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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) เป็ น องค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นสาธารณู ป โภคสาขาพลั ง งานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน 2503
โดยรับช่วงภารกิจความรับผิดชอบต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดาเนินการต่อ มีภารกิจหลัก ในการจัดหา
ให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า ให้ แ ก่ ป ระชาชน ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เป็ น การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ต่ อ ความ
เจริ ญ ก้า วหน้ า ตามกรอบมิ ติทั้ ง 3 ได้ แก่ มิ ติ ด้า นเศรษฐกิจ (Economic) มิ ติด้ านสั ง คม (Social) และมิ ติด้ า น
สิ่งแวดล้อม (Environment) เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม
ทุกประเภท ทั้งกิจกรรมในการดารงชีวิตประจาวันของภาคประชาชน การสร้างผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม พลังงาน
ไฟฟ้า จึงสามารถช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กันไปด้วย
ในทศวรรษที่ 6 กฟภ. ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อยกระดับการดาเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ระบบไฟฟ้าและการบริการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Utility ที่มีการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่ง
สู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพทุกระบบงาน มุ่งเน้นการตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ประกอบกับแนวทางการบริหารตามยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 ที่กาหนดทิศทางและ
ตาแหน่ งยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ให้กับองค์กร โดยการส่ งเสริมให้ องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นในการ
วิเคราะห์และกาหนดปัจจัยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความยั่งยืน รวมทั้งการสื่อสารและการนาปัจจัยขับเคลื่อน
ดังกล่าว มาจัดทาเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร ที่มีเป้าหมายสาคัญ ในการบรรลุเป้าหมาย ทั้ง 3 มิติ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศ ในขณะที่องค์กรสามารถคงไว้ซึ่งความสามารถในการบริหารรายรับที่
สมดุล (Economic Wealth) อีกทั้ง ยังคานึงถึงการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จากการ
สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ( Social Well-Being) โดยยึ ด ถื อ หลั ก
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)
การพัฒ นาองค์กรสู่ความยั่งยื นภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2563-2567 เป็นการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรของ กฟภ. ที่กาหนดเป้าหมาย และการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นระยะเวลา 5 ปี
คือ มุ่งการปรับเปลี่ยน (Transformation) โดยการบูรณาการ การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดของแผนงาน จาก CSR ไปสู่ CSV พร้อมทั้งยกระดับ
การดาเนิ น งานจากระดับ กิจ กรรม (Initiative Based) สู่ ก ารตอบสนองต่อยุ ทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic
Focused) บนกรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Framework) ที่ครอบคลุ มทั้ง
3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการกาหนดตัวชี้วัด รวมถึงแผนงาน โครงการสาคัญ
ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสาเร็จได้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย
ที่ได้กาหนดไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ กฟภ. ทั้งบริบทของการเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของรัฐ และ
บริบทด้านความยั่งยืนในระดับโลก เพื่อนาพาให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคและระดับสากล
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ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประวัติองค์กร
กฟภ. ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งให้ไว้เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2497 โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจกากับ
โดยทั่วไป มีทุนประเดิมตามกฎหมาย จานวน 5 ล้านบาท และมีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จานวน 117 แห่ง
ต่อมา กฟภ. ได้ รั บ การสถาปนาตามพระราชบั ญญัติ การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค พ.ศ. 2503 ณ วัน ที่ 28
กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจของ กฟภ.
กฟภ. เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาพลั ง งาน สั ง กัด กระทรวงมหาดไทย ดาเนิน ธุ รกิ จหลั กในการจัด หาแล ะ
ให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า รวมถึ ง ธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น ที่ ค รอบคลุ ม งานด้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้ งานก่ อ สร้ า งระบบไฟฟ้ า
งานประเภทเช่า งานซ่อมแซมบารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ
กฟภ. เป็ น ผู้ ให้ บ ริ การพลั ง งานไฟฟ้ารายใหญ่ที่มี โ ครงข่ายการส่ งกระจายและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
ครอบคลุม 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยมีลูกค้ามากกว่า 19.4 ล้านราย

กฟภ.เป็ น องค์กรชั้ น นาที่ ทั น สมั ย ใน
ระ ดั บ ภู มิ ภา ค มุ่ งมั่ นใ ห้ บ ริ ก า ร
พลัง งานไฟฟ้ า และธุรกิ จเกี่ยวเนื่อง
อย่ า งครบวงจรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดาเนิน “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบ สนองความ
ต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้ง
ด้ า นคุณ ภาพและบริ การ โดยการพั ฒ นา
องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างการบริหาร กฟภ.
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ห่วงโซ่คุณค่า
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ความสามารถหลัก

ความสามารถหลักในปัจจุบัน
- บริหารจัดการ และบริหารระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
มัง่ คง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- การให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
ความสามารถหลักในอนาคต
- ความสามารถในการดาเนินงาน และทักษะของบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาของแผนแม่บทพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีพันธกิจในการให้บริการ
จาหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) แม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา กฟภ. จะมีการ
ด าเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ด้ ว ยกระแสเรื่ อ งการพั ฒ นา
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ที่เป็นประเด็นสาคัญของโลกในปัจจุบันเป็นแรงผลักดันขนาดใหญ่
(Mega Force) ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในแง่มุมต่างๆ ส่งผลให้ กฟภ. จาเป็นที่จะต้องหันมาทบทวนแผนการ
ดาเนินงาน และการปฏิบัติงานตามบริบทขององค์กรในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยการวิเคราะห์ภาพรวมการ
พัฒนาองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” (Sustainable Corporate Development)
หรือ “ความยั่งยืนขององค์กร” (Corporate Sustainability)
จากการศึกษาบริบทของ กฟภ. ทั้งบริบทของการเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของรัฐ นโยบายของ
ประเทศ และบริบทด้านความยั่งยืนในระดับโลก ปัจจุบัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development)
ถือเป็นเป็นวาระระดับโลก (World’s Agenda) ที่นานาประเทศได้ทาการหารือ และหาข้อสรุปเกี่ยวกับการกาหนด
แนวทางใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ดีของทุกคน โดยให้ความหมายของ “การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ไว้ว่า “รูปแบบการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ ส่งผลให้คนรุ่นต่อไปใน
อนาคตต้ อ งประนี ป ระนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่ จ ะตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตนเอง”
( Sustainable Development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs) องค์ กรธุ รกิจ ในปั จจุบั นจึ ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาความยั่งยืน โดยการนาความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กร มาสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคม ด้วยความ
รับผิดชอบที่เกิดจากทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจผ่านการสร้างคุณค่า ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
ทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ว่า กฟภ. มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการรายรับที่มีป ระสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพัน ธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
กฟภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนถึงชุมชน ทั้งยังสามารถแบ่งปันคุณค่าร่วม (Shared Value)
และเติบโตร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
ด้ ว ยกระแสดั ง กล่ า ว กฟภ. จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้จัดทาแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
ปี 2563-2567 โดยใช้แนวทางสากลด้านความรับผิ ดชอบต่อสั งคม ISO 26000 เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยื น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. รวมทั้งความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นกรอบ
กาหนดแผนแม่บทฉบับนี้
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1.2 แนวคิดและปัจจัยนาเข้าการจัดทาแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567 ฉบับนี้มุ่งเน้นที่วิธีการบริหารจัดการความ
ยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์ ความยั่งยืนของ กฟภ. (Strategic Positioning)
ในการดาเนินงานขององค์กรในมุมมองด้านความยั่งยืนตามกรอบเวลา ดังนี้
ปี 2563 (Driving Value Growth in the Evolving Utility Landscape) กาหนดให้ กฟภ. ต้องสร้าง
ความสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Requirement) ทั้ง 7 กลุ่ม กับการบรรลุเป้าหมายด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม (FSE)
ของ กฟภ.
ปี 2565 (Transformation to the Era of Digital Utility) กาหนดให้ดาเนินงานครบถ้วนตามแนว
ปฏิบัติที่ดีของ CG CSR SDGs และ DJSI
ปี 2570 (To be Regional leader) ดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI

ทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Strategic Positioning)
เพื่อส่ งเสริ มให้แนวคิดและหลักการด้านความยั่งยืนขององค์กร ตอบสนองต่อแผนยุ ทธศาสตร์ กฟภ.
พ.ศ. 2563 -2567 สร้างแบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ของพนักงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิด และยึดถือปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียมในองค์กร โดยได้วางรูปแบบของการขับเคลื่อน
แนวทางการดาเนินงานนั้น ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องในลักษณะของการสร้างวัฒนธรรม
ด้านความยั่งยืน (Sustainability Culture) ภายในองค์กร มุ่งเน้นที่วิธีการบริหารจัดการความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์
ขยายการวัดเป้าหมายความสาเร็จ และคุณค่าขององค์กร ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทด้านความยั่งยืนในระดับโลก แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ที่มีผลงานด้านความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้วย
ปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567 ดังนี้
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1.3 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567
กฟภ. ได้ทบทวนแผนวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้จัดทาเป็นแผนวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 ที่มุ่งตอบสนองต่อทิศทาง
ในการด าเนิ น งานขององค์ ก ร (Strategic position) ในรู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่
Landscape ใหม่ (Driving Value Growth in the Evolving Utility Landscape) เพื่อ บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ข อง
อ ง ค์ ก ร ใ น ก า ร เ ป็ น Digital Utility ใ น ปี 2565 (Transformation to the Era of The Digital Utility)
อันครอบคลุมไปด้วยประเด็นสาคัญ เช่น การพัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟ้าการจัดทา Business Portfolio เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงการให้ความสาคัญกับระบบสนับสนุน (Enabler) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายตามทิศทางยุทธศาสตร์ กฟภ. ที่ได้มีการกาหนดไว้

ทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
แผนยุ ท ธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 ได้ ด าเนิ น การวางแผนอย่ า งเป็ น ระบบครอบคลุ ม ตั้ ง แต่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคาม เพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ไปสู่ระดับปฏิบัติงาน ด้วยการถ่ายทอด
เป็นลาดับขั้นจากระดับสายงานไปสู่ระดับ KPI รายบุคคล นอกจากนี้ กฟภ. ยังนาการบริหารความเสี่ยงเข้ ามา
บูรณาการในแผนยุทธ์ศาสตร์ โดยมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร มาบริหารเพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ
หมดไป หรือลดระดับความรุนแรงลง รวมทั้งได้นาเครื่องมือ Economic Profit Drivers (EP Drivers) มาเป็นส่วน
หนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value Management) ให้กับองค์กรอีกด้วย
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 ได้มีการกาหนดเพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 วัตถุประสงค์ดังนี้
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แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567
การจัดทาแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ. ปี 2563-2567 เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 มีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟภ. (SO1) จากการดาเนินธุรกิจตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations
Sustainable Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI (The Down Jones Sustainability
Indices) ที่มีเ ป้ า หมายที่ ส าคั ญ คือ การบรรลุ เป้ าหมายใน 3 มิติ ได้ แก่ มิติ เศรษฐกิจ (Economic) มิ ติสั งคม
(Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญในการวิเคราะห์ และกาหนดปัจจัย
ขับเคลื่อนความยั่งยืน ประกอบกับการกาหนดและสื่อสารแผนงานสู่ความยั่งยืนขององค์กร ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา
และส่งเสริ มการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD ภายในปี 2563 ส่ งผลให้ กฟภ. สามารถ
ก้าวเข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐาน ISO 26000 UN SDGs และ DJSI
รวมถึงเกณฑ์การกากับ ดูแลของส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง การสร้าง
ต้น แบบการไฟฟ้าโปร่ ง ใสและขยายผลไปยัง การไฟฟ้า ต่างๆ โดยการดาเนิน งานด้ว ยความโปร่งใสปราศจาก
การทุจ ริ ตคอรั ป ชั่น มีม าตรฐานทางจริ ย ธรรม จรรยาบรรณในวิช าชี พ และเป็นที่ยอมรับในด้านภาพลั กษณ์
ขององค์กร ในมุมมองของสาธารณชน
นอกจากนี้ ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยรักษามาตรฐานกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. ตามมาตรฐาน
ISO 26000 และการให้ ความส าคัญกับ การได้มาซึ่ง “Social License to Operate” (การอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการจากสังคม) โดยประเด็นดังกล่าวจะครอบคลุมมากกว่าการบริหารความคาดหวังของชุมชน แต่จะครอบคลุม
ถึ ง การใช้ ห ลั ก บรรษั ท ภิ บ าลในการด าเนิ น ธุ รกิ จ การดู แลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ า งความสั มพั น ธ์ กับ ชุ ม ชน
สิทธิความปลอดภัยของพนักงาน และแรงงานด้วย
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กลยุทธ์ที่ 1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน (OC1)
การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติ บโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกาหนดปัจจัยขับเคลื่อน
เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการนาปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว มากาหนดเป็นแผนงาน
สู่ ค วามยั่ ง ยื น ภายในองค์ ก ร โดยมี เ ป้ า หมายที่ ส าคั ญ คื อ การบรรลุ เ ป้ า หมายใน 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ
(Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ
ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการบริหารรายรับที่สมดุล (Economic Wealth) มิติด้านสังคม (Social)
สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทาให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข (Social
Well-Being) มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) ใส่ ใ จและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
(Environmental Wellness)
นอกจากนี้ ยั งมุ่งเน้ น ในการพัฒ นา กฟภ. เข้าสู่ อ งค์กรที่มีการพัฒ นาอย่างยั่งยืน โดยน าแนวทางที่ ดี
ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล มาเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งาน ทั้ ง มาตรฐาน ISO 26000 UN SDGs และ DJSI
รวมถึ ง เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง (สคร.)
ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการพั ฒ นากระบวนการ
มีส่ ว นร่ ว มจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholder Engagement) เช่น บุคลากร ลู กค้า คู่ค้า และชุมชนส าคั ญ
เป็ น ต้ น เพื่อจะได้ท ราบความต้องการและความคาดหวังของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในแต่ล ะกลุ่ ม มีการจ้า งงาน
ที่คานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรและสังคม (Social Hiring) และสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และระบบบริหาร
จั ด การด้ า นความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก ร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม การดู แ ล
ความถูกต้องสมบูร ณ์ของห่วงโซ่อุปทาน การดาเนินงานที่ใส่ใจและให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และ
การเข้าถึงองค์กร สินค้าและบริการ โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และ
ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์สู่ความยั่งยืน
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กลยุ ท ธ์ที่ 2 การวิ เคราะห์ แ ละก าหนดแนวทางการตอบสนองความต้ องการ ความคาดหวัง และความกังวล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (OC2)
โดยให้ความสาคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กร
มีการเติบ โตอย่ างยั่ งยื น โดยเน้ น การตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทั้งภายในและภายนอก
ขององค์กร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สาคัญของ กฟภ. มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละ
กลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังจาก กฟภ. ในมิติที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังกล่าวยังมีฐานะเป็นผู้ใช้บริการไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วย
ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหว่างความเป็นผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์ ก ร องค์ ก รจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง ในการบริ ห ารความสมดุ ล ในความต้ อ งการ และความคาดหวั ง ของ
ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุกกลุ่ ม เพื่อให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ยทุกกลุ่ มมีความผู กพัน เป็นผู้ ส นับสนุนองค์กร และยังคง
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งความคาดหวังในผลิ ตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Based) ของลูกค้าใน
แต่ ล ะกลุ่ ม ด้ ว ย ทั้ ง ในประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า และยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารอย่ า งครบวงจร
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและภักดีต่อองค์กร รวมถึง การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดลาดับความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ การดาเนินงานโดยตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม
และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
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1.4 นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทิศทางการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14 “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้าน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมดัวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล”

K

E

E

N

Keep Improving Existing
Business
สานงานเดิม
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
องค์กร และสานต่อนโยบายเดิมเพื่อ
ความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น งาน
ด้วยการยกระดับพัฒนาระบบไฟฟ้า
และพัฒ นาองค์กรเพื่อ ให้ ธุร กิ จหลั ก
ของ กฟภ. แข็งแกร่ง สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Enhance
New Business
เสริมธุรกิจใหม่
เร่ ง รั ด พั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ภารกิ จ หลั ก ขยายขอบเขตการ
ดาเนินงานไปสู่ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต
ได้ดี โดยดาเนินการเองหรือร่วมลงทุน
กับพันธมิ ต รผ่ า นบริ ษัท ในเครือ ของ
กฟภ.

Employ Innovation
And Technology
ใช้นวัตกรรม
พัฒนากระบวนงานต่างๆ ของ กฟภ.
โดยปร ะยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้วยการใช้สินทรัพย์ที่มีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับธุรกิจ
ที่จะเกิดใหม่

KE1 Grid Excellence
ยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ าให้ มี ค วามมั่ นคงปลอดภั ย
ครอบคลุ ม ทุ กพื้ นที่ เพื่ อรองรั บการ
เชื่อมโยงจากบุคคลที่สาม (Third Party
Access) และการผลิ ต ไฟฟ้ า รู ป แบบ
ต่ า งๆ รวมถึ ง Prosumer พร้ อ มทั้ ง
เร่ งรั ดพั ฒนาระบบ ไฟฟ้ าใต้ ดิ นและ
ระบบไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะส าหรั บ พื้ น ที่
สาคัญ

EB1 Upstream Expansion
ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต้นน้า และ
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การผลิ ต ไฟฟ้ า
ขยายธุ ร กิ จ ไปสู่ ต่ า งประเทศ และ
แสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ
รวมถึ ง การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ
Disruptive technology

EI1 Innovative Process
พั ฒ นากระบวนการด าเนิ น งานที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ หารองค์ กร และบริ หารโครงการ
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนใน
การผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า พัฒนา
ระบบกั ก เก็ บพลั ง งานไฟฟ้ า ส ารอง
ในพื้ นที่ พิ เศษ และเพิ่ มช่ องทางการ
จั ด หาแหล่ ง ทุ น ผ่ า นกองทุ น รวม
โครงสร้างพื้นฐาน

Nourish
Human Resource
หนุนนาทุนมนุษย์
สร้างระบบและกลไกเพื่อนาศักยภาพ
ของพนั ก งานมาใช้ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สู ง สุ ด พั ฒ นาทั ก ษะพนั ก งานด้ า น
ค ว า ม รู้ ( Hard Skills) แ ล ะ ด้ า น
อารมณ์ (Soft Skills) ส่ ง เสริ ม การ
สร้ า ง และขยา ยผลก าร ใช้ ง า น
นวั ต กรรมอย่ า งเป็ น ระบบ และ
สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร
ให้มี Productivity สูงขึ้น
NH1 Smart Workforce
สร้างระบบการพัฒนาขีดความ
สามารถบุคลากรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และรองรับธุรกิจใหม่
ประยุกต์ใช้การประเมินผลจาก
เป้าประสงค์ (Objective Key Result:
OKR) และสร้างระบบการบริหาร
จัดการคนเก่ง (Talent
Management) สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ จัดตั้งระบบคลังนวัตกรรม
(กฟภ. Innovation Tank)
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KE2 Smart Service
พัฒนาระบบงาน เพิ่ มความพึ งพอใจ
สร้ างความผู กพั น ของลู กค้ า มุ่ งเน้ น
บริ การที่ เป็ นเลิ ศรวดเร็ ว มี มาตรฐาน
โดยมีลู กค้าเป็นศูนย์กลางประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ที่ มี ค วามทั น สมั ย และ
สร้ า งที ม งานมื อ อาชี พพั ฒ นาระบบ
การตลาดแบบบูรณาการ การบริหาร
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
ประสบการณ์ลูกค้า
KE3 Smart Operation
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก รปรั บ ปรุ ง
ร ะ เ บี ย บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ พั ฒ น า
กระบวนงานให้ชัดเจนลดขั้นตอนเพื่อ
ความรวดเร็ ว ในการบริ ก ารและ
รองรั บธุ ร กิ จ ใหม่ พัฒ นางานบริ ก าร
ลูกค้าโดยนาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ดาเนินงาน
KE4 Good Governance
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก ธรรมาภิ บาล
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ แ ละส่ ง เสริ ม
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โ ดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

EB2 กฟภ. Product
พัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญ เช่น
การก่ อ สร้ า งและบ ารุ ง รั ก ษาระบบ
ไฟฟ้าพัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้งาน
และความต้องการ
ภายในองค์กรผลักดันสู่ภายนอก เช่น
ธุ ร กิ จ ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า เ ผ ย แ พ ร่
มาตรฐาน กฟภ. Standard และ
กฟภ. Product ให้ เ ป็ น ที่ ยอมรั บ ใน
ระดับภูมิภาค
EB3 Behind Meter
ขยายการให้ บ ริ ก ารไปสู่ ธุ ร กิ จ หลั ง
มิ เ ตอร์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นพลั ง งาน
แบบคร บวงจรด้ ว ยร ะบบไฟฟ้ า
อัจฉริยะและระบบสื่อสารของ กฟภ.
พั ฒ นา Platform การให้ บ ริ ก ารที่
สะดวก รวดเร็ว ทั นสมัยและเข้า ถึ ง
ง่าย

EI2 Digital Revolution
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบงาน
และเครื่ อ งวั ด ต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น
(Big Data)
แ ล้ ว น า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น เ ชิ ง ลึ ก
(Data Analytic and AI) รวมถึ ง น า
เทคโนโลยี Block chain
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน เช่ น กฟภ.
Energy Trading Platform
EI3 Smart Utilization
เร่ ง รั ด พั ฒ นาการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
ระบบไฟฟ้ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
เช่ น ระบบการติ ด ตามประเมิ น การ
บารุ งรั ก ษาอุ ปกรณ์หลั ก (Condition
Based Maintenance)
ใช้ น วั ต กรรมพั ฒ นากระบวนงาน
พัฒนาระบบ Smart Patrol

