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สารจากผู้ว่าการ	[102-14]

ปี 2560 นับเป็นปีแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ท่ีมุ่งเน้นปรับปรุง การด�าเนินงาน และ

พัฒนาองค์กรในหลายมิติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) โดยมีปรัชญา

ในการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ “มุ่งมั่นพัฒนาคน ส่งเสริมนวัตกรรม สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ก้าวไกลเทคโนโลยี มีบริการเป็นเลิศ  

เปิดเผยโปร่งใส ใส่ใจประชารัฐ” เพื่อน�าองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 

กฟภ. ได้ผลักดันขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และนโยบาย PEA 4.0 ที่ได้น�านวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการ 

ขับเคลื่อนธุรกิจหลักขององค์กร โดยมีการเพ่ิมแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งด้าน Product Innovation Process  

Innovation และ Business Model Innovation โดยในด้านการให้บริการ กฟภ. ได้จัดท�า Application ในการให้บริการ

แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ “PEA Smart Plus” เพื่ออ�านวยความสะดวกและแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า  

นอกจากน้ี กฟภ. ยงัมุง่เน้นพฒันาการสร้างธรุกจิใหม่ด้านพลงังานทดแทน โดยให้บริษทั พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 

ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ กฟภ. เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เพื่อเพิ่มทางเลือกส�าหรับการให้บริการแก่ลูกค้า 

แบบครบวงจร และพร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยทีีพั่ฒนาไปอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ควบคูไ่ปกับ 

การมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ 

องค์ความรู้ให้รองรับการสร้างนวัตกรรมและการปฏิบัติงานหลักอย่างทั่วถึง

ในการก�ากับดูแลองค์กร กฟภ. ด�าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตาม 

หลกัสากล ตลอดจนการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส และสนบัสนนุการขยายผล 

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ด้วยการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ กฟภ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจ

ที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน คือ รางวัลดีเลิศ

ด้านแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน (ด้านความโปร่งใส : Transparency และด้านความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : Corruption-Free) และได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

(ITA) เป็นอันดับที่ 1 ขององค์กรกลุ่มพลังงาน ซึ่งดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา

กฟภ. มุ่งมั่นด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยยกระดับการด�าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

ธุรกิจ (CSR-in-Process) พร้อมทั้งยึดถือแนวปฏิบัติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลในการสร้างหลักการด�าเนิน

งานที่ก่อให้เกิดคุณค่าร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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จากความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละของพนักงานทุกภาคส่วน

ที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ กฟภ. 

เป็นองค์กรชั้นน�าที่มีผลงานโดดเด่น ได้รับรางวัลระดับประเทศ  

อาทิ เช่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใสดีเด่น 

รางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลการรณรงค์ลด

สถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์

ระดับทอง รางวัลส�านักงานสีเขียว (Green Office) 

ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) รางวัลองค์กรดีเด่น 

ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม รางวัลรายงานความยั่งยืน

ดีเด่น เป็นต้น

กฟภ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม 

พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี และก้าวสู่การเป็นผู้น�าในการด�าเนิน

ธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร และเดินหน้า

สู่เป้าหมายที่ท้าทายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“...พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม	พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี	

และก้าวสู่การเป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจพลังงาน

อย่างต่อเนื่อง	ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้แก่ประชาชน	สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร...”
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	[102-48]

รายงานความยั่งยืนฉบับน้ี ได้ถูกจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า (Electric 

Utilities) ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน

สากล (Global Reporting Initiative : GRI) โดยระบุ

เนื้อหาข ้อมูลองค ์กร แนวทางการบริหารจัดการและ

ผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องความยั่งยืน 

ระดับของข้อมูลที่เปิดเผย [102-54] อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards : Core option

ช่วงเวลาของการรายงาน [102-50] วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รอบการรายงาน [102-52] รายปี

ขอบเขตการรายงาน [102-45]  การเปิดเผยข้อมลูในรายงานฉบับนีค้รอบคลมุเฉพาะหน่วยงานภายใน
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ไม่รวมบริษัทในเครือ เนื่องจากข้อจ�ากัด
ของระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนของเนื้อหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จะเตรียมการวางแผนการปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลให้ 
ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานสากลของ GRI ต่อไป

การรับรองคุณภาพรายงาน [102-56]  คณะผูบ้รหิารของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมบีทบาทหน้าทีใ่นการตดิตาม
และให้ค�าแนะน�าในการจัดท�ารายงานความยั่งยืน เพื่อให้เนื้อหาของ
รายงานมีความสมบูรณ์ และครอบคลุมหัวข้อเรื่องส�าคัญท่ีเก่ียวข้อง 
กับองค์กร และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู ท้ังนีใ้นอนาคตองค์กรมแีผนการ
ด�าเนินงานให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ท�าการตรวจสอบ
รายงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความครบถ้วนของรายงานต่อไป

รายงานฉบับก่อนหน้า [102-51] รายงานความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2559

ที่ส�าคัญ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยวิเคราะห์และเชื่อมโยงการด�าเนินงานท่ีสัมพันธ์กับ 

เป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2573 (Sustainable  

Development Goals : SDGs) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

ขอบเขตการรายงานดังนี้
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ช่องทางการติดต่อส�าหรับสอบถามข้อมูล	หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	[102-53]

สามารถติดต่อได้ที่	ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

อาคารส�านักงานใหญ่	เลขที่	200	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

โทรศัพท์	:	02-590-9916	โทรสาร	:	02-590-9919

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน [102-46]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการประเมินหัวข้อเรื่องที่มีสาระ

ส�าคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ร่วมกับ

พิจารณาความคิดเห็น และค�าแนะน�าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อทบทวนการประเมินหัวข้อเรื่องที่มีสาระส�าคัญต่อองค์กร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุหัวข้อเรื่องที่มีนัยส�าคัญ 

(Identification)

โดยระบุหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนขององค์กร โดย

พิจารณาถงึขอบเขตผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชงิลบท่ีสามารถ

เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือวิเคราะห์เรื่อง 

ที่เกี่ยวเนื่องบนหลักการที่ส�าคัญ คือ ความครอบคลุมผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) และบริบท 

ความยัง่ยนื (Sustainability Context) ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล

ที่ส�าคัญ อาทิ ลักษณะและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของ

องค์กร ความเสี่ยงขององค์กร ตัวชี้วัดมาตรฐานการรายงาน

สากลของ GRI และแนวโน้มของโลกในลักษณะธุรกิจเดียวกัน

และหัวข้อเร่ืองส�าคัญจากมุมมองและความคาดหวังที่ได้จาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�าดับหัวข้อเรื่องที่มีนัยส�าคัญ

(Prioritization)

ด�าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดเนื้อหา

รายงาน ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัด 

ล�าดับความส�าคัญของหัวข้อเรื่องความยั่งยืน ซ่ึงพิจารณา

ถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย (Influence on Stakeholder Assessments and 

Decisions) และระดับนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์กร (Significance of The 

Organization’s Economic, Environmental and Social 

Impacts)

ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบหัวข้อเรื่องที่มีนัยส�าคัญ 

(Validation)

ด�าเนินการทวนสอบความครบถ้วนของหัวข้อเรื่องที่มีนัย

ส�าคัญ และน�าเสนอหัวข้อเรื่องด้านความยั่งยืนที่ผ่านการ

ทวนสอบแล้วต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ

ยืนยันหัวข้อเร่ืองด้านความยั่งยืนท่ีมีนัยส�าคัญภายใต้ขอบเขต 

ผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกองค์กรบนหลกัการความสมบรูณ์  

(Completeness) และเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมทั้งมิติ

ด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนหัวข้อเรื่องที่มีนัยส�าคัญ (Review)

ทบทวนหวัข้อเรือ่งส�าคญัต่างๆ รายละเอยีดเนือ้หา ความคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

ในรายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ แบบสอบถามความคิดเห็น

ท้ายเล่มรายงาน การเข้าร่วมการประเมินรางวัลรายงานความ

ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย) เพื่อที่จะ

น�าข้อเสนอและความคิดเห็นมาปรับปรุงรายงานความยั่งยืน 

ในปีถัดไป

ท้ังน้ีจากกระบวนการก�าหนดเนือ้หาในรายงานข้างต้น สามารถ

สรุปผลลัพธ์การก�าหนดเนื้อหารายงานในแต่ละหัวข้อเรื่อง

ความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ (Material Topics) ซึ่งครอบคลุม

ขอบเขตผลกระทบภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้ดังนี้
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[102-47] [102-49] [103-1]

	 ผลการด�าเนินงาน	 หัวข้อเรื่องความยั่งยืนตามแนวทางของ	GRI

	 	 ขอบเขตของผลกระทบ

	 	 	 ขอบเขตภายใน	 	ขอบเขตภายนอก

ด้านเศรษฐกิจ
 ผลการด�าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ • หน่วยงานก�ากับดูแล

 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ • ผู้ใช้บริการ/ชุมชน และสังคม

 พลังงาน • 

ด้านสิ่งแวดล้อม กากของเสีย และขยะอันตราย • ชุมชน และสังคม 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย (สิ่งแวดล้อม) •

ด้านข้อปฏิบัติ
 การจ้างงาน • -

ด้านแรงงาน
 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย • -

 การฝึกอบรม และการให้ความรู้ • -

ด้านสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ • ผู้ใช้บริการ

 ชุมชนท้องถิ่น • ชุมชน และสังคม

ด้านสังคม การต่อต้านทุจริต • ผู้ใช้บริการ/หน่วยงานก�ากับ
   ดูแล/คู่ความร่วมมือ/คู่ค้า/
   ผู้ส่งมอบ/ชุมชน และสังคม

 สุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้า • ผู้ใช้ไฟฟ้า

ด้านความรับผิดชอบ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า • ผู้ใช้ไฟฟ้า

ในตัวผลิตภัณฑ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร • ผู้ใช้บริการ/หน่วยงานก�ากับ
   ดูแล/คู่ความร่วมมือ/คู่ค้า/ 
   ผู้ส่งมอบ/ชุมชนและสังคม

 ความพร้อมจ่าย และความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า • ผู้ใช้บริการ/ชุมชน และสังคม

 ประสิทธิภาพของระบบ • ผู้ใช้บริการ/ชุมชน และสังคม

ด้านธุรกิจเฉพาะไฟฟ้า
 แผนงาน และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และภัยพิบัติ • ผู้ใช้บริการ/ชุมชน และสังคม

 การวิจัย และพัฒนา • ผู้ใช้บริการ

 การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า • ผู้ใช้บริการ/ชุมชน และสังคม

 การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า • ผู้ใช้บริการ/ชุมชน และสังคม

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “•” หมายถึง หน่วยงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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วิสัยทัศน์	(Vision)

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กร

ชั้นน�าที่ ทันสมัยในระดับภูมิภาค  

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ

ธุรกจิเกีย่วเนือ่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

ภารกิจ	(Mission)

“จดัหา ให้บรกิารพลงังานไฟฟ้า และ 

ด�าเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่อง เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ให้เกดิความพงึพอใจทัง้ด้านคณุภาพ 

และบริการ โดยการพัฒนาองค์กร

อย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”

ค่านิยม	(Core	Value)	(102-16)

“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”

ความสามารถหลัก	(Core	Competency)

•  บริหารจัดการ และบริการระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

ที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัย

  เชื่อถือได้

• การให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน

 และความน่าเชื่อถือ

ความสามารถพิเศษที่จ�าเป็นในอนาคต

• ความสามารถในการด�าเนินงาน และทักษะของ

 บุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่

 เกี่ยวเนื่องในอนาคต

วิสัยทัศน์	ภารกิจ	ค่านิยม	และความสามารถหลัก
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการก่อตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2497 และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2497 โดยมีทุนเริ่มแรกตามกฎหมาย จ�านวน 5 ล้านบาท และมีการไฟฟ้าอยู่ในการ 

ก�ากับดูแลจ�านวน 117 แห่ง จนกระทั่งวันที่ 28 กันยายน 2503 จึงได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2503 เป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” หรือ กฟภ. โดยได้รับช่วงต่อภารกิจขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาด�าเนินการ 

ให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนขนาดใหญ่ และตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าของประชาชน ซ่ึงใน 

ขณะนั้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ท�าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 1 ล้านคนจาก

จ�านวนประชากรทั้งสิ้น 23 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด�าเนินธุรกิจหลักในการจัดหา

และให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจสนับสนุน ครอบคลุม 7 ประเภทงาน ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า  

งานซ่อมแซมบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ทดสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร  

งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ถือเป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีมีโครงข่ายการส่งกระจาย 

และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ครอบคลุม 74 จังหวัด หรือ ร้อยละ 99.99 ของพื้นที่ในประเทศไทย ปริมาณไฟฟ้าสูงสุด

ที่จ�าหน่ายได้ 132,401 ล้านหน่วยต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ 19,360,779 ราย ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีจ�านวนพนักงาน 29,835 คน และลูกจ้าง 5,826 คน [102-1] [102-2] 

[102-3] [102-5] [102-7]

โครงสร้างผู้ใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี 2560 [102-6]

ข้อมูลองค์กรสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รู้จักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บ้านอยู่อาศัย

17,101,498	ราย

พาณิชย์

1,667,814	ราย

อุตสาหกรรม

35,699	ราย

อื่นๆ	

555,768	ราย
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จ�านวนบุคลากรจ�าแนกตามประเภทการจ้าง [102-8]

จ�านวนบุคลากรจ�าแนกตามพื้นที่ [102-8]

หมายเหตุ :  พนกังาน หมายถงึ (1) กลุม่ผูบ้รหิาร ได้แก่ รองผูว่้าการฯ, ผูช่้วยผูว่้าการฯ/ผูอ้�านวยการไฟฟ้าเขต/ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบภายใน/ 
ผูอ้�านวยการส�านกักฎหมาย/ผูอ้�านวยการส�านกัผูว่้าการ, ผูอ้�านวยการฝ่าย/ผูจ้ดัการประจ�าการไฟฟ้าเขต/ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
ชั้น 1, รองผู้อ�านวยการฝ่าย, ผู้อ�านวยการกอง, ผู้อ�านวยการศูนย์, ผู้อ�านวยการโรงเรียนช่าง กฟภ., ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ชั้น 2-3 และต�าแหน่งเทียบเท่า, รอง/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกอง, รอง/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์, รอง/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนช่าง กฟภ.,  
รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-2, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 3, หัวหน้า 
แผนก, ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาย่อย, ผู้ช่วยหวัหน้าแผนก (2) กลุม่เช่ียวชาญ ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญระดบั 12-13, นกัวชิาการระดบั 
9-11, ผู้ช�านาญการระดับ 9, นักวิชาการระดับ 7-8, ผู้ช�านาญการระดับ 8 พนักงานวิชาชีพระดับ 7 และ (3) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 
ได้แก่ นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพระดับ 4-6, พนักงานวิชาชีพระดับ 2-3

 ลกูจ้าง หมายถงึ ลกูจ้างรายเดอืน ผูซ้ึง่ตกลงท�างานให้แก่นายจ้าง เพือ่รบัค่าจ้างเป็นรายเดอืน ซ่ึงจ้างตามแผนอตัราก�าลงัรวมถงึจ้างประจ�า 
 ส�านักผู้ว่าการ, ส�านักรองผู้ว่าการ และส�านักผู้ช่วยผู้ว่าการ เช่น พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เป็นต้น

	 ปี	 เพศ	 พนักงาน	 ลูกจ้าง

 2558 ชาย 21,969 3,676

  หญิง 7,433 1,958

 2559 ชาย 22,309 3,809

  หญิง 7,799 1,957

 2560 ชาย 22,002 3,881

  หญิง 7,833 1,945

 

พื้นที่

	 	 กลุ่มพนักงาน	 	 	 กลุ่มลูกจ้าง

	 	 2558	 2559	 2560	 2558	 2559	 2560

ส�านักงานใหญ่  4,002 4,137 4,105 250 248 249

ภาคเหนือ  6,052 6,099 6,023 1,197 1,211 1,169

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,774 6,980 6,912 1,346 1,350 1,440

ภาคกลาง  7,094 7,268 7,196 1,635 1,723 1,704

ภาคใต้  5,480 5,624 5,599 1,206 1,234 1,264
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จ�านวนส�านักงานบริการประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-4] [102-6] [102-7] [102-10]

ภาคเหนือ

• ส�านักงาน 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�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 40 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 88 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 120 แห่ง
• ศูนย์บริการ 18 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 14 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 112 แห่ง
• คลังพัสดุ 31 แห่ง

ภาคกลาง

• ส�านักงานใหญ่ 1 แห่ง
• ส�านักงาน กฟข. 3 แห่ง
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 
  (กฟก.1)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.ชลบุรี (กฟก.2)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม (กฟก.3)
• ส�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 62 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 53 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 62 แห่ง
• ศูนย์บริการ 29 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 12 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 244 แห่ง
• คลังพัสดุ 32 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ส�านักงาน 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�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 43 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 86 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 182 แห่ง
• ศูนย์บริการ 21 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 108 แห่ง
• คลังพัสดุ 34 แห่ง

ภาคใต้

• ส�านักงาน 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�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 41 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 62 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 94 แห่ง
• ศูนย์บริการ 22 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 15 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 100 แห่ง
• คลังพัสดุ 29 แห่ง
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กฎบัตร หลักการ ความริเริ่มและการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร [102-12] [102-13]

บริษัทในเครือ	[102-45]

บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(PEA	ENCOM)

จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2552	เพื่อด�าเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า	

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐ	และภาคเอกชน

โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2552	

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด	มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	100	ล้านบาท	

และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	782.28	ล้านบาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด�าเนินกิจการตามข้อก�าหนด

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4)  

พ.ศ. 2542 และปฏิบัติตามกรอบ หลักเกณฑ์ และข้อ

ก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 

(สคร.) และยังได้น�ากฎบัตร หลักการ ความริเริ่ม ทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับสากล มาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทั้งต่อองค์กร และสังคมไป 

พร้อมๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ การพัฒนา 

องค์กรไปสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทสากล เช่น 

การร่วมบรรลุเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 

องค ์การสหประชาชาติ  (The Susta inable  

Development Goals: SDGs) การจัดท�ารายงาน 

ความยั่งยืนตามแนวทางขององค์การแห่งความริเริ่ม 

ว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative:  

GRI) การน�ากลุ ่มดัชนีความยั่งยืน (Dow Jones 

Sustainability Indices: DJSI) และมาตรฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคม ISO26000 มาพัฒนาแผนแม่บท 

ความรับผิดชอบต ่อสั งคมและสิ่ ง แวดล ้ อมของ

การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาค การมุ ่งเน ้นในการพัฒนา 

และส ่ง เสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ ่งสู ่ 

มาตรฐานขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

และการพัฒนา (The Organization for Economic 

Co-operation and Development: OECD) 

ระบบควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) ระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 

Information Security Management System 

(ISMS) การพัฒนาระบบบริหารการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง (Business Continuity Management  

System: BCMS) ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO22301 

การร่วมลงนามแนวร่วมปฏบิตัขิองภาครฐั (Thailand’s  

Public Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: PCAC) ในการต่อต้านการรับ

สินบนทุกรูปแบบ ฯลฯ
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การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ [102-7] [201-1]

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค มรีายได้รวมในปี 2560 จ�านวน 463,747.42 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 7,039.64 ล้านบาท 

และมีการกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรงในปี 2560 จ�านวน 449,990.69 ล้านบาท โดยมีต้นทุนในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 

จ�านวน 4,988.91 ล้านบาท มีค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่พนักงานและผู้บริหารเพิ่มขึ้น จ�านวน 301.27 ล้านบาท มีเงินช�าระ

แก่เจ้าของเงินทุนลดลงจ�านวน 31.16 ล้านบาท มีเงินที่ช�าระแก่รัฐหรือเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นจ�านวน 

818 ล้านบาท มีการลงทุนในชุมชน อาทิ ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ และการกุศลต่างๆ เพิ่มขึ้นจ�านวน 

59.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559

 	 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่ถูกสร้างขึ้นและกระจายออกไป
	 	 จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

	 	 (Direct	Economic	Value	Generated	and	Distributed)
	 ปี	2558	 ปี	2559	 ปี	2560

 (1) มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

 • รายได้ (Revenues)   465,754.73 456,707.78 463,747.42

 (2) การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic 

 Value Distributed)

 • ต้นทุนการด�าเนินงาน (Operating Costs) 418,621.59 403,130.90 408,119.81

  • ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits) 22,440.93 24,361.62 24,662.89

 • เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital) 3,313.29 3,087.61 3,056.45

 • เงินที่ช�าระแก่รัฐ (Payments to Government) 13,636.00 13,039.00 13,857.00

 • การลงทุนในชุมชน (Community Investment) 278.77 234.79 294.54

 (1)-(2) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained) 7,464.14 12,853.86 13,756.72
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ห่วงโซ่อุปทานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	[102-9]

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(EGAT)

พนักงาน,	คู่ค้า,	คู่ความร่วมมือ

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ,	ชุมชน	สังคม

และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานก�ากับดูแล

ผู้ส่งมอบ

โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก

(VSPP)

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

		ที่ติดตั้งบนหลังคา	(Solar	PV	Rooftop)

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

หม้อแปลงระบบจ�าหน่าย

ผู้ใช้ไฟรายย่อย

ที่พักอาศัย

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่

อุตสาหกรรมขนาดกลาง

โรงแรม/คอนโดมิเนียม/ห้างสรรพสินค้า

PEA

สถานีไฟฟ้าย่อยสถานีไฟฟ้าแรงสูง
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการบริหารความ

สัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยไม่เพียงแค่ค�านึงถึง

การผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ (Quality) เพียงพอ 

(Adequate) และส่งมอบไปยังลูกค้าตรงตามเวลา (On time) 

แต่ยังให้ความส�าคัญต้ังแต่กระบวนการจัดหาที่มีความโปร่งใส 

เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึง  

และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก

นอกจากนีย้งัตระหนกัถึงความส�าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ 

ทักษะการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้

เกดิกระบวนการด�าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ การพฒันา

องค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร เป็นต้น 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้อย่าง

ยั่งยืน ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเกิดจากความร่วมมือในการ

ด�าเนินงานร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในห่วงโซ่คุณค่า

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ก�าหนดผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดห่วงโซ่

คณุค่าออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ ผูส่้งมอบพลงังานไฟฟ้า ผูส่้งมอบ

อปุกรณ์ คูค้่า และคูค่วามร่วมมอื โดยมแีนวทางบริหารจดัการ

ในภาพรวมเหมอืนกนั แต่มรีายละเอียดทีแ่ตกต่างกันข้ึนอยูก่บั

บริบทของกิจกรรมการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่ม

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า	[102-9]

บทบาท
ที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร

บทบาทในระบบงาน 
กระบวนการผลิต

บทบาทในการสร้าง
นวัตกรรม

ผู้ส่งมอบ (พลังงานไฟฟ้า)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 แห่งประเทศไทย (EGAT)
• ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
 หมุนเวียนขนาดเล็กมาก
 (VSPP)
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
 และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
• การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
 ที่ติดตั้งบนหลังคา
  (Solar PV Rooftop)

• จ�าหน่ายไฟฟ้าในระบบ
 115 กิโลโวลต์ 
 และ 22-33 กิโลโวลต์ 
• จ�าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 10 
 เมกะวัตต์
• จ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
 พลังงานทดแทน
• จ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
 พลังงานแสงอาทิตย์

• ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
 เพียงพอ

ผู้ส่งมอบ (อุปกรณ์)
• ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 
 หม้อแปลง มิเตอร์ เป็นต้น

• จ�าหน่ายอุปกรณ์ตามที่ท�า
 สัญญากับการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาค

• รองรับการขยายระบบไฟฟ้า
 ให้เพียงพอ ทั่วถึง ปลอดภัย

คู่ค้า
• ผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
 และระบบไฟฟ้า
• บริษัทผู้ให้บริการภายนอก
 ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
• บริษัทจัดหาแรงงาน
• ตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้
• Call Center
• ผู้รับเหมางานบริการ
 ด้านมิเตอร์
• ผู้รับเหมาตัดต้นไม้

• ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ
 ระบบไฟฟ้าให้ได้เป้าหมาย
 ตามแผนงาน
• พัฒนาระบบงานด้าน 
 เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 ตรวจสอบ บ�ารุงรักษา และ
 ซ่อมแซมอุปกรณ์
• จัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อ
 ภารกิจของการไฟฟ้าส่วน
 ภูมิภาค
• จดหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
 พร้อมแจ้งหนี้
• รับแจ้งเหตุ ให้ข้อมูล และ
 รับเรื่องร้องเรียน 24 ชม.
• ติดตั้ง ตัด และต่อกลับมิเตอร์
• ตัดต้นไม้ตามแผนงานที่ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนด

• รักษาคุณภาพระบบไฟฟ้า

คู่ความร่วมมือ
• ตัวแทนจุดบริการรับช�าระ
 เงินค่าไฟฟ้า 
• ตัวแทนหักผ่านบัญชี
 เงินฝากธนาคาร
• ตัวแทนหักผ่านบัญชี
 บัตรเครดิต

• เพิ่มช่องทางการช�าระเงิน
 ค่าไฟฟ้า

• เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน [102-9]

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการทบทวนการบริหาร

ห่วงโซ่อปุทานโดยได้มกีารจัดประชมุสมัมนาร่วมกนัทกุสายงาน

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 เพื่อทบทวนระบบงาน

โดยรวมและปรับปรุงกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ เพื่อให้การ

