นโยบายดานสังคม
และสิ่งแวดลอม
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

SOCIAL AND
ENVIRONMENT
POLICY
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เพื่อแสดงความมุงมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน การไฟฟาสวนภูมิภาคจ�งไดกำหนดนโยบายดานสังคม
และสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ใหความรวมมือสนับสนุนนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยเปนสำคัญ
2. มุง พัฒนาการใหบร�การพลังงานไฟฟาอยางตอเนือ่ ง เพียงพอ ทัว่ ถึง มีประสิทธ�ภาพและปลอดภัย
เพือ่ ยกระดับคุณภาพช�วต� ตลอดจนมีความมัน่ คงในระบบจำหนายและเช�อ่ ถือไดตามมาตรฐานสากล
3. สงเสร�มการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุน เว�ยน การใชพลังงานอยางมีประสิทธ�ภาพ
และสนับสนุนใหเกิดการลดการปลดปลอยกาซเร�อนกระจก เพือ่ สนองตอบตอว�กฤตภาวะโลกรอน
4. มุง เนนการพัฒนาคุณภาพช�วต� ของบุคลากร สงเสร�มบรรยากาศและสิง่ แวดลอม เพือ่ ใหมคี วามสุข
ในการทำงาน ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพ
ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร
5. สงเสร�มการสรางจ�ตสำนึกใหผูปฏิบัติงานทุกระดับ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงหนาที่ของตนเอง
ในความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม
6. สงเสร�มนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคม ใหเกิดคุณธรรม จร�ยธรรม
ในระบบการบร�หารงานดานบุคคลและผูมีสวนไดเสีย

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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็น ผ ู บ ร�โ ภ ค

การดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

SOCIAL AND
ENVIRONMENT
OPERATIONS

การไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าคได ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ
การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ควบคูกับภารกิจขององคกร จ�งไดนำแนวทาง
ความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐานสากล
ISO 26000 มาใชเปนกรอบในการดำเนินนโยบาย
เพื ่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธ� ภ าพและประสิ ท ธ� ผ ลสู ง สุ ด
ทั่วทั้งองคกร โดยมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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การกำกับดูแลองคกร

ORGANIZATIONAL GOVERNANCE
การไฟฟาสวนภูมิภาคมีเจตนารมณและใหความสำคัญกับการบร�หารและปฏิบัติงานภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีคุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบได ซ�่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มและถือเปนปจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนการไฟฟาสวนภูมิภาค
ใหบรรลุว�สัยทัศน ในการเปนองคกรชั้นนำที่ทันสมัยและมีประสิทธ�ภาพ มีมาตรฐานระดับสากลในการประกอบธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจบร�การและธุรกิจที่เกี่ยวของ ที่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการสรางความเช�่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จ�งไดกำหนดนโยบายสำหรับเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการสงเสร�มใหเกิดระบบการบร�หารจัดการที่ดีในองคกรตามหลักสากล 7 ประการ ดังนี้
1. Accountability
2. Responsibility
3. Equitable Treatment

4. Transparency

5. Value Creation
6. Ethics
7. Participation

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่
ความสำนึกในหนาที่ดวยข�ดความสามารถและประสิทธ�ภาพที่เพียงพอ
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจร�ตและจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน
เชน การจัดซ�้อจัดจาง ตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรมและเทาเทียมกัน หากมีการ
รองเร�ยนตองมีคำอธ�บายได เปนตน
ความโปรงใส กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
- มีความโปรงใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได
- มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส คือ มีการแสดงผลประกอบการอยางโปรงใส
แกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
การสร า งมู ล ค า เพิ ่ ม แก ก ิ จ การทั ้ ง ในระยะสั ้ น และระยะยาว โดยการเปลี ่ ย นแปลง
หร�อเพิ่มมูลคาใด ๆ นั้น จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
การสงเสร�มพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
การมีสวนรวมเปนการสงเสร�มใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการดำเนินการใด ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
สุขภาพอนามัย คุณภาพช�ว�ตและความเปนอยูของชุมชน หร�อทองถิ่น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมภิ าคไดมกี ารพิจารณาใหทบทวน
และจัดทำ “คูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟาสวนภูมิภาค ประจำป 2555” เพื่อใหสอดคลองกับ “หลักการและแนวทาง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐว�สาหกิจ ป 2552” ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ ที่คณะรัฐมนตร�ใหความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบร�หารและพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกระดับยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสร�มใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนองคกรที่มีประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการที่เปนเลิศ
มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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สิทธ�มนุษยชน

HUMAN RIGHTS
การไฟฟาสวนภูมิภาคตระหนักถึงเร�่องสิทธ�มนุษยชนในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในโซอุปทาน
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีอิทธ�พลถึง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการละเมิดในดานสิทธ�มนุษยชน
โดยเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับพนักงานเปนสำคัญ การไฟฟาสวนภูมิภาคจ�งดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามขอกำหนดหลักสิทธ�
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคา และมุงมั่นที่จะใหพนักงานมีความเช�่อมั่น และผูกพัน
ในองคกร ซ�่งในป 2555 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ “ความผูกพันของพนักงาน
ตอองคกร” ผลการสำรวจพบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับ 4.39 และเมื่อพิจารณาความผูกพัน
ตอองคกรจำแนกเปนรายดานทัง้ 3 ดาน พบวาความผูกพันตอองคกรดานความทุม เทพยายามทำงานใหกบั องคกร ดวยความ
เต็มใจมีคาเฉลี่ยมาเปนอันดับแรก สวนรายละเอียดอื่นรองลงมาแสดงดังตารางตอไปนี้
ความผูกพันตอองคกร
ความทุมเทพยายามทำงานใหกับองคกรดวยความเต็มใจ
ความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร
ความปรารถนาเปนสมาช�กองคกรตอไป
โดยรวม

X

S.D.

4.42
4.40
4.35
4.39

0.500
0.541
0.615
0.498

ที่มา : กองระบบงานบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค เก็บขอมูลระหวางวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ถึง 14 กันยายน 2555

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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การดำเนินการ

• สนับสนุน และเคารพในการปกปองสิทธ�มนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิ ใหธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค
เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธ�มนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน
• สงเสร�มใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธ�มนุษยชนภายในธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค
และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธ�มนุษยชนตามมาตรฐานสากล
• เคารพสิทธ�ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซ�่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความเห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง การไดรับขอมูลหร�อความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสีย
• การไฟฟาสวนภูมภิ าคมีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการเคารพสิทธ�และการปฏิบตั ติ อ แรงงานอยางเปนธรรม เชน การสนับสนุน
กองทุนฮอทไลน โดยจัดกองทุนชวยเหลือพนักงานฮอทไลนที่ไดรับอุบัติเหตุจากการทำงาน การใหการรักษาพยาบาลแก
พนักงานและครอบครัวพนักงาน เปนตน
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ตามแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาคมีนโยบายมุงไปสูการเปนองคกรเสมือนมีช�ว�ต (Live Organization) ที่มุงเนน
การพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางปญญา สงเสร�มวัฒนธรรมการเร�ยนรูอยางตอเนื่อง และการจัดการความรูภายในองคกร
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของบุคลากรควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม นำไปสู
ประสิทธ�ภาพในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอเปาหมายองคกร มุงพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉร�ยะ (Smart Grid) ที่มีศักยภาพ
เพือ่ ใหบร�การพลังงานไฟฟาไดอยางเพียงพอและมีประสิทธ�ภาพ ตลอดจนมีความมัน่ คงและเช�อ่ ถือไดตามมาตรฐานสากล พรอมทัง้
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพช�ว�ตและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เพื่อสนองตอบยุทธศาสตรดังกลาวขางตน การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทำแผนฝกอบรมและพัฒนาในดานตาง ๆ ไดแก
ดานการสรางองคกรแหงการเร�ยนรู ดานพัฒนาผูบร�หาร ดานว�ศวกรรม ดานการจัดการ ดานความรวมมือกับตางประเทศ
ดานทุนการศึกษา และการอบรมนอกแผนตามนโยบายและความจำเปนเรงดวนตามที่หนวยงานอื่นขอความรวมมือ นอกจากนี้
ยังไดมีการจัดกิจกรรมและนำเคร�่องมือตาง ๆ มาใชเพื่อสงเสร�มกระตุนใหบุคลากรเกิดการเร�ยนรูอยางตอเนื่อง อาทิ
- ระบบการจัดการจัดความรู (Knowledge Management System : KMS) โดยรวบรวมความรูจากผูเช�่ยวชาญ และมี
ประสบการณจัดเก็บเปนองคความรูและมีการถายทอดแลกเปลี่ยนแบงปนองคความรู ซ�่งพนักงานสามารถเขาใชงานที่
http://kms.pea.co.th
- การเร�ยนโดยใชระบบ e - Learning
- หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e - Library)
- การถายทอดสดการประชุมสัมมนาผานเคร�อขาย PEA - intranet (PEA Live Broadcasting)
- การจัดงาน “วันรักการอาน”
- การจัดงานมหกรรมคุณภาพ ซ�ง่ เปนเวทีใหพนักงานแสดงความคิดร�เร�ม่ สรางสรรคและการทำงานเปนทีม ประกอบดวย
กิจกรรมคิวซ� งานนวัตกรรม การแขงขันทักษะชางเทคนิค การเขาประกอบ Termination การทำ Protection Coordination
การว�เคราะหปญหาดวยโปรแกรม PSCAD การจัดทำ Clip Video และการจัดทำ e-Learning/Animation
ในป 2555 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดดำเนินการจัดฝกอบรมและพัฒนาพนักงานในหลักสูตรซ�่งเปนการพัฒนาผูบร�หาร
การสรางผูเช�่ยวชาญเฉพาะดาน งานว�ชาการ เทคโนโลยีใหม สัมมนาพัฒนาระบบงาน จัดการศึกษาดูงาน และจัดสงพนักงาน
ไปเสนอบทความ รวมทั้งใหทุนการศึกษา โดยดำเนินการจัดฝกอบรมจำนวน 198 หลักสูตร 44,846 manday หร�อ 277,644
manhour สามารถคิดจำนวนชั่วโมงการฝกอบรมทั้งปตอคนประมาณ 10 ชั่วโมง
นอกจากการพัฒนาบุคลากร การไฟฟาสวนภูมภิ าคยังมีสทิ ธ�สวัสดิการใหแกพนักงาน ทัง้ คารักษาพยาบาลของพนักงาน
และครอบครัว จัดใหมีสถานพยาบาลของการไฟฟาสวนภูมิภาค สิทธ�ในการเบิกคาเลาเร�ยนบุตรไดถึงระดับปร�ญญาตร� ใหเง�น
ชวยเหลือคาคลอดบุตร ชวยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ เง�นชวยเหลือในการอุปสมบท อีกทั้ง สวัสดิการ
เง�นกูตาง ๆ เพื่อใหพนักงานไดรับการดูแล มีความมั่นคงและความเปนอยูที่ดี
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การปฏิบัติดานแรงงาน

