แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ กฟภ. ปี 2560-2564

คํานํา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาและให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยตามภารกิจดังนี้ :
“จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม”
ในปัจจุบัน กฟภ. ให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนคนไทยกว่า 17 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่กว่า
ร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย อย่างไรก็ดี แม้ว่า กฟภ. จะไม่มีคู่แข่งหลักในการดําเนินธุรกิจแต่ กฟภ.
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์อย่างเป็น
ทางการไว้ว่า :
“มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ยั่งยืน”
ในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น จําเป็นที่องค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
เนื่องจากคณะกรรมการและผู้บริหารของ กฟภ. ตระหนักถึงความสําคัญในด้านดังกล่าวและมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนิน
ธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
จึงได้กําหนดนโยบายในการยกระดับการแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยการให้มีแผนแม่บทความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 โดยแผนแม่บทฯ ดังกล่าวครอบคลุม ทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้าน
CSR วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้าน CSR และกลยุทธ์ด้าน CSR
สําหรับกระบวนการได้มาซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าวนั้น เริ่มต้นจากการนําหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก.26000-2553) หรือ ISO 26000
เป็นพื้นฐาน โดยมีการจําแนกหลักการออกเป็น 7 ด้านประกอบด้วย 1) การกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
2) สิทธิมนุษยชน 3) ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 4) การดูแลสิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 6) ความใส่ใจ
ต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
และจากระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทําระบบประเมินผล จึงได้มีการกําหนดเกณฑ์
วัดประเมินผลการดําเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการและหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ ประจําปี 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.10
ระดับคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในการนําเสนอแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสายงาน
เพื่อส่งเสริมให้ทุกสายงานมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
พร้อมทั้ง พัฒนากระบวนการดําเนินงาน In Process อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กลยุทธ์ด้าน CSR ประจําปี พ.ศ. 2560–2564 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ นั้น เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้และพัฒนา
องค์กรของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับของ กฟภ. เพื่อให้มีขีดความสามารถและภาวะผู้นําในด้าน CSR จากนั้น
จําเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายใน กฟภ. เพื่อยกระดับมาตรฐานงานด้าน CSR สู่ระดับสากล
ลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในด้าน CSR โดยหลังจากที่บุคลากร และ
ระบบต่างๆ ภายในองค์กรมีความพร้อมแล้ว ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับคือ พนักงานเกิดความผูกพันและภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ยั่งยืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจและเกิดความภักดีต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่ งยืน ทั้งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจากการ
ลดต้น ทุ น รวมทั้งค่ า ใช้ จ่า ยจากการบริ หารจั ด การและใช้ท รั พยากรอย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้น ท้ ายที่ สุ ดแล้ ว
หากการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ กฟภ. จะเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ กฟภ. ดําเนินธุรกิจอยู่โดยตรงและในระดับประเทศด้วย
ฝ่ ายสั ง คมและสิ่ งแวดล้อม ขอขอบคุณทุกสายงานที่ ใ ห้ ค วามร่วมมื อจั ด ทํา แผนแม่บทความรับผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และเป็นเครื่องมือในการวางแผนการทํางานรวมถึงการทบทวนติดตามและประเมินผลงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่อไป

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 โดยรับโอน
ทรัพย์สิน หนี้สินและความรับผิดชอบขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้นมาดําเนินการมีภารกิจหลักในการ
ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ให้บริการ
74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ครอบคลุมพื้นที่ 510,000 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่ทั่วประเทศ มีเป้าหมายในการดําเนินงาน คือปรับปรุงการจัดหาและการ
บริการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความมั่นคง เชื่อถือได้ เพียงพอและรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ด้วยการดําเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา กฟภ. ได้แสดงให้เห็นและเป็นที่ยอมรับว่า
นอกจากเป็ น องค์ ก รที่ ต อบสนองต่ อ นโยบายด้ า นความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานของประเทศแล้ ว ยั ง มี น โยบาย
การดําเนินงานและพันธกิจองค์กรจากทุกสายงาน ซึ่งการดําเนินงานของสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น
พันธกิจหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้ กฟภ. ก้าวสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนํา
ซึ่งในปี 2558 กฟภ. ได้ กําหนดกรอบทิศทางการดํ าเนินงานทางธุรกิจผ่านการกําหนดวิสั ยทัศน์ ภารกิ จ
ความสามารถพิเศษ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ
ทั้ ง เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ พร้ อ มทั้ ง จั ด ทํ า “แผนแม่ บ ทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของ กฟภ.
ปี 2560-2564” โดยประยุ ก ต์ จ ากกรอบหลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก.26000-2553) หรือ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่จัดทํา
ขึ้นโดยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International
Organization for Standardization)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 สามารถตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ
“วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล”
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (OC1)
“วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 (SO3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ Stakeholder Engagement (OC2)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564

1

วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ปี 2560–2564
1. เป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 เพื่อรองรับ
นโยบายขององค์กร และก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
2. เป็นแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนกระบวนการในการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
กฟภ. รวมไปถึงการสื่อสารแผนดังกล่าวลงไปให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
3. เป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรด้านการพัฒนาสินค้าบริการและภาพลักษณ์รวมไปถึงด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
4. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการทํางานรวมถึงการทบทวนติดตามและประเมินผลของงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
สรุปแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ปี 2560–2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.เป็นประจําทุกปี ซึ่งเป็น
การรวบรวม ปั จ จัยต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รมากําหนดเป็นเป้ าประสงค์ ทางยุท ธศาสตร์ ที่ แ สดง
ทิศทางการดําเนินงานขององค์กรในอนาคต โดยปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่เป็นการมองภาพรวมองค์กรในระยะยาว 10 ปี โดย
ในระยะ 3-5 ปีแรก ทิศทางและตําแหน่งยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มี ขีดสมรรถนะสูง และมี Business
Model ที่เอื้อต่อโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และในระยะ 5-10 ปีต่อมาจะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าอย่างครบ
วงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําในภูมิภาค
จากการดําเนินการที่ผ่านมา กฟภ. ได้มุ่งเน้นการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
โดยคํานึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน
และพัฒนากระบวนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงได้
พิจารณาการจัดทําแผนแม่บทครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการดําเนินงาน ของ กฟภ. ตามแนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และ
ยุทธศาสตร์ของ กฟภ. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีข้อสังเกตให้การจัดทําแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 มีความครอบคลุม ครบถ้วน เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง “เสริมความ
มั่นคง สร้างความมั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน” พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ อีกทั้งเพื่อการ
เตรียมองค์กรรองรับผลการดําเนินงานสามารถเทียบเคียงกับองค์กรต่างๆ ได้ในระดับสากล
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมาของแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ปี 2560–2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการ
ดําเนิ นงานภายใต้ พันธกิจหลั กในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุร กิจที่เกี่ยวเนื่ อง เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสําหรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดําเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา กฟภ. ได้แสดงให้เห็นและเป็นที่ยอมรับว่านอกจาก
เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านความต้องการใช้พลังงานของประเทศแล้ว นโยบายการดําเนินงานและ
พันธกิจของสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมยังมีส่วนผลักดันให้ กฟภ. ก้าวสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนํา
คื อ ให้ มี ก ารดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ การดํ า เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี ของ กฟภ.
การจัดทําแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 ได้พิจารณาปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ กฟภ. และเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการ
ดําเนินงานที่เป็นสากลโดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญจํานวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
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2. ปัจจัยในการจัดทําแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ปี 2560–2564
การปรั บ ปรุ ง และจั ด ทํ า แผนแม่บ ทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของ กฟภ. ปี 2560-2564
ประกอบด้วย การทบทวนบริบทการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยหลัก
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงขั บ เคลื่ อ นในการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทฯ อาทิ นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย
แผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. นโยบายผู้ว่าการ เป็นต้น
2.1 การดําเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล
ในฐานะ กฟภ. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค “พลังงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญของ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนั้นเพื่อให้
การดําเนินกิจการของ กฟภ. มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถบรรลุเป้าหมายของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กฟภ. จึงต้องดําเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามยุทธศาสตร์
การจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศให้ได้ภายใน 15 ปี รวมทั้งการดําเนินงานเพื่อสนองตอบต่อนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
23 ส.ค. 2557 ได้แก่


การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
- ดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก
- ดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็น
เชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตร
ต่อสภาวะแวดล้อม
- พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน
- พิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน



การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบรางยานยนต์ ไฟฟ้า
การจัดการน้ําและขยะ โดยใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม



การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
- ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ

2.2 การดําเนินงานภายใต้นโยบายกระทรวงมหาดไทย
กฟภ. ได้ดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
องค์กรต่างๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ. ดังนี้


บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัดช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย



เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนําบริการที่ดีสู่ประชาชน ด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
เชิงรุกมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 แผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ.


วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน



ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพและบริ ก าร โดยการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



ค่านิยมร่วม (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
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ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก:
ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ กฟภ. สามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่
1. ธุรกิจพลังงาน คือ การจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่งมอบผ่านหน่วยงานที่มีการแบ่งพื้นที่เป็น 4 ภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีสํานักงาน กฟภ. ระดับเขตใน
แต่ละภาค ภาคละ 3 เขต รวมทั้งสิ้น 12 เขต กํากับดูแล ซึ่งพลังงานที่จําหน่ายให้แก่ผู้ใช้บริการ
ต่างๆนั้น กฟภ. ดําเนินการแยกเป็น
- จัดซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
- จัดซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer
(VSPP) และกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
- ผลิตเองจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งผลิตจากพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น พลังน้ําขนาดเล็ก
และน้ํามันดีเซล เป็นต้น
2. ธุรกิจบริการ ซึ่งดําเนินการในรูปแบบของธุรกิจเสริม ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า, งานประเภท
เช่า, งานซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า, งานตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า,
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงาน รวมถึงการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. นั้นสามารถจําแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ได้ดังนี้
1) หน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็นต้น
2) พนักงาน
3) ผู้ส่งมอบ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนขนาดเล็กมาก
(VSPP) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
4) คู่ค้า ได้แก่ ผู้รบั เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า บริษัทผูใ้ ห้บริการภายนอกด้าน ICT
ตัวแทนรับชําระเงิน เป็นต้น
5) คู่ความร่วมมือ ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา (งานวิจัย)
หน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น
6) ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
7) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจําปี 2557-2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3
พ.ศ. 2560) ได้มีการระบุ/กําหนดเพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็น โดยมีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการทั้งสิ้น 16 ยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้
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ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจําปี 2557-2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1. เพื่อสร้างความเติมโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมี
ธรรมมาภิบาล

 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน และยกระดับ
ศักยภาพองค์กร ให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นําธุรกิจจําหน่าย
ไฟฟ้า

 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความ
มั่นคงทางการเงิน
 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร
 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
 ยกระดับการบริการทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
 สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
(HPO)

3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุม่

 มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
 มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
 การบริการความสมดุลของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

4. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งใน
และต่างประเทศ

 แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
 เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน
และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจหลัก และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
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วัตถุประสงค์
ร เชิงยุทธศาสตร์
ธ
เป้าประสงค์ และะยุทธศาสตร์ ประจําปี 25557-2566
(ฉบับทบททวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

วัตถุประสงงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strateegic Objecttive)
วัตตถุประสงค์เชิงยุ
ง ทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของการไฟฟฟ้าส่วนภูมิภภาคประจําปี 2557-25666
(ฉบับทบทววนครั้งที่ 3 พ.ศ.
พ 2560) ได้ด้ระบุเป็น 5 ปประเด็น ดังนี้
1. เพื่อสร้้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขขององค์กร แลละมีธรรมาภิบาล
บ
2. เพิ่มปรระสิทธิภาพกาารดําเนินงาน และยกระดับศั
บ กยภาพองค์ค์กร ให้เป็นเลิ ศเพื่อเป็นผู้นาในธุ
าํ รกิจ
จําหน่ายไฟฟ้
า
า
3. มุ่งเน้นการตอบสนอองความต้องกาารของผู้มีส่วนได้
น ส่วนเสียทุกกลุ่ม
4. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี แและการขยายยธุรกิจ เพื่อสนันับสนุนการดําาเนินงานในธุรกิ
รจ
เกี่ยวเนืนื่องทั้งในและต่างประเทศ


โดดยแผนแม่บทความรั
ท
บผิดชอบต่
ช อสังคมมและสิ่งแวดลล้อมของ กฟภ. ปี 2560-22564 ฉบับนี้จะกล่าวถึง
วัตถุประสงงค์เชิงยุทธศาาสตร์ที่เกี่ยวข้ข้อง ดังนี้
วัตถุประสงงค์เชิงยุทธศาาสตร์ที่ 1: เพืพื่อสร้างความมเติบโตอย่างยยั่งยืนขององคค์กร และมีธรรรมาภิบาล