บริหารห่วงโซ่อุปทานมีระบบและมีประสิทธิผล โดยได้มีการ

ปรบัโครงสร้างกองคลงัพสัดแุละคลงัพสัดภุาค เป็นกองบริหาร

และจัดการคลังพัสดุ 1-4 และยกเลิกโครงสร้างคลังพัสดุหลัก 

และคลงัพสัดบุรกิาร เป็นแผนกคลงัพสัด ุกฟฟ. ชัน้ 1-3 เพือ่ให้

เกดิประสทิธผิลในการขนส่ง และความรวดเร็วในการให้บรกิาร

บทบาท
ที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร

ผู้ส่งมอบ (พลังงานไฟฟ้า)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 แห่งประเทศไทย (EGAT)
• ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
 หมุนเวียนขนาดเล็กมาก
 (VSPP)
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
 และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
• การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
 ที่ติดตั้งบนหลังคา
 (Solar PV Rooftop)

ผู้ส่งมอบ (อุปกรณ์)
• ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 
 หม้อแปลง มิเตอร์ เป็นต้น

• สนับสนุนการให้บริการลูกค้า
 อย่างรวดเร็ว

คู่ค้า
• ผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
 และระบบไฟฟ้า
• บริษัทผู้ให้บริการภายนอก
 ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
• บริษัทจัดหาแรงงาน
• ตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้
• Call Center
• ผู้รับเหมางานบริการ
 ด้านมิเตอร์
• ผู้รับเหมาตัดต้นไม้

• สนับสนุน/เพิ่มกระบวนการ
 ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 ยิ่งขึ้น
• เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
• เพิ่มประสิทธิภาพการ
 สนับสนุนลูกค้า
• เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

คู่ความร่วมมือ
• ตัวแทนจุดบริการรับช�าระ
 เงินค่าไฟฟ้า 
• ตัวแทนหักผ่านบัญชี
 เงินฝากธนาคาร
• ตัวแทนหักผ่านบัญชี
 บัตรเครดิต

ผู้ส่งมอบ
• พลังงานไฟฟ้า
• พัสดุอุปกรณ์

• แผนแม่บทสายงาน
• แผนงาน/โครงการ

ด้านระบบไฟฟ้า
• แผนสนับสนุน
• แผนปฏิบัติการ

การจัดหาพลังงานไฟฟ้าและพัฒนา
เครือข่ายระบบไฟฟ้า
• การจัดหาและผลิตพลังงานไฟฟ้า
• การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
• การออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบ

ไฟฟ้า
• การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

คณุค่าทีลู่กค้าได้รบั
• ทั่วถึง
• เพียงพอ
• ปลอดภัย
• สะดวก
• รวดเร็ว
• เป็นธรรม

การใช้แหล่งภายนอกด�าเนินการ
คู่ค้า คู่ความร่วมมือ

การบ�ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า
การควบคุม
ระบบไฟฟ้า

การตลาดและสร้าง
ความสัมพันธ์ลูกค้า

การบริการลูกค้า

การจัดสรรทรัพยากร เพื่อการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ ยานพาหนะ สถานที่ งบประมาณ พัสดุอุปกรณ์ อัตราก�าลัง

กระบวนการการเรียนรู้ลูกค้าและวางแผน เพื่อตอบสนองลูกค้า
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การบริหารจัดการผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)

ในการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คณุค่า การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ 

ด�าเนินการภายใต้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ อาทิ พระราช-

บญัญตักิารจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

หรือมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 มีการด�าเนินงานท่ี

ส�าคัญ ดังนี้

กระบวนการจัดหา

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�าวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ขาย 

(Vendor List) มาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยลดระยะ

เวลาการด�าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็น 

เคร่ืองมือช่วยยกระดับ และรักษาคุณภาพสินค้าให้ผู้ส่งมอบ

ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

โดยการขึ้นทะเบียนผู ้ขาย (Vendor List) การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคด�าเนินการตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ว่าด้วยการจดทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์  

พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกอบด้วยเรื่อง การรับจดทะเบียนรายชื่อ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ และการเพิกถอนออกจากทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/

ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการก�ากับ

 • ในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะสื่อสารข้อมูลให้กับผู้ขายทุกรายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

โดยก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้างทุกคนยึดถือเป็น

แนวทางการด�าเนินงาน โดยในปี 2560 พนักงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้รบัการฝึกอบรม/สือ่สารข้อมลูแนวปฏบิตั ิ และกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างมีการสื่อสารตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนด

 • มกีารสือ่สารแนวปฏบัิตใิห้ ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คูค่วามร่วมมือ  

รับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีโดยใน

ปี 2560 ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ได้รับการฝึกอบรม/

สื่อสารข้อมูลแนวปฏิบัติเป็นประจ�าทุกครั้งที่ร่วมงาน 

หน่วยงาน/ผู้ที่สนใจ
จะท�างานร่วมกับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อหน่วยงาน
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

Vendor List

สื่อสารข้อมูลการด�าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สื่อสารข้อมูลส�าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างแก่สาธารณะ

ตามกระบวนการที่ก�าหนด

ผู้ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า/ผู้ส่งมอบ
อุปกรณ์/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือที่ได้
ร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวปฏิบัติส�าหรับผู้ส่งมอบ
พลังงานไฟฟ้า/ผู้ส่งมอบอุปกรณ์/คู่ค้า/

คู่ความร่วมมือ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีความเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการจัดหา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการก�ากับ

คู่มือการก�ากับกิจการที่ดี
ส�าหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้ในการด�าเนินงาน
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 • มกีารจดัท�าคูม่อืวธิกีารประเมนิคูค้่าของสายงานก่อสร้าง

และบริหารโครงการ เพ่ือใช้ประเมินผู้รับจ้างก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้า

 • มีการก�าหนดให้ผู้ส่งมอบอุปกรณ์สถานี ต้องจัดท�ารหัส

บาร์โค้ดที่อุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นรหัสอ้างอิงในทุกระบบของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อให้การจัดการพัสดุสอดคล้อง

กับแนวทางบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)

 • มีการก�าหนดขั้นตอนการทดสอบพัสดุที่ส่งมอบ เพื่อให้

มัน่ใจได้ว่าพสัดน้ัุนมคุีณสมบัติตรงตามข้อก�าหนดของการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค และมคีณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุเพือ่ตรวจสอบ

ว่าการส่งมอบพัสดุนั้นครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญา 

 • มีการติดตามคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับจาก  

ผูส่้งมอบ/คูค้่า/คูค่วามร่วมมอื ทกุราย หรอืคดิเป็นร้อยละ 100

กระบวนการประเมินผล

 • มีการปรับปรุงและเพ่ิมตัววัดประสิทธิผลของกระบวน 

การบริหารห่วงโซ่อุปทานส่วนการจัดการพลังงานไฟฟ้า และ

ส่วนของด้านการจัดการพัสดุ

 • มีการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 

คู่ความร่วมมือ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการประชุม 

ร่วมกัน เพือ่ใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพและกระบวน 

การด�าเนินงานให้สามารถส่งมอบคณุค่าให้แก่ลกูค้าได้ตรงตาม

ความต้องการและความคาดหวงั และสามารถน�ามาเป็นเกณฑ์

ในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือในครั้งต่อไป

 • การส�ารวจความพงึพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 เป็น

โครงการระยะแรกท่ีด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจฯ ของ 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางแผนท่ีจะขยาย

ขอบเขตการส�ารวจความพงึพอใจฯของพนกังานในระยะต่อไป

ทัง้นี ้ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจ 

ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560 โดยจากการส�ารวจ

ข้อมูลระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อความโปร่งใสในกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 ผู้ขาย/ 

ผู้รับจ้างมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก (คะแนน

เฉลี่ย 3.77) และเม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านต่างๆ  

ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ

จัดจ้างรายโครงการบนเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ (2) การเข้าถึง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

จดัซือ้จดัจ้างของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (4) คณุภาพและความ

เป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (5) การตอบสนอง 

ข ้อเสนอแนะ/ค�าแนะน�าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ ้าง  

(6) ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม  

และ (7) การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง  

พบว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้างของ กฟภ. มีความพึงพอใจในแต่ละด้าน 

อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49-4.01 จากระดับคะแนน

เต็ม 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ (บนเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ)

ผลการประเมิน

ปี	2558
3.83

3.72

4.00ปี	2559

ปี	2560

3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05
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ด้านคุณภาพ และความเป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4.18

3.95

4.30

3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40

ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.66

3.95

3.81

3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00

ด้านการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.80

3.66

3.95

3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00

ผลการประเมิน

ปี	2558

ปี	2559

ปี	2560

ผลการประเมิน

ปี	2558

ปี	2559

ปี	2560

ผลการประเมิน

ปี	2558

ปี	2559

ปี	2560
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3.93

3.93

4.04

3.86 3.88 3.90 3.92 3.94 3.96 3.98 4.00 4.02 4.04 4.06

ด้านการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ/ค�าแนะน�า

4.01

4.01

4.15

3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20

ด้านความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม

3.37

3.49

3.79

3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00

ด้านการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประเมิน

ปี	2558

ปี	2559

ปี	2560

ผลการประเมิน

ปี	2558

ปี	2559

ปี	2560

ผลการประเมิน

ปี	2558

ปี	2559

ปี	2560
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค พ.ศ. 2557-2566 และจดัท�าเป็นแผนยทุธศาสตร์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งท่ี 3  
พ.ศ. 2560) ที่เป็นการมองภาพรวมองค์กรในระยะยาว 10 ปี 
โดยในระยะ 3-5 ปีแรก ทิศทางและต�าแหน่งยุทธศาสตร์จะ
เน้นการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยครอบคลุมทุกด้าน 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า กระบวนการให้บริการ
ลูกค้า รวมถึงระบบสนับสนุนอื่น เช่น การบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เป็นต้น และมี Business Model ท่ีเอื้อต่อโอกาสในการ 
พฒันาธรุกจิทีเ่ก่ียวเน่ืองในอนาคต ทัง้นีใ้นช่วงระยะเวลา 5-10 ปี 
ข้างหน้า องค์กรจะมุง่เน้นการด�าเนินธรุกจิด้านไฟฟ้าอย่างครบ
วงจร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น�าในภูมิภาค ซึ่งการจัดท�าแผนฯ  
ครั้งนี้ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็และส่งผลต่อการด�าเนนิงานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
[103-1] 

โดยกรอบแนวทาง และทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ในปีปัจจุบันจนถึงปี 2566 จะประกอบด้วย 15 ยุทธศาสตร์  
เพือ่ผลกัดนัให้องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
ได้เป็นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นล�าดับ 
ต่อไป โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ [103-2] [103-3]

ยุทธศาสตร์ที ่1 การส่งเสรมิให้องค์กรมีการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
มุ่งเน้นในการวิเคราะห์และก�าหนดปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่
ความยัง่ยนืภายในองค์กร รวมทัง้การสือ่สารและการน�าปัจจยั
ขับเคลื่อนดังกล่าว มาก�าหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภาย 
ในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 
3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโต
ของประเทศ ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการ
สร้างก�าไร (Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สร้าง 
สายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ท�าให้ผู ้คน
ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข (Social Well- 
Being) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบ
ต่อสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness) 
และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และมุ่งสู่มาตรฐานสากลของ OECD Principles 
ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

นอกจากนีย้งัมุง่สร้างการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน 
สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี (Stakeholder Engagement) เช่น บคุลากร ลกูค้า 
และคูค้่า เพือ่จะได้ทราบความต้องการและความคาดหวงัของ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ ่ม มีการจ้างงานที่ค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของบรษิทัและสงัคม (Social Hiring) และสร้าง
มาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบตังิานภายในองค์กร รวม
ทัง้การดแูลความถูกต้องสมบูรณ์ของห่วงโซ่อปุทาน (Monitor 
Supply Chain) ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานเรื่อง Change 
Management  ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่าง
รวดเรว็ เพือ่ให้องค์กรมคีวามคล่องตวั สามารถสร้างรายได้ และ
เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื โดยมแีนวทางท่ีส�าคญั ได้แก่ การปรบัปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการขององค์กรให้รองรับ 
การด�าเนนิงานในธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่ง การสร้างวฒันธรรมองค์กร
และการสร้างบรรยากาศในการท�างาน เพ่ือให้บุคลากรมุง่เน้น
การด�าเนินงานท่ีเน้นประสิทธิผล และการเน้นการสื่อสารถึง 
วิสัยทัศน์และต�าแหน่งยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรเข้าใจ และตระหนกัถึงทิศทางการด�าเนนิงานในแนวทาง
เดยีวกนั

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีตามหลักธรรมาภบิาล
มุง่เน้นการส่งเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ 
นโยบาย และมาตรฐานท้ังในและต่างประเทศ โดยปรับปรุง
กระบวนการด�าเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

นอกจากนี้ยังมุ ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการก�ากับ
ติดตามบริษัทในเครือ โดยมีแนวทางในการก�ากับที่เป็นระบบ 
(Direct) การมเีกณฑ์วดัคณุภาพงาน ผลส�าเรจ็ของกลยทุธ์หรอื
นโยบาย (Measure) และการติดตามผลการด�าเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดในระดบัความถ่ีท่ีเหมาะสม (Monitor) โดยเปรยีบเทยีบ
กับเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทในเครือจะสามารถลงทุนและด�าเนินการ  
โดยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้อย่างแท้จรงิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset Management เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการด�าเนินงานขององค์กร  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รวมถงึการลดต้นทนุในการด�าเนินงาน การบ�ารุงรกัษา และเพิม่
อัตราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร

ยทุธศาสตร์ที ่4 ปรบัปรงุกระบวนการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของธุรกิจและทิศทางองค์กร
มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธรุกจิ และทศิทางองค์กร โดยให้ความส�าคญักบั
การปรบัปรงุกระบวนการด�าเนนิงานขององค์กร (Streamline 
Process) เพ่ือให้การด�าเนินงานมคีวามคล่องตัว รวดเรว็ รวมถึง 
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้
อย่างดีขึ้น โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการด�าเนิน
ธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ และปรับปรุงข้อก�าหนด 
ตวัชีว้ดัในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure 
Analysis) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงาน/กระบวนการ
ด�าเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้าทีม่ปีระสิทธภิาพและทัว่ถงึ ซึง่จะพฒันาระบบไฟฟ้าและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพือ่ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพยีงพอ 
มีความมั่นคงเชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่ 
เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา ลดหน่วย
สูญเสียในระบบจ�าหน่าย รวมถึงปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และพืน้ทีส่�าคญั ให้มคีวามม่ันคงของระบบไฟฟ้าท่ีสงูข้ึน โดยมี
แนวทางที่ส�าคัญ ได้แก่ การก�าหนดค่าดัชนีความมั่นคงในการ
จ่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 12 เพือ่ปรบัปรงุ
คุณภาพการจ�าหน่ายไฟฟ้า และความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า
ให้สม�่าเสมอ การมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อลดการสูญเสียหน่วย
จ�าหน่าย (Loss) โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความ
มั่นคง รวมถึงการเชื่อมระบบไฟฟ้าให้รองรับแหล่งผลิตไฟฟ้า 
ขนาดเล็กและพลังงานทดแทนที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น พร้อมทั้ง
ให้อปุกรณ์ต่างๆ สามารถท�างานได้อัตโนมติั สือ่สารกันได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความปลอดภัย (Interoperability) เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 

โดยการทบทวนขีดความสามารถด้าน Smart Grid ของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับแผนและนโยบายของ
ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาโดยเน้น

การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) 
2) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อ 
ผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และ 3) การพัฒนาโดยเน้นการ 
ยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Society)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพื่อความ
เป็นเลิศ
มุ ่ งเน ้นในการบริหารทุนมนุษย ์ในลักษณะเชิงกลยุทธ ์  
(Strategic HRM) ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
โดยให้ความส�าคญัในการพัฒนาระบบสมรรถนะในการท�างาน 
(Competency) ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเช่ือมโยง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อท่ีจะวิเคราะห์คุณลักษณะที่
จ�าเป็นส�าหรับพนักงานในแต่ละต�าแหน่งงาน เพื่อให้พนักงาน
ในต�าแหน่งงานนัน้ๆ สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงาน รวมถึงเป้าหมาย
ขององค์กร

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบสมรรถนะ 
ในการท�างาน (Competency) โดยครอบคลุมสมรรถนะ 
ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ Core Competency Management  
Competency และ Functional Competency ให้มีความ
สอดคล้องกบัความสามารถพเิศษท่ีจ�าเป็นในอนาคตขององค์กร 
รวมถึงการน�าระบบ Competency มาใช้ส�าหรับการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) และ
ฝึกอบรมพนักงาน (Training and Development) เพ่ือให้
องค์กรได้บุคลากรทีม่คีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและครบถ้วนต่อไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง (HPO)
มุง่เน้นการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) ทัง้ในด้าน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) 
และคุณลักษณะ (Other Characteristics) ให้มีความพร้อม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต โดยมแีนวทางทีส่�าคญั ได้แก่ การเพิม่ขีดความสามารถ
หลักของบุคลากร การจัดท�าแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ซึง่มุง่เน้นการเกบ็องค์ความรูท้ีส่�าคญัขององค์กร และการสร้าง
บรรยากาศการเรยีนรูท้ัว่ทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบ (Learning 
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System) โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มผลผลิตและการน�า 

ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ

ใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ให้ความส�าคัญกับการศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ 

ความคาดหวัง รายกลุ่มลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ 

ลูกค้า ซ่ึงจะมีการวิเคราะห์สารสนเทศจากการส�ารวจเพื่อ 

การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด และน�ามาสรุปผลเป็น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กร 

โดยสารสนเทศดังกล่าวจะถกูน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน

ผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และ

กระบวนการท�างาน การพัฒนาโอกาสธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึง

การสร้างความสมัพันธ์กบัลกูค้าในแต่ละกลุม่ลกูค้าทีเ่หมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและ 

ครบวงจร

มุ่งเน้นการบริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศและครบวงจรโดยน�าข้อมูล

เสียงจากลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดับการให้บริการอย่าง

ครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง

ยั่งยืน โดยมีแนวทางที่ส�าคัญ ได้แก่ การบูรณาการฐานข้อมูล

ระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงานและเสียงของลูกค้าผ่านช่องทาง

ต่างๆ เพื่อใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนา

ระบบไฟฟ้ารายกลุ่มลูกค้า การพัฒนาระบบการบริหารความ

สัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจของ

ลูกค้าได้ตามเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ PEA 

One Touch Service เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบรกิาร

ลูกค้าควบคู่กับการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารความสมดุลของความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีขององค์กร 

(Stakeholder Management) โดยการทบทวนผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียขององค์กร การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการ

และความคาดหวัง การจัดล�าดับความสัมพันธ์ในการสร้าง

สายสัมพันธ์เฉพาะ ตลอดจนการด�าเนินงานโดยตอบสนอง 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก

องค์กร รวมถงึกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วมและการยอมรับ  

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 11 แสวงหาโอกาสในการลงทุนส�าหรับธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

มุง่เน้นการพฒันางานวจิยัและมุง่เน้นในการส่งเสรมิการลงทนุ/

ร่วมลงทนุและพฒันาธุรกจิ เพือ่ปรบัตัวรองรบัการเปลีย่นแปลง

ในธุรกิจไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยี และโครงสร้าง

อุตสาหกรรมระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง การด�าเนินธุรกิจ

ในปัจจุบันที่ให้บริการระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า อาจท�าให้

อัตราการเติบโตในอนาคตลดลง ดังนั้นองค์กรจึงได้มุ่งเน้น

ในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนส�าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง  

เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ และภายใน 6-10 ปีข้างหน้า 

จะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการด�าเนินงานท่ีมุ ่งเน้นการ 

ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าใน

ระดับภูมิภาคผ่านการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และบริษัทในเครือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัว

ในการด�าเนินงาน โดยจะมีความร่วมมือทางวิชาการและแลก

เปลีย่นประสบการณ์ด้านกจิการไฟฟ้า และพฒันาความร่วมมอื 

พันธมิตรของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนท้ังในและ 

ต่างประเทศ โดยแนวทางส�าคัญเพื่อรองรับการด�าเนินงาน 

ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 

 1) การส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับ 

  พันธมิตร 

 2) การวเิคราะห์โครงสร้างการบรหิารงานทัง้ระดบัองค์กร 

  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 3) การก�าหนดมาตรฐานระบบงานทัง้ภายในและภายนอก 

  ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและมีความ 

  สามารถในการแข่งขัน (Work System Redesign)

 4) การจัดอัตราก�าลังและสมรรถนะท่ีเหมาะสมของ 

  บุคลากรในการรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 12 ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงาน

ทดแทนและด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาธุรกิจอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยร่วม

ลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็นพลังงาน

ทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงตาม

นโยบายรัฐบาล และเป็นต้นทางของแหล่งพลังงานสะอาด 

(Green Investment) โดยมีบทบาททั้งเป็นผู้ลงทุนหลักและ

ร่วมกับพันธมิตรทางธรุกิจ

นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นสนบัสนนุการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพ  

และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการด�าเนินงานที่ตอบสนอง 

นโยบายภาครัฐในมาตรการที่ก�าหนดให้ผู ้ผลิตหรือผู ้ให้

บริการด้านไฟฟ้า จะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency Resource 

Standard : EERS) ซึ่งโครงการ EERS ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency 

Plan : EEP 2015) โดยมกีารด�าเนินงาน 2 ระยะ คอื ระยะที ่1  

เป็นการรวบรวมผลการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ 

EERS จากในและต่างประเทศ และระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนการ

ประมวลผลและปรับปรุงแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาสู่ธุรกิจหลักและธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง

ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ เพ่ือการคัดกรองงานวิจัยที่ส�าคัญของการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาคออกสูเ่ชิงพาณชิย์ในระยะยาวได้ (Commercialized)

นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนางานวิจัย และ

นวัตกรรมในงาน Smart Grid & Strong Grid เพื่อเสริมสร้าง

ระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และ

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ

รองรบัการรบัซือ้พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือกท่ีมแีนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กร 

สถาบนั หน่วยงานวจิยัอืน่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่พฒันา

นวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนก่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 14 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน 

ICT ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง 

เพ่ือรองรบัการขับเคลือ่นองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (ICT 

Excellence)

มุง่เน้นในการพฒันาและให้บรกิาร Hardware Infrastructure 

การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทาง 

ศนูย์ข้อมลูหลกั (DC) ศนูย์ส�ารอง (DRC) และม ีIT Consolidation  

Roadmap เพื่อลดความซ�้าซ้อนของระบบต่าง ๆ  ที่มีความ

สามารถทดแทนกันได้ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ น�าระบบ ICT  

มาใช้สนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่เพิม่สมรรถนะในการด�าเนนิงาน 

ขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล

ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล

อย่างอัตโนมัติ และขยายยผลถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าภายในองค์กร/

พนักงาน และลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�า 

และเป็นไปในเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 15 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT 

ให้มีความยั่งยืน (ICT Sustainable)

มุ ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติอย่าง

จริงจัง เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร

จัดการด้าน ICT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ขององค์กรอย่างแท้จริง ตลอดจนมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ และ

ทุนทางปัญญาทางด้าน ICT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่ไปกับการมุ่ง

พัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้ 

ขององค์กร (Knowledge Excellence) เพื่อส่งเสริมให้
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บคุลากรมีขดีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถใน

การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา 

การด�าเนินงานตามภารกิจ

Year

Regional	

Leader

Regional	Leader

of	Electric	Power	Industry

High	Performance	for

Organization
HPO

The	Electric	

Utility	of	the	

Future

The	Electric	Utility	

of	the	Future

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2569
   (Next 3-5 years)  (Next 6-10 years)

นอกจากองค์กรได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) ดังกล่าวข้าง

ต้นแล้ว องค์กรยังได้จดัท�าแผนแม่บทความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564 

โดยพิจารณาปรับปรงุแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

แผนยทุธศาสตร์ฉบบัใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และเตรยีม

องค์กรให้พร้อมรองรับการด�าเนนิงานทีเ่ป็นสากลโดยมกีลยทุธ์

ที่ส�าคัญจ�านวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ [103-2] [103-3]

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานสู่ 

มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

เสรมิสร้างความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพเพือ่ยกระดบัการปฏบิตังิาน 

และเสรมิสร้างวฒันธรรมในการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พัฒนาฐานข้อมูลการใช้

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ปลกูฝังสร้างความตระหนกั 

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารและพนักงาน และส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย  

ส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างประหยดัและปลอดภยั เสรมิสร้าง

การมีส่วนร่วม และช่วยเหลือสาธารณประโยชน์กับชุมชน

ส�าคญั สร้างความสมัพนัธ์กับทุกภาคส่วนในการด�าเนนิงานตาม

ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มวลชนสัมพันธ์) สนับสนุน

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมถึงส่งเสริมการลงทุน

และใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างย่ังยืน เพื่อ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ 

สนบัสนนุวสิาหกจิชมุชน พฒันาสงัคมต้นแบบตามหลกัปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม 

แนวทางพระราชด�าริ
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PEA HiVE Platform

Solar PV Rooftop

SCADA

Power Transformer

Monitoring System

Green Office

Smart

Education
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง  

ความสนใจ ข้อกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่น�ามาพฒันาปรบัปรงุผลติภัณฑ์และบรกิารให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีขั้นตอนการระบุและก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholder) ในการสานสัมพันธ์โดย  