LABOUR PRACTICES
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกำหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยมี
หนวยงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย Zero Accident ปลูกฝงและมุงเนนการฝกอบรมบุคลากร
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกดาน มีการพิจารณาทบทวนกฎหมายขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
ไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหสอดคลองกับกฎหมาย รวมทั้ง
มีการบร�หารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานอีกดวย

นโยบายดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเปนหนาที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
2. ผูบังคับบัญชา ทุกระดับ จะตองดูแลรับผิดชอบใหมีการดำเนินงานดานความปลอดภัยอาช�วอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทำงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน กฎระเบียบแหงความปลอดภัยโดยเครงครัด รวมถึงการ
สรางจ�ตสำนึกและเปนแบบอยางที่ดีใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานดวยว�ธ�ที่ปลอดภัย
3. สนับสนุนจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินการ และสงเสร�มงานดานความปลอดภัยอาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
4. สงเสร�มและปรับปรุงการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน จัดใหมีการ
บร�หารงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยอาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน เพื่อควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางจร�งจังและเกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด

การฝกอบรมดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

การไฟฟาสวนภูมภิ าคมีหนวยงานหลักในการดำเนินการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทำงาน และไดรับใบอนุญาตในการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซ�่งเปน
หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด โดยในป 2555 การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ดังนี้
- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน
- หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
- หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบร�หาร
- หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน
- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
- หลักสูตรการควบคุมงานดวยความปลอดภัย
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กิจกรรมสรางแรงจ�งใจในเร�่องความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสนับสนุนใหทุกหนวยงานในองคกรจัดกิจกรรมรณรงคเร�่องความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดล อ มในการทำงานเป น ประจำทุ ก ป เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของงานและคุ ณ ภาพช� ว � ต ของผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน อาทิ
สัปดาหความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรม 5 ส และงานมหกรรมคุณภาพ (QC)

การปฏิบัติเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต

การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทำแผนแมบทการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2555 - 2559 เพื่อรองรับสาธารณภัย
และภัยดานความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการปองกัน การวางแผนรับมือ และเตร�ยมพรอม
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หร�อภัยสงครามที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเสียหายตอระบบไฟฟา แผนแมบทฯ ประกอบดวยนโยบายในการดำเนินการรวมทั้งแผนปฏิบัติการ 5 ป เพื่อใหหนวยงาน
ในการไฟฟาสวนภูมิภาคมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน พรอมปองกันและรับมือกับเหตุการณ ไมปกติไดอยางรวดเร็ว
ทันเหตุการณ ลดความสูญเสียใหเกิดนอยที่สุด
นอกจากแผนแม บ ทการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย การไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าคได จ ั ด ทำคู  ม ื อ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารกรณี
เหตุการณ ไมปกติ และคูมือแผนปองกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อเปน แนวทางปฏิบัติเ มื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
และสามารถรับมือไดทันทวงที

การประสบอันตรายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค

ในป 2555 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีผูปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 46,076 คน แยกเปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จำนวน 28,060 คน ลูกจางและคนงาน จำนวน 18,016 คน มีอุบัติเหตุเกิดข�้น จำนวน 36 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ จำนวน 25 คน
และเสียช�ว�ตจำนวน 21 คน มีจำนวนวันสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บจำนวน 132,976 วัน โดยคำนวณคาดัชนีการประสบ
อุบัติภัยของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดเทากับ 0.1646
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สิ่งแวดลอม

ENVIRONMENTAL
การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมของการไฟฟาสวนภูมิภาคยอมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค
จ�งไดดำเนินโครงการจัดทำแผนบร�หารจัดการการปลดปลอยกาซเร�อนกระจกเพื่อศึกษาการปลดปลอยกาซเร�อนกระจก
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจากกิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม โดยในการดำเนินโครงการนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาค
ไดจัดทำมาตรการแผนการลดการปลดปลอยกาซเร�อนกระจกภายในองคกร และแผนการสงเสร�มและสนับสนุนการลดการ
ปลดปลอยกาซเร�อนกระจกภายนอกองคกร ประกอบดวยมาตรการลดการปลดปลอยกาซ เร�อนกระจก 3 ประเภท ไดแก
มาตรการที่มีอยูในปจจ�บัน มาตรการที่จัดทำเพิ่มข�้นตั้งแตป 2554 และมาตรการใหมสำหรับแผนระยะยาวอีกดวย
การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการฟนฟูสภาพ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามแนวกอสรางสายสงเคเบิลใตน้ำ 115 กิโลโวลต (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
จากผลการสำรวจพบวาประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี้ โดยในภาพรวมของ
ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 4.26) เนื่องจากชวยลดปญหาไฟฟาตกและไฟฟาดับ อีกทั้งยังไดรับประโยชน
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม สรุปผลไดดังนี้

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
ลำดับที่
1
2
3
4

ประเด็น
ไฟฟาตก/ไฟฟาดับ นอยลง
แกไขปญหาสวนตัว/ทองถิ่น/ชุมชน
ชวยเพิ่มผลผลิต/เพิ่มรายได/ลดรายจาย
อื่นๆ (ว�ทยุ/โทรทัศน/อินเตอรเน็ต)

รอยละ (%)
51.20
23.60
16.40
8.80

ที่มา : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค เก็บขอมูลระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555

ระดับความพึงพอใจตอโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ำ
ลำดับที่
1
2
3
4

ประเด็น
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
ดานการดำเนินการของ กฟภ.
รวม

คาเฉลี่ย
4.15
4.24
4.35
4.30
4.26

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความพึงพอใจ : 1=อยูในระดับนอยที่สุด, 2=อยูในระดับนอย, 3=อยูในระดับปานกลาง, 4=อยูในระดับมาก, 5=อยูในระดับมากที่สุด
ที่มา : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค เก็บขอมูลระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555
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นอกจากนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคไดทำการศึกษาว�จัยและยังมีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
ในรูปแบบตาง ๆ โดยใหเง�นทุนว�จัยกับมหาว�ทยาลัยตาง ๆ ดังนี้
ลำดับที่

ช�่อโครงการ

หนวยงานว�จัย

วงเง�น (บาท)