NH2Smart Workplace
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มการท างาน
มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข
สร้ า งบรรยากาศให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
มี ก ารแลกเปลี่ ย นและจุ ด ประกาย
ความคิดใหม่ในการ
ท างาน ริ เ ริ่ ม ระบบการหมุ น เวี ย น
การทางานในระดับปฏิบัติการ
NH3 Smart Enterprise
ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กร
สมรรถนะสู ง มีแ ผนงานรองรับการ
เปลี่ ย นแปลง กระจายอ านาจการ
บริ หารสู่ พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการ
จัดการความรู้ สร้างระบบงานรองรับ
การพัฒนาและดาเนินธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
NH4 Smart CSV
ปรั บเปลี่ ยนการด าเนิน งานไปสู่ ก าร
ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า สู่ สั ง คม (Creative
Share Value: CSV) โดยปรับรูปแบบ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งเน้น
การปรับตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

1.5 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการดาเนินงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองต่อทิศทาง
ดังกล่าว กฟภ. จึงมุ่งพัฒนาการดาเนิน งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ของ กฟภ. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลก (Sustainable
Development Goals : SDGs) และมี ม าตรฐานเที ย บเท่ า กั บ กรอบหลั ก การสากลของ International
Organization for Standardization หรือ ISO 26000 โดยกาหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่มีสาระสาคัญ
1. พัฒ นามาตรฐานการด าเนิ น งานให้ เ ที ย บเท่ า มาตรฐานสากล เพื่อ สร้ า งความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทาง
เศรษฐกิจ ให้กับประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติ ที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
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2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ
รวมทั้งการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยตระหนักถึงความสาคัญ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR in Mind) เพื่อปลูกฝังค่านิยม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่บุคคลอื่น
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การปฏิบัติงานของ กฟภ. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ผนวกกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดาเนินงาน (CSR in Process) เพื่อส่งเสริมองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
มีประสิทธิภาพ ควบคู่การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ของ กฟภ. โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ชุมชน
ให้มีการพัฒนาและพึ่งพาตนตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากภาวะโลกร้อน (Global Warming)
6. ยกระดั บ กิ จ กรรมด้ า น CSR โดยการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (Creating Shared Value: CSV) ระหว่ า ง
องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เพื่อให้สามารถเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
1.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 17 ประการของประชาคมโลก (United Nations’ 17 Sustainable
Development Goals) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals) เป็ น กรอบทิ ศ
ทางการพัฒนาของโลกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2558 ณ สานั กงานใหญ่ สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองวาระการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)
เพื่อให้ ป ระเทศต่างๆ น าไปปฏิบั ติให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จ เกิดการพัฒ นาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งร่วมกับ 193 ประเทศทั่วโลก ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประช าชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
ร่วมกัน ในปี 2573
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ
กฟภ. มีส่ ว นร่ ว มในการท าให้ ป ระเทศไทยบรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื นด้ ว ยเป้า หมายที่ กฟภ.
ให้ความสาคัญ ดังนี้
เป้าหมาย

การเชื่อมโยง

คาอธิบาย

1. ยุติความยากจน

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

7. พลังงานที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้และพลังงานสะอาด

นโยบายกระทรวง
พลังงาน

11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่
ยั่งยืน

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

พลังงานไฟฟ้า เป็นบริการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และการสร้างเข้าถึง
บริการด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการพัฒนาในเชิง
เศรษฐกิจ และทาให้กิจกรรมต่างๆ ของการประกอบธุรกิจสามารถ
ดาเนินการได้นอกเหนือจากในเวลากลางวัน
การสร้างการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความครอบคลุม และจาหน่ายในราคาที่เข้าถึงได้
เป็นการตอบสนองต่อสิทธิมนุษยชนและความสามารถในการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
พลังงานไฟฟ้าและเสถียรภาพในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นบริการ
พื้นฐานต่อการตอบสนองความจาเป็นของมนุษย์ เช่น เพื่อการปรุง
อาหารที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ มี แ สงสว่ า งทั้ งภายในและภายนอกอาคาร
เพื่อการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดารงชีวิต เพื่อการเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะ
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โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่สาคัญที่สุดสาหรับ กฟภ. คือ เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน ซึง่ มีเป้าหมายตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่
ตัวชี้วัด
อัตราการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า (% ของจานวนประชากร)

ค่าเป้าหมาย
มากกว่า 98%

ผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบันของประเทศ
มากกว่า 99 %

ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคือ
1. การสร้างการเข้าถึงการบริการด้านไฟฟ้า (Electricity Service Accessibility) ทั้งในเชิงของพื้นที่
และราคา
2. เสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้า (Electricity Distribution Security and Resilience)
3. แหล่งพลังงานที่สามารถนามาใช้ใหม่ได้ (Renewable Energy Source)
4. เทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Energy Technology)
1.7 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000
ISO 26000 ได้นิ ย าม “ความรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม” หมายถึง ความรับผิ ดชอบขององค์กรต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส
และมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความอยู่ดีกินดีของคนในสังคม
2) ให้ความสาคัญและตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางของสากล
4) ให้เกิดการบูรณาการขึ้นทั่วทั้งองค์กร รวมถึงนาไปปรับใช้กับองค์กรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์
ซึ่ง จากที่ ก ล่ าวถึ ง นี้ ท าให้ ส รุ ป ได้ ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม คื อ การที่ อ งค์ ก รมี ค วามตระหนั ก และ
มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้
องค์กรต่างๆ ดาเนินการได้ตามนิยามข้างต้น ISO 26000 จึงได้กาหนดโครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐาน เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติได้จริง โดยแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ขอบเขต 2) คาศัพท์และคานิยาม 3) ความเข้าใจต่อความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม 4) หลั ก การของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม 5 ) การยอมรั บ ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการสานสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย 6) แนวทางเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ หลั ก ต่ า งๆ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7) แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร
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โ ด ย ห ลั ก ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ น ว ท า ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ISO 26000 หั ว ข้ อ ห ลั ก
(7 Cores Subjects) ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การกากับดูแลองค์กร (Organizational Governance)
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)
สิ่งแวดล้อม (The Environment)
การปฏิบัติดาเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)
ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

ซึ่งเป็นแนวทางที่ กฟภ. นามาเป็นหลักในการดาเนินงานให้องค์กรมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจกรรมขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรและได้จัดทาคู่มือ
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ด้วยตนเอง (ISO 26000 in
Processes Self-Assessment Manual) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ประเด็นช่องว่างที่ยังมีอยู่
เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันทั่วกันทั้งองค์กร
1.8 กรอบการศึกษาบริบทด้านความยั่งยืนขององค์กร
การศึกษาทบทวนบริบท ทั้งบริบทภายใน บริบทภายนอก และบริบทด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลากรในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจได้ร่วมมือ
กันเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและสาเร็จ เพื่ อนาข้อค้นพบที่สาคัญ (Key Findings) ไปประเมินสถานการณ์การจัดการด้านความ
ยั่งยืนของ กฟภ. ในปัจจุบัน กาหนดแนวทางการพัฒนารวมถึงการบ่งชี้ และจัดลาดับความสาคัญของประเด็นความ
ยั่งยืน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลนาเข้า (Input) สาหรับการจัดทาแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Corporate
Sustainability Master Plan) ของ กฟภ. เพื่อตอบสนองความกังวล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จึงได้มีการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังแนวคิด มุมมอง ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจความหมายของคาว่ายั่งยืนในบริบทกว้างๆ ความยั่งยืนในบริบทของ
กฟภ. ปัจจัยสาคัญและความท้าทายต่อความสาเร็จในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน และความคาดหวังต่อความยั่งยืนของ
กฟภ. ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ หรือ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละห่วงโซ่คุณค่า เพื่อนาข้อมูลที่ได้มารวบรวม สังเคราะห์
ออกมาเป็นประเด็นสาคัญ ที่จะเป็นปัจจัยนาเข้า (Input) สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา
ความยั่ ง ยื น เพื่ อ น ามาแปลงกลยุ ท ธ์ นั้ น ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละต่ อ ยอดเป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainability Initiative)
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บทที่ 2 กรอบและทิศทางการดาเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน
แผนแม่ บ ทฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้ น โดยพิ จารณาจากหลั กการของการบริห ารจัด การเชิง กลยุท ธ์ (Strategic
Management) ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากพันธะสัญญาของผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงปัจจัยนาเข้าจากบริบท เพื่อวางแนว
ทางการดาเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ และ
ด้ ว ยพั น ธกิ จ นโยบายด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ก าหนดไว้ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น งานอย่ า งยั่ ง ยื น
ของ กฟภ. จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดทิ ศ ทาง (Roadmap) ในการพั ฒ นา พร้ อ มทั้ ง กรอบแนวทาง (Framework)
ในการดาเนินงานเพื่อสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รั บทราบในภาพรวมและมีความเข้าใจ
ที่ตรงกันของการบริหารจัดการและการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน (Roadmap to Corporate Sustainability)
ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ได้กาหนดกรอบระยะเวลาไว้เป็นจานวน 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.
2561-2570 โดยมีการแบ่งระยะ (Phase) ของการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ (Phase) คือ

ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
แนวคิดและวิธีการในการกาหนดทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน
ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ได้รับการกาหนดตามแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการ
(Evolution) ที่ขยายขอบเขตของเป้ าหมายกว้างขึ้ นอย่างเป็ นขั้นตอน ซึ่งเริ่ม ต้นจากการกาหนดหลั กปฏิบั ติ
เกี่ยวกับความยั่งยืน มาสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นเป็นการยกระดับให้สามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์องค์กร สู่การขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
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ระยะที่ 1 (Phase 1) : ปี 2561-2562 การเริ่มต้น (Commencement)
การกาหนดวิธีการนาองค์กรด้านความยั่งยืน ด้วยการกาหนดพันธกิจและนโยบายด้านความยั่งยืน ที่มุ่งจะ
ส่งเสริมให้การดาเนินงานหรือการดาเนินธุรกิจหลักของ กฟภ. ในการให้บริการจาหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วน
ภูมิภาคทุกจั งหวัดทั่วประเทศไทย สามารถเติบโตและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมตามภารกิ จหลักของการจัดตั้งองค์กร โดยดาเนินการตามหลัก
(Key Action) ของช่วงการพัฒนา คือ การปรับเปลี่ยนแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environmental Responsibility) มาเป็ น แผนแม่ บ ทด้ า นการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น (Corporate
Sustainability)
ระยะที่ 2 (Phase 2) : ปี 2563-2564 การเปลี่ยนแปลง (Transformation)
การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนของ กฟภ. โดยการนากลยุทธ์ หลักและ
กลยุ ทธ์ย่ อย ที่กาหนดไว้ ในแผนแม่บ ทฯ มาเชื่อมโยงกับ การดาเนินงานของหน่ว ยงานต่า งๆ เพื่ อให้ เกิด การ
นาไปปฏิบัติ (Implementation) โดยดาเนินการตามหลัก (Key Action) ของช่วงการพัฒนานี้ คือ การบูรณาการ
การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder Integration) กล่าวคือ การนาประเด็นความต้องการและ
ความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มาเป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ในรายละเอี ย ดของแผนการด าเนิ น งาน
ตามกลยุ ทธ์ ห ลั กและกลยุ ท ธ์ย่ อ ย รวมถึง การปรับ แผนการดาเนิน งานให้ ส ามารถสร้างคุณค่ าร่ว ม (Creating
Shared Value) ระหว่าง กฟภ. กับ ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถได้รับความร่วมมือที่ดี
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การดาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระยะที่ 3 (Phase 3) : ปี 2565-2567 การยกระดับ (Enhancement)
การเสริมสร้างคุณค่าของกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน จากการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิด หลั กการ และแนวปฏิบั ติในระดับพื้นฐาน ไปสู่ การเป็นกิจกรรมที่สามารถส่ งผลต่อ ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์องค์กร โดยการดาเนินการหลัก (Key Action) ของช่วงการพัฒนานี้ คือ การสร้างความสอดคล้อง
(Consistence) ของกิจกรรมการดาเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน กับ แผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยให้ผลการ
ดาเนินงานด้านความยั่งยืนสามารถสนับสนุน (Support) ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระยะที่ 4 (Phase 4) : ปี 2568-2570 การขยายผล (Expansion)
การพัฒนากิจกรรมด้านความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก เพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจกรรมให้เกิดผลลัพธ์ร่วม
(Collective Impact) โดยการดาเนินการหลัก (Key Action) ของช่วงการพัฒนานี้ คือ การสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อดาเนินกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสาหรับ
การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น (Adaptive Problem) ที่ ต้ อ งอาศั ย การจั ด การจากการบริ ห าร
ความร่ ว มมื อของหลายฝ่ า ย ก่ อให้ เ กิด การยกระดั บความยั่ ง ยืน ทั้ งอุ ตสาหกรรมพลั งงาน (Energy Industry
Sustainability)
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2.2 กรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Framework)

กฟภ. Sustainability Framework
แนวคิดและวิธีการในการพัฒนากรอบการดาเนินงาน
กรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนนั้น กาหนดขึ้นเพื่อแสดงภาพรวมของประเด็นมุ่งเน้น
ที่ กฟภ. จะให้ ค วามส าคั ญต่ อ การบริ ห ารจั ดการเพื่ อการพั ฒ นาความยั่ง ยื น ซึ่ ง แนวคิ ด ในการก าหนดกรอบ
การดาเนิ น งาน คือ แนวคิด “ไตรกาไรสุท ธิ ” (Triple Bottom Line) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ขยายการวัด
เป้าหมายความสาเร็จและคุณค่าขององค์กร ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่เดิมองค์กรทั่วไป
จะมุ่งเน้นเพียงการสร้างกาไร (Profit) แต่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน องค์กรจะต้องให้ความ
สนใจในเรื่ องของมนุษย์ (People) และ โลก (Planet) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การให้ความส าคัญกับ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อมโยง
กับเป้าหมายความสาเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาหรับประเด็นที่มุ่งเน้นในกรอบการดาเนินงานนั้น ได้รับการวิเคราะห์และคัดเลือกมาจากห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ผลกระทบ (Impact) ของการดาเนินการตามภารกิจ (Mission) ขององค์กร รวมถึงบริบทภายนอก
ที่เป็นความท้าทายที่สาคัญต่อการดาเนินงาน โดยการนาประเด็นทั้งหมดมาจัดกลุ่มเป็น 3 มิติ ทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดไตรกาไรสุทธิ (Triple Bottom Line) ที่เลือกใช้

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
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ความหมายของกรอบการดาเนินงาน
กฟภ. ดาเนิ น การพัฒ นาความยั่ งยืนด้ว ยการมุ่งเป้าหมายความส าเร็จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อม ด้ว ยการมุ่งเน้ น ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตและความจาเป็นพื้นฐานทางสั งคมตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายหน่ ว ยงานกากับ และรวมถึงการป้องกันผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม โดยมีการบริห ารจัดการในเชิง
เศรษฐกิจสนับสนุน กล่าวคือ
ด้านสังคม มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับทรัพยากรมนุษย์ของสังคมภายใน ภายนอก และในวงกว้าง
ด้วยการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ (Capability) การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย (Health and
Safety) และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-Being)
ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการร่วม
สร้างเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่าและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพัฒนากิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) การสร้ างประสิ ทธิภ าพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น (Local Environmental Protection)
ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างการเติบโตในเชิงธุรกิจ
ขององค์กร (Business Growth) ทั้งธุรกิจหลัก ธุรกิจเสริม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ ธุรกิจใหม่ จากการสร้างการเข้าถึง
พลังงาน (Affordable Energy) ควบคู่ไปกับการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ย ง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance :
GRC)
ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าว ได้คานึงถึงการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Engagement) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในทุกประเภทของการดาเนินงาน อันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
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บทที่ 3 การแปลงแผนการดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)
กฟภ. ให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง กั บ การบริ ห ารความยั่ ง ยื น ขององค์ ก รในทุ ก ระดั บ ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อม ตลอดจนความต้ องการและความคาดหวัง ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุก กลุ่ ม
มาพิจารณาเพื่อกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานที่ตอบสนองประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนต่างๆ อีกทั้ง
ยังได้นาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (SDGs) ที่ กฟภ. เลือกดาเนินการตอบสนอง 3 เป้าหมาย
คือ 1) ยุติความยากจน 7) พลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และพลังงานสะอาด และ 11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์
ที่ยั่งยืน ตามความสอดคล้องและความสนใจขององค์กรมาเป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินงานด้านความยั่งยืน
จึงได้กาหนดวิธีการแปลงแผนการดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ โดยได้กาหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน
(Sustainability Strategy) เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ (Strategic Objectives) กลยุทธ์ย่อย (Sub-Strategy) รวมถึง
ตัวชี้วัด (Performance Indicator) และแผนการดาเนินงาน ดังนี้
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
4 กลยุทธ์ (Corporate Sustainability Strategy)
เศรษฐกิจ

สังคม

สิง่ แวดล้อม

ผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างความมั่นคงในเชิง
เศรษฐกิจของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนและ
สังคมในวงกว้าง

กลยุทธ์ที่ 3
บริหารจัดการผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 4
บูรณาการการเชื่อมโยงและการ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

12 กลยุทธ์ยอ่ ย (Corporate Sustainability Sub-Strategy)
1. สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของ
องค์กร
2. สร้างการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า
3. สร้างแนวปฏิบัติเพือ่ ความน่าเชือ่ ถือ
แบบบูรณาการ (GRC)

4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์
5. ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ทดี่ ี

7. พัฒนากิจกรรมเพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
8. ส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากร
และ/หรือ การนาทรัพยากรกลับมา
หมุนเวียนใช้
9. ปกป้องสิ่งแวดล้อมของท้องถิน่

10. สร้างความร่วมมือของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยแนวปฏิบัตกิ ารเชื่อมโยง
ในระดับสากล
11. ประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนสาหรับกิจกรรมเพื่อ
สังคม
12. พัฒนาการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผลเพือ่ ให้เกิดแบรนด์ที่ยั่งยืน

8 แผนงานหลักด้านการพัฒนาความยัง่ ยืน (Corporate Sustainability Key Work plan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผนงานส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และการบริการพลังงานไฟฟ้า
แผนงานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า
แผนงานการสนับสนุนการสร้างแนวปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส มั่นคง และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ
แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ทสี่ อดคล้องกับโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ
แผนงานการส่งเสริมความปลอดภัยแก่สังคมภายในและภายนอก
แผนงานการกาหนดกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและสร้างการจดจาในเชิงบวกของสาธารณชน
แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
แผนงานสนับสนุนการสร้างการมีสว่ นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนทีก่ ลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Strategy Map)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
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3.1 ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมายระยะยาว
แผนแม่ บ ทด้ า นการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของ กฟภ. ปี 2563-2567 มี ตัว ชี้ วั ด ผลส าเร็จ และเป้ า หมาย
ระยะยาว 5 ข้อ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟภ. ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การปฏิบัติดังนี้
KPI หลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย Phase 2
การเปลี่ยนแปลง
(Transformation)
ปี 2563-2564

เป้าหมาย Phase 3
การยกระดับ
(Enhancement)
ปี 2565-2567

เป้าหมาย Phase 4
การขยายผล
(Expansion)
ปี 2568-2570

1. EBITDA ธุรกิจองค์กร

ล้านบาท/ร้อยละ

2. EBITDA ธุรกิจเสริม ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง และ ธุรกิจใหม่

ล้านบาท/ร้อยละ

EBITDA การเติบโตของธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องจะมาจากธุรกิจเสริม
(สัดส่วนร้อยละ ~85) และธุรกิจใหม่
(สัดส่วนร้อยละ ~15 ) โดยธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องจะต้องมีการสร้างรายได้ไม่
ต่ากว่า 6,500-7,000 ลบ.

EBITDA เพิ่มขึน้ 25% เมื่อเทียบ
กับปี 2563 ทั้งนี้ สัดส่วนธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องประมาณร้อยละ 13-15
(รายได้รวมของ กฟภ. และบริษัท
ในเครือ)

EBITDA เติบโตเป็น 2 เท่า
เมื่อเทียบกับ ปี 2563
ทั้งนี้สัดส่วนธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่
ต่ากว่าร้อยละ 25 (รายได้รวม
กฟภ. และบริษัทในเครือ)

3. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้าง
กระจายไปยังส่วนต่างๆ จากการ
ข้าถึงบริการไฟฟ้า/ ระบบไฟฟ้า
(ผู้ใช้รายใหม่)

ล้านบาท

กาหนดวิธีการวัดค่าให้ชัดเจน

ประเมินค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึน้ จากการเข้าถึง บริการ
ไฟฟ้า/ ระบบไฟฟ้า (ผู้ใช้รายใหม่)

ขยายผลการประเมินในธุรกิจ
และบริการอื่น ของ กฟภ.

4. การบูรณาการในการยกระดับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า

-

5. การลดการปล่อยก๊าชเรือน
กระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม

T CO2e
หรือล้านบาท

อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)
ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563
สามารถเก็บข้อมูล ก๊าซเรือนกระจก
(GHG) ครอบคลุมวงจรผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Products and Services
life cycles) หลักของ กฟภ.