(1) ศึกษาแผนธุรกิจและผลกระทบจากการด�าเนินงานขององค์กร (2) วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากท้ังภายใน

และภายนอก (3) มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ และเลือกช่องทางการมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร [102-42]

ส�าหรับการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมประเด็น และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) หน่วยงานก�ากับดูแล (2) พนักงาน และลูกจ้าง (3) ผู้ส่งมอบ (4) คู่ค้า (5) คู่ความร่วมมือ  

(6) ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และ (7) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการก�าหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศึกษาแผนธุรกิจและผลกระทบ

จากการด�าเนินงานขององค์กร

มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ	

และเลือกช่องทางการมีส่วนร่วม

และวิธีการสื่อสาร

วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักจากทั้งภายใน	และภายนอก	

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า/
ผู้ใช้บริการ

พนักงาน
และลูกจ้าง

ผู้ส่งมอบ

คู่ค้าคู่ความร่วมมือ

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
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1. หน่วยงานก�ากับ
 ดูแล

2. พนักงาน และ
 ลูกจ้าง

3. ผู้ส่งมอบ

• การประชุม/สัมมนา 
 เดือนละ 1 ครั้ง
• การเสวนา/การน�าเสนอ
 ผลการด�าเนนิงาน ปีละ 1 ครัง้
• Website/Youtube /
 Line Application  
 (Official Account)/
 Facebook/Application AR 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกวัน
• การเสวนา/การน�าเสนอ
 ผลการด�าเนนิงาน ปีละ 1 ครัง้
• รายงานประจ�าปี

• การประชุมผู้บริหาร 
 เดือนละ 1 ครั้ง
• การประชุมผู้ปฏิบัติงาน 
 เดือนละ 1 ครั้ง
• รายการผู้ว่าการการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาคพบพนักงาน 
 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
• PEA CEO NEWSLETTER 
 2 เดือน/ครั้ง
• การบรรยาย/อบรมเชิง
 ปฏิบัติการ ปีละ 1 ครั้ง
• Website/Youtube/
 Line Application (Official 
 Account)/Facebook/
 Application AR การไฟฟ้า 
 ส่วนภูมิภาค ทุกวัน

• การประชุม/สัมมนา/
 Focus Group ปีละ 1 ครั้ง

• มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ 
 จ�าหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง และ
 มีความปลอดภัย
• พัฒนาความพร้อมของ
 โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
 ไฟฟ้า
• ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
 มีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมและสนับสนุนการ
 อนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน
 ทดแทน
• ส่งเสริมสังคมและประชาชน
 ให้มีความรู้และความตระหนกั
 ด้านพลังงาน
• มีการบริหารจัดการการตอบ
 สนองต่อความต้องการการใช้
 ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (Demand 
 Response)
• มีความโปร่งใสในการจัดซื้อ
 จัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูล
 สารสนเทศ

• ได้รับโอกาสในความก้าวหน้า
 ในอาชีพ
• มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัย 
 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
 ที่ดีในการท�างาน
• ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ 
 ผลตอบแทน และผลประโยชน์
 อันพึงได้จากการไฟฟ้า
 ส่วนภูมภิาค

• มคีวามเป็นธรรมในการแข่งขัน
• มีการจัดท�าสัญญาอย่างเป็น
 ธรรม
•  ได้รับการปฏิบัติตามพันธกรณี

ที่ได้ตกลงกันไว้ ตามสัญญา

• ด�าเนินการปรับปรุงระบบ
 ไฟฟ้า ปรับปรุงคุณภาพการ
 ให้บริการ 
• ขยายเขตระบบจ�าหน่าย
 ไฟฟ้าให้ทั่วถึง
• ด�าเนินงานด้วยความ
 รับผิดชอบต่อสังคม และมี
 ธรรมาภิบาล

• เสริมสร้างให้พนักงาน และ
 ลูกจ้างมีความพึงพอใจต่อ
 องค์กร เช่น โครงการด้าน
 ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 โครงการ Talent 
 Management การพัฒนา 
 ความรู้ ความสามารถ 
 การจัดการด้านผลตอบแทน  
 และสวัสดิการ เป็นต้น
• ก�าหนดแนวทาง มาตรฐาน 
 และมาตรการต่างๆ เพ่ือท�าให้ 
 สถานที่ท�างานมีสุขอนามัย 
 ความปลอดภัย และสวสัดภิาพ
 ที่ดี

• น�าข้อมูลผลตอบรับ 
 (Feedback) จากผู้ส่งมอบมา
 เป็นปัจจัยน�าเข้าในการ
 ควบคุมการปฏิบัติงาน

• มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 และปรับปรุงคุณภาพการให้
 บริการภายใต้โครงการปรับปรงุ
 เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ
 ไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) โดย
 มคีวามคบืหน้าโครงการร้อยละ 
 62 และโครงการปรับปรุงเพิ่ม
 ประสิทธิภาพระบบจ�าหน่าย 
 (คปจ.) ด�าเนินการแล้วเสร็จ
• มีการขยายเขตระบบจ�าหน่าย
 ไฟฟ้าไปยังหมู่บ้าน และ
 ครัวเรือนในชนบท จ�านวน 
 74,304 หมู่บ้าน คิดเป็น
 ร้อยละ 99.99 
•  มีการปรับปรุงกระบวนการ

ด้านการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี 
ภายใต้โครงการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐของส�านกังาน

 ป้องกันและปราบปรามการ
 ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี
 ผลคะแนนการประเมินเท่ากับ
 ร้อยละ 94.39 เพิม่ขึน้ร้อยละ 
 1.86 เมือ่เทยีบกับปี 2559

• มีผลส�ารวจความพึงพอใจของ
 พนักงาน และลูกจ้างโดยรวม
 เท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับสูง 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 เมื่อ
 เทียบกับปี 2559
• พนักงานและลูกจ้างมีโอกาส
 ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
 ความสามารถ เท่ากับ 3.95 
 อยู่ในระดับสูง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
 3.40 เมื่อเทียบกับปี 2559
• พนักงานและลูกจ้างมีความ
 อยู่ดีมีสุข และมีความผูกพัน
 เท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับสูง 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 เมื่อ
 เทียบกับปี 2559

• มกีารวดัผลการบรรลเุป้าหมาย
 ด้วยรายงานการควบคมุภายใน 
 รายงานการปฏิบัติตาม SLA 
 และรายงานแผนปฏิบัติการ 
 น�าเสนอตามล�าดับขั้นเพื่อ
 ควบคุมก�ากับดูแลอีกขั้นหนึ่ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[102-40]

ช่องทางการมีส่วนร่วม

[102-43]

ความคาดหวัง

[102-44]

แนวทางการตอบสนองต่อ

ความคาดหวัง
ผลส�าเร็จ

การด�าเนินงานและการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[102-40]

ช่องทางการมีส่วนร่วม

[102-43]

ความคาดหวัง

[102-44]

แนวทางการตอบสนองต่อ

ความคาดหวัง
ผลส�าเร็จ

4. คู่ค้า 
5. คู่ความร่วมมือ

6. ลูกค้า/
 ผู้ใช้บริการ

• การประชุม/สัมมนา/Focus 
 Group ปีละ 1 ครั้ง
• ข่าวเผยแพร่ภายใน-ภายนอก 
 ปีละ 1 ครั้ง
• Line Application ทุกวัน

• จดหมายข่าว/วารสารสายใจ
 ไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง
• ข่าวเผยแพร่ภายใน-ภายนอก 
 ปีละ 1 ครั้ง

• มคีวามโปร่งใสในการด�าเนินการ
 ธุรกิจร่วมกัน
• ได้รับการปฏิบัติตามพันธกรณี 
 ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา
• มีการแลกเปลีย่นข้อมลูในระยะ
 เวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือการ 
 พฒันางานร่วมกัน
• มีการจัดท�าสัญญา/ข้อตกลง
 ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
• มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มาสนับสนุนการด�าเนินงาน

• ความเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟ้า
• มีมาตรการในการตรวจสอบ 
 ป้องกันไฟฟ้าดับ
• มีระบบไฟฟ้าส�ารอง

• ด�าเนินงานด้วยความรับผดิชอบ
 ต่อสังคม และมีธรรมภิบาล
• น�าข้อมูลผลตอบรับ 
 (Feedback) จากคูค้่า คูค่วาม
 ร่วมมือมาเป็นปัจจัยน�าเข้าใน
 การควบคุมการปฏิบัติงาน
• ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
 ในภาพรวมตลอดจนกิจกรรม
 ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า/คู่ความ
 ร่วมมือเสนอคณะกรรมการ
 จัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.

• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
 กับลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ และ
 การให้บริการ

• มีการปรับปรุงกระบวนการ
 ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ภายใต้โครงการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใสใน
 การด�าเนินงานของหน่วยงาน
 ภาครัฐของส�านักงานป้องกัน
 และปราบปรามการทุจริต
 แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผล
 คะแนนการประเมินเท่ากับ
 ร้อยละ 94.39 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
 1.86 เมื่อเทียบกับปี 2559
• มีการปรับปรุงและพัฒนาสู่
 ความเป็นเลิศ ด้านการ
 ขับเคลื่อนแผนงานยกระดับ
 คุณธรรม และความโปร่งใสใน
 การด�าเนนิงาน ประจ�าปี 2560 
 “ด้านความโปร่งใส (Trans-
 parency)” และ “ด้านความ
 ปลอดจากการทุจริตในการ
 ปฏิบัติงาน (Corruption-
 Free) 
• มีการพัฒนาศูนย์ พ.ร.บ. 
 ข้อมูลข่าวสาร กฟภ. เพื่อให้
 ง่ายต่อการเข้าค้นหาหรือ
 สอบถามข้อมูลข่าวสารของ
 ราชการ
• มกีารวดัผลการบรรลเุป้าหมาย
 ด้วยรายงานการควบคมุภายใน 
 รายงานการปฏิบัติตาม SLA 
 และรายงานแผนปฏิบัติการ 
 น�าเสนอตามล�าดับขั้นเพื่อ
 ควบคุมก�ากับดูแลอีกขั้นหนึ่ง
• มีการทบทวนกระบวนการ
 จดัการข้อร้องเรียนโดยปรับปรงุ
 ระยะเวลาการตรวจสอบ และ
 ติดต่อผู้ร้องเรียนจากเดิม
 ภายใน 5 วันท�าการ เป็น
 ภายใน 5 วันไม่เว้นวันหยุด
 ราชการ และมีการปรับปรุง
 เป้าหมายการตอบสนอง
 ข้อร้องเรียนจากเดิม 30 วัน
 ท�าการ เป็นภายใน 30 วัน 
 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

• เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ
 ไฟฟ้าโดยมีค่าเฉลี่ยความถี่ที่
 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 
 ของปี 2560 อยู่ที่ 4.5 ครั้ง/
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[102-40]

ช่องทางการมีส่วนร่วม

[102-43]

ความคาดหวัง

[102-44]

แนวทางการตอบสนองต่อ

ความคาดหวัง
ผลส�าเร็จ

7. ชุมชน สังคม
 และสิ่งแวดล้อม

• การประชุม/สัมมนา/
 Focus Group ปีละ 1 ครั้ง
• 1129 PEA Call Center
• Line Application ทุกวัน

• การสานเสวนา ปีละ 1 ครั้ง
• ข่าวเผยแพร่ภายใน-ภายนอก 
 ปีละ 1 ครั้ง
• รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน
 ทุกเขต ปีละ 1 ครั้ง 
• Line Application ทุกวัน

• เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไข
 ไฟฟ้าขัดข้อง
• มีมาตรการบรรเทาความ
 เสียหายจากไฟฟ้าดับ
• ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสาย
 สือ่สารให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 

• ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
• ไม่สร้างผลกระทบต่อ
 สิง่แวดล้อม
• ได้รับการสนบัสนุนกจิกรรม
 ทางสงัคมและสิง่แวดล้อม 
 แบบยัง่ยนืจาก กฟภ.

• ด�าเนินงานด้วยความรับผดิชอบ
 ต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล

 ราย/ปี ซึง่ลดลงร้อยละ 12.96 
 เมื่อเทียบกับปี 2559
• เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ
 ไฟฟ้าโดยมค่ีาเฉลีย่ระยะเวลาที่
 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
 ของปี 2560 อยู่ที่ 118.70 
 นาที/ราย/ปี ซึ่งลดลงร้อยละ 
 22.48 เมื่อเทียบกับปี 2559
• มีผลส�ารวจความพึงพอใจของ
 ลูกค้าและตลาด ปี 2560
 เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 87.09 
• มีจ�านวนข้อร้องเรียนด้านงาน
 บริการ ในภาพรวม ปี 2560 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.44 เม่ือเทยีบ
 กับปี 2559
• มีจ�านวนข้อร้องเรียนประเภท
 คณุภาพไฟฟ้าปี 2560 
 เพิม่ขึน้เท่ากับร้อยละ 87.64
 
• มีการปรับปรุงกระบวนการ
 ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ภายใต้โครงการประเมิน
 คุณธรรม และความโปร่งใสใน
 การด�าเนินงานของส�านักงาน
 ป้องกันและปราบปรามการ
 ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี
 ผลคะแนนการประเมินเท่ากับ
 ร้อยละ 94.39
• เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ
 ไฟฟ้าโดยมีค่าเฉลี่ยความถี่ที่
 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 
 ของปี 2560 อยู่ที่ 4.5 ครั้ง/
 ราย/ปี ซึ่งลดลงร้อยละ 12.96 
 เมื่อเทียบกับปี 2559
• เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ
 ไฟฟ้าโดยมค่ีาเฉลีย่ระยะเวลาที่
 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
 ของปี 2560 อยู่ที่ 118.70 
 นาที/ราย/ปี ซึ่งลดลงร้อยละ 
 22.48 เมื่อเทียบกับปี 2559
• มีการส�ารวจความพึงพอใจ
 โครงการ PEA LED โครงการ
 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
 และโครงการมวลชนสัมพันธ์ 
 ของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 
 90.35 ซึ่งลดลงร้อยละ 7.47 
 เมื่อเทียบกับปี 2559



โครงสร้างการบรหิารการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค [102-18]

คณะกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ

ผู้ว่าการ

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงาน
วิศวกรรม

สายงาน
วางแผนและพัฒนา

ระบบไฟฟ้า

สายงาน
ก่อสร้างและบริหาร

โครงการ

สายงาน
การไฟฟ้า
ภาค 1-4

การไฟฟ้าเขต
12 เขต



กลุ่มสนับสนุน

ส�านักผู้ว่าการ ส�านักกฎหมาย

การบังคับบัญชา

การบริหารงาน

สายงาน
ปฏิบัติการและ

บ�ารุงรักษา

สายงาน
สารสนเทศ
และสื่อสาร

สายงาน
บัญชีและการเงิน

สายงาน
อ�านวยการ

สายงาน
กิจการสังคม

และสิ่งแวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ธรรมาภิบาล	และการต่อต้านทุจริต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ค�านึงถึงความ

โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอก มุง่เน้นให้องค์กรด�าเนนิงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ให้สอดคล้องตามค่านิยมขององค์กร “ทันโลก บริการดี  

มีคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นรากฐานส�าคัญในการท�าให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นท่ียอมรับ และสร้างคุณค่าให้กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ในระยะยาว [103-1] 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งออกเป็น

 1) หน่วยงานก�ากับดูแล เป็นผู้ก�าหนดทิศทางและผลส�าเร็จด้านการเงินและไม่ใช่การเงินตามความคาดหวังที่มีต่อการ 

  ก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2)  คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการคณะย่อย ก�ากบัดแูลฝ่ายจดัการให้บรหิารงานอย่างเตม็ศกัยภาพ

ด้วยพฤตกิรรมจรยิธรรมทีด่ ีเพือ่สร้างผลส�าเรจ็ตามความคาดหวงัของหน่วยงานก�ากบัดแูล และจดัท�านโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กรน�าไปปฏิบัติ

 3)  คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการตรวจสอบภายในตามกรอบ

นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนด

 4)  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จ 

เป็นรูปธรรม

 5) ส�านักผู้ว่าการ มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้ว่าการ และฝ่ายจัดการ พร้อมอ�านวย 

  ความสะดวกแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อท�าให้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 6) ส�านักตรวจสอบภายใน มบีทบาทหน้าทีใ่นการน�านโยบายการตรวจสอบภายในทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาปฏิบัติ

 7)  ส�านกักฎหมาย มีบทบาทหน้าทีใ่นการติดตามและสนบัสนนุให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานสามารถปฏบัิตหิน้าที่ 

ได้ครบถ้วนและสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบกจิการของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

 8)  หน่วยงานทั้งส�านักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ผู้บริหารของหน่วยงานยึดถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงาน และกระตุ้นพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

และมีพฤติกรรมจริยธรรมตามที่องค์กรคาดหวัง

 9)  ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก มส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ ด�าเนนิการ และตรวจตดิตามผลการด�าเนนิงานของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
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โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้มกีารก�าหนดคูมื่อการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดขีองการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ปี 2560 (ทบทวน

ครัง้ที ่3) ทีม่กีารพัฒนาเน้ือหาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลขององค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) 

และสภาพการณ์ปัจจุบนั โดยมส่ีวนประกอบเน้ือหาท่ีส�าคัญ เช่น หลักปฏบัิตแิละกลไกเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับที่ส�าคัญเพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 แนวทางการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ เป็นต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดับยดึถือและปฏบัิตติามอย่างเคร่งครดั 

โครงสร้างการจัดการเพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-18]

หน่วยงานก�ากับดูแล

คณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.

• คณะกรรมการบริหารของ กฟภ.

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ.

• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.

• กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.

• คณะอนกุรรมการประเมนิผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ กฟภ.

• คณะอนุกรรมการประเมินผลงานด�าเนินงานของผู้ว่าการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. 

และอุทธรณ์ค�าสั่งให้พนักงาน กฟภ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ

รับผิดทางละเมิด

• คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟภ.

• คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟภ.ผู้ว่าการ กฟภ.

• ก�าหนดทิศทางและผลส�าเร็จด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ตามความคาดหวังที่มีต่อการก่อตั้ง กฟภ.

• มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ด�าเนินการและตรวจติดตามผล
การด�าเนินงานของ กฟภ. ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการตรวจ
สอบภายในตามกรอบนโยบาย CG ที่
คณะกรรมการ กฟภ. ก�าหนด

• ก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงานอย่างเต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรม
จริยธรรมที่ดี เพื่อสร้างผลส�าเร็จตามความคาดหวังของเจ้าของกิจการ/
ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

หมายเหตุ : Policy Feedback

สายงาน
ยุทธศาสตร์

ผู้ส่งมอบ

สายงาน
วิศวกรรม

คู่ความร่วมมือ

สายงาน
วางแผน

และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า

คู่ค้า

สายงาน
ก่อสร้าง

และบริหาร
โครงการ

ลูกค้า/ผู้ใช้
บริการ

สายงาน
การไฟฟ้า
ภาค 1-4

สายงาน
ปฏิบัติการ
และบ�ารุง

รักษา

ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ

สายงาน
สารสนเทศ
และสื่อสาร

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
อ�านวยการ

สายงาน
กิจการ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน

• ผู้บริหาร : บริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
และมีจริยธรรมเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงาน 
เพื่อสร้างผลส�าเร็จตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการ กฟภ. ก�าหนด

• พนักงาน : ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
และมีพฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหาร
ของผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

• ผู้น�านโยบาย CG ของ กฟภ.  
สู่การเป็นต้นแบบด้านจริยธรรม

ส�านัก
ตรวจสอบ
ภายใน

ส�านัก
ผู้ว่าการ

ส�านัก
กฎหมาย
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อกีทัง้ยงัได้ด�าเนนิการทบทวนแผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกจิการท่ีด ี ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รปัช่ันของการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค (พ.ศ.2560-2564) เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการน�าไปพฒันาองค์กรในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการให้มคีวามครบถ้วน 

และเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต  

โดยข้อมูลรายละเอียดนโยบาย และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการฯ ได้ถูกเผยแพร่ผ่าน 

ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (https://www.pea.co.th/เกี่ยวกับเรา/การก�ากับดูแลกิจการที่ดี) [103-2] [102-16]

ทัง้นีก้ารไฟฟ้าส่วนภมูภิาคยงัก�าหนดให้มกีารส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมให้กบัผูบ้รหิารและพนกังาน รวมทัง้การประเมนิผล

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2560 มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ [103-2] [103-3]

 1. การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความ

ตระหนักรับรู้ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับ  

ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 2,500 คน ทั่วทุกเขต โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย 

หน่วยงาน อาท ิรัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา ผูแ้ทนจากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  

และอาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

การต่อต้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นต้น

 2. การประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผิดชอบต่อสงัคม ประเมนิเป็นราย

คณะทุกๆ ไตรมาส ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ

 3. การประเมินการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารและพนักงาน ประจ�าปี 2560 ส�ารวจ 6,851 คน มีผลการตระหนักรับรู้ร้อยละ 91.87 สูงกว่าปี 2559 

 4. การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจ�าปี 2560 ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

ซึ่งถูกก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับกระทรวงการคลัง  

ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมการประเมินดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และมีระดับคะแนนท่ีดีข้ึนตามล�าดับ  

ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการด้านความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

	 ผลการรับรู้ปี	2558	 ผลการรับรู้ปี	2559	 ผลการรับรู้ปี	2560

	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	 	(ร้อยละ)

 90.18 90.25 91.87

 (กลุ่มตัวอย่าง 5,948 คน) (กลุ่มตัวอย่าง 5,990 คน) (กลุ่มตัวอย่าง 6,851 คน)
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การต่อต้านทุจริต [103-2] [103-3]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยก�าหนดให้มี 4 กลยุทธ์ส�าคัญใน 

แผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560-

2564) ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้แก่ (1) ยกระดบัเจตจ�านงของคณะกรรมการในเรือ่งการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (2) เสรมิสร้าง 

สังคม และวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร (3) พัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและระบบปราบปราม 

การทุจริตเชิงรุก และ (4) พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ 

ยอมรับในระดับสากล โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบทบาทและความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกและวัฒนธรรมต้านทุจริต สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนพัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ 

เสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีแผนงานที่ส�าคัญ 

อาทิ แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG-eSystem) แผนงานติดตามและ 

ชี้แจงเรื่องการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น แผนงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤต ิ

มิชอบของ ศปท.PEA แผนงานพัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบติดตาม  

ตรวจสอบผู้กระท�าความผิด (E-Investigate) รวมทั้งยังให้ความส�าคัญกับการสื่อสาร การฝึกอบรมเรื่องนโยบาย และ 

วิธีด�าเนินการต้านทุจริตขององค์กรให้กับคณะกรรมการ พนักงานในทุกระดับ โดยมีสถิติของผู้ที่ได้รับการสื่อสารและฝึกอบรม

ในปี 2560 ดังนี้

หมายเหตุ: เป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

	 ดัชนี/ปีงบประมาณ	 ปี	2557	 ปี	2558	 ปี	2559	 ปี	2560

ความโปร่งใส  74.81 96.36  93.34 96.40

ความพร้อมรับผิด  80.84 97.20 91.33 92.15

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 95.71 99.25 99.40 96.64

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 65.59 79.52 92.51 93.82

คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 68.42 70.84 84.95 91.46

 สรุปผลคะแนน 77.87 89.86 92.67 94.39

  อันดับรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 11 7 4 4
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การสื่อสารเรื่องนโยบายและวิธีด�าเนินการต้านทุจริตขององค์กร [205-2]

การฝึกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีด�าเนินการต้านทุจริตขององค์กร [205-2]

	 ประเภท	 จ�านวนผู้ได้รับการสื่อสาร	 สัดส่วนร้อยละ

 คณะกรรมการ 14 คน (จากทั้งหมด 14 คน) ร้อยละ 100

พนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

ส�านักงานใหญ่  3,606 คน (จากทั้งหมด 4,105 คน) ร้อยละ 87.84

ภาคเหนือ  1,202 คน (จากทั้งหมด 6,023 คน) ร้อยละ 19.96

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 900 คน (จากทั้งหมด 6,912 คน) ร้อยละ 13.02

ภาคกลาง  1,193 คน (จากทั้งหมด 7,196 คน) ร้อยละ 16.58

ภาคใต้  1,011 คน (จากทั้งหมด 5,599 คน) ร้อยละ 18.06

 รวม 7,932 คน* (จากทั้งหมด 29,835 คน) ร้อยละ 26.59*

	 ประเภท	 จ�านวนผู้ได้รับการสื่อสาร	 สัดส่วนร้อยละ

 คณะกรรมการ 14 คน (จากทั้งหมด 14 คน) ร้อยละ 100

 พนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

ส�านักงานใหญ่  3,626 คน (จากทั้งหมด 4,105 คน) ร้อยละ 88.33

ภาคเหนือ  5,590 คน (จากทั้งหมด 6,023 คน) ร้อยละ 92.81

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,387 คน (จากทั้งหมด 6,912 คน) ร้อยละ 77.94

ภาคกลาง  5,882 คน (จากทั้งหมด 7,196 คน) ร้อยละ 81.74

ภาคใต้  5,591 คน (จากทั้งหมด 5,599 คน) ร้อยละ 99.86

 รวม  26,076 คน (จากทั้งหมด 29,835 คน) ร้อยละ 87.40

หมายเหตุ * การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (ปี 2560-2564) 

และแผนปฏิบัติการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจ�าปี 2560 โดยได้ก�าหนด “แผนงาน 

เสริมสร้างความตระหนักรับรู้ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ให้กับ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยก�าหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นจ�านวน 2,500 คน/ปี ซึ่งในปี 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 

7,932 คน คิดเป็นร้อยละ 317.28 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก แต่ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมดจะคิดเป็นร้อยละ 26.59  

ดังนั้นในปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้วางแผนทบทวนเป้าหมายของแผนการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรับรู้ให้

กับพนักงานให้มากขึ้น และจะเริ่มด�าเนินการในปี 2562



39 รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ก�าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) ซึ่งจัดตั้ง 

ขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ท่ีให้รัฐวิสาหกิจจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและด�าเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการต่างๆ โดยมีผู้อ�านวยการ

ส�านักผู้ว่าการท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการ ศปท.PEA และมีคณะท�างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการ โดย ศปท.PEA  

มีการบริหารงานแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามทุจริต และกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

โดยได้จ�าแนกรูปแบบของการทุจริตออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

 1) เบียดบังทรัพย์สินเงินทองของหลวงไปเป็นประโยชน์ส่วนตน (โกง)

 2) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ (รับส่วย)

 3) เอื้อประโยชน์สนับสนุนให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ (ฮั้ว)

 4) ใช้อ�านาจหน้าที่ กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียก รับ ผลประโยชน์ (รีดไถ)

 5) ช่วยเหลือผู้กระท�าผิดไม่ต้องรับโทษ (รับสินบน)

และในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ด้วยการทบทวนกระบวนการ ขั้นตอน 

ปฏิบัติ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานท่ีผ่านมา น�ามาสู่การทบทวนคู่มือการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวน 

การจัดการข้อร้องเรยีนของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ประกอบด้วย การก�าหนดกระบวนงานจดัการข้อร้องเรยีน การจ�าแนกประเภท

เรือ่งร้องเรยีน ค�านิยาม/ค�าจ�ากดัความ ช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีน วธิสีือ่สาร และหน่วยงานรบัผดิชอบ มกีารน�าระบบสารสนเทศ 

(e-One Portal Service) มาใช้ในการรบัเรือ่งและบนัทกึข้อร้องเรยีน การแจ้งเบาะแส ชืน่ชม แนะน�า ตลอดจนตดิตามสถานการณ์ 

ด�าเนินการตามข้อร้องเรียนที่ได้มีการแจ้งไว้ เพื่อให้ตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม สามารถจัดการข้อร้องเรียน 

ได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนได้รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยได้ก�าหนดกระบวน 

การจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
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เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(ศปท.PEA)	รับ/บันทึกเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับเรื่อง	รายงานผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ผลสอบข้อเท็จจริง

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ผลการสอบสวน

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน	ตรวจติดตาม

ประเมินผลงานรายเดือน/ไตรมาส/ปี

สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียน	ปัญหา	อุปสรรค

เพื่อปรับปรุงการท�างาน

มอบหมายพนักงานสืบข้อเท็จจริง

ด�าเนินการสืบ/สอบข้อเท็จจริง/แจ้งตอบกลับ

หรือพบผู้ร้องเรียนภายใน	5	วัน

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	และแจ้งผล

ตอบผู้ร้องเรียนทราบภายใน	15	วัน

ด�าเนินการสอบสวนวินัย/ละเมิด

น�าเสนอรายงานผู้บริหารทุกไตรมาส

จัดท�าค�าสั่งลงโทษ/ชดใช้ค่าเสียหาย/รายงานผล

และแจ้งผลตอบผู้ร้องเรียนทราบ

ยุติเรื่อง	รายงานผล

แจ้งผู้ร้องเรียน

ภายใน	15	วัน

รายงานความคืบหน้า

ผลการด�าเนินงาน

สืบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

กรณีไม่มีมูล

กรณีไม่มีความผิด

กรณีมีความผิด

กรณีมีมูล

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	[103-2]

	 •	 ผ่านทางเว็บไซต์	(http://intranet.pea.co.th	หรือ	www.pea.co.th)

	 •	 ร้องเรียนจากระบบ	Call	Center	(1129	PEA	Call	Center)

	 •	 ร้องเรียนจากช่องทางอื่นๆ	

	 	 	 -	ผู้ว่าการ/ส�านักงาน	ภ1-ภ4

	 	 	 -	ผ่านหน่วยงานอื่นๆ

	 	 	 -	ตู้	ปณ.	150

	 	 	 -	สื่อมวลชน

	 	 	 -	ศูนย์ด�ารงธรรม

	 	 	 -	ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต	และส�านักงานในพื้นที่

	 	 	 -	สื่อสังคมออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 	 	 -	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(ศปท.PEA)

อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญัในการร่วมกจิกรรมต่อต้านการทจุรติ ทีจ่ดัโดยหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง อาท ิงานประกาศเจตจ�านง 

“สจุรติตามรอยพ่อ กฟภ. ขอท�าดเีพือ่แผ่นดนิ” เพือ่แสดงถงึความซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามโปร่งใสในการบริหารงานต่อผูมี้ส่วนได้ 

ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 และร่วมแสดงพลัง สร้างเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตใน 

งานวนัต่อต้านคอร์รปัช่ันสากล (ประเทศไทย) ซึง่จดัโดยรฐับาล ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภาคี 

เครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 รวมถงึเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้

ศกึษาดงูานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององค์กรอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2558 จนถงึปัจจบุนั ได้แก่ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) การประปาส่วนภูมิภาค การยาง 

แห่งประเทศไทย และส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการเข้าร่วมจัดงาน

นิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการวิชาการในหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 8 ของส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 และนิทรรศการในกิจกรรมการด�าเนิน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจ�าปี 2560 ของส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
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ทั้งนี้จากการด�าเนินงานติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในปี 2560 พบเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 

การทุจริต จ�านวนทั้งสิ้น 14 เรื่อง ซึ่งเป็นความผิดตามระเบียบวินัยขององค์กร และมีผลให้พนักงานพ้นสภาพจากการเป็น 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการ [205-3]

ด้วยความมุง่มัน่ในการด�าเนนิงาน และบริหารจดัการดงักล่าวเพือ่ให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชั่น ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2560 (SOE Award) “ด้านการเปิดเผย

ข้อมูลและโปร่งใสดีเด่น” จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มี 

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน” 2 ด้าน ได้แก่  

รางวัลดีเลิศ “ด้านความโปร่งใส (Transparency)” จากแผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต และเสริม 

สร้างคุณธรรม ความโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ รางวัลดีเลิศ “ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏบิตังิาน (Corruption-Free)” จากแผนปฏบิติัการด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค รวมถงึรางวลัชมเชย

องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.)

	 รายการ	 จ�านวนคดี	/	จ�านวนเรื่อง

ข้อกล่าวหาที่มีมูลเรื่องการทุจริต  -

จ�านวนรวมของเหตุการณ์ที่ส่งผลให้พนักงานถูกไล่ออกหรือลงโทษตามวินัย 14 เรื่อง

จ�านวนครั้งที่ได้รับการยืนยันเมื่อมีการท�าสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจ 
-หรือไม่ต่ออายุเนื่องจากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

คดีทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตต่อองค์กรหรือพนักงาน 
-ในระหว่างงวดการรายงานและผลของคดีดังกล่าว
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การบริหารจัดการความเสี่ยง	และความท้าทายความยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง โดยได้ด�าเนินการจัดท�า และก�าหนดแผน 

บริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2561 (เห็นชอบเมื่อวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2560) ซึ่งน�าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ 

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 

(ทบทวนคร้ังที่ 4 พ.ศ. 2561) กับผลการด�าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 และผลการด�าเนินงานการบริหาร 

ความเสี่ยง ปี 2560 ใช้เป็นกรอบในการประเมินวิเคราะห์

ความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค ได้มกีารบรหิารปัจจัยและควบคุมกจิกรรม รวมท้ัง

กระบวนการด�าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส

ทีอ่งค์กรจะเกิดความเสยีหาย ให้อยูใ่นระดับทีอ่งค์กรยอมรบัได้  

สามารถป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง ให้เกิดความมั่นใจ 

ได้ว่า จะมกีารปรบัตัวได้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงเพือ่ให้สามารถ

ด�าเนินงานต่อไปได้ โดยค�านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

และเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ และให้แผน

บรหิารความเสีย่งนี ้ ได้ถูกใช้เป็นเครือ่งมอืในการสร้างมลูค่าเพ่ิม 

ให้แก่องค์กรได้ในที่สุด โดยได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยง

ตาม The Committee of Sponsoring Organizations of  

the Tread Way Commission-Enterprise Risk  

Management : COSO-ERM และแนวทางท่ีส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  

มาใช้เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการช่วยท�าให้องค์กรบรรลผุลส�าเรจ็

ทัง้ด้านความยัง่ยนื และการมธีรรมาภบิาล การเป็นผูน้�าในธุรกจิ

จ�าหน่ายไฟฟ้า การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเตรียม

ความพร้อมขององค์กรในการลงทุนสร้างตลาดใหม่ และธรุกจิ

ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และการเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ท้ังในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมท้ังความต้องการ

ของลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ตลอดจนโอกาสทาง

ธุรกิจในอนาคต

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-18]

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ว่าการ

ส�านักกฎหมาย

สายงานการไฟฟ้าภาค	1

สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

สายงานยุทธศาสตร์

สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส�านักตรวจสอบภายใน

สายงานการไฟฟ้าภาค	2

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ส�านักผู้ว่าการ

สายงานการไฟฟ้าภาค	3

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานวิศวกรรม

สายงานอ�านวยการ

สายงานการไฟฟ้าภาค	4

สายงานปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

สายงานสารสนเทศและสื่อสาร
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-15]

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปี	2560 ผลการด�าเนินงาน

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial 
Risk)

ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)

 

การบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

การยกระดับการให้บริการ และ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับการด�าเนินงาน 
ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

การบริหารหน่วยสูญเสียใน
ภาพรวม

ความส�าเร็จของการลงทุนธุรกิจ 
ทีเ่ก่ียวเนือ่ง (Business Model)

•  น�าระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset management) มาใช้
 ในการบริหารจัดการ
•  มกีระบวนการส�ารวจสนิทรพัย์หลกั (ระบบไฟฟ้า) เพือ่พจิารณา
 ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 
•  จัดท�าฐานข้อมูล TAMS (Transportation Asset Management
 Software) ในการติดตามการใช้เสาสาย

•  พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการเร่งรัดติดตาม
และรายงานผลกระบวนการของงานโครงการ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่งคงของระบบจ�าหน่าย

•  มีการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS)

•  เพิ่มทักษะให้แก่พนักงานในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและการ
ควบคุมงานบริหารโครงการ

•  วิเคราะห์และทบทวน Competency Model ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางองค์กร 

•  จดัท�าแผนพฒันารายบคุคลของต�าแหน่งทีจ่�าเป็นและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

•  ด�าเนนิโครงการจดัการความรู้เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานทีส่�าคญั 
(Critical Process) 

•  วางแผนงานการยกระดบัการเรียนรู้ (Learning) เพ่ือมุง่สูอ่งค์กร
แห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน 

• วางแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้

• ทบทวนและพจิารณาจดัหาพนกังานให้สอดคล้องกบัปรมิาณงาน  
 โดยพิจารณาก�าลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
•  เพิ่มระยะเวลาในการอบรม ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร “ลดหน่วยสูญเสียในระบบ
ไฟฟ้า” โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม 

•  น�าโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยการใช้
ไฟฟ้า (U-CUBE) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
มิเตอร์ หม้อแปลง และวงจรการจ่ายไฟฟ้าในระบบ System 
Application Program (SAP) Geographic Information 
System (GIS) รวมทั้งระบบจดหน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์
การใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ และหน่วยสูญเสียในวงจรการใช้ไฟฟ้า

•  วางแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยระดมสมอง
และติดตามข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ ศึกษา
ข้อมูลเพิม่เตมิจากหน่วยงานภายในอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง และหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า

ROA ดีกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 55.88
Actual = ร้อยละ 7.01 
Target = ร้อยละ 4.87

ดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) ดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 2.39
Actual = 4.50 
Target = 4.61 ครั้ง/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) ดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 0.13
Actual = 118.70 
Target = 118.85 นาที/ราย/ปี

ความส�าเร็จในการทบทวน 
Competency Model เป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 100 
ระดับความผูกพันของพนักงาน
ปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย 
Actual = 4.40 
Target = 4.40

หน่วยสูญเสียสะสม 
(Total Loss)
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดีกว่า
เป้าหมายร้อยละ 0.28 
Actual = ร้อยละ 5.12 
Target = ร้อยละ 5.40

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน 
ISO27001 
และด�าเนินงานตามแผนของ
ธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่ง (ธรุกจิ Smart 
Home) ร้อยละ 100 
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จากผลการด�าเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงใน 

ปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบริหารจัดการความ

เสีย่งระดบัองค์กร ให้อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ครบทกุปัจจยัเส่ียง

นอกจากนี้  ในการเตรียมความพร ้อมเพ่ือการบริหาร 

ความเสีย่งให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในปี 2560 ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 

เกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระบุปัจจัยเสี่ยง

ที่เพิ่มเติมจากปัจจัยเสี่ยงข้างต้นอีก 4 ปัจจัย ที่เป็นประเภท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ (1) การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย

เทคโนโลยดีจิทัิล (Digital Transformation) (2) การวิเคราะห์

ศกัยภาพทางธรุกจิของบริษทัในเครอื และบริษทัลกูทีเ่กีย่วข้อง 

(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน และสูญเสีย 

รายได้จากกจิการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไปใช้พลงังานทดแทน 

และ (4) การไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างท�าระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 ได้

ตามกรอบเวลาท่ีก�าหนด เพื่อวางมาตรการจัดการความเส่ียง

ต่อเนื่องในปีถัดไป

ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic 
Risk)

ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security)

•  บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประเมิน
องค์กรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

•  ทบทวนและทดสอบแผนส�ารองการท�างานในภาวะฉุกเฉิน 
(Business Continuity Planning: BCP) ของระบบงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT) ทีส่�าคญั

•  ปรับปรุง IT Security ของศูนย์สั่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
(SCADA) 

•  น�าการบริหารและจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ Detect and 
Response ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาใช้งาน 

•   ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารศนูย์ข้อมลูของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(Data Center)

ด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
ที่ก�าหนด ร้อยละ 100

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปี	2560 ผลการด�าเนินงาน
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ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีความเพียงพอพร้อมจ่ายต่อปริมาณความต้องการ

ของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงให้

ความส�าคัญกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า ด้วยตระหนักดีว่า พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญอย่างยิ่ง 

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ [103-1]

โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประเมินและจัดท�าข้อมูลการพยากรณ์จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปริมาณหน่วยจ�าหน่าย 

และความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตรองรับถึงปี 2565 ซึ่งมีการพิจารณาถึงปัจจัยน�าเข้าในการพยากรณ์ความต้องการพลังงาน

ไฟฟ้า ประกอบด้วย ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย จ�านวนประชากร แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

และพลังงานทางเลือก และนโยบายภาครัฐต่างๆ เช่น รถยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค 

ตะวันออก แผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ในการจัดหา

พลังงานไฟฟ้าขององค์กร สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยมีสถิติข้อมูลการพยากรณ์ ดังนี้ 

การพยากรณ์จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

 17,095,797 17,436,899 17,779,955 18,123,641 18,469,219 18,802,512

 2.13 2.00 1.97 1.93 1.91 1.80

 1,609,842 1,647,513 1,702,759 1,758,005 1,813,251 1,868,498

 4.59 2.34 3.35 3.24 3.14 3.05

 74,263 78,127 81,970 86,246 90,811 95,467

 2.49 5.20 4.92 5.22 5.29 5.13

 6,693 7,009 7,389 7,761 8,136 8,528

 3.70 4.72 5.42 5.03 4.83 4.82

 12,531 14,472 14,882 15,631 16,398 17,045

 (0.53) 15.49 2.83 5.03 4.91 3.95

 1,305 1,386 1,416 1,447 1,477 1,508

 3.49 6.21 2.16 2.19 2.07 2.10

 5,046 5,453 5,712 5,971 6,230 6,489

 2.25 8.07 4.75 4.53 4.34 4.16

 312,657 324,560 339,964 355,368 370,772 386,176

 6.93 3.81 4.75 4.53 4.33 4.15

 19,118,134 19,515,419 19,934,047 20,354,070 20,776,294 21,186,223

 2.40 2.08 2.15 2.11 2.07 1.97

	 ข้อมูล

	 ค่าจริง	 	 	 ค่าพยากรณ์	(ราย)

	 	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 2565

หมายเหตุ: การพยากรณ์จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ไม่รวมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าแบบไม่คิดมูลค่า อาทิ ไฟแสงสว่างถนน ไฟสาธารณะ เป็นต้น

บ้านอยู่อาศัย

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการขนาดเล็ก

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการขนาดกลาง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการขนาดใหญ่

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการเฉพาะอย่าง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

องค์กรไม่แสวงหาก�าไร

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

สูบน�้าเพื่อการเกษตร

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ไฟชั่วคราว

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รวมทั้งหมด

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
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การพยากรณ์หน่วยจ�าหน่าย จ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า [EU10]

	 ข้อมูล

	 ค่าจริง	 	 ค่าพยากรณ์	(จิกะวัตต์-ชั่วโมง:	GWh)

	 	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 2565

บ้านอยู่อาศัย

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการขนาดเล็ก

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการขนาดกลาง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการขนาดใหญ่

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กิจการเฉพาะอย่าง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

องค์กรไม่แสวงหาก�าไร

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

สูบน�้าเพื่อการเกษตร

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ไฟชั่วคราว

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รวมทั้งหมด (ไม่รวมไฟฟรี)

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ไฟฟรี

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

 31,333 31,539 32,315 33,065 33,788 34,457

 1.29 0.66 2.46 2.32 2.19 1.98

 13,035 13,274 13,813 14,340 14,784 15,230

 2.67 1.84 4.06 3.81 3.10 3.02

 21,157 22,023 23,035 24,026 24,896 25,775

 1.22 4.09 4.59 4.30 3.62 3.53

 58,733 61,746 64,513 66,972 69,202 71,725

 2.71 5.13 4.48 3.81 3.33 3.65

 4,183 4,357 4,563 4,765 4,938 5,112

 0.26 4.16 4.74 4.42 3.65 3.51

 66 89 107 124 141 157

 (12.88) 34.44 19.84 16.22 13.14 11.39

 298 389 444 499 555 610

 11.56 30.34 14.25 12.47 11.09 9.98

 977 1,157 1,341 1,525 1,708 1,892

 (0.89) 18.51 15.87 13.69 12.05 10.75

 129,783 134,574 140,131 145,316 150,013 154,958

 2.01 3.69 4.13 3.70 3.23 3.30

 2,618 2,866 3,103 3,339 3,557 3,774

 6.68 9.49 8.25 7.62 6.51 6.10
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ส่วนที่ซื้อจาก การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

พลงังานไฟฟ้า (จกิะวัตต์-ช่ัวโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

ส่วนทีซ่ือ้จากกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พลงังานไฟฟ้า (จกิะวัตต์-ช่ัวโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

ส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ผลติ

พลงังานไฟฟ้า (จกิะวัตต์-ช่ัวโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

ส่วนที่ซื้อจากโรงไฟฟ้าเอกชน

ขนาดเล็กมาก (VSPP)

พลงังานไฟฟ้า (จกิะวัตต์-ช่ัวโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

 รวม

พลงังานไฟฟ้า (จกิะวัตต์-ช่ัวโมง)

  เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

 พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

  เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

 130,252 135,083 140,522 144,905 148,815 153,217

  19,721  20,362  21,196  21,951  22,657  23,393

 112 85 85 85 85 85

 8 8 8 8 8 8

 

 105 104 104 104 104 104

 6 6 6 6 6 6

 9,079 10,022 10,706 12,053 13,337 14,391

  854  935  979  1,055  1,110  1,160

 139,548 145,293 151,416 157,146 162,340 167,797

 1.80 4.12 4.21 3.78 3.31 3.36

 20,590 21,312 22,190 23,021 23,783 24,568

 (3.03) 3.51 4.12 3.74 3.31 3.30

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า [EU10]

	 ข้อมูล

	 ค่าจริง	 	 ค่าพยากรณ์

	 	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 2565

การเปรียบเทียบปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จัดหาไว้กับความต้องการไฟฟ้าที่คาดการณ์ ระหว่างปี 2560-2565 (EU 10)
(ล้านหน่วย)

 2560 2561 2562 2563 2564 2565

139,548

132,399

145,293

137,440

151,416

143,234

157,146

148,655

162,340

153,570

167,797

158,732

หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงไว้ในปี 2560 เป็นค่าจริง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จัดหาไว้ ปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
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การบริหารจัดการเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการในระยะยาว [EU6] [EU10] [103-2] [103-3]

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ด�าเนนิโครงการพฒันาระบบส่งและจ�าหน่าย ระยะที ่1 ซึง่เป็นโครงการต่อเน่ืองทีม่รีะยะเวลาด�าเนนิการ 

ต้ังแต่ปี 2558-2563 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาในด้านการปฏิบัติการ 

และบ�ารุงรักษา เพ่ิมขดีความสามารถและประสทิธภิาพของระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และปลอดภยัสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ลดหน่วยสญูเสยีในระบบจ�าหน่าย ตลอดจนตดิตัง้และเปลีย่นหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั 

ติดต้ังอปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่คุีณภาพและมาตรฐานทีส่งูขึน้ เพือ่ปรบัปรงุและเช่ือมโยงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในพืน้ทีธ่รุกจิอตุสาหกรรม  

นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว แหล่งชุมชนต่างๆ ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่และพื้นที่ส�าคัญ ให้มีขีดความมั่นคง 

ของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายและพื้นที่ด�าเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคเขต รวมทั้งสิ้น 12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต สรุปได้ดังนี้

 1) ภาคเหนือ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก  

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดลพบุรี

 2) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต 1 จงัหวดัอุดรธาน ีการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 2 จงัหวดั 

  อุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

 3) ภาคกลาง ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต 1 จงัหวดัอยธุยา การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต 2 จงัหวดัชลบรุ ีการไฟฟ้า 

  ส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครปฐม

 4) ภาคใต้ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดเพชรบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดยะลา

แผนการด�าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจ�าหน่าย ระยะที่ 1

	 การด�าเนินงาน	 ภาคเหนือ
	 ภาคตะวันออก	

ภาคกลาง	 ภาคใต้	 รวม
	 	 	 เฉียงเหนือ

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์

 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (แห่ง) 12 18 24 7 61

 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก (แห่ง) 1 1 8  1  11

 เพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลง (เมกะโวลต์แอมแปร์) 250  375  400  450 1,475

 สายส่งรองรับสถานีไฟฟ้า (วงจร-กิโลเมตร) 294 433 507 139 1,373

 ที่ดินก่อสร้างสถานีในแผนฯ ถัดไป (แห่ง) 11 11 27 5  54

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์

 สายส่ง Loop Line (วงจร-กิโลเมตร) 64 31 1 193 289

 ปรบัปรุงสถานไีฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
 (แห่ง) 

8 3 2 5 18
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	 การด�าเนินงาน	 ภาคเหนือ
	 ภาคตะวันออก	

ภาคกลาง	 ภาคใต้	 รวม
	 	 	 เฉียงเหนือ

งานก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง 22/33 กิโลโวลต์

 ก่อสร้างระบบสายจ�าหน่ายแรงสูงเหนือดิน
 2,445 2,816 1,151 1,375 7,787

 (วงจร-กิโลเมตร)

 ปรับปรุงระบบสายจ�าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 
1,898 2,168 514 2,480 7,060

 (วงจร-กิโลเมตร)

 ปรับปรุงระบบสายจ�าหน่ายแรงสูงใต้ดิน 
13 4 2 4 23

 (วงจร-กิโลเมตร)

 ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ชุด) 41 49 - - 90

 ติดตั้งรีโคลสเซอร์ (ชุด) 165 415 18 139 737

 ติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ (ชุด) 623 830 1,162 680 3,295

 ติดตั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR) (ชุด) 27 6 3 11 47

 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ (ชุด) 505 489 17 194 1,205

 ติดตั้งดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ (ชุด) 1,303 4,930 - - 6,233

 ติดตั้งมาร์มาสเตอร์ (ชุด) 26 42 45 29 142

งานก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า

 ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า 
788 667 653 1,245 3,353

 (วงจร-กิโลเมตร)

 ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายแรงต�่า 
2,752 3,132 843 2,050 8,777

 (วงจร-กิโลเมตร)

 ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย 
936 484 213 1,505 3,138

  (วงจร-กิโลเมตร)

 ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย 
600 782 359 884 2,625

 (วงจร-กิโลเมตร)

 ติดตั้งหม้อแปลงจ�าหน่ายเพิ่มเติม 
569,080 279,600 72,440 208,000 1,129,120

 (กิโลโวลต์แอมแปร์)

 เปลี่ยนขนาดหม้อแปลงจ�าหน่าย 
141,010 232,990 84,965 78,865 537,830

 (กิโลโวลต์แอมแปร์)

 น�าหม้อแปลงจ�าหน่ายลูกเดิมมาติดตั้งใช้งาน 
41,630 16,270 7,115 17,760 82,775

 (กิโลโวลต์แอมแปร์)