คณะว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

400,000

1

ระบบผลิตไฟฟาจากรังสีแสงอาทิตย
โดยใชเทคนิครวมแสง

2

การประเมินศักยภาพและพัฒนาการผลิต
กระแสไฟฟาจากแหลงน้ำขนาดเล็กในชุมชน

มหาว�ทยาลัยแมโจ-แพร
เฉลิมพระเกียรติ

286,000

3

เคร�่องกำเนิดไฟฟากังหันลม
ชนิดปรับความเร็วลมรอบทิศทาง

คณะว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร�

720,000

4

การผลิตไฟฟา 100 กิโลวัตตดวยระบบเช�้อเพลิง
รวมไบโอดีเซล-ช�วมวล ควบคุมดวยคอมพิวเตอร

คณะว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร�

3,640,670

5

การศึกษาระบบผลิตไฟฟาโดยใชโปรดิวเซอรแกส
รวมกับน้ำมันไบโอดีเซล

ศูนยว�จัยพลังงาน
มหาว�ทยาลัยแมโจ

2,459,600

6

โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟา
จากขยะ

ศูนยว�จัยพลังงาน
มหาว�ทยาลัยนเรศวร

5,000,000

7

นวัตกรรมการผลิตไฟฟาตนแบบโมบาย
จากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
และเคร�่องกำเนิดดีเซล

คณะว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร�

3,000,000

8

โครงการออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟา
ที่ผลิตข�้นเองภายในประเทศ

ศูนยบร�การว�ชาการ
แหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

15,166,036

9

การพัฒนากังหันลมความเร็วลมต่ำ
เพื่อผลิตไฟฟาขนาด 5 kW และ 30 kW

คณะว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

19,996,000

10

โครงการปรับแตงน้ำมันหมอแปลงที่เสื่อมสภาพ
เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล
คณะว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม

1,265,000

11

การผลิตไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตต
ดวยทุงกังหันลมแบบหลายใบ
โดยใชหลักการเก็บพลังงานดวยการอัดอากาศ

สำนักงานว�จัยและบร�การว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร�

6,124,800
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การดำเนินงานอยางเปนธรรม

FAIR OPERATING PRACTICES
ในฐานะหนวยงานรัฐว�สาหกิจที่การดำเนินงานขององคกรมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ผูบร�หารและพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกคนจ�งตองรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละและดวย
จ�ตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมและจร�ยธรรม ภายใตกรอบแนวทางเดียวกัน ซ�่งที่ผานมาในป 2553
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดนำประมวลจร�ยธรรมมาใชเปนกรอบแนวทางการประพฤติตนของผูบร�หารและพนักงาน ประกอบดวย
10 หมวด ดังนี้
หมวด 1 คานิยมหลักของจร�ยธรรมในการดำเนินกิจการ
หมวด 2 ความรับผิดชอบตอลูกคาและประชาชน
หมวด 3 ความรับผิดชอบตอผูเปนเจาของกิจการ
หมวด 4 ความรับผิดชอบตอพนักงาน
หมวด 5 ความรับผิดชอบตอรัฐ
หมวด 6 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
หมวด 7 ความรับผิดชอบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
หมวด 8 จรรยาบรรณของผูบร�หาร
หมวด 9 จรรยาบรรณของพนักงาน
หมวด 10 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
การดำเนินงานอยางเปนธรรมในที่นี้ยังครอบคลุมถึงการที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการรายงานผลการรองเร�ยน
การกระทำที่มีการฝาฝน หร�อไมปฏิบัติตามประมวลจร�ยธรรมและผลคืบหนาการดำเนินการฝาฝนประมวลจร�ยธรรมทุกรอบ
4 เดือน เพื่อรายงานตอสำนักงานผูตรวจการแผนดิน ตั้งแตป 2554 ถึงปจจ�บัน
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ประเด็นผูบร�โภค

CONSUMER ISSUES
การจายไฟฟาใหประชาชนบนเกาะสมุยและเกาะพงัน

การไฟฟาสวนภูมภิ าคใหบร�การกระแสไฟฟาบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มาตัง้ แตป 2504 เปนการผลิตจากโรงจักร
ดีเซลขนาดเล็กและมีการดำเนินการจายไฟฟาอยางตอเนื่อง โดยในป 2530 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเช�่อมโยงระบบจำหนาย
ไฟฟาดวยสายเคเบิลใตนำ้ ระบบ 33 กิโลโวลต จากแผนดินใหญ ตอมาเมือ่ ความตองการใชไฟฟาเพิม่ ข�น้ จากการคำนวนครัวเร�อน
ที่เพิ่มข�้นรวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนเกาะสมุย การไฟฟาสวนภูมิภาคจ�งไดเช�่อมโยงระบบจำหนายไฟฟาดวยสายเคเบิล
ใตน้ำ (ระบบ 115 กิโลโวลต) เพิ่มข�้นอีก 2 วงจรในป 2538 และป 2549 รวมถึงมีการกอสรางสถานีไฟฟาจำนวน 2 แหง
เพื่อใหการจาย ไฟฟาบนเกาะสมุยมีความมั่นคง นอกจากนี้ เมื่อปลายป 2539 ยังเช�่อมโยงสายเคเบิลใตน้ำ (ระบบ 33 กิโลโวลต)
จากเกาะสมุย เพื่อจายไฟฟาใหแกเกาะพะงันดวย ปจจ�บันความตองการใช ไฟฟาบนเกาะสมุยและเกาะพะงันมีปร�มาณสูงสุด
รวม 100 เมกกะวัตต ดังนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาคจ�งไดกอสรางสายเคเบิลใตน้ำระบบ 115 กิโลโวลต วงจรที่ 3 และกอสราง
สถานีไฟฟาเพิม่ 1 แหง บนเกาะสมุยเพือ่ รองรับความตองการใชไฟฟาบนเกาะสมุยและเกาะพะงันไดเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 10 ป
ทั้งนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคคำนึงเสมอวาประชาชนที่อาศัยอยูบนแผนดินใหญ หร�ออยูบนเกาะตองสามารถมีไฟฟาใชไดอยาง
ทัดเทียมกัน จากกรณีไฟฟาดับในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน เนื่องจากการลัดวงจรที่หัวตอสายเคเบิลใตดินเมื่อเดือนธันวาคม
2555 ทำใหเกิดผลกระทบกับผู ใชไฟฟาเปนบร�เวณกวาง การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเรงดำเนินการแกไขสายเคเบิลที่ชำรุด ระดม
เคร�่องกำเนิดไฟฟาเขามาในพื้นที่เพื่อจายไฟฟาใหกับชุมชนสำคัญ และจัดศูนยอำนวยการชวยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ
ไมปกติ เพือ่ ติดตามสถานการณและประสานงานการแกไขปญหา ซ�ง่ สามารถฟน ฟูระบบไฟฟากลับคืนสูส ภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว

การกำหนดชองทางที่เหมาะสมในการรับขอรองเร�ยน

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีศูนยบร�การขอมูลผู ใช ไฟ 1129 PEA Call Center เพื่อเปนศูนยกลางในการแจงกระแสไฟฟา
ขัดของ สอบถามคาไฟ บร�การรับคำรองขอใช ไฟ และบร�การตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให
มั่นใจวาผูมีสวนไดเสียที่มีขอรองเร�ยนหร�อมีประเด็นที่ตองการใหการไฟฟาสวนภูมิภาคชวยเหลือ สามารถติดตอผานชองทาง
ตาง ๆ ได โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มชองทางการรับขอรองเร�ยนจากการบร�การเคร�อขายสังคม (Social Network)
ไดแก Facebook และ Twitter

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน

COMMUNITY INVOLVEMENT
AND DEVELOPMENT

การไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าคได ด ำเนิ น โครงการและกิ จ กรรม เพื ่ อ สร า งเสร� ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพช� ว � ต ของประชาชน
ทั้งดานการประกอบอาช�พ การศึกษา สุขภาพอนามัย ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในช�ว�ตและทรัพยสิน รวมทั้ง
การอนุรักษพลังงาน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยตระหนักวาพื้นฐานในการสรางสังคมที่แข็งแกรง
ตองมาจากการที่ประชาชนมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีและมีสิ่งแวดลอมที่ดีดวย ซ�่งโครงการและกิจกรรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
ไดดำเนินการรวมกับชุมชนในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้

มอบทุนการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาของบุตรพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคและชวยแบงเบาภาระดานคาใชจาย
ของบิดา มารดา โดยมอบทุนการศึกษาใหแกบตุ รพนักงานทีม่ คี วามประพฤติเร�ยบรอย มีผลการเร�ยนอยูในเกณฑดี บิดา มารดา
เปนพนักงานชั้นผูนอย มีรายไดนอย มีบุตรอยูในอุปการะหลายคน เขารับทุนจากกองทุนตาง ๆ ดังนี้
ช�่อกองทุน
กองทุน “คณะแมบานและครอบครัว กฟภ.”
กองทุน “ดร.ว�ระ ปตรชาติ”
กองทุนการศึกษา “สาย นิธ�นันทน”
กองทุนการศึกษา “เกร�ยงศักดิ์ ขันธรักษ”