แผนแม่บทคความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้
ง่
อมของ กกฟภ. ปี 2560––2564
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เป้าประสงค์:
- ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร
- การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: การดําเนินงานที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
โดยพัฒนาและส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD Principles ภายในปี 2564 รวมถึง
การสร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใส และขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ โดยการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส
ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้เข้าสู่มาตรฐาน
ISO 26000 ภายในปี 2560 และการให้ความสําคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to Operate” (การอนุญาต
ให้ประกอบกิจการจากสังคม) โดยประเด็นดังกล่าวจะครอบคลุมมากกว่าการบริหารความคาดหวังของชุมชน
แต่จะครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ (Ethical Business conduct and Transparency)
การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Community
Relationships) และสิทธิและความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานด้วย (Workers’ rights and safety)3
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (OC1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งในการวิเคราะห์และกําหนด
ปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการนําปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าวมากําหนด
เป็ น แผนงานสู่ ค วามยั่ ง ยื น ภายในองค์ ก ร โดยมี เ ป้ า หมายที่ สํ า คั ญ คื อ การบรรลุ เ ป้ า หมายใน 3..มิ ติ ได้ แ ก่
มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของ
ประเทศ ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างกําไร (Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สร้างสาย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข (Social Well-Being)
มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)
นอกจากนี้ ยั งให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และมุ่ ง สู่
มาตรฐานสากล ของ OECD Principles ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ คือ 1. การเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็นธรรม 3. เคารพบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (roles of stakeholders) 4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 5. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564
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รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) เช่น บุคลากร ลูกค้า และคู่ค้าเพื่อจะ
ได้ทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม การจ้างงานที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทและสังคม (Social Hiring) และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม การดูแลความถูกต้องสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (Monitor Supply Chain) เพื่อให้องค์กรมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน การสร้าง
สมดุลของสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงองค์กร สินค้าและบริการ (Accessibility) โดยการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เป้าประสงค์:
- การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างสมดุล
- ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์:
- ความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มลูกค้า
- ความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 (SO3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
โดยให้ความสําคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ กลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของ กฟภ.
มีทั้งหมด 5 กลุ่มได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการ
และความคาดหวังจาก กฟภ. ในมิติที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ยังมีฐานะเป็น
ผู้ใช้บริการไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วย
ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหว่างความเป็นผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร องค์กรจึงให้ความสําคัญทั้งในการบริหารความสมดุลในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความผูกพัน และเป็นผู้สนับสนุนองค์กร และยังคงตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Service Based) ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วย ทั้งใน
ประสิทธิภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า และยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
และภักดีต่อองค์กร เนื่องจาก สายสัมพันธ์ดังกล่าวจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในผลลัพธ์ทางธุรกิจ และช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย
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SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 11 Stakeholder Engagement (OC2)
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร (Stakeholder Engagement) ซึ่ง กฟภ. มี 5 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร วิเคราะห์
ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม
และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้
2.4 นโยบายผู้ว่าการ กฟภ. และแนวทางในการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4S – 12 Strategies มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กร
ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลมีขีดสมรรถนะสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกค้าอย่างยั่งยืน
1. เสริมสร้างความมั่นคง (Strengthening)
- Capability Building สร้าง กฟภ. ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) ที่ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ทํางานอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นในการทํางาน สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและส่งเสริมบรรยากาศที่ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Workplace) ปรับปรุงระบบการทํางาน
การประเมินผลการให้รางวัลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งและพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
- Strong Grid มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสําหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่สําคัญ พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมั่นคงครอบคลุมทั่วถึงลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนา กฟภ. ให้เป็น “Super PEA”
- Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEP) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างระบบไฟฟ้าและพัฒนา Smart Grid รองรับโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด Zoning โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ให้บริการจัดการ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการลงทุนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
2. สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ (Standardizing)
- PEA Standard มีมาตรฐานด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. (PEA Standard) ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับ
ความเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพความปลอดภัย และคุณภาพของระบบไฟฟ้า รวมทั้งเผยแพร่มาตรฐาน PEA Standard
ให้เป็นที่ยอมรับในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง (Lower Mekong Subregion : LMS) เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
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- Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ สร้าง Safety Management
System ให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ปลูกฝัง PEA Safety Culture ยกระดับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกค้า จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยทั้งระดับบุคคลและ
หน่วยงาน จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- Operational Excellence มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการทํางานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนงานให้ มี ค วามชั ด เจน ลดขั้ น ตอนความยุ่ ง ยากและลดระยะเวลาดํ า เนิ น การ
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงานทั้ง Front Office และ Back Office บริหารจัดการตามกรอบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
3. มุ่งสู่ความทันสมัย (Smart)
- Service Excellence มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการที่
รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน โปร่งใส โดยมีลู กค้าเป็นศูนย์กลาง และให้บริ การพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภั ย
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมงานที่มีคุณภาพพัฒนาและปรับปรุงงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องให้มีประสิทธิภาพ
- Grid Modernization พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยเป็น Smart Grid มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าและระบบ IC0054 รองรับโครงการ Smart Grid ที่ทันสมัย ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน IEC 61850 สําหรับการ
ทํางานร่วมกันได้ (Interoperability) ของอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้าน
Smart Grid เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวดชลบุรี
- Smart Organization พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการขององค์กร
พัฒนาโครงข่ายสื่อสารสมัยใหม่ (Next Generation Network : NGN) สนับสนุนการใช้ระบบ Cloud
ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ระบบ ICT อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนงาน ICT ของภาครัฐ
ด้านความมั่นคงและสาธารณภัย พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศรองรับ Digital Economy
4. เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable)
- Excellence in Governance มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่นมีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลไปยังการ
ไฟฟ้าต่างๆ พัฒนาบุคลากรทั้งด้าน Soft Skill & Hard Skill ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- Towards Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิ จ ของประเทศตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บู ร ณาการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR)
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รมุ่ ง เน้ น การดํ า เนิ น กิ จ การเพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ร่ ว ม
(Creating Shared Value : CSV) ระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนสร้างโรงไฟฟ้าขยะให้แก่ชุมชนสร้างความเท่าเทียมทางสังคมโดยเร่งรัด
การขยายระบบไฟฟ้ า ให้กับทุก ครั วเรื อน ส่งเสริ ม และสนับ สนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่ อการท่องเที่ ย วและ
ความปลอดภัย
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- Enhancing Human Capital ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
สร้างกลไกนําศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พัฒนาทักษะพนักงานสู่การทํางานอย่าง
มืออาชีพ จัดตั้งระบบคลังสมอง (Think Tank) ริเริ่มก่อตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) ส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมกระบวนการ KM สู่การปฏิบัติงานประจําวัน
สร้างการเรียนรู้ นวัตกรรม และสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น
2.5 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ว่าการ กฟภ. ลงวันที่ 4 พ.ย. 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ที่มีการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น พื้ น ฐานของการดํา เนิน งานตามภารกิจ เพื่อ ตอบสนองต่อ
ทิศ ทางดัง กล่า ว กฟภ.จึง มุ่ง พัฒ นาการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ของ กฟภ. ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International
Organization for Standardization หรือ ISO 26000 โดยกําหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพื้นฐานที่ดี 7 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพต่อหลักนิติธรรม
การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
2. เสริมสร้างกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อทําให้คณะกรรมการ กฟภ. และผู้บริหารกํากับดูแล
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทั้งการกําหนดทิศ ทาง
การกํากับดูแลการดําเนินงาน และติดตามเพื่อขับเคลื่อนผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
3. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดําเนินงานประจําวัน
4. ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ลากรขององค์ ก รด้ ว ยความเป็ น ธรรม และตอบสนองต่ อ
ความคาดหวังของบุคลากรอย่างเป็นเลิศ ทั้งด้านการจ้างงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภั ย ในการทํา งาน รวมถึ ง การพั ฒ นาเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การปฏิบัติงานของ กฟภ. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่นําไปสู่การป้องกัน
รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office) และพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6. มุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต่อต้านการทุจริต
มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ และแข่งขันอย่างเป็นธรรม
7. ยึดมั่นแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยครอบคลุมการตลาดอย่างเป็นธรรม คํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และมุ่งเน้นให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน
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8. เสริมสร้างการมีส่วนร่
น วมและพัฒนนาชุมชนทั้งทีอ่ ยู่รอบพื้นทีปฏิ
่ป บัติงานขออง กฟภ.และชชุมชนที่สําคัญ
ให้มีความ เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิสิ่ งแวดล้อม ด้วยการบริหารจั
า ดการที่มี ประสิทธิภาพพและนําไปสูสู่
ผลสําเร็จอย่างยั่งยืน
2.6 แผนนที่ยุทธศาสตร์ กฟภ. และ Balanced Scorecard
แผนทที่ยุทธศาสตร์ร์การไฟฟ้าส่วนภู
ว มิภาค พ..ศ. 2557-25566 (ฉบับทบบทวนครั้งที่ 3) (Strategyy Map)

จจากแผนที่ยุทธศาสตร์
ท
PEAA พ.ศ. 25577-2566 เพื่อให้
ใ การบริหารจัดการของแแผนแม่บทควาามรับผิดชอบบ
ต่อสังคมแลละสิ่งแวดล้อมของ
ม กฟภ. ปี 2560-25664 เป็นไปอย่างมี
า ประสิทธิภาพ
ภ และประะสิทธิผล จึงควรต้
ค องนํามาา
เชื่อมโยงกัับ Balancedd Scorecard (BSCC) ให้สามารถถติดตามการดดําเนินงานแลละเกณฑ์วัดภายใต้
ภ มุมมองง
ภาระหน้า ที่ด้านสังคมแและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้อง โดยสายงานนกิจการสังคมมและสิ่งแวด ล้อมรับผิดชออบ Balancee
Scorecardd ในมุมมอง Learning
L
and Growth : OC2 Stakehholder Engagement ดังนี ้

แผนแม่บทคความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้
ง่
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Ballanced Scoorecard (BSCC) การไฟฟ้าส่
า วนภูมิภาค พ.ศ. 2560--2564
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บทที่ 2
การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
หลักการและแนวทางการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ตามมาตรฐาน ISO 26000

การจัดทําแผนแม่บทสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. นี้ยึดกรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก.26000-2553) หรือ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่จัดทําขึ้นโดยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
หรือ ISO (International Organization for Standardization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรทุกประเภท
ทุกขนาด ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากําไร ในประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนา
แล้วใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ให้นํามาใช้เป็นมาตรฐานเพื่อการ
รับรอง (Certification) รวมถึงไม่มีรายละเอียดส่วนใดที่เป็นข้อกําหนดหรือข้อบังคับ ซึ่งมาตรฐานนี้ได้ประกาศใช้
อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้พอสังเขป คือ
นิยามความหมายของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
ISO 26000 ได้นิยาม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หมายถึง “ความรับผิดชอบขององค์กรต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส
และมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
อยู่ดีกินดีของคนในสังคม 2. ให้ความสําคัญและตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ให้เกิดการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 4. ให้เกิดการบูรณาการขึ้น
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร รวมถึ ง นํ า ไปปรั บ ใช้ กั บ องค์ ก รอื่ น ๆที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ” ซึ่ ง จากที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ ทํ า ให้ ส รุ ป ได้ ว่ า
ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การที่องค์กรมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
เพื่อให้องค์กรต่างๆ ดําเนินการได้ตามนิยามข้างต้น ISO 26000 จึงได้กําหนดโครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐาน
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1. ขอบเขต 2. คําศัพท์และคํานิยาม 3.ความเข้าใจต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 4. หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม 5. การยอมรับถึงความสําคัญของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. แนวทางเกี่ยวกับหัวข้อหลักต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 7. แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร โดยแสดงได้ตามแผนภาพดังนี้
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ภาพรววมของมาตรฐาน ISO 26000