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567

1. ลดการปล่อย GHG ในวงจร
ผลิตภัณฑ์และบริการ ( products
and services life cycle ) ลง
ร้อยละ 5
2. เก็บข้อมูลผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม อาทิ Air emissions,
Land use, Waste ตลอดจน
Water consumption ครอบคลุม
วงจรผลิตภัณฑ์และบริการ
(Products and Services life
cycles)

1. ลดการปล่อย GHG ใน
วงจรผลิตภัณฑ์และบริการ
(Products and Services
life cycles) ลงร้อยละ 5
เทียบกับ Phase 3
2. มีการกาหนดเป้าหมาย
เพื่อลด Air emissions,
Land use, Waste ตลอดจน
Water consumption
ครอบคลุมวงจรผลิตภัณฑ์
และบริการ (Products and
Services life cycles)
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3.2. กลยุทธ์และกลยุทธ์ย่อยด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Corporate Sustainability Strategy and SubStrategy)
จากแผนที่ กลยุ ทธ์ด้านการพัฒ นาความยั่งยืน (Sustainability Strategy Map) ตัวชี้วัดผลส าเร็จและ
เป้าหมายระยะยาว ข้างต้น ได้มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ / 12 กลยุทธ์ย่อย /
8 แผนงานหลัก ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการด้านพลังงาน
ไฟฟ้าแก่ประชาชนทุกภูมภิ าคอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประเทศมีการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจที่มั่นคง
ตัวชี้วัดหลักของกลยุทธ์ : EBITDA ขององค์กร (ล้านบาท)

กลยุทธ์ย่อยที่ 1
สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
- EBITDA ขององค์กร
(ล้านบาท)
- EBITDA ของธุรกิจเสริม/
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง/ธุรกิจใหม่
(ล้านบาท)
- ความพึงพอใจของลูกค้า

กลยุทธ์ย่อยที่ 2
สร้างการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า

ตัวชี้วัด
ร้อยละของประชากรที่สามารถ
เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
ของ กฟภ.

กลยุทธ์ย่อยที่ 3
สร้างแนวปฏิบตั ิเพื่อความ
น่าเชื่อถือแบบบูรณาการ (GRC)

ตัวชี้วัด
การมีแนวปฏิบตั ิเพือ่ ความ
น่าเชื่อถือแบบบูรณาการ
(GRC) (รอผลการศึกษา)

แผนงานหลัก
แผนงานส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และ
การบริการพลังงานไฟฟ้า

แผนงานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567

แผนงานการสนับสนุนการสร้างแนว
ปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส มั่นคง และ
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
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กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนและสังคมในวงกว้าง
เป้าประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัดหลักของกลยุทธ์ : มูลค่าทางเศรษฐกิจที่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ จากการเข้าถึงบริการไฟฟ้า / ระบบไฟฟ้า
(ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่)
กลยุทธ์ย่อยที่ 4
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ให้สามารถปรับตัวได้ในบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ย่อยที่ 5
ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

กลยุทธ์ย่อยที่ 6
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ทดี่ ี

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะทรัพยากรมนุษย์/ปี

ตัวชี้วัด
- ดัชนีการเจ็บป่วยและการ
ประสบอุบตั ิเหตุ
- ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัย
ในระบบไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

ตัวชี้วัด
- มูลค่าทางเศรษฐกิจที่กระจายไป
ยังส่วนต่าง ๆ จากการเข้าถึง
บริการไฟฟ้า / ระบบไฟฟ้า
(ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่)
- การพัฒนาโครงการทางด้าน
CSR สู่ CSV

แผนงานหลัก
แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาทุน
มนุษย์ที่สอดคล้องกับโอกาสและ
ความท้าทายทางธุรกิจ

แผนงานการส่งเสริมความปลอดภัย
แก่สังคมภายในและภายนอก

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567

- แผนงานการกาหนดกิจกรรมทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้าง
คุณค่าร่วมกับสังคมและสร้างการ
จดจาในเชิงบวกของสาธารณชน
- แผนงานการส่งเสริมความปลอดภัย
แก่สังคมภายในและภายนอก
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กลยุทธ์ที่ 3
บริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เป้าประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถบริหารจัดการภารกิจหลักขององค์กร ในรูปแบบของการอนุรักษ์
ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัดหลักของกลยุทธ์ : เปอร์เซ็นต์การลดการปล่อย GHG ในการดาเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
กลยุทธ์ย่อยที่ 7
พัฒนากิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ย่อยที่ 8
ส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากร
และ/หรือ การนาทรัพยากรกลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่

กลยุทธ์ย่อยที่ 9
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
- จานวนกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อปี
- เปอร์เซ็นต์การลดการปล่อย GHG
ในการดาเนินธุรกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

ตัวชี้วัด
อัตราส่วน Eco-Efficiency

ตัวชี้วัด
เปอร์เซ็นต์การลดการปล่อย
ของเสียจากการดาเนินงาน

แผนงานหลัก

แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
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กลยุทธ์ที่ 4
บูรณาการการเชื่อมโยงและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยมุ่งเน้นในการสร้างสมดุล
ของการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่
ตัวชี้วัดหลักของกลยุทธ์: ความพึงพอใจของ Stakeholder

กลยุทธ์ย่อยที่ 10
สร้างความร่วมมือของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยแนวปฏิบัติการเชื่อมโยง
ในระดับสากล

ตัวชี้วัด
- มีกระบวนการเชื่อมโยงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
และแผนการตอบสนอง
- ระดับความพึงพอใจของ Stakeholder
& Customer

กลยุทธ์ย่อยที่ 11
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนสาหรับกิจกรรมเพื่อสังคม

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรมทางสังคมที่ได้รับ
การประเมินผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทางสังคม (SROI) ต่อปี

กลยุทธ์ย่อยที่ 12
พัฒนาการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล
เพื่อให้เกิดแบรนด์ที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ระดับการรับรู้/ตระหนักเกี่ยวกับ
การปฏิบัตดิ ้านความยั่งยืนของ
กฟภ.

แผนงานหลัก
แผนงานสนับสนุนการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานการกาหนดกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างคุณค่า
ร่วมกับสังคมและสร้างการจดจาในเชิงบวกของสาธารณชน

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
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3.3 แผนงานหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Corporate Sustainability Key Work plan)
จากกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ได้มีการกาหนดแผนงานหลัก และแผนงานย่อยที่คัดเลือกจาก
แผนงานสาคัญของ กฟภ. ดังนี้
1. แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กฟภ.
จานวน 26 แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก ปี 2563
จานวน 20 แผนงาน/โครงการ
3. แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) ปี 2563
จานวน 17 แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการย่อยด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Corporate Sustainability Sub-Work plan)
แผนงานหลักและวัตถุประสงค์
1. แผนงานส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน และการบริการพลังงานไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ.
สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม
ที่ดีขึ้น

แผนงานย่อย
1.1 แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563
1) การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจาหน่าย
(OM1)
2) การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่าย โดย Smart Grid
(OM2)
3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (OM3)
4) ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (OM4)
5) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) (CR1)
6) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐาน
ลูกค้ารายสาคัญ (CRM) (CR2)
7) สร้างประสบการณ์ทดี่ ีกับลูกค้า (Customer
Experience)(CR3)
8) ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (NM1)
9) การผลักดันผลประกอบการและการสร้าง Brand Image
ของบริษัทในเครือ (NM2)
10) Change Management (OC3)
1.2 แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก
1) ศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ กฟภ. (ท.)
2) การจัดทาแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารนาร่อง (ธ.)

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567
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แผนงานหลักและวัตถุประสงค์

2. แผนงานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
เข้าถึงพลังงานไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเข้าถึงพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่จาหน่ายไฟฟ้าของ
กฟภ. ทั้งหมด

3. แผนงานการสนับสนุนการสร้างแนวปฏิบัติ
ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีความ
โปร่งใส มั่นคง และสอดคล้องกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ และความ
มั่นใจในการดาเนินธุรกิจ ที่ทาให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

แผนงานย่อย
3) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบ
ครบวงจาร “PEA Smart Plus” (ทส.)
4) การพัฒนาออกแบบเพิ่มความแข็งแรงเสาไฟฟ้า (ออกแบบและ
ทดลองผลิตพร้อมทดสอบเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด 22.00
เมตรรับโมเมนต์ใช้งาน 30 ตัน-เมตร) (กบ.)
5) แผนงานยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร โดยเพิ่มผู้
ให้บริการรับชาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (บ.)
6) โครงการงานบารุงรักษาระบบจาหน่ายแบบบูรณาการ (ภ1)
7) โครงการปรับภูมิทัศน์ระบบจาหน่ายแบบบูรณาการ (ภ2)
8) การจัดระเบียบสายสื่อสารของสายงานการไฟฟ้าภาค 3 (ภ3)
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงในการ
จ่ายไฟฟ้า (ภ4)
2.1 แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563
1) OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ. 1)
2) OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ. 2)
2.2 แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก
1) คู่มือสนับสนุนด้านงานโยธาสาหรับโครงการ "โซล่าภาค
ประชาชน" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (วศ.)
2) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บา้ นเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะ
ที่ 2 (ว.)
3.1 แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563
1) OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2) OC1.4 แผนยกระดับการดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน OECD
และเกณฑ์การกากับดูแลของ สคร.
3) RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานให้มคี วามคล่องตัวในการ
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
4) RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม.
กฎหมายใหม่ และปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
การดาเนินงานของ กฟภ. และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3.2 แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก
1) แผนงานการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายอย่างยั่งยืน (สกม.)
2) แผนงานการตรวจสอบประจาปี 2563 (สตภ.)
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แผนงานหลักและวัตถุประสงค์
4. แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ที่
สอดคล้องกับโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. มีแผนการ
พัฒนาบุคลากรทีส่ ามารถตอบสนองทิศทางของ
ธุรกิจ และแนวโน้มของบริบทโลก

แผนงานย่อย
4.1 แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563
1) HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทลั
ที่รองรับการดาเนินธุรกิจและพัฒนาการส่งเสริม Digital
2) HR2.2 การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อม
ต่อการดาเนินธุรกิจ
3) HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
และนาไปใช้ประโยชน์
4) HR2.4 แผนพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณ์
แข่งขัน (New-skill/Up-skill/ Re-skill)
5. แผนงานการส่งเสริมความปลอดภัยแก่สังคม 5.1 แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563
ภายในและภายนอก
1. OC1.2 แผนงานยกระดับการดาเนินงานเรื่องความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถ
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยที่
2. OC1.3 แผนงานจัดทามาตรฐานและกระบวนการทีส่ นับสนุน
เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ทั้งในด้านการเป็นผู้ให้
การดาเนินงานความปลอดภัยในการทางาน
บริการ และการเป็นผูร้ ับการบริการ
(กฟภ.-SMS)
5.2 แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก
แผนงาน Check It ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค
ต่างๆ (สวก.)
6. แผนงานการกาหนดกิจกรรมทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคมและสร้างการจดจาในเชิงบวกของ
สาธารณชน
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถ
ยกระดับกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
กฟภ. ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความ
ยั่งยืน

