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การไฟฟาสวนภูมิภาค มีความมุงมั่นในการใหบรการไฟฟาอยางมีประสิทธภาพ
เช่อถือได ดวยศักยภาพของการเปนองคกรพลังงานระดับชาติ
เพื่อตอยอดเศรษฐกิจไทยใหกาวกระโดด พรอมขับเคลื่อนชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอมใหเติบโตในยุคดิจตอล 4.0 ดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม

Start Up Smart Life
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สารจากผู้ว่าการ

การด� ำ เนิ น งานของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ในปี 2559 ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมุ ่ ง มั่ น
สูค่ วามเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล
มีขีดสมรรถนะสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงาน
และลูกค้าอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการบริหาร
และพั ฒ นาการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค 4S – 12
Strategies

4

(G4-1, G4-56)

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของประเทศไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จสวรรคต น�ำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์
ทรงงานหนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
ศาสตร์พระราชาสูก่ ารปฏิบตั ทิ ยี่ งั่ ยืน มาใช้เป็นหลักการด�ำเนินงานทีส่ ร้างประโยชน์สขุ ให้ประชาชน และสร้างความเจริญให้กบั ประเทศชาติ
สืบไป
การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในปี 2559 ให้ความส�ำคัญกับการมุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล
มีขีดสมรรถนะสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกค้าอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4S – 12
Strategies ได้แก่

Strengthening เสริมสร้างความมั่นคง

• Capability Building สร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
		 ที่ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ท�ำงานอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นในการท�ำงาน
• Strong Grid มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ
• Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEP) ส่งเสริม สนับสนุน และลงทุนด้านพลังงานทดแทน
		 และการอนุรักษ์พลังงาน
Standardizing สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ

• PEA Standard มีมาตรฐานด้านระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
• Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ
• Operational Excellence มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง

Smart มุ่งสู่ความทันสมัย

• Service Excellence มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
• Grid Modernization พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยเป็น Smart Grid
• Smart Organization พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการขององค์กร

Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน

• Excellence in Governance มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
• Towards Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ

		 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• Enhancing Human Capital ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลด้านการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2559 ด้านรางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รางวัลเกียรติยศ รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดท�ำแผนงาน
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
รางวัลส�ำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจ�ำปี 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และรางวั ล ดี เ ด่ น ในโครงการส่ ง เสริ ม ผลงานจั ด ท� ำ กิ จ กรรมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
สถานประกอบการ (EIT – CSR Awards 2016) จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ภารกิจส�ำคัญทีท่ า้ ทายอยูข่ า้ งหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะมุง่ พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี มุง่ สูก่ ารไฟฟ้า
แห่งอนาคต PEA 4.0 เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ Provincial Electricity
Authority ได้จัดท�ำรายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2559 ขึ้ น
เป็ น ฉบั บ ที่ 7 เพื่ อ เปิ ด เผยแนวทางการบริ ห ารจั ด การ และ
แสดงผลการด�ำเนินงานเรื่องความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ
ทุกกลุ่ม ซึ่งข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยอ้างอิงมาตรฐานตามกรอบการรายงาน Global Reporting
Initiative (GRI) ฉบับ G4 และใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมส�ำหรับกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า (Electric Utilities) โดยใช้
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบหลัก (Core) นอกจากนี้
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคยั ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาความยั่ ง ยื น โดย
วิเคราะห์และเชื่อมโยงการด�ำเนินงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมาย
การพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของโลกทั้ ง 17 ข้ อ (Sustainable
Development Goals: SDGs)

6

(G4-28, G4-29, G4-30, G4-32)

ขอบเขตการรายงาน (G4-17)
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะ
หน่วยงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่รวมบริษัทในเครือ
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ละชั ด เจนของเนื้อหา
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจะเตรียมการวางแผนการปรับปรุงระบบ
การรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักการของ GRI ต่อไป

กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน (G4-18)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการประเมินประเด็นที่มี
สาระส�ำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ร่วมกับ
พิจารณาความคิดเห็น และค�ำแนะน�ำจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ทบทวนการประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญต่อองค์กร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีขั้นตอนดังนี้
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ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ (Identification) (G4-18)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคระบุประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนขององค์กร โดยพิจารณาจากข้อมูลทีส่ ำ� คัญ อาทิ ลักษณะและ
กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจขององค์กร ความเสี่ยงขององค์กร ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative และแนวโน้ม
ของโลกในลักษณะธุรกิจเดียวกันและประเด็นความคาดหวังที่ได้มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นที่ 2 การจัดล�ำดับประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ (Prioritization) (G4-18)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�ำหนดเนื้อหารายงานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานที่เกีย่ วข้อง
โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นด้านความยัง่ ยืน ซึง่ พิจารณาความส�ำคัญในแต่ละประเด็น ทัง้ 2 ด้าน ประกอบด้วย
ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ (G4-19)

					
ประเด็นที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสนใจและสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นที่มีนัยสำคัญ
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ประเด็นที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสนใจและสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นที่กอใหเกิดโอกาสและสรางผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจขององคกร
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1. ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
2. ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ
3. การบริหารจัดการกากของเสียและขยะอันตราย
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย (สิ่งแวดลอม)
5. การใชพลังงาน
6. คาใชจาย/การลงทุน เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
7. การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8. การพัฒนาบุคลากร
9. การจางงาน
10. การไมเลือกปฏิบัติ
11. การดูแลชุมชนรอบพื้นที่การดำเนินงาน
12. การตอตานทุจริต
13. การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)
14. กลไกการรองทุกขดานผลกระทบตอสังคม
15. สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา
16. การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลและลูกคา
17. การบงชี้รายละเอียดการใชผลิตภัณฑและบริการ
18. การเปดเผยขอมูลการดำเนินงานใหเหมาะสม
19. การปฏิบัติตามกฎหมาย (ผลิตภัณฑ)
20. การบริหารจัดการคูคาดานผลกระทบตอสังคม
21. การบริหารความพรอมจายและความนาเชื่อถือของระบบไฟฟา
22. การบริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบจำหนายไฟฟา
23. การบริหารจัดการและตอบสนองเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
24. การวิจัยและพัฒนาดานการจำหนายไฟฟาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
25. การบริหารจัดการดานการใชไฟฟา
26. การเขาถึงของผูใชไฟฟา

ประเด็นที่กอใหเกิดโอกาสและสรางผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจขององคกร

แกนนอน : ประเด็นทีก่ อ่ ให้เกิดโอกาสและสร้างผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
แกนตัง้ : ประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสนใจและส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
(Validation) (G4-18)
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ด� ำ เนิ น การทวนสอบ
ความครบถ้วนประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ และน�ำเสนอประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่ผ่านการทวนสอบแล้วต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
พิ จ ารณาอนุมัติและยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญ
ภายใต้ขอบเขตผลกระทบทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร และเพือ่
ตรวจสอบความครอบคลุมทัง้ มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ มิตดิ า้ นสังคม และ
มิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม

การรับรองคุณภาพของรายงาน (G4-33)
คณะผูบ้ ริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบทบาทหน้าที่
ในการติดตามและให้คำ� แนะน�ำในการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน เพือ่
ให้เนือ้ หาของรายงานมีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นส�ำคัญที่
เกีย่ วข้องกับองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย พร้อมทัง้ ให้ความเห็นชอบ
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในอนาคตองค์กรมีแผนการ
ด�ำเนินงานให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ท�ำการตรวจสอบ
รายงาน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความครบถ้วนของรายงานต่อไป

ช่องทางการติดต่อ (G4-31)
ขั้นที่ 4 การทบทวนประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
(Review) (G4-18)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนารายงานความยัง่ ยืน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้จดั ท�ำแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ท้ า ยเล่ ม รายงาน รวมถึ ง จะเข้ า ร่ ว ม
การประเมินรางวัลรายงานความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อที่จะน�ำข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
มาปรับปรุงรายงานความยั่งยืนในปีถัดไป

หากท่ า นต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล หรื อ มี ข ้ อ สงสั ย
เพิม่ เติมเกีย่ วกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-590-9916
โทรสาร : 02-590-9919
เว็บไซต์ : www. pea.co.th
Facebook : www.facebook.com/PEACSR

Scan
to discover !
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ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญและขอบเขตการรายงาน
ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI
(G4-19)

ผลการดำ�เนินงาน

ขอบเขตของผลกระทบ
ขอบเขตภายใน (G4-20) ขอบเขตภายนอก (G4-21)

ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ

•

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

•

ค่ า ใช้ จ่ า ย/การลงทุ น เพื่ อ ลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม

•

การใช้พลังงาน ทั้งในระบบส่ง และระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า
และอาคารสำ�นักงาน

•

การบริหารจัดการกากของเสียและขยะอันตราย

•

การปฏิบัติตามกฎหมาย (สิ่งแวดล้อม)

•

การจ้างงาน

•

การบริ ห ารจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย

•

การพัฒนาบุคลากร

•

ด้านสิทธิมนุษยชน

การไม่เลือกปฏิบัติ

•
•

ชุมชนและสังคม

ด้านสังคม
(Social)

การดูแลชุมชนรอบพืน้ ทีร่ ะบบการส่ง ระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า
และพืน้ ทีก่ ารดำ�เนินงาน
การบริหารจัดการคู่ค้าด้านผลกระทบต่อสังคม
กลไกการร้องทุกข์ด้านผลกระทบต่อสังคม

•
•

คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ
ผู้ใช้บริการ / ชุมชนและสังคม

การต่อต้านทุจริต

•

การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)

•

การดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้า
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

•

ผู้ใช้ไฟฟ้า

•

ผู้ใช้ไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้า / หน่วยงานกำ�กับ
ดูแล /คู่ความร่วมมือ /
คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ ชุมชนและ
สังคม
ผู้ใช้บริการ

ด้านเศรษฐกิจ
(Economic)

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental)

ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

ด้านความรับผิดชอบ
ในตัวผลิตภัณฑ์
(Product Responsibility)

ด้านธุรกิจเฉพาะไฟฟ้า

การเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุม่ ต่างๆ

•

การบ่งชี้รายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

•

การปฏิบัติตามกฎหมาย (ผลิตภัณฑ์)

•

การบริหารความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบ
ไฟฟ้า (Economic)
การบริหารจัดการประสิทธิภาพระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า
(Economic)
การบริหารจัดการและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(Social)
การวิจัยและพัฒนาด้านการจำ�หน่ายไฟฟ้าและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Economic)
การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Economic)
การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า (Product Responsibility)

•

ผู้ใช้บริการ / ชุมชนและสังคม

•

ผู้ใช้บริการ / ชุมชนและสังคม

•

ผู้ใช้บริการ / ชุมชนและสังคม
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•
•
•

ผู้ใช้บริการ / ชุมชนและสังคม
ผู้ใช้บริการ / ชุมชนและสังคม
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(G4-25)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้ความส�ำคัญกับการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วิเคราะห์และทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญ
มาใช้ในการก�ำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ดังนี้

ลูกคา/ผู ใชบรการ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

หนวยงานกำกับดูแล
ผูมีสวนไดสวน
สวนเสีย

PEA

คูคา/คูความรวมมือ

พนักงาน

ผูสงมอบ
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การดำ�เนินงานและการตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(G4-24)
1. หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล

ช่องทางการมีส่วนร่วม
(G4-26)

PEA

3. ผู้ส่งมอบ

แนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง
(G4-27)

ผลสำ�เร็จ

• การประชุม / สัมมนา
เดือนละ 1 ครั้ง
• จดหมายข่าว / วารสาร
สายใจไฟฟ้า
เดือนละ 1 ครั้ง
• การเสวนา / การน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงาน 		
ปีละ 1 ครั้ง
• รายงานประจ�ำปี

• มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
• ด�ำเนินการปรับปรุงระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง
ไฟฟ้า ปรับปรุงคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
การให้บริการขยายเขตระบบ
• พัฒนาความพร้อมของ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบไฟฟ้า
• ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน
• ส่งเสริมสังคมและประชาชน
ให้มคี วามรูแ้ ละความตระหนัก
ด้านพลังงาน
• มีความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ
• การบริหารจัดการการตอบสนอง
ต่อความต้องการ
การใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ
(Demand Response)

• การประชุมผู้บริหาร
เดือนละ 1 ครั้ง
• ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคพบพนักงาน
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
• การประชุมผู้ปฏิบัติงาน
เดือนละ 1 ครั้ง
• การบรรยาย /
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปีละ 1 ครั้ง

• การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
• ผูน้ ำ� ระดับสูงขับเคลือ่ น
• ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการบริหารจัดการที่ดี
องค์กรด้วยการปฏิบัติตน
น�ำวิสัยทัศน์และค่านิยม
• การได้รับโอกาสใน
เป็นแบบ อย่างที่ดี
นโยบายของภาครัฐ และตัวชี้วัด
ความก้าวหน้าในอาชีพ
• จัดท�ำแผนงานที่ช่วย
ทีส่ �ำคัญ สื่อสารผ่านการประกาศ
• คุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงาน
เสริมสร้างให้พนักงาน
นโยบายในการบริหารและพัฒนา
• เงินเดือน สวัสดิการ
มีความพึงพอใจต่อองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบ
ผลตอบแทน และผลประโยชน์
เช่น โครงการด้าน
ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์
อันพึงได้จากการไฟฟ้า
ความก้าวหน้าในอาชีพโครงการ (4S-12 Strategies)
ส่วนภูมิภาค
Talent Management
• พนักงานมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาความรู้
องค์กรร้อยละ 85.27
ความสามารถ การจัดการ • ลูกจ้างมีความพึงพอใจต่อองค์กร
ด้านผลตอบแทน
ร้อยละ 88.46
และสวัสดิการ เป็นต้น

• การประชุม / สัมมนา /
Focus Group
ปีละ 1 ครั้ง

• มีความเป็นธรรมในการแข่งขัน • การน�ำข้อมูลผลตอบรับ
• วัดผลการบรรลุเป้าหมาย
• มีการจัดท�ำสัญญาอย่างเป็นธรรม (Feedback) จากผู้ส่งมอบ ด้วยรายงานการควบคุม
• การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้
มาเป็นปัจจัยน�ำเข้าใน
ภายในรายงานการปฏิบัติตาม
ตกลงกันไว้ตามสัญญา
การควบคุมการปฏิบัติงาน
SLA และรายงานแผนปฏิบัติการ
• การน�ำเทคโนโลยี
น�ำเสนอตามล�ำดับขัน้ เพือ่ ควบคุม
สารสนเทศ มาสนับสนุน
ก�ำกับดูแลอีกขั้นหนึ่ง
การด�ำเนินงาน

PEA

2. พนักงาน

ความคาดหวัง
(G4-27)

PEA

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

• โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิ้ล
ใต้น�้ำไปยังเกาะพะงัน เกาะเต่า
จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันโครงการ
มีความก้าวหน้าร้อยละ 35.07
• โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้พนื้ ทีท่ ำ� กินทางการเกษตร
แล้วเสร็จ 73,308 ครัวเรือน
• โครงการเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้า
ให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้า
ใช้แล้วเสร็จร้อยละ 124.59
ซึ่งเกินกว่าที่เป้าหมายก�ำหนด
• ปรับปรุงกระบวนการด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลคะแนน
การประเมินเท่ากับร้อยละ 92.67
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(G4-24)

ช่องทางการมีส่วนร่วม
(G4-26)

ความคาดหวัง
(G4-27)

แนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง
(G4-27)

ผลสำ�เร็จ

• วั ด ผลการบรรลุ เ ป้ า หมายด้ ว ย
• การน�ำข้อมูลผลตอบรับ
4. คู่ค้า /
• การประชุม / สัมมนา / • ความโปร่งใสในการด�ำเนิน
คู่ความร่วมมือ
รายงานการควบคุ ม ภายใน
(Feedback) จากคู่ค้า
ธุรกิจร่วมกัน
Focus Group
รายงานการปฏิบัติตาม SLA
คู่ความร่วมมือมาเป็นปัจจัย
• การปฏิบัติตามพันธกรณี
ปีละ 1 ครั้ง
และรายงานแผนปฏิบัติการ
น�ำเข้าในการควบคุม
ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา
• ข่าวเผยแพร่
น�ำเสนอตามล�ำดับขั้นเพื่อ
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
• มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ภายใน-ภายนอก
• ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ควบคุมก�ำกับดูแลอีกขั้นหนึ่ง
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ปีละ 1 ครั้ง
• ทบทวนกระบวนการจัดการ
ในภาพรวมและ
เพื่อการพัฒนางานร่วมกัน
ข้อร้องเรียนโดยปรับปรุง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• มีการจัดท�ำสัญญา / ข้อตกลง
ระยะเวลาการตรวจสอบ
กับคู่ค้า / คู่ความร่วมมือ
ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
และติดต่อผู้ร้องเรียนจากเดิม
เสนอคณะกรรมการจัดการ
• การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใน 5 วันท�ำการเป็นภายใน
ข้อร้องเรียนของการไฟฟ้า
มาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
5 วันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส่วนภูมิภาค
และปรับปรุงเป้าหมาย
การตอบสนองข้อร้องเรียนจากเดิม
30 วันท�ำการ เป็นภายใน 30 วัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
PEA

5. ลูกค้า /
ผู้ใช้บริการ

• จดหมายข่าว / วารสาร
สายใจการไฟฟ้า
เดือนละ 1 ครั้ง
• ข่าวเผยแพร่
ภายใน-ภายนอก
ปีละ 1 ครั้ง
• การประชุม / สัมมนา /
Focus Group
ปีละ 1 ครั้ง
• ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
• การรับรู้ผ่าน 1129 PEA
Call Center ตลอด
24 ชั่วโมง

PEA

• ความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า • สร้างความพึงพอใจสูงสุด • ค่าเฉลีย่ ความถีท่ รี่ ะบบไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIFI) ของปี 2559
ให้กับลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ
• มีมาตรการในการตรวจสอบ
อยูท่ ี่ร้อยละ 5.17 ซึ่งลดลง
และการให้บริการ
ป้องกันไฟฟ้าดับ
เมื่อเทียบกับปี 2558
• มีระบบไฟฟ้าส�ำรอง
• ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาที่ระบบไฟฟ้า
• เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไข
ขัดข้อง (SAIDI) ของปี 2559
ไฟฟ้าขัดข้อง
อยู่ที่ร้อยละ 153.31
• มีมาตรการบรรเทา
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558
ความเสียหายจากไฟฟ้าดับ
• ผลส�ำรวจความพึงพอใจของ
• ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ลูกค้าและตลาดอยู่ท่รี ้อยละ
และสายสื่อสาร
85.93
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
• จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านงานบริการ
ในภาพรวม ปี 2559 ลดลง
ร้อยละ 4.67 เมื่อเทียบกับ
ปี 2558
• จ�ำนวนข้อร้องเรียนประเภท
คุณภาพไฟฟ้าลดลงร้อยละ1.48
เมื่อเทียบกับปี 2558
• รางวัลนวัตกรรมการบริหารที่
เป็นเลิศระดับดีจากผลงาน
การติดตามงานสายด่วน 1129
Project Tracking
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(G4-24)

ช่องทางการมีส่วนร่วม
(G4-26)

ความคาดหวัง
(G4-27)

แนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง
(G4-27)

6. ชุมชน สังคม • การสานเสวนา ปีละ 1 ครัง้ • ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย • ด�ำเนินงานด้วย
และสิง่ แวดล้อม • กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ • ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีธรรมาภิบาล
• ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม
เดือนละ 1 ครั้ง
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืนจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

PEA

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ผลสำ�เร็จ
• ปรับปรุงกระบวนการด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยมีผลคะแนนการประเมิน
เท่ากับร้อยละ 92.67
• ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIFI) ของปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 5.17 ซึ่งลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2558
• ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIDI) ของปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 153.31
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558
• ความพึงพอใจโครงการ PEA LED
เพื่อชุมชนประมงไทย
เท่ากับร้อยละ 97.64
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รู้จักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9)

ข้อมูลทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการก่อตั้งเป็น “องค์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2497 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2497 โดยมีทุน
เริ่มแรกตามกฎหมาย จ�ำนวน 5 ล้านบาท และมีการไฟฟ้าอยู่
ในการก�ำกับดูแลจ�ำนวน 117 แห่ง จนกระทั่งวันที่ 28 กันยายน
พ.ศ. 2503 จึงได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 เป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดยได้รับ
ช่วงต่อภารกิจขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาด�ำเนินการให้เกิด
ความต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนขนาดใหญ่ และ
ตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าของประชาชน ซึ่งในขณะนั้น
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ท�ำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 1 ล้านคนจากจ�ำนวนประชากร
ทั้งสิ้น 23 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด

บานอยูอาศัย
16,739,341
ราย

พาณิชย
1,595,770
ราย

ปั จ จุ บั น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคถื อ เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินธุรกิจหลักในการจัดหา
และให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจสนับสนุน ครอบคลุม 7
ประเภทงาน ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า
งานซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ทดสอบ
และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ซึ่งถือเป็น
ผูใ้ ห้บริการพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ทมี่ โี ครงข่ายการส่งกระจายและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ)
คิดเป็นพืน้ ที่ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 99.98 ของพืน้ ที่
ในประเทศไทย ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดทีจ่ ำ� หน่ายได้ 129,673 ล้านหน่วย
ต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริการ 18,893,919 ราย

อุตสาหกรรม
34,808
ราย

อื่นๆ
524,000
ราย

โครงสร้างผู้ใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559
อีกทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการบริโภคไฟฟ้าของประชาชน ภาคธุรกิจ ตลอดจน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยพนักงานและลูกจ้างทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จ�ำนวน 35,889 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) และส�ำนักงาน
บริการประชาชนทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศ ทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค ดังนี้
• ส�ำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับเขต โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 3 เขต จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 เขต
• ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด/อ�ำเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 933 สาขาทั่วประเทศ
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จำ�นวนสำ�นักงานบริการประชาชน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ
•
		
		
		
•
•
•
•
•
•
•

• ส�ำนักงาน กฟข. 3 แห่ง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.อุดรธานี (กฟฉ.1)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครราชสีมา (กฟฉ.3)
• ส�ำนักงาน กฟภ.จังหวัด/อ�ำเภอ 43 แห่ง
• ส�ำนักงาน กฟภ. สาขา 86 แห่ง
• ส�ำนักงาน กฟภ. สาขาย่อย 182 แห่ง
• ศูนย์บริการ 19 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 107 แห่ง
• คลังพัสดุ 33 แห่ง