ที่มา: ปรระกาศกระทรรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 42272 (พ.ศ.2553) เรื่องกําหนดมาตรฐา
า
านผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรมม
แนวทางคววามรับผิดชอบบต่อสังคม
แลละเพื่อให้สามมารถนํามาตรฐฐานตามที่ระบบุข้างต้นนี้ไปปปฏิบัติได้จริง ISO 26000 จึงได้กําหนดดแนวทางหรือ
ขั้นตอนการรดําเนินงานทีที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้

 กํ า หนดให้ห้ อ งค์ ก รที่ จ ะนํ า มาตรฐฐาน ISO.260000.มาใช้ ต้ องมี
อ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะของง
ความรับผิดดชอบต่อสังคม และความสัมพันธ์ระหหว่างความรับผิ
บ ดชอบต่อสังคมกั
ง บการพัพัฒนาอย่างยังยื
่ง น รวมถึง
ควรดําเนินนการทบทวนหหลักการพื้นฐาานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบบต่อสังคม เพื่ออจัดลําดับความสําคัญของง
หลักการต่าางๆ ในแต่ละหหัวข้อหลัก
 องค์ ก รควรรพิ จ ารณาแนนวปฏิ บั ติ ขั้ น พพื้ น ฐานในกาารแสดงความมรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง คม ทั้งการยอมรั
ง
บ
ความสําคัญ
ญของความรับผิ
บ ดชอบต่อสัังคมภายใต้ขออบเขตที่องค์กรดํ
ก าเนินการไได้ และชี้บ่งหหรือสร้างความมสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่ววนเสียก่อนดําเนินการวิเคราะห์
ค หัวข้อหหลักและประเด็นที่เกี่ยวข้องกั
อ บความรับั ผิดชอบต่อสัสงคม เพื่อใช้ช้
ดําเนินการรต่อไป
 องค์กรควรเเสริมสร้างความเข้าใจในหหลักการพื้นฐาานทั้ง 7 ด้าน (7 principples) รวมททั้งหัวข้อหลัก
่ย องและลําาดับความสําคัญของประเด็นต่างๆในด้านนความรับผิดชอบต่
(7 cores)) ตลอดจนสรุปถึงความเกียวข้
ช อสังคมม
ก่อนนําไป บูรณาการด้วยกระบวนก
ว
การตัดสินใจแและกิจกรรมรูปแบบต่างๆๆ ขององค์กร นอกจากนั้นควรจั
น
ดให้มีมี
การบูรณากการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
ค เป็นองค์ค์ประกอบที่สาคั
ํา ญของนโยบบาย วัฒนธรรรมองค์กร ยุทธศาสตร์
ท
และะ
การปฏิบัติการ รวมถึงการสร้
ก างขีดความสามารถทที่เกี่ยวข้องกับความรั
บ
บผิดชอบต่อสังคมมภายในองค์กร
ก ก่อนนําไปป
สื่อสารอย่าางทั่วถึงทั้งภายในและภายนนอกองค์กร โโดยแนวปฏิบติัตแิ ละการดําเนิ
เ นงานต่างๆนนี้องค์กรควรมีมีการทบทวนน
อย่างสม่ําเสสมอทุกปี
แผนแม่บทคความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้
ง่
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โดยหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (7 principles) และแนวทางเกี่ยวกับหัวข้อหลักต่างๆ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (7 cores Subjects) ตามที่กล่าวถึงข้างต้น มีรายละเอียด คือ
หลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (7 principles)
หลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 มีระบุไว้ทั้งสิ้น 7 ประการ ประกอบด้วย
1) ความรับผิดชอบ (Accountability)
เป็นหลักการที่กําหนดให้องค์กรควรมีความรับผิ ดชอบ
ต่อผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของตนเองที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งควรยอมรับการตรวจสอบ
อย่างละเอียด รวมถึงยอมรับต่อภาระหน้าที่ในการตอบสนองต่อการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
2) ความโปร่งใส (Transparency) เป็นหลักการที่กําหนดให้องค์กรควรมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ
และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของตนเองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยควรเปิดเผยอย่างชัดเจน ถู กต้อง และ
ครบถ้วน
3) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) เป็นหลักการที่กําหนดให้องค์กรควรปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม โดยควรมีพฤติกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ เท่าเทียม และมีความ
ยุติธรรม
4) การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) เป็น
หลักการที่กําหนดให้องค์กรควรเคารพ พิจารณาและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
5) การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) เป็นหลักการที่กําหนดให้องค์กรควร
ยอมรับว่าการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เป็นสิ่งที่บังคับให้ต้องทํา และมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
6) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of
Behavior) เป็นหลักการที่กําหนดให้องค์กรควรเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล พร้อมทั้งยึดมั่นใน
หลักการของการเคารพต่อหลักนิติธรรมด้วย
7) การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) เป็นหลักการที่กําหนดให้องค์กร
ควรเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และให้การยอมรับถึงความสําคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร/ค่ า นิ ย ม และนโยบายด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. แล้ว กฟภ. จึงมีการมุ่งเน้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
ได้แก่
- การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศ
- การดําเนินงานอย่างมีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้เพื่อทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ในที่สุด
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ตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของลูกค้า

การมีคณ
ุ ธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม

การพัฒนาและบริ หารจัดการ
ที่เป็ นเลิ ศ
แผนภาพแสดงทิศทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2558
จากปัจจัยยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลังงานที่มีจํานวนทั้งสิ้น 19 ปัจจัยได้แก่
1. การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
2. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. วัฒนธรรมด้านความยั่งยืน
5. ความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
6. นวัตกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน
7. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ
8. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
9. การบริหารความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย
10. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน
11. พันธมิตรทางธุรกิจและทางสังคม
12. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
13. การบริหารความผูกพันของพนักงาน
14. การพัฒนาบุคลากรองค์กร
15. การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
16. การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม
17. สุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
18. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างโปร่งใส
19. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564
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ในนปี 2558 กฟภภ. มีการสํารววจความคิดเห็นของทั้งคณะะกรรมการ ผูบริ
้บ หารและบุคคลากรทุกระดดับของ กฟภ..
รวมถึงผู้มีสส่วนได้ส่วนเสีสยภายนอก เชช่น ลูกค้า คู่คค้้ า ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และหน่วยงาานกํากับดูแลตต่างๆ เป็นต้น
รวมจํานวนนทั้งสิ้น 584 ราย เพื่อพิจารณาปั
า
จจัยที่จะขับเคลื่อนและสร้
น
าง กฟภ.
ก ให้เป็นอองค์กรที่ยั่งยืน โดยผลการร
สํารวจสามมารถสรุปได้ 4 ปัจจัย คือ
1. การนําองค์
า กรอย่างมมีวิสัยทัศน์
2. การกํากั
า บดูแลกิจกาารที่ดี
3. การแสสดงความรับผิดชอบต่อสังคคมและสิ่งแวดดล้อม
4. การพัฒนาบุ
ฒ คลากรองค์กร
โดดยแสดงเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ได้ดังนี้

