบายด้านความยั่งยืนและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
การไฟฟ้านครหลวง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้
นโยบำยด้ำนควำมยั่งยืน
มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้าและการบริการที่เป็น
เลิศตามมาตรฐานสากลโดยสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
นโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1) มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในและภายนอกองค์กร
2) ส่งเสริมการนาความรู้ ประสบการณ์ และสมรรถนะหลักขององค์กร มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3) ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนากระบวนการทางานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติเชิงยุทธศำสตร์กำรไฟฟ้ำนครหลวงปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เป็นแผนระยะยาว
ที่จะทาให้การไฟฟ้านครหลวงเตรียมการเชิงรุกในการรองรับบริบทเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ เทคโนโลยี
ด้านพลังงานไฟฟ้า (Disruptive Technology) เช่น ระบบซื้อ-ขายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ
การนา AI (Artificial Intelligence) มาศึกษาวิเคราะห์ Big Data นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมกิจการ
พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มงุ่ สู่ผลสัมฤทธิ์ การไฟฟ้านครหลวง
มุง่ พัฒนาระบบ จาหน่ายไฟฟ้าให้มีความสามารถบริหารจัดการพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานใน

รูปแบบต่างๆ พัฒนาการบริการให้ทนั สมัยสู่รปู แบบ E-Service ครบวงจร เสริมสร้างการเติบโตธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง เช่น ศึกษา Business Midel มุ่งเน้นการขาย Service การศึกษาช่องทางการเพิ่มรายได้/ลดต้นทุน
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ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการบุคลากร รวมทั้งสร้างความยอมรับและ

ความไว้วางใจของสังคมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน

รูปที่ 2 ภาพรวมแผนวิสาหกิจปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกดังกล่าวข้างต้น ฝสส. ได้นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ
เพื่อนาข้อมูลสาหรับการปรับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนปี 2560 – 2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) ตามรูปที่ 3 และรูปที่ 4
แผนวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง
ปี 60-64
(ปรับครั้งที่ 2)

SDGs
นโยบายด้าน
การพัฒนาที่
ยั่งยืน
ขอกฟน.

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแผนฯ ESG

แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิเสริมสร้ำงควำมยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
รูปที่ 3 ภาพรวมปัจจัยสาคัญในการปรับแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำกล (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืนเชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อของตน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง ให้เป็นไปอย่างยั่ง ยืน ส่งเสริมศักยภาพ การมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่า
สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 16 พัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก

รูปที่ 4 ปัจจัยสาคัญในการปรับแผนแม่บทฯ ESG

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
นโยบำยด้ำนควำมยั่งยืนและนโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของกำรไฟฟ้ำนครหลวง
มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้าและการบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลโดยสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่ วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายภาครัฐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวงปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนระยะยาวที่จะทาให้การไฟฟ้านครหลวงเตรียมการเชิงรุกในการรองรับบริบทเชิงยุทธศาสตร์ที่ สาคัญ คือ เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า (Disruptive
Technology) นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรูให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ การไฟฟ้านครหลวงมุ่ง
พัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้มีความสามารถบริหารจัดการพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาการบริการให้ทันสมัยสู่รูปแบบ E-Service
ครบวงจร เสริมสร้างการเติบโตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการบุคลากร รวมทั้งสร้างความยอมรับ และความไว้วางใจของ
สังคมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน

แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิเสริมสร้ำงควำมยั่งยืน
ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ด้ำน
เป้ำหมำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย เป็นองค์กรชั้นนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
Environmental และสิง่ แวดล้อมในระดับสากล การบรรลุเป้าหมาย
: WORLD
ด้านนี้ กฟน. จะมุ่งพัฒนาองค์กร โดยเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการทางานให้ได้มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับสากล เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หรือพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้ำนสังคม
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 60,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า
ในปี 2564

S1 พัฒนาความสว่าง
และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
S2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

- จานวนชุมชนที่พัฒนาให้เป็น
ชุมชนยั่งยืน สะสมถึงปี 2564
จานวน 3 ชุมชน
- จานวนช่างไฟฟ้ามืออาชีพสะสม
ถึงปี 2564 จานวน 300 คน
- อัตราการบาดเจ็บของกลุ่มผู้ที่
ได้รับการอบรมไม่เกิน 5% ต่อปี

11

ด้ำน
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ด้ำนกำรกำกับ
เป้าหมาย เป็นองค์กรโปร่งใส ฉับไว และมีสมรรถนะสูง G1 พัฒนาสมรรถนะ
ดูแลกิจกำรที่ดี
การบรรลุเป้าหมายด้านนี้ กฟน. จะมุ่งมัน่ พัฒนาภารกิจ
องค์กรด้วย
Governance : I หลักด้านระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และ
การกากับดูแล
เชื่อถือได้ ส่งเสริมการจัดการด้านไฟฟ้าในฝั่งของลูกค้า
กิจการทีด่ ีในระดับ
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้คู่ค้ามี
สากล
กระบวนการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีระดับสากล

ตัววัด
รักษาระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง
มาก (คะแนน 90-100 คะแนน)
ในปี 2564

รูปที่ 4 ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายในที่สาคัญในการปรับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
เสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

4.