จำนวนทุน
273
23
5
5

มูลคารวม (บาท)
650,000
230,000
25,000
25,000

ที่มา : กองการเง�น การไฟฟาสวนภูมิภาค
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ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่

เปนการดำเนินงานรวมกับคณะนักศึกษาว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ที่ 27 มูลนิธ� แสง-ไซกี เหตระกูล หนังสือพิมพ
เดลินิวส ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารโดยไมคิดคาใชจาย โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคใหการ
สนับสนุนกระแสไฟฟา ยานพาหนะ เจาหนาที่และอุปกรณเคร�่องใช ในการออกหนวยฯ ในป 2555 ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ รวมจำนวนผูเ ขารับการรักษาทัง้ สิน้ 25,806 คน

บร�จาคโลหิตใหสภากาชาดไทย

การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานหนึ่งของประเทศ
ที่บร�จาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทยอยางตอเนื่องเปนประจำ
ทุกป ปละ 4 ครั้ง ดวยตระหนักวาโลหิตมีคา สามารถชวย
ผูเจ็บปวยหร�อไดรับอุบัติเหตุใหมีช�ว�ตยืนยาวตอไปได ซ�่งในป
2555 มีจำนวนพนักงานและลูกจางของการไฟฟาสวนภูมิภาค
1,161 คน บร�จาคโลหิตไดปร�มาณทั้งสิ้น 522,450 ซ�ซ�
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โครงการ “ไฟฟาภูมิภาค รักษน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราช�นีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธ�มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555”

เปนการดำเนินงานรวมกับชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ จำนวน 80 แหงทั่วประเทศ ในการกอสรางฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ
ใหชุมชนได ใชประโยชนในการอุปโภคบร�โภคและเกษตรกรรม ซ�่งตัวฝายใชเสาไฟฟา เสาตอมอที่ชำรุดเปนวัสดุในการกอสราง
เปนโครงการที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราช�นีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธ�
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

โครงการ “หองเร�ยนสดใส จากใจ กฟภ.” และ โครงการ “อิ่มทอง นองเปนสุข”

เปนการดำเนินงานรวมกับคณะแมบานและครอบครัวการไฟฟาสวนภูมิภาค ดวยการจัดหาและมอบโตะเกาอี้นักเร�ยน
อุปกรณการเร�ยนการสอน อุปกรณกีฬา รวมทั้งเง�นทุนอาหารกลางวันใหแกโรงเร�ยนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 50 แหง
และโรงเร�ยนในชนบทที่ขาดแคลนจำนวน 30 แหง รวมทั้งสิ้น 80 แหงในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 74 จังหวัด
เพื่อสนับสนุนใหนักเร�ยนในชนบทไดรับความเทาเทียมดานการศึกษาและโภชนาการ ตลอดจนชวยยกระดับคุณภาพช�ว�ต

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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โครงการ “ไฟฟาภูมิภาค ดูแล รักหวงใย ผูสูงวัย”

เปนโครงการทีจ่ ดั ข�น้ เนือ่ งในวันผูส งู อายุแหงชาติ ประจำป 2555 เพือ่ รณรงคใหสงั คมไทยตระหนักในคุณคาของผูส งู วัย
ประกอบด ว ย การรดน้ ำ ขอพร กิ จ กรรมนั น ทนาการ เลี ้ ย งอาหารกลางวั น และมอบสิ ่ ง ของเคร� ่ อ งใช ส ำหรั บ ผู  ส ู ง วั ย
ณ สถานสงเคราะหคนชรา จำนวน 5 แหง

โครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจ ชวยภัยแลง”

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบร�โภคและขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตร
โดยจัดสงน้ำ รถบรรทุกน้ำ และตั้งจ�ดบร�การกระแสไฟฟาที่แหลงจายน้ำ รวมถึงจัดหาน้ำมันเช�้อเพลิงและเคร�่องจักรอุปกรณ
ที่จำเปนในการชวยเหลือประชาชน ซ�่งการไฟฟาสวนภูมิภาคใหการสนับสนุนคาไฟฟาที่ใช ในการสูบน้ำกับจ�ดจายน้ำถาวร
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและจ�ดจายน้ำชั่วคราวที่ขอใชไฟฟาใหมจำนวนทั้งสิ้น 18 จ�ด
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โครงการ “กฟภ. จ�ตอาสา หลังคาเข�ยว”

เพื ่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น โครงการหลั ง คาเข� ย วฯ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติของมูลนิธ�อาสาเพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รวมทั้งเปนการสรางทัศนคติ
และความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ปลูกจ�ต
สำนึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและชวยลดภาวะโลกรอน
การไฟฟาสวนภูมภิ าคจัดทำโครงการ “กฟภ. จ�ตอาสา หลังคาเข�ยว”
โดยจัดตัง้ จ�ดรับบร�จาคกลองนมและกลองน้ำผลไมทบ่ี ร�โภคแลว
ที่สำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคทั่วประเทศ จากนั้นจะสงให
มูลนิธ�ฯ เพื่อนำกลับเขาสูกระบวนการร�ไซเคิลเปนหลังคาบาน
สำหรับผูประสบภัยธรรมชาติและผูที่ขาดแคลนที่อยูอาศัย
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธ�ฯ

โครงการฟนฟูสภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามแนวกอสรางสายสงเคเบิลใตน้ำ

การไฟฟาสวนภูมภิ าคจัดโครงการฟน ฟูสภาพระบบนิเวศและสิง่ แวดลอมตามแนวกอสรางสายสงเคเบิลใตนำ้ 115 กิโลโวลต
(วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจัดเสวนากับชุมชนใกลเคียงแนวการกอสรางเคเบิลใตน้ำ จัดหาอุปกรณ
การเร�ยนและกีฬา มอบเง�นสนับสนุนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมหองเร�ยนจำนวน 250,000 บาท ใหแกโรงเร�ยน 5 แหง
สนับสนุนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมลานกีฬาจำนวน 239,000 บาท และปลอยพันธุสัตวน้ำจำนวน 837,500 ตัว
เพื่อชวยฟนฟูสภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมใหแกชุมชนในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศร�ธรรมราช และอำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี ซ�ง่ เปนจ�ดข�น้ ลงของสายเคเบิลใตนำ้ นอกจากนีก้ ารไฟฟาสวนภูมภิ าคมีแผนตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอม
และกิจกรรมฟนฟูความเสียหายที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงาน กำหนดแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2556

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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โครงการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED
ในสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟาสวนภูมิภาคนำรองโครงการติดตั้งหลอด
ประหยัดพลังงาน LED ในสำนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ทั ่ ว ประเทศ เพื ่ อ การใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธ� ภ าพผ า น
เทคโนโลยี LED ดวยการเปลี่ยนหลอดไฟสำนักงาน 5,000
หลอด เปนหลอดประหยัดพลังงาน LED ชวยใหการไฟฟา
สวนภูมภิ าคลดการใชพลังงานไดประมาณ 407,652 หนวย/ป
และจะขยายผลการติดตัง้ หลอดประหยัดพลังงาน LED ทัว่ ประเทศ
จำนวน 200,000 หลอด ทำใหประหยัดพลังงาน ไดประมาณ
8.8 ล า นหน ว ย/ป ซ� ่ ง ก อ นหน า นี ้ ก ารไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าค
ไดนำรองโครงการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานสำหรับ
โคมไฟกิ่งหลอด LED ใหแกไฟฟาสาธารณะทั่วประเทศมาแลว

งานจัดความเปนระเบียบเร�ยบรอยของระบบไฟฟาในเมืองและชุมชน

การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทำโครงการเคเบิลใตดินสำหรับเมืองใหญเพื่อปรับภูมิทัศนบนถนนในเขตเมืองยานธุรกิจ
ขนาดใหญ พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตรและศูนยกลางการทองเที่ยวของ 14 จังหวัด ไดแก เช�ยงใหม พิษณุโลก อุดรธานี
นครราชสีมา ชลบุร� นครปฐม เพชรบุร� ภูเก็ต สงขลา ขอนแกน มุกดาหาร นครพนม สุราษฎรธานี และตรัง โดยรวมกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เชน เทศบาล บร�ษัทสื่อสารและโทรคมนาคม ขอความรวมมือชวยร�้อยายสายสัญญาณ
และสื่อสารเพื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคจะไดร�้อถอนเสาไฟ สายไฟฟา ปรับปรุงเปนระบบใตดิน (Underground) ซ�่งโครงการ
เคเบิลใตดินสำหรับเมืองใหญจนถึงป 2555 นั้น ดำเนินการไปแลว 13 งาน ในพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร นครพนม ชลบุร�
นครปฐม สงขลา พิษณุโลก ภูเก็ต เช�ยงใหม ขอนแกน สุราษฎรธานี และสงขลา

Before
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After
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ON

โครงการ “ปดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกรอน”