สังคม

การนําองค์ กรรอย่ าง
มีวิสัยทัศนน์

เศรษฐกิกิจ

การกํากับดู แล
กิจการที่ดดีี

การแสดงความ
ก
รับผิ
บ ดชอบต่ อสังคม
และสิ
แ ่ งแวดล้ อม

สิ่ งแวดล้ อม

การพัฒนาบุคลากร

ธุรกิ จ (กฟภ..)
แผผนภาพ กรอบบแนวคิดการรพัฒนาเพื่อคววามยั่งยืน
(The Sustainable Deevelopmentt frameworrk) ของ กฟภภ.
ก า ว จึ ง ทํา ใหห้ ส ามารถสรุรุ ป ได้ ว่ า สิ่ งที่ กฟภ. และผูผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นนเสี ย ภายนออกกลุ่ ม ต่ า งๆๆ
จากแแผนภาพดั ง กล่
เห็นร่วมกันนว่ามีความสําคั
า ญที่จะทําให้ กฟภ. มีคววามแข็งแกร่งและจะเป็
ง
นองค์
อ กรที่มีควาามยั่งยืนในอนนาคตได้อย่าง
แท้จริงนั้น ต้องเกิดจากกการมีผู้นําระดับสูงที่มีควาามสามารถเชิงกลยุทธ์และการกําหนดทิทิศทางและกาารดําเนินงานน
เชิ ง กลยุท ธธ์ รวมถึ ง ต้ อ งให้
ง ค วามสํ าคั ญ กั บ การป ฏิบั ติ ง านที่มีการกํา กั บ ดูแลกิ
แ จ การที่ดดีี แ ละรับ ผิ ดชอบต่
ช อ สั ง คมม
ซึ่งการดําเเนินงานดังกลล่าวต้องเกิดจากการให้
จ
คววามสําคัญกับบุคลากรของงองค์กรเป็นที ่ตั้ง โดยเมื่อพัฒนาปัจจัย
ทุกด้านให้มมีีความเป็นเลิศแล้วย่อมจะส่งผลให้องค์กกรเกิดความยััง่ ยืนได้อย่างแแท้จริง
แผนแม่บทคความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้
ง่
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนินงานสังคมและสิ่งแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากการสัมมนากลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. โดยพิจารณาว่าประเด็นดังกล่าว เป็นปัจจัยที่สําคัญที่กระทบต่อ
ผลสําเร็จของทิศทางและเป้าหมายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นปัจจัยที่อยู่ในความ
ควบคุ ม โดย กฟภ..สามารถบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น จุ ด แข็ ง ที่ เ หนื อ กว่ า องค์ ก รอื่ น ใน
อุ ตสาหกรรม ในที่นี้จึงทํา ให้ ส ามารถสรุป จุ ดอ่ อน จุดแข็ง โอกาส และอุ ปสรรคของการดําเนินงานด้าน CSR
(CSR SWOT) ของ กฟภ. ในปี 2558 เพื่อนําไปใช้สําหรับการกําหนดทิศทาง เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ กฟภ. ได้ดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง













คณะกรรมการและผู้นําระดับสูงให้ความสําคัญ
และมุ่ ง มั่ น เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ด้ า นการกํ า กั บ
ดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
มี วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และค่ า นิ ย ม (VMV)
ที่ชัดเจนในการดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ถือปฏิบัติ
ระบบการกํ า กั บ ดู แ ลและการแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มยึ ด ตาม
กรอบสากลทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ระบบ
และมีมาตรฐาน
กฟภ. มี การระบุโครงสร้างผู้ดูแ ลรับผิด ชอบ
งานด้าน CG&CSR ที่ชัดเจน
ช่องทางการสื่อสารและการสร้างบรรยากาศ
ด้ า นการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละการแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วาม
หลากหลายทั้งปี
กฟภ. มี ท รั พ ยากรด้ า นการเงิ น และไม่ ใ ช่
การเงิ น ที่ เ พี ย งพอต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
บริการ และการปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและ
สังคม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และมี
การปฏิบัติที่เป็นธรรมในมุมมองของคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน

จุดอ่อน












ระบบ CSR ของ กฟภ. ขาดองค์ประกอบ
พื้ น ฐานให้ มี ค วามครบถ้ ว นและเป็ น
มาตรฐาน
ระบบการสื่อสารและสร้างบรรยากาศด้าน
CG&CSR ไม่มีประสิทธิผล
กฟภ. ขาดระบบบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
CG&CSR ที่ชัดเจน
การขาดระบบการรายงานการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติและผลการ
ดําเนินงานให้สาธารณะได้รับรู้และเข้าใจ
บุ ค ลากรภายใน กฟภ. ขาดความรู้ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และการนําระบบ
CG&CSR ไปปฏิบัติ
บุคลากรขาดการตระหนักถึงความสําคัญ
แ ล ะ ก า ร มุ่ ง มั่ น นํ า ร ะ บ บ CG&CSR
ไปปฏิบัติ
กฟภ. ขาดวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มุ่ ง เน้ น
CG&CSR เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง



จุดอ่อน

กฟภ. มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ภาครัฐกําหนดอย่างเคร่งครัด
กฟภ. มีภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในการส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารและการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส











รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายการต่อต้านทุจริตและ
การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านสู่ ค วามยั่ ง ยื น ด้ ว ย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม กําหนดแนวทางเบื้องต้นให้
ผู้ประกอบการต่างๆ ในธุรกิจต้องมุ่งเน้นความ
ปลอดภั ยและสุขภาพอนามัยเป็ นพื้น ฐานใน
การปฏิบัติงาน
ลู ก ค้ า และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกให้
ความสํ า คั ญ กั บ การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการ
แ ส ด ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
คู่ ค้ า และผู้ ส่ ง มอบในธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ มี ก าร
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง การแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
พื้นฐาน ช่วยสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ห่วงโซ่อุปทาน
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่
สามารถสนั บ สนุ น งานด้ า น CG&CSR ของ
กฟภ. ได้มากขึ้น

อุปสรรค












มาตรฐานด้ า น CG&CSR..เปลี่ ย นแปลง
รวดเร็ ว ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตั ว และการ
เสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของ กฟภ.
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ส่งผลต่อการเผยแพร่ผลกระทบเชิง
ลบของงานด้าน CG&CSR ได้อย่างรวดเร็ว
ในวงกว้าง
ประเด็นแรงงานข้ามชาติ กระตุ้นให้องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีแนวปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชน
การเพิ่ ม ขึ้ น ของความต้ อ งการพลั ง งาน
ทางเลือกในกลุ่มลูกค้า ส่งผลต่อระบบการ
จําหน่ายและให้บริการไฟฟ้าของ กฟภ.
ชุมชนมีความต้องการหลากหลายเพิ่มขึ้น
ส่งผลต่องานด้าน CG&CSR ของชุมชน
การขยายตั ว ของชุ ม ชนไม่ แ น่ น อนและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
ประสิท ธิ ภ าพและคุณ ภาพการให้ บริ ก าร
ของ กฟภ.
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กลยุทธ์พื้นฐานที่สาํ คัญสําหรับการจัดทําแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของ กฟภ.
ปี 2560-2564
จากการวิเคราะห์ CSR SWOT ของ กฟภ. ทําให้สามารถกําหนดกลยุทธ์พื้นฐานที่สําคัญสําหรับการจัดทํา
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 ได้ดังนี้
1. ประเด็นเพื่อจัดทํากลยุทธ์ด้าน CSR จากการใช้จุดแข็ง (S) ด้าน CSR ส่งเสริมโอกาส (O) ด้าน CSR
จากการเปรียบเทียบจุดแข็งและโอกาสด้าน CSR คือ
จุดแข็ง (S)
 คณะกรรมการและผู้นําระดับสูงให้ความสํา คัญ และ
มุ่งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ระบบการกํากับดูแลและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มยึ ด ตามกรอบสากลทํ า ให้ ก าร
ดําเนินงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และมีการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมในมุมมองของคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ห่วงโซ่อุปทาน

 มีภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับในการส่งมอบผลิตภัณ ฑ์
บริ ก ารและการปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ
อนามั ย และความปลอดภั ย ของลู ก ค้ า และรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
 กฟภ. มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่ภาครัฐกําหนดอย่างเคร่งครัด

โอกาส (O)
 นโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และการพั ฒ นาการ
ปฏิ บั ติ ง านสู่ ค วามยั่ ง ยื น ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ประชาชน
 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ความสําคัญ
กั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 คู่ค้าและผู้ส่งมอบในธุรกิจส่วนใหญ่ มีการประกอบ
ธุรกิจที่คํานึงถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐาน ช่วยสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน
 ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ที่ ส ามารถ
สนับสนุนงานด้าน CG&CSR ของ กฟภ. ได้มากขึ้น
 กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐานของ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม กํ า ห น ด แ น ว ท า ง เ บื้ อ ง ต้ น ใ ห้
ผู้ ป ระกอบการต่ า งๆ ในธุ ร กิ จ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น ความ
ปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย เป็ น พื้ น ฐานในการ
ปฏิบัติงาน