ส�ำนักงาน กฟข. 3 แห่ง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.เชียงใหม่ (กฟน.1)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.พิษณุโลก (กฟน.2)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.ลพบุรี (กฟน.3)
ส�ำนักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�ำเภอ 40 แห่ง
ส�ำนักงาน กฟภ.สาขา 87 แห่ง
ส�ำนักงาน กฟภ.สาขาย่อย 121 แห่ง
ศูนย์บริการ 16 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 14 แห่ง
สถานีไฟฟ้า 109 แห่ง
คลังพัสดุ 20 แห่ง

ภาคกลาง

• ส�ำนักงานใหญ่ 1 แห่ง
• ส�ำนักงาน กฟข. 3 แห่ง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.อยุธยา (กฟก.1)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.ชลบุรี (กฟก.2)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม (กฟก.3)
• ส�ำนักงาน กฟภ.จังหวัด/อ�ำเภอ 62 แห่ง
• ส�ำนักงาน กฟภ.สาขา 53 แห่ง
• ส�ำนักงาน กฟภ.สาขาย่อย 62 แห่ง
• ศูนย์บริการ 29 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 12 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 229 แห่ง
• คลังพัสดุ 48 แห่ง
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ส�ำนักงานใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคใต้

• ส�ำนักงาน กฟข. 3 แห่ง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.เพชรบุรี (กฟต.1)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช (กฟต.2)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.ยะลา (กฟต.3)
• ส�ำนักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�ำเภอ 41 แห่ง
• ส�ำนักงาน กฟภ. สาขา 62 แห่ง
• ส�ำนักงาน กฟภ. สาขาย่อย 94 แห่ง
• ศูนย์บริการ 17 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 13 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 95 แห่ง
• คลังพัสดุ 21 แห่ง
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(G4-12)

ห่วงโซ่อุปทานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนวยงานกำกับดูแล
ผูสงมอบ

• ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔµáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (EGAT)

• âÃ§ä¿¿‡ÒàÍ¡ª¹¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡ (VSPP)

• ¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ
·ÕèµÔ´µÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò (Solar PV Rooftop)

PEA

พนักงาน, คูคา, คูความรวมมือ

Ê¶Ò¹Õä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§

Ê¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ

ËÁŒÍá»Å§ÃÐºº¨ÓË¹‹ÒÂ

ลูกคา/ผูใชบริการ, ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
¼ÙŒãªŒä¿ÃÒÂãËÞ‹
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´ãËÞ‹
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¼ÙŒãªŒä¿ÃÒÂãËÞ‹
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´¡ÅÒ§
âÃ§áÃÁ/¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ/ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒ

¼ÙŒãªŒä¿ÃÒÂÂ‹ÍÂ
·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
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ผลการดำ�เนินงานทางเศรษฐกิจ (G4-9, G4-EC1)
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)
รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)
ต้นทุนการดำ�เนินงาน (Operating Costs)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits)
เงินที่ชำ�ระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)
เงินที่ชำ�ระแก่รัฐ (Payments to Government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investments)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

จำ�นวน (ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

465,754.73

456,707.78

418,621.59
22,440.93
3,313.29
13,636.00
278.77
7,464.14

403,130.90
24,361.62
3,087.61
13,039.00
234.79
12,853.86

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีรายได้รวมในปี 2559 จ�ำนวน 456,707.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 9,046.95 ล้านบาท
มีต้นทุนในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 403,130.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 15,490.69 ล้านบาท มีค่าจ้างและสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร จ�ำนวน 24,361.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 1,920.69 ล้านบาท มีเงินช�ำระแก่เจ้าของ
เงินทุน จ�ำนวน 3,087.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 225.68 ล้านบาท มีเงินทีช่ ำ� ระแก่รฐั หรือเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งกระทรวงการคลัง
จ�ำนวน 13,039 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 597 ล้านบาท มีการลงทุนในชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยเพือ่ สังคม สิง่ แวดล้อม สาธารณประโยชน์
และการกุศลต่าง ๆ จ�ำนวน 234.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 43.98 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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โครงการผู้ใช้ไฟฟ้าฟรี (G4-EC7)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินการลดค่าไฟฟ้าให้ครัวเรือนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมตามมติคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 (15) แอมแปร์ และไม่เป็นนิติบุคคล และใช้ไฟฟ้า
ต�่ำกว่า 50 หน่วย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน (นับถึงเดือนปัจจุบัน) โดยผู้รับภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าฟรี คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร และผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
ปริมาณการใชไฟฟาของผูไดรับสิทธิการใชคาไฟฟาฟรีไมเกิน 50 หนวย
ป 2557-2559
(ลานหนวย)

จำนวนผูไดรับสิทธิการใชคาไฟฟาฟรี ไมเกิน 50 หนวย
ป 2557-2559

(ลานราย)

5,000,000

3,957,190.00

4,500,000

1,200

4,005,334.00

4,000,000

1,045.55

1,038.80

1,000

3,202,961.00

3,500,000

800
670.04

3,000,000
600

2,500,000
2,000,000

400

1,000,000
200

500,000
0

2557

2558

2559

(ป)

0

2557

2558

2559

(ป)

ภาระคาใชจายจากการใชคาไฟฟาฟรี ไมเกิน 50 หนวย
ป 2557-2559

(บาท)
4,000,000,000

3,534,153,038.00
3,500,000,000

3,372,742,095.16

3,000,000,000
2,500,000,000
2,033,889,774.66
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0

2557

หมายเหตุ
1.
		
2.
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2558

2559

(ป)

มติ กกพ. วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยซึ่งติดตั้งมิเตอร์ 5(15) แอมแปร์และใช้ไฟฟ้า
ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนได้รับการอุดหนุนให้ใช้ไฟฟ้าฟรี ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
มติ กกพ. วันที่ 29 กันยายน 2555 เห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นนิติบุคคลและมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 			
50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และความสามารถหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่มุ่งมั่นใน
การเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส�ำคัญของประเทศ และการเข้าถึง
ของระบบไฟฟ้าจะน�ำมาซึ่งความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การสื่อสาร ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ

วิสัยทัศน์ (Vision)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรชั้นน�ำที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม

ความสามารถหลัก (Core Competency)
ความสามารถหลักขององค์กรในปัจจุบัน

• บริหารจัดการ และบริการระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
มัน่ คงปลอดภัย เชือ่ ถือได้
• การให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
ความสามารถหลักขององค์กรในอนาคต

• ความสามารถในการด�ำเนินงาน และทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในอนาคต

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ได้ ท บทวนแผนยุ ท ธศาสตร์
พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นแผนการ
ด�ำเนินงานขององค์กรในระยะกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว
(5-10 ปี) เพื่อผลักดันให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง มีความยัง่ ยืน และมีมาตรฐานด้านระบบจ�ำหน่าย

ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับภูมภิ าค และมุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจ
ด้านไฟฟ้าอย่างครบวงจรเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�ำในภูมิภาค โดยได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานทีค่ รอบคลุม ทัง้ มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ
มิตดิ า้ นสังคม และมิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

• เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• การจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
• แสวงหาโอกาสในการลงทุนส�ำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
• ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์กร

ด้านสังคม

• การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
• ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
• สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
• มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร

ด้านสิ่งแวดล้อม • เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (G4-15)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการด�ำเนินงานตามภารกิจ
มุง่ เน้นการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการด�ำเนินงาน
สากล โดยน�ำแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ทั้งองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรทุก
ระดับมีความรูค้ วามเข้าใจ และน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานประจ�ำวัน
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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(G4-17)

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผังบรหารการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2559
คณะกรรมการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูวาการ

สำนักตรวจสอบภายใน

กลุมยุทธศาสตรและพัฒนา

สายงานยุทธศาสตร

สายงานวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟา

กลุมเครอขายและบรการ

สายงานวศวกรรม

สายงานกอสราง สายงานการไฟฟา สายงานปฏิบัติการ
และบรหารโครงการ
และบำรุงรักษา
ภาค 1-4
การไฟฟาเขต 12 เขต
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สำนักกฎหมาย

สำนักผูวาการ

กลุมสนับสนุน

สายงาน
สารสนเทศและสื่อสาร

สายงานบัญช
และการเงน

สายงานอำนวยการ

สายงานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดลอม

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

การบังคับบัญชา
การบรหารงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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บริษัทในเครือ (G4-17)
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด หรือ PEA
ENCOM จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2552
เพื่อด�ำเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล เมือ่
วันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาทและปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียน 557.283 ล้านบาท
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และการอนุรกั ษ์พลังงาน
ในภูมิภาคอาเซียน
ภารกิจ (Mission)
ลงทุนและพัฒนาในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและการอนุรกั ษ์
พลั ง งานในประเทศแบบครบวงจรเป็ น กลไกของภาครั ฐ ใน
การส่งเสริมลงทุนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง (Market Reference)
ด้ า นพลั ง งานทดแทนและการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของรั ฐ ขยาย
การลงทุนพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ร่วมลงทุนด้านพลังงานทดแทนใน
ประเทศ อาทิ แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จ�ำนวน 4 โครงการ แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นต้น และ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ให้เป็นผูล้ งทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการก�ำจัดขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอืน่ ๆ
อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น
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ส�ำหรับงานในต่างประเทศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเจรจาเพือ่ ร่วมทุน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่น
ข้อเสนองานการให้บริการออกแบบก่อสร้าง บ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
และงานที่เกี่ยวเนื่อง
ส� ำ หรั บ งานที่ ป รึ ก ษางานด้ า นวิ ศ วกรรมและงานที่
เกี่ยวเนื่อง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด มีผล
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา เช่น การจัดซื้อเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง
พร้ อ มติ ด ตั้ ง ให้ ส� ำ นั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว การศึ ก ษาผลกระทบ
การเชือ่ มต่อระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จากพลังงานลม 5 แห่ง
ให้กบั บริษทั เอ็นเนอร์จอน วายุ จ�ำกัด โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เรือ่ งการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับ บริษทั
โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด การบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
86 สาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
บริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ให้บริการ
ด้านฝึกอบรมและจัดสัมมนาด้านระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าทัง้ ใน
และต่างประเทศ โดยได้จดั ท�ำบันทึกความเข้าใจ (Memoradum
of Understanding : MOU) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ในการร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ และธุ ร กิ จ ลงทุ น เพื่ อ
การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มี
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ภายใต้ชื่อ ENCOM LED
จัดจ�ำหน่ายที่ PEA SHOP ห้างสรรพสินค้า และศูนย์รวมจ�ำหน่าย
สินค้าบ้าน และวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 130 สาขา

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

แนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืน การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริต

(G4-DMA Anti-corruption, G4-DMA Compliance - Society)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในฐานะแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้
กับองค์กร ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในและภายนอก โดยในปี 2559 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้วางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับรู้
และยึดถือปฏิบัติตาม คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 นอกจากนี้
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3-5 คน เป็นคณะกรรมการคณะย่อย ท�ำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ (G4-SO4)
ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ส�ำคัญ ดังนี้
ทบทวน/ปรับปรุง
การดำ�เนินงานสำ�คัญ ปี 2559
• ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับ
• สื่อสารเผยแพร่คู่มือด้านการกำ�กับดูแล
ดูแลกิจการที่ดีฯ ประจำ�ปี 2559 ใน
กิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ
ประเด็นการประชุมคณะกรรมการกำ�กับ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ
ดูแลกิจการที่ดีฯ กำ�หนดประชุมอย่างน้อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้คณะกรรมการ
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และให้ประธานสามารถ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติตาม
เชิญประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร • แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้
หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม
ในจำ�นวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง รวมถึงใน
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี
การประชุมสามารถเชิญหน่วยงานที่
2559 (Soft Control) โดยจัดกิจกรรม
ที่สอดแทรกเนื้อหาการกำ�กับดูแลกิจการ
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล
ประกอบได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม ที่ดี ให้กบั ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด
รับทราบ รวม 29 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม
• ทบทวนแผนแม่บทด้านการกำ�กับดูแล
4,951 คน มากกว่าค่าเป้าหมายที่
กิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปราม
กำ�หนดไว้ 2,000 คน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้า
• เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ส่วนภูมิภาค โดยจัดทำ�แผนแม่บท
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
(พ.ศ. 2560) ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
Transparency Assessment: ITA)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ประจำ�ปี 2559 ของสำ�นักงาน
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
(พ.ศ. 2560-2564)
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คะแนน
ร้อยละ 92.67 ถือว่ามีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานสูงมาก
และเป็นอันดับที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ที่เข้าร่วมการประเมิน
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แนวทางการต่อยอด ปี 2560
จากผลการดำ�เนินงานในปี 2559 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้วางแนวทางการต่อยอด
การดำ�เนินงานในปี 2560 ดังนี้
• ทบทวนคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(ทบทวนครั้งที่ 3) เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพการณ์
ปัจจุบัน
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ยกระดับ
การดำ�เนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
พัฒนามาตรฐาน และขยายผลสู่การไฟฟ้า
ทุกแห่ง
• ปรับปรุงกระบวนงาน จากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ปี 2559 อาทิ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
และคุณธรรมในการทำ�งานของหน่วยงาน
เป็นต้น
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ทบทวน/ปรับปรุง

การดำ�เนินงานสำ�คัญ ปี 2559
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ขยายผล
การดำ�เนินงานตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโปร่งใสไปยังการไฟฟ้าต่าง ๆ
โดยในปี 2559 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน แบ่งเป็น สายงาน/สำ�นัก 17
แห่ง และการไฟฟ้าชั้น 1-3 186 แห่ง จาก
ผลการดำ�เนินงาน ส่งผลให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้รางวัลดีเลิศ “รัฐวิสาหกิจ
ที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำ�
แผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน” ปี 2559
จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังก�ำหนดให้มีการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ
โดยในปี 2559 มีผลการประเมินดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ประเมินเป็น
รายคณะทุก ๆ ไตรมาส ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
2. การประเมิ น การตระหนั ก รั บ รู ้ แ ละประยุ ก ต์ ใช้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริหารและพนักงาน ประจ�ำปี 2559 ส�ำรวจผู้บริหาร
และพนั ก งานจ� ำ นวน 5,990 คน มี ผ ลการตระหนั ก รั บ รู ้
ร้อยละ 90.25 สูงกว่าปี 2558 และดีกว่าค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
3. การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำปี 2559 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คะแนนร้อยละ 92.67 มีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูงมาก เป็นอันดับ
ที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วม
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แนวทางการต่อยอด ปี 2560

การต่อต้านการทุจริต (G4-DMA Anti-Corruption, G4-So4)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส โดยในปี 2558 คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้วาง นโยบายต่อต้านการทุจริต
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปฏิบตั ติ าม และในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มกี ารด�ำเนินการ
ทีแ่ สดงออกถึงความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
• แผนปฏิบตั กิ ารด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ�ำปี
2559 ระบุการด�ำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ใน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยมีแผนงาน
ส�ำคัญ อาทิ แผนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) แผนงานประสานงานการปรับปรุง
การควบคุมภายใน กรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ก�ำหนดตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
• สื่อสารเผยแพร่ความรู้ อาทิ แจ้งเวียนและจัด
ส่งเอกสาร “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในกลุ่มเป้าหมายรัฐวิสาหกิจ” และ
“สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 และมาตรา
103” จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานยึดถือปฏิบัติและตรวจสอบระเบียบการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

• ร่ ว มกิ จ กรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตที่จัดโดย
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ปี 2559 “กรรมสนองโกง” จัดโดยองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ณ สนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 งานกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สากล (ประเทศไทย) จัดโดยรัฐบาล ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
และเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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(G4-2, G4-12)

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและความท้าทายความยั่งยืน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจะสามารถ
ด�ำเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2530), ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านนโยบายจากภาครัฐ เศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงได้นำ� หลักการบริหารความเสีย่ ง
ตาม The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission - Enterprise Risk Management :

COSO-ERM และแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การช่วยให้องค์กรบรรลุผลส�ำเร็จทั้งด้านความยั่งยืนและการมี
ธรรมาภิบาล ด้านการเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจจ�ำหน่ายไฟฟ้า ด้านการมุง่ เน้น
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้านการเตรียมความพร้อมขององค์กรใน
การลงทุนสร้างตลาดใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่าง
ประเทศ และด้านการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าในปัจจุบัน
และโอกาสธุรกิจในอนาคต

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (G4-34)
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูวาการ
สำนักกฎหมาย

สายงานการไฟฟาภาค 1

สำนักตรวจสอบภายใน

สายงานไฟฟาภาค 2

สายงานกอสรางและบริหารโครงการ

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานยุทธศาสตร

สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา

สำนักผูวาการ

สายงานอำนวยการ

สายงานการไฟฟาภาค 3

สายงานการไฟฟาภาค 4

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานวิศวกรรม

สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดลอม

			

28

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ภาพรวมการบริหารความเสีย่ งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (G4-2, G4-14)
ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปี 2559

ผลการด�ำเนินงาน

Strategic Risk / การบริหาร
Financial Risk สินทรัพย์ให้เกิด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำ�เนินการพิจารณาการใช้ ROA สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 45.01
ประโยชน์จากสินทรัพย์หลัก (ระบบไฟฟ้า)
(Actual = 6.54% Target = 4.51%)
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการทำ�
รายได้ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้เริ่ม
การนำ�ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset
Management) มาใช้ด้วย

Operational
Risk

Compliance
Risk

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ไม่สามารถให้
บริการและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าได้
อย่างต่อเนื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) มาใช้
เพื่อสนับสนุนการเร่งรัดกระบวนการของงาน
โครงการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ
จำ�หน่าย รวมทั้งได้พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าขัดข้องให้แก่พนักงานของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

ความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อรองรับ
การด�ำเนินงานใน
อนาคต

ระดับความผูกพันของพนักงานสูงกว่าเป้าหมาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำ�เนินการทบทวน
Competency Model ขององค์กร รวมถึงประเมิน ร้อยละ 8.68 (Actual = 4.38 Target = 4.03 )
Competency Gap และจัดทำ� Individual
Development Plan รายตำ�แหน่งตามผล
การประเมิน

ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT
Security)

ดำ�เนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำ�หนด ร้อยละ 100
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้ได้ใบรับรอง ISO/IEC
27001 รวมทัง้ ปรับปรุง IT Security ของศูนย์ SCADA
และก่อสร้างอาคารศูนย์ขอ้ มูลของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค (Data Center)

หน่วยสูญเสียใน
ภาพรวมสูง

หน่วยสูญเสียรวมสะสม (Loss) ตํ่ากว่าเป้าหมาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำ�เนินการตามแผนงาน
เพื่อควบคุมให้หน่วยสูญเสียในภาพรวมอยู่ในระดับ ร้อยละ 0.04
ที่ยอมรับได้ ทั้งในด้าน Technical Loss และ
(Actual = 5.4% Target = 5.36%)
Non-Technical Loss

การสูญเสีย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำ�เนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้ง
ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงองค์กร ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) มาช่วยในการให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามความคืบหน้าของผลการดำ�เนินการจัดการ
ข้อร้องเรียน และดำ�เนินการตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าโปร่งใสจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้รับรางวัลเกียรติยศ “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศในการจัดทำ�แผนงานเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน”
รางวัลดีเลิศ แผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส”
ปี 2559 จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

SAIFI ดีกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.71
(Actual = 5.17 Target = 5.26 ครั้ง/ราย/ปี)
SAIDI ดีกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.72
(Actual = 153.13 Target = 185.48 นาที/ราย/ปี)

จำ�นวนข้อร้องเรียนต่อจำ�นวนผู้ใช้ไฟฟ้าล้านราย
น้อยกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 29.3
(Actual = 106 Target = 150 เรื่องต่อจำ�นวน
ผู้ใช้ไฟฟ้าล้านราย)
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แนวทางการพัฒนา (G4-2, G4-14)
จากผลการด�ำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
ในปี 2559 พบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เกือบครบทุก
ปัจจัยเสีย่ ง ยกเว้นเรือ่ งหน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง ยังคงเป็นปัจจัย
ความเสีย่ งทีย่ งั ต้องมีการบริหารจัดการเพือ่ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้ต่อไป โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนการน�ำ
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า
(U-CUBE) ซึ่ ง เป็ น การน� ำ ข้ อ มู ล หน่ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ า มิ เ ตอร์
หม้อแปลง และวงจรการจ่ายไฟฟ้าในระบบ System Application
Program (SAP) Geographic Information System (GIS) และ
ระบบจดหน่วยมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ และหน่วยสูญเสียในวงจร
การจ่ายไฟฟ้า อันน�ำไปสู่การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียได้
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น
กระบวนการทำ�งานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า
ข้อมูลหน่วยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

ข้อมูลมิเตอร์และหม้อแปลง ข้อมูลหน่วยใช้พลังงาน ข้อมูลหน่วยไฟฟ้า
ข้อมูลหน่วยใช้
ข้อมูลหน่วยใช้
ข้อมูลหน่วยใช้
จากระบบสารสนเทศ ไฟฟ้าจากระบบจัดการ ของผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่และ พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ภูมศิ าสตร์
ทรัพยากรในองค์กร มิเตอร์ในสถานีไฟฟ้า จากมิเตอร์ในสถานี จากมิเตอร์ทไี่ ม่มอี ยู่
จากหม้อแปลง
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า ในระบบสารสนเทศ ทีไ่ ม่มอี ยูใ่ นระบบ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ส่วนภูมภิ าค
ภูมศิ าสตร์การไฟฟ้า สารสนเทศภูมศิ าสตร์
ส่วนภูมภิ าค
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ข้อมูลหน่วยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบ
จดหน่วยด้วยเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์

Extract Transform
Load (ETL)

ข้อมูลหน่วยการซือ้
พลังงานไฟฟ้า

Data Cube

หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า
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มิเตอร์

หม้อแปลง

หน่วยสูญเสีย

ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

การวจัยและพัฒนา
ดานการจำหนายไฟฟา
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบรหารพลังงานไฟฟา

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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(G4-DMA Availability and Reliability)

แนวทางการบริหารพลังงานไฟฟ้า
การบริหารความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือ
ของระบบไฟฟ้า
พลั ง งานไฟฟ้ า ถื อ เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ใน
การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศและมี ส ่ ว นช่ ว ยใน
การยกระดับสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชนทัง้ ในเขตเมืองและ
เขตชนบทให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง

มุ่งมั่นบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอ
ต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
โดยจัดท�ำข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้า
และปริมาณการใช้ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่ อ ใช้ ว างแผนจั ด หาพลั ง งานไฟฟ้ า ให้ เ พี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี

การพยากรณ์
ปริมปาณความต้
องการพลั
งงานไฟฟ้
าและปริ
มาณการใช้
พลังพงานไฟฟ้
า า
การพยากรณ
รมาณความต
องการพลั
งงานไฟฟ
าและปร
มาณการใช
ลังงานไฟฟ
ระหว่ระหว
าง ปีาง 2559-2565
ป 2559 - 2565
(ลานหนวย)
180,000.00
170,000.00
160,000.00
150,000.00
140,000.00
130,000.00
120,000.00
2559

2560

2561

ปริมาณความตองการพลังไฟฟา (ลานหนวย)

2562

2563

2564

2565

(ป)

ปริมาณการใชพลังไฟฟา* (ลานหนวย)

หมายเหตุ : * คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกลุม่ บ้านอยูอ่ าศัย กิจการขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร สูบน�ำ้ เพือ่ การเกษตร
		 ไฟฟ้าชั่วคราว ไฟฟ้าส�ำรองสามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ไม่คิดเงิน
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การพยากรณ์ปริมาณความต้องการก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดและปริมาณการใช้ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด
ระหว่าง ปี 2559-2565
(ลานวัตต)
30,000

25,000

20,000

15,000

2559

2560

2561

ปริมาณความตองการกำลังไฟฟาสูงสุด (ลานวัตต)

2562

2563

2564

2565

(ป)

ปริมาณการใชกำลังไฟฟาสูงสุด (ลานวัตต)

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สร้างความมั่นใจของเครือข่ายระบบพลังงานไฟฟ้าให้มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายไฟ
ให้ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่เมือง/มหานคร และ เขตพื้นที่เกษตรกรรม กล่าวคือ
ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมการตามแผนการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใน
เมืองใหญ่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเมืองพัทยา ภายใต้แผนพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีความมัน่ คง
เชือ่ ถือได้ รองรับเทคโนโลยีใหม่ทจี่ ะน�ำมาใช้ในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ ลดปัญหาและระยะเวลาการปฏิบตั งิ านและบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โดยจะเริ่มด�ำเนินการในปี 2560

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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แผนการบริหารจัดการเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการในระยะยาว (G4-EU10)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับความต้องการไฟฟ้าจากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใหม่-ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์
ขยายเขตระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22-33 กิโลโวลต์ รวมทัง้ ติดตัง้

หม้อแปลงจ�ำหน่าย และก่อสร้างระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่า
400/230 โวลต์ พร้อมทัง้ เตรียมงบประมาณในการด�ำเนินการ รวม
เป็นเงินทัง้ สิน้ จ�ำนวน 7,140 ล้านบาท
เชียงราย

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่การดำ�เนินงาน

ระยะ 1

ตาก สระแก้ว ตราด เชียงราย นราธิวาส
มุกดาหาร สงขลา
นครพนม
หนองคาย
กาญจนบุรี

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใหม่ (แห่ง)

6

4

เพิ่มหม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้า (แห่ง)

1

4

ก่อสร้างระบบสายส่ง (วงจร-กิโลเมตร)

158

130

ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูงและแรงตํ่า (วงจร-กิโลเมตร)

1,027

1,590

ติดตั้งหม้อแปลงในระบบจำ�หน่าย (กิโลโวลต์แอมป์)

17,830

38,560

งบประมาณ (ล้านบาท)

3,140

4,000

การรองรับความต้องการไฟฟ้าส�ำหรับโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development : EEC) ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดฉะเชิงเทราเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศ โดยเบื้องต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในการรวมกลุม่ ของผูป้ ระกอบการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถ
และศักยภาพในการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้าตามแผนงานเดิม
ทัง้ นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้เตรียมแนวทางการบริหาร
จั ด การเพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ระบบไฟฟ้ า ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ ในระบบอันเนื่อง
มาจากการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับขบวน
รถไฟ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อการเดินรถไฟ
เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อาทิ การออกแบบให้

34

หนองคาย

ระยะ 2

นครพนม
ตาก

กาญจนบุรี

มุกดาหาร

สระแกว
ตราด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2

สงขลา
นราธิวาส

หม้อแปลงของสถานีจา่ ยไฟแบบสลับคูเ่ ฟสไปต่อเนือ่ งกัน ซึง่ ช่วยลด
ผลกระทบจากภาระทางไฟฟ้า (Load) ทีไ่ ม่สมดุลได้ นอกจากนัน้
ยังมีการออกแบบระบบไฟฟ้าทีจ่ า่ ยไฟให้ระบบขับเคลือ่ นและสถานี
ผูโ้ ดยสารให้เป็นรูปแบบ N-1 เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุขัดข้องกับส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้า
ส่วนทีเ่ หลือสามารถท�ำงานทดแทนส่วนทีเ่ กิดเหตุขดั ข้องได้ ส่งผล
ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคยั ง ได้ วิ เ คราะห์
ความสามารถในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสถานี
ไฟฟ้า โดยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่หรือติดตั้งหม้อแปลง
ที่สถานีไฟฟ้าแห่งเดิม และได้บรรจุไว้ในการศึกษาเล่มรายงาน
แผนแม่บทการพัฒนาสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

แผนการปลดโหลด (Load) กรณี เ หตุ ผิ ด ปกติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า (G4-DMA Availability and
Reliability)
ระบบไฟฟ้าประกอบด้วย ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
(Power Generation System) ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
(Power Transmission System) และระบบจ�ำหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า (Power Distribution System) หากเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากับระบบไฟฟ้า อาจเกิดปัญหาระบบ
ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจนเกิด
ความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า ท�ำให้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
ลดลง เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้ามีหลายสาเหตุ เช่น เหตุการณ์
ที่โรงไฟฟ้าหลุดออกจากระบบ (Generator Trip) ระบบส่ง
พลังงานไฟฟ้าหลุดออกจากระบบ (Transmission Trip) หรือ
เกิดเหตุบกพร่องกับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ท�ำให้ไม่สามารถส่ง
พลังงานไฟฟ้าเข้าสูร่ ะบบไฟฟ้าได้ ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ
ดังกล่าว และก�ำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าในขณะนั้นไม่เพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า จะส่ ง ผลต่ อ ความสมดุ ล
ของระบบไฟฟ้าในทัน ที เพื่อป้องกัน มิให้เกิดปัญหาดัง กล่ า ว
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั ท�ำแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผดิ ปกติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถูกน�ำมาใช้เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของ
ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และลดผลกระทบที่จะเกิด
ต่อลูกค้าให้น้อยที่สุด หากการปลดโหลดมีแนวโน้มใช้ระยะเวลา
นานหลายชั่วโมง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้หลักการหมุนเวียน
โหลด (Rotational Load Shedding) โดยปลดโหลดแต่ละกลุ่ม
เวียนสลับกันไป และก�ำหนดระยะเวลาการปลดโหลดที่เหมาะสม
ของแต่ละกลุม่ โหลดทีป่ ลดไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะจ่ายไฟได้ตามปกติ
เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อลูกค้าให้นอ้ ยทีส่ ดุ อีกทัง้ จะพิจารณา
ปรับปรุงแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน
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การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
(G4-DMA Demand-Side Management)
แม้ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสามารถจัดหาแหล่ง
พลังงานได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการไฟฟ้าของประเทศ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จาก 18,842 ล้านวัตต์ ในปี 2559
เป็น 21,753 ล้านวัตต์ ในปี 2563 ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการ
ด้านแหล่งพลังงาน (Supply Side Management) แต่ในปัจจุบนั
การจัดหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
สูงมากและในกระบวนปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชนที่ อ ยู ่ โ ดยรอบ ซึ่ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งใน
การถู ก ต่ อ ต้ า นของชุ ม ชนในกรณี ที่ แ หล่ ง พลั ง งานดั ง กล่ า วใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล
ดั ง นั้ น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
แนวคิดการบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side
Management) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มต่าง ๆ
มีการปรับพฤติกรรมและเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
มากขึ้น
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รว่ มมือกับคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ด�ำเนินงานตามโครงการความร่วมมือ
ลดการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย (Demand Response : DR)
ตั้งแต่ปี 2557 โดยประกาศเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติใน
การลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
หรือช่วงเกิดวิกฤติในระบบไฟฟ้าทีอ่ าจส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่
มัน่ คงของระบบไฟฟ้าในภาพรวม กล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
จะแจ้งวันเหตุการณ์ (Event Day) ที่ต้องการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติด
มิเตอร์ AMR (Automatic Meter Reading) และเข้าร่วมโครงการฯ
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ใช้ไฟฟ้า
จะได้รับเงินชดเชยเป็นการตอบแทน นอกจากนี้ผู้ผลิตไฟฟ้า
ทีส่ ามารถผลิตไฟได้สงู กว่าปริมาณทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาในช่วงวัน
และเวลาดังกล่าว จะได้รับค่าซื้อไฟฟ้าตอบแทนด้วยเช่นกัน
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ปรมาณไฟฟาที่ไดรับการชดเชยสำหรับผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)
และเขารวมโครงการ

ปรมาณไฟฟาที่ไดรับการชดเชยสำหรับผู ใชไฟฟาที่มี
มิเตอร AMR และเขารวมโครงการ
(หนวย)
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ที่มา			 : ผลการด�ำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response : DR)
หมายเหตุ		 : * ในปี 2559 คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไม่ได้มีการด�ำเนินนโยบายความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
				 (Demand Response) จึงไม่มีผลการด�ำเนินงานในปีดังกล่าว

โดยในปี 2559 คณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน
แห่ ง ชาติ (กพช.) ได้ อ นุ มั ติ ก รอบวงเงิ น แผนการขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ
ประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงแผนการด�ำเนินงานการประกาศอัตรา
ค่าไฟฟ้าตามมาตรการส่งเสริมการลดไฟฟ้า จ�ำนวน 250 ล้าน
บาท เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าส�ำหรับผู้ใช้
ไฟที่เข้าร่วมโครงการ และงบประมาณส�ำหรับโครงการน�ำร่อง
การตอบสนองด้านภาระทางไฟฟ้า (Load) และกลไกราคาเชิง
พาณิชย์ (Demand Response) ทั้งแบบ Semi-Auto Demand
Response และ Auto Demand Response ในพื้นที่เมืองพัทยา
จ�ำนวน 247 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้ง
Smart Meter และประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่ติดตั้งมิเตอร์
AMR (Automatic Meter Reading) เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
211,558 เครื่อง และภายในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ก�ำหนดเป้าหมายของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากผู้เข้าร่วม
โครงการ ให้ได้จ�ำนวน 200 ล้านหน่วย
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นอกจากนี้รัฐบาลได้ก�ำหนดเป้าหมายความเข้มของ
การใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลดลงร้อยละ 30 ภายใน
ปี 2579 เทียบกับปี 2553 ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของ
ประเทศ (พ.ศ. 2558-2579) โดยให้หน่วยราชการลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ 10 ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย
หลายแห่งมีความสนใจทีจ่ ะเปลีย่ นมาใช้อปุ กรณ์ประหยัดพลังงาน
ไม่ว่าจะเป็นหลอดแอลอีดี (Light-Emitting Diode : LED)
หรือเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้นการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยังได้น�ำหลักการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy
Service Company : ESCO) มาประยุกต์ใช้ภายใต้โครงการ
บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ
มาตั้งแต่ปี 2555 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าไปบริหาร
จัดการพลังงานแบบครบวงจรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ในปี 2559 หน่วยงานภายนอกที่ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1,685,090 หน่วย และ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 12,921,756 หน่วย
ปริมาณไฟฟาที่ประหยัดไดจากคำแนะนำของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการเปลี่ยนเปนหลอดพลังงาน
แอลอีดี (Light-Emitting Diode : LED) และเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ระหวางป 2557 - 2559
(หนวย/ป)
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หมายเหตุ : ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะประหยัดได้จากค�ำแนะน�ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาจากเลขที่สัญญาในปี 2557-2559 จ�ำนวน 6 แห่ง
			 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
			 โรงพยาบาลบึงกาฬ และกรมศุลกากร

สนใจสินค้า
สอบถามเพิ่มเติมที่
PEA ENCOM

PEA SHOP
โทรศัพท์ : 0 2590 9948
โทรสาร : 0 2590 9405
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

www.pea-encom.com
www.facebook.com/pea.encom
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การวิจยั และพัฒนาด้านการจ�ำหน่ายไฟฟ้าและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (G4-DMA Research and Development)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่ง
นวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก คนได้ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
โดยการน� ำ ผลงานวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมไปขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร โดยในปี 2559 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ได้ประกาศนโยบายด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมนโยบายด้าน
การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมทั้งอนุมัติเงินงบประมาณ จ�ำนวน 39.82 ล้านบาท เพื่อใช้

ป 2559

ในการบริหารจัดการนวัตกรรมตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา
ผลงานวิจัย/ขยายสิ่งประดิษฐ์ให้กับงานด้านนวัตกรรม และใช้ใน
การจัดหาเครื่องมือส�ำหรับพัฒนานักประดิษฐ์ อาทิ เครื่องสแกน
ชิ้นงาน 3 มิติ โปรแกรมออกแบบ จ�ำนวน 10 เครื่อง และจัด
อบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถที่จ�ำเป็นให้แก่พนักงานช่าง
ช่างเทคนิค และวิศวกร รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 288 คน เช่น หลักสูตร
เฉพาะด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเฉพาะด้านเครือ่ งกล
และฮาร์ดแวร์ เป็นต้น

ป 2560
กฟภ.
องคกรแหง
นวัตกรรม

งบประมาณการบริหารจัดการดานนวัตกรรม
ตามแผนการสงเสริมและการพัฒนาผลงานวิจัย/
ขยายสิ่งประดิษฐ จำนวน 37.16 ลานบาท

ประกาศเจตนารมณในการเปนองคกรแหงนวัตกรรม

งบประมาณ เครื่องมือที่จำเปนสำหรับพัฒนานักประดิษฐ
จำนวน 2.66 ลานบาท

288

พนักงานไดรับการพัฒนาทักษะดานนวัตกรรม
ผานการฝกอบรมแลว จำนวน
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ราย

พนักงานไดรับการพัฒนา
ทักษะดานนวัตกรรม ผานการฝกอบรม
ราย
จำนวน

450
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การสร้างสภาวะทีส่ นับสนุนให้พนักงานเกิดความตืน่ ตัว
ในการค้นคว้าและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอย่างเหมาะสม
ตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา โดยให้ความส�ำคัญกับการน�ำนวัตกรรมมา
ใช้ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและใช้กับลูกค้า ท�ำให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคมีสงิ่ ประดิษฐ์ทเี่ ป็นผลงานจากพนักงานและจากการวิจยั
เกิดขึ้นมากมายในปี 2559 จ�ำนวน 530 ชิ้น ซึ่งสามารถน�ำไปใช้
ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
สะอาด เช่น โครงการวิจยั และพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กและสายจ�ำหน่ายไฟฟ้าใน
พืน้ ทีห่ า่ งไกล โดยใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) ใน
พืน้ ทีช่ มุ ชนบ้านขุนแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ คาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2562 และมีประชาชนได้รับประโยชน์ จ�ำนวน
483 ราย ในพื้นที่ 39.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,625 ไร่
นอกจากนี้ ยั ง ได้ อ นุ มั ติ เ งิ น ลงทุ น 1,069 ล้ า นบาท
ส�ำหรับโครงการน�ำร่องเพือ่ พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart
Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 3 สถานี ได้แก่
สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ และสถานีไฟฟ้า
บางละมุง โดยเป็นการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ระบบเชือ่ มโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ขออนุมตั แิ ละจัดท�ำประชาพิจารณ์ คาดว่าประชาชนทีอ่ ยูใ่ นโครงการ
จะได้รบั ความสะดวกสบายจากโครงการดังกล่าว ส�ำหรับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจดมิเตอร์ (Meter
Reading) การบ�ำรุงรักษามิเตอร์ (Meter Operations) พร้อม
ทั้งลดปริมาณหน่วยการสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Revenue
Protection due to Non-Technical Losses) และการสูญเสีย
ทางเทคนิค (Reduce Costs due to Technical Losses) รวม
ทัง้ สามารถเก็บเงินค่าไฟฟ้าได้เร็วขึน้ (Cash Flow) การเพิม่ โอกาส
ในการขายไฟจากการลดระยะเวลาไฟดับ (Distribution System
Operations) และยั ง สามารถช่ ว ยชะลอการลงทุ น ในระบบ
จ�ำหน่าย (Peak Shaving) หรือสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย คิดเป็น
มูลค่า 3,204.50 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ 20 ปี

ความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา
(G4-DMA Research and Development)
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำ
และด�ำเนินการตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบัน
การศึกษาในการร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงานในสังคมไทย และ
ตอบสนองต่อทิศทางพลังงานของประเทศที่มุ่งสู่การใช้พลังงาน
ทดแทน รวมทัง้ นโยบายของหน่วยงานก�ำกับด้านพลังงานของไทย
อาทิ
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

• โครงการน�ำร่องสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและ
ระบบการบริหารจัดการโครงข่ายเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการ
จ�ำนวน 19.68 ล้านบาท เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วเส้นทางสนามบิน
สุวรรณภูมิ-พัทยา ซึ่งเป็นโครงการตามมติของคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายใต้แผนการขับเคลือ่ นภารกิจ
ด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric
Vehicles : EV) ในประเทศไทยระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม
การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (พ.ศ. 2559-2560) โดยในปี 2559
ก�ำลังหาพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า บริเวณ
มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี และทดสอบการวิ่งของรถโดยสาร
ไฟฟ้า พร้อมทัง้ ทดสอบระบบการบริหารจัดการโครงข่ายเชือ่ มโยง
ระหว่างสถานีที่ก�ำหนด

In Home Display

HEMS
Home Gateway
Renewable Energy

PEA Server

Smart Meter
Smart Device
& Smart Plug

PEA EV

EV Charging
Station

PEA Smart Home

• โครงการวิจัยและพัฒนาบ้านอัจฉริยะของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA Smart Home) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินการ จ�ำนวน 16.43 ล้านบาท ส�ำหรับงานวิจยั และออกแบบ
การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในบ้าน (Home Energy
Management System : HEMS) โดยในปี 2559 ได้พัฒนา
และผลิตบ้านอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Smart
Home) เป็นต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานที่สามารถผลิตไฟฟ้า
ใช้เองได้ และมีการติดตัง้ ปลัก๊ ไฟอัจฉริยะ (Smart Plug) พร้อมทัง้
ได้ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้าน (Home Energy
Management System : HEMS) ในห้องทดลอง
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• โครงการการออกแบบและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ของเครื่ อ งกั ง หั น ส� ำ หรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ ขนาดเล็ ก โดยเป็ น
ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) ในการออกแบบ
และพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องกังหัน ส�ำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าพลัง
น�้ำแบบฝายน�้ำล้น (Run off River) ก�ำลังการผลิต 90 กิโลวัตต์

ในพื้นที่บ้านขุนแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มเปิด
ใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และก�ำลังด�ำเนินการ
ก่อสร้างบ่อพักน�้ำระบบกระจายน�้ำในพื้นที่การวิจัย พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) ต้นแบบเพื่อ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส�ำหรับผลงานวิจัยเครื่องกังหัน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเตรียมน�ำไปขยายผลใช้ในพืน้ ทีช่ มุ ชนอืน่ ต่อไป
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ความสามารถในการเข้าถึงของผู้ ใช้ไฟฟ้า (G4-DMA Access, G4-EC8, G4-EU26)		
ตลอด 56 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ
ที่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นพลั ง งานรั บ ผิ ด ชอบการจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า
ทัว่ ประเทศ ยกเว้นพืน้ ทีจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดนนทบุรี ตระหนักดีว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงมุ่งมั่นด�ำเนินการจัดหา
และจ�ำหน่ายไฟให้แก่ประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหรือพื้นที่ห่างไกล โดยที่ผ่านมาได้ด�ำเนิน
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) หรือ
(Remote Rural Household Electrification Project : RHEP)
ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
มหาดไทยที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทั่วทั้ง
74 จังหวัด
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ในปี 2559 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้จำ� นวน 21,071,007 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจ�ำนวนครัวเรือนทั่วประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นแบบปักเสาพาดสาย เคเบิลใต้ดนิ เคเบิล
ใต้นำ�้ และแบบโซล่าเซลล์ อาจกล่าวได้วา่ มีครัวเรือนเพียงร้อยละ
0.30 ของครัวเรือนทั่วประเทศเท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้
พื้นที่ดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามที่ต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ เขตป่าสงวน เขตอุทยาน หรือพืน้ ทีป่ กครอง
ราชการทหาร หรือไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เนื่องจาก
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ข้อมูล

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559*

จำ�นวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้

76,121

80,032

74,297

จำ�นวนหมู่บ้านทั่วประเทศ

76,138

80,056

74,304

จำ�นวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

19,651,743

20,642,491

21,071,007

จำ�นวนครัวเรือนทั่วประเทศ

19,723,902

20,721,003

21,133,640

หมายเหตุ : * คือจ�ำนวนหมู่บ้านตามส�ำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง สถานะ ธันวาคม 2559 ลดลงจากจ�ำนวนหมู่บ้านตามรายงานไตรมาส
			 3/2559 (80,057 ครัวเรือน) ซึง่ เป็นข้อมูลหมูบ่ า้ นตามข้อมูลส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

อย่างไรก็ตามในแต่ละปีมปี ระชากรโยกย้ายหรือมีการตัง้
ถิน่ ฐานในพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่ตลอดเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จึงต้องมี
การขยายเขตไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทกุ คนในทุกภูมภิ าคเข้าถึง
บริการพลังงานไฟฟ้า ทัง้ นีก้ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะให้ความส�ำคัญ
กับพื้นที่ที่มีจ�ำนวนบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งถาวรอาศัยอยู่หนาแน่น
มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถเข้าไปให้บริการได้ทุกฤดูกาล
และต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิ จ เป็ น ล� ำ ดั บ แรก ถึ ง แม้ ว ่ า ในบางพื้ น ที่ จ ะให้ ผ ล
ตอบแทนทางการเงินไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการลงทุนขยายเขตไฟฟ้า
ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าให้แก่ชุมชนได้
จ�ำนวน 35,635 ครัวเรือน
นอกจากนี้ เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ได้เริ่มน�ำเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ควบคุมการผลิตให้