แผนปฏิบัตเิ สริมสร้ำงควำมยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนามาจากกรอบ
แนวคิดที่ผู้ลงทุนใช้ประเมินการดาเนินงานของธุรกิจและผลประกอบการในอนาคตจึงไม่ได้จากัดเพียงข้อมูล
ทางการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต แต่ให้ความสาคัญตามมิติ ESG คือการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
ใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 14 แผนงาน/โครงการ/งาน ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 672 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
ในปี 2561 จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ส่งผลต่อการปรับ แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน
ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยเป็นการปรับตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการการ/งาน/ กิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความยั่งยืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในปี 2564 โดยยังคงแบ่งเป็นการ
ดาเนินงานเป็น 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม (E) ด้านสังคม (S) และด้านกากับดูแลกิจการที่ดี (G) ประกอบด้วย
5 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติที่ประกอบด้วยการดาเนินการที่ผลักดันกลยุทธ์ จานวน 10 แผนงาน/โครงการ/
งาน ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่
2) ดังนี้

ลำดับ

1

เดิม

แผนการพัฒนาสู่องค์กร
คาร์บอนต่า

ลำดับ

1

ใหม่

แผนการลดก๊าซเรือน
กระจก (รวมโครงการ
พัฒนาสานักงานสีเขียว
ตามข้อกาหนดของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเดิม)

คงเดิม
ดำเนินกำร
หรือปรับ ดำเนินกำรแล้ว
แผนงำน/ ต่อยอด
ชื่อ
เสร็จ/
โครงกำร
จำก
(ดำเนิน ดำเนินกำรตำม
ใหม่
โครงกำร
กิจกรรม ภำรกิจของ
เดิม
ต่อเนื่อง)
หน่วยงำน

/
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ลำดับ

2

3
4
5

เดิม

โครงการพัฒนาสานักงาน
สีเขียวตามข้อกาหนดของ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

โครงการคืนแสงสว่างให้
ชุมชน (คสช.)
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน
งานส่งเสริมการทางานใกล้
ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

6

งาน Energy Mind Award

7

แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบุคคลากรให้ทันต่อ
ความเปลีย่ นแปลง
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
จรรยาบรรณและหลักปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจเพื่อยกระดับการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสรู่ ะดับ
สากล
โครงการปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับตาม
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ และ
แนวปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
แผนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)

8

9

10

ลำดับ

ใหม่

2

โครงการจัดการของเสีย
อันตราย (ยกระดับจาก
กิจกรรมเดิมในโครงการ
พัฒนาสานักงานสีเขียว
ตามข้อกาหนดของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม)
ดาเนินการแล้วเสร็จในปี
2561
แผนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน
โครงการเสริมสร้างความรู้
ในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับ
ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
งานนวัตกรรมพลังงานใน
สถานศึกษา (Energy
Innovation School)
ดาเนินงานตามภารกิจ
ของ ฝอร.

3
4
5

6

7

8

โครงการพัฒนาระบบการ
กากับดูแลกิจการที่ดีการ
ไฟฟ้านครหลวง
แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การ
ไฟฟ้านครหลวง

แผนสร้างองค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
ITA (Integrity and
Transparency
Assessment)

คงเดิม
ดำเนินกำร
หรือปรับ ดำเนินกำรแล้ว
แผนงำน/ ต่อยอด
ชื่อ
เสร็จ/
โครงกำร
จำก
(ดำเนิน ดำเนินกำรตำม
ใหม่
โครงกำร
กิจกรรม ภำรกิจของ
เดิม
ต่อเนื่อง)
หน่วยงำน

/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/
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ลำดับ

เดิม

ลำดับ

11

โครงการบูรณาการ
มาตรฐานด้านสังคม ISO
26000:2010
สู่กระบวนงาน
งานแผนพัฒนาคุณภาพ
ระบบไฟฟ้าเทียบเท่าสากล
งานพัฒนากระบวนการ
รองรับภาวะวิกฤต โดย
คานึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

9

12
13

10

ใหม่

โครงการบูรณาการ
มาตรฐานด้านสังคม
ISO26000:2010 สู่
กระบวนงาน
ดาเนินงานตามภารกิจ
ของ ฝวฟ.
งานพัฒนากระบวนการ
รองรับภาวะวิกฤต โดย
คานึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

คงเดิม
ดำเนินกำร
หรือปรับ ดำเนินกำรแล้ว
แผนงำน/ ต่อยอด
ชื่อ
เสร็จ/
โครงกำร
จำก
(ดำเนิน ดำเนินกำรตำม
ใหม่
โครงกำร
กิจกรรม ภำรกิจของ
เดิม
ต่อเนื่อง)
หน่วยงำน

/

/
/
/

แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการ/งาน จานวน 10 แผนงาน/โครงการ/งาน ดังนี้
ด้ำน ESG

แผนปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมยั่งยืน
ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ด้าน (E)