OFF

การไฟฟาสวนภูมิภาครวมโครงการ “ปดไฟ 1 ชั่วโมง
เพื่อลดโลกรอน” หร�อ “60 Earth Hour 2012” รวมกับ
กรุงเทพมหานครและองคกร WWF ประเทศไทย ดวยการ
จั ด กิ จ กรรมรณรงค ใ ห พ นั ก งานการไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าค
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป ปดไฟ (ทีไ่ มจำเปน
ใชงาน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระหวางเวลา 20.30 - 21.30 น.
เพื่อลดการใชพลังงานบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสูภาวะโลกรอน

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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กลุมผูมีสวนไดเสีย

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมภิ าคมีการจำแนกกลุม ผูม สี ว นไดเสียโดยพิจารณาจากผูม สี ว นไดเสียทีไ่ ดรบั ผลกระทบ หร�อเสียประโยชน
จากการดำเนินกิจกรรมของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหลัก แบงเปน 15 กลุม ดังนี้

รัฐบาล

ผูกำจัด
ของเสีย

ผูเยี่ยมชม

องคกร
พัฒนาเอกชน

กลุมการเมือง

ผูรับจาง/
รับเหมา

PEA

ราชการ

ผูสงมอบ

พนักงาน

ลูกคา
สื่อมวลชน

ชุมชน
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ธนาคาร/
แหลงเง�นกู/
ประกันภัย

คูแขง

ที่ปร�กษา

การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค
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การมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย

จากการรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อรับทราบถึงความคาดหวัง หร�อความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม (ภายใตระบบมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000) ไดมีการกำหนดผูมีสวนไดเสีย
กลุ  ม เป า หมายของหน ว ยงานนำร อ งจำนวน 5 แห ง สำหรั บ การว� เ คราะห ค วามคาดหวั ง และจั ด ทำแผน/โครงการ
ดังรายละเอียดในตาราง
สรุปแผนงาน/โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมป 2555 ของหนวยงานนำรอง 5 แหง
หนวยงานนำรอง

กลุมผูมีสวนไดเสีย

แผนงาน/โครงการ

การไฟฟาสวนภูมิภาค
สำนักงานใหญ

1. ลูกจาง พนักงาน คนงาน (แมบานและ
พนักงานขับรถ)
2. ลูกจาง พนักงาน คนงานโรงงานผลิตภัณฑ
คอนกร�ตในจังหวัดเช�ยงใหม
3. ลูกจาง พนักงาน คนงานโรงงานผลิตภัณฑ
คอนกร�ตในจังหวัดนครศร�ธรรมราช
4. กลุมผูรับจาง/รับเหมา
5. กลุมผูสงมอบ

1. โครงการประชาสั ม พั น ธ ข  า วประกวดราคา
จัดซ�อ้ จัดจางดวยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(e-mail)
2. โครงการปรับปรุงและติดตัง้ บอรดประชาสัมพันธ
งานประกวดราคาและงานประกวดราคาดวยว�ธ�
การทางอิเล็กทรอนิกสในสำนักงานกลาง
3. โครงการอบรมสิทธ�สวัสดิการที่ลูกจางควรรู
4. โครงการประชาสัมพันธสิทธ�สวัสดิการสำหรับ
ลูกจางในโรงงานผลิตภัณฑคอนกร�ต

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเช�ยงใหม

ลูกคาธุรกิจหลัก (นิคมอุตสาหกรรมลำพูน)

1. โครงการประชุมช�้แจงดานบัญช�และการคิดคา
พลังงานไฟฟาสำหรับผู ใช ไฟอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
2. โครงการการฝกอบรมใหความรูดานคุณภาพ
ไฟฟ า และความปลอดภั ย ระบบไฟฟ า ภายใน
โรงงานแกลูกคาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
ลำพูน

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา

กลุมผูรับจาง/รับเหมา (ผูรับจางตัดตนไม
และตัวแทนงดจายไฟและตอกลับมิเตอรไฟฟา

1. โครงการเพิม่ ประสิทธ�ภาพการตรวจรับงานจาง
และเบิกจายเง�นคาจางเหมาตัดตนไม ในพื้นที่
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2. โครงการสงเสร�มใหความรูแ กผรู บั จางเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยในการตัดตนไมและการตัด-ตอ
กลับมิเตอร

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุร�

ลูกคาธุรกิจหลัก (นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง
1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มชองทางการติดตอ
และอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง)
สื่อสารกับผู ใชไฟกลุมอุตสาหกรรม
2. แผนงานการส ง เสร� ม ให ค วามรู  ด  า นการ
อนุรักษพลังงานกับผู ใชไฟกลุมอุตสาหกรรม

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคใต) จังหวัดนครศร�ธรรมราช

1. ชุมชน (เกาะสุกร) จ�ดข�้นเคเบิลใตน้ำ
2. ชุมชน (บานตาเสะ) จ�ดลงเคเบิลใตน้ำ

1. โครงการปรับระดับสายไฟฟาระบบจำหนาย
แรงต่ ำ เพื ่ อ ความปลอดภั ย ในชุ ม ชนพื ้ น ที ่
เกาะสุกร จังหวัดตรัง
2. โครงการสงเสร�มความรูการใช ไฟฟาอยาง
ปลอดภัยและประหยัดแกผู ใชไฟชุมชนเกาะสุกร
และชุมชนตาเสะ จังหวัดตรัง
3. โครงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟาในบานอยูอาศัย
4. โครงการสือ่ สารประชาสัมพันธความปลอดภัย
และการใชไฟฟาอยางประหยัดรวมกับ อบต.

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ประจำป 2555
ลำดับที่

54

ช�่อแผนงาน/โครงการ/งาน

วัตถุประสงคสำคัญ

1

งานทบทวนแผนแมบทดานสังคมและสิง่ แวดลอมและจัดทำแผนปฏิบตั ิ ป 2556

เพื่อใหการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สั ง คม เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั ้ ง องค ก ร
สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร
และเกณฑช�้วัดได

2

งานสงเสร�มบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

จัดกิจกรรมสงเสร�มให กฟภ. เปนองคกรที่มี
การกำกับดูแลที่ดี พรอมทั้งเผยแพรคูมือกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

3

งานสงเสร�มความรูสนับสนุนการขับเคลื่อนดาน CSR สำหรับพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคทุกระดับ

จัดประชุม สัมมนา เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม

4

งานมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000

ตระหนักถึงการนำมาตรฐานสากลมาใช ในการ
บร�หารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

5

แผนงานขยายผลการพัฒนาขอตกลงระดับการใหบร�การ (Service Level
Agreement : SLA)
5.1 ระยะที่ 1 P1 - P4
5.2 ระยะที่ 2 P5 - P11

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิด
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ในให ก ารบร� ก ารของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

6

งานสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจดานสังคมและสิ่งแวดลอมของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจดานสังคม
และสิ่งแวดลอม

7

งานประชาสัมพันธตางๆ ดาน CSR ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

ผลิตและเผยแพรขา วสาร กิจกรรม CSR ผานทาง
สื่อ โทรทัศน ว�ทยุ หนังสือพิมพ Internet SMS
และ Social Network

8

โครงการจัดกิจกรรมสงเสร�มความปลอดภัยเยาวชนและผู ใชไฟ

จัดทำสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ใหความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชไฟฟา

9

งานจัดความเปนระเบียบเร�ยบรอยของระบบไฟฟาในเมืองและชุมชน

จัดความเปนระเบียบสายไฟฟาและสายสัญญาณ
ตาง ๆ เพื่อปรับทัศนียภาพ

10

งานขยายผล และติดตามแผนแมบทการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดทำและเผยแพรแผนแมบท แผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2555-2559
และคูมือปฏิบัติการกรณีเหตุการณไมปกติของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประจำป 2555

ลำดับที่

ช�่อแผนงาน/โครงการ/งาน

วัตถุประสงคสำคัญ

11

โครงการ เยาวชนรักษโลก ลดภาวะโลกรอน

เพื่อสรางจ�ตสำนึกใหกับเยาวชนและพนักงาน
ใหตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในปจจ�บัน

12

โครงการ กฟภ.-ประชารวมใจลดไฟดับ

สรางกลุม เคร�อขายระหวางการไฟฟาสวนภูมภิ าค
กับประชาชนในการแจงเหตุเกีย่ วกับไฟฟาดานตาง ๆ
เชน ไฟฟาขัดของ การรองเร�ยนการลักลอบ
ใชไฟฟาตาง ๆ เปนตน