เกษตรกรในภูมิภาค

สอดคล้ อ งกั บมาตรฐาน ซึ่ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ส ามารถลดขั้นตอน
หรือค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จ�ำเป็นออกไป ส่งผลให้ผลผลิตดี
ขึ้น ท�ำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าส�ำหรับการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น
ที่ ผ ่ า นมาการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ด� ำ เนิ น การตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท�ำกินทางการเกษตร (คขก.) ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2552-2556) ซึ่งเป็นการสร้างระบบจ�ำหน่ายแรงสูง ระบบ
จ�ำหน่ายแรงต�่ำ ติดตั้งหม้อแปลงระบบจ�ำหน่ายและมิเตอร์ไฟฟ้า
แล้วเสร็จ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 73,308 ราย
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ซึง่ ผลการตอบรับเกินความคาดหมาย
ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ขยายผลการด�ำเนินโครงการฯ
ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2563) โดยปี 2559 ถือเป็นปีแรก
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และมีไฟฟ้าในพื้นที่ท�ำกินทาง
การเกษตร จ�ำนวน 11,999 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.5 ของจ�ำนวน
เกษตรกรเป้าหมายตลอดโครงการ

ปี 2552-2558

ปี 2559

ปี 2559-2563

ภาคเหนือ

23,509

4,682

15,841

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32,449

5,488

18,568

ภาคกลาง

7,269

1,303

4,410

ภาคใต้

10,081

526

1,781

73,308

11,999

40,600

รวม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

41

การให้บริการไฟฟ้าที่ดีมีคุณภาพ
(G4-DMA Access, G4-EU28, G4-EU29)
ปัจจุบนั มีจำ� นวนผูใ้ ช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสูงถึง
18,893,916 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบลที่เป็นพื้นที่ธุรกิจ
หรือพื้นที่ส�ำคัญพิเศษ พื้นที่เทศบาลเมืองทั่วไป พื้นที่เทศบาล
ต� ำ บล และพื้ น ที่ ช นบท ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ เป็ น ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในการให้บริการไฟฟ้าทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ สามารถ
จ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องและไฟไม่ตก โดยในปี 2559 การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคได้ดำ� เนินการตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพือ่ ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟและเพิม่ ความเชือ่ ถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า อาทิ
• โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้า
• โครงการเพิม่ ความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า
• โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�ำหน่าย ระยะที่ 1
ข้อมูล

ทั่วประเทศ
12 เมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลพบุรี ขอนแก่น
อุบลราชธานี นครราชสีมา รังสิต เมืองพัทยา สมุทรสาคร
หัวหิน ภูเก็ต และหาดใหญ่

• กิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong
		 Grid ส�ำหรับระบบจ�ำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า
• งานตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า
		 และระบบจ�ำหน่าย
• การบริหารการจ่ายไฟกลับคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย
		 ระบบ Supervisory Control and Data Acquisition :
		 SCADA
จากการด�ำเนินการ ดัชนีจำ� นวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้องเฉลีย่
(SAIFI) เหลือเพียง 5.17 ครัง้ /ราย/ปี หรือลดลงจากปี 2558 ร้อยละ
11.47 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ่ พบว่า มีค่า SAIFI
เพียง 1.568 ครั้ง/ราย/ปี และเวลาที่ใช้ในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
หรือ ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้องเฉลีย่ (SAIDI) ในปี 2559 เหลือ
เพียง 153.13 นาที/ราย/ปี หรือลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 17.44
และเมือ่ พิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ่ พบว่ามีคา่ SAIDI เพียง 21.182
นาที/ราย/ปี

SAIFI* (ครั้ง/ราย/ปี) (G4-EU28)
2557
2558
2559
6.46
5.79
5.17
2.174 2.034 1.568

SAIDI** (นาที/ราย/ปี) (G4-EU29)
2557
2558
2559
217.89 185.97 153.13
37.075 32.402 21.182

หมายเหตุ : *SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) (ครั้ง/ราย/ปี) คือ ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนครั้งความถี่ที่ระบบ
				 เกิดไฟฟ้าขัดข้อง
				 **SAIDI (System Average Interruption Duration Index) (นาที/ราย/ปี) คือ ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาทีร่ ะบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
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การบริหารจัดการและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(G4-DMA Disaster/Emergency Planning and Response, G4-15)
พลังงานไฟฟ้า เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงทุม่ เทในการให้บริการ
อย่างต่อเนือ่ งและไม่หยุดชะงัก ทัง้ ในยามปกติและไม่ปกติ ดังนัน้ จึงได้นำ� แนวบริหารการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity
Management System : BCMS) เพือ่ เตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบตั หิ รือภาวะวิกฤติทอี่ าจจะเกิดขึน้ ซึง่ มุง่ เน้นการฟืน้ คืนกระบวนงาน
หลักทีส่ ำ� คัญ (Critical Business Processes) เพือ่ บรรเทาผลกระทบและตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินและภัยพิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ประเมินภัยคุกคามทีป่ ระเมินว่าเป็นความเสีย่ ง จ�ำนวน 9 เรือ่ ง ประกอบด้วย น�ำ้ ท่วม พายุ วินาศกรรม แผ่นดินไหว
ไฟไหม้ จลาจล โรคระบาด สึนามิ และสารเคมีรั่วไหล โดยในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล British
Standard Business Continuity Management (มาตรฐานสากล BS 25999) มีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายและการบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ
• ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจใหเปนปจจุบัน
• ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจใหชัดเจน
ศึกษาและทำความเขาใจองคกร
• กำหนดโครงสรางการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติใหชัดเจนขึ้น
• ทบทวน/ปรับปรุงการกำหนดวิธีการในการทำใหงานที่สำคัญขององคกรฟนคืนสภาพภายใน
ระยะเวลาตามเปาหมายกำหนดใหมีความเหมาะสม
จัดทำและพัฒนาแผนตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
• ทบทวน/ปรับปรุงแผนการจัดการอุบัติการณ (Incident Management Plan : IMP)
• ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
สอบทาน ทดสอบและฝกซอมแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ
• ฝกซอมแผน IMP / BCP ทั้งแบบฝกซอมบนโตะ และแบบฝกซอมเสมือนจริง
• มีการฝกซอมกับลูกคารายสำคัญ ผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานภายนอกตาง ๆ
ปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจสำหรับหนวยงานจัดตั้งใหม
• ประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน ปรับปรุงและฝกซอมแผนความตอเนื่องทางธุรกิจกับทุก
หนวยงานทั้งสำนักงานใหญและสวนภูมิภาค
• เผยแพรขาวสาร BCM ผานชองทางตาง ๆ
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โครงสรางการตอบสนองตอภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตของการไฟฟาสวนภูมิภาค
RMC/
BCM Committee

การดำเนินการ
ภาวะปกติ

ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน/
เวรระงับอัคคีภัย
• ระงับเหตุการณดวยตนเอง
ไดอยางรวดเร็ว
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในบริเวณ
แคบหรือสามารถควบคุม
เหตุการณไดอยางรวดเร็ว

Disaster
Risk Management

Internal control

ทีมตอบสนองตอภาวะวิกฤต (ERT)
ศูนยบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
ของแตละหนวยงาน

ศูนยอำนวยการชวยเหลือสนับสนุน
กรณีเหตุการณไมปกติของ กฟภ.
(ศอส.)

• ไมสามารถควบคุมเหตุการณให
จำกัดอยูภายในบริเวณได
• ตองการการสนับสนุนชวยเหลือ
จากหนวยงานภายใน/ภายนอก
• สงผลกระทบใหการดำเนินธุรกิจ
ตองหยุดชะงัก
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนวงแคบ
หรือบางหนวยงานของการไฟฟา
หรือบางฝายภายใน สำนักงานใหญ

• ไมสามารถควบคุมเหตุการณให
จำกัดอยูภายในบริเวณได
• ตองการการสนับสนุนชวยเหลือ
จากหนวยงานภายใน/ภายนอก
อยางเรงดวน
• สงผลกระทบตอความมั่นคงใน
การจายไฟเปนบริเวณกวาง
• สงผลกระทบตอการดำเนิน
ธุรกิจเปนบริเวณกวางในหลาย
หนวยงาน

Level 1

Level 2

Level 3

แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
Incident
ศูนย ศอส.

ทั้ ง นี้ อ งค์ ก รมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาระบบ BCMS ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการบริหารจัดการภัยคุกคามเรื่องลมพายุฤดู
ร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานพิจารณาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเสาล้มจากพายุฤดูร้อน โดยคิดหาวิธีการป้องกัน
เช่น การแขวนสายไฟในลักษณะที่เมื่อมีภาระทางไฟฟ้า (Load)
หรือแรงดึงที่เกินมาตรฐานแล้วสายไฟจะหลุดออกจากเสาไฟฟ้า
ท�ำให้เสาไฟฟ้าไม่หักโค่น และวิจัยเรื่องของลมเพื่อน�ำข้อมูลมา
ประกอบการออกแบบเสาไฟฟ้าให้สามารถต้านทานแรงของลม
ได้มากขึ้น
ส�ำหรับมาตรการการยกระดับมิเตอร์ในพื้นที่น�้ำท่วม
ซ�้ ำ ซาก ถื อ เป็ น แนวบริ ห ารจั ด การในพื้ น ที่ น�้ ำ ท่ ว มซ�้ ำ ซากที่ มี
การท่วมขังของน�ำ้ บนพืน้ ผิวดินสูงกว่าระดับปกติ และมีระยะเวลา
ที่น�้ำท่วมขังยาวนานอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งอาจสร้างความเสียหาย
ต่ อ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ทรั พ ย์ สิ น และ/หรื อ ชี วิ ต ส่ ง ผลให้
กรณี น�้ ำ ป่ า ไหลหลากและน�้ ำ ท่ ว มฉั บ พลั น ทางภาคใต้ ในปี
2559 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค สามารถจ� ำ กั ด ความเสี ย หาย
จากไฟฟ้าดับและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับได้อย่างรวดเร็ว
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รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ
ถึ ง วิ ธี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งปลอดภั ย ในช่ ว งที่ เ กิ ด วิ ก ฤต ซึ่ ง
มี ส ่ ว นช่ ว ยคลายความวิ ต กกั ง วลให้ แ ก่ ป ระชาชนผู ้ ไ ด้ รั บ
ความเดือดร้อน
นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีการฝึกซ้อมแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
รองรับเหตุการณ์ กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึดหรือก่อการจลาจลใน
บริเวณพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่ โดยก�ำหนด
ความรุนแรงของสถานการณ์ไว้ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ได้ รั บ ทราบข่ า วว่ า จะมี ก ารชุ ม นุ ม บริ เวณ
โดยรอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่ (ไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อม)
ระดับ 2 ผู้ชุมนุมปิดล้อมบริเวณโดยรอบการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค ส�ำนักงานใหญ่ (มีผลกระทบแต่สามารถปฏิบตั งิ านได้)
ระดับ 3 ผู้ชุมนุมบุกยึดสถานที่หรืออาคารการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่ (ไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
ซึ่งผลการทดสอบพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ระยะ
เวลาในการฝึกซ้อมเพียง 54 นาที เร็วกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ถงึ ร้อยละ 73
และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนมีความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการใน
การฝึกซ้อมแผน BCP และให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผน
เป็นอย่างดี
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tCO2e
cabon footprint

EIA
แนวทางการบรหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในอาคารสำนักงาน

การบรหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การก� ำ กั บ
กิจการให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบ
(เริ่มจากการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบขนส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้ และหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง) การขออนุญาตใช้พนื้ ที่
ในกรณีที่มีการก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่ต้องพาดผ่านพื้นที่หวงห้าม

(G4-DMA Compliance (Envi), G4-EN29)

อาทิ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้น 1 การติดตามระบบ
จ่ายไฟให้มีความต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ การซ่อมบ�ำรุง พร้อมทั้ง
การตรวจติดตามและบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ส่งผลให้ในรอบปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่พบโทษปรับทัง้ ที่
เป็ น ตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น จากการละเมิ ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้อม
(Compliance - Environmental)

แนวบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ
พยากรณและวางแผนระบบไฟฟา
(ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

ศึกษาความเหมาะสม
(SF, EIA, IEE)

ขอความเห็นชอบ
จากหนวยงานภาครัฐ

ดำเนินโครงการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
(CSR after Process)
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ขั้นตอนก่อนการก่อสร้างระบบไฟฟ้า (G4-DMA Compliance (Envi))

ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ และ
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบขนส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า จัดเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการ
ดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดท�ำรายงานการประเมินผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment :

EIA) และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และจ�ำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยมี
รายละเอียดดังนี้

กระบวนการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในการกอสรางโครงการระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ระยะกอนกอสราง
กรอบการดำเนินการแผนพัฒนาระบบไฟฟา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11
นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
ของ กฟภ.
แผนพัฒนาระบบไฟฟา
ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
ของ กฟภ.
กองโครงการ (กคก.)
ศึกษาความเหมาะสม
เบื้องตน กำหนดกรอบ
การดำเนินงานปริมาณงาน
และงบประมาณ

กองโครงการ (กคก.)
ศึกษาความเหมาะสม
(Feasibility Study)
EIA

IEE

รับฟงความคิดเห็น
(Public Hearing)
เสนอความเห็นจาก สผ.
คณะกรรมการ
ผูชำนาญการฯ
สผ.สรุป
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
ผูชำนาญการ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม
แหงชาติ

ขอความเห็นชอบ
กรอบการดำเนินงาน
และงบประมาณจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(กระทรวงมหาดไทย
สภาพัฒนฯ,
สำนักกฎหมาย)

กองโครงการ (กคก.)
ปรับปรุงแกไข
รายงาน

ขอความเห็นชอบ ครม.

ขอความเห็น ครม.
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งานปรับปรุงและ
เสริมระบบไฟฟา
(งานนอกแผนพัฒนา
ระบบไฟฟา)

การไฟฟาเขต (กฟข.)
สำรวจประเมิน
การขยายเขตระบบไฟฟา

กองแผนงานระบบไฟฟา
(กผฟ.)
พิจารณาความเหมาะสม
ทางดานเทคนิค

พิจารณา
ความเหมาะสม
ทางเทคนิค

กองโครงการ (กคก.)
ขออนุมัติงบประมาณ

ระยะกอสราง

ระยะหลังกอสราง

แตงตั้งผูอำนวยการโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ผูอำนวยการโครงการ

ติดตามประเมินผล
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

แตงตั้งทีมงาน

รายงานผลการดำเนินงานเสนอ สผ.

งานจัดหาที่ดิน
งานออกแบบ
งานจัดซื้อ/จัดจาง

CSR after Process
มาตรการ
ปองกัน
แกไขและ
ลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

งานกอสราง
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานเสนอ สผ.
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ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการที่ได้จัด
ท�ำประชาพิจารณ์หลายโครงการ อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
การก�ำจัดขยะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผูล้ งทุนก่อสร้างโรงผลิต
ไฟฟ้าจากการก�ำจัดขยะเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ถือเป็น
การแปลงขยะชุมชน (Municipal Solid Waste : MSW) เป็น
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) เพื่อน�ำไปผลิต
กระแสไฟฟ้า ซึง่ คาดว่าจะสามารถก�ำจัดขยะชุมชนได้วนั ละ 300 ตัน
ในการก่อสร้างสถานี ระบบส่ง และระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก วิ ศ วกรรมและความปลอดภั ย อี ก ทั้ ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้อ้างอิงมาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับสากลในการออกแบบสถานี ระบบส่งและระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า อาทิ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical
Commission : IEC) สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE)
และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

กับสาธารณูปโภคอืน่ ๆ เพือ่ ก�ำหนดระยะห่างในการออกแบบและ
ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดนิ
• ข้อก�ำหนดกรมเจ้าท่า เพื่อการขออนุญาตวางแนวสาย
ติดตัง้ ทุน่ และป้ายเตือน ส�ำหรับระบบเคเบิลใต้นำ�้
• มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเตือนในการปฏิบตั งิ านบนถนนหรือ
ไหล่ทาง เพือ่ แจ้งเตือนและป้องกันอันตรายจากผูส้ ญ
ั จรผ่านเส้นทาง
ทีม่ กี ารซ่อมบ�ำรุง การสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์จากป้ายเตือนตาม
แบบมาตรฐาน อาทิ ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้า
แรงต�่ำ ป้ายระวังสายไฟแรงสูง เป็นต้น

ขัน้ ตอนการก่อสร้างระบบไฟฟ้า (G4-DMA Compliance (Envi))

ท�ำให้ในรอบปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่พบข้อ
ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมในขัน้ ตอนการก่อสร้างระบบไฟฟ้า รวมทั้ง
ผลการตรวจติ ด ตามด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนดทุกประเด็นไม่วา่ จะเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณ
ฝุ่นละออง และการตรวจวัดระดับเสียง
นอกจากนีท้ กุ ครัง้ ทีม่ กี ารขยายและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะมีการประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและ
ชุมชนโดยรอบ เพื่อแจ้งข้อมูลและความก้าวหน้าของการด�ำเนิน
โครงการเป็นประจ�ำ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ
ตัง้ ป้ายชีแ้ จงระยะเวลาการขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าพืน้ ที่
โครงการล่วงหน้าตามพื้นที่เส้นทางการขนส่ง เพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขัด เป็นต้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ใน
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมี
การก�ำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
โดยให้ปฏิบัติตามในทุกโครงการที่มีการด�ำเนินการ อาทิ
• มาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทุกระดับแรงดันไฟฟ้า
• ข้อก�ำหนดกรมการบินพาณิชย์ เพื่อการทาสีหรือติดตั้ง
อุปกรณ์เตือนแนวสายไฟฟ้าและสิง่ ปลูกสร้าง
• ข้ อ ก� ำ หนดกรมทางหลวง เพื่ อ การปั ก เสาพาดสาย
การพิจารณาระยะห่างทางไฟฟ้ากับผิวจราจร รวมถึงการก่อสร้าง
ระบบเคเบิลใต้ดนิ
• ข้อก�ำหนดค่าระยะห่างระหว่างแนวสายเคเบิลใต้ดิน
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ขั้นตอนการจ่ายกระแสไฟฟ้า (G4-DMA Compliance (Envi),
G4-EN24)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุไว้ในรายงานผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศ ปริ ม าณฝุ ่ น ละออง การตรวจวั ด ระดั บ เสี ย ง
การตรวจวัดค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ท�ำให้ในรอบปี
2559 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด�ำเนิน
ธุรกิจ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลภาวะทางด้านน�้ำ
ด้านอากาศ หรือกากของเสีย อยู่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
อย่างไรก็ตามในรอบปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พบเหตุ
น�ำ้ มันรอบโรงจักรดีเซลรัว่ ไหลบนเกาะกูด จังหวัดตราด ในช่วงฤดูฝน
เป็นครัง้ คราว ถึงแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ โ ดยรอบ ดั ง นั้ น การไฟฟ้ า
ส่ ว นภู มิ ภ าคจึ ง ได้ ก ่ อ สร้ า งผนั ง ป้ อ งกั น การรั่ ว ไหลของน�้ ำ มั น
เพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ ชัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีน่ ำ�้ มันจะปนเปือ้ นลงแหล่งน�ำ้
ในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนีก้ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ดำ� เนินการตามแผน
การตั ด แต่ ง ต้ น ไม้ โ ดยรุ ก ขกรภายใต้ โ ครงการหมอต้ น ไม้ ต าม
แนวระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความส�ำคัญในการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เป็นประจ�ำตามล�ำดับความส�ำคัญ ไม่วา่ จะเป็นแนวใต้ระบบสายส่ง
115 กิโลโวลต์ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส�ำนักงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค สถานีไฟฟ้า และคลังพัสดุทกุ แห่ง แหล่งท่องเทีย่ วหรือ
สถานที่ส�ำคัญ พื้นที่เขตเทศบาล ระบบจ�ำหน่ายจากสถานีไฟฟ้า
รวมถึงอุปกรณ์ปอ้ งกันตัวถัดไป และระบบจ�ำหน่ายพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพื่อ
ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากต้นไม้

แนวทางการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมในอาคาร
สำ�นักงาน (G4-DMA Overall)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�ำแนวคิดส�ำนักงานสีเขียว
(Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อท�ำให้การไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น ส� ำ นั ก งานสี เขี ย ว ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับความมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นองค์กร
ชัน้ น�ำในระดับภูมภิ าค และส่งเสริมสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการดังกล่าว เป็นการด�ำเนินกิจกรรมในส�ำนักงาน
ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
เชือ้ เพลิง และน�ำ้ การใช้ซำ�้ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพือ่ ลดปริมาณขยะ
การลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอนั ตรายภายในส�ำนักงาน
เพือ่ ลดการปล่อยมลพิษไปสูส่ งิ่ แวดล้อมและลดปริมาณการปล่อย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในส�ำนักงาน
จะต้องพิจารณาถึงการรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น สินค้าที่ได้รับฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และ
ฉลากประสิทธิภาพสูง รวมทัง้ การจัดจ้างในส�ำนักงานต้องคัดเลือก
บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกที่ มี คุ ณ ภาพหรื อ ได้ ม าตรฐาน
โดยเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ส�ำนักงานสีเขียว
การด�ำเนินงานโครงการส�ำนักงานสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ
เช่นนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานและลูกจ้างทุกคน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อท�ำให้ส�ำนักงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นส�ำนักงานสีเขียว ส่งผลให้ในปี 2559 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ด้านหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นส�ำนักงานสีเขียว (Green Office)
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 24 แห่ง นอกจากนี้
จากการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วสามารถลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกจากส�ำนักงาน ปี 2557 – 2559 ได้ถึง 4,454.76 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
นับว่าเป็นการได้รบั รางวัลระดับดีเยีย่ มต่อเนือ่ งติดต่อกัน
3 ปี (ปี 2557-2559) โดยในปี 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ
รางวัล จ�ำนวน 4 แห่ง ปี 2558 ได้รับรางวัล จ�ำนวน 12 แห่ง และ
ปี 2559 ได้รับรางวัล จ�ำนวน 24 แห่ง รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง
และในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังคงมุง่ มัน่ ขยายผลโครงการ
ส�ำนักงานสีเขียวให้ครอบคลุมส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทุก
จังหวัดอีกด้วย

แนวบริหารจัดการด้านพลังงาน ทัง้ อาคารสำ�นักงาน
และกระบวนการธุรกิจ (G4-DMA Overall)
พลังงานไฟฟ้า