 เปลี่ยนจุดติดตั้งหม้อแปลงจ�าหน่าย 
9,920 19,390 6,830 - 36,140

 (กิโลโวลต์แอมแปร์)

 ติดตั้งดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ (ชุด) 1,237 829 333 190 2,589

 ติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ (ชุด) 45 117 3 1 166

 ติดตั้งรีโคลสเซอร์ (ชุด) 27 70 3 1 101
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ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณในการลงทุนรวมท้ังสิ้น 62,679 ล้านบาท โดยประโยชน์ของโครงการจะช่วย 

เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับ 

การให้บริการกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จนถึงปี 2564 อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพในการบริการกระแสไฟฟ้า 

ให้มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าซ่ึงสามารถช่วยลดจ�านวนครั้งที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และระยะเวลา 

ที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นอกจากนี้ยังได้น�าเสนอขออนุมัติโครงการในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้าตาม

ความจ�าเป็น และเหมาะสมกับกลุ่มผู ้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นท่ี โดยค�านึงถึงเทคโนโลยีท่ีสร้างความพลิกผัน (Disruptive  

Technology) และเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานขององค์กร เพือ่รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่พิ่มขึน้ใน

อนาคตจนถึงปี 2567 อีกด้วย

ในด้านการบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์สวิตซ์เกียร์ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และ

ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง และบ�ารุงรักษาสายเคเบิลใต้ดินภายในสถานีไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้สถานีไฟฟ้า

มีความพร้อมส�าหรับการให้บริการส่งผ่านก�าลังไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ท่ีมีอายุ 

การใช้งานเป็นระยะเวลานาน ลดสถิติปัญหาไฟฟ้าดับโดยไม่มีแผนจากสถานีไฟฟ้า ลดระยะเวลาด�าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ที่ช�ารุดจากการเปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานตามแผนปรับปรุงสถานีไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นที่อุปกรณ์หลัก

ภายในสถานีไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง สวิตซ์เกียร์ สายเคเบิลใต้ดิน เป็นต้น โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มีแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า และพัฒนาขีดความสามารถในการบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า ได้แก่ 

 • บ�ารุงรักษาอุปกรณ์หลักระบบไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ภายในสถานีไฟฟ้า 12 เขต จ�านวน 460 สถานีไฟฟ้า

 • บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเขตภาคเหนือ จ�านวน 89 เครื่อง

 • บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 74 เครื่อง

 • บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเขตภาคกลาง จ�านวน 229 เครื่อง

 • บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเขตภาคใต้ จ�านวน 95 เครื่อง

 • ติดตั้ง Power Transformer Monitoring System กับหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังทุกเขต จ�านวน 94 เครื่อง (วางแผนเริ่ม 

  ด�าเนินการปี 2561 จ�านวน 64 เครื่อง)

 • ตดิตัง้ระบบ Partial Discharge (PD) Monitoring System ส�าหรบั Gas Insulate Switchgear (GIS) ภายในสถานไีฟฟ้า 

  พื้นที่ส�าคัญ จ�านวน 2 ชุด

 • เปลี่ยน On-Load Tap Change (OLTC) type H เป็น type W ของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังที่เสี่ยงต่อการช�ารุด จ�านวน  

  8 เครื่อง

 • เปลี่ยนทดแทน Capacitor Bank ระบบจ�าหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลต์ และ 33 กิโลโวลต์ จ�านวน 13 สถานีไฟฟ้า

 • เปลี่ยนทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง ที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (33 ปี) และไม่มีอะไหล่บ�ารุงรักษา จ�านวน  

  3 เครื่อง

 • จัดตั้ง Transformer Oil’s Laboratory ส�าหรับทดสอบและประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง

 • จัดหาอุปกรณ์หลักในลานไกไฟฟ้า (Switchyard) ส�ารองกรณีฉุกเฉิน อาทิ Current Transformer (CT) Inductive  

  Voltage Transformer (IVT) และ Cable Termination 

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) ในการบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง
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 • ต่อยอดโครงการน�าร่องระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ (Battery Monitoring System: BMS) ภายในสถานีไฟฟ้า มาใช้ใน 
  สถานีไฟฟ้าที่ส�าคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยมีงบประมาณที่ใช้ท้ังหมดในปี 2560 จ�านวน 331,840,000 บาท ซึ่งแยกเป็นงบประมาณในด้านการปรับปรุงพัฒนา  
และบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า จ�านวน 70,240,000 บาท งบประมาณในด้านพัฒนาขีดความสามารถในการบ�ารุงรักษา 
สถานีไฟฟ้า จ�านวน 53,700,000 บาท และงบประมาณในด้านการปรับปรุงพัฒนาและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง  
จ�านวน 208,200,000 บาท

แผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้า [EU6] [EU10] [103-2]
ระบบไฟฟ้าประกอบด้วย ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า (Power Generation System) ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power  
Transmission System) และระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Distribution System) หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ 
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากับระบบไฟฟ้า อาจเกิดปัญหาระบบผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจนเกิดความ
ไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า ท�าให้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าลดลง เป็นเหตุให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความไม่สมดลุของระบบไฟฟ้ามหีลายสาเหต ุเช่น เหตกุารณ์ทีโ่รงไฟฟ้าหลดุออกจากระบบ (Generator Tripping) และระบบส่ง 
พลังงานไฟฟ้าหลุดออกจากระบบ (Transmission Line Tripping) ท่ีส่งผลท�าให้ค่าความถ่ีของระบบไฟฟ้ามีการเบี่ยงเบนไป 
หรือเกิดเหตุบกพร่องกับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ท�าให้ไม่สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ โดยหากเกิดเหตุการณ์ 
ในลักษณะดังกล่าวแล้ว และก�าลังผลิตพลังงานไฟฟ้าในขณะนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า จะส่งผลต่อ 
ความสมดุลของระบบไฟฟ้าในทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าแผนการปลดโหลดกรณี
เหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถูกน�ามาใช้เพ่ือช่วยรักษาความสมดุลของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และลด 
ผลกระทบที่จะเกิดต่อลูกค้าให้น้อยท่ีสุด หากการปลดโหลดมีแนวโน้มใช้ระยะเวลานานหลายช่ัวโมง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
ใช้หลกัการหมนุเวยีนโหลด (Rotational Load Shedding) โดยปลดโหลดแต่ละกลุม่เวยีนสลบักนัไป และก�าหนดระยะเวลาการ
ปลดโหลดที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มโหลดที่ปลดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจ่ายไฟได้ตามปกติ เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อลูกค้าให้ 
น้อยที่สุด อีกทั้งจะพิจารณาปรับปรุงแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน

การจัดการด้านไฟฟ้า	และประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

ในปัจจุบัน ทั่วโลกได้ให้ความส�าคัญเรื่องวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน เนื่องจากการใช้พลังงานมีแนวโน้มที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะทีก่ารผลิตเพือ่ตอบสนองความต้องการใช้พลงังานเพยีงทางเดยีว ย่อมก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ แหล่งทรัพยากร
พลังงานที่นับวันจะหมดไป ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะท่ีเกิดจากการเผาผลาญพลังงานเช้ือเพลิง โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการด�าเนินการบริหารจัดการเพื่อ 
จัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้เพียงพอ (Supply Side Management: SSM) เพียงด้านเดียว
อาจไม่เพียงพอ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการด้านไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) โดยการส่งเสริม 
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้สมดุลกับการผลิตและจ�าหน่าย ส่งเสริมการ 
อนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าท่ีม ี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด [103-1]
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนดให้มีคณะท�างานจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า โดยมีรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานวางแผน

และพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นประธาน มีหน้าที่ในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และก�าหนดรูปแบบและการจัดท�าแผนงาน  

DSM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และก�าหนดให้ม ี

คณะท�างานย่อยจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคณะท�างานย่อยฯ มีรองผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริม 

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธาน มีหน้าที่ในการพิจารณาและจัดท�าร่างแผนงาน DSM พร้อมทั้งก�าหนด 

แนวทางประชาสัมพันธ์ โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการก�าหนดแผนงานและด�าเนินโครงการตามแผนงาน DSM 

ทีส่�าคญั อาท ิโครงการด้านการบรหิารจัดการด้านความต้องการใช้พลงังาน ซึง่เป็นการน�าระบบบรหิารจดัการพลงังานภายใน

อาคาร (Building Energy Management System: BEMS) ที่สามารถบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจติดตามการใช้พลังงาน

ในอาคาร โดยมีการน�าเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจวัด และควบคุมพลังงาน 

ท�าให้อปุกรณ์ในแต่ละส่วนสามารถเชือ่มต่อเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้พลงังานทัง้หมด

ภายในอาคาร โดยด�าเนินการที่อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ รวมทั้งอาคารส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต

และอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) ทั้ง 12 เขต มีระยะเวลาด�าเนินการ 48 เดือน (ปี 2560-2563) และงบประมาณ 

การลงทุน จ�านวน 19 ล้านบาท ด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) ของ 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ส�านกังานใหญ่ โดยมแีผนงานการตดิตัง้ใช้งานเครือ่งท�าน�า้เยน็ (Chiller) ประสทิธภิาพสงู ซึง่น�าเทคโนโลยี

การท�างานระบบเพลาด้วยแรงเหวีย่งชนิดปลอดสารหล่อลืน่ลอยตวัด้วยแรงแม่เหลก็ (Oil-free Magnetic Bearing Centrifugal  

Chiller) ทีใ่ช้เทคโนโลยโีรเตอร์ลอยอยูใ่นอากาศจากแรงผลกัของแม่เหลก็ โดยไม่ต้องใช้ตลบัลกูปืนและน�า้มนัหล่อลืน่เหมอืนกบั 

Chiller แบบเดิม ท�าให้มีประสิทธิภาพการท�าความเย็นสูง (ประมาณ 0.58 kW/TR) และสามารถรับภาระการท�าความเย็น

ที่มีค่าน้อยกว่าตามที่ได้ออกแบบไว้ (Part Load) ได้ดี ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาต�่า โดยด�าเนินการในพื้นที่อาคาร 3  

อาคาร LED และอาคาร SCADA ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ มีระยะเวลาด�าเนินการ 36 เดือน (ปี 2560- 

2562) และงบประมาณการลงทุน จ�านวน 86 ล้านบาท ด�าเนินโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน 

หลังคาอาคารส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Solar PV Rooftop) ซึ่งปัจจุบันต้นทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์มีราคาลดลงมาก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด น�าพื้นที่ว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าลงได้ มีระยะเวลาด�าเนินการ 48 เดือน (ปี 2560-2563) และงบประมาณ 

การลงทุน จ�านวน 460 ล้านบาท หรือประมาณ 67,800 บาท/กิโลวัตต์พีค (kWp) และด�าเนินโครงการบริหารจัดการเพ่ือ 

การประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม โดยด�าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์

การใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดท�าข้อเสนอโครงการ และประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง และส่งเสริมให้

เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาด�าเนินการ 48 เดือน (ปี 2560-2563) และงบประมาณการลงทุน จ�านวน  

16 ล้านบาท นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีแผนงาน DSM ที่ส�าคัญอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของแผนงาน ตามประเภท

โครงการต่างๆ สรุปไว้ดังนี้ [103-2] [103-3]



55 รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560

แผนงานการจัดการด้านไฟฟ้า [EU7] [103-2]

 
แผนงาน	DSM	 ประเภทของ	 รายชื่อโครงการ

	 ระยะเวลาการด�าเนินงาน

	 	 โครงการ	 	 2560	 2561	 2562	 2563

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

ลูกค้าของ
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

ไฟแสงสว่างถนน
และไฟสาธารณะ

ตรวจวัดและพิสูจน์
ผลการประหยัดพลังงาน

(Measurement &
Verification)

Chiller

Solar PV Rooftop

อาคารเขียว
(Green Building)

CSR

การให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย

ผู้ใช้ไฟรายย่อย
(ที่อยู่อาศัยและ
ธุรกิจขนาดเล็ก)

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่
(โรงงานอุตสาหกรรม)

หน่วยงานภาครัฐ

การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์

1. ระบบบริหารจดัการการใช้พลงังานในอาคาร

2. โครงการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
 ส�าหรับสถานีไฟฟ้าแบบไม่มีช่างไฟฟ้า
 ประจ�าสถานี (Unmanned Substation)

3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับ
 อากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) ในส�านกังาน 
 กฟภ. และอาคาร SCADA

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับ
 อากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) ของ กฟภ. 
 ส�านักงานใหญ่

5. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
 แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารส�านักงาน
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (Solar PV Rooftop)

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 
 และทางเชื่อมอาคาร กฟภ . ส�านักงานใหญ่ 
 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน LEED ระดบั GOLD

7. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยว
 เชิงวัฒนธรรม

8. โครงการน�าร่องสถานอัีดประจยุานยนต์ไฟฟ้า 
 และระบบการบริหารจัดการโครงข่ายเครื่อง
 อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. (เส้นทาง
 สุวรรณภูมิ–พัทยา)

9. โครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ
 พลังงานส�าหรับภาคอาคารธุรกิจ

10. โครงการน�าร่องการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
 ในภาคครัวเรือน

11. โครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ 
 พลังงานส�าหรับภาคอุตสาหกรรม

12. โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด
 พลังงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
 ภาครัฐ

13. ระบบประหยัดพลังงานไฟถนนแบบ
 บูรณาการประสิทธิภาพสูง
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ทั้งนี้ภายใต้แผนการจัดการด้านไฟฟ้าดังกล่าว มีแผนงานที่ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 ที่ส�าคัญ ได้แก่

แผนงานภายในองค์กร

 • แผนงานเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนย์ โดยด�าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ประหยดั 

  พลังงาน ส�าหรับเครื่องปรับอากาศ จ�านวน 1,000 เครื่อง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 

แผนงานภายนอกองค์กร

 • โครงการให้บรกิารท่ีปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ภาคธรุกจิและภาคอตุสาหกรรม โดยด�าเนนิการก�าหนดเป้าหมาย 

  เป็นผลการประหยดัพลงังานจากการประเมนิ โดยแบ่งเป็นพืน้ทีท่ัง้ 12 เขต เขตละ 300,000 กโิลวตัต์-ชัว่โมง/ปี ปัจจบุนั 

  น�าเสนอมาตรการการจัดการพลงังานไปแล้วจ�านวน 20 แห่ง ซ่ึงจะสามารถให้ผลการประหยดัพลงังาน เขตละ 1,000,000  

  กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

 • โครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลงังานระบบแสงสว่าง ภายในโรงพยาบาลบงึกาฬ โดยด�าเนนิการติดตัง้ 

  หลอด LED จ�านวน 2,034 หลอด แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2560 โดยมีผลการประหยัดพลังงาน 273,474  

  กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

 • โครงการบรหิารจดัการเพือ่การประหยดัพลงังานด้านไฟฟ้าของกรมศลุกากร โดยด�าเนนิการตดิตัง้หลอด LED จ�านวน  

  22,598 หลอด แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2560 โดยมีผลการประหยัด 1,799,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 

นอกจากน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ร่วมกับคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ด�าเนิน “โครงการ Demand  

Response รองรบัการขาดแคลนก๊าซธรรมชาต ิในเดอืน มนีาคม-เมษายน 2560” เป็นการใช้มาตรการ Demand Response 

(DR) แบบที่เรียกว่า มาตรการตอบสนองแบบฉุกเฉิน (Emergency Demand Response Program: EDRP) ซึ่งเป็นมาตรการ 

ในการลดหรือเฉลี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่ระบบมีความต้องการใช้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าสูงไปสู่ช่วงเวลาอื่นเพื่อลด

ภาระค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติที่ขาดหายไป โดยให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ให้

ความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในขณะที่เกิดเหตุการณ์เป็นเงินค่าชดเชยตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถบริหารจัดการให้มี

การใช้ลดลง 

การใช้มาตรการ EDRP ในครั้งนี้เป็นการใช้มาตรการเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้น�้ามันดีเซลทดแทนก๊าซธรรมชาติ 

และพืน้ทีซ่ึง่ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวมาก โดยภายใต้โครงการฯ ยงัได้ร่วมกบั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า

นครหลวง สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลงังาน เชญิชวนให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทกจิการขนาดใหญ่ (ประเภท 4) 

ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีสนใจและมี

ศักยภาพในการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงปลายเดอืนมนีาคม เข้าร่วมโครงการฯ โดยในพืน้ทีบ่รกิารของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค มผู้ีเข้า

ร่วมโครงการจ�านวน 146 ราย มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับเงินชดเชยจ�านวน 137 ราย (ไม่สามารถลดได้ 9 ราย) หน่วยที่ได้รับการชดเชย  

คิดเป็นจ�านวน 1,466,292.95 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และเงินชดเชยรวมคิดเป็นเงินจ�านวน 4,398,878.72 บาท
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แนวทางการบริหารจัดการเพื่อควบคุมหน่วยสูญเสีย [103-2] [103-3] 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี/นโยบาย และการก�ากับ

ดูแลเรื่องการลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

ซึง่ก�ากบัดแูลผลการด�าเนินงานดา้นการควบคมุสดัสว่นรอ้ยละของหน่วยสญูเสยีในระบบไฟฟ้า ตามบนัทกึข้อตกลงการประเมนิ

ผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ�าปี 2560 ที่ได้มีการก�าหนดเกณฑ์วัดผลการด�าเนินงานร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า  

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า และการปรับปรุงตัวประกอบ 

ก�าลังไฟฟ้าเพื่อก�ากับดูแลเรื่องการลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญดังนี้

 

 • ก�าหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า โดยแยกรายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต/รายภาค และแผน 

  การด�าเนินงานลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า

  • ติดตามและประเมินผลค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์ประเมินผล

  • เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจ่ายไฟฟ้า

  • จัดตั้งคณะท�างานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า

โดยในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมหน่วยสูญเสีย จะถูกประเมินเบื้องต้นจากสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการพลังงานไฟฟ้า

สูญเสียของระบบ คือ สมมติฐานด้านสถิติ และแนวโน้มของค่าหน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต ประกอบกับอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงอัตราการเติบโตของผู้ใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน

ทั้งนี้จากการด�าเนินงานเพื่อควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า พบว่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าทางเทคนิค (Technical Loss) 

ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักจากสายป้อนแรงดันสูง หม้อแปลงจ�าหน่าย สายป้อนแรงดันต�่า และจุดต่อของอุปกรณ์ และปัญหาด้าน

หน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Loss) เกิดจากการละเมิดการใช้ไฟฟ้า หรือเกิดจากการท�างานที ่

ผิดปกติของมิเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดในการด�าเนินงานเพื่อแก้ไข แต่เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมิเตอร์จ�านวนมาก 

ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะมิเตอร์ในระบบจ�าหน่ายแรงต�่า ส่งผลให้เกิดหน่วยสูญเสียในปริมาณมากถ้าไม่มีการแก้ไข 

ได้ทนัเวลา ดงันัน้จึงมกีารน�าระบบการตรวจสอบความผดิปกตขิองมเิตอร์โดยการใช้ข้อมลูจากระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS)  

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผนวกกับระบบงานสาธารณูปโภค (SAP IS-U) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าหรือ 

มิเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดค่าหน่วยสูญเสียท่ีเกิดจากการละเมิด หรือจากมิเตอร์ท่ีช�ารุดของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ

จ�าหน่ายแรงต�่า และช่วยในการวิเคราะห์หน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่ายแรงต�่าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังได้เริ่มน�าโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (U-CUBE) มาใช้เพื่อผนวกฐานข้อมูล

จากระบบ GIS กับระบบ SAP IS-U เพื่อตรวจสอบมิเตอร์ โดยกระจายและน�าร่องในบางพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 

แต่ละเขต พร้อมสอนและอธิบายวิธีการใช้งานจริงแล้วน�าผลมาวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริง 

เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม U-CUBE ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแผนในการพัฒนาอย่างเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม 

ทกุการตรวจสอบลกัษณะความผิดปกติของมเิตอร์ และเพิม่ปรมิาณการตรวจสอบ เช่น จดัท�าระบบการตดิตามผลการด�าเนนิงาน 

การตรวจสอบมิเตอร์ตามเกณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก�าหนดรูปแบบและการรายงานผลเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

มิเตอร์ การปรับปรุงค่าไฟฟ้า การด�าเนินคดีกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการละเมิด และพัฒนาระบบการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติส�าหรับ

รายการเคลื่อนไหวมิเตอร์ในระบบ SAP IS-U และระบบ GIS ให้มีความถูกต้อง ตรงกัน และเป็นปัจจุบัน
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ความยาวสายส่งบนดินและสายส่งใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ�าแนกตามระดับแรงดันไฟฟ้า

การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2558-2560 [EU12]

สายส่งบนดิน

สายส่งใต้ดิน

สายส่งใต้น�้า

ระบบส่ง

ระบบจ�าหน่ายแรงสูง

ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า

ระบบส่ง

ระบบจ�าหน่ายแรงสูง

ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า

ระบบส่ง

ระบบจ�าหน่ายแรงสูง

ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า

 230 กิโลโวลต์

 115 กิโลโวลต์

 69 กิโลโวลต์

 33 กิโลโวลต์

 22 กิโลโวลต์

 19 กิโลโวลต์

 400/230 โวลต์

 230  กิโลโวลต์

 115  กิโลโวลต์

 69  กิโลโวลต์

 33  กิโลโวลต์

 22  กิโลโวลต์

 19  กิโลโวลต์

 400/230 โวลต์

 230  กิโลโวลต์

 115  กิโลโวลต์

 69  กิโลโวลต์

 33  กิโลโวลต์

 22  กิโลโวลต์

 19  กิโลโวลต์

 400/230 โวลต์

 -

12,062.67

17.65

28,024.16

260,414.67

18,704.25

461,721.30

-

185.25

-

117.10

1,526.91

-

1,528.32

-

98.09

-

115.98

86.70

-

-

	 ชนิดสายส่ง	 ระดับแรงดันไฟฟ้า	 ระยะทาง	(วงจร-กิโลเมตร)

เป้าหมายการสญูเสยีรวม (Total Target Loss) 5.46 5.36 5.40

การสูญเสียรวม (Total Loss) 5.50 5.40 5.12

	 	 	 สัดส่วนร้อยละของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

	 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า	 	 ในระบบส่งและระบบจ�าหน่าย

	 	 2558	 2559	 2560

หมายเหตุ: - การสญูเสยีพลงังานไฟฟ้าทางเทคนคิ (Technical Loss) ส่วนใหญ่มสีาเหตหุลกั ดงันี ้สายป้อนแรงดนัสงู หม้อแปลงจ�าหน่าย สายป้อน

  แรงดันต�่า และจุดต่อของอุปกรณ์

 - การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Loss) พิจารณาจากการน�าหน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่ายรวมหักด้วย

  ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียทางเทคนิค โดยมักมีสาเหตุจากความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์วัดปริมาณไฟฟ้า การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ครบถ้วน 

  ตลอดจนการจดหน่วยไฟฟ้าหรือการเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน และการลักลอบใช้ไฟฟ้า

 - อตัราการสญูเสยี (Loss) คือ พลังงานไฟฟ้าทีส่ญูเสยีในการส่งและจ่ายไฟฟ้า โดยเท่ากบัพลงังานส่วนต่างระหว่างพลงังานสทุธทิีร่ะบบ 

  ส่งไฟฟ้ารับจากผู้ผลิตไฟฟ้า (Power Producers) กับพลังงานไฟฟ้าที่ระบบส่งไฟฟ้าจ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า (Load)
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้า	[EU8]

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้ความส�าคญักบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจ�าหน่ายไฟฟ้า จงึได้ก�าหนดนโยบายด้านการวจิยัและ

พัฒนาที่ชัดเจน มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม  

ด้วยการน�าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้มีการท�างานอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

ลดระยะเวลาค่าใช้จ่าย และเพิม่ศักยภาพบคุลากร อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการบรหิารทรพัย์สนิทางปัญญา โดยการใช้ประโยชน์

จากผลงานวจิยั พฒันาและนวตักรรมเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร และสนบัสนนุ ส่งเสรมิการสร้างแรงจูงใจ การพฒันานกัวจิยั

และนกัประดษิฐ์ การสร้างบรรยากาศการมส่ีวนร่วมอย่างกว้างขวาง การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรสนบัสนนุอย่างเพยีงพอ  

ตลอดจนพัฒนากฎระเบียบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการน�านวัตกรรมไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

ด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานก�ากับด้านพลังงานของไทย และทิศทาง

การใช้พลังงานของประเทศที่มุ่งให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงานใน 

สังคมไทย [103-1] [103-2]

โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ค�านึงถึงผลลัพธ ์

งานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงสู่เชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงาน 

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง (Smart Grid & Strong Grid) เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้า 

ให้มคีวามมัน่คง มปีระสทิธภิาพ และทนัสมยั เช่น การพฒันาระบบไฟฟ้าส�าหรบัเมืองใหญ่ เมอืงท่องเทีย่ว และเมอืงอตุสาหกรรม 

การพัฒนาหรือจัดหาอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อใช้งานในระบบไฟฟ้า การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า เป็นต้น และการศึกษาแนวทาง

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า นอกจากนี้ยังก�าหนดให้มีการพัฒนาศูนย์ทดสอบส�านักงานใหญ่เพื่อรองรับงานวิจัย 