6.1 แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563
1) OC1.5 แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
2) OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธ์โครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก
1) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและ
ประหยัด
2) โครงการ 1 ตาบล 1 ช่างไฟฟ้า (ส.)
3) โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน (ส.)
6.3 แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.)
1) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและ
ประหยัด (ส.)
2) แผนดาเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
3) แผนงานการพัฒนาการรายงานความยั่งยืนของ กฟภ. ตามกรอบ
แนวทางรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI)
4) โครงการ PEA รักษ์น้า สร้างฝาย
5) โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย
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แผนงานหลักและวัตถุประสงค์

แผนงานย่อย
6) แผนงานพัฒนากระบวนการจากคูม่ ือ ISPA (พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนสาคัญ )
7) งานสารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
8) แผนงานการประเมินผลลัพธ์โครงการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
9) โครงการ PEA LED
10) โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพือ่ ชุมชน
11) โครงการเศษกิ่งไม้สร้างเศรษฐกิจชุมชน
12) โครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม
13) งานมวลชนสัมพันธ์โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
14) โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม
15) โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
16) โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า
7. แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการ
7.1 แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก
สิ่งแวดล้อม
1) การนาน้ามันหม้อแปลงเก่ากลับมาใช้งาน (ป.)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. เกิดการ
2) โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะและกระดาษในสานักงาน
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ครอบคลุม
ใหญ่ กฟภ. (อ.)
การดาเนินงานเกีย่ วกับการลดผลกระทบจากการ
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecoใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท โดยมี
efficiency) (ส.)
ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
7.2 แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.)
- โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) (คณะทางาน)
8. แผนงานสนับสนุนการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถ
ยกระดับในการสร้างการมีส่วนร่วม และ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความ
ร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

8.1 แผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี พ.ศ. 2563
1. OC2.1 แผนงานวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องตามกระบวนการของ กฟภ.
2. OC2.2 แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้าน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8.2 แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) จากทุกสายงาน/สานัก
- แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(กลุ่มภาครัฐ) (ย.)
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ภาคผนวก
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แผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี พ.ศ. 2563
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กฟภ.
จํานวน 26 แผนงาน/โครงการ

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567

แผนกำรดำเนินงำน กฟภ. ประจำปี 2563 ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ของ กฟภ.
แผนงำน/งำน/โครงกำร

ลำดับ

1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจาหน่าย (OM1)

แผนงำน/งำน/โครงกำร
แผนงานจัดทามาตรฐานและกระบวนการที่สนับสนุนการดาเนินงานความปลอดภัยในการทางาน (PEA-SMS)
14
(OC1.3)

ลำดับ

2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ. 1) (OM1.5)

15 แผนยกระดับการดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน OECD และเกณฑ์การกากับดูแลของ สคร. (OC1.4)

3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ. 2) (OM1.6)

16

4 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่าย โดย Smart Grid (OM2)

17 แผนงานประเมินผลลัพธ์โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (OC1.6)

5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (OM3)

18

6 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน (OM4)

19 แผนงานยกระดับการดาเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล (OC1.2)

7

ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล (Customer Service)
(CR1)

แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
(OC1.5)
แผนงานวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียที่สอดคล้องตามกระบวนการของ กฟภ.
(OC2.1)

20 แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย (OC2.2)

8 การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ (CRM) (CR2)

โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัตงิ านให้มคี วามคล่องตัวในการ
21 ดาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (RS2.1)

9 สร้างประสบการณ์ที่ดกี บั ลูกค้า (Customer Experience) (CR3)

โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม่ และปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน กฎ
22 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัตงิ านเพื่อรองรับการดาเนินงานของ กฟภ. และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (RS2.2)

10 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (NM1)

23

11 การผลักดันผลประกอบการและการสร้าง Brand Image ของบริษัทในเครือ (NM2)

24 การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ (HR2.2)

12 Change Management (OC3)

25 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนาไปใช้ประโยชน์ (HR2.3)

13 โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (OC1.1)

แผนพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณ์แข่งขัน
26 (New-skill/Up-skill/ Re-skill) (HR2.4)

แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจทิ ัลที่รองรับการดาเนินธุรกิจและพัฒนาการส่งเสริม
Digital (HR2.1)

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

35

36

แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)
จากทุกสายงาน/สานัก ปี 2563
จานวน 20 แผนงาน/โครงการ

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนของ กฟภ. ปี 2563-2564

แผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาความยั่งยืน ประจาปี 2563 ทุกสายงาน รวม 20 แผนงาน/โครงการ
ที่

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 ทุกสายงาน รวม 20 แผนงาน/โครงการ
1
คู่มือสนับสนุนด้านงานโยธาสาหรับโครงการ "โซล่าภาคประชาชน"
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2

3

4

5

กิจกรรม
1) สายงานวิศวกรรมจัดทาแผนการดาเนินงาน และแต่งตั้งคณะทางาน
2) คณะทางานศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทาคู่มือ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กฟภ.
3) คณะทางานเตรียมการฝึกอบรมให้กับ วศก. โยธา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ของทุกๆ กฟข. ทั้ง 12 เขต
โดยจะทาการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 วัน ซึ่งมีเนื้อหาการฝึกอบรมภายใต้วตั ถุประสงค์ของโครงการ
4) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม ฝึกอบรม และประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
5) คณะทางาน ติดตาม และประเมินผลโครงการเป็นรายไตรมาส และรายปี พร้อมทั้งสารวจความพึงพอใจ และ
สรุปผลการดาเนินการ

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1-4

1) พนักงานที่ทาหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่ กฟข. และ กฟฟ.
หน้างานได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการออกแบบ
หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา ไม่น้อยกว่า 100 คน
2) บุคคลภายนอกได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการ
ไตรมาส 1-3 ออกแบบ หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ไม่น้อยกว่า 50 คน

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บา้ นเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2

ความสาเร็จของการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มี
ไตรมาส 1-4 ไฟฟ้าใช้ ตามโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
อนุมัติ ครม. จานวน 141,960 ครัวเรือน ร้อยละ 100

การจัดทาแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารนาร่อง

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร
“PEA Smart Plus”

1) ทบทวนแผนการจัดระเบียบในปี 2562
2) ประชุมหารือคณะทางานและส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในการจัดระเบียบ
3) สรุปรายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
1) รายงานศึกษา วิเคราะห์ PSP ระยะที่ 1
2) การดาเนินงาน
2.1) แผนการดาเนินงานศึกษาและพัฒนา
2.2) รายงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
2.3) เอกสารการออกแบบระบบ ประกอบด้วย System Design Document
และ Software Design Document
2.4) พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ งวดงานที่ 2
2.4.1) Unit Test
2.4.2) System Integration Test : SIT
2.4.3) User Acception Test : UAT
3) พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ งวดงานที่ 3
3.1) Unit Test
3.2) System Integration Test : SIT
3.3) User Acception Test : UAT
4) พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ ส่วนที่เหลือจากงวดงานที่ 2-3
4.1) Unit Test
4.2) System Integration Test : SIT
4.3) User Acception Test : UAT

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.02

วศ.

0.50

ท.

1663

ว. / กคก.

-

ธ. / ภ 1-4

14.58

ทส.

1) จานวนหน่วยงานระดับเขตที่ได้รับการฝึกอบรม
ระดับ 5.0 / 5.0 คะแนน
2) ผลสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน

ศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน 1) ฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก
หลังคาของ กฟภ.
1.1) ประสานงานกับ ฝสส.
1.2) จัดทาอนุมัติ
1.3) จัดฝึกอบรม
1.4) รายงานผล
2) ฝึกอบรมให้กับพนักงาน กฟภ.
2.1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2) จัดทาอนุมัติ
2.3) จัดฝึกอบรม
2.4) รายงานผล
ขยายเขตระบบฟ้าให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
จานวน 20,000 ครัวเรือน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน ร้อยละ 100
ไตรมาส 1-2
1) ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของ กฟภ.
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 80
2) เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานที่รับผิดชอบลดลง ร้อยละ 50
3) จานวนลูกค้าที่ถูกงดจ่ายไฟ จากการชาระค่าไฟเกิน
กาหนดลดลง ร้อยละ 40
4) ลูกค้ามีการใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง PEA
Smart Plus เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
5) จานวนรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านช่องทาง
PEA Smart Plus เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
6) มูลค่าของการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง
ไตรมาส 1-4 PEA Smart Plus เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
7) มีการขยายฐานลูกค้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40

37

ที่

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 ทุกสายงาน รวม 20 แผนงาน/โครงการ (ต่อ)
6
การพัฒนาออกแบบเพิ่มความแข็งแรงเสาไฟฟ้า (ออกแบบและทดลองผลิตพร้อมทดสอบเสา
ไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด 22.00 เมตร
รับโมเมนต์ใช้งาน 30 ตัน-เมตร)

7

8

9

การนาน้ามันหม้อแปลงเก่ากลับมาใช้งาน

โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะและกระดาษในสานักงานใหญ่ กฟภ.

แผนงานยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร โดยเพิ่มผู้ให้บริการรับชาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้
ไฟฟ้ารายย่อย

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

1) ออกแบบเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด 22.00 เมตร รับโมเมนต์ใช้งาน 30 ตัน-เมตร ตามแนวคิด "เสารักโลกประสิทธิภาพ
สูง" โดยปรับปรุง-พัฒนาให้ได้แบบที่ดีที่สุด
2) ทดลองผลิต และทดสอบเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด 22.00 เมตร รับโมเมนต์ใช้งาน
30 ตัน-เมตร ตามแนวคิด "เสารักโลกประสิทธิภาพสูง" ตามที่ได้ออกแบบไว้
3) สรุปผลการทดสอบเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด 22.00 เมตร
รับโมเมนต์ใช้งาน 30 ตัน-เมตร รายงานผู้บริหารเพื่อขออนุมัตินาแบบออกใช้งานจริง หากทดสอบผ่าน
4) สื่อสารส่วนเกียวข้องเพื่อนาเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด 22.00 เมตร
รับโมเมนต์ใช้งาน 30 ตัน-เมตร ออกสู่การใช้งานจริง

1) เสาที่ทดลองผลิตและนามาทดสอบผ่านการทดสอบ
ร้อยละ (90±10)
2) ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนของสายงาน
ก่อสร้างและบริหารโครงการ ร้อยละ (95±5)
ร้อยละ 100 = 5 คะแนน
ร้อยละ 90 = 4 คะแนน
ไตรมาส 1-4 ร้อยละ 80 = 3 คะแนน
ร้อยละ 70 = 2 คะแนน
ร้อยละ 60 = 1 คะแนน
2) ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ. ที่
ตอบสนองต่อความคาดหวัง ของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน

1) ฝมป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการดาเนินงานและกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2) ฝมป. ร่วมกับ กฟฟ.หน้างาน ฝึกอบรมเรื่องวิธกี ารคัดแยก ,การทดสอบ , การจัดเก็บ , การจาหน่าย และการทาลาย
น้ามันหม้อแปลง จานวน 12 เขตๆละ 20 คน ตามรายละเอียดต่อรุ่น ดังนี้
2.1) ฝึกอบรมระยะเวลา 3 วัน และ ฝึกภาคปฏิบตั ิ 1 วัน
2.1.1) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ประมาณ 20,000 บาท ต่อ รุ่น
2.1.2) ค่าอุปกรณ์ในการจัดเก็บน้ามันหม้อแปลงเก่าผ่านการใช้งานของหน้า
2.2) งานขณะบารุงรักษา 10,000 บาทต่อชุดจานวน 10 ชุดต่อรุ่น
2.2.1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 มื้อต่อคน
2.2.2) ค่าเบีย้ เลี้ยง ที่พักแรม 1,000 บาท ต่อคนต่อวัน
2.3.3 ค่าจ้างวิทยากรภายนอกและภายในจานวนเงิน 60,000 บาท/รุ่น
รวมประมาณ 300,000 บาทต่อรุ่น
3) ประเมินผลการดาเนินการตามแผน พร้อมกับนาข้อมูลมาปรับปรุงให้หน้างานสามารถดาเนินการได้และถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายกาหนด
4) ทบทวนการปฏิบตั ิงานของแต่และการไฟฟ้าเพื่อนาปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือวิธปี ฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง

1) สามารถจัดเก็บน้ามันหม้อแปลงเก่าผ่านการใช้งานเพื่อ
นากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 15%ของค่าเฉลี่ย
ปริมาณการจัดซื้อน้ามันหม้อแปลงใหม่โดย กคบ. ย้อนหลัง
3 ปี (ปี 2560-2562) ระดับ 4.5 / 5.0 คะแนน
2) คะแนนความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อการบริการ
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน
3) จานวนข้อร้องเรียนที่ลดลง ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน
4) การมีส่วนร่วมของพนักงานต่อการจัดเก็บน้ามันหม้อ
ไตรมาส 1-4
แปลงและนาน้ามันหม้อแปลงเก่ากลับมาใช้งาน
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน
5) ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
งาน
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน

1) แต่งตั้งคณะทางานโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะและกระดาษ
ในสานักงานใหญ่ กฟภ.
2) พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อเนื่องจากแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
3) อบรมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ
4) สารวจภาชนะรองรับขยะ, ภาชนะใส่กระดาษ ที่ชารุด และจัดหาทดแทน
5) จัดวางภาชนะรองรับขยะอาคาร LED กฟภ. สนญ.
6) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ
7) ประเมินการคัดแยกขยะ และกระดาษของพนักงานในสานักงานใหญ่ กฟภ.
8) พิจารณาและปรับปรุงพื้นที่สาหรับจัดเก็บขยะและเศษกระดาษ
9) สรุปผลการจัดทาโครงการ

1) จานวนพื้นที่สาหรับจัดเก็บขยะและกระดาษ 2 แห่ง
2) จุดวางภาชนะรองรับขยะและกระดาษ 31 จุด
3) แผนการจัดการคัดแยกขยะและกระดาษในสานักงาน
ใหญ่
กฟภ. 1 แผนงาน
4) ผลประเมินการคัดแยกขยะ และกระดาษของพนักงาน
ไตรมาส 1-4 ในสานักงานใหญ่ กฟภ. ร้อยละ 70
5) แบบประเมินความพึงพอใจงานดูแลรักษาความสะอาด
เฉพาะในส่วนของการจัดการขยะภายในสานักงานใหญ่
กฟภ.
ร้อยละ 80

1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับชาระเงิน เพื่อเพิ่มจานวนผู้
ให้บริการให้มากขึ้น
2) ผู้ให้บริการพัฒนาระบบการรับชาระเงินให้สอดคล้องกับ กฟภ.
3) ทดสอบระบบการรับชาระเงินให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ กฟภ.
4) ลงนามในสัญญาร่วมกันระหว่าง กฟภ. และผู้ให้บริการ
5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางและผู้ให้บริการรับชาระเงินค่าไฟฟ้า

ไตรมาส 1-4

1) ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนร้อยละ 100
2) จานวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่ชาระเงินค่าไฟฟ้าผ่าน
ทุกช่องทางเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 5

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.45

กบ.

3.60

ป. / ฝมป.

0.32

อ.

-

บ. / กรด.

38

ที่

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 ทุกสายงาน รวม 20 แผนงาน/โครงการ (ต่อ)
10 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด

11

12

13

โครงการ 1 ตาบล 1 ช่างไฟฟ้า

โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน

แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

1) ผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตามแผน
2) ประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการ
3) สรุปรายงานผลและปัญหาอุปสรรค

1) ไม่รู้เลย
= 1 คะแนน
2) พอรู้บา้ ง
= 2 คะแนน
3) รับรู้
= 3 คะแนน
ไตรมาส 1-4 4) รับรู้และอธิบายได้ = 4 คะแนน
5) รับรู้และนาไปปฏิบตั ิ = 5 คะแนน
ค่าเป้าหมาย ระดับ 3.0 / 5.0 คะแนน

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทาแผนการดาเนินงานและกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2) กฟภ. ประชุมร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 แห่ง / สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
56 แห่ง เรื่อง แผนและงบประมาณ
3) รับสมัคร คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐาน ประเมินความรู้ความสามารถ
4) ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน และ หลังเข้ารับการฝึกอบรม (Pre-Test – Post-Test) และสรุปผลการทดสอบ
ส่งผลให้กับ กคส.
5) กฟภ. ร่วมกับ กพร. จัดพิธมี อบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 พร้อมกล่อง
เครื่องมือสาหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดย กฟภ. เป็นผู้จดั หา
6) ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ สถาบัน/สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กฟภ. ในแต่ละพื้นที่ และช่องทางอื่นๆ
7) กฟภ. ติดตามประเมินผลโครงการฯ เป็นรายไตรมาสและรายปี โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและมีแบบฟอร์มการ
ติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน
8) สารวจความพึงพอใจและสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
9) รวบรวม จัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการประเมินให้ กฟภ.

1) ประเมินผลจากการสารวจภาพลักษณ์ขององค์กร
ระดับ 4.5 / 5.0 คะแนน
2) ผลสารวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการช่างจาก
โครงการ 1 ตาบล 1 ช่างไฟฟ้า (โดย App PEA HERO
CARE and Services Feature) ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน
3) จานวนครั้งที่ถูกเรียกทั้งบริการผ่าน App PEA HERO
CARE and Services 5,000 ครั้ง
ไตรมาส 1-4 4) รายได้ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ
20,000 บาท/คน/ปี
5) จานวนช่างที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน

1) สารวจพื้นที่เพื่อดาเนินโครงการฯ
2) คัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ
3) จัดกิจกรรมสานเสวนา เก็บข้อมูลด้านการใช้ลพลังงาน รายได้ชุมชน
ประโยชน์ที่ชุมชน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับจากการดาเนินโครงการฯ
4) จัดทาประมาณการ กาหนด Spec และราคาอ้างอิง
5) ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
6) ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
7) ดาเนินการก่อสร้าง
8) ตรวจรับงาน และบริษัทส่งมอบงาน
9) จัดพิธเี ปิดและส่งมอบโครงการ

1) สรุปประเด็นเร่งด่วนจากผลการสารวจฯ จากปี 2562 ที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(กลุ่มภาครัฐ)
2) จัดทาแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)
3) นาเสนอฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าสายงาน และนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน พร้อมมีการติดตาม
รายงานในภาพรวมของแผนงานต่อไป
4) ทาการสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่ม
ภาครัฐ) เพื่อนาผลลัพธ์มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนในปีต่อไป

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

30.00

ส.

8.00

ส.

3.00

ส.

-

ย. / กผส. /
ฝนย.

1) ประเมินผลจากการสารวจภาพลักษณ์ขององค์กร ระดับ
4.0 / 5.0 คะแนน
2) ผลสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ประโยชน์
จากโครงการฯ ที่ กฟภ. สนับสนุน ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน
ไตรมาส 1-4

1) ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)
ร้อยละ 100
2) ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ.
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไตรมาส 1-4
(กลุ่มภาครัฐ) ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน

39

ที่

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 ทุกสายงาน รวม 20 แผนงาน/โครงการ (ต่อ)
14 แผนงานการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายอย่างยั่งยืน

15

16

17

18

แผนงาน Check It ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านช่างเทคนิคต่างๆ

แผนงานการตรวจสอบประจาปี 2563

โครงการงานบารุงรักษาระบบจาหน่ายแบบบูรณาการ

โครงการปรับภูมิทัศน์ระบบจาหน่ายแบบบูรณาการ

กิจกรรม
1) เผยแพร่แผนงานการนาเทโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย เช่น การนาระบบ E-Investigate มาใช้
ในกระบวนการสอบสวน
2) จัดศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาดาเนินงานด้านกฎหมาย

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

1) นิติกร PEA เข้าใจวัตถุประสงค์ของการมีระบบ
E-Investigate ไม่น้อยกว่า 100 คน
2) นิติกรที่ไปดูงานมีวสิ ัยทัศน์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
มากขึ้น และสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ไตรมาส 1-4
การปฏิบตั ิงาน
3) นิติกรมีความรู้ความเข้าใจว่าระบบสารสนเทศสามารถ
นามาใช้ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.20

สกม.

2.40

สวก. / กปภ.

1) จัดทาโปรแกรม Check it แล้วเสร็จสมบูรณ์
2) ขยายผลการใช้โปรแกรม และนาเสนอการใช้งาน กฟข. ต่างๆ 12 เขต
3) นาไปใช้งานจริงทุก กฟฟ.
4) ติดตาม ประเมินผล การใช้งานโปรแกรม Check it เป็นรายไตรมาส

1) ประเมินผลจากการใช้โปรแกรม Check it ร้อยละ 100
2) สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ √DI ไม่เกิน 5% ของสถิติปกี ่อน
ไตรมาส 1-4 3) ไม่เกิดข้อร้องเรียนต่อ PEA 10 ครั้ง/ปี

1) จัดทาแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปี โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) ดาเนินการตามแผนการตรวจสอบประจาปี ตามข้อ 1 ไตรมาส 1-4
3) ติดตามผลการตรวจสอบ

1) คะแนนความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการ
ปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบภายใน
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน
2) คะแนนความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ไตรมาส 1-4 ต่อการปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบภายใน
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน
3) คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยรับตรวจ)
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน

12.83

สตภ.