ในฐานะองค์ ก รชั้ น น� ำ ด้ า นพลั ง งานของประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการพลังงานจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานของอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตั้งแต่ปี 2558 พร้อมทั้ง
ด� ำ เนิ น การตามมาตรการประหยั ด พลั ง งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ทั้งอาคารส�ำนักงานใหญ่และทุกส�ำนักงานเขต ผ่านกิจกรรม
การสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในปี 2559 ลดลง ร้อยละ 5.75 เมื่อเทียบกับปี 2558
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ตารางแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารส�ำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (G4-EN3)
ปริมาณไฟฟ้า
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำ�นักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(หน่วย)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

109,882,918

116,613,023

123,316,191

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ปรับเปลีย่ นมาใช้อปุ กรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี (Lighting Emitting
Diode : LED) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานเขต มาตั้งแต่ปี 2556 ส่งผล
ให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 20,196,024 หน่วย
ตารางแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดี (Lighting Emitting Diode : LED) (G4-EN6)
อาคารที่เปลี่ยนเป็นหลอด แอลอีดี
(Lighting Emitting Diode : LED) แล้วเสร็จ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อาคาร LED (หน่วยต่อปี)

230,000

230,000

230,000

230,000

อาคาร 1,2,3 และอาคารอื่น ๆ (หน่วยต่อปี)

802,148

802,148

802,148

802,148

อาคารบริการสำ�นักงานเขต 12 เขต (หน่วยต่อปี)

-

3,864,000

3,864,000

3,864,000

คลังพัสดุรังสิต (หน่วยต่อปี)

-

-

-

48,162

อาคารภายในสำ�นักงานเขต 12 เขต (หน่วยต่อปี)

-

-

-

4,427,270

เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานในกระบวนการธุรกิจของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีการด�ำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานรองรับเพื่อลดค่าการสูญเสีย (Loss) ทั้งทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิคอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้
ก�ำลังไฟฟ้าสูญเสียรวมลดลง อาทิ พัฒนางานบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตั้งระบบ Monitoring Condition-Based
Maintenance โดยทดลองน�ำร่องกับสายเคเบิลใต้น�้ำและหม้อแปลงไฟฟ้าก�ำลังที่เกาะสมุย
ตารางก�ำลังไฟฟ้าสูญเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2557-2559 (G4-EN3, G4-EU12)

หมายเหตุ : 			
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กำ�ลังไฟฟ้าสูญเสีย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

หน่วยสูญเสีย (Total Loss)

5.46

5.55

5.4

ก�ำลังไฟฟ้าสูญเสียทางเทคนิค* (Technical Loss) ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลัก ดังนี้ สายป้อนแรงดันสูง หม้อแปลงจ�ำหน่าย สายป้อนแรงดันต�่ำ
และจุดต่อของอุปกรณ์
ก�ำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค** (Non-Technical Loss) พิจารณาจากการน�ำหน่วยสูญเสียในระบบจ�ำหน่ายรวมหักด้วยก�ำลังไฟฟ้า
สูญเสียทางเทคนิค โดยมักมีสาเหตุจากความคลาดเคลือ่ นของอุปกรณ์วดั ปริมาณไฟฟ้า การติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้าไม่ครบถ้วนตลอดจนการจดหน่วย
ไฟฟ้าหรือการเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน และการลักลอบใช้ไฟฟ้า
อัตราการสูญเสีย (Loss) คือ พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในการส่งและจ่ายไฟฟ้า โดยเท่ากับพลังงานส่วนต่างระหว่างพลังงานสุทธิที่ระบบส่งไฟฟ้า
รับจากผู้ผลิตไฟฟ้า (Power Producers) กับ พลังงานไฟฟ้าที่ระบบส่งไฟฟ้าจ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า (Load)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

น�้ำมันเชื้อเพลิง
การบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยานพาหนะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมาได้ออกมาตรการประหยัดน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิง กล่าวคือ ยานพาหนะทุกคันมีการบ�ำรุงรักษาตามระยะทางและแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อยูเ่ ป็นประจ�ำ และมีการฝึกอบรมเพือ่ สร้าง
จิตส�ำนึกให้พนักงานขับรถมีความรับผิดชอบและขับขีไ่ ด้อย่างปลอดภัย โดยในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสามารถประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงได้
ร้อยละ 0.65 เมือ่ เทียบกับปี 2558
ตารางปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของอาคารส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระหว่างปี 2557-2559 (G4-EN3)
ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณการใช้นา้ํ มันเชือ้ เพลิงของอาคารสำ�นักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (ลิตร)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

18,437,276

18,988,819

19,113,089

แนวทางบริหารจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย (G4-DMA Effluents and Waste)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตระหนักดีวา่ กากของเสียและของเสียอันตรายทีอ่ ยูใ่ นระบบขนส่งและกระจายไฟฟ้า และที่อยู่ในอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่/อาคารส�ำนักงานเขต มีหลากหลายประเภทและบางประเภทจ�ำเป็นต้องมีการจัดเก็บและก�ำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่วา่ จะเป็นหม้อแปลงเสือ่ มสภาพ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
กากของเสียและของเสียอันตรายที่อยู่ในระบบส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
องค์กรได้ให้ความส�ำคัญตั้งแต่การคัดเลือกอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด การซ่อมบ�ำรุงตามแผนงาน
เป็นประจ�ำ ส่งผลให้สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ได้ยาวนานขึน้ และท�ำให้ของเสียเกิดขึน้ ในปริมาณต�ำ่ กว่าทีค่ าดการณ์ไว้ อาทิ
• เพิ่มการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่น ลูกถ้วย หรือ Insulator) ส�ำหรับพื้นที่ริมทะเลหรือพื้นที่ที่มีไอเกลือเข้มข้น และ
พื้นที่ที่มีฝุ่นละอองในอากาศหนาแน่น เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว
• การจัดท�ำฐานข้อมูลดัชนีวัดสุขภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่น อุปกรณ์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ หรือ Recloser) ส�ำหรับวางแผน
เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ก่อนที่จะช�ำรุด โดยการประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การทดลองใช้งานและประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์การประเมินเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ตารางปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ปี 2559 (G4-EN23)
วิธีการกำ�จัด
การใช้ซํ้ำ�
การนำ�กลับมาใช้ใหม่
การฝังกลบ
อื่น ๆ
รวม

ปริมาณมิเตอร์ที่เสื่อมสภาพ (เครื่อง)

ปริมาณน้ำ�มันหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพ (ลิตร)

10,929

-

3,840

38,200

0
62,589

-

7,758

38,200

เมื่อพิจารณาหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพที่ปลดระวางจากระบบไฟฟ้า พบว่า มีการน�ำน�้ำมันหม้อแปลงกลับไปใช้ใหม่ภายใน
กระบวนการอื่นของหน่วยงาน ร้อยละ 100 ส่วนหม้อแปลงที่ไม่ใช้แล้วจะรอก�ำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
กากของเสียและของเสียอันตรายที่อยู่ในอาคารส�ำนักงานใหญ่และอาคารส�ำนักงานเขต
ในปี 2559 กากของเสียทีเ่ กิดขึน้ ภายในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ถูกส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 นอกจากนี้
ขยะติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลภายในส�ำนักงานใหญ่ได้รับการคัดแยกออกจากขยะทั่วไปและได้รับการก�ำจัดแล้ว 360 กิโลกรัม
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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การฝกอบรมและสัมมนา

PEA

การบรหารทรัพยากรบุคคล
อาชวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร
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(G4-DMA Employment,
G4-DMA Non-Discrimination)
จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทัง้ มิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ โดยใน
ปี 2559 องค์กรได้ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และวางแนวทาง
ในเรื่องความต้องการอัตราก�ำลังของบุคลากรให้ครอบคลุมทุก
สายงาน เพื่อปรับปรุงช่องว่างในการบริหารจัดการบุคลากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพ และสรรหา
บุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ในการสรรหา การว่าจ้าง การวางต�ำแหน่ง คัดเลือก
และรักษาบุคลากรใหม่ให้อยูก่ บั องค์กร ได้ดำ� เนินการอย่างเปิดกว้าง
ไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการรับ
บุคลากรทีเ่ ป็นคนดีและมีความสามารถ อีกทัง้ ยังมีการรับบุคลากร
ที่อยู่ในพื้นที่ตามภาคต่าง ๆ เพื่อที่จะให้บุคลากรที่เป็นเหมือน
ตัวแทนสะท้อนความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และ
ความคิดเห็นจากคนในชุมชน
กระบวนการสรรหา การว่าจ้าง และการวางต�ำแหน่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้วเิ คราะห์ และทบทวนแนวทาง
ในการสรรหา การว่าจ้าง และวางต�ำแหน่งบุคลากรใหม่ รวมถึง
สรุปอัตราว่างของบุคลากรในแต่ละต�ำแหน่ง จากนั้นจึงด�ำเนิน
การประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่ โดยการสรรหาแบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการ
ประกาศรับสมัครผ่านทาง Website รับสมัครงานขององค์กร
(https://pea.job.thai.com) โดยด� ำ เนิ น การสอบข้อเขียน
ตามคุณวุฒิที่ได้ประกาศไว้ และจะด�ำเนินการสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งภายหลังผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงจะเข้าสู่
ขั้นตอนการพิจารณาจากผู้บริหารของแต่ละสายงานว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากผ่านการพิจารณา
จะได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น บุ ค ลากรของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
โดยสมบูรณ์
การสรรหาภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการ
สื่อสารภายในองค์กรให้ทราบถึงอัตราและต�ำแหน่งงานที่เปิดรับ
สมัครผ่านระบบ Intranet จดหมายข่าว การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย และด�ำเนินการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ตามสมรรถนะของบุคลากรทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และเมือ่ ผ่านการคัดเลือก
จะด�ำเนินการจัดท�ำค�ำสั่งเพื่อปรับวุฒิและต�ำแหน่งต่อไป
ภายหลั ง จากที่ บุ ค ลากรผ่ า นกระบวนการสรรหา
การว่าจ้าง และการวางต�ำแหน่ง องค์กรจะด�ำเนินตามแนวทาง
การรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถท�ำงานในองค์กรได้อย่างราบรืน่
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ โครงการจัดท�ำระบบการบริหารบุคลากรผูม้ คี วามสามารถสูง
(Talent Management) การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ การจัดการ
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกจากนี้ยังได้จัดให้บุคลากร
สามารถสื่ อ สารและถ่ า ยทอดความคิ ด เห็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ยนผ่า น
ช่องทางต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยในปี 2559 มีจำ� นวน
พนักงานที่เข้าใหม่จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,007 คน และลูกจ้างที่เข้าใหม่
จ�ำนวน 680 คน สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้
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ข้อมูลบุคลากรเข้าใหม่ปี 2559 (G4-LA1)

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 35,889 คน
จำนวนพนักงานเขาใหม 2,007 คน

PEA

จำนวนลูกจางเขาใหม 680 คน

พนักงานหญิงเขาใหม
จำนวน 577 คน คิดเปนรอยละ 1.61

พนักงานชายเขาใหม
จำนวน 1,430 คน คิดเปนรอยละ 3.98
PEA

ลูกจางหญิงเขาใหม
จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 0.33

ลูกจางชายเขาใหม
จำนวน 560 คน คิดเปนรอยละ 1.56

การบริหารจัดการและรักษาพนักงาน (G4-DMA Employment)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการวางแผนการดูแลรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญให้สามารถเติบโต
ในหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนบุคลากร จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ รวมถึงการให้บุคลากรสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความต้องการและความคิดเห็น
เพื่อดึงดูดให้บุคลากรมีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น
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ตารางแสดงจำ�นวนบุคลากรทั้งหมด (G4-10)

รายละเอียดพนักงานและลูกจ้าง
จ�ำแนกตามเพศ

ปี 2557
คน

ปี 2558

ร้อยละ

คน

ปี 2559

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

จำ�นวนของพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด
เพศชาย

23,711

72.48

25,116

72.92

26,131

72.81

เพศหญิง

9,004

27.52

9,237

26.82

9,758

27.19

32,715

100

34,443

100

35,889

100

รวม

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากร (G4-LA2)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศึกษาผลส�ำรวจความต้องการของบุคลากร เพื่อน�ำผลส�ำรวจมาจัดท�ำนโยบายด้านสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรทีม่ คี วามหลากหลายในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละลักษณะของการปฏิบตั งิ าน
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างเสริมให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรที่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง โดยเฉพาะค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ความเสี่ยงสูง เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร การลาพักผ่อน การลาคลอดบุตร การลาบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีนโยบายด้านการบริการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น การจัดบริการรถรับ-ส่ง ห้องอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สถานพยาบาล
ห้องสมุด แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ สถานที่ออกก�ำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
ส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การสื่อสารในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร (G4-DMA Training and Education)

การเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ ต่ อ
การด� ำ เนิ น งานในอนาคต เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งหนึ่ ง ที่ ก ารไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ก�ำลังเผชิญอยู่เนื่องจาก ในปี 2559 มีบุคลากรใน
ระดับผู้บริหารที่เกษียณอายุเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะที่บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ยังขาดความพร้อมและทักษะใน
การด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร อีกทั้งการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่
มีคุณสมบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งนั้นยังไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผล
ให้การบริหารจัดการด้านบุคลากรขององค์กร เกิดความไม่ตอ่ เนือ่ ง
ด้วยสาเหตุนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเร่งด�ำเนินการ
เตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงด้านขีดความสามารถ
และอั ต ราก� ำ ลั ง โดยจั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถที่หลากหลายผ่านการจัดโครงสร้างและบริหาร

บุคลากรในรูปแบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional
Management) เพือ่ ให้บคุ ลากรเกิดการเรียนรู้ เพิม่ ประสบการณ์
การท�ำงาน สร้างองค์ความรู้ความสามารถระหว่างสายงาน
นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินการส่งเสริม
ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รแบ่ ง ปั น ทั ก ษะความรู ้ ที่ ช� ำ นาญให้ กั บ
บุคลากรด้วยกัน โดยการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญเป็น
ฐานข้อมูล รวมถึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา และจัด
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรน�ำความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการท�ำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานที่ดี
โดยในปี 2559 จ�ำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงาน
และลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นจ�ำนวน 36.15
ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาปี 2559 (G4-LA9, G4-LA11)
หลักสูตรการฝึกอบรม

งบประมาณการฝึกอบรม
(บาท)

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน
(ชัว่ โมง)

20,038
28,915
48,953

19.81
16.34
36.15

224,275,367.32
95,232.815.67
319,508,182.99

หลักสูตรการฝึกอบรมในแผน *
หลักสูตรการฝึกอบรมนอกแผน **

รวม
หมายเหตุ :
		

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(คน)

* หลักสูตรที่ก�ำหนดไว้แน่นอนในแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
** หลักสูตรที่อยู่นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำนวนผูผานการฝกอบรมจำแนกตามเพศ
หญิง
12,258 คน

ไมใชเทคนิค
18,797 คน

25 %

75 %

56

จำนวนผูผานการฝกอบรมจำแนกตามตำแหนง

38 %

62 %
ชาย
36,695 คน

เทคนิค
30,156 คน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ประเภทหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2559 (G4 - LA10)
350

(จำนวนหลักสูตร)
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(ประเภทหลักสูตร)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร (G4-DMA Occuptional Health and Safety, G4-LA5, G4-LA7, G4-LA 10)

ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น งานของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค คือเรื่องความมั่นคงปลอดภัย และอาชีวอนามัยของ
บุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งด�ำเนินการปรับปรุงสถานที่
ท�ำงานให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยและสวัสดิภาพที่ดี โดย
การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (กปล.) ซึง่ ครอบคลุมในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 203 คณะ โดยมีตัวแทนของพนักงานเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นตัวแทนนายจ้างร้อยละ 50 และเป็นตัวแทนลูกจ้าง
ร้อยละ 50 และยังมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานและด�ำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีการด�ำเนินงาน
ดังนี้
1. ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ต้องให้ความส�ำคัญ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เป็นอันดับแรก
2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสนับสนุนให้มีการด�ำเนินงานเพื่อ
ลดอุบัติเหตุในทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero
Accident)
3. ผู้บังคับบัญชาต้องบริหารจัดการ และผู้ปฏิบัติงาน
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน
กฎระเบียบแห่งความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ มีจิตส�ำนึก และ
ทัศนคติทดี่ ใี นการปฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัย รวมถึงรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

5. สนับสนุนให้มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
6. ให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการ ติดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างจริงจัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้กระบวนการด้านอาชีวอนามัย
เชิงรุก เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านความปลอดภัยฯ โดยจัดให้
มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร การควบคุม
อันตรายจากสถานประกอบการต่าง ๆ พร้อมทัง้ ตรวจสอบ ติดตาม
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้สามารถก�ำหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ภายหลั ง จากที่ มี ก ารศึ ก ษาสภาพการท� ำ งานที่ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับสิง่ แวดล้อม หรือ การยศาสตร์
(Ergonomics) กับหน่วยงานน�ำร่อง พบว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคออฟฟิศ
ซินโดรม (Office Syndrome) มากถึงร้อยละ 64.90 เนื่องจาก
บุคลากรของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคนัน้ นัง่ ท�ำงานนานกว่า 5 ชัว่ โมง
ต่อวัน ด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ท�ำการอบรมให้ความรู้
และปรับปรุงสถานที่ท�ำงานให้เอื้ออ�ำนวยต่อสุขภาวะการท�ำงาน
ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถอัตราความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ลดลงถึงร้อยละ 11.90
อย่างไรก็ตามองค์กรจะด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดูแลเรื่อง
สุขภาวะในการท�ำงานของบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปด้วย
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นอกจากนี้ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ เ พิ่ ม การตรวจ
สุขภาพเป็นพิเศษส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในกองการพิมพ์
ที่ต้องท�ำงานกับเครื่องพิมพ์ จ�ำนวน 25-20 คน เป็นประจ�ำทุกปี
โดยได้มีการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด เนื่องจากในหมึกพิมพ์อาจ
มีสารตะกั่วเป็นส่วนประกอบ ซึ่งหากเข้าสู่ร่างกายจะมีการสะสม
จนถึงระดับอันตรายได้

ในปี 2559-2558 ผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของ
พนักงาน ชีใ้ ห้เห็นว่าบุคลากรมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อที่
เกิดจากพฤติกรรม Non-Communicable Diseases (NCDs) เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคอ้วน โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ ีคา่ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index:
BMI) เกินมาตรฐาน องค์กรจึงได้จดั อบรมให้ความรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ น
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคลากรปี 2559 (G4-LA6)

จำนวนผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน = 9 คน
จำนวนผูทุพพลภาพจากการปฏิบัติงาน = 0 คน
จำนวนผูบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน = 9 คน
ตารางแสดงอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานปี 2559 (G4-LA6, G4-LA7)
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจำ�แนกตามพื้นที่ดำ�เนินงาน

รายละเอียด
การเกิดอุบัติเหตุ

สำ�นักงาน
ใหญ่

ฝ่ายก่อสร้าง
และบำ�รุง
ระบบไฟฟ้า

ฝ่ายพัสดุ

เขตบริการ
ภาคเหนือ

เขตบริการ
ภาคตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

เขตบริการ
ภาคกลาง

เขตบริการ
ภาคใต้

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติภัย (AFR)

0

0.3663

0

0.0651

0.0592

0.0420

0.1448

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ
(DISR)

0

185.0427

0

117.1523

103.4827

53.9751

192.0543

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (√DI )

0

0.2603

0

0.0873

0.0783

0.0476

0.1668

จากอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรได้ด�ำเนินการสอบสวนสาเหตุ และน�ำบทเรียน
จากข้อผิดพลาดในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ มาปรับปรุงการท�ำงานให้เข้มข้นขึน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุและ
ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการท�ำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
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ความพึงพอใจพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตระหนักว่า “บุคลากร” เป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิถีความยั่งยืน
จึ ง มุ ่ ง เน้ น เรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาบุ ค ลากรเป็ น อย่ า งดี ไม่ ว ่ า จะ
เป็นเรื่องผลตอบแทน สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ที่ บุ ค ลากรพึ ง ได้ รั บ
การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการดูแล
เรื่ อ งอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มใน
การท�ำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของบุคลากร
ให้มีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันกับองค์กร

ในปี 2559 เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของบุคลากร
ที่ มี ต ่ อ องค์ ก ร การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจึ ง ได้ จั ด ท� ำ แบบส� ำ รวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร และจัดประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group)
ซึ่งจากผลการส�ำรวจดังกล่าว พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อ
องค์กรร้อยละ 85.27 และลูกจ้างมีความพึงพอใจต่อองค์กรสูง
ถึงร้อยละ 88.46 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างที่มีต่อองค์กร (G4-LA4)
ปี
ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง

ปี 2558

ปี 2559

พนักงาน

81.17

85.27

ลูกจ้าง

91.26

88.46

พนักงาน

85.69

89.12

ลูกจ้าง

92.15

89.87

ความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง

อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นใส่ใจดูแลบุคลากรขององค์กรอย่างเต็มความสามารถ และรักษาระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรให้มีแนวโน้มที่สูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับความสุข
ความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถด�ำรงอยู่ในสังคมได้ต่อไป
การดูแลพนักงานเกษียณอายุ (G4-LA10)

บุคลากรทุกคน คือ ทรัพยากรหนึ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ด้วยความเชื่อและความมุ่งมั่นนี้ องค์กรจึงดูแลบุคลากรทุกคน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้างานจนเกษียณอายุ โดยเฉพาะการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสมดุลของชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โดยในปี 2559 มีจ�ำนวนบุคลากรที่พ้นสภาพ ดังนี้

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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ข้อมูลบุคลากรพ้นสภาพปี 2559 (G4-LA1)

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 35,889 คน
จำนวนพนักงานพนสภาพ 1,051 คน

PEA

จำนวนลูกจางพนสภาพ 318 คน

พนักงานหญิงพนสภาพ
จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 0.56

พนักงานชายพนสภาพ
จำนวน 851 คน คิดเปนรอยละ 2.37
PEA

ลูกจางหญิงพนสภาพ
จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 0.24
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ลูกจางชายพนสภาพ
จำนวน 233 คน คิดเปนรอยละ 0.65

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

สาเหตุจากการพ้นสภาพของบุคลากรในองค์กรประกอบด้วย 7 ประเภท คือ เกษียณอายุครบ 60 ปี ถึงแก่กรรม ปลดออกจากงาน
ยกเลิกการจ้าง ลาออก เลิกจ้าง ไล่ออกหรือให้ออกจากงาน จากจ�ำนวนบุคลากรทีพ่ น้ สภาพในปี 2559 สามารถจ�ำแนกสาเหตุการพ้นสภาพ
ของบุคลากรได้ดังนี้
สาเหตุการพ้นสภาพ