จำนวน 2 แผนงำน/ โครงกำร คือ
แผนการลดก๊าซเรือนกระจก
โครงการจัดการของเสียอันตราย
จำนวน 3 แผนงำน/ โครงกำร/งำน คือ
แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
โครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
งานนวัตกรรมพลังงานในสถานศึกษา (Energy Innovation School)
จำนวน 5 แผนงำน/ โครงกำร/งำน คือ
โครงการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีการไฟฟ้านครหลวง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต การไฟฟ้านครหลวง
แผนสร้างองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทาง ITA (Integrity and
Transparency Assessment)
โครงการบูรณาการมาตรฐานด้านสังคม ISO 26000:2010 สู่กระบวนงาน
งานพัฒนากระบวนการรองรับภาวะวิกฤต โดยคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้าน (S)

ด้าน (G)
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รูปที่ 5 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
เพื่อขับเคลื่อน SO 5.1
15

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
(Environment : E)
จานวน 2 แผนงาน/ โครงการ คือ
1. แผนการลดก๊าซเรือนกระจก
2. โครงการจัดการของเสียอันตราย
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ

118.850
11.900

ล้านบาท
ล้านบาท

130.750

ล้ำนบำท

16

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ

ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)

1. แผนการลดก๊าซเรือนกระจก
รผอ./ฝสส.
รผอ./ฝสอ. รผป./ฝบร. ฝคฟ. ฝทภ. รผธ./ฝบฟ. ฝจย. รผก./ฟข. รผว./ฝอจ. ฝวฟ. ฝปภ. รผบ./ฝกพ. คณะทางานเพื่อการพัฒนาสูอ่ งค์กร
คาร์บอนต่า และสายงานงานทีเ่ 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 40,000 ตัน
อย่างน้อย 50,000 ตัน
อย่างน้อย 60,000 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
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งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

33.670

38.170

15.670

15.670

15.670

118.850

-

-

-

-

-

-

33.670

38.170

15.670

15.670

15.670

118.850

โครงการ
1. แผนการลดก๊าซ
เรือนกระจก

ผลผลิ ตโครงการ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง
สะสม (หน่วย : ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
หรือเทียบเท่า)

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ทางานของ กฟน. เพื่อศึกษาแนวทางการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในองค์กร
เช่น ปรับปรุงอุปกรณ์เกีย่ วกับแสงสว่าง
ระบบปรับอากาศของอาคาร และปรับปรุง
ตามแนวทางประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าร่วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กิจกรรมล้าง
เครื่องปรับอากาศของประชาชน
4. งานพัฒนาและรักษาสภาพสานักงาน
สีเขียวตามข้อกาหนดของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม

1. สานักงานทีผ่ ่านเกณฑ์
Green Office สะสมถึงปี
2564 จานวน 9 สานักงาน
2. สานักงานทีผ่ ่านการรับรอง
เดิม (ครบ 3 ปี) สะสมถึงปี
2564 จานวน 6 สานักงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝสส.
ฝสอ. ฝบร.
ฝคฟ. ฝทภ.
ฝบฟ. ฝจย.
ฟข. ฝอจ.
ฝวฟ. ฝปภ.
ฝกพ.
คณะทางาน
เพื่อการ
พัฒนาสู่
องค์กร
คาร์บอนต่า
และสายงาน
งานที่
เกีย่ วข้อง/
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องง

งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
2.000 1.000

1.000 1.000 1.000

ใช้งบประมาณจาก
งานตามภารกิจของ
ฝจย. ฝบร. และ ฝบฟ.
26.000 31.500 9.000 9.000 9.000

5.670 5.670 5.670 5.670 5.670
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หมายเหตุ
1. องค์กรคาร์บอนต่า เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ และมีส่วน
ร่วมของทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีหลักสาคัญ 3 ประการ คือ
1.1 ลดปริมาณคาร์บอน (Carbon Minimization) เป็นองค์กรที่สามารถใช้กระบวนการต่างๆ ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง
1.2 ง่าย (Simpler) กาหนดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสามารถกระทาได้ง่ายในชีวิตประจาวัน
1.3 ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ (Co-Existing with Nature) กาหนดกระบวนการทางานที่สอดคล้องไปกับสภาพแสดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2. สานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สานักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสานักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญ
จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่า
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แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน

2. โครงการจัดการของเสียอันตราย
รผอ./ฝสส.
รผก./ฟข. ฝบก. รผว./ฝวจ. ฝปภ. ฝจห. ฝพด. ฝอจ. รผธ./ฝจย. รผป./ฝทภ. รผอ./ฝสอ.

เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ

ผลผลิ ต (Output)

เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2561
2562
2563
ปริมาณขยะอันตราย 3
ปริมาณขยะอันตราย 3
ปริมาณขยะอันตราย 3
ประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์ ประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์ ประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และ
และหลอดไฟ) ได้รับการ และหลอดไฟ) ได้รับการ หลอดไฟ) ได้รับการจัดการ
จัดการโดยโรงงานลาดับที่ จัดการตามคูม่ ือการจัดการ ตามคูม่ ือการจัดการของเสีย
106 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเสียอันตราย
อันตราย (ฉบับปฏิบัตกิ าร)
(ฉบับปฏิบัตกิ าร)
อย่างน้อยร้อยละ 80
อย่างน้อยร้อยละ 50

2560
ร้อยละ 50 ของปริมาณ
ขยะอันตราย 3 ประเภท
(แบตเตอรี่รถยนต์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
และหลอดไฟ) ได้รับการ
จัดการ

ผลลั พธ์ (Outcome)

กฟน. เป็นองค์กรสีเขียว

ความเสี่ยง/ข้อจากัด/
อุปสรรค

ความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุน

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย

ผูก้ ากับดูแล (กรมโรงงานอุตสาหกรรม : ฝจย. และ ฝอจ.) และพนักงาน
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งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

2560

2561

2562

2564
ปริมาณขยะอันตราย 4
ประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
หลอดไฟ และของเสีย
อันตรายอีก 1 ประเภท)
ได้รับการจัดการตามคูม่ ือ
การจัดการขยะอันตราย
ของ กฟน. ร้อยละ 100

2563

2564

รวม

3.000

3.800

1.300

2.500

1.300

11.900

-

-

-

-

-

-

3.000

3.800

1.300

2.500

1.300

11.900

โครงการ

ผลผลิ ตโครงการ

2. โครงการจัดการ ร้อยละของปริมาณ
ของเสียอันตราย
ขยะอันตรายทีไ่ ด้รับ
การจัดการ

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการบันทึก ข้อมูลปริมาณการทาลายขยะ
ข้อมูลของเสียอันตราย 1 รุ่น และ
อันตราย แยกตามประเภท
การประชุมการเก็บข้อมูล
2. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
เสียอันตราย
3. การดาเนินการจัดการของเสีย
อันตรายตามคูม่ ือการจัดการของเสีย
อันตราย (ฉบับปฏิบัตกิ าร)
4. การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล
และปรับปรุงกระบวนการทางาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝสส.
ฝสอ. ฟข.
ฝบก. ฝวจ.
ฝปภ. ฝจห.
ฝพด. ฝอจ.
และ ฝจย.

งบประมาณ (ล้ านบาท)

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
3.000 3.800 1.300 2.500 1.300

3.00 3.80 1.30 2.50 1.30
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ด้ำนสังคม
(Social : S)
จานวน 3 แผนงาน/ โครงการ คือ
1. แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
3. งานนวัตกรรมพลังงานในสถานศึกษา
(Energy Innovation School)
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ

58.780
8.900

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ

30.000

ล้านบาท

97.680

ล้ำนบำท
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
3. แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
รผอ./ฝสส.
รผบ./ฝอร. รผก./ฝบก. ฟข.

เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิต (Output)

2560
จานวนปัญหาหรือความต้องการ
ทีช่ ุมชนและกฟน.ร่วมกัน
ดาเนินการแก้ไข
18 เรื่อง

เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2562
1. จานวนชุมชนทีพ่ ัฒนาให้
เป็นชุมชนยัง่ ยืน 1 ชุมชน
2. จานวนช่างไฟฟ้า
มืออาชีพ 60 คน

2561
1. จานวนปัญหาหรือความ
ต้องการ ทีช่ ุมชนและกฟน.
ร่วมกันดาเนินการแก้ไข
23 เรื่อง
2. จานวนช่างไฟฟ้าทีผ่ ่านการ
รับรองฯไม่น้อยกว่า
60 คน

2563
1. จานวนชุมชนทีพ่ ัฒนาให้
เป็นชุมชนยัง่ ยืน 1 ชุมชน
2. จานวนช่างไฟฟ้า
มืออาชีพ 60 คน

2564
1. จานวนชุมชนทีพ่ ัฒนาให้
เป็นชุมชนยัง่ ยืน 1 ชุมชน
2. จานวนช่างไฟฟ้า
มืออาชีพ 60 คน

1. กฟน. ได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึน้
2. ช่างไฟฟ้ามืออาชีพทีไ่ ด้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีรายได้เพิ่มขึน้
ผลลัพธ์ (Outcome)
3. ลูกค้ามีความพึงพอใจในการรับบริการจากช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
1. ความร่วมมือของชุมชนในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/สร้างความยัง่ ยืน ไม่ตอ่ เนือ่ งจริงจัง
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/อุปสรรค
2. จานวนผูส้ นใจทีม่ ีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ กฟน. กาหนด เข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเชือ่ มั่นและความไว้วางใจแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้านบาท)
รวม
(ล้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

15.080

13.410

11.430

9.430

9.430

58.780

-

-

-

-

-

-

15.080

13.410

11.430

9.430

9.430

58.780
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3. แผนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่
ชุมชน

ผลผลิตโครงการ

กิจกรรม

1. จานวนช่างไฟฟ้า
1. พัฒนาชุมชนให้เกิดชุมชนยัง่ ยืน
มืออาชีพ
2. พัฒนาช่างไฟฟ้ามืออาชีพในชุมชน
2. จานวนชุมชนทีพ่ ัฒนาให้
เป็นชุมชนยัง่ ยืน
3. Young MEA เสริมสร้างความรู้ดา้ น
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการอนุรักษ์
พลังงาน