1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงาน
2) พิจารณาเลือกพื้นที่ในการดาเนินการโครงการ
3) อบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้แทนชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการในการขยายผลนาโปรแกรมแอพพลิเคชัน
(APSA) ร่วมใช้งาน ในพื้นที่ กฟน.1-2-3
4) ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน
5) วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
6) สรุปผลการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1) ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
1.1) SAIFI จานวนครั้ง/ราย/ปี
ลดลง ร้อยละ 10 จากปี 2562
ไตรมาส 1-4 1.2) SAIDI นาที/ราย/ปี
ลดลง ร้อยละ 10 จากปี 2562
2) ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้า (ในพื้นที่เข้าร่วม
โครงการ) ระดับ 5.0 / 5.0 คะแนน

0.30

กบว. (ภ1)

0.23

ภ2 / กฟฉ. 1-3

แผนงานบริหารจัดการต้นไม้
ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3 กาหนดเส้นทาง (กฟฟ. ละ 5 กิโลเมตร) และดาเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามตาม
รุกขกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดย รุกขกร)

ดาเนินการตามแผนระยะทางที่กาหนด 180 กิโลเมตร

40

ที่

แผนงาน/โครงการ/งาน

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.16

ภ3 / กฟก. 1-3

-

ภ4 / กฟต. 1-3

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 ทุกสายงาน รวม 20 แผนงาน/โครงการ (ต่อ)
19

20

การจัดระเบียบสายสื่อสารของสายงานการไฟฟ้าภาค 3

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงในการจ่ายไฟฟ้า

1) การปรับปรุงระบบจาหน่ายและสายสื่อสารที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง ที่ไม่เป็นระเบียบและ/หรือที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อม
ลงข้อมูลในระบบ GIS
2) จัดระเบียบสายสื่อสารหน้าหน่วยงานราชการ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม (กฟฟ.1-3, กฟส. และ กฟย. ละ 1
แห่ง) (สารวจพื้นที่ก่อนดาเนินการ หาก กฟฟ. ใด ได้ดาเนินการหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ครบถ้วนแล้ว ให้
พิจารณาขยายผลการดาเนินงานตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

1) การจัดระเบียบสายสื่อสารที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง ที่ไม่
เป็นระเบียบและ/หรือที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลใน
ระบบ GIS 116 งาน 900 กิโลเมตร
2) การจัดระเบียบสายสื่อสารหน้าสถานที่ราชการ 180 แห่ง
ไตรมาส 1-4
3) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ระดับ 4.0 / 5.0 คะแนน

1) ประชุมคณะทางานฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม ตามแนวทางในการดาเนินโครงการ ของแต่ละ
พื้นที่นาร่อง ประจาปี 2563
2) ลงพื้นที่เพื่อสารวจ และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาข้อตกลงฯ พร้อมสานเสวนารับฟังเสียง
พร้อมสื่อสารแนวทางการดาเนินโครงการฯ กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย กฟข. ละ 1 เส้นทาง ก่อนการดาเนินการ
3) ดาเนินการตามแผนงานแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องอันเกิดจากต้นไม้อย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ปลูกผักสวนครัวใต้แนวสายไฟฟ้า หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4) ติดตามผลการดาเนินการ / สารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
5) สรุปผลการดาเนินการ

1) ความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ 100
2) ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า SAIFI, SAIDI
ในพื้นที่เป้าหมาย ระดับ 5.0 / 5.0 คะแนน
3) จานวนข้อร้องเรียน ด้านกระแสไฟฟ้าขัดข้องลดน้อยลง
ร้อยละ 10
4) ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ PEA
ไตรมาส 1-4 ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.21 / 5.0 คะแนน
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แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.)
ปี 2563
จานวน 17 แผนงาน/โครงการ

แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567

แผนปฏิบตั ดิ า้ นสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.)
ที่

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนปฏิบตั ดิ า้ นสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
1
แผนดำเนินงำนตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

2

แผนงำนกำรพัฒนำกำรรำยงำนควำมยั่งยืนของ กฟภ. ตำมกรอบแนวทำงรำยงำนสำกล
(Global Reporting Initiative : GRI)

3

โครงกำร PEA รักษ์น้ำ สร้ำงฝำย

4

โครงกำรคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

5

แผนงำนพัฒนำกระบวนกำรจำกคู่มือ ISPA (พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
สำคัญ)

6

7

8

งำนสำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.

แผนงำนกำรประเมินผลลัพธ์โครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงกำร PEA LED

กิจกรรม
1) เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำงนด้ำน CSR
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
3) กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำน CSR
4) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
1) จัดทำเนื้อหำรำยงำนควำมยั่งยืนประจำปีของ กฟภ. ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GRI
2) พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลสำหรับใช้จดั ทำเนื้อหำรำยงำนควำมยั่งยืนประจำปีของ กฟภ.
3) จัดทำรูปเล่มรำยงำนควำมยั่งยืนประจำปี ของ กฟภ.

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

1) ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรด้ำน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ไตรมำส 1-4 2) ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 100

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7.00

กพส. / กฟข.

4.66

กพส.

3.20

กคส. / กฟข.

1.50

กคส. / กฟข.

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ไตรมำส 1-4

สร้ำงฝำยกักเก็บและชะลอน้ำในพื้นที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 แห่ง โดยใช้วสั ดุคอนกรีต
ชำรุดและอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพ
1) จัดกิจกรรมปลูกหญ้ำทะเล จำนวน 1 แห่ง
2) จัดกิจกรรมวำงปะกำรังเทียม จำนวน 1 แห่ง
1) ดำเนินโครงกำรในพื้นที่ชุมชนสำคัญตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกชุมชนสำคัญ
2) ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ของชุมชนสำคัญ ตำมกระบวนกำรที่กำหนด (ISPA)
3) สรุปผลกำรวิเครำะห์จดั ลำดับควำม ประเด็นสำคัญของชุมชน พร้อมสรุปผลกำรสำนเสวนำ
4) ทบทวนแผนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ
5) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
ไตรมำส 1-4 สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
ไตรมำส 1-4
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ไตรมำส 1-4

2.98

กพส. / กคส. /
กฟข.

จัดทำแบบสอบถำม สำรวจ วิเครำะห์และประเมินผลควำมพึงพอใจของโครงกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ

1) ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคม
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ไตรมำส 1-4 2) ผลสำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ระดับ 5.0 / 5.0 คะแนน

0.20

กคส.

0.81

กพส. / กคส.

22.00

กคส. / กฟข.

1) คัดเลือกโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลลัพธ์โครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบ
2) วำงแผนกำรดำเนินงำนเพื่อรวบรวมข้อมูล
3) ติดตำมเก็บข้อมูลโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลลัพธ์โครงกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SROI)
4) วิเครำะห์ประเมินผลลัพธ์ทำงสังคมของโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5) สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรเพื่อนำไปปรับปรุงโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1) PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย
โดยเปลี่ยนหลอดไฟ LED ให้วดั จำนวน 12 แห่ง
2) เพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำระบบไฟฟ้ำรอบ “อ่ำงเก็บน้ำเขำเต่ำ”
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเพิ่มประสิทธิภำพควำมส่องสว่ำงเรือประมง

1) ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคม
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
2) ควำมสำเร็จในกำรยกระดับโครงกำรด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ไตรมำส 1-4

ไตรมำส 1-4

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
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ที่

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนปฏิบตั ดิ า้ นสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
9
โครงกำรชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

10

11

โครงกำร PEA พลังงำนสะอำดเพื่อชุมชน

โครงกำรเศษกิ่งไม้สร้ำงเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรม
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงถูกต้อง ให้กับชุมชนจำนวน 12 ชุมชน โดยดำเนินกำร 6 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย
2) กิจกรรม PEA – ประชำร่วมใจระบบไฟมั่นคง
3) กิจกรรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์ ใน
สถำบันกำรศึกษำ
4) กิจกรรมให้ควำมรู้นักศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภั
5) จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
6) นำพนักงำนและลูกจ้ำงของ กฟภ. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและปลอดภัย จัดกิจกรรมตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ชำรุด )

ช่วงเวลา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมำส 1-4

ไตรมำส 1-4

พัฒนำกำรแปรรูปเศษกิ่งไม้จำกกำรตัดลิดลำน
ตำมแนวระบบสำยไฟฟ้ำของ กฟภ. สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน จำนวน 3 แห่ง

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
ไตรมำส 1-4 สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100

โครงกำร PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนควำมสุขสู่สังคม

13

งำนมวลชนสัมพันธ์โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ

จัดกิจกรรมให้พนักงำน กฟภ. มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกำส จำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ กฟภ. ทั้ง 4 ภำค
(ภำคละ 1 ครั้ง)
จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ

14

โครงกำร PEA ช่วยเหลือสังคม

จัดหำถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่มกันหนำว น้ำดื่ม หรือสิ่งของต่ำงๆ มอบให้ผู้ประสบภัยพิบตั ิ

15

โครงกำร PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับนักศึกษำ วปอ. รุ่นที่ 27
มูลนิธแิ สง-ไซ้กี เหตระกูล และ นสพ.เดลินิวส์ ตรวจรักษำประชำชนในพื้นที่
ชนบทที่หำ่ งไกล จำนวน 24 แห่ง

16

โครงกำร PEA ปลูก ดูแล รักษ์ปำ่

สนับสนุนกำรปลูกป่ำทดแทนในพื้นที่ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำของ กฟภ.และปลูกต้นไม่ร่วมกับชุมชน

17

โครงกำร Green Office

1) วำงแผนกำรสื่อสำร
2) เตรียมเอกสำรกำรขอใบรับรอง
3) ตรวจครั้งที่ 1 โดย Auditor PEA
4) ตรวจครั้งที่ 2 โดย Auditor PEA
5) กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจ 2 ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10.00

กคส. / กฟข.

5.00

กคส. / กฟข.

0.60

กคส. / กฟข.

1.00

กคส. / กฟข.

2.50

กคส. / กฟข.

3.60

กคส. / กฟข.

4.10

กคส. / กฟข.

0.50

กคส. / กฟข.

อยู่ระหว่ำง
ประมำนกำร

ฝสส..

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100

1) สนับสนุนพลังงำนทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ให้กับชุมชน จำนวน 1 แห่ง
2) สนับสนุนพลังงำนทดแทนด้วยระบบ Solar Pump
(ระบบสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์) ให้กับชุมชน จำนวน 1 แห่ง

12

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
ไตรมำส 1-4
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
ไตรมำส 1-4
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
ไตรมำส 1-4 สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ไตรมำส 1-4

ไตรมำส 1-4

ไตรมำส 1-4

ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผน ร้อยละ 100
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