สามารถสรุปประเด็นเพื่อจัดทํากลยุทธ์ด้าน CSR ด้าน SO ได้ดังนี้
1.1 การพัฒนาความยั่งยืนผ่านระบบการนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
1.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นําไปสู่ความยั่งยืน
1.3 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต จําหน่าย และให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่ความยั่งยืน
1.4 การเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายและการให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.5 การยกระดับภาพลักษณ์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนําในการกํากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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2. ประเด็นเพื่อจัดทํากลยุทธ์ด้าน CSR จากการปรับปรุงจุดอ่อน (W) เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ โอกาส (O)
ด้าน CSR
จากการเปรียบเทียบจุดอ่อนและโอกาสด้าน CSR คือ
จุดอ่อน (W)
 กฟภ. ขาดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น CG&CSR
 ระบบ CSR ของ กฟภ. ขาดองค์ประกอบพื้นฐานให้มี
ความครบถ้วนและเป็นมาตรฐาน
 การขาดระบบการรายงานการพัฒนาที่ยั่ง ยืน เพื่อ
เผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ แ ละผลการดํ า เนิ น งานให้
สาธารณะได้รับรู้และเข้าใจ
 ระบบการสื่อสารและสร้างบรรยากาศด้าน CG&CSR
ไม่มีประสิทธิผล
 บุ ค ลากรภายใน กฟภ..ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ มาตรฐาน และการนํ า ระบบ CG&CSR
ไปปฏิบัติ
 บุคลากรขาดการตระหนักถึงความสําคัญ และการ
มุ่งมั่นนําระบบ CG&CSR ไปปฏิบัติ

 การขาดระบบฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนและบริหาร
จั ด การความรู้ ด้ า น CG&CSR.ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอก กฟภ.

โอกาส (O)
 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ความสําคัญ
กับการกํากับดูแลที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 คู่ค้าและผู้ส่งมอบในธุรกิจส่วนใหญ่ มีการประกอบ
ธุรกิจที่คํานึงถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐาน ช่วยสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน
 นโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และการพั ฒ นาการ
ปฏิ บั ติ ง านสู่ ค วามยั่ ง ยื น ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ประชาชน
 กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐานของ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม กํ า ห น ด แ น ว ท า ง เ บื้ อ ง ต้ น ใ ห้
ผู้ ป ระกอบการต่ า งๆ ในธุ ร กิ จ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น ความ
ปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย เป็ น พื้ น ฐานในการ
ปฏิบัติงาน
 ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถ ที่สามารถ
สนับสนุนงานด้าน CG&CSR ของ กฟภ. ได้มากขึ้น

ทําให้สามารถสรุปประเด็นเพื่อจัดทํากลยุทธ์ด้าน CSR ด้าน WO ได้ดังนี้
2.1 การเสริมสร้างองค์ประกอบพื้นฐานด้าน CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000
2.2 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการสื่ อ สารและสร้ า งบรรยากาศเพื่ อ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4 การพัฒนาความรู้ด้าน CSR เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กรและระดับบุคคล
2.5 การพัฒนาแนวทางการรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ตามแนวทาง Global Reporting
Initiative
2.6 การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านด้ า น CSR.ตามมาตรฐาน
ISO 26000
2.7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
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3. ประเด็นเพื่อจัดทํากลยุทธ์ด้าน CSR จากการใช้จุดแข็ง (S) เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบจาก อุปสรรค (T)
ด้าน CSR
จากการเปรียบเทียบจุดแข็งและอุปสรรคด้าน CSR คือ
จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

 คณะกรรมการและผู้ นํา ระดั บ สูง ให้ค วามสํา คัญ และ
มุ่งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ประเด็ น แรงงานข้ า มชาติ กระตุ้ น ให้ อ งค์ ก รทั้ ง
ภาครั ฐ และเอกชนต้ อ งมี แ นวปฏิ บั ติ ด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน
 มาตรฐานด้าน CG&CSR เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ส่งผลต่อการปรับตัวและการเสริมสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดีของ กฟภ.
 การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีแ ละการสื่ อ สาร
ส่งผลต่อการเผยแพร่ผลกระทบเชิงลบของงานด้าน
CG&CSR ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง
 การขยายตัวของชุมชนไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการของ กฟภ.
 ชุมชนมีความต้องการหลากหลายเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
งานด้าน CG&CSR ของชุมชน
 การเพิ่มขึ้นของความต้องการพลังงานทางเลือกใน
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ส่ ง ผลต่ อ ระบบการจํ า หน่ า ยและ
ให้บริการไฟฟ้าของ กฟภ.

 ช่องทางการสื่อสารและการสร้างบรรยากาศด้านการ
กํากับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายทั้งปี
 กฟภ..มี ท รั พ ยากรเพี ย งพอต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
บริก าร และการปฏิบัติง าน เพื่อลดผลกระทบเชิง ลบ
และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
 มีภ าพลัก ษณ์ที่เป็ น ที่ยอมรับ ในการส่ง มอบผลิตภัณ ฑ์
บริ ก ารและการปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ
อนามั ย และความปลอดภั ย ของลู ก ค้ า และรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
 กฟภ. มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่ภาครัฐกําหนดอย่างเคร่งครัด

ทําให้สามารถสรุปประเด็นเพื่อจัดทํากลยุทธ์ด้าน CSR ด้าน ST ได้ดังนี้
3.1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ
3.2 การลดต้นทุนการจัดหาทรัพยากร ด้วยการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.3 การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ กฟภ.
3.4 การลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานจากการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
3.5 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนสําคัญ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของ กฟภ.
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บทที่ 3
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564
แผนแม่ บ ทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของ กฟภ. ปี 2560-2564 ตอบสนอง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและมีธรรมาภิบาล และSO3 มุ่งเน้น
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนที่ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) มุ่งเน้นการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรโดยการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจั ดทําแผนงานรองรั บความ
คาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตควบคู่ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
Vision &
Mission

ผลประเมิน
ระบบ CSR
ภาคปฏิบัติ
SWOT
ปัจจัยยั่งยืน
ของ กฟภ.

จัดลําดับ
ความ
สําคัญ
ของ
แผนงาน
(Ranking)

แผน
แม่บท
CSR

จากแผนภาพกระบวนการได้มาซึ่งแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ปี 2560-2564 เริ่ ม ต้ น จากการนํ า ปั จ จั ย ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ กฟภ..หลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก. 26000-2553 : ISO 26000) เป็นพื้นฐาน จากนั้น
ได้ทําการวิเคราะห์นโยบายและทิศทางการดําเนินงานด้าน CSR ของ กฟภ. รวมทั้งปัจจัยยั่งยืนของ กฟภ. ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
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หลังจากการประเมินทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ กฟภ. ในด้าน CSR แล้วได้ทําการประเมิน
สถานภาพการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ ISO 26000 ในหัวข้อหลักและประเด็นย่อยทั้งหมด
เพื่อให้ทราบถึงสถานะจริงของ กฟภ. ในปัจจุบัน โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับการบูรณาการและสังเคราะห์ก่อนนําไป
เปรียบเทียบกับผลการจัดลําดับความสําคัญของทิศทางการดําเนินงานด้าน CSR โดยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของ กฟภ. โดยกําหนดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ด้าน CSR จนได้ออกมาเป็นแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบตั ิงานสู่มาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานย่อย 5 แผนงาน
1) แผนงานยกระดับการปฏิบัติงาน วิจัยและพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐานสากล
2) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม
3) แผนพัฒนาความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4) แผนงานพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร
5) แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝัง สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารและพนักงาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
แผนงานย่อย 4 แผนงาน
1) แผนงานพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3) แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) แผนงานการนําทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ห่วงโซ่อุปทาน ตามนิยาม
เกณฑ์ SEPA )
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสาธารณประโยชน์กับชุมชนสําคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในการดําเนินงานตามภารกิจของ กฟภ. (มวลชนสัมพันธ์)
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน
แผนงานย่อย 6 แผนงาน
1) แผนงานวิเคราะห์ และประเมินความต้องการ/ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2) แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน
3) แผนงานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์
4) แผนงานส่งเสริม/สนับสนุน สร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
5) แผนงานมวลชนสัมพันธ์
6) แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยัง่ ยืน
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสังคมต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางพระราชดําริ
แผนงานย่อย 4 แผนงาน
1) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทุกภาคส่วน
2) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
3) แผนงานพัฒนาสังคมต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศึกษาแนวทาง สํารวจพื้นที่)
4) แผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางพระราชดําริ
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
และบริการที่เป็นมิตรต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
- แผนงานยกระดับการปฏิบัติงาน
วิจัยและพัฒนากระบวนงานสู่
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ภายใน กฟภ. ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดี โดยคํานึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
ทุกหน่วยงาน