ผลผลิตของกิจกรรม
จานวนชุมชนทีพ่ ัฒนาให้เป็นชุมชนยัง่ ยืน
จานวนช่างไฟฟ้าในชุมชนทีผ่ ่านเกณฑ์
มาตรฐานช่างไฟฟ้าด้านสายใน
จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

4. กิจกรรมออกหน่วย

จานวนชุมชนที่ กฟน.เข้าดาเนินกิจกรรม

5. ประเมินผลการดาเนินงาน

ข้อมูลผลการประเมินการดาเนินงานตาม
แผน

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
11.000 10.910 3.000 1.000 1.000
ฝสส.
ฟข. ฝบก. 1.500 0.800 0.800 0.800 0.800
ฝอร. ฝพธ.
2.580 1.700 0.600 0.600 0.600

7.030 7.030 7.030

15.08 13.41 11.43 9.43 9.63
หมายเหตุ
1. ชุมชนยัง่ ยืน หมายถึง ชุมชนทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงเข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการ การแก้ปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมภายในชุมชน
2. ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ หมายถึง ผูส้ นใจทัว่ ไปทีม่ ีวุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึน้ ไป ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือมีประสบการณ์ทางาน 3 ปีขนึ้ ไป (มีใบรับรองการทางาน) ทีผ่ ่านการอบรมทดสอบหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง
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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 2)
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
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

2.150

2.150

2.150

8.900

-

-

-

-

-

-

1.700

0.750

2.150

2.150

2.150

8.900
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โครงการ
4. โครงการ
เสริมสร้างความรู้ใน
การปฏิบัตงิ าน
เกีย่ วกับระบบไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย

ผลผลิ ตโครงการ
อัตราการบาดเจ็บ
ของกลุม่ ผูท้ ไี่ ด้รับ
การอบรม

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. ณรงค์ให้ความรู้ ความปลอดภัย ความ ตัวชีว้ ัดความปลอดภัยบุคคลภายนอก
เข้าใจด้านระบบไฟฟ้าและมาตรฐานความ อัตราการบาดเจ็บของกลุม่ ผูท้ ไี่ ด้รับการ
ปลอดภัยแก่ บุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม อบรมลดลง
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน)

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
ฝปภ.
0.500 0.500 0.500
ฝอร.

2. กิจกรรมให้ความรู้ความปลอดภัยแก่
ประชาชน
3. กิจกรรม Safety Day

0.250 0.250 0.250
ตัวชีว้ ัดความปลอดภัยกลุม่ พนักงาน
คปอ. ทีท่ าการมีการจัดกิจกรรม Safety
day

ฝปภ.

1.700 0.750 1.400 1.400 1.400
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
5. งานนวัตกรรมพลังงานในสถานศึกษา (Energy Innovation School)
รผอ./ฝสส.
รผอ./ฝสส.

เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิต (Output)

2560
-

เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2562
สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีสงิ่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม 10 ชิน้ งาน

2561
-

2563
สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีสงิ่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม 10 ชิน้ งาน

2564
สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีสงิ่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม 10 ชิน้ งาน

1. ชิน้ งาน/สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นการอนุรักษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
2. เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในการอนุรัก์พลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
1. สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ อาจไม่สามารถต่อยอดชิน้ งาน/สิง่ ประดิษฐ์ได้
ความเสี่ยง/ข้อจากัด/อุปสรรค
2. ความต่อเนือ่ งของการส่งต่อนโยบายของผูบ้ ริหารในสถานศึกาษทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูก่ ับการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมในสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้านบาท)
รวม
(ล้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

-

-

10.000

10.000

10.000

30.000

-

-

10.000

10.000

10.000

30.000
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โครงการ

ผลผลิ ตโครงการ

5. งานนวัตกรรมพลังงาน จานวนชิน้ งานจาก
ในสถานศึกษา (Energy สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
Innovation School) โครงการมีสงิ่ ประดิษฐ์
นวัตกรรม ด้านการ
อนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม

กิจกรรม

ผลผลิ ตของกิจกรรม

1. ส่งเสริมแนวคิด สนับสนุนให้เกิดการ
เปลีย่ นพฤติกรรม และสร้างเครือข่าย

สถานศึกษาในพื้นทีจ่ าหน่ายของ กฟน.
เข้าร่วมโครงการ

2. ส่งเสริมการประดิษฐ์ชนิ้ งาน

สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งชิน้ งาน
สิง่ ประดิษฐ์ เข้าประกวด

3. สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมสูช่ ุมชน
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา มีการ
โดยรอบ พิจารณาจากแผนงานที่
ดาเนินการด้านการอนุรักษ์ พลังงานและ
สถานศึกษาเสนอ (ความยัง่ ยืน ความคิดริเริ่ม สิง่ แวดล้อม
การใช้ทรัพยากรทีค่ มุ้ ค่า ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
และแผนความร่วมมือของชุมชน)
4. การปรับปรุงและบริหาร website

website

5. จัดพิธีมอบรางวัล

งานมอบรางวัล

6. ติดตามผลการดาเนินโครงการฯ

ผลการดาเนินโครงการ / ข้อปรับปรุง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝสส.

งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
- 10.000 10.000 10.000
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ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(Governance : G)
จานวน 5 แผนงาน/ โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
งบประมาณ
2.000
ล้านบาท
การไฟฟ้านครหลวง
2. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งบประมาณ
3.000
ล้านบาท
การไฟฟ้านครหลวง
3. แผนสร้างองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน งบประมาณ
4.000
ล้านบาท
ตามแนวทาง ITA (Integrity and Transparency
Assessment)
4. โครงการบูรณาการมาตรฐานด้านสังคม ISO 26000:2010 งบประมาณ
9.000
ล้านบาท
สู่กระบวนงาน
5. งานพัฒนากระบวนการรองรับภาวะวิกฤต โดยคานึงถึง ใช้งบประมาณจากงานตามภารกิจของ ฝบส.
สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวม

18.000

ล้ำนบำท
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แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
เชิงยุทธศาสตร์

ผลผลิต (Output)

6. โครงการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ กี ารไฟฟ้านครหลวง
รผอ./ฝบส.
สายงาน/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2560
พนักงานกลุ่มเป้าหมายมี
ผลคะแนนทดสอบจริยธรรม
และจรรยาบรรณสูงกว่า
ร้อยละ 80

2561
พนักงานกลุ่มเป้าหมายมี
ผลคะแนนทดสอบจริยธรรม
และจรรยาบรรณสูงกว่า
ร้อยละ 80

เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2562
1. คูม่ อื การกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ของการไฟฟ้านครหลวง
ปี 2562
2. พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีผล
คะแนนทดสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ สูงกว่า ร้อยละ
80

2563

พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีผล
คะแนนทดสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ สูงกว่า
ร้อยละ 85

2564
1. พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีผล
คะแนนทดสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ สูงกว่า
ร้อยละ 90
2. การปฏิบัตติ ามหลักการ
มาตรฐานสากล โดยมีการ
ประเมินจากทีป่ รึกษาภายนอก

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่ ต่อ กฟน.ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม ตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาเพือ่ ยกระดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สู่มาตรฐานสากล

ความเสีย่ ง/ข้อจากัด/อุปสรรค

ความชัดเจนของหลักการ 10 หมวด

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
เชิงยุทธศาสตร์
งบประมาณทาการ (ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน (ล้านบาท)

รวม (ล้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

0.05

1.95

0.05

1.95

2.00
2.00
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โครงการ
6. โครงการ
พัฒนาระบบ
การกากับดูแล
กิจการทีด่ กี าร
ไฟฟ้านครหลวง

ผลผลิตโครงการ
1. พนักงาน
กลุม่ เป้าหมาย มีผล
คะแนนทดสอบจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
สูงกว่า ร้อยละ 90
2. การปฏิบัตติ าม
หลักการ มาตรฐานสากล
โดยมีการประเมินจาก
ทีป่ รึกษาภายนอก

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ศึกษาหลักการและแนวทางการกากับดูแลทีด่ ใี น
รัฐวิสาหกิจทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล

ผลการวิเคราะห์

2. พัฒนาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ฯี
2.1 ประชุมชีแ้ จงหลักการและแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance)
/ประเด็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงและระบุผรู้ ับผิดชอบของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 รวบรวมข้อมูลประเด็นทีเ่ ปลีย่ นแปลง
2.3 จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
การไฟฟ้านครหลวง ปี 2562
3. เผยแพร่คมู่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
การไฟฟ้านครหลวง ปี 2562

คูม่ ือการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี

ฝบส. และ
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เผยแพร่คมู่ ือผ่าน
ช่องทางภายใน/
ภายนอก

ฝบส.

4. ประเมินการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการ
ผลการปรเมิน
มาตรฐานสากล โดยมีการประเมินจากทีป่ รึกษาภายนอก ตามหลักการ
มาตรฐานสากล

ฝบส.

ฝบส.

งบประมาณ (ล้านบาท)

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
0.050

1.950
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิต (Output)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
7. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต การไฟฟ้านครหลวง
ผวก. รผว. รผบ.
รผอ.
2560
1. ร้อยละ 100 ของการ
ปรับปรุง ข้อปฏิบัติ การจัดซือ้
จัดจ้างฯ และแนวปฏิบัตดิ า้ น
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิง่ แวดล้อม
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
สือ่ สารหรือฝึกอบรมการ
ปรับปรุง ข้อปฏิบัติ การจัดซือ้
จัดจ้างฯ และแนวปฏิบัตดิ า้ น
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิง่ แวดล้อม

2561
2562
ร้อยละ 85 ของกลุม่ เป้าหมายที่ ผลการประเมินและ
ได้รับการสือ่ สารหรือฝึกอบรม แนวทางการจัดการ
การปรับปรุง ข้อปฏิบัติ การ
ความเสีย่ งทุจริต
จัดซือ้ จัดจ้างฯ และแนวปฏิบัติ
ด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน
สังคมและสิง่ แวดล้อม