13

แผนงานประหยัดพลังงานไฟฟา
13.1 งานการประหยัดพลังงานไฟฟาสำหรับโคมไฟถนนประเภท
High Pressure Sodium โครงการความรวมมือระหวาง
การไฟฟาสวนภูมิภาคกับมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร�
13.2 งานการประหยัดพลังงานไฟฟาสำหรับโคมไฟถนนประเภท
High Pressure Sodium โครงการความรวมมือระหวาง
การไฟฟาสวนภูมิภาคกับมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
13.3 โครงการปรับปรุงโคมไฟถนนประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต
(ความรวมมือระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับมหาว�ทยาลัยบูรพา)
13.4 โครงการปรับปรุงโคมไฟถนนประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต
(ความรวมมือระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับมหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร)

เพื่อลดภาระของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในสวน
ของคาไฟฟาแบบไมคิดมูลคา ประเภทไฟถนน
และไฟสาธารณะ และสงเสร�มนโยบายของรัฐบาล
ดานการประหยัดพลังงาน

14

โครงการเพิ่มประสิทธ�ภาพการใชพลังงานไฟฟาระบบปรับอากาศ

เพือ่ ชวยประหยัดคาไฟฟาในสำนักงาน โดยเปลีย่ น
อุปกรณ/เคร�่องปรับอากาศที่ไมมีประสิทธ�ภาพ

15

โครงการบันทึกนักประหยัดตัวนอย

เพื่อสงเสร�มใหเยาวชนใชพลังงานอยางประหยัด
และมีประสิทธ�ภาพ เพื่อลดภาวะโลกรอน และลด
การปลดปลอยกาซเร�อนกระจกที่เกิดจากการใช
พลังงานที่ไมจำเปน

16

แผนงานลดการปลดปลอยกาซเร�อนกระจก (CO2 Emission)

เพื่อสงเสร�มการลดภาวะโลกรอนและลดการ
ปลดปลอยกาซเร�อนกระจกทีเ่ กิดข�น้ จากกิจกรรม
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และมีแผนการลด
การปลดปลอยกาซเร�อนกระจกระยะยาว

17

แผนงานศึกษาการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเว�ยนสูชุมชน

ศึกษาความเหมาะสมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
โดยใชพลังงานหมุน เว�ยนใหกับชุมชนหางไกล
จำนวน 1 แหง

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประจำป 2555

โครงการดานสังคม
และสิ่งแวดลอมในรอบป 2555
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การไฟฟาสวนภูมิภาค

57

58

รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประจำป 2555

โครงการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

การไฟฟาสวนภูมภิ าคมีแผนการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนการลดการปลอยกาซเร�อนกระจกทัง้ ภายในและภายนอกองคกร
ซ�่งขอบขายกิจกรรมของการไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนดตามหลักการของ The Greenhouse Gas Protocol (2004) โดยจำแนก
การปลอยกาซเร�อนกระจกออกเปน 2 ประเภท คือ การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรงจากหนวยงานที่อยูในเคร�อขายของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าคและการปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมทีเ่ กิดจากการผลิตพลังงาน โดยองคกรอืน่ ทีก่ ารไฟฟาสวนภูมภิ าค
รับซ�้อพลังงานเพื่อใช ในกิจการขององคกร
ในป 2555 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานในการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก ดังนี้
1. โครงการชุมชนรวมใจปลูกดูแลรักษปา ลดภาวะโลกรอน เปนการดำเนินงานรวมกับชุมชนทัว่ ประเทศ ในการปลูกตนไม
ยืนตน จำนวน 30,124 ตน รวมทั้งบำรุงรักษาดูแลใหเจร�ญเติบโต เพื่อรักษาสภาพปาไม ใหคงอยูอยางยั่งยืน
สามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 445.70 tCO2e/ป
2. โครงการปรับปรุงประสิทธ�ภาพของโรงจักรดีเซลเพื่อลดปร�มาณการใชน้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟาของเคร�่องจักร
ดีเซล ดวยการปรับปรุงประสิทธ�ภาพของเคร�่องจักรดีเซล รวมทั้งการติดตั้งเคร�่องจักรดีเซลทดแทนเคร�่องเกา
ที่เสื่อมประสิทธ�ภาพ ทำใหการผลิตกระแสไฟฟาตอหนวยลดลง สามารถควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเช�้อเพลิง
ได ด ี ก ว า เป า หมายที ่ ต ั ้ ง ไว จาก 0.315 ลิ ต ร/หน ว ย เหลื อ เพี ย ง 0.282 ลิ ต ร/หน ว ย และลดการปล อ ยก า ซ
เร�อนกระจกได 1,621.41 tCO2e/ป
3. โครงการฟนฟูสภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามแนวกอสรางสายเคเบิลใตดิน ดวยการปลูกตนไม ในพื้นที่
เกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ สามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 32.78 tCO2e/ป
4. งานใหบร�การที่ปร�กษาดานการจัดการพลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ดวยการใหคำปร�กษาดานการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาเพื่อประหยัดคาใชจายใหแกหนวยงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม จำนวน 36 แหง
สามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 221,107.62 tCO2e/ป
5. การสนับสนุนการรับซ�้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ดวยการรับซ�้อพลังงานสะอาดจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) พลังงานไฟฟาที่ซ�้อเปนจำนวน
302.58 MW สามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 183,408.08 tCO2e/ป
ปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ลดไดของการไฟฟาสวนภูมิภาคป 2555
โครงการสนับสนุนการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

tCO2e/ป

ภายในองคกร
โครงการชุมชนรวมใจปลูกดูแลรักษปา ลดภาวะโลกรอน
โครงการปรับปรุงประสิทธ�ภาพโรงจักรดีเซล
โครงการฟนฟูสภาพระบบนิเวศฯ กระบี่

445.70
1,621.41
32.78

ภายนอกองคกร
โครงการใหคำปร�กษาดานการจัดการพลังงานฯ
โครงการสนับสนุนการรับซ�้อไฟฟาจาก VSPP

221,107.62
183,408.08

รวม

406,615.59

ที่มา : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค
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โครงการ เยาวชนรักษโลก ลดภาวะโลกรอน

เพื่อปลูกจ�ตสำนึกและสรางความตระหนักในการใชไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธ�ภาพเพื่อชวยลดภาวะโลกรอนใหแก
เยาวชนรวมทั้งชุมชน ผานการอบรมใหความรูดานการใช ไฟฟาและอุปกรณ ไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยใหแกเยาวชน
ซ�่งไดแกนักศึกษาชางไฟฟา ระดับ ปวช. และ ปวส. และใหเยาวชนนำความรูที่ไดรับจากการอบรมไปถายทอดแกชุมชนในภาค
ปฏิบัติดวยการออกพื้นที่ทำการตรวจสอบรวมทั้งแนะนำว�ธ�การใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาและเคร�่องใชไฟฟาภายในบานอยูอาศัย
ผลที่ไดรับจากโครงการนี้นอกจากเยาวชนรวมทั้งชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานแลว นักศึกษายังไดฝก
ทักษะและประสบการณดานชางไฟฟา ได ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและชุมชนดวย
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โครงการ กฟภ. – ประชารวมใจลดไฟดับ

เปนกิจกรรมที่สรางการมีสวนรวมระหวางการไฟฟา
สวนภูมิภาคกับหนวยงานปกครองทองถิ่น และประชาอาสา
ในชุมชน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใช ไฟฟาอยางปลอดภัย
รวมทั้งการชวยสังเกตสอดสองดูแลอุปกรณ-ระบบจำหนาย
ไฟฟาในพื้นที่ การแจงเหตุไฟฟาขัดของเพื่อใหชุมชนมีไฟฟาใช
อยางตอเนือ่ ง ลดปญหาไฟดับ โดยดำเนินการตอเนือ่ งมาตัง้ แต
ป 2551 มีสมาช�กที่เขารวมโครงการจำนวน 9,090 คน

โครงการบันทึกนักประหยัดตัวนอย

เปนกิจกรรมที่สรางการมีสวนรวมระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับสถานศึกษา ครู นักเร�ยนและผูปกครอง เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับการใช ไฟฟาอยางประหยัดภายในครัวเร�อนและสถานศึกษา ซ�่งดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 โดยในป
2552 ไดพัฒนาโครงการดวยระบบแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping : OM) และในป 2554 โครงการบันทึกนักประหยัด
ตั ว น อ ยของการไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าคได ร ั บ รางวั ล รั ฐ ว� ส าหกิ จ ดี เ ด น ประเภทการดำเนิ น งานเพื ่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล อ ม
จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ ปจจ�บันมีจำนวนโรงเร�ยนที่เขารวมโครงการ 56 แหง นักเร�ยนเขารวม
กิจกรรม จำนวน 6,119 คน