และนวัตกรรม รวมถึงการออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอนาคต เพื่อสามารถทดสอบอุปกรณ์และยืนยันคุณภาพของ 

อุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้งานในระบบไฟฟ้า และเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย รวมถึงการ

สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานวิจัยอื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ตลอดจนแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน สอดคล้องกับกรอบแนวทางและทิศทาง 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามยุทธศาสตร์เรื่องส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการวิจัย/พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนดให้กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม (กวน.) มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการด�าเนินการ 

ต่างๆ ของกองทุนวิจัยและพฒันาเทคโนโลยขีองการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่ห้ทนุสนบัสนนุแก่หน่วยงานวิจยัภายใน  

และภายนอก เพื่อท�าการศึกษา วิจัย ทดลอง จัดท�าหรือพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการ

กองทุนวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานต่างๆ 

ของกองทุนฯ เช่น แต่งต้ังคณะกรรมท�างานต่างๆ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พิจารณาปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของ 

กองทุนฯ และพิจารณาปัญหาอุปสรรค/การขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการด�าเนินงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยที่ได้รับทุน เป็นต้น 

โดยในปี 2560 ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ เป็นจ�านวน 59.41 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา 

ต่างๆ โดยมีสัดส่วนการใช้งบประมาณดังนี้ [103-2] [103-3]
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	 โครงการวิจัยและพัฒนา	ปี	2560	 งบประมาณ	(บาท)	 สัดส่วน	(ร้อยละ)

• ต้นแบบอุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Concentrator Unit: DCU) 
 ส�าหรับระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advance Metering Infrastructure: AMI)  711,600 1.20
 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ต้นแบบอุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Concentrator Unit: DCU) 
 ส�าหรับระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advance Metering Infrastructure: AMI) 702,965 1.18
 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ขยายผลเคเบิลสเปเซอร์และห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ  929,876 1.57

• สถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ต้นแบบรองรับมาตรฐาน CHAdeMO 1,916,533 3.23

• การพัฒนาประสิทธิภาพ Impulse Pump-as-Turbine จากเครื่องสูบน�้า 4,229,416 7.12

• การพัฒนาและติดตั้งระบบไฟส่องสว่างถนนแบบประหยัดพลังงานที่เกาะเต่า  190,630 0.32

• โครงการศึกษาเปรียบเทียบและแนวทางการส่งเสริมรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 
13,886,532 23.38

 เพื่อสังคมคาร์บอนต�่าของประเทศไทย (ค่ารถโดยสาร)

• ตู้รับช�าระเงินอัตโนมัติ (PEA GENIUS II) ขยายงานทั่วประเทศ 3,904,444 6.57

• ระบบโครงข่ายเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วส�าหรับโครงการไฟฟ้าอัจฉริยะ 
7,874,560 13.26

 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ศึกษาผลกระทบของสถานีอัดประจุแบตเตอรี่แบบรวดเร็วที่ส่งผลกระทบต่อ  15,547,200 26.17
 ระบบไฟฟ้า

• การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน  1,540,000 2.59

• ระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมาก  
7,973,680 13.42

 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รวม 59,407,436 100

นอกจากนีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยงัมโีครงการวจัิยและพฒันานวตักรรมด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีส�าคญัอืน่ๆ ซึง่ถูกน�าไปด�าเนินการ 

ต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้า อาทิ   

โครงการการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบรหิารและจดัการพลงังานไฟฟ้าอจัฉรยิะ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA HiVE 

Platform) ส�าหรับบ้านพักอาศัย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้าในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการ

ใช้พลงังานในปัจจบุนัและอนาคต (Demand Response) รวมท้ังเพือ่รณรงค์การใช้พลงังานทดแทนภายในอาคาร (Renewable 

Energy) และเป็นวิธีการที่ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากโครงการ PEA HiVE Platform ได้แก่ (1) ได้ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบรหิารและจดัการพลงังานอจัฉรยิะ 

(PEA HiVE Platform) ที่ท�างานได้อย่างสมบูรณ์บนระบบโลคอล (Local) และรองรับการท�างานบนระบบคลาวด์ (Cloud)  

(2) ได้อัลกอริทึมด้านการจัดการพลังงานภายในบ้านพักอาศัยให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพลังงานทดแทนท่ีผลิตได ้

เช่น Rooftop Solar PV (3) ได้ชุดรายการอุปกรณ์อัจฉริยะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 

ทางเลอืกของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (4) ได้พฒันาบคุลากรของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้มพืีน้ฐาน มคีวามพร้อมในการศกึษาและ

พัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) (5) ได้บ้านสมาร์ทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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เป็นสถานที่ทดลองจัดแสดงแลกเปลี่ยน/ถ่ายโอนเทคโนโลยี และใช้เป็นสถานที่ทดสอบเพื่อรับรองความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

ที่สั่งการควบคุมและเชื่อมโยงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) กับ PEA HiVE Platform ในอนาคต

การปรับปรุงกระบวนการท�างานลดหน่วยสูญเสียที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค (Non-Technical Loss) ผู้ใช้ไฟรายย่อยโดยใช้

นวัตกรรมโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (U-CUBE) จากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน่วย 

สูญเสียด้าน Non-Technical Loss แต่ละปีคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของมิเตอร์

หรือการละเมิดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งกระบวนงานในการตรวจสอบ สั่งการ และการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

มีหลายขั้นตอน อีกทั้งการมีปริมาณมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยมากถึง 18 ล้านราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงพัฒนาโปรแกรม

ระบบสารสนเทศในการรวมรวมข้อมลูทีเ่กีย่วกบัมเิตอร์จากหลายแหล่ง ให้เป็นฐานข้อมลูรวม เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องเข้าถงึได้ทกุมติ ิ

ของข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อรองรับการด�าเนินงาน อาทิ (1) โปรแกรมระบบงานตรวจสอบมิเตอร์ (SCS-Check 

Meter) เพื่อใช้รองรับกระบวนงานการตรวจสอบมิเตอร์และบันทึกผลข้อมูลใบสั่งจากระบบ U-CUBE (2) โปรแกรมตรวจสอบ

มเิตอร์ผ่านโทรศพัท์เคลือ่นที ่(Mobile Application) เพือ่บนัทกึผลข้อมลูใบสัง่จากระบบ U-CUBE เมือ่ผูต้รวจสอบไปด�าเนนิการ 

ตรวจสอบมิเตอร์ ณ สถานที่ติดตั้งมิเตอร์ (3) โปรแกรมจดหน่วย PTC e-form เพื่อจ�าแนกลักษณะการช�ารุดของมิเตอร์

และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ท�าให้เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้ในปี 2560  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถลดต้นทุนหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดภาระงานค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานลงได้เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 660 ล้านบาท

นอกจากน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังให้ความส�าคัญกับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะ 

และประสบการณ์มาพฒันา และวจัิยเพือ่ให้เกดินวตักรรมด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยมงีานวจิยัทีส่�าคญัทีเ่ป็นผลงานในปี 2560  

ได้แก่ รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน “ชุดตรวจจับสัญญาณสื่อสารควบคุม SCADA (Detection  

Communication Signal Control SCADA)” และรางวัลพิเศษ ชื่อผลงาน “ระบบตรวจหาเฟสที่มิเตอร์ติดตั้งในระบบ

ไฟฟ้า (Electricity Phase Identification System)” ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติในงาน 13th Taipei International 

Invention Show & Technomart (INST2017) ณ กรงุไทเป ประเทศไต้หวนั รางวัลสิง่ประดิษฐ์ระดบัเหรยีญเงนิ ชือ่ผลงาน 

“จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick)” รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน “เครื่องมือตรวจสอบแรงบีบ

เครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Hydraulic Criping Tool Checking Device)” และรางวัลพิเศษ ชื่อผลงาน “จะงอยอินทรีย์ 

(Hotline Cuttable Tie Stick)” ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

รวมถึงผลงานชื่อ “Solar Hero Application” ที่ได้รับรางวัล People’s Choice จากงาน Smart Energy Hackathon 

Southeast Asia น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบุคลากรทุกคน

ยิ่งไปกว่าน้ัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Innovation Center) โดยร่วมมือ

กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างศูนย์นวัตกรรมการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการฝึกฝนบุคลากรในด้านระบบไฟฟ้า 

เทคโนโลยด้ีานข้อมลูข่าวสาร และการตดิต่อสือ่สาร (Information Communication Technology: ICT) รวมถงึการแพร่หลาย 

ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid ในประเทศไทย โดย PEA Innovation Center จะด�าเนินการศึกษาวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการให้บริการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
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ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ โดยค�านึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ด้านการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย 

ก๊าซเสียในอากาศของประเทศไทย

ส�าหรับ PEA Innovation Center ถือเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะก่อสร้างขึ้น  

ณ ชั้น 3 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มส�าหรับการวิจัย คิดค้น และทดสอบนวัตกรรม

ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเป็นศูนย์นวัตกรรมที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าเข้ากับด้านเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย  

โดยในระยะแรกจะลงทุนด้านทรัพยากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (Power 

Line Communication: PLC) และ Internet of Things (IoT) ควบคู่กับการทดลองใช้เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล GPON  

และ 3G/4G นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงระบบสื่อสารเทคโนโลยี IP (Internet Protocol) เพิ่มเสถียรภาพในการท�างานของ

เครือข่ายครอบคลุมโครงการนวัตกรรมต่างๆ สอดคล้องตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม 

พัฒนางานด้วยเทคโนโลยีในยุค PEA 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)”

ความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนากับสถาบันการศึกษา [103-2] [103-3]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนการด�าเนินงานผ่านสถาบันการศึกษา หรือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้ว และ

เทคโนโลยใีหม่ให้มีการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ก่อให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุเพือ่ลดการพึง่พาหรอืน�าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

ตลอดจนสามารถน�าผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยในปี 2560 มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ส�าคัญ อาทิ 

โครงการวจิยัและพัฒนาระบบบรหิารจัดการแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมาก และสายจ�าหน่ายไฟฟ้า

ในพื้นที่ห่างไกล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นถึงความส�าคัญ และมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง  

เพียงพอและทั่วถึงตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ พร้อมท้ังพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความ

100 kWh
(LiFePO4)

100 kWp

90 kW
From HOT Substation

LBS

LBS x3

68.75 kW (Peak Load)
(April 2016)

Utility

Solar Photovoltaics

Advanced Energy Storage
Hydro Generation

Microgrid Controller
บ้านขุนแปะสมาร์ทไมโครกริด

Energy Consumption

พร้อมในการรองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และ

เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าขนาด 

เล็กมาก (MicroGrid) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ให้ทุนสนับสนุน

แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา

ระบบบรหิารจดัการแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด

เล็กมากและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชน ณ บ้านขุนแปะ 

อ�าเภอจอมทอง จงัหวัดเชยีงใหม่ เพือ่เป็นต้นแบบการบรหิารจดัการ

พลังงาน ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อวิจัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า
แบบผสมผสานขนาดเล็กมาก และสายจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับหน่วยงาน

สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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จากการวิจัยภายใต้โครงการฯ นี้ ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและ

สายจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ประกอบด้วย 

 • ระบบควบคุมไมโครกริด (MicroGrid Control System)

 • ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic System) ขนาด 100 กิโลวัตต์ (kW)

 • ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า (Micro Hydroelectric System) ขนาด 90 กิโลวัตต์ (kW)

 • ระบบแหล่งเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Storage System) ขนาด 100 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (kWh)

 • อุปกรณ์ Load Break Switch จ�านวน 4 ชุด

 • ระบบสื่อสารข้อมูล (Communication System)

ภาพแสดงระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล
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โดยด�าเนินการศึกษาการท�างานส่วนต่างๆ ของระบบ เช่น การจ่ายไฟฟ้าในโหมดการเช่ือมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (Grid Connected) เพือ่ศึกษาการท�างานของชุดบริหารจดัการในการควบคมุ และจดัการการจ่ายพลงังาน 

ทีเ่หมาะสม การจ่ายไฟในโหมดจ่ายไฟแบบอสิระ (Islanding) เพือ่ศกึษาถึงกระบวนการจดัการควบคมุแบตเตอรี ่การปลดโหลด  

และการปลดแหล่งพลังงาน เพื่อรักษาสมดุลของระบบจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนโหมดการท�างานจากสภาวะ 

เชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปยังโหมดจ่ายไฟแบบอิสระ เพื่อท�าการควบคุมแหล่งผลิตและ

โหลดให้กลับมาเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย การจ่ายไฟฟ้าในกรณี  

Black Start เพือ่ศกึษาการเริม่จ่ายไฟจากกรณีไม่มไีฟฟ้าในระบบจ่ายไฟ ให้มกีารเริม่จ่ายไฟอย่างมเีสถยีรภาพ ฯลฯ ซึง่ผลจาก

การศกึษาวจิยัโครงการดังกล่าวจะได้ระบบบรหิารจัดการแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเลก็มาก และสายจ�าหน่าย

ไฟฟ้าในพืน้ทีห่่างไกล ทีส่ามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในพืน้ทีห่่างไกล ส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 

ของประชาชน รวมถึงได้แนวทางการใช้งานระบบท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถน�าไปขยายผลกับงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า การปฏิบัติเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางส�าหรบัการขยายผลการใช้งานในลกัษณะเดยีวกนักับพืน้ทีท่ีม่สีภาพใกล้เคยีงกนัเพือ่ให้ประชาชน

ได้มีไฟฟ้าใช้จากแหล่งพลังงานที่มีในธรรมชาติไม่มีวันหมดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการวิจัยระบบโครงข่ายเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วส�าหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซ่ึงรองรับการใช ้

ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยท�าการศกึษาวจัิยควบคูไ่ปกับ 

การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการฯ น้ีถูกด�าเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการวางระบบโครงข่าย และต�าแหน่งของสถานีอัด 

ประจุแบตเตอร่ีส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีและด�าเนินการจัดสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงสถานีอัด 

ประจุแบตเตอรี่ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า และจัดสร้างเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อติดต้ัง 

สถานีอัดประจุแบตเตอร่ีส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจ�านวน 4 สถานี รวมถึงโครงข่ายเช่ือมโยงสถานีอัดประจุแบตเตอร่ี

ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าจ�านวน 5 สถานี สามารถให้บริการอัดประจุแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงรถโดยสาร 

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในรปูแบบการอดัประจุแบตเตอร่ีแบบธรรมดา และแบบรวดเร็ว ส่งเสริม และสนบัสนนุการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะของการไฟฟ้าภูมิภาค ที่สามารถรองรับการพัฒนาฟังก์ชั่นการท�างานชั้นสูงในอนาคต เป็นแนวทางส�าหรับการพัฒนา 

และประยุกต์ใช้ในการสรา้งเครือ่งอดัประจุแบตเตอรีใ่หแ้กพ่าหนะประเภทอืน่ๆ ในภาคคมนาคมขนส่ง และการเสริมสร้างธุรกิจ

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยในโครงการฯ ได้มกีารศึกษาวจัิยและจัดท�าระบบโครงข่ายเคร่ืองอดัประจไุฟฟ้าอย่างรวดเรว็ จ�านวน 11 สถาน ีในเส้นทางหลัก 

ไปสู่เมืองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

ระบบโครงข่ายแบบออนไลน์ และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบหลากหลายมาตรฐาน (Multi-Standard) ที่สามารถอัดประจุไฟฟ้า

ให้กับรถยนต์ไฟฟ้า/รถโดยสารไฟฟ้าได้ทั้งแบบกระแสสลับ (AC Charge) และ กระแสตรง (DC Charge) ที่เป็นมาตรฐานสากล 

ใน 5 เส้นทาง ประกอบด้วย 
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 1) เส้นทางสายเหนือ (กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา) จ�านวน 2 สถานี ได้แก่ รังสิต และพระนครศรีอยุธยา

 2) เส้นทางสายใต้ (กรุงเทพฯ-หัวหิน) จ�านวน 3 สถานี ได้แก่ สมุทรสาคร เขาย้อย และหัวหิน

 3) เส้นทางสายตะวันออก (กรุงเทพฯ-พัทยา) จ�านวน 2 สถานี ได้แก่ ชลบุรี และพัทยาใต้

 4) เส้นทางสายตะวันตก (กรุงเทพฯ-นครปฐม) จ�านวน 1 สถานี ได้แก่ นครปฐม

 5) เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) จ�านวน 3 สถานี ได้แก่ ปากช่อง นครราชสีมา และการไฟฟ้า 

  ส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่

ทัง้น้ีในด้านการใช้งานระบบโครงข่ายแบบออนไลน์จะเชือ่มโยงสถานอีดัประจไุฟฟ้าให้ผูใ้ช้งานสามารถเข้าถงึข้อมลูแบบออนไลน์

ของระบบได้ ท�าให้สามารถระบุต�าแหน่ง สถานะการใช้งาน การใช้พลังงาน รูปแบบการอัดประจุไฟฟ้า รูปแบบการช�าระเงิน 

ค่าบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนปัญหาการใช้งานสถานะอัดประจุ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน Website หรือ  

Application บนสมาร์ทโฟน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จ.นครราชสีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขต	1	(ภาคกลาง)

จ.พระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

อ.นครชัยศรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

จ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

สาขา	อ.เขาย้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	อ.หัวหิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	อ.ปากช่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

ส�านักงานใหญ่	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต	2

(ภาคกลาง)	จ.ชลบุรี

สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้
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ระบบโครงข่ายเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วส�าหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระบบที่ส่งเสริม 

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนน�้ามันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงสามารถลดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะบริเวณตัวเมืองที่มี 

การจราจรหนาแน่นซึง่เป็นบริเวณหลกัทีม่ค่ีามลพิษเกินมาตรฐาน และสามารถให้บรกิารไฟฟ้าเพือ่รองรบัการชาร์จไฟของยานยนต์ 

ไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิงหรือราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงข้ึน นอกจากนี้การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ได้พัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ “PEA VOLTA Platform” เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนา

ประสทิธภิาพระบบโครงข่ายสถานอีดัประจไุฟฟ้าอย่างรวดเรว็ส�าหรบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ และรองรบัการปฏบิตัหิน้าที่

ของผู้ดูแลข้อมูลระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Network Operator) ในอนาคต

มกราคม

2561

มีนาคม

2561

มิถุนายน

2561

ธันวาคม

2561

สรุปผลการพัฒนา
PEA-VOLTA Platform
และการใช้งาน PEA EV 

Charging Station 
Network

สรุปผลการใช้งาน
PEA-VOLTA

และการให้บริการด้าน 
EV Charging Network 

Operator

ขยายผลการพัฒนา PEA-VOLTA 
โดยด�าเนินการจัด VOLTA Kit 

ให้กับผู้ที่จะเชื่อมต่อกับ PEA Network 
และพัฒนาการให้บริการด้าน 

EV Charging Network Operator
(กองทุนวิจัยฯ ของ กฟภ.)

เปิดตัวการใช้งาน
PEA-VOLTA Platform
และเชิญชวนผู้ให้บริการ
ด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า

มาเชื่อมกับ 
PEA Network
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Education

On-the-Job Training

Save Your Life

Stand Alone System

Exchange and Sharing

การพัฒนาที่ยั ่งยืน
              ดานสังคม
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การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็น

กลไกหลักส�าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถด�าเนิน

กิจการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ

องค์กร ให้สามารถตอบสนองต่อการด�าเนินธุรกิจที่จ�าเป็น

ต้องมีการปรับตัวตามปัจจัยที่มากระทบองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอกซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการสรรหาบุคลากร

ที่มีความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการ 

ทางธุรกิจ การบริหารจัดการและรักษาพนักงาน ท้ังใน 

ด้านการพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ การบ่มเพาะ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 

การดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ผลตอบแทน และสวัสดิการท่ี

เหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ 

สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาคเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ ในการพฒันาผลติภัณฑ์ 

และบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

[103-1]

 

กระบวนการสรรหา การว่าจ้าง และการวางต�าแหน่ง

[103-2] [103-3]

กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง วางต�าแหน่ง คัดเลือก และรักษา

บุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนด

ให้มีการด�าเนินการสรรหาอย่างเปิดกว้าง ไม่จ�ากัดเชื้อชาติ 

ศาสนา และสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการรับบุคลากรท่ีเป็น

คนดี และมีความสามารถ อีกทั้งยังมีการรับบุคลากรที่อยู่ใน

พื้นที่ตามภาคต่างๆ เพื่อที่จะให้บุคลากรที่เป็นเหมือนตัวแทน

สะท้อนความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และความ 

คดิเหน็จากคนในชมุชน โดยการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะด�าเนนิการ 

วเิคราะห์ ทบทวนแนวทางในการสรรหา ว่าจ้าง และวางต�าแหน่ง

บุคลากรใหม่ รวมถึงสรุปอัตราว่างของบุคลากรในแต่ละ

ต�าแหน่ง จากนั้นจึงด�าเนินการประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่ 

โดยการสรรหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

การสรรหาภายนอก การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคด�าเนนิการประกาศ

การรับสมัครผ่านทาง Website รับสมัครงานขององค์กร 

(http://job.pea.co.th) โดยด�าเนินการสอบข้อเขียนตาม

คุณวุฒิที่ได้ประกาศไว้ และสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการสอบ

ข้อเขียน ซึ่งภายหลังผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องทดลอง

ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการ

พจิารณาจากผูบ้รหิารของแต่ละสายงานว่าสามารถปฏบิตังิาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากผ่านการพิจารณาจะได้รับ

การบรรจุเป็นบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยสมบูรณ์

การสรรหาภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการสื่อสาร

ภายในองค์กรให้ทราบถึงอัตราและต�าแหน่งงานท่ีเปิดรับ

สมัครผ่านระบบ Intranet จดหมายข่าว การประชาสัมพันธ์ 

เสยีงตามสาย และด�าเนนิการสอบข้อเขียนและการสอบสมัภาษณ์

ตามสมรรถนะของบุคลากรท่ีได้ก�าหนดไว้ และเมื่อผ่านการ 

คดัเลอืกจงึจะด�าเนนิการจดัท�าค�าสัง่เพ่ือปรบัวฒุ ิและต�าแหน่ง

ต่อไป

ภายหลังจากที่บุคลากรผ่านกระบวนการสรรหา ว่าจ้างและ 

วางต�าแหน่ง องค์กรจะด�าเนนิตามแนวทางการรกัษาบุคลากรใหม่ 

ให้สามารถท�างานในองค์กรได้อย่างราบรื่น ผ่านกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ อาทิ โครงการด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

โครงการจัดท�าระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง 

(Talent Management) การพัฒนาความรู้ความสามารถ 

การจัดการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกจากนี้ยังได ้

จัดให้บุคลากรสามารถสื่อสาร และถ่ายทอดความคิดเห็น  

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยในปี 2560 มีสถิติจ�านวนพนักงานท่ีเข้าใหม่จ�านวน

ทั้งสิ้น 954 คน และพนักงานพ้นสภาพจ�านวน 1,234 คน 

แสดงรายละเอียดจ�าแนกตามเกณฑ์องค์ประกอบพนักงานได้

ดังนี้
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน [401-1]

	 	 พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร	 พนักงานพ้นสภาพ

	 เกณฑ์องค์ประกอบ	 	2558	 	 	2559	 	 	2560		 	2558	 	 	 2559		 	2560

 พนักงาน
	 จ�านวน	 	 ร้อยละ	 จ�านวน	 	 ร้อยละ	 จ�านวน	 	 ร้อยละ	 จ�านวน	 	 ร้อยละ	 จ�านวน	 	 ร้อยละ	 จ�านวน	 	 ร้อยละ

	 	 (คน)	 	 	 (คน)	 	 	 (คน)	 	 	 (คน)	 	 	 (คน)	 	 	 (คน)

 1,670 5.68 2,007 6.67 954 3.20 763 2.59 1,051 3.49 1,234 4.14
 1,397 4.75 1,430 4.75 671 2.25 602 2.05 851 2.83 253 0.85
 273 0.93 577 1.92 283 0.95 161 0.55 200 0.66 981 3.29
  1,612 5.48 1,908 6.34 872 2.92 29 0.10 37 0.12 30 0.10
 58 0.20 99 0.33 82 0.27 63 0.21 56 0.19 50 0.17
 0 0.00 0 0.00 0 0.00 671 2.28 958 3.18 1,154 3.87
 148 0.50 358 1.20 228 0.76 184 0.63 208 0.69 196 0.66
 324 1.10 346 1.19 189 0.63 159 0.54 241 0.80 287 0.96

 377 1.28 459 1.52 165 0.55 127 0.43 198 0.66 253 0.85

 479 1.63 458 1.52 188 0.63 179 0.61 214 0.71 266 0.89
 342 1.16 386 1.28 184 0.62 114 0.39 190 0.63 232 0.78

จ�านวนการเปลี่ยนแปลง
ชาย
หญิง

อายุ < 30 ปี
อายุ 30 - 50 ปี
อายุ > 50 ปี

ส�านักงานใหญ่
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

เพ
ศ

ช่ว
งอ

าย
ุ

พ
ื้นท

ี่ปฏ
ิบัต

ิงา
น

หมายเหตุ: สดัส่วนร้อยละทีแ่สดงในตารางเป็นสดัส่วนทีค่�านวณเทยีบกบัจ�านวนของพนกังานท้ังหมดในแต่ละปี (จ�านวนพนกังานทัง้หมดใน ปี 2558  