2563
วางระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

2564
ระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

ผลลัพธ์ (Outcome)

องค์กรมีแนวทางในการดาเนินการทีช่ ัดเจนและพัฒนาสูม่ าตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมให้ดยี งิ่ ขึน้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเชือ่ มั่นในระบบจัดการ
ต้านการรับสินบนว่าองค์กรมีระบบปฏิบัตกิ ารทีด่ แี ละครอบคลุมการต้านการรับสินบนได้ในระดับนานาชาติ

ความเสี่ยง/ข้อจากัด/อุปสรรค

-

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างความเชือ่ มั่นในระบบจัดการต้านการรับสินบน และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมให้ดยี งิ่ ขึน้ ว่าองค์กรมีระบบปฏิบัตกิ ารทีด่ แี ละครอบคลุมการต้านการ
รับสินบนได้ในระดับนานาชาติ

งบประมาณแผนปฏิบตั ิ

2560

งบประมาณทาการ (ล้านบาท)
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งบประมาณลงทุน (ล้านบาท)
รวม (ล้านบาท)

2561
0.60

-

2562
0.60

0.60

2563
0.60

0.60

2564
0.60

0.60

รวม
0.60

3.00

0.60

3.00

0.60

โครงการ
7. แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
การไฟฟ้านครหลวง

ผลผลิตโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

ระบบป้องกันการทุจริต 1. ศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัตกิ ารต่อต้านการติด แนวปฏิบัตกิ ารต่อต้านการติดสินบนตาม
เชิงรุก
สินบนตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝบส.

2. ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

แสดงเจตจานงในการบริหารงานทีโ่ ปร่งใส

ฝบส. ฝอก.
ฝสอ. ฟข.

3. อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง

ฝอร.

4. เสริมสร้างวัฒนธรรมในการสร้างสังคมทีไ่ ม่ทน
ต่อการทุจริต

ปลุกจิตสานึกและสร้างความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ทุกหน่วยงาน

5. รณรงค์ เผยแพร่นโยบาย/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง บุคลากรรับรู้และมีทศั นคติทดี่ ี
กับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี/การต่อต้านการทุจริต

6. ประเมินความเสีย่ งทุจริต

ผลการประเมินฯ และแนวทางจัดการฯ

7. ตรวจสอบกระบวนงานทีม่ ีโอกาสเกิดทุจริต และ กระบวนงาน
เผยแพร่ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนัก/ลดความเสีย่ ง
การเกิดทุจริต

ฝสอ.

ฝบส. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ฝตส.

งบประมาณ (ล้านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
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แผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์
สายงานผูร้ ับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
เชิงยุทธศาสตร์
ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
8. แผนสร้างองค์กรทีม่ ีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ITA (Integrity and Transparency Assessment)
รผอ./ฝบส.
ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: ระดับการประเมิน)
2560
2561
2562
2563
2564
พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีผล
ระดับการประเมินคุณธรรม รักษาระดับการประเมิน
รักษาระดับการประเมินคุณธรรม
รักษาระดับการประเมินคุณธรรมและ
คะแนนทดสอบจริยธรรมและ และความโปร่งใสในการ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน และความโปร่งใสในการดาเนินงาน ความโปร่งใส
จรรยาบรรณ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
การดาเนินงานของหน่วยงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สูงกว่าร้อยละ 80
ภาครัฐ
ภาครัฐ
อยู่ในระดับสูงมาก
อยู่ในระดับสูงมาก
อยู่ในระดับสูงมาก
อยู่ในระดับสูงมาก
(90 - 100 คะแนน)
(90 - 100 คะแนน)
(80 - 100 คะแนน)
(90 - 100 คะแนน)
เพือ่ ยกระดับการดาเนินงานขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งเสริมระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index)
และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรให้มรี ะบบตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

ความเสีย่ ง/ข้อจากัด/อุปสรรค

ในปี 2562 สานักงาน ป.ป.ช. มีการพัฒนาหลักเกณฑ์และปรับปรุงแนวทางการประเมิน ทัง้ หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการ
ประเมิน รวมถึงการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน พร้อมทัง้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนระบบการประเมิน
ความท้าทายของหน่วยงานในการดาเนินการให้สอดรับกับเกณฑ์ทมี่ งุ่ เน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
* เกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2562 อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากอ้างอิงตามสานักงาน ป.ป.ช. โดยสานักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ITA ปี
2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2561

ผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

สร้างความเชื่อมัน่ ในการดาเนินงานขององค์กรทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก และสามารถผลักดันค่าคะแนนดัชนี CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้
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งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
เชิงยุทาการ
ธศาสตร์
งบประมาณท
(ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน (ล้านบาท)
รวม (ล้านบาท)

2560

2561
-

2562
1.0
1.0

2563
1.0
1.0

2564
1.0
1.0

รวม
1.0
1.0

4.0
4.0

โครงการ
8. แผนสร้างองค์กรทีม่ ีคณ
ุ ธรรมและ
ความโปร่งใสอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทาง
ITA (Integrity and Transparency
Assessment)