-

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

ร้อยละความสําเร็จของ
กิจกรรมที่หน่วยงานกําหนดไว้

ร้อยละ

ร้อยละความสําเร็จของ
กิจกรรมที่หน่วยงานกําหนดไว้

ร้อยละ

2561

2562

2563

2564

ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด

2. เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ภายใน กฟภ. รองรับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ความต้องการด้านอื่นๆ เช่น
พลังงานทดแทน
- แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564

ทุกหน่วยงาน
1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า
3. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในอนาคต

-

ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์
1.2 เสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
- แผนพัฒนาความรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน

พนักงาน กฟภ. มีความรู้ความ ทุกหน่วยงาน
เข้าใจ และมีจิตสํานึก ในการ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม

-

- แผนงานพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร

1.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมใน
การเเสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564

1. ปลูกจิตสํานึกด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานใน
องค์กร
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานภายในองค์กร

ทุกหน่วยงาน

-

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

2561

2562

2563

2564

- ร้อยละของจํานวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรมทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยมีผล
การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ขึ้นไป ของจํานวนผู้เข้า
อบรม

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

- ร้อยละของจํานวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรมทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยมีผล
การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ขึ้นไป ของจํานวนผู้เข้า
อบรม

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

- ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

- ร้อยละความตระหนักความ
ตระหนักด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล

แผนงานพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน
รผก.(ภ3)
ของ กฟภ. มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
รผก.(ส)
สิ่งแวดล้อม
2. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. เตรียมความพร้อมสู่สํานักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

2.2 พัฒนาฐานข้อมูลการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการใช้
ทรัพยากรให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
2. เพื่อสามารถนําข้อมูลสถิติการใช้
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในการ
กําหนดมาตรการลดการใช้ทรัพยากร

2.3 ปลูกฝัง สร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหาร
และพนักงาน

แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

ทุก
หน่วยงาน

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

ร้อยละ

ทุกหน่วยงาน

-

ร้อยละความสําเร็จของ
กิจกรรมที่หน่วยงานกําหนดไว้

ร้อยละ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจความสําคัญ ทุกหน่วยงาน
ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจํากัดให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อให้
บุคลากรของ กฟภ.มีความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละของจํานวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรมทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยมีผล
การทําสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ขึ้นไป ของจํานวนผู้เข้า
อบรม

ร้อยละ

2561

2562

2563

2564

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์
2.4 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
แผนงานการนําทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบการจัดการด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟภ. โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าสากล
2. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่มา
รองรับวัสดุส่วนเกิดของสินค้าและ
บริการของ กฟภ.

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
ทุกหน่วยงาน

-

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

ร้อยละความสําเร็จของ
กิจกรรมที่หน่วยงานกําหนดไว้

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

2561

2562

2563

2564

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

3.1 ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตาม
นิยามเกณฑ์ SEPA )

แผนงานวิเคราะห์ และประเมินความ
ต้องการ/ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

1 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยคํานึงถึงหลักมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
2. เพื่อให้ทุกกระบวนงานของ กฟภ.
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
การปฏิบัติงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

รผก.(ส)
รผก.(ย)
รผก.(ภ3)
รผก.(ท)
รผก.(กบ)
รผก.(อ)

-

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ

3.2 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย

แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยและการ
ประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
ใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล
3. เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ยุดใหม่

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

3.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และช่วยเหลือ
สาธารณประโยชน์กับ
ชุมชนสําคัญ

แผนงานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

1. สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมและ
สาธารณประโยชน์
2. ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารที่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการช่วยเหลือชุมชน
และสังคม

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

3.4 สร้างความสัมพันธ์กับทุก
ภาคส่วนในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ
ของ กฟภ. (มวลชน
สัมพันธ์)

แผนงานส่งเสริม/สนับสนุน สร้างโอกาส
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ได้ปฏิบัติงานอย่างเท่า
เทียม ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ตามนโยบายภาครัฐ

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

3.5 สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนงานมวลชนสัมพันธ์

เพื่อลดผลกระทบในการดําเนินงาน
ของ กฟภ.

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ดําเนินงานของ PEA

ระดับ

3.6 ส่งเสริมการลงทุนและใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจด้าน
พลังงาน

แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ในการดําเนินงานโครงการระหว่าง
หน่วยงาน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และ
เทคนิค ในการดําเนินธุรกิจพลังงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564

2561

2562

2563

2564

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับ
ทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์

1. ลดค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ก่อสร้างระบบจําหน่าย

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

2. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง
ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
เขตพื้นที่ห่างไกล

จํานวนของชุมชนที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีและพลังงาน

จํานวน

3. เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ร้อยละของต้นทุนในการ
ผลิตสินค้าลดลง

ร้อยละ

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

2. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตสินค้าและ
บริการสู่ตลาดสากล

จํานวนของวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุน

จํานวน

3. ขยายการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดใน
อนาคต

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

2561

2562

2563

2564

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด

ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า
เกษตรกรรม
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
3 ชุมชน

3 ชุมชน

3 ชุมชน

3 ชุมชน

3 ชุมชน

ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายระดับ 3 ประจําปี
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

หน่วยวัด
2560

2561

2562

2563

2564

4. ช่วยเหลือและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนในการแก้ไขปัญหา
การดําเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
4.3 พัฒนาสังคมต้นแบบตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงานพัฒนาสังคมต้นแบบตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศึกษาแนวทาง
สํารวจพื้นที่)

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดทําโครงการต้นแบบเพื่อ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนทั่วไป
ในการดําเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้
เสริม ให้แก่ชุมชน

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

4.4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามแนวทาง
พระราชดําริ

แผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามแนวทางพระราชดําริ

1. นํานวัตกรรมตามแนวทาง
พระราชดําริ มาพัฒนาต่อยอด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององค์กรชุมชน

รผก.(ส)
กคส.

กฟข.

- ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

- จํานวนนวัตกรรมที่นํามา
ต่อยอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน

2 นํานวัตกรรมตามแนวทาง
พระราชดําริ มาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ในการดําเนินงานเพื่อ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและ
เพิ่มสภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่
ชุมชน

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี 2560 – 2564

ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานกําหนด
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบตั ิงานสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาเทคโนโลยีและ แผนงานยกระดับการปฏิบัตงิ าน วิจัยและพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐานสากล (เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน) เช่น
- แผนงานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสังคมและ
- แผนงานพัฒนามาตรฐานการรับชําระเงินแบบ Online ผ่านระบบ Internet Banking, Mobile Banking
สิ่งแวดล้อม
- แผนงานจัดเก็บฐานข้อมูลโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
- แผนงานพัฒนาการบริการลูกค้า
- แผนงานยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
- แผนการพัฒนาเว็บไซต์ของ PEA ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามแนวทาง Web Content Accessibility Guideline 2.0
- โครงการ PEA One Touch Service การรับคําร้องและติดตั้งมิเตอร์ภายใน 24 ชั่วโมง (ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมแปร์)
- โครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน
- งานจัดทํามาตรฐานการให้บริการ ณ จุดบริการ (touch point)
- งานส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงานมาใช้ประโยชน์
- งานส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564