 ปี 2559 และปี 2560 มีจ�านวน 29,403 คน 30,108 คน และ 29,835 คน ตามล�าดับ)

ทั้งนี้สาเหตุของการพ้นสภาพของพนักงาน สามารถแบ่งได้ 7 

ประเภท คือ 1) เกษียณก่อนอายุครบ 60 ปี 2) เกษียณอายุ 

ครบ 60 ปี 3) ถงึแก่กรรม 4) ปลดออกจากงาน / ยกเลกิการจ้าง  

5) ลาออก 6) เลิกจ้าง 7) ไล่ออกหรือให้ออกจากงาน จาก

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ ในปี 2560 สามารถจ�าแนกสาเหตุ

การออกจากองค์กรของพนักงานได้ดังนี้

	 สาเหตุการพ้นสภาพ	 จ�านวนพนักงาน	(คน)	

เกษียณก่อนอายุครบ 60 ปี  82

เกษียณอายุครบ 60 ปี  994

ถึงแก่กรรม  80

ปลดออกจากงาน/ยกเลิกการจ้าง  16

ลาออก  52

เลิกจ้าง  4

ไล่ออกหรือให้ออกจากงาน  6

 รวม 1,234

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส�ารวจความต้องการของบุคลากร 

เพ่ือน�าผลส�ารวจมาจัดท�านโยบายด้านสิทธิประโยชน์ และ

สวสัดกิารของบคุลากร ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของบุคลากรที่มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ และลักษณะ

ของการปฏบัิตงิานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกดิการบรหิารจัดการ

ทีม่ปีระสทิธภิาพ และเสรมิสร้างให้บคุลากรเกดิความพงึพอใจ 

และผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
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ให้พนักงานมีการรวมกลุ่มจัดต้ังสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (Labor Unity of Provincial Electricity  

Authority) เพ่ือคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ

พนักงาน รวมถึงให้ค�าปรึกษากับสมาชิกที่ไม่ได้รับความ 

เป็นธรรม เป็นตัวกลางส�าหรับการติดตามสภาพการจ้าง และ

สิทธิประโยชน์ เรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณาความเหมาะสม 

เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน โดยมีพนักงานท่ีได้รับสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวน

พนักงานทั้งหมด [102-41]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการใน

การดูแลบุคลากรพนักงานและลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินชดเชยหรือเงินเกษียณอายุ •  เฉพาะพนักงานเกษียณ

ค่าล่วงเวลาและค่าท�างานในวันหยุด •  ตามอัตราเงินเดือน

เงินกองทุนสงเคราะห์ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

ค่าท�าศพ • • ตามอัตราเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ • • 

เงินช่วยเหลือบุตร •  

การลาโดยได้รับเงินเดือนตามที่กฎหมายก�าหนด •  

การจ่ายเงินสมทบ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ •  เฉพาะพนักงานที่มีการอนุมัติ

ค่าเช่าบ้าน •  ต้องได้รับอนุมัติค่าเช่าบ้าน

ค่าเครื่องแบบพนักงาน •  เฉพาะพนักงานบางต�าแหน่ง

ค่าอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง •  

เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับผู้ท�างานกะ •  ตามอัตราเงินเดือน

เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับผู้ปฏิบัติงานฮอทไลน์ •  เฉพาะพนักงานช่างฮอทไลน์

เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับพนักงานขับรถ •  เฉพาะต�าแหน่งพนักงานช่าง

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน •  

ค่าพื้นที่พิเศษ •  เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ

ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง บิดา-มารดา คู่สมรส บุตร) • • ลูกจ้าง (ตนเอง คู่สมรส บุตร)

ค่าเล่าเรียนบุตร • • 

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร •  ส�าหรับพนักงานผู้หญิง

เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท •  ส�าหรับพนักงานผู้ชาย

เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ •  

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของพนักงาน •  ตามอัตราเงินเดือน

ค่าเสี่ยงภัย (ภาคใต้) • • เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้

การกู้ยืมเงิน •  

การฌาปนกิจสงเคราะห์ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

บริการรถรับ-ส่งพนักงาน • • เฉพาะส�านักงานใหญ่

เงินยืมเพื่อช�าระค่าเล่าเรียนบุตร •  

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค • • 

	 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร	[401-2]
	 	 บุคลากร	 	

หมายเหตุ

	 	 พนักงาน	 	 ลูกจ้าง
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เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ของพนักงานระดับบริหาร •  ตามต�าแหน่ง

รถประจ�าต�าแหน่ง •  ตามต�าแหน่ง

เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ •  เคยได้รับมาก่อนเข้า

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ •  เฉพาะต�าแหน่ง

การช่วยเหลือพนักงานที่ต้องคดีอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่ • •

สิทธิการแต่งเครื่องแบบ • 

สิทธิการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ •  ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

สิทธิการใช้สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค • 

กิจกรรมสันทนาการต่างๆ • •

	 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร	[401-2]
	 	 บุคลากร	 	

หมายเหตุ

	 	 พนักงาน	 	 ลูกจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความส�าคัญกับการให้สิทธิแก่

พนักงานในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรซึ่งสอดคล้องกับสิทธิเด็ก 

และหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ (Children’s Rights and Business  

Principles) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)  

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(The UN Global Compact) 

และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ทั้งนี้เพื่อ

ความปลอดภัยของมารดาที่ตั้งครรภ์ และให้เด็กได้รับสิทธิใน

การเลี้ยงดูจากทั้งบิดาและมารดาอย่างเหมาะสม

สถิติการกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร [401-3]

	 	 จ�านวนพนักงาน	(คน)

	 กรณีของการลา	 	 2558	 	 	 2559	 	 	 2560

	 	 ชาย	 	 หญิง	 ชาย	 	 หญิง	 ชาย	 	 หญิง

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร 21,969 7,434 22,309 7,799 22,002 7,833

จ�านวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิเพื่อเลี้ยงดูบุตร 209 154 268 155 355 194

จ�านวนพนกังานทีก่ลบัมาหลงัจากสิน้สดุระยะการลากิจเพือ่เล้ียงดบูตุร 209 154 268 155 355 190

จ�านวนพนกังานทีก่ลบัมาหลงัจากสิน้สดุระยะการลากิจเพือ่เล้ียงดบูตุร n/a n/a 208 135 268 155
และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน

อัตราการกลับมาท�างาน (Return to Work Rate)(1) ที่กลับมา 100 100 100 100 100 98
ท�างานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate)(2) ที่กลับมา n/a n/a 99.52 87.66 100 100
ท�างานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

หมายเหตุ :  (1) อัตรากลับมาท�างาน (Return to Work Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร/ 

 จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร) x100

 (2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร และ 

 ยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน/จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรในรอบรายงาน 

 ก่อนหน้า) x 100
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นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีนโยบายด้านการบริการ
และสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่ใช่ตัวเงินในด้านอืน่ๆ อาท ิการจัดบรกิาร 
รถรบั-ส่ง ห้องอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ สถานพยาบาล ห้องสมดุ 
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า สถานที่ออกก�าลังกาย และกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ และได้มีการปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร 
เผยแพร่ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรได้เข้าใจ รับทราบ
ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 

การไม่เลือกปฏิบัติ [103-2] [103-3]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยได้ก�าหนดแนวทางการปฏบิติัเอาไว้อย่างชดัเจนในคู่มือการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 โดยนอกจากการมีกระบวนการ
สรรหาและว่าจ้าง กระบวนการฝึกอบรม การเติบโตใน 
สายอาชีพที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคยงัจดัให้มกีระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และคดัเลอืก 
ผู้ส่งมอบที่ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการให้ 
ข้อมูลที่ครบถ้วนตามความจริง เพ่ือไม่น�าไปสู่ความเข้าใจท่ี 
ผิดพลาด อันส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง 
ผู ้ส ่งมอบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู ้บริหารและพนักงานของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคต้องยดึมัน่ในการให้บรกิารลกูค้าทกุกลุม่
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยต้อง 
รับฟังปัญหาพร้อมแนะน�าให้ความช่วยเหลือทั้งก่อน ระหว่าง 
และภายหลังการให้บริการ ค�านึงถึงสุขภาพอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกในการ 
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรับฟังทุกข้อร ้องเรียนหรือทุก
เบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่าย รวมทั้งวางแนวทางตลอดจนการให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

นอกจากนีย้งัก�าหนดให้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 รวมถึงหลักจริยธรรม และ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพหลักที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนด
โดยไม่รับ เรียกรับ ให้หรือสัญญาว่าจะให้ของขวัญ การเลี้ยง
รับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย

ก�าหนด หรอืแสดงถงึเจตนาทีไ่ม่สจุรติและอาจน�าไปสูก่ารเลอืก
ปฏิบตัหิรอืเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน 
ทั้งนี้จากการด�าเนินงานในปี 2560 ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิด 
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี [406-1]

การพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน [103-2] 
[103-3]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและ 
ทุกต�าแหน่งงานตาม Competency Gap ท้ังทางด้าน
วิศวกรรมเทคโนโลยีใหม่ ด้านการบริหารจัดการการพัฒนา
คณุภาพชวีติและหลกัธรรมาภบิาล เพือ่เสรมิสร้าง และปลกูฝัง 
ให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี มีสุข (Work-Life Balance)  
และผกูพนักบัองค์กร โดยมุง่เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ  
(Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งการด�าเนินการ
จัดฝึกอบรมแบบ In-Class มุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ ควบคู่
ไปกับการท�า On-the-Job Training โดยใช้การพัฒนาใน 
รูปแบบ 70:20:10 (Learning Model 70:20:10) นอกจากนี้
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ด�าเนนิการตามมาตรฐาน ISO 10015  
ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพการจัดการการฝึกอบรม
และพฒันาบคุลากร กิจกรรมการเรยีนรูต่้างๆ ให้สอดคล้องกบั 
แผนการพัฒนาบุคลากร และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ความ
ต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งก�าหนด
โดยหน่วยงานด้านบุคลากร ผู้บังคับบัญชาและผู้น�าระดับสูง 
ความสามารถพิเศษขององค์กร ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ 
และการบรรลุความส�าเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กรทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว การปรับปรุงผลการด�าเนินงานของ
องค์กร การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิธี
ปฏิบัตทิางธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม การมุง่เน้นลกูค้า การถ่ายโอน 
ความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ การส่งเสริม 
ให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน การสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร เป็นต้น โดยมีฝ่ายพัฒนา
บุคลากรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์  
จดัท�าแผนปฏบัิต ิและด�าเนนิการตามกระบวนการพัฒนา และ
เรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัปัจจยัต่างๆ ซึง่แผนพฒันาบคุลากรของ 
การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคจะบรรจุหลักสูตรการฝ ึกอบรม 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลุมท้ัง 5 มุมมอง ได้แก่  
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1) การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 2) การพัฒนา

บุคลากรให้มีภาวะผู้น�าและมีความสามารถในการบริหาร  

3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากรให้

มคีวามสมดลุทัง้กาย จติ วญิญาณ และ 5) การพฒันาบคุลากร

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล

นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการส่งเสริมให้

พนักงานในองค์กรแบ่งปันทักษะความรู ้ที่ช�านาญให้กับ

พนักงานด้วยกัน โดยการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญเป็น

ฐานข้อมูล รวมถึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา และจัด

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานน�าความรู้ที่ได้

ไปปรับใช้ในการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน

ที่ดี โดยในปี 2560 ได้ด�าเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากรประจ�าปี 2560 ทั้ง 7 ด้าน จ�านวน 220 

หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรนอกแผนตามนโยบาย และความ

จ�าเป็นเร่งด่วน และการประชุมชี้แจง สรุปได้ดังนี้

หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ�าปี 2560 [404-2]

• Executive Educations Program 

• Smart Manager

• หลักสูตรเตรียมผู้จัดการ

• English Camp for ASEAN Economic 
 Community (AEC)

• ภาษาเมียนมาร์ • เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน 
 ส�าหรับการปฏิบัติงานฮอทไลน์

• โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 

 (Logistics & Supply Chain)

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืน

 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• เทคนิคการเจรจาต่อรอง

• วิศวกรรมไฟฟ้า

• วางแผนระบบไฟฟ้า

• Unmanned Substation 
 Management

• Cyber Security for SCADA System 
 and Network

• การปฏบิตังิานเชือ่มสายแรงสงู 22-33 kV 
 โดยวิธีไม่ดับไฟ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

หลักสูตรด้านพัฒนาผู้บริหาร

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรอื่นๆ	

หลักสูตรด้านการจัดการ หลักสูตรด้านวิศวกรรม

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี [404-1]

จ�านวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมต่อปี

	 ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน	 ปี	2558	 ปี	2559	 ปี	2560

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี) 29.48 36.16 40.89

	 ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน	 ปี	2558	 ปี	2559	 ปี	2560

จ�านวนการฝึกอบรมจ�าแนกตามเพศ (คน/ปี)

 เพศชาย  n/a n/a 18,048
 เพศหญิง    4,782

จ�านวนการฝึกอบรมจ�าแนกตามกลุ่มพนักงาน (คน/ปี)

 กลุ่มบริหาร  n/a n/a  4,835
 กลุ่มเชี่ยวชาญ    3,163
 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ    14,832

หลักสูตรนอกแผนตามนโยบายและ

ความจ�าเป็นเร่งด่วน
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หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา ประจ�าปี 2560

	 หลักสูตรการฝึกอบรม
	 งบประมาณการฝึกอบรม	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม

	 	 (บาท)	 (คน)	 ต่อคน	(ชั่วโมง)

หลักสูตรการฝึกอบรมในแผน 232,371,374.52 22,387 24.51

หลักสูตรการฝึกอบรมนอกแผน  95,784,324.55 29,430 16.38

 รวม 328,155,699.07 51,817 40.89

นอกจากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับ 

พนักงานแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประเมินผลการ

พัฒนา และระบบการเรยีนรูต้ามหลกัเกณฑ์รปูแบบการประเมนิ 

ที่ได้รับการยอมรับ และหน่วยงานคู ่เทียบ พร้อมทบทวน

กระบวนการ หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการประเมิน ก�าหนด 

ตัววัดประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางการประเมินประสิทธิผล

ของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้แยกตามกลุม่พนักงานเป็น 

5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) 2) กลุ่ม 

ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) 3) ผู้บริหาร

ระดับต้น (First Line Management) 4) กลุ่มพนักงาน 

ปฏิบัติการ 1 (Operation 1) และ 5) กลุ่มปฏิบัติการ 2  

(Operation 2) โดยแบ่งหลักสูตรการประเมินตามหลักการที่

แตกต่างกัน ได้แก่ 

1. การประเมินผลการพัฒนาและการเรียนรู้ภาพรวมของ

หน่วยงาน ซ่ึงเป็นการส�ารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพ

การพัฒนาและระบบการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัแผนการพฒันา

บุคลากร การประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และ

การพัฒนาทางตรงที่ก�าหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี 

ตามแนวทาง Kirk Patrick ที่ได้รับการยอมรับ แบ่งเป็น 4 ขั้น 

ได้แก่ 

 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 

  (Reaction Evaluation) 

 2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

 3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม 

  (Behavior Evaluation) 

 4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร 

  (Results Evaluation) 

2. การประเมินด้วยกิจกรรม (Activity Based) เป็นการ 

ก�าหนดกจิกรรมประเมนิศกัยภาพของบคุลากร เพือ่วดัความรู้ 

ความเข้าใจในการท�างานโดยประเมนิผ่านกจิกรรมท่ีก�าหนดขึน้ 

ประกอบด้วย

 1) กจิกรรมการแข่งขนั เช่น การแข่งขนัทกัษะการปฏบิตังิาน 

  ประจ�าปี 

 2) กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพ เช่น การประกวดพนกังาน 

  ดีเด่น การไฟฟ้าดีเด่น สายงานดีเด่น 

 3) กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการและนวัตกรรม เช่น การ 

  น�าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ  

  และการจัดแสดงนวัตกรรม งาน PEACON and  

  Innovation

3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ

พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินการฝึกอบรม

รายบุคคล ผลการประเมินการฝึกอบรมรายหลักสูตร และผล

การประเมินการฝึกอบรมตามระดับของแนวทางการประเมิน

นอกจากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให ้

กับพนักงานแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีการประเมินผล

พนักงานเพื่อให้ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินทราบ

ผลการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลส�าคัญประกอบ

การพจิารณาด้านอืน่ๆ เช่น การปรบัปรงุผลการปฏบิติังาน/วธิี

การท�างาน หรอืเครือ่งมอืท่ีช่วยสนบัสนุนการปฏบัิตงิาน การให้ 

รางวลั หรอืการให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม นอกจากนีผ้ลการ

ประเมนิการปฏบิตังิานยงัชีใ้ห้เหน็ถงึช่องว่างระหว่างเป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว้กบัผลการปฏบัิตงิานจรงิท่ีเกดิข้ึน ซึง่เป็นข้อมลูส�าคญัใน

การหาสาเหตท่ีุอาจมาจากท้ังระดับบุคคล เช่น สมรรถนะ และ

ความรูใ้นงาน หรอืระดบัองค์กร เช่น กระบวนการท�างาน หรอื

เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการท�างาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2560  
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มีจ�านวนพนักงานที่ได้รับการประเมินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100 ของพนักงานทั้งหมด [404-3]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งเป็น 

การด�าเนินงานที่ต่อเนื่องจากการประเมินสมรรถนะพนักงาน

ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) 

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency : 

MC) และสมรรถนะประจ�าต�าแหน่งงาน (Functional  

Competency: FC) ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะน�าไปสู่

การวางแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้มีความรู้ ทักษะ 

และพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ก�าหนด เพื่อยกระดับความ

สามารถของพนักงานและองค์กร

ภาพรวมระบบการบริหารสมรรถนะ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบ 70:20:10

การจัดท�าสมรรถนะ

ความสามารถหลัก 
ความสามารถทางการบริหาร 

ความสามารถประจ�าต�าแหน่งงาน

การติดตามและประเมินผล

ความส�าเร็จของการพัฒนารายบุคคล
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นผู้ติดตาม 
และประเมินผล และรายงานผู้บังคับ

บัญชาล�าดับถัดไป

การประเมินสมรรถนะ

ความสามารถหลัก 
ความสามารถทางการบริหาร 

ความสามารถประจ�าต�าแหน่งงาน

การพัฒนาตามแผนพัฒนา

รายบุคคล

พนักงานพัฒนาตนเองตามแผน

การจัดท�าแนวทางการพัฒนา

บุคคลากร

Training Roadmap หลักสูตร 
การฝึกอบรม และการพัฒนาตาม 

รูปแบบ 70:20:10

การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และพนักงาน
หารือร่วมกัน และสรุปการพัฒนา

ตามแผนงาน

On-the-Job	Training	and	

Experiential	Learning

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
และเรียนรู้จากประสบการณ์

Exchange	and	Sharing

เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Education

เรียนรู้ผ่านการศึกษาหาความรู้
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อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบุคลากร 

[103-2] [103-3]

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จึงมุ่งด�าเนิน

การปรับปรุงสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัย

และสวัสดิภาพที่ดี และก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

จ�านวนทั้งส้ิน 208 คณะ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน  

โดยมีตัวแทนของพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวแทน

นายจ้างร ้อยละ 50 และเป็นตัวแทนลูกจ้างร ้อยละ 50  

ซึ่งบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งพนักงาน และลูกจ้าง

สามารถมีส่วนร่วมเป็นผู ้แทนในคณะกรรมการฯ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�านวนบุคลากรทั้งหมด [403-1]

โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ 

ได้แก่ การพิจารณา และก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน แผนงาน

ด้านความปลอดภัย พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม 

เก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน ส�ารวจการปฏิบัติการ 

ด้านความปลอดภัยในการท�างาน อีกทั้งยังมีหน่วยงานด้าน 

ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด�าเนิน

การตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2560 การไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาค ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนงาน และโครงการด้านความ 

ปลอดภัยที่ส�าคัญ เช่น โครงการปลูกฝังและขยายผล PEA 

Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม

ทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกกลุ่มทุกหน่วยงาน  

โครงการเจ้าหน้าที่และช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (Electrical 

Office Work Dispatcher) ที่ได้รับการอบรมความรู้ด้าน

ความปลอดภัย แผนงานจัดท�าระบบบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย (มอก.18001) งานจัดอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย

ในการท�างานระดับหัวหน้างาน งานตรวจประเมินเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน  

งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น 

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุในทุกขั้นตอนการท�างาน 

มุ ่ ง เน ้นให ้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) และให้

พนกังานตระหนกัถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัย สามารถ

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างานให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน 

กฎระเบียบแห่งความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมถึงรณรงค์

ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้กระบวนการด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก 

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อม โดยจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสขุภาพ 

ของบุคลากร โดยการควบคุมอันตรายจากสถานประกอบการ 

ต่างๆ พร้อมท้ังตรวจสอบ ตดิตามสภาพแวดล้อมในการท�างาน

อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้น�าผลส�ารวจความพงึพอใจ 

และความผูกพันของบุคลากรในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

การท�างาน ซ่ึงพบว่าปัญหาเก่ียวกับโต๊ะท�างาน และการนัง่ในท่าที่ 

ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานส่งผลให้มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคออฟฟิศ 

ซินโดรม (Office Syndrome) จากผลการวิเคราะห์สุขภาวะ

ในภาพรวมของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดโครงการ

อบรมให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมใน

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง

สถานท่ีท�างาน (Work Station) ให้ถูกหลักการยศาสตร์  

(Ergonomic) ซึ่งหลังจากการอบรมให้ความรู้ และด�าเนินการ

ปรบัปรงุสถานทีท่�างานให้เหมาะสมกบัการท�างานของบคุลากร

แต่ละคน ท�าให้อัตราความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคออฟฟิศ 

ซินโดรมของพนักงานลดลงถึงร้อยละ 86.11 และพบว่าผู้ที่ได้

รับการจัดสถานที่ท�างานตามหลักการยศาสตร์มีระดับอาการ

ปวดจากการท�างานลดลงร้อยละ 7.38 นอกจากนี้การไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาคยงัมกีารจดัรายการเสยีงตามสาย “Move Body @ 

3 P.M.” ส่งเสริมให้มีการออกก�าลังกายในสถานที่ท�างาน  

เป็นประจ�าทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15.00 น. เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี

ให้กับพนักงานในระยะยาว [403-3]

ในด้านสุขภาพอนามัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้การตรวจ

สุขภาพประจ�าปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เช่น  

การตรวจสารตะกั่วในเลือดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ 
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กองการพมิพ์เป็นประจ�าทกุปี ซึง่จากผลการตรวจสขุภาพประจ�าปี 

พบว่าบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(Non-Communicable Diseases : NCDs) ซึ่งเป็นโรคที่

ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค แต่เป็นโรคท่ีเกิดจากนิสัยหรือ 

พฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 

โลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคอ้วน โดยเฉพาะกลุ่ม

ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เกนิมาตรฐาน 

องค์กรจึงได้จัดอบรมให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ

พฤตกิรรมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการรวบรวมข้อมูลสถิต ิ

การบาดเจ็บ เป็นโรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ท่ีเสียชีวิต 

เนื่องจากการปฏิบัติงานในปี 2560 พบว่ามีบุคลากรได้

รับบาดเจ็บเน่ืองจากการปฏิบัติงานจ�านวน 18 คน และ 

มีบุคลากรที่ เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน จ�านวน 3 คน  

สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน [403-2]

	 ประเภทของการบาดเจ็บ	โรคจากการท�างาน	 	 จ�านวนคน	 จ�านวนวันสูญเสีย

	 จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน	 	 (Number	of	 (Number	of	Lost	Day)

	 	 	 Reported	Case)

ส�านกังานใหญ่ - -

ภาคเหนอื - -

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 4 103

ภาคกลาง 6 164

ภาคใต้ 2 5

ส�านกังานใหญ่ - -

ภาคเหนอื - -

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื - -

ภาคกลาง - -

ภาคใต้ - -

ส�านกังานใหญ่ - -

ภาคเหนอื - -

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื - -

ภาคกลาง 1 6,000

ภาคใต้ - -

การบาดเจบ็กรณต่ีางๆ (Injuries)

  • บาดเจ็บ

  • ทพุพลภาพ

กรณเีสยีชวีติ (Fatalities)

  • การเสยีชวีติทีเ่กีย่วของกบังาน

 

หมายเหตุ : บาดเจ็บ หมายถึง การเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของร่างกาย อันมีสาเหตุจากแรงหรือปัจจัยภายนอกทั้งทางกายภาพหรือเคมี  

 ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา แต่ไม่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพ

 ทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถ 

 ท�างานได้
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หมายเหตุ : ค่าตัวเลขที่ได้จากการค�านวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) :  

 ILO-OSH 2001 โดย “วัน” หมายถึง วันปฏิทิน (Calendar days) และการค�านวณวันสูญเสีย (Lost days) ถูกนับเริ่มต้นในวันรุ่งขึ้น 

 หลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ : บาดเจบ็ หมายถงึ การเกดิความเสยีหายต่อโครงสร้างของร่างกาย อนัมสีาเหตจุากแรงหรอืปัจจยัภายนอกทัง้ทางกายภาพหรอืเคม ีเป็น 

 ได้ทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา แต่ไม่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพ

 ทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถ 

 ท�างานได้

ข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง [403-2]