จ�ำนวน (คน)

เกษียณอายุครบ 60 ปี

860

ถึงแก่กรรม

98

ปลดออกจากงาน

7

ยกเลิกการจ้าง

6

ลาออก

77

เลิกจ้าง

3

ไล่ออกหรือให้ออกจากงาน

0

รวม

1,051

การเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ (G4-EC3, G4-LA10)

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ด� ำ เนิ น แผนงานเกี่ ย วกั บ
การจัดการทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และมีการรณรงค์สง่ เสริม
การบริ ห ารการออมและการลงทุ น เพื่ อ ชี วิ ต ที่ สุ ข สบายใน
วัยเกษียณ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสช.กฟภ.) ได้รว่ มกับ
กองจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (กทช.) ในการรณรงค์ส่งเสริม
การบริหารการออมและการลงทุน เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ การออม และการเลือก
รูปแบบการลงทุน เพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย
ในวัยเกษียณได้อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยเริม่ ด�ำเนินการรณรงค์
ส่งเสริมการบริหารการออมและการลงทุน เพื่อชีวิตที่สุขสบาย
วัยเกษียณ ผ่านโครงการพบปะชี้แจงสมาชิก กสช.กฟภ. ไปยัง
การไฟฟ้าจุดรวมงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2559 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ได้รณรงค์ ให้ความรู้และพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก
กสช.กฟภ. ตามการไฟฟ้าเขตทัง้ 12 เขต และส�ำนักงานใหญ่ 1 ครัง้
รวมพบปะชี้แจงสมาชิกจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,608 คน
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นอกจากนี้ยังใช้นโยบายการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยมี
การแต่งตัง้ ผูป้ ระสานงาน กสช.กฟภ. และสร้างเครือข่ายผูป้ ระสานงาน
กสช.กฟภ. ทั่วประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ช่องทางการสื่อสาร เช่น Application PEA FUND, Website
หรือ Facebook และมีการส่งเสริมบุคลากรของ กทช. ให้เข้ารับ
การอบรมเพิม่ ศักยภาพเกีย่ วกับการเงิน การลงทุน การประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการรณรงค์และ
เผยแพร่ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส� ำ หรั บ ยอดเงิ น กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2559 กสช.กฟภ. มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
36,923.16 ล้านบาท และในปี 2559 ได้จ่ายเงินให้แก่พนักงานที่
เกษียณอายุ 860 คน เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิน 2,757.58 ล้านบาท
โดยเป็นเงินที่พนักงานสะสม และองค์กรสมทบตลอดช่วงอายุ
การท�ำงาน ซึ่งพนักงานที่เกษียณอายุ จะน�ำเงินดังกล่าวไปใช้ใน
การด�ำรงชีวิตหลังเกษียณต่อไป
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การพัฒนาชองทางการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ

SMS

การบรหารจัดการลูกคา
PEA SHOP
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(G4-DMA Product and Service labeling)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าหรือ
ผู ้ ใช้ ไ ฟฟ้ า เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
และสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ดังนั้นในปี 2556 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนการบริการลูกค้า
ส�ำหรับการจัดท�ำแผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2556-2563)
เพือ่ พัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านการจัดจ�ำหน่ายและการบริการ
(Retail) ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(พ.ศ.2557-2566) เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ อ งค์ ก รที่ มี ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Customer – Centric Organization) โดยเน้นการสร้างและ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าด้านบริการที่ดี
และมีคุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้า ผ่านระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย
โดยแผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2556-2563)
ที่ อ งค์ ก รได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น
การบริการเท่านั้น แต่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
การให้บริการทัง้ หมด ครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนการให้บริการผูข้ อใช้
ไฟฟ้าและยกเลิกการใช้ไฟฟ้า การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า การพัฒนาช่องทางการช�ำระค่าบริการไฟฟ้า การพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ซึ่งมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้

การบริหารจัดการลูกค้า

กระบวนการขอใชไฟฟากลุมบานอยูอาศัย
ติดตอขอแบบฟอรมคำรอง
ขอใชไฟฟาไดที่สำนักงาน
การไฟฟาสวนภุมิภาคทุกแหง
หรือดาวนโหลด
จาก www.pea.co.th

บุคคลธรรมดา
• บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการหรือบัตร
ประจำตัวพนักงานองคกรของรัฐ
• สำเนาทะเบียนบานที่จะขอใชไฟฟา
• แผนผังการเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาขนาดมาตราสวน
ไมเกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด

นิติบุคคล
• บัตรประจำตัวประชาชน
ของผูมีอำนาจลงนาม
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
• ใบลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
• สำเนาทะเบียนบานที่จะขอใชไฟฟา
• แผนผังการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาขนาดมาตราสวนไมเกิน 1:100
จำนวน 2 ชุด

การพิจารณา

1. กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า และขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า

1.1 กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า
		 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�ำหนดกระบวนการในการขอ
ใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่กลุ่มบ้านอยู่อาศัย และกลุ่ม
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน ดังนี้
		 1.1.1 การขอใช้บริการไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
				 การขอใช้ ไ ฟฟ้ า ส� ำ หรั บ ผู ้ ใช้ ไ ฟฟ้ า รายใหม่
กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ต้องขยายเขตระบบจ�ำหน่าย ผู้ขอใช้
ไฟฟ้าจะต้องยืน่ ค�ำร้องขอใช้ไฟและเตรียมหลักฐานต่างๆ เพือ่ เข้าสู่
กระบวนการพิจารณา ซึง่ ระยะเวลาในการพิจารณา และการเข้าไป
ติดตัง้ มิเตอร์จะขึน้ อยูก่ บั เขตการให้บริการ โดยพืน้ ทีใ่ นเขตเมืองจะ
ใช้ระยะเวลา 2 วันท�ำการ และพื้นที่ในเขตชนบทจะใช้ระยะเวลา
5 วันท�ำการ นับจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าช�ำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ครบถ้วน ตามกระบวนการดังนี้
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• การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสงเจาหนาที่
ไปตรวจสอบ การเดินสายภายในอาคาร
• แจงแกไขในกรณีที่การติดตั้งไมถูกตอง
หรือแจงการชำระคาธรรมเนียมในกรณี
การติดตั้งถูกตอง

การชำระคาธรรมเนียม
ขอใชไฟฟา
• คาธรรมเนียมตอไฟ
• คาตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาภายในอาคาร
• คาสวนเฉลี่ยการใชพลังไฟฟา
• เงินประกันการใชไฟฟา
• คาอุปกรณไฟฟาหลังมิเตอร (ถามี)
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การช�ำระค่าไฟฟ้าส�ำหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ากลุม่ บ้านอยูอ่ าศัยจะ
ต้องช�ำระภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้หากไม่ช�ำระภายใน
10 วันนับจากวันที่แจ้งไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า (10 วัน คือ ครบ
ก�ำหนด 7 วัน และแจ้งการเตือน 3 วัน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
งดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
นอกจากนี้ ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า สามารถใช้ สิ ท ธิ ร ้ อ งขอให้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ตรวจสอบค่าความคลาดเคลือ่ นของมิเตอร์
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะเข้าติดตัง้ มิเตอร์เปรียบเทียบเป็นเวลา
24 ชั่ ว โมง หรื อ น� ำ มิ เ ตอร์ ม าทดสอบที่ ส� ำ นั ก งาน หากผล
การทดสอบพบว่ า มี ค ่ า ความคลาดเคลื่ อ นเกิ น ร้ อ ยละ 2.50
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะด�ำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ให้ใหม่โดย
ไม่คดิ ค่าทดสอบ พร้อมทัง้ ลดหนีส้ นิ ส่วนทีค่ ลาดเคลือ่ นกลับคืนให้
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

		 1.1.2 การขอใช้ไฟฟ้ากลุ่มอุตสาหกรรม
				 การขอใช้ไฟฟ้ากลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ขอใช้ไฟฟ้า
สามารถด�ำเนินการยืน่ ค�ำร้องขอใช้บริการได้ทสี่ ำ� นักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก่อนก�ำหนดการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้า
ในปริมาณตั้งแต่ 10,000 กิโลโวลต์แอมป์ขึ้นไป หรือใช้ไฟฟ้า
ในปริมาณต�่ำกว่า 10,000 กิโลโวลต์แอมป์ แต่มีความต้องการ
ความมัน่ คงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูง เพือ่ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
สามารถเตรียมการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ระยะเวลาพิจารณาติดตั้งมิเตอร์
และจ่ายกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันในแต่ละกรณี คือ ถ้าติดตั้ง
หม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 กิโลโวลต์แอมป์ จะใช้ระยะเวลา
ภายใน 35 วันท�ำการ และถ้าติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกิน
กว่า 250 กิโลโวลต์แอมป์ แต่ไม่เกิน 2,000 กิโลโวลต์แอมป์ จะใช้
ระยะเวลาภายใน 55 วันท�ำการ

การขอใช้บริการไฟฟ้
ากลุ่มไฟฟ
อุตสาหกรรม
กระบวนการขอยกเลิ
กการใช
า

ติดตอขอแบบฟอรมคำรองขอใชไฟฟา
ไดที่สำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกแหง
หรือดาวนโหลด จาก www.pea.co.th

• ชื่อ - สถานที่ตั้ง (แผนผังพอสังเขป) ของสถานประกอบการ
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไมเกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการคาของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาต
ตั้งโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน (กรณีดำเนินการขอใชไฟฟาเอง)
• หนังสือมอบอำนาจดำเนินการขอใชไฟฟา ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบานของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีใหผูอื่นดำเนินการขอใชไฟ)
• เอกสารดานวิศวกรรม (Single Line Diagram, Relay and Metering Diagram, Test Report and Technical Data,
Specification และหนังสือรับรอง พรอมหลักฐานวิศวกรผูออกแบบ และควบคุมการกอสราง)
• ชำระคาใชจายเบื้องตนในการสำรวจ ออกแบบ และตรวจสอบ จำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

การไฟฟาสวนภูมิภาคดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ตรวจสอบ
Single Line Diagram, Relay and Metering Diagram, Test Report
and Technical Data และ Specification เสนอขออนุมัติแบบแผนผังและคาใชจาย

ดำเนินการกอสราง
ระบบไฟฟาระดับ
แรงดัน 22-33 กิโลโวลต
สำหรับผูใชไฟฟาที่ตองการ
ขอติดตั้งหมอแปลงขนาด
ไมเกิน 250 กิโลโวลตแอมป

ระยะเวลาดำเนินการ 35 วัน

ดำเนินการกอสราง
ระบบไฟฟาระดับ
แรงดัน 22-33 กิโลโวลต
สำหรับผูใชไฟฟาที่ตองการ
ขอติดตั้งหมอแปลงขนาด
รวมกันเกิน 250 กิโลโวลตแอมป
แตไมเกิน 2,000 กิโลโวลตแอมป

ออกแบบ ประมาณการ
ตรวจสอบ

ดำเนินการกอสรางระบบไฟฟาระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลต สำหรับผูใชไฟฟา
ที่ตองการใชพลังงานไฟฟาในปริมาณ
ตั้งแต 10,000 กิโลโวลตแอมปขึ้นไป
หรือใชพลังงานไฟฟาในปริมาณ
ต่ำกวา 10,000 กิโลโวลตแอมป
แตมีความตองการความมั่นคง
ในการจายกระแสไฟฟาสูง

ระยะเวลาดำเนินการ 55 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป

การไฟฟาสวนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งมิเตอรพรอมจายกระแสไฟฟา
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1.2 กระบวนการขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า
		 ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการที่จะยกเลิกการใช้บริการไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถยื่นค�ำร้องขอยกเลิก
การใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการช�ำระเงินค่าไฟฟ้าเพื่อขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา
และตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดพบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มียอดค้างช�ำระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด�ำเนินการคืนเงินประกันการใช้ไฟภายในระยะ
เวลา 20 วันท�ำการ โดยมีกระบวนการตามภาพดังนี้

กระบวนการขอยกเลิกการใชไฟฟา

ติดตอขอแบบฟอรมคำรอง
ขอยกเลิกการใชไฟฟาไดที่สำนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคทุกแหง
หรือดาวนโหลด
จาก www.pea.co.th

การแสดงเอกสารหลักฐาน
• บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการหรือ
บัตรประจำตัวพนักงานองคกรของรัฐ
• ใบเสร็จคาประกันการใชไฟฟา
• ใบเสร็จคาไฟฟาครั้งสุดทาย

• การไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบหลักฐาน
• ตรวจสอบการคางชำระหนี้คาไฟฟา
และภาระผูกพันอื่น ๆ

• การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหมารับเงินประกันคืน
ภายใน 15 วันทำการหลังจากยื่นคำรอง
หากเงินประกันไมเกิน 15,000 บาท จะชำระเปนเงินสด
และชำระเปนเช็คเมื่อยอดเงินมากกวา 15,000 บาท

การพิจารณา

การชำระคาธรรมเนียม
ขอใชไฟฟา

ทัง้ นี้ หากผูข้ อใช้บริการต้องการทราบรายละเอียดการช�ำระค่าไฟฟ้า การตรวจสอบมิเตอร์ หรือข้อก�ำหนดในการเพิม่ ขนาดมิเตอร์
และการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pea.co.th
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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2. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
(G4-DMA Customer Privacy, G4-PR8)

ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไฟฟ้าทั่วประเทศในเขตการให้บริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีจำ� นวนผูใ้ ช้บริการไฟฟ้ากว่า 18.89
ล้านราย ปริมาณการบริโภคไฟฟ้า 129,672.60 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 71 ของผู้ใช้บริการไฟฟ้าทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า
กลุ่มบ้านอยู่อาศัยคิดเป็นหน่วยจ�ำหน่าย 30,933.71 หน่วย กลุ่ม
พาณิชย์คดิ เป็นหน่วยจ�ำหน่าย 31,562.87 หน่วย กลุม่ อุตสาหกรรม
คิดเป็นหน่วยจ�ำหน่าย 63,394.64 หน่วย และผูใ้ ช้ไฟฟ้ากลุม่ อืน่ ๆ
คิดเป็นหน่วยจ�ำหน่าย 3,7814.38 หน่วย
นับได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้า
ที่มีฐานลูกค้ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ดังนั้นการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการรั ก ษาข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย
ต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2544
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
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ภาครัฐ พ.ศ.2553 ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ภายใต้
ความดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
จากการด�ำเนินงานตามข้อบังคับทางกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ใน
ปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการท�ำข้อมูลลูกค้า
สูญหาย
3. การพัฒนาช่องทางการชำ�ระค่าบริการไฟฟ้า
(G4-DMA Provision of Information)

ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการช�ำระค่าบริการอยู่เสมอ เพื่อ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ ใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
อาทิ ความสะดวก รวดเร็ว และช่องทางการช�ำระค่าบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถช�ำระค่าบริการ ได้ที่
จุดรับช�ำระเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวแทนรับช�ำระเงิน
จุดบริการทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การหักค่าบริการ
ผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ บัตรเครดิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กงิ้ และ
PEA Mobile Application ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
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มีจำนวนผูใชบริการ 10,509,663 ราย
คิดเปนรอยละ 57.30

ตัวแทนรับชำระเงินคาไฟฟาที่ไดรับการแตงตั้งจากการไฟฟาสวนภูมิภาค

ตัวแทนเก็บเงินคาไฟฟา
ที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก กฟภ.

คาบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด
แตไมเกิน 10 บาท

การไฟฟาสวนภูมิภาค รับภาระคาธรรมเนียม

มีจำนวนผูใชบริการ 5,621,529 ราย
คิดเปนรอยละ 19.81

มีจำนวนผูใชบริการ 3,181,151 ราย
คิดเปนรอยละ 17.40

มีจำนวนผูใชบริการ 654,398 ราย
คิดเปนรอยละ 3.58

ไมมีคาธรรมเนียม

คาบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด
แตไมเกิน 10 บาท

โดยทำรายการชำระเงินผาน
www.pea.co.th คาบริการ 10 บาท

มีจำนวนผูใชบริการ 42,674 ราย
คิดเปนรอยละ 0.21

มีจำนวนผูใชบริการ 307,292 ราย
คิดเปนรอยละ 1.68

มีจำนวนผูใชบริการ 4,594 ราย
คิดเปนรอยละ 0.02
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อีกทัง้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
Smart Customer Service และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ Smart
Front Office เพือ่ พิจารณาแนวทางยกระดับประสิทธิภาพการให้
บริการโดยผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
3.1 โครงการรถยนต์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (PEA Mobile
Shop)

		 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีนโยบายทีจ่ ะขยายขอบเขต
การให้ บ ริ ก ารไปยั ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารจดหน่ ว ยแจ้ ง หนี้ จ� ำ นวนมาก
พื้นที่ที่มีจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าหนาแน่น ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกจากจุ ด ให้ บ ริ ก ารของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ริเริ่มโครงการ
รถยนต์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (PEA Mobile Shop) เพื่อเคลื่อนที่ให้

บริการผู้ใช้ไฟในด้านต่าง ๆ อาทิ การขอมิเตอร์ไฟฟ้า การช�ำระ
ค่าไฟฟ้า งานเกี่ยวกับมิเตอร์ การแก้ไขประวัติผู้ใช้ไฟฟ้า การแจ้ง
เหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�ำหนดเป้าหมายให้บริการ ผู้ใช้ไฟฟ้า
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 รายต่อเดือน
ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั สรรงบประมาณ
จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 24,256,206 บาท เพื่ อ น� ำ รถยนต์ แ ก้ ก ระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด 2 ตัน สภาพใช้การได้ มีอายุการใช้งานคงเหลือ
20 ปีขนึ้ ไป มาปรับปรุงเป็นรถยนต์บริการผูใ้ ช้ไฟฟ้า (PEA Mobile
Shop) จ�ำนวนทั้งสิ้น 54 คัน จ�ำแนกเป็น รถยนต์ที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จจ�ำนวน 50 คัน และอยู่ระหว่างด�ำเนินการจ�ำนวน 4 คัน
โดยมีการจัดสรรการให้บริการในเขตการให้บริการของการไฟฟ้า
เขต เขตละไม่เกิน 5 คัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางการให้บริการรถยนต์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (PEA Mobile Shop) ในภูมิภาคต่าง ๆ
เป้าหมาย
(คัน)

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
(คัน)

อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
(คัน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1)

5

4

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2)

5

5

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี (กฟน.3)

5

5

-

15

14

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี (กฟฉ.1)

5

5

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2)

5

5

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3)

5

5

-

15

15

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอยุธยา (กฟก.1)

5

4

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี (กฟก.2)

6

5

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครปฐม (กฟก.3)

5

5

-

16

14

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1)

2

1

1

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2)

5

5

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา (กฟต.3)

1

1

-

8

7

1

54

50

4

ภูมิภาค
ภาคเหนือ

พื้นที่ที่ให้บริการ

รวมเขตบริการภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมเขตบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
รวมเขตบริการภาคกลาง
ภาคใต้
รวมเขตบริการภาคใต้
รวมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด
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3.2 โครงการ PEA Shop

		 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการบริการลูกค้า พ.ศ. 2556-2563 ในยุทธศาสตร์การบริการลูกค้าที่มี
แผนพัฒนาจุดให้บริการลูกค้าในห้างสรรพสินค้า (PEA Shop) โดยก�ำหนดรูปแบบและขัน้ ตอนการให้บริการทีเ่ ป็นมาตรฐาน และมีแผนเปิด
ด�ำเนินการในพื้นที่บริการทั้ง 12 เขต โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดหาพื้นที่ในการเปิดบริการ PEA Shop ดังนี้
เกณฑ์การพิจารณาการเปิดบริการ PEA Shop

มีปริมาณลูกคา
เฉลี่ยมากกวา

30,000
รายตอเดือน

PEA SHOP
มีระยะเวลาในการรอรับบริการ
ในชวงเวลา Peak
มากกวา 15 นาที

มียอดการ
ทำรายการในชวงเวลา
Peak สูงสุด มากกวา

3,000
รายการตอวัน

15นาที

มีสถานที่ตั้งสำนักงาน
การไฟฟา หางจากชุมชน
ในรัศมี 5 กิโลเมตร

5 KM

		 ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วางแผนที่จะเปิดด�ำเนินการ PEA Shop โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายในการก่อสร้าง
จ�ำนวน 131 แห่ง ซึ่งได้เปิดด�ำเนินการแล้วจ�ำนวน 81 แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาจ�ำนวน 50 แห่ง สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางการให้บริการ PEA Shop ในภูมิภาคต่างๆ
ภูมิภาค
ภาคเหนือ

พื้นที่ที่ให้บริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1)

7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2)

6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี (กฟน.3)

4

รวมเขตบริการภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี (กฟฉ.1)

7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2)

7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3)

5

รวมเขตบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

19
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอยุธยา (กฟก.1)

11

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี (กฟก.2)

9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครปฐม (กฟก.3)

8

รวมเขตบริการภาคกลาง
ภาคใต้

28
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1)

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2)

6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดยะลา (กฟต.3)

7

รวมเขตบริการภาคใต้

17
รวมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด
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จำ�นวนการให้บริการ

81

69

3.3 โครงการพัฒนา PEA Mobile Application

		 ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบ
การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (PEA Mobile
Application) หรือ“PEA Mobile” โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด
ใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android โดยได้เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
เริม่ ดาวน์โหลด เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบนั มีผใู้ ช้บริการ
ผ่านระบบประมาณ 307,292 ราย
		 ซึ่งระบบ “PEA Mobile” สามารถให้บริการ
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า ค้นหาจุดให้บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคทั้งส�ำนักงาน และ PEA Shop แจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ
ไฟฟ้าขัดข้อง ให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และเป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3.4 โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
		 (Government Easy Contact Center : GECC)

		 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ต อบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีมติให้ศูนย์ราชการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จัดให้มี
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเป็นศูนย์กลางท�ำหน้าที่ให้
ค� ำ แนะน� ำ และอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนซึ่ ง เป็ น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ ก ารและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพือ่ ผลักดัน
ให้ศนู ย์ราชการเป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service)
		 ในปี 2559 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าคได้ คัดเลือก
ส�ำนักงานการไฟฟ้าที่มีการบริการดีเด่นจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง
เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) และได้รบั การรับรองมาตรฐานทัง้ หมด นอกจากนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วางแผนการจัดส่งส�ำนักงานการไฟฟ้า
เข้ารับการรับรองมาตรฐานฯ ในปี 2560 จ�ำนวน 89 แห่ง
และอีก 81 แห่งในปี 2561-2562 โดยมีแผนการด�ำเนินงาน ดังนี้

ตารางโครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ภูมิภาค

พื้นที่ที่ให้บริการ

ผลการดำ�เนินงาน
(ปี)

เป้าหมาย
(ปี)

2559

2560

2561

2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1)

1

7

4

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2)

1

8

2

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี (กฟน.3)

1

8

2

2

3

23

8

6

2

8

3

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2)

1

8

2

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3)

1

5

4

4

4

21

9

8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอยุธยา (กฟก.1)

2

10

7

6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี (กฟก.2)

1

8

6

6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครปฐม (กฟก.3)

2

6

4

4

5

24

17

16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1)

1

7

3

2

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2)

1

7

4

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา (กฟต.3)

1

7

3

2

3

21

10

7

15

89

44

37

ภาคเหนือ
รวมเขตบริการภาคเหนือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี (กฟฉ.1)

รวมเขตบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
รวมเขตบริการภาคกลาง
ภาคใต้
รวมเขตบริการภาคใต้
รวมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด
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4. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (G4-DMA Provision of Information)

ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินการยกระดับประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
ทันสมัย และสามารถรับผลตอบรับจากผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้า และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์สำ� หรับข้อมูลทัว่ ไปขององค์กร และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟ ดังนี้

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

71

จากการด� ำ เนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม กระบวนการให้
บริ ก ารผู ้ ข อใช้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า และยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การพัฒนาช่องทาง
การช�ำระค่าบริการไฟฟ้า การพัฒนาช่องทางการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลักดันองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำ
โครงการส�ำรวจเพือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับลูกค้าและตลาดเป็นประจ�ำ

ทุกปี เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ครอบคลุมทุก
ภูมภิ าคและทุกกลุม่ ผูใ้ ช้บริการไฟฟ้า โดยวัดจากมิตคิ วามพึงพอใจ
6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานการด�ำเนินงาน ช่องทาง
การประสานงานและตอบสนองลู ก ค้ า ผลการปฏิ บั ติ ง าน
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ บุคลากร และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก โดยผลส�ำรวจ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในมิติ
ด้านบุคลากรมากที่สุดอยู่ในระดับ 4.19 และพึงพอใจในมิติด้าน
การสือ่ สารและประชาสัมพันธ์นอ้ ยทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับ 3.57 สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดังภาพ

การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าใน 6 มิติ โครงการส�ำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจ�ำปี 2559 (G4-PR5)
ประเภทผูใชไฟฟา

ความพึงพอใจของผูใชไฟฟา (ระดับ)

ประเภทผูใชไฟฟา

ความพึงพอใจของผูใชไฟฟา (ระดับ)

3.66

3.68

3.74

3.82

3.95

3.84

3.90

3.98

3.87

มิติดานคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน
ประเภทผูใชบริการ

ความพึงพอใจของผูใชบริการไฟฟา (ระดับ)

3.79

มิติดานผลการปฏิบัติงาน
ประเภทผูใชบริการ

ความพึงพอใจของผูใชบริการไฟฟา (ระดับ)

3.89

3.49

3.52

3.97

4.15

3.62

3.53

ความพึงพอใจของผูใชบริการไฟฟา (ระดับ)

3.65

มิติดานสิ่งอำนวยความสะดวก
ประเภทผูใชบริการ

ความพึงพอใจของผูใชบริการไฟฟา (ระดับ)

4.06

3.70

72

4.06

3.57

มิติดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ประเภทผูใชบริการ

4.12

4.12

3.82

4.25
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4.15

3.62

3.53

4.12

4.06

3.57

มิติดานสิ่งอำนวยความสะดวก

มิติดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ความพึงพอใจของผูใชบริการไฟฟา (ระดับ)

ประเภทผูใชบริการ

ประเภทผูใชบริการ

3.65

ความพึงพอใจของผูใชบริการไฟฟา (ระดับ)

4.06

3.70

4.12

3.82

4.25

3.86

4.33

3.76

มิติดานบุคลากร

มิติดานชองทางการประสานงานและตอบสนองลูกคา

อุตสาหกรรม

พาณิชย

บานอยูอาศัย

4.19

อื่นๆ

คาเฉลี่ยรวม

นอกจากนีก้ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้สำ� รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำผลส�ำรวจทีไ่ ด้มาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยผลการส�ำรวจความพึงพอใจในปี 2559 พบว่าผู้ใช้บริการไฟฟ้ามีความพึงใจต่อการให้บริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85.93 จากร้อยละ 84.40 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 เมื่อเทียบกับปี 2558 สามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังภาพ

การส�ำรวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการไฟฟ้า ปี 2557 – 2559 (ร้อยละ) (G4-PR5)

84.40

83.44

ป 2557

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ป 2558

85.93

ป 2559
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5. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน (G4-DMA Grievance Mechanisms)

ในทุกกระบวนการการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างมาก
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะน�ำ หรือค�ำติชมต่าง ๆ ในทุกกระบวนการท�ำงานขององค์กร
รวมถึงได้ก�ำหนดมาตรการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานในทุกกระบวนการ ซึ่งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Twitter :

www.pea.co.th/twitter
Instagram :

www.pea.co.th/instagram

1129 PEA Call Center
Facebook :

www.pea.co.th/facebook
Application :

สำนักนายกรัฐมนตรี :

PEA Mobile Application

www.1111.go.th
ศูนยดำรงธรรม :

1567

โทรสาร :

0-2589-4850-1
Youtube :

www.pea.co.th/youtube
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โทรศัพท :

อีเมล :

1129@pea.co.th
ที่อยู :

การไฟฟาสวนภูมิภาค
สำนักงานใหญ
200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2589-0100-1

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

กระบวนการจัดการขอรองเรียน
ลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสียแจงเรื่อง
หนวยงานรับเรื่องตามชองทางรับเรื่องของการไฟฟาสวนภูมิภาค
จำแนกประเภท
รับเรื่องเขา

เรื่องรองขอ / แจงเหตุ / เสนอแนะ / ชมเชย
ระบบสารสนเทศ
งานบริการลูกคา

เรื่องรองเรียน
รองเรียนการทุจริต / ประพฤติมิชอบ /
เรียกรองคาชวยเหลือชดเชยที่ไดรับ
ผลกระทบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค

รองเรียนงานบริการ
ตามภารกิจของ กฟภ.

จำแนกประเภท
เรื่องรองเรียน
บันทึกเรื่องรองเรียน

SMS แจงผูรองเรียน

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
การจัดการเรื่องรองเรียน

ยุติเรื่องรองเรียน รายงานผล
และแจงผลตอบผูรองเรียน

กรณีไมมีขอมูล

SMS
แจงผูบริหาร
พิจารณา

รายงานสถิติเรื่อง
รองเรียนประเมินผล
การดำเนินงาน
รายเดือน/ รายไตรมาส/ ป

คณะกรรมการจัดการ
ขอรองเรียน

สรุปวิเคราะหเรื่อง
รองเรียน ปญหา อุปสรรค
เพื่อปรับปรุงการทำงาน

รายงานผูวาการทราบ
กำหนดมาตรการแกไข
ปญหาภายใน 3 วัน

รายงานผูบริหารทุกไตรมาส

หนวยงานเจาของเรื่องรับเรื่องรองเรียน
ตรวจสอบขอมูลภายใน 5 วัน

ระบบสารสนเทศ
GIS / CRM / KM

เรื่องทั่วไป

เสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณา
กรณีมีมูล

วางแผนการดำเนินงานแกไขปญหา

เสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณา

ชี้แจงผูรองเรียนทราบ
ชี้แจง / จัดแถลงขาวสี่อมวลชน

ดำเนินการจัดการขอรองเรียน ยุติเรื่อง
รายงานผล และแจงผูรองเรียนภายใน 30 วัน
สำรวจความพึงพอใจผูรองเรียน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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ตารางประเภทข้อร้องเรียน (G4-SO11)
ประเภท
ข้อร้องเรียน

ความหมาย

คุณภาพไฟฟ้า

เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าเกิน เป็นต้น ซึ่งต่อเนื่องอย่างผิดปกติใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือ ทำ�ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย หรือความไม่พึงพอใจ

การให้บริการ

เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ใช้เวลานานในการติดต่อ
ทำ�ธุรกรรม ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพไฟฟ้าล่าช้า ความไม่สะดวกในการรับบริการ ไม่สามารถติดต่อสำ�นักงาน
การไฟฟ้าหรือ Call Center เพื่อแจ้งเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าได้

การจดหน่วย/
แจ้งค่าไฟฟ้า

เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ที่มีความผิดปกติ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
ค่าไฟผิดปกติ ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าล่าช้า จดหน่วยในการใช้ไฟฟ้าผิดพลาด เป็นต้น

เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน รวมถึงผู้รับจ้าง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ไปปฏิบัติ
พฤติกรรมพนักงาน งานแทนที่ เช่น ไม่มีพนักงานในการให้บริการ ไม่เต็มใจในการให้บริการ พูดจาไม่สุภาพ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่มาติดต่องานกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน เป็นต้น
การถูกงดจ่าย
กระแสไฟฟ้า

เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่มีไฟฟ้าใช้

เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องทั่วไป

เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพไฟฟ้า การบริการ จดหน่วยพิมพ์บิล และพฤติกรรมพนักงาน เช่น
เสาไฟฟ้าช�ำรุด อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าไม่ปลอดภัย มีมิเตอร์ไฟฟ้าผิดปกติ สายไฟหย่อนหรือมีระดับต�่ำกว่ามาตรฐาน ส�ำนักงานรุกล�้ำที่ดิน
เอกชน เป็นต้น

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส�ำรวจข้อร้องเรียนด้านงานบริการ ปี 2558 - 2559 พบว่าในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีข้อร้องเรียนด้านการบริการจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,966 เรื่อง ซึ่งลดลงจากปี 2558 ที่มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,062 เรื่อง หรือลดลงร้อยละ 4.67
เมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อร้องเรียนในเรื่องพฤติกรรมพนักงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.58 เมื่อเทียบกับ
ปี 2558 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านงานบริการ ปี 2558 - 2559 (G4-SO11)
800
699

700

594

จำนวนขอรองเรียน (เรื่อง)

600

502

500

559

397

400

347

344

300
200
100
0

10

0
สำนักงานใหญ

ภาค 1

ภาค 2
(พื้นที่ใหบริการ)
ป 2558

76

576

ภาค 3

ภาค 4

ป 2559

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ประเภทข้อร้องเรียนด้านงานบริการ ปี 2558 - 2559 (G4-SO11)
1,000
900
800

863

876

จำนวนขอรองเรียน (เรื่อง)

700
600
500

459

400

475
334

300

248

200

255

208

134

100

76

0
คุณภาพไฟฟา

การใหบริการ

0

จดหนวยพิมพบิล
พฤติกรรมพนักงาน การถูกงดจายกระแสไฟฟา
ประเภทขอรองเรียน

ป 2558

100
อื่นๆ *

ป 2559

หมายเหตุ * อื่นๆ ได้แก่ ไม่มีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้าช�ำรุด อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าไม่ปลอดภัย มิเตอร์ไฟฟ้าผิดปกติ สายไฟหย่อนหรือมีระดับต�่ำกว่ามาตรฐาน

อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อลดจ�ำนวนข้อร้องเรียนในอนาคต โดยเฉพาะข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรมพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้กำ� หนดกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง และกระบวนการลงโทษ ตักเตือน
พนักงานทีก่ ระท�ำพฤติกรรมไม่เหมาะสม อันส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ ถือขององค์กร พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารอบรมแก่บคุ ลากรของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จ�ำนวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านงานบริการ ปี 2558 – 2559 (G4-SO11)

2,062

1,880

ป 2558

จำนวนขอรองเรียนทั้งหมด
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

1,866

1,800

ป 2559

จำนวนการตอบสนองขอรองเรียนไดภายใน 30 วัน (ไมเวนวันหยุดราชการ)
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การบริหารจัดการผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain Management)

(G4-12)

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้ได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ (Quality) เพียงพอ (Adequate) และตรงตามเวลา
(On time) ตั้งแต่กระบวนการจัดหาที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ การสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึง และมีช่องทาง
การร้องเรียนที่สะดวก
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในห่วงโซ่คุณค่า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า
ผูส้ ง่ มอบอุปกรณ์ คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ โดยมีแนวทางบริหารจัดการในภาพรวมเหมือนกัน แต่มรี ายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั บริบท
ของกิจกรรมการด�ำเนินงานของแต่ละกลุ่ม
ตารางผู้มีส่วนได้เสียภายในห่วงโซ่คุณค่าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ (พลังงานไฟฟ้า)

ผู้ส่งมอบ (อุปกรณ์)

คู่ค้า

คู่ความร่วมมือ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(EGAT)
• ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็กมาก (VSPP)
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.)
• การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop)

• ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
หม้อแปลง มิเตอร์ เป็นต้น

• ผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและ • ตัวแทนจุดบริการรับชำ�ระเงิน
ระบบไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า
• บริษัทผู้ให้บริการภายนอกด้าน
• ตัวแทนหักผ่านบัญชีเงินฝาก
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ธนาคาร
• บริษัทจัดหาแรงงาน
• ตัวแทนหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต
• ตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้
• Call Center
• ผู้รับเหมางานบริการด้านมิเตอร์
• ผู้รับเหมาตัดต้นไม้

บทบาท
ในระบบงาน
กระบวนการผลิต

• จำ�หน่ายไฟฟ้าในระบบ 115 กิโลโวลต์
และ 22 – 33 กิโลโวลต์
• จำ�หน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่เกิน 10,000 วัตต์
• จำ�หน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน
• จำ�หน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสง
อาทิตย์

• จำ�หน่ายอุปกรณ์ตามที่ทำ�
สัญญากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

• เพิ่มช่องทางการชำ�ระเงิน
• ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและ
ค่าไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าให้ได้เป้าหมาย
ตามแผนงาน
• พัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ตรวจสอบ
บำ�รุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์
• จัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อ
ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• จดหน่วยการใช้ไฟฟ้า
พร้อมแจ้งหนี้
• รับแจ้งเหตุ ให้ข้อมูล และรับเรื่อง
ร้องเรียน 24 ชม.
• ติดตั้ง ตัด และต่อกลับมิเตอร์
• ตัดต้นไม้ตามแผนงานที่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค กำ�หนด

บทบาทใน
การสร้าง
นวัตกรรม

• ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเพียงพอ

• รองรับการขยายระบบไฟฟ้าให้
เพียงพอ ทั่วถึง ปลอดภัย
• สนับสนุนการให้บริการลูกค้า
อย่างรวดเร็ว

• รักษาคุณภาพระบบไฟฟ้า
• เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
• สนับสนุน/เพิ่มกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
• เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน
ลูกค้า
• เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
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การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (G4-12)

การจัดการหวงโซอุปทาน

กระบวนการการเรียนรูลูกคาและวางแผน เพื่อตอบสนองลูกคา
ผูสงมอบ
• พลังงานไฟฟา
• พัสดุอุปกรณ

• แผนแมบทสายงาน
• แผนงาน/โครงการ
ดานระบบไฟฟา
• แผนสนับสนุน
• แผนปฏิบัติการ

การจัดหาพลังงานไฟฟา
และพัฒนาเครือขายระบบไฟฟา
• การจัดหาพลังงานไฟฟา
• การออกแบบระบบไฟฟา
• แผนสนับสนุน
• แผนปฏิบัติการ

การใชแหลงภายนอกดำเนินการ
คูคา คูความรวมมือ

การบำรุงรักษา
ระบบไฟฟา
การควบคุม
ระบบไฟฟา

การตลาดและสราง
ความสัมพันธลูกคา
การบริการลูกคา

คุณคาที่ลูกคาไดรับ
• ทั่วถึง
• เพียงพอ
• ปลอดภัย
• สะดวก
• รวดเร็ว
• เปนธรรม

การจัดสรรทรัพยากร เพื่อการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ ยานพาหนะ สถานที่ งบประมาณ พัสดุอุปกรณ อัตรากำลัง

การบริหารจัดการผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)
กระบวนการจัดหา

สื่อสารขอมูลสำหรับ
การจัดซื้อจัดจางแกสาธารณะ
ตามกระบวนการที่กำหนด

สื่อสารขอมูลการดำเนินงาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

หนวยงาน/ผูที่สนใจ
จะทำงานรวมกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อหนวยงาน
ที่ผานการขึ้นทะเบียน
Vendor List

กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง
ที่มีความเปนธรรม
และไมเลือกปฏิบัติ
คูมือการกำกับกิจการที่ดี
สำหรับพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค
ใชในการดำเนินงาน

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ ด� ำ เนิ น ตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ อาทิ ข้ อ บั ง คั บ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) หรือมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ
• มีการสื่อสารเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมท�ำธุรกิจ
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Vendor List)
ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ว่าด้วยการจดทะเบียนรายชือ่
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบด้วย
เรื่อง การรับจดทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์
การตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเพิกถอนออกจาก
ทะเบียนรายชือ่ ผูข้ าย/ผูร้ บั จ้าง และผลิตภัณฑ์ ซึง่ ช่วยลดระยะเวลา
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และช่วยให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะสื่อสารข้อมูลให้กับผู้ขายทุกรายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

กระบวนการกำกับ

ผูสงมอบพลังงานไฟฟา/
ผูสงมอบอุปกรณ/
คูคา/ คูความรวมมือ
ที่ไดรวมงานกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

แนวปฏิบัติสำหรับผูสงมอบ
พลังงานไฟฟา/ผูสงมอบ
อุปกรณ / คูคา /
คูความรวมมือ

โดยก� ำ หนดเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นคู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้างทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางการด�ำเนินงาน โดยในปี 2559 พนักงานที่เกี่ยวข้องได้
รับการฝึกอบรม/สือ่ สารข้อมูลแนวปฏิบตั ิ และกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างมีการสื่อสารตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�ำหนด
• มี ก ารสื่ อ สารแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู ้ ส ่ ง มอบ/คู ่ ค ้ า /
คูค่ วามร่วมมือ รับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
โดยในปี 2559 ผูส้ ง่ มอบ/คูค่ า้ /คูค่ วามร่วมมือ ได้รบั การฝึกอบรม/
สื่อสารข้อมูลแนวปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกครั้งที่ร่วมงาน
• ใช้การประชุมเพือ่ ระบุปญ
ั หาและก�ำหนดแนวทางแก้ไข
ป้องกัน และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและยกระดับผลการด�ำเนินงานขององค์กร
• มีการติดตามคุณภาพของสินค้าและบริการทีไ่ ด้รบั จาก
ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ทุกราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100
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การดูแลชุมชนรอบพื้นที่ระบบการส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้าและพื้นที่การดำ�เนินงาน
(G4-DMA Local Communities, G4-DMA Customer Health and Safety)
ในปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ตลอดจน
การขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐจึงมีนโยบาย
ในการขยายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เพิม่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ไฟฟ้า อาทิ การขยายโครงข่ายและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่ง
เป็ น สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ของประเทศ จึงต้องด�ำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ โดย
การขยายโครงข่ายระบบส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า รวมทัง้ การก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของก�ำลังการผลิตไฟฟ้า และ
โรงไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ
อย่างไรก็ตามในการขยายหรือก่อสร้างระบบไฟฟ้า
การด�ำเนินงานจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย และ
ความพึงพอใจสูงสุดของสังคมหรือชุมชนรอบระบบไฟฟ้า ดังนั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการท�ำงาน ตั้งแต่

การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และโครงข่ายระบบไฟฟ้า การบ�ำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยการก�ำหนดมาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับองค์กรและพนักงาน อาทิ การสานสัมพันธ์ชมุ ชนเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยจาก
การใช้ไฟฟ้า โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานดังนี้
1. การสื่อสารเรื่องความปลอดภัยแก่ชุมชน สังคม และผู้ ใช้
ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดท�ำสื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่อง
ความปลอดภัยเมือ่ ต้องท�ำงานใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง อาทิ การก่อสร้าง
การตัดกิง่ ไม้ การติดตัง้ สายสือ่ สารหรือป้ายโฆษณาภายนอกอาคาร
โดยประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เข้าด�ำเนินการติดฉนวน
ครอบสายไฟฟ้าก่อนด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้
ความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไปเรือ่ งการใช้ไฟฟ้าทีถ่ กู ต้อง และการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี

ขั้นตอนการด�ำเนินการในการเข้าพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
SMS

ติดตอ
1129 PEA Call Center
ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค
สำนักงานเขต
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เจาหนาที่เขาพื้นที่
ดำเนินการตัดกิ่งไม

การปฏิบัติงานใกลระบบไฟฟาแรงสูง
เจาหนาที่จะนำฉนวนครอบสายไฟฟา
(Conductor Cover) เพื่อปองกัน
แรงดันไฟฟา
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การใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้น�ำชุมชน และการให้ความรู้
แก่นกั ศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�ำลัง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในการตรวจสอบ
และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยในพื้นที่
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั สรรงบประมาณ
ในการอบรมจ�ำนวน 20,024,000 บาท มีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 7,700 คนต่อปี จาก 308 สถาบัน สถาบันละ 25
คน และได้เข้าด�ำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าชุมชนจ�ำนวนทัง้ สิน้
312,150 ครัวเรือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 24 สามารถ
แสดงรายละเอียดดังนี้

2. การเข้าถึงชุมชน (G4-SO1)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินการสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ สอบถามถึงปัญหาหรือผลกระทบ
ตลอดจนการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ชุ ม ชนในเรื่ อ งความปลอดภั ย จาก
การใช้ไฟฟ้า โดยในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนิน
การจั ด กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 84 ชุ ม ชน
ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เข้ า ไปรั บ ทราบปั ญ หา และผลกระทบที่
ประชาชนได้รับ อาทิ ข้อกังวลเรื่องอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่ติดตั้งในชุมชน การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่อยู่อาศัย
การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
ความผิ ด พลาดจากการจดหน่ ว ยค่ า ไฟฟ้ า และการสร้ า ง
องค์ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า โดยผ่าน
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
2.1 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA (G4-S01)