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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เกี่ยวกับรายงานเลมนี้
รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมประจำป 2555 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทำข�้นตามหลักเกณฑการประเมิน
บทบาทของรัฐว�สาหกิจดานการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance–CG) และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility–CSR) ของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ (สคร.) ซ�่งมอบหมายใหบร�ษัท
ทร�ส คอรปอเรชั่น จำกัด (ทร�ส) เปนผูจัดทำเกณฑการประเมินโดยกำหนดใหการจัดทำรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
(Corporate Social Responsibility Report–CSR Report) เปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของรัฐว�สาหกิจ ในประเด็นดานการประเมินผลสำเร็จและผลประโยชนที่มีตอผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการ ผูบร�หาร
พนักงาน ชุมชน ลูกคาและประชาชน
รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมประจำป 2555 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเลมนี้ จัดทำข�้นในรอบปงบประมาณ 2555
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม โดยจัดทำแยกออกจากรายงานประจำป 2555 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(PEA Annual Report 2012) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในมุมมอง
การของการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดเสียไดรับทราบถึงความมุงมั่น ทิศทางการดำเนินงาน และความสำเร็จ
ของการดำเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมของ กฟภ.
ในการจัดทำรายงานเลมนี้ การไฟฟาสวนภูมภิ าคได ใชคมู อื การจัดทำรายงานเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainability Reporting
Guidelines & Electric Utility Sector Supplement) ของ Global Reporting Initiative หร�อ GRI เปนแนวทางในการรายงาน
และเปดเผยขอมูล ทั้งในสวนตัวช�้วัด GRI-G3.1 สำหรับการคัดเลือกหัวขอการรายงาน ดำเนินการโดยคณะทำงานจัดทำ
รายงานด า นสั ง คมและสิ ่ ง แวดล อ มประจำป 2555 โดยมี ค ณะทำงานชุ ด ดั ง กล า วจั ด ประชุ ม ร ว มกั น เพื ่ อ ให ข  อ เสนอแนะ
และความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการจัดทำรายงานฉบับนี้
รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมประจำป 2555 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเลมนี้ ไดแสดงรายการตัวช�้วัดของบร�ษัท
ทร�ส คอรปอเรชั่น จำกัด และระบุหนาที่แสดงขอมูล รวมทั้งไดแสดงรายการตัวช�้วัดของ GRI-G3.1 ไว ในตารางตัวช�้วัดของ
GRI Content Index
รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมประจำป 2555 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเลมนี้จัดทำเปนภาษาไทย และสามารถ
ดาวน โ หลดได จ ากเว็ บ ไซด ข องการไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าค หากท า นต อ งการข อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม เกี ่ ย วกั บ หนั ง สื อ รายงานเล ม นี ้
กรุณาติดตอที่
ฝายสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
สำนักงานใหญ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2590-9916
โทรสาร 0-2590-9919
เว็บไซต www.pea.co.th
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

AWARDS
ANDHONORS
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รับโลผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับการคัดเลือกใหเปนผู ไดรับโลผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระวันรัต
ผูแทนพระองคสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ มหาว�ทยาลัยมหามกุฎราชว�ทยาลัย เนื่องในมหามงคล
วโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปร�ณายก ทรงเจร�ญพระชนมายุ 99 พรรษา โดยพิจารณา
คัดเลือกจากหนวยงานตาง ๆ นักว�ชาการ ขาราชการ เหลาดารา และบุคคลทั่วไป รวมจำนวน 99 โล

รางวัลผูทำคุณประโยชนแกคณะแพทยศาสตร
ศิร�ราชพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดำเนิ น แทนพระองค พ ระราชทานโล แ ก ก ารไฟฟ า
สวนภูมิภาค ผูทำคุณประโยชนใหแกคณะแพทยศาสตร ศิร�ราช
พยาบาล ณ คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล โรงพยาบาล
ศิร�ราช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
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รางวัล “ดำรงราชานุภาพ”

นายว�ระ พรหมมาศ พนักงานชางระดับ 7 งานปฏิบตั กิ าร
และบำรุงรักษา การไฟฟาสวนภูมภิ าคสาขายอย อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศร�ธรรมราช ไดรบั รางวัล “ดำรงราชานุภาพ” สาขา
รางวัลสำหรับพนักงานรัฐว�สาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จากโครงการ “มหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุ ภ าพ”
ซ�่งกระทรวงมหาดไทยจัดข�้น เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสาน
พระปณิ ธ าน ของสมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอกรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ องคพระปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
โดยการสรรหาและมอบรางวัลใหแกขาราชการและเจาหนาที่
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูท อ่ี ทุ ศิ ตนทำงานตามพระปณิธานฯ
เพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขแกประชาชนและสรางความสงบสุข
แกสังคม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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รางวัลการประกวดรานงานกาชาด

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลจากการประกวดรานงานกาชาด ประจำป
2555 ดานทรัพยากรและสิง่ แวดลอม จากการตกแตงรานและจัดนิทรรศการ ภายใต
แนวคิด “80 พรรษา องคสภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร” โดยนำเสนอ
ผลงานและโครงการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคดำเนิน
ตามรอยพระยุคลบาทของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราช�นนี าถ องคสภานายิกา
สภากาชาดไทย

ประกาศเกียรติคุณ “72 ป สดุดีศร�อาสา”

คณะแมบานและครอบครัวการไฟฟาสวนภูมิภาค รับโลประกาศเกียรติคุณ “72 ปสดุดีศร�อาสา” จากนายแผน
วรรณเมธ� เลขาธ�การสภากาชาดไทย ในฐานะเปนองคการเคร�อขายอาสาสมัครสัมพันธดีเดน ในงานวันคลายวันสถาปนา
สำนักงานอาสากาชาด ครบรอบ 72 ป ณ คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
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รางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน (The State - Owned Enterprise Award) ประจำป 2555 ประเภท
การจัดการองคกรดีเดนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซ�่งเปนรางวัลที่ภาครัฐ
มอบใหรัฐว�สาหกิจ เพื่อเปนเคร�่องยืนยันถึงประสิทธ�ภาพในการดำเนินงานมาตรฐานในการบร�หารจัดการและความรวมแรง
รวมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูบร�หารและพนักงานรัฐว�สาหกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยในสวนของรางวัลประเภทการจัดการองคกรดีเดนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับนั้น แสดงถึง
การเปนรัฐว�สาหกิจที่มีระบบบร�หารจัดการองคกรดีเดน ทำใหมีการดำเนินงานที่มีประสิทธ�ภาพ มีศักยภาพในการแขงขัน
สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรและมีการเจร�ญเติบโตไดอยางยั่งยืน

การไฟฟาสวนภูมิภาค

69

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงช�พดีเดน ระดับ
เอเช�ยและระดับประเทศ

• รางวัลผลงานระดับเอเช�ย กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับ
เอเช�ย จากโครงการ Asia Asset Management Awards
2012 Best of the Best Awards ประเภท Section B Best
of the Best Country Awards สาขา Plan Sponsor of the
Year ซ�่งจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management : The
Journal of Investments and Pensions ณ เขตบร�หารพิเศษ
ฮองกง รางวัลนีเ้ ปนรางวัลทีม่ อบใหกบั กองทุนสำรองเลีย้ งช�พ
ในเอเช�ยที่มีการพัฒนาและประสบความสำเร็จ โดยเกณฑการ
คั ด เลื อ กจะคำนึ ง ถึ ง การบร� ห ารผลประโยชน ข องสมาช� ก
การร�เร�ม่ แผนงานใหม ๆ ทีเ่ ปนประโยชนแกสมาช�ก การพัฒนา
ด า นการสื ่ อ สารระหว า งสมาช� ก โปรแกรมการลงทุ น ที ่ ม ี
ความหลากหลายและการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพนั ก งานที ่ ม ี
ศักยภาพเพื่อพัฒนาผลตอบแทนการลงทุน
• รางวั ล ผลงานระดั บ ประเทศ กองทุ น สำรองเลี ้ ย งช� พ พนั ก งานการไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าคได ร ั บ โล พ ระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� รางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนขนาดใหญมากกวา 5,000 ลานบาท
จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงช�พดีเดน ครั้งที่ 1 ประจำป 2555 ของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งเกณฑ
การตัดสินประกอบดวย โครงสรางการบร�หารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของนายจาง
และกรรมการกองทุน ความสามารถในการเปนที่พึ่งของสมาช�กกองทุนฯ ในวัยหลังเกษียณ บทบาทของกองทุนตอการ
พัฒนาศักยภาพของสมาช�กกองทุน และบทบาทของกองทุนฯ ตอสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงช�พและสังคม
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การสนับสนุนกิจกรรมปลูกและฟนฟูแหลงหญาทะเล