ส�านกังานใหญ่ - -

ภาคเหนอื - -

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2 45

ภาคกลาง - -

ภาคใต้ 1 1

ส�านกังานใหญ่ - -

ภาคเหนอื - -

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื - -

ภาคกลาง - -

ภาคใต้ - -

ส�านกังานใหญ่ - -

ภาคเหนอื - -

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื - -

ภาคกลาง 2 12,000

ภาคใต้ - -

การบาดเจบ็กรณต่ีางๆ (Injuries)

  • บาดเจ็บ

  • ทพุพลภาพ

กรณเีสยีชวีติ (Fatalities)

  • การเสยีชวีติทีเ่กีย่วของกบังาน

 

	 	 	 	 	 จ�าแนกตามพื้นที่	 	 	

 ข้อมูล	 หน่วย
	 ส�านักงานใหญ่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออก	 ภาคกลาง	 ภาคใต้	

รวมทั้งหมด

	 	 	 	 	 เฉียงเหนือ

อัตราการบาดเจ็บ จ�านวนคนต่อชั่วโมง 0.00 0.00 0.06 0.11 0.04 0.05
(Injury Rate: IR) การท�างาน 200,000 ชั่วโมง

	 ประเภทของการบาดเจ็บ	โรคจากการท�างาน	 	 จ�านวนคน	 จ�านวนวันสูญเสีย

	 จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน	 	 (Number	of	 (Number	of	Lost	Day)

	 	 	 Reported	Case)
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	 	 	 	 	 จ�าแนกตามพื้นที่	 	 	

 ข้อมูล	 หน่วย
	 ส�านักงานใหญ่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออก	 ภาคกลาง	 ภาคใต้	

รวมทั้งหมด

	 	 	 	 	 เฉียงเหนือ

อัตราการบาดเจ็บ จ�านวนคนต่อชั่วโมง 0.00 0.19 0.00 0.13 0.09 0.09
(Injury Rate: IR) การท�างาน 200,000 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขที่ได้จากการค�านวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) :  

 ILO-OSH 2001 โดย “วัน” หมายถึง วันปฏิทิน (Calendar days) และการค�านวณวันสูญเสีย (Lost days) ถูกนับเริ่มต้นในวันรุ่งขึ้น 

 หลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และ

จ�านวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากรข้างต้น  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการสอบสวนสาเหตุ และน�า 

ข้อผิดพลาดต่างๆ มาปรับปรุงพฒันาแนวทางการบรหิารจัดการ 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 

ท�างาน เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และความ

สูญเสียต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อม่ันด้าน 

ความปลอดภยัให้กบับคุลากรขององค์กรในการปฏิบัตดิ�าเนนิงาน

ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้ความส�าคัญกบัการดูแลรกัษาบุคลากร

ทั้งในด้านผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากรพึงได้รับ  

การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ การดูแลเรื่อง

ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน เพือ่ยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานของบุคลากรให้มีความพึงพอใจ และเกิด

ความผูกพันกับองค์กร

โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้มกีารจดัท�าแบบส�ารวจ

ความพงึพอใจและความผูกพนัของบคุลากรทีม่ต่ีอองค์กร ซึง่มี

บคุลากรเข้าร่วมตอบแบบส�ารวจถงึร้อยละ 86.16 ของจ�านวน

พนักงานและลูกจ้างทั้งหมด (ส�ารวจ ณ เดือนตุลาคม 2560) 

และจัดประชุมกลุ ่มย่อย (Focus Group) กับพนักงาน 

และลกูจ้าง เพือ่ยนืยนัผลส�ารวจฯ และข้อคิดเหน็เพิม่เตมิเพ่ือให้

ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ความอยู่ดีมีสุข และ

ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร ซ่ึงจากการวิเคราะห ์

ผลการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มี

ต่อการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคพบว่า ในภาพรวมและแยกรายปัจจัย

อยู่ในระดับสูง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2559 ความพึงพอใจ

และความผูกพันองค์กรมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกด้าน แสดง 

รายละเอียด ดังนี้

	 ปัจจัย
 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 บุคลากรภาพรวม	(เฉลี่ย)

 (ค่าเฉลี่ย)	 (ค่าเฉลี่ย)	 ปี	2559	 	 ปี	2560

1. ระดับความพึงพอใจ 4.37 4.45 4.28 4.38

 1.1 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 4.23 4.34 4.17 4.25

 1.2 ความพึงพอใจในองค์กร (Organization Satisfaction) 4.50 4.55 4.39 4.50

2. ระดับความผูกพัน 4.49 4.51 4.39 4.49

 2.1 ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) 4.40 4.46 4.34 4.41

 2.2 ความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Belonging) 4.52 4.49 4.40 4.51

 2.3 ความอยากทุ่มเท กาย ใจ ในการท�างาน (Doing the Best) 4.54 4.58 4.42 4.54
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อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงให้ความใส่ใจดูแล

บุคลากรขององค์กรอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจ 

ตลอดจนความเชื่อมั่น และความผูกพันของบุคลากรให้มี 

แนวโน้มที่สูงข้ึนต่อไป เพื่อให้บุคลากรทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน 

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับความสุข ความปลอดภัย  

และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างให ้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาไปสู่องค์กรสุขภาวะ (Healthy  

Organization)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และการเตรียมความพร้อม 

สู่วัยเกษียณ [201-3] [404-2]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่าง

เป็นองค์รวมก่อนการเกษียณอายุ ทั้งร่างกาย จิตใจ และ

สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลประโยชน์ต่างๆ ที่บุคลากรได้รับหลัง 

เกษียณอายุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดตาม 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เช่น  

เงินชดเชยเกษียณอายุ เงินชดเชยวันลาพักผ่อน ของที่ระลึก

เมื่อครบเกษียณอายุ และวันลาพักผ่อนเมื่อครบเกษียณอายุ 

เป็นต้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กสช.กฟภ.) ขึ้นตามพระราช 

บัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เ ม่ือวันท่ี  

30 ตุลาคม 2539 เพื่อเป ็นสวัสดิการให ้แก ่พนักงาน

เมื่ อ เกษียณอายุ  โดยพนักงานที่ เป ็นสมาชิกจะเลือก

จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของ

เงินเดือน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินสมทบ

ในอัตราร ้อยละ 9-11 ของเงินเ ดือนสมาชิกกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ โดยสรุปยอดเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

38,806.30 ล้านบาท และในปี 2560 ได้จ่ายเงินให้แก่

พนักงานที่เกษียณอายุจ�านวน 1,076 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 

3,851.38 ล้านบาท ซึ่งพนักงานที่เกษียณอายุจะได้น�าเงิน 

ดังกล่าวไปใช้ในการด�ารงชีวิตหลังเกษียณต่อไป 

นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินแผนงานเกี่ยวกับ

การจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการรณรงค ์

ส่งเสริมการบริหารการออมและการลงทุน เพ่ือชีวิตท่ีสุข 

สบายในวัยเกษียณ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กสช.กฟภ.) ได้ร่วมกับกองจัดการ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรณรงค์ส่งเสริมการบริหารเงินของ

สมาชิกผ่านการออม การลงทุน และให้สมาชิกได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงินไว้ในระบบกองทุนส�ารอง 

เลีย้งชีพ รวมถึงแนวทางการเลอืกรปูแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม 

กับตนเอง เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินเพียงพอใน 

การใช้จ่ายในวัยเกษียณ ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มีการอบรมให้ความรู ้แก ่สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ทั่วประเทศ ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตทั้ง 12 เขต 

และส�านักงานใหญ่ มีสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเข้ารับ

การอบรม จ�านวนทัง้สิน้ 6,025 คน แบ่งเป็นในพืน้ทีก่ารไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาค 5,661 คน และส�านกังานใหญ่ 364 คน ผ่านโครงการ

ต่างๆ อาทิ โครงการอบรมเครือข่ายผู้ประสานงาน กสช.กฟภ. 

(สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 536 คน) โครงการ

อบรมผู้เกษียณอายุในปี 2560-2564 (สมาชิกกองทุนร่วม 

โครงการฯ มีทั้งหมด 1,002 คน) โครงการพบปะชี้แจงให้ 

ความรู้สมาชิก กสช.กฟภ. (สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ มี

ทัง้หมด 1,303 คน) โครงการอบรมให้ความรู้พนกังานทีม่อีายงุาน 

ไม่เกิน 6 ปี รุ่นท่ี 1/2560 (สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ  

มทีัง้หมด 1,615 คน) และอบรมรุน่ที ่2/2560 (สมาชกิกองทนุ

ร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 1,567 คน) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี 

การปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล 

ทีส่�าคญัให้กบัสมาชกิ โดยมกีารแต่งตัง้ผูป้ระสานงาน กสช.กฟภ. 

และสร้างเครือข่ายผู้ประสานงาน กสช.กฟภ. ท่ัวประเทศ  

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางการสื่อสาร 

เช่น Application PEAFUND Website หรือ Facebook 

และส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ให้เข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน  

การประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ

ด�าเนนิการรณรงค์ และเผยแพร่ความรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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การให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการให้บริการด้าน

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ โดยให้

ความส�าคญัตัง้แต่การเข้าถงึบรกิารไฟฟ้าของผูใ้ช้ไฟฟ้า การให้ 

บริการไฟฟ้าที่ดีมีคุณภาพการบริหารจัดการ และตอบสนอง 

ต่อเหตุฉุกเฉิน และภัยพิบัติที่อาจท�าให้เกิดการหยุดชะงักของ

การให้บริการจ�าหน่ายไฟฟ้า ด้วยความตระหนักว่า ไฟฟ้าเป็น

พลังงานทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติและเป็นปัจจัยส�าคญัของการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึง

สังคมส่วนรวมที่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ นอกจากน้ี ยังได้จัดท�าแผนแม่บทการบริการ

ลูกค้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้าน

การจัดจ�าหน่ายและการบริการ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ

ให้บริการผู้ขอใช้ไฟฟ้าและยกเลิกการใช้ไฟฟ้า การบริหาร

จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การพัฒนาช่องทางการ

ช�าระค่าบริการไฟฟ้า การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการ

ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และ 

บูรณาการไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร ์การไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาค ทีมุ่ง่สูอ่งค์กรท่ีมลูีกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer - 

Centric Organization) มุ่งเน้นการบริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศ  

และครบวงจรเพือ่ส่งมอบคณุค่าด้านบริการทีด่ ีและมคีณุภาพ 

ให้ตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า  

ผ่านระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัยในมิติ ผลิตภัณฑ์ บริการ 

การสนับสนุนและสร ้างความสัมพันธ ์กับลูกค ้า ซ่ึงจะ 

ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด

จากผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

[103-1]

ความสามารถในการเข้าถงึของผูใ้ช้ไฟฟ้า [103-2] [103-3]

[203-2] [EU26]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน 

รับผิดชอบการจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ัวประเทศ (ยกเว้นพื้นที่ในเขต

จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี) 

ตระหนักดีว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ จงึมุ่งมัน่ด�าเนนิการจดัหา และจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในเขต 

รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหรือพ้ืนท่ีห่างไกล โดยที่

ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน 

ที่ห ่างไกล (คฟก.) หรือ (Remote Rural Household  

Electrification Project: RHEP) ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของ

รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยท่ีมุ่งหวังให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทั่วทั้ง 74 จังหวัด 

ปัจจุบันประชาชนมีไฟฟ้าใช้จ�านวน 19,360,779 ราย คิด

เป็นร้อยละ 99.99 ของหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้ โดยการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคได้พัฒนาการให้บริการเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้าได้

อย่างครอบคลุมผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น แบบปักเสาพาดสาย 

เคเบิลใต้ดิน เคเบิลใต้น�้า และแบบโซล่าเซลล์ อาจกล่าวได้ว่า

มีเพียงร้อยละ 0.23 ของครัวเรือนทั่วประเทศเท่านั้นที่ยังไม่มี

ไฟฟ้าใช้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม และต้อง

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เขตป่าสงวน เขต

อุทยาน พื้นที่ปกครองราชการทหาร หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถ

ขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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หมายเหตุ : คอื จ�านวนหมูบ้่านตามส�านกับรหิารการปกครองท้องที ่กรมการปกครอง สถานะเดอืนธนัวาคม 2559 ลดลงจากจ�านวนหมูบ้่านตามรายงาน 

 ไตรมาส 3/2559 (80,056 ครัวเรือน) ซ่ึงเป็นข้อมูลหมู่บ้านตามข้อมูลส่วนบริหาร และพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส�านักบริหาร 

 การทะเบียน กรมการปกครอง

	 ข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า	 ปี	2558	 ปี	2559*	 ปี	2560

จ�านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้  80,032  74,297 74,304

จ�านวนหมู่บ้านทั่วประเทศ  80,056 74,304 74,297

จ�านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 20,642,491 21,071,007 21,464,395

จ�านวนครัวเรือนทั่วประเทศ 20,721,003 21,133,640 21,513,363

	 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	 ปี	2552-2557	 ปี	2559	 ปี	2560	 เป้าหมาย

	 จ�าแนกตามภูมิภาค	 (ระยะที่	1)	 (ระยะที่	2)	 (ระยะที่	2)	 ปี	2559-2563

ภาคเหนือ  23,509 - 2,509 15,841

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32,449 - 5,018 18,568

ภาคกลาง  7,269 41 340 4,410

ภาคใต้  10,081 18 283 1,781

 รวม 73,308 59 8,150  40,600

ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีประชากรโยกย้ายหรือมีการตั้งถ่ินฐานใน

พื้นที่แห่งใหม่ตลอดเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องมีการ

ขยายเขตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนในทุกภูมิภาคได้

เข้าถึงบริการพลังงานไฟฟ้า โดยจะให้ความส�าคัญกับพื้นที่ที่

มีจ�านวนบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งถาวร อาศัยอยู่หนาแน่น มีเส้น 

ทางคมนาคมสะดวก สามารถเข้าให้บริการได้ทุกฤดูกาล 

หมู่บ้านที่มีศักยภาพ และไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม ซึ่งค�านึง

ถึงประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าเป็น

ส�าคัญ ถึงแม้ว่าในบางพื้นที่จะให้ผลตอบแทนทางการเงิน

ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการลงทุนขยายเขตไฟฟ้า โดยในปี 2560 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการขยายเขตไฟฟ้าได้ จ�านวน 

393,388 ครัวเรือน

นอกจากน้ี ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทาง 

การเกษตรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ควบคุม

การผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ซ่ึงมีส่วนช่วยให้สามารถ

ลดข้ันตอนหรือค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จ�าเป็นออกไป ส่งผลให ้

ผลผลติมจี�านวนมากขึน้ ท�าให้มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าส�าหรบั

การเกษตรเพ่ิมสงูขึน้ ทีผ่่านมาการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ด�าเนนิ

การตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท�ากินทางการเกษตร 

(คขก.) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2552-2557) ซึ่งเป็นการสร้างระบบ

จ�าหน่ายแรงสูง ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า ติดตั้งหม้อแปลงระบบ

จ�าหน่าย และมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ จ�านวน 73,308 ครวัเรอืน ครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

ซึ่งผลการตอบรับเกินความคาดหมาย ดังนั้นการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคจึงได้ขยายผลการด�าเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2  

(พ.ศ. 2559-2563) โดยปี 2560 มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 

และมีไฟฟ้าในพื้นท่ีท�ากินทางการเกษตร จ�านวน 8,150  

ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 20.07 ของจ�านวนเกษตรกร 

เป้าหมายตลอดโครงการฯ
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การให้บริการไฟฟ้าที่ดีมีคุณภาพ [103-2] [103-3]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้า จ�านวนสูงถึง 

19,352,657 รายทัว่ประเทศ ครอบคลมุทกุลกัษณะการใช้งาน 

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

พื้นที่เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบลที่เป็นพื้นที่

ธุรกิจ หรือพื้นที่ส�าคัญพิเศษ พื้นที่เทศบาลเมืองทั่วไป พื้นที่

เทศบาลต�าบล และพื้นที่ชนบท ดังนั้นการให้บริการไฟฟ้าที่ดี 

มีคุณภาพ สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง และไฟไม่ตกถือ

เป็นภารกิจส�าคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงก�าหนดให้มี

คณะกรรมการความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค โดยมี รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 

เป็นประธานกรรมการ มีหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย/แนวทางการ

ด�าเนินงาน ติดตามและรายงานการประเมินผลค่าดัชนีความ

เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (System Average Interruption  

Frequency Index : SAIFI และ System Average  

Interruption Duration Index : SAIDI) และก�ากับ ควบคุม 

ดูแล ก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงค่าดัชนีฯ ให้เป็นไป

ตามค่าเกณฑ์วัดที่ก�าหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล

การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณภาพบริการตามระเบียบคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลงังาน (สกพ.) ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบ 

กิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจ�าหน ่ายไฟฟ้า  

พ.ศ. 2559 ท้ังนี้คณะกรรมการฯ สามารถให้ข้อเสนอแนะ 

สายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบ

ไฟฟ้า ได้แก่ การวางแผนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้า 

การวิจัย และพัฒนาระบบไฟฟ้า การออกแบบสถานีไฟฟ้า/

ระบบไฟฟ้า มาตรฐานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้า 

มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า การบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า/ระบบ

ไฟฟ้า ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเพื่อปรับปรุงให้ค่าดัชนี 

SAIFI และ SAIDI เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการและ 

ค่าเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดไว้

โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการตาม 

แผนงาน และโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การจ่ายไฟ และเพิ่มความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า อาทิ  

การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและจ�าหน่าย ระยะท่ี 1 

แผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การจัดท�าระบบการติดตาม

ผลการด�าเนินงานการตรวจสอบมิเตอร์ตามเกณฑ์ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม U-CUBE กิจกรรม Big 

Patrolling and Cleansing for Strong Grid ส�าหรับระบบ

จ�าหน่ายและระบบส่งไฟฟ้า การพัฒนาระบบการอัพเดท 

ข้อมูลอัตโนมัติส�าหรับรายการเคลื่อนไหวมิเตอร์ในระบบ 

SAP IS-U และระบบ GIS ให้ตรงกันเพื่อใช้รองรับข้อมูลจาก

ระบบงานต่างๆ โดยการสร้างรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าในระบบ 

U-CUBE เพื่อใช้ส�าหรับก�าหนดกิจกรรม และด�าเนินการลด

หน่วยสูญเสียตามแผน

จากการด�าเนินการในปี 2560 พบว่า ดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้า

ขัดข้องเฉลี่ย (SAIFI) อยู่ท่ี 4.50 ครั้ง/ราย/ปี ซึ่งลดลงจาก 

ปี 2559 ร้อยละ 12.96 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ่  

พบว่า มีค่า SAIFI เพียง 1.232 ครั้ง/ราย/ปี และระยะเวลาที่

ใช้ในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องหรือดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง

เฉล่ีย (SAIDI) ในปี 2560 อยู่ท่ี 118.70 นาที/ราย/ปี ซึ่ง 

ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 22.48 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ  

12 เมืองใหญ่ พบว่า มีค่า SAIDI เพียง 16.528 นาที/ราย/ปี
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ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI & SAIDI)

	 	 	SAIFI*(ครั้ง/ราย/ปี)		 	SAIDI**(นาที/ราย/ปี)	

 ข้อมูล	 	 [EU28]	 	 	 	[EU29]

	 	 2558	 2559	 2560	 2558	 2559	 2560

ทั่วประเทศ  5.79 5.17 4.50 185.97 153.13 118.70

12 เมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลพบุรี ขอนแก่น 

อุบลราชธานี นครราชสีมา รังสิต เมืองพัทยา สมุทรสาคร 2.034 1.568 1.232 32.402 21.182 16.528

หัวหิน ภูเก็ต และหาดใหญ่

หมายเหตุ *SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) (ครั้ง/ราย/ปี) คือ ค่าดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย

 **SAIDI (System Average Interruption Duration Index) (นาที/ราย/ปี) คือ ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย

การบรหิารจดัการและตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉนิและภัยพบิตัิ 

[103-2] [103-3] [EU21]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนดให้มีนโยบายการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) และจัดให้ 

มีคณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business  

Continuity Management : BCM Committee) ท�าหน้าที่ 

ก�ากับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมของ

องค์กร โดยให้ทกุหน่วยงานมีการจัดท�าแผนป้องกัน และเตรยีม

ความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต ด้วยระบบการบริหาร

ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management  

System : BCMS) เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับภัยพิบัติหรือ

ภาวะวิกฤต ตลอดจนบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมี

การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมุ่งเน้น 

การทบทวนปรับปรุงแผน และทดสอบระบบ BCMS ตาม

มาตรฐาน ISO 22301 และมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร ซึง่ทุกหน่วยงานจะมกีารประเมนิความเส่ียง

ของภยัคกุคาม (Threat) เพือ่จดัท�าแผนการจดัการอบุตักิารณ์  

(Incident Management Plan : IMP) ที่ค�านึงถึงปัจจัย

เสี่ยงต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น�้าท่วม วินาศกรรม พายุ แผ่นดินไหว 

จลาจล โรคระบาด สึนามิ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนาระบบ BCMS ตามมาตรฐานสากล  

ISO 22301 จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจัดการและ

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสามารถป้องกนัและลดผลกระทบท่ีเกดิข้ึนเพือ่ให้การ

บรกิารด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนือ่งไม่หยดุชะงกั 

เช่น การบริหารจัดการภัยคุกคามเรื่องลมพายุฤดูร้อน โดยมี

แนวทางการแก้ไขปัญหาเสาล้มจากพายฤุดรู้อน อาทิ การแขวน

สายไฟในลักษณะที่เมื่อมีภาระทางไฟฟ้า (Load) หรือแรงดึง

ที่เกินมาตรฐาน แล้วสายไฟจะหลุดออกจากเสาไฟฟ้าท�าให้

เสาไฟฟ้าไม่หักโค่น พร้อมทั้งวิจัยเรื่องของลมเพื่อน�าข้อมูลมา

ประกอบการออกแบบเสาไฟฟ้าให้สามารถต้านทานแรงของ

ลมได้มากข้ึน การด�าเนินมาตรการการยกระดับมิเตอร์ในเขต

พืน้ทีน่�า้ท่วมบ่อยครัง้ทีม่กีารท่วมขงัของน�า้บนพืน้ผวิดนิสงูกว่า

ระดับปกต ิและมรีะยะเวลาทีน่�า้ท่วมขังยาวนานอยู่เป็นประจ�า 

ซึง่อาจสร้างความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรม ทรพัย์สนิ และ/ 

หรอืชีวติ รวมท้ังแผนรองรบัเหตกุารณ์ กรณกีลุม่ผูชุ้มนมุบุกยดึ 

หรือก่อการจลาจลในบริเวณพื้นท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ส�านักงานใหญ่ เป็นต้น
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การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นโยบาย	และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 • ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นปัจจุบัน

 • ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ชัดเจน

ศึกษา	และท�าความเข้าใจองค์กร

 • ก�าหนดโครงสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติให้ชัดเจนขึ้น

 • ทบทวน/ปรับปรุงการก�าหนดวิธีการในการท�าให้งานที่ส�าคัญขององค์กรฟื้นคืนสภาพ

  ภายในระยะเวลาตามเป้าหมายก�าหนดให้มีความเหมาะสม

จัดท�า	และพัฒนาแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	และภัยพิบัติ

• ทบทวน/ปรับปรุงแผนการจัดการอุบัติการณ์ 

 (Incident Management Plan: IMP)

• ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 (Business Continuity Plan: BCP)

สอบทาน	ทดสอบ	และฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• ฝึกซ้อมแผน IMP/BCP ทั้งแบบฝึกซ้อมบนโต๊ะ และแบบฝึกซ้อมเสมือนจริง

• มีการฝึกซ้อมกับลูกค้ารายส�าคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

• ตรวจประเมินภายในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• ตรวจประเมินภายในเพื่อระบุความสอดคล้องตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 22301

• ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต

 ได้อย่างมีประสิทธิผล

ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 ส�าหรับหน่วยงานจัดตั้งใหม่

• ประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน ปรับปรุงและฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 กับทุกหน่วยงานทั้งส�านักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค

• เผยแพร่ข่าวสาร BCM ผ่านช่องทางต่างๆ
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โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ด�าเนินโครงการพฒันา 

ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCMS) เพื่อให้

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานสากลของ ISO 22301 และให้

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักใน

เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จนน�าไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผลโดยพัฒนาระบบ BCMS ตามมาตรฐาน  

ISO 22301 และด�าเนนิการขอการรบัรองในขอบเขต การไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค ส�านกังานใหญ่ด�าเนินการจัดประชมุชีแ้จงแนวทาง

การปรบัปรงุและพฒันาระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301 

ให้กบัส�านักงานใหญ่ (ทกุฝ่าย) และส่วนภมูภิาค (การไฟฟ้าเขต 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น 1-3 ทุกแห่ง) สื่อสารเพื่อสร้าง

ความรู้ และความตระหนักให้กับผู้บริหาร และพนักงานให้

ครอบคลมุทกุหน่วยงาน และฝึกซ้อมแผนการจดัการอบุตักิารณ์  

(IMP) รองรับภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤตต่างๆ และแผนความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อกู้คืนกระบวนงานหลักกลับมา

ด�าเนนิงานภายในระยะเวลาทีก่�าหนด เพ่ือส่งมอบการจ�าหน่าย 

ไฟฟ้า และให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และยังวางแผน

ขยายการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ไปยังส่วนภูมิภาค 

ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 4 แห่ง ได้แก่ (