ผลผลิตโครงการ
รักษาระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
อยูใ่ นระดับสูงมาก
(90 - 100 คะแนน)

กิจกรรม/ผลผลิตของกิจกรรม
กิจกรรม
ผลผลิตของกิจกรรม
1. วิเคราะห์ GAP และแนวทางการปรับปรุง รายงานผลการวิเคราะห์
จากผลการประเมินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ปีก่อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝบส.
ทกสายงาน/
ทุกหน่วยงาน

งบประมาณ

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
1.00

0.05

0.05

0.05

ระบบการเปิดเผยข้อมูล

0.10

0.10

0.10

3.. การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
พนักงานกลุม่ เป้าหมาย
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ มีความรู้ความเข้าใจ
ดาเนินงานขององค์กร

0.40

0.40

0.40

4. จัดกิจกรรมรณรงค์สอื่ สาร

0.40

0.40

0.40

0.05

0.05

0.05

2. พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตาม
แนวทาง ITA (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)

5. การดาเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน และจัดส่งให้สานักงาน ป.ป.ช.

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้
การดาเนินงานอย่างโปร่งใสของ
องค์กร
จัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐาน และ
จัดส่งข้อมูลภายในเวลาทีก่ าหนด
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
9. 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
รายงานผลการบูรณาการ รายงานผลการบูรณาการ
มาตรฐาน ISO26000 กับ มาตรฐาน ISO26000 กับ
กระบวนการทางาน 15
กระบวนการทางาน
กระบวนการทางาน
ครอบคลุมทัง้ กฟน. จานวน
จานวน 1 ฉบับ
1 ฉบับ

2560
จานวนกระบวนการ 15
กระบวนการทางานของ
หน่วยงาน ทีม่ ีการ
บูรณาการมาตรฐาน
ISO26000

update 30.08.2561
ผฝสส. - ประธาน

2563

2564

ความเสีย่ งจากการดาเนินงานลดลง
ปัจจัยภายนอกอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม ซึง่ อาจส่งผลต่อจานวนข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

3.000

3.000

3.000

-

-

9.000

-

-

-

-

-

-

3.000

3.000

3.000

-

-

9.000
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โครงการ
9. โครงการ
บูรณาการมาตรฐาน
ด้านสังคม
ISO26000:2010
สูก่ ระบวนงาน

ผลผลิ ตโครงการ

กิจกรรม

1. จานวน
1. ศึกษา QP/WI ของหน่วยงาน
กระบวนการทางานที่ 2. บูรณาการ ISO 26000:2010 เข้ากับ
บูรณาการตาม
QP/WI ใน กระบวนการทางานทีส่ าคัญ
มาตรฐาน ISO26000
2. รายงานผลการ
บูรณาการมาตรฐาน
ISO26000 กับ
กระบวนการทางาน

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

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้ านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
ฝสส.
0.500 0.500 3.000
ฝพอ. และ 2.500 2.500
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
(ฝบก. ฝตพ.
ฟข.)
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แผนปฏิบตั ิ
สายงานผู้รับผิดชอบ
สายงานสนับสนุน
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ผลผลิ ต (Output)

ผลลั พธ์ (Outcome)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
10. งานพัฒนากระบวนการรองรับภาวะวิกฤต โดยคานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม
ฝบส. และ ฝสส.
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป้าหมายรายปี (หน่วยวัด: …..)
2560
2561
2562
2563
2564
จานวนการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับ จานวนการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับ จานวนการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับ จานวนการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับ จานวนการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
สามารถตอบสนองความเสีย่ งจากภัยพิบัติ โดยครอบคลุมผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

ความเสี่ยง/ข้อจากัด/อุปสรรค ความครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมในแต่ละพื้นทีอ่ าจแตกต่างกัน
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย
งบประมาณแผนปฏิบตั ิ
งบประมาณทาการ
(ล้ านบาท)
งบประมาณลงทุน
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)

2560

2561

2562

ใช้งบประมาณจากงานตามภารกิจของ ฝบส.

2563

2564

รวม
-

-
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โครงการ
10. งานพัฒนา
กระบวนการรองรับ
ภาวะวิกฤต โดย
คานึงถึงสังคมและ
สิง่ แวดล้อม

ผลผลิตโครงการ
จานวนการฝึกซ้อมฯ
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

1. จัดทา/ทบทวนแผนทีเ่ กีย่ วข้องกับการรองรับ แผนรองรับภาวะวิกฤตทีค่ รอบคลุมถึง
ภาวะวิกฤต โดยให้ครอบคลุมการเยียวยาผู้
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ได้รับผลกระทบ และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
สิง่ แวดล้อม
2. ประสานและดาเนินการฝึกซ้อมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลการฝึกซ้อมแผนรองรับภาวะวิกฤตที่
ครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝบส. ฝสส.
และ
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

งบประมาณ (ล้านบาท)
กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

ใช้งบประมาณจากงานตาม
ภารกิจของ ฝบส.
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