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับโลเกียรติคุณจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในฐานะผูสนับสนุนกิจกรรมปลูกและ
ฟนฟูแ หลงหญาทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยในป 2555 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกหญาทะเล
จำนวน 25,000 ตนและรวมปลอยพันธุสัตวน้ำ มีผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 770 คน
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การรายงานตามบันทึก
ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
ประจำป 2555
รายงานผลการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประจำป 2555
ตามเง�่อนไขของกระทรวงการคลัง แสดงขอมูลในสวนของตัวช�้วัดที่ไมใชทางการเง�น (ขอ 2.3) การบร�การสังคมและสงเสร�ม
สิ่งแวดลอม ซ�่งแบงเปน 2 สวน ดังนี้
เกณฑวัดการดำเนินงานดานการ
บร�การสังคมและสงเสร�มสิ่งแวดลอม

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได

ระดับ

จัดทำบัญช�กาซเร�อนกระจก

5.0000

ดีข�้นมาก

ดำเนินงานไดตามเปาหมาย

5.0000

ดีข�้นมาก

ดำเนินการตามขั้นตอนยอยที่ 1-12
ตามรูปแบบของ Outcome Mapping
เสร็จเร�ยบรอยแลว

5.0000

ดีข�้นมาก

จัดสัมมนาเช�งปฏิบัติการเพื่อออกแบบ
แนวทางการนำ ISO 26000 มาใช
ในพื้นที่นำรอง 4 เขต 1 สำนักงานใหญ

5.0000

ดีข�้นมาก

การบร�การสังคมและสงเสร�มสิ่งแวดลอม
1. การสนับสนุนใหเกิดการลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก
1.1 การสนับสนุนใหเกิดการลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก
(ภายในองคกร)
1.2 การสนับสนุนใหเกิดการลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก
(ภายนอกองคกร)
2. การดำเนินแผนปฏิบัติการเพื่อสังคม
และสิ่งแวดลอม
2.1 การประยุกตใชหลักการ
Outcome Mapping ในการ
กำหนดแผนงานดานสังคม
และสิ่งแวดลอม
2.2 การดำเนินการตามมาตรฐาน
ISO 26000
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G3.1 Content Index
Application Level
STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures
Profile
Disclosure

Description

1. Strategy and Analysis
1.1
Statement from the most senior decision-maker of the organization.
1.2
Description of key impacts, risks, and opportunities.
2. Organizational Profile
2.1
Name of the organization.
2.2
Primary brands, products, and/or services.
2.3
Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint ventures.
2.4
Location of organization's headquarters.
2.5
Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that
are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.
2.6
Nature of ownership and legal form.
2.7
Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers/beneficiaries).
2.8
Scale of the reporting organization.
2.9
Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.
2.10
Awards received in the reporting period.
3. Report Parameters
3.1
Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.
3.2
Date of most recent previous report (if any).
3.3
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
3.4
Contact point for questions regarding the report or its contents.
3.5
Process for defining report content.
3.6
Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers). See GRI
Boundary Protocol for further guidance.
3.7
State any specific limitations on the scope or boundary of the report (see completeness principle for explanation
of scope).
3.8
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can
significantly affect comparability from period to period and/or between organizations.
3.9
Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and techniques underlying
estimations applied to the compilation of the Indicators and other information in the report. Explain any decisions not
to apply, or to substantially diverge from, the GRI Indicator Protocols.
3.10
Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports, and the reasons for such
re-statement (e.g.,mergers/acquisitions, change of base years/periods, nature of business, measurement methods).
3.11
Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods applied in
the report.
3.12
Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.
3.13
Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report.
4. Governance, Commitments, and Engagement
4.1
Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for
specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.
4.2
Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.
4.3
For organizations that have a unitary board structure, state the number and gender of members of the highest
governance body that are independent and/or non-executive members.
4.4
Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance body.
4.5
Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives
(including departure arrangements), and the organization's performance (including social and environmental performance).
4.6
Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.
4.7
Process for determining the composition, qualifications, and expertise of the members of the highest governance body
and its committees, including any consideration of gender and other indicators of diversity.
4.8
Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to economic,
environmental, and social performance and the status of their implementation.
4.9
Procedures of the highest governance body for overseeing the organization's identification and management of
economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities, and adherence or
compliance with internationally agreed standards, codes of conduct, and principles.
4.10
Processes for evaluating the highest governance body's own performance, particularly with respect to economic,
environmental, and social performance.
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Reported

Profile
Disclosure

Description

4.11
4.12

Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.
Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the
organization subscribes or endorses.
Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy organizations in
which the organization: * Has positions in governance bodies; * Participates in projects or committees; * Provides
substantive funding beyond routine membership dues; or * Views membership as strategic.
List of stakeholder groups engaged by the organization.
Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group.
Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the
organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting.

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Reported

Economic
Economic performance
EC1
Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation,
donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.
EC2
Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change.
EC3
Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.
EC4
Significant financial assistance received from government.
Market presence
EC5
Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of
operation.
EC6
Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.
EC7
Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at significant locations
of operation.
Indirect economic impacts
EC8
Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through
commercial, in-kind, or pro bono engagement.
EC9
Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.
Environmental
Materials
EN1
Materials used by weight or volume.
EN2
Percentage of materials used that are recycled input materials.
Energy
EN3
Direct energy consumption by primary energy source.
EN4
Indirect energy consumption by primary source.
EN5
Energy saved due to conservation and efficiency improvements.
EN6
Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy
requirements as a result of these initiatives.
EN7
Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.
Water
EN8
Total water withdrawal by source.
EN9
Water sources significantly affected by withdrawal of water.
EN10
Percentage and total volume of water recycled and reused.
Biodiversity
EN11
Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity
value outside protected areas.
EN12
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of
high biodiversity value outside protected areas.
EN13
Habitats protected or restored.
EN14
Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.
EN15
Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations,
by level of extinction risk.
Emissions, effluents and waste
EN16
Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.
EN17
Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.
EN18
Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.
EN19
Emissions of ozone-depleting substances by weight.
EN20
NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight.
EN21
Total water discharge by quality and destination.
EN22
Total weight of waste by type and disposal method.
EN23
Total number and volume of significant spills.
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Profile
Disclosure
EN24

Description

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel
Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.
EN25
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by
the reporting organization's discharges of water and runoff.
Products and services
EN26
Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation.
EN27
Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.
Compliance
EN28
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with
environmental laws and regulations.
Transport
EN29
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization's
operations, and transporting members of the workforce.
Overall
EN30
Total environmental protection expenditures and investments by type.
Social: Labor Practices and Decent Work
Employment
LA1
Total workforce by employment type, employment contract, and region, broken down by gender.
LA2
Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender, and region.
LA3
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by
major operations.
LA15
Return to work and retention rates after parental leave, by gender.
Labor/management relations
LA4
Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.
LA5
Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, including whether it is specified in collective
agreements.
Occupational health and safety
LA6
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that
help monitor and advise on occupational health and safety programs.
LA7
Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by region
and by gender.
LA8
Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their
families, or community members regarding serious diseases.
LA9
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.
Training and education
LA10
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.
LA11
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and
assist them in managing career endings.
LA12
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender.
Diversity and equal opportunity
LA13
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age
group, minority group membership, and other indicators of diversity.
Equal remuneration for women and men
LA14
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of operation.
Social: Human Rights
Investment and procurement practices
HR1
Percentage and total number of significant investment agreements and contracts that include clauses incorporating
human rights concerns, or that have undergone human rights screening.
HR2
Percentage of significant suppliers, contractors and other business partners that have undergone human rights
screening, and actions taken.
HR3
Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to
operations, including the percentage of employees trained.
Non-discrimination
HR4
Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.
Freedom of association and collective bargaining
HR5
Operations and significant suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective
bargaining may be violated or at significant risk, and actions taken to support these rights.
Child labor
HR6
Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken
to contribute to the effective abolition of child labor.
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Reported

Profile
Disclosure

Description

Reported

Prevention of forced and compulsory labor
HR7
Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor,
and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor.
Security practices
HR8
Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human
rights that are relevant to operations.
Indigenous rights
HR9
Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.
Assessment
HR10
Percentage and total number of operations that have been subject to human rights reviews and/or impact assessments.
Remediation
HR11
Number of grievances related to human rights filed, addressed and resolved through formal grievance mechanisms.
Social: Society
Local communities
SO1
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development
programs.
SO9
Operations with significant potential or actual negative impacts on local communities.
SO10
Prevention and mitigation measures implemented in operations with significant potential or actual negative impacts on
local communities.
Corruption
SO2
Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.
SO3
Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures.
SO4
Actions taken in response to incidents of corruption.
Public policy
SO5
Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.
SO6
Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.
Anti-competitive behavior
SO7
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.
Compliance
SO8
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and
regulations.
Social: Product Responsibility
Customer health and safety
PR1
Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and
percentage of significant products and services categories subject to such procedures.
PR2
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety
impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.
Product and service labelling
PR3
Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services
subject to such information requirements.
PR4
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service
information and labeling, by type of outcomes.
PR5
Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.
Marketing communications
PR6
Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including
advertising, promotion, and sponsorship.
PR7
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing
communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes.
Customer privacy
PR8
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.
Compliance
PR9
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of
products and services.
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