		 การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าคได้จัด ท�ำโครงการชุ มชน
ปลอดภัยใช้ไฟ PEA ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 นับตัง้ แต่การจัดท�ำโครงการ
ขึน้ ครัง้ แรกในปี 2556 เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับ
ตารางแสดงจ�ำนวนนักศึกษาและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2556-2559
การเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง)
จ�ำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (คน)
จ�ำนวนครัวเรือนที่ด�ำเนินการตรวจสอบ (ครัวเรือน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

308

308

308

308

3,700

7,725

7,765

7,700

111,000

309,000

309,750

312,150
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2.2 โครงการสนับสนุนชุมชนใช้ ไฟฟ้าปลอดภัย 84
ชุมชน (G4 - EC8, G4 - SO1)

		 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ด� ำ เนิ น โครงการโดย
การคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
หรื อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ บ ่ อ ยครั้ ง รวมทั้ ง สิ้ น 84 ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั สรรงบประมาณชุมชนละ 84,000
บาท เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ไ ฟฟ้ า
อย่างประหยัดและปลอดภัย พร้อมทัง้ การให้บริการด้านไฟฟ้า และ
การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านจากเจ้าหน้าทีช่ ำ� นาญการ
ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า
อย่างปลอดภัยมากขึ้นซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางพื้นที่ในการดำ�เนินโครงการชุมชนใช้ไฟปลอดภัย 84 ชุมชน
ประเภทพื้นที่

ชุมชนที่เข้าร่วม
(แห่ง)
74

เขตพื้นที่ให้บริการ

พืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติ เขตพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัด
พื้นที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2)

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กฟก.1)

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี (กฟก.2)

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2)

1

รวม
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2.3 โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน
(G4 - EC8)

		 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นความส�ำคัญของ
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน�้ำในการท�ำการเกษตร ทั้งที่เป็นเครื่องสูบ
น�้ำดีเซล และเครื่องสูบน�้ำไฟฟ้า ซึ่งในบางพื้นที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีความพยายาม
ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความเป็นอยู่
ทีด่ ขี องเกษตรกร ดังนัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงได้ดำ� เนินโครงการ
PEA ส่ ง เสริ ม พลั ง งานสะอาดเพื่ อ การเกษตรอย่ า งพอเพี ย ง
โดยการจัดหาอุปกรณ์ระบบสูบน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ อุปกรณ์
ทีใ่ ช้จะมีโครงสร้างเสาเหล็กเป็นฐานติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์แบบแยก
อิสระ (Stand Alone System) ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
ตรง และปั๊มน�้ำแบบชัก เพื่อสูบน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติหรือน�้ำ
บาดาลมาใช้ท�ำการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค โดยใช้งบประมาณสนับสนุน จ�ำนวน 1,305,400 บาท ดังนี้
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• การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 3 จังหวัดลพบุรี ติดตัง้ ระบบ
สูบน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโครงการในพระราชด�ำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียน
ประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จ�ำนวนจุดติดตั้ง 18 แห่ง
ครัวเรือน 18 ครัวเรือน
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
ติดตัง้ ระบบสูบน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กบั ชุมชนเกษตรกรที่
อยูพ่ นื้ ทีห่ า่ งไกล ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอนางรอง และ
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวนจุดติดตั้ง 22 แห่ง
ครัวเรือน 50 ครัวเรือน
		 จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวมีเกษตรกรเข้าร่วม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 68 ครัวเรือน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 500-1,000 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ย
1,200 บาทต่ อ เดื อ น เนื่ อ งจากเกษตรกรสามารถประหยั ด
ค่าน�้ำมันที่ใช้ในการสูบน�้ำเพื่อท�ำการเกษตร โดยผลจากการที่มี
น�้ำใช้ทั้งปี ท�ำให้เกษตรกรสามารถท�ำไร่นาสวนผสมและปลูกพืช
เศรษฐกิจ ส่งผลให้มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

การดำ�เนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process)
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้พัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ให้พร้อมต่อการพัฒนาไปสูร่ ะดับสากล เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว นเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการ ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม

กิจกรรมทางการศึกษา
งาน “PEA แข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน” และงาน “Standard
Performance Day”

		 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมปรับปรุงและ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้แก่วัด โรงเรียน และสถานสงเคราะห์
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
การศึกษา คอมพิวเตอร์ ทุนอาหารกลางวันส�ำหรับผู้ด้อยโอกาส
ในโครงการ “ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม” โดยใน
ปี 2559 ได้ด�ำเนินการในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 4 ภาค
ภาคละ 1 ครั้ง ด้วยเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 800,000 บาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงาน “PEA แข่งขันทักษะ
การปฏิบัติงาน” ทั่วประเทศและเปิดงาน “Standard Performance Day” ประจ�ำปี 2559 ยกระดับมาตรฐานระบบไฟฟ้า โดยมี
เป้าหมาย คือ การมีบริการทีเ่ ป็นเลิศ มีมาตรฐานระบบไฟฟ้า และ
มีมาตรฐานความปลอดภัยทีด่ ี โดยเป็นการแข่งขันน�ำเครือ่ งมือและ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทางด้านวิศวกรรมมาช่วยในการปฏิบตั งิ าน
ให้มีความถูกต้อง แม่นย�ำ และลดระยะเวลาการท�ำงานได้มากขึ้น
ซึง่ ในปี 2559 มีพนักงานทีม่ าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทัง้ 12 เขต
เข้าแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 720 คน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณใน
การก่ อ สร้ า ง โครงการฟาร์ ม ตั ว อย่ า งตามพระราชด� ำ ริ
บ้านแม่ตงุ ติง จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละฝึกอบรมให้
กับราษฎรในด้านเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ และ
การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดย
เริ่มเปิดให้การฝึกอบรมแก่ราษฎรได้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่
10 เมษายน 2559
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กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม
โครงการ PEA รักษ์น�้ำ สร้างฝาย

โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการรณรงค์ให้พนักงาน
และประชาชนร่ ว มปลู ก ป่ า ในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 4 ภาค จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด
อุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ)
จังหวัดลพบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี โดยในปี 2559 สามารถปลูกต้นไม้ได้จำ� นวนทัง้ สิน้
42,000 ต้น ครอบคลุมพืน้ ที่ 59 ไร่ และสามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 617.40 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเริ่ ม โครงการ PEA รั ก ษ์ น�้ ำ
สร้างฝาย มาตั้งแต่ปี 2553 โดยสร้างฝายน�้ำให้กับชุมชนในชนบท
ทั่วประเทศ เพื่อพื้นฟูธรรมชาติและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้กับประชาชน ด้วยการใช้วัสดุคอนกรีตช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพ
เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนคอนกรีต ซึ่งในปี 2559 การไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคสามารถสร้ า งฝายน�้ ำ ได้ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 84 ฝาย
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้ชมุ ชน 20,580 ครัวเรือน และเป็นแหล่ง
น�้ำเพื่อการเกษตร 100,800 ไร่
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โครงการ คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

จากการด�ำเนินการวางสายเคเบิลใต้น�้ำเมื่อปี 2554 ไป
ยังเกาะมุก จังหวัดตรัง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงได้จดั กิจกรรมปลูก
หญ้าทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้ด�ำเนินการปลูกหญ้า
ทะเล ณ ต�ำบลบ่อหิน อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ�ำนวน 4,000 ต้น
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น�้ำ
ตามธรรมชาติ และเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสูส่ งิ่ แวดล้อม
โดยรอบในพื้นที่ดังกล่าว

โครงการ ร่มไม้ของพ่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม “ร่มไม้ของพ่อ”
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตคิ รบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถนุ ายน
2559 โดยส�ำนักงานการไฟฟ้าเขต 7 แห่งด�ำเนินการส�ำรวจและ
คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ได้แก่
• พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
• พื้นที่เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
• พื้นที่โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
• พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
• พื้นที่ใกล้อ่างเก็บน�้ำโครงการแก้มลิง อบจ.พระนครศรีอยุธยา
• พื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดกาญจนบุรี
• พื้นที่กองร้อย ตชด. 445 จังหวัดยะลา
จากนั้นให้การไฟฟ้าเขตทั้ง 7 แห่งปลูกต้นไม้ยืนต้น
ในพื้นที่ แห่งละ 970 ต้น รวมทั้งสิ้น 6,790 ต้น เพื่อให้เกิด
ความร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เช่น การผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจกรรมการใช้
ยานพาหนะ กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า พลังงานสูญเสียในระบบ
สายส่งและจ�ำหน่าย การรั่วซึมของก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
(SF6) ท�ำให้ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จ�ำนวนทัง้ สิน้ 4,543,675.29 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การใช้นำ�้ มันดีเซลทีม่ สี ว่ นผสม
ของไบโอดีเซล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงจักรดีเซล
โครงการจัดซือ้ หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เป็นต้น ซึง่ สามารถ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้จำ� นวน 2,127,696.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)
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โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ

ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั ท�ำโครงการคืนช้าง
สูป่ า่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2559 เพื่อสนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด�ำเนินทรงปล่อยช้าง
จ�ำนวน 8 เชือก ณ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ดอยผาเมือง อ�ำเภอห้างฉัตร
จังหวัดล�ำปาง

ภูเก็ต อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (วัดมงคลบพิตร)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
พระพุทธมหาราชา พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์
วั ด พระปฐมเจดี ย ์ ร าชวรมหาวิ ห าร จั ง หวั ด นครปฐม วัดพระ
มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี วัดผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
จั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชร วั ด พระบรมธาตุ บ ้ า นตาก จั ง หวั ด ตาก
วัดพระธาตุหนองแวง จังหวัดขอนแก่น โดยจากการด�ำเนินงาน
ตั้ ง แต่ ป ี 2557-2559 สามารถลดการใช้ พ ลั ง งานได้ ทั้ ง สิ้ น
141,596.20 หน่วย และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 72.40 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

กิจกรรมทางด้านพลังงาน
โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำ โครงการ PEA LED
เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและรณรงค์การประหยัดพลังงาน
โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ให้กับโบราณสถาน
ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด�ำเนิน
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่โบราณสถานจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 17 แห่ง ได้แก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จังหวัด

กิจกรรมทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล
หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ และคณะนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เช่น โรคเกี่ยวกับหู โรคฟัน
โรคนิ้วล็อค ตรวจวัดสายตา เป็นต้น โดยในปี 2559 การไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคมี ก ารจั ด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ จ� ำ นวน 12 ครั้ ง
ทัว่ ประเทศและสามารถให้การตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 25,874 ราย

86

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

โครงการ PEA Light for Life ใส่ใจ หลอดเลือดสมอง

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ วิ จั ย ประสาท
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ และกระตุน้ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง โดยจัดให้มกี ารตรวจ
ร่างกายเพือ่ ประเมินความเสีย่ งของการเกิดโรค และแนะน�ำวิธกี าร
รักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ�้ำ โดยในปี 2559 ได้ด�ำเนินการใน
พืน้ ทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคส�ำนักงานใหญ่และพืน้ ทีใ่ นส่วนภูมภิ าค
ทัง้ 4 ภาค เป็นจ�ำนวน 5 ครัง้ คิดเป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 5,860,000 บาท

กิจกรรมอื่น ๆ
กิจกรรม PEA ห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัย

จากเหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ต ่ า งๆ ในหลายจั ง หวั ด
ทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน
เป็นจ�ำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงจัดกิจกรรม “PEA ห่วงใย
ประชาชนผู้ประสบภัย” เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือและบรรเทา
ทุกข์ในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งในปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั ท�ำและมอบถุงยังชีพให้แก่ผปู้ ระสบภัย
จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 9,500 ถุ ง และจั ด ท� ำ น�้ ำ ดื่ ม เป็ น เงิ น จ� ำ นวน
1,950,000 บาท

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคโดยผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
จิตอาสา ร่วมแจกโปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน 130,000 แผ่น
ยาดมจ�ำนวน 17,000 หลอด และพัดจ�ำนวน 6,000 อัน พร้อมทั้ง
อาหารและเครือ่ งดืม่ ให้กบั ประชาชนทีเ่ ข้าถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559
โครงการ รวมใจชาว PEA ช่วยชาวนาขายข้าว 100 ตัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกร
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ น�ำผลผลิตทางการเกษตรมาจ�ำหน่าย
ในพื้นที่ส�ำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งส�ำนักงานใหญ่
และในส่วนภูมิภาค อาทิ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าว
ซ้อมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 100 ตัน
นอกจากนีเ้ พือ่ พัฒนาสังคมและชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
ได้อย่างแท้จริง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังได้มกี ารด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
ภายใต้โครงการต่าง ๆ อีกมากมาย กว่า 49 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โครงการ PEA อาสากาชาด โครงการ
ความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่าง 3 การไฟฟ้า
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค)
งานโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ โครงการ PEA ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นต้น

กิจกรรมจิตอาสาในงานถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินกิจการบนพื้นฐานของการรับผิดชอบและเสริมสร้างคุณค่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาโดยตลอด ดังนั้นในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้รับรางวัลอันน�ำมาสู่ความภาคภูมิใจขององค์กรและบุคลากรทุกฝ่าย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินแขวน
(ประเภททั่วไป) จากการแข่งขัน “ปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 36
ประจ�ำปี 2559” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่น” จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและยกย่องให้เป็น
“องค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100%” จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับทอง (ปีที่ 3)
ในกิจกรรม “การรณรงค์ลดสถิติ อุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์
ประจ�ำปี 2559” จากกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “องค์กรต้นแบบด้านบริหาร
จัดการแรงงานสัมพันธ์ ของประเทศไทย” จากกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2559
ด้านรางวัลชมเชยนวัตกรรม ดีเด่น” จากส�ำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงพลังงาน
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เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศในการจัดท�ำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงาน” จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยน
เครือข่ายไปสู่ IPv6 หรือ “Thailand IPv6 Ready Award ประจ�ำปี 2559”
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้รับการรางวัล “รับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
ประจ�ำปี 2559” จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้รบั โล่รางวัลในโครงการ “ส่งเสริมผลงานจัดท�ำ
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ
(EIT-CSR Awards 2016)” จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัล
“ส�ำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจ�ำปี 2559” จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
(Sustainability Report Award 2016) ประเภท Recognition
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์
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GRI Content Index

(G4-32)

General Standard Disclosures
General Standard Disclosures

Page/Direct Answer

External Assurance

Additional

Strategy and Analysis
G4-1

4-5

G4-2

28-30

Organizational Profile
G4-3

14

G4-4

14

G4-5

8,14

G4-6

14

G4-7

14

G4-8

14

G4-9

14-15,17

G4-10

54-55

G4-11

-

G4-12

16,79

G4-13

-

G4-14

28-30

G4-15

21,44-45

G4-16

-

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17

22-24

G4-18

6-9

G4-19

7,9

G4-20

9

G4-21

9

G4-22

No Significant change

G4-23

No significant change

Stakeholder Engagement
G4-24

11-13

G4-25

10

G4-26

11-13

G4-27

11-13

Report Profile
G4-28

6

G4-29

-

G4-30

6

G4-31

8

G4-32

6,90-94

G4-33

8
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General Standard Disclosures

Page/Direct Answer

External Assurance

Additional

Governance
G4-34

28

Ethics and Integrity
G4-56

5,19

Specific Standard Disclosure
Material Aspects

Page/Direct Answer

Omissions

External Assurance

Economic
Economic Performance
G4-EC1

17

G4-EC3

61

Indirect Economic Impacts
G4-EC7

18

G4-EC8

40-41,82

Availability and Reliability
G4-DMA (Former EU6)
G4-EU10

32-33,35
34

Demand-Side Management
G4-DMA (Former EU7)

35-37

Research and Development
G4-DMA (Former EU8)

38-40,66

System Efficiency
G4-EU12

50

Environmental
Energy
G4-DMA

49

G4-EN3

50-51

G4-EN6

50

Effluents and Waste
G4-DMA

51

G4-EN23

51

G4-EN24

49

Compliance (Environmental)
G4-DMA

46-49

G4-EN29

46

Overall
G4-DMA

49-51

Social
Sub-categories : Labour Practices and Decent Work
Employment
G4-DMA

53-54

G4-LA1

54,60-61

G4-LA2

55
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Material Aspects
Occupational Health and Safety
G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6
G4-LA7
Training and Education
G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11
Sub-categories : Human Rights
Non-Discrimination
G4-DMA
Sub-categories : Society
Local Communities
G4-DMA
G4-SO1
Anti-corruption
G4-DMA
G4-SO4
G4-SO5
Compliance-Society
G4-DMA
Grievance Mechanisms for Impacts on Society
G4-DMA
G4-SO11
Disaster / Emergency Planning and Response
G4-DMA (Former EU21)
Sub-categories : Product Responsibility
Customer Health and Safety
G4-DMA
Product and Service labeling
G4-DMA
G4-PR5
Customer Privacy
G4-DMA
G4-PR8
Compliance – Product Responsibility
G4-DMA
Access
G4-DMA (Former EU23)
G4-DMA (Former EU23)
G4-DMA (Former EU23)
G4-DMA (Former EU23)
Provision of information
G4-DMA
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Page/Direct Answer

Omissions

External Assurance

57
57
58
57-58
56
56
58,61
56

53

80
80-82
25-27
25,27

25-26
74-75
76-77
43-44

80
63-65
72-73
66
66
66
40
40
42
42
63-65
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PEA SDG Content Index
SDGs

Business theme
• Availability of products and
services for those on low income
/ Economic development in areas
of high poverty
• Disaster / emergency planning and
response
• Electricity access
• Changing the productivity of
organization, sectors, or the whole
economy
• Infrastructure investment
• Occupational health and safety
• Spills
• Waste

GRI Indicators

Page
40-41,82

• G4-DMA (Disaster / Emergency
Planning and response)
(Former EU21)
• EU26 / EU28 / EU29
• G4-EC8

43-44

• G4-EC8

•
•
•
•

G4-EC1 / G4-EC7
G4-LA6 / G4-LA7
G4-EN24
G4-EN23

40/42/42
40-41,82
17/18
58 / 57-58
49
51

• Employee training and education

• G4-LA9

• Gender quality
• Infrastructure investment

• G4-LA1 / G4-LA9/ G4-LA11
• G4-EC1 / G4-EC7

• Spills
• Waste

• G4-EN24
• G4-EN23

• Electricity availability and
reliability
• Energy efficiency
• Environmental investments

• EU10 /G4-DMA (Availability and
Reliability)(formerEU6)
• G4-EN3 / G4-EN6 / EU12
• G4-DMA (Research and Development) (FormerEU8)
• G4-EC1 / G4-EC7
• EU26 / EU28 / EU29
• G4-EC8

34 / 32-33,35

•
•
•
•
•

17
56/57,61/56
54,60-61
50-51/50/50
40-41/82

• Infrastructure investments
• Electricity Access
• Changing the productivity of organizations, sectors or the whole
economy
• Economic performance
• Employee training and education
• Employment
• Energy efficiency
• Indirect impact on job creation
/ Jobs supported in the supply
chain
• Occupational health and safety
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G4-EC1
G4-LA9 / G4-LA10 / G4-LA11
G4-LA1
G4-EN3 / G4-EN6 / EU12
G4-EC8

• G4-LA5 / G4-LA6 / G4-LA7

56
54,60-61/56/56
17/18
49
51

50-51/50/50
38-40
17/18
40/42/42
40-41/82

57/58/57-58
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SDGs

94

Business theme
• Infrastructure investment
• Research and development

GRI Indicators
• G4-EC1 / G4-EC7
• G4-EC1 / G4-DMA (Research and
development) (Former EU8)

Page
17/18
17/38-40,66

• Economic development in areas
of high poverty

• G4-EC8

• Disaster/emergency planning and
response
• Infrastructure investment
• Energy efficiency
• Spills
• Waste

• G4-DMA (Disaster/emergency
planning and response) (Former
EU21)
• G4-EC7
• G4-EN3 / G4-EN6 / EU12
• G4-EN24
• G4-EN23

50-51/50/50
49
51

• Energy efficiency

• G4-EN3 / G4-EN6 / EU12

50-51/50/50

• Spills

• G4-EN24

49

• Spills

• G4-EN24

49

• Anti-corruption
• Compliance with laws and
regulations
• Ethical and lawful behavior
• Grievance mechanism
• Protection of privacy
• Environmental investments

•
•
•
•
•

40-41,82

G4-SO4
G4-EN29 / G4-PR8
G4-56
G4-SO11
G4-PR8

43-44
18

25,27
46/66
5,9
76-77
66

• G4-DMA (Research and development) (Former EU8)

38-40,66
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✂
แบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2559
1. กรุณาระบุสถานะของท่านที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
คู่ค้า
ชุมชนรอบพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยงานก�ำกับดูแล
คู่ความร่วมมือ
สังคม

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ
อื่นๆ โปรดระบุ........................

2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2559

		
ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน
ประเด็นส�ำคัญของการรายงาน
ความน่าสนใจของข้อมูล
การออกแบบรูปเล่ม
การใช้ภาษาของรายงานเข้าใจง่าย
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง

3. กรุณาเลือกประเด็นที่ท่านสนใจในรายงานฉบับนี้มากที่สุด

ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการคู่ค้าด้านผลกระทบต่อสังคม
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
กลไกการร้องทุกข์ด้านผลกระทบต่อสังคม
ค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านทุจริต
การใช้พลังงานในระบบส่ง ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
การด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
และอาคารส�ำนักงาน
การบริหารจัดการกากของเสียและขยะอันตราย
การเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย (สิ่งแวดล้อม)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)
การบ่งชี้รายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย (ผลิตภัณฑ์)
การบริหารความพร้อมจ่ายและความน่าเชือ่ ถือของระบบไฟฟ้า
การจ้างงาน
การบริหารจัดการประสิทธิภาพระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
การบริหารจัดการและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
การวิจยั และพัฒนาด้านการจ�ำหน่ายไฟฟ้าและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ความปลอดภัย
การพัฒนาบุคลากร
การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
การไม่เลือกปฏิบัติ
การดูแลชุมชนรอบพื้นที่ระบบส่ง
ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า และพื้นที่การด�ำเนินงานขององค์กร
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4. ท่านคิดว่าประเด็นความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการระบุไว้ ในรายงานฉบับนี้ครบถ้วนหรือไม่

ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุ)...........................................................................................................................
		
5. ช่องทางการรับหนังสือรายงานฯ

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเยี่ยมชมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การจัดส่งทางไปรษณีย์

งานสัมมนา/งานนิทรรศการ
การแจกภายในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปีถัดไป

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สามารถส่งแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง

1.
		
		
		
2.

ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ :
ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาคารส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-590-9916 โทรสาร : 02-590-9919
QR Code

PEA SHOP
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