39

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบตั ิงานสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่คาํ นึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น
- แผนงานจัดระเบียบและติดตั้งคอนเหล็กรองรับสายสื่อสาร
- แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable)
- แผนงานพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา (เสาต้นสุดท้าย) โดยไม่ใช้สายยึดโยง
- โครงการรถโดยสารไฟฟ้าไร้มลพิษ (PEA Ze-bus) เส้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ-พัทยา และรถบริการรับ-ส่งพนักงานของ กฟภ.
- โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (PEA EV Station)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Smart Charging)
- โครงการพัฒนาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Fiber Optic)
- โครงการรถเคลื่อนที่รับบริการชําระค่าไฟฟ้าฯ (PEA Mobile Shop)
- งานจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น(IEE)

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบตั ิงานสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

กลยุทธ์ 1.2 เสริมสร้างความรู้และ แผนพัฒนาความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการ
แผนงานพัฒนาความรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามแนวทาง ISO 26000
ปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการปฏิบตั ิงานในองค์กร
- แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอื่นๆ
- แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อรองรับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
- แผนงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของระบบงานต่าง ๆ ใน กฟภ.
- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน
- แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้านการบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Control)
- แผนงานการให้ความรู้ด้านการตัดลิดรอนกิ่งไม้ เช่น โครงการ “หมอต้นไม้ลดไฟดับ ปรับสมดุลธรรมชาติ”
- งานฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าเพื่อติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนําแสง
- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ 1.3 เสริมสร้างวัฒนธรรม
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (งานจิตอาสา สร้างจิตสํานึก) เช่น
- แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
- แผนงานสํารวจการตระหนัก รับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
แผนงานพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
- โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
- โครงการโรงงานสีเขียว (Green Factory)
- โครงการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวและอาคารสํานักงาน กฟภ. 4 แห่ง ยื่นประเมินให้ได้รับการรับรองเป็น
อาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาฐานข้อมูลการ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เช่น
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
- แผนงานอบรมและพัฒนาการรายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Global Report
สิ่งแวดล้อม
Initiative (GRI)
- แผนงานกําหนดกระบวนการติดตามน้ํามันหม้อแปลงเก่าใช้แล้ว
- แผนงานกําหนดกระบวนการติดตามน้ํามันไฮโดรลิคเก่าใช้แล้ว
- การเก็บข้อมูลกากของเสียภายในองค์กร
- การเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร (CO2)
- การเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร (ปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.3 ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
- อบรมเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- อบรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

แผนงานการนําทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น
- การบริหารจัดการน้ํามันหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพ
- การบริหารจัดการเศษไม้ที่ได้จากการตัดลิดรอน ระหว่างแนวสายไฟฟ้า
- การบริหารจัดการเศษคอนกรีตที่เหลือใช้จากการผลิตเสาไฟฟ้าและคอนคอนกรีต
- การบริหารจัดการขยะและกระดาษ ในสํานักงาน เช่น แผนการส่งเสริมการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม,
งานการคัดแยกขยะภายในองค์กร (PEA Waste Management)
- การบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่เสื่อมสภาพมาใช้ประโยชน์ เช่น โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย, โครงการ PEA
รักษ์น้ํา สร้างฝาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
แผนงานวิเคราะห์ และประเมินความต้องการ/ความคาดหวังจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
กลยุทธ์ 3.1 ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มี สิ่งแวดล้อม เช่น
ส่วนได้ส่วนเสีย (ตามนิยามเกณฑ์ - โครงการเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
SEPA )
- โครงการสัมมนาผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายใหญ่
- งานจัดทําแบบสํารวจความต้องการ/ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- งานสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า
- งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
- แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน เช่น
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้
- โครงการ PEA LED
พลังงานอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
- โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
- โครงการเสริมสร้างมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- โครงการ “วิหคหนีไกล ไฟแขนควง”
- โครงการ Safety Child by PEA
- กิจกรรมการลดใช้พลังงาน
- กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าโดยละเอียดเพื่อความแข็งแรงของโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Big Patrolling and Cleansing
for Strong Grid)

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564

44

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
กลยุทธ์ 3.3 เสริมสร้างการมีส่วน แผนงานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ เช่น
ร่วมและช่วยเหลือ
- โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม
สาธารณประโยชน์กับชุมชนสําคัญ - โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- โครงการ PEA ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ
- โครงการ กฟภ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
กลยุทธ์ 3.4 สร้างความสัมพันธ์กับ แผนงานส่งเสริม/สนับสนุน สร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น
ทุกภาคส่วนในการดําเนินงานตาม - แผนงานการรับคนพิการเข้าทํางานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ภารกิจของ กฟภ.
มาตรา 33 โครงกรรับคนพิการเข้าทํางาน กับ กฟภ.
- แผนงานการให้สัมปทานหรือจัดบริการอื่นทดแทนแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35 (โครงการจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อการประกอบอาชีพของ
คนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการ)
- แผนเพิ่มศักยภาพการสื่อสารและสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
- PEA ปั่นยิ้ม อิม่ บุญ คืนความสุขสู่สังคม
กลยุทธ์ 3.5 สนับสนุนและสร้าง
แผนงานมวลชนสัมพันธ์ เช่น
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
- แผนงานประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่บริเวณโครงการก่อสร้างของ กฟภ. (ระบบสายเคเบิลใต้นา้ํ ,
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง, สถานีไฟฟ้า เป็นต้น)
- แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่สาํ คัญของ กฟภ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
กลยุทธ์ 3.6 ส่งเสริมการลงทุนและ แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น
ใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพือ่
- โครงการความร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ
พัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน
- โครงการประชารัฐ(ภาคเอกชน/ภาครัฐ/ภาคประชาชน)
- โครงการความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้า เช่น โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน
- งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม
- โครงการความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก (ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี)
- โครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง
- โครงการ PEA อาสากาชาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทุกภาคส่วน เช่น
- โครงการช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน (Solar Pump)
- โครงการโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse)
- โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบเคลื่อนที่
- งานศึกษาขีดจํากัดและแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เช่น
วิสาหกิจชุมชน
- โครงการประยุกต์ใช้หลอดไฟฟ้า LED สําหรับการทําประมงโดยใช้แสงไฟเป็นตัวล่อสัตว์น้ํา
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชน
- โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564

46

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาสังคมต้นแบบ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน
แผนงานพัฒนาสังคมต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศึกษาแนวทาง สํารวจพื้นที่) เช่น
แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ “โครงการชุมชนพอเพียงกับ กฟภ.”

กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามแนวทาง
พระราชดําริ

แผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางพระราชดําริ เช่น
- โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตามแนวทางพระราชดําริ
- โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดําริ
- โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564
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ตัวอย่างการกําหนดเกณฑ์ชี้วดั แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
ตัวอย่างการกําหนดเกณฑ์ชวี้ ัดแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

ระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4
60-69 70-79 80-89

5
90-100

แผนงานยกระดับการปฏิบัติงาน วิจัยและพัฒนา
กระบวนงานสู่มาตรฐานสากล

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

1
50-59

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

แผนพัฒนาความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของจํานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ขึ้นไป ของจํานวนผู้เข้าอบรม

-

-

60-69

70-79

80-100

แผนงานพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน

ร้อยละของจํานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ขึ้นไป ของจํานวนผู้เข้าอบรม

-

-

60-69

70-79

80-100

แผนงานพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของจํานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยมีผลการทําสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ขึ้นไป ของจํานวนผู้เข้าอบรม

-

-

70-79

80-89

90-100
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564

ตัวอย่างการกําหนดเกณฑ์ชวี้ ัดแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน

1
1

ระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4
2
3
4

5
5

1

2

3

4

5

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

แผนงานวิเคราะห์ และประเมินความต้องการ/ความ
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

แผนงานมวลชนสัมพันธ์

ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียต่อการ
ดําเนินงานของ PEA

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้กบั
ทุกภาคส่วน

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
จํานวนของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
และพลังงาน

1

2

3

4

5

ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
จํานวนของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
และพลังงาน
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

50-59
1

60-69
2

70-79
3

80-89
4

90-100
5

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

แผนงานพัฒนาสังคมต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ศึกษาแนวทาง สํารวจพื้นที่)

แผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทาง ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
พระราชดําริ
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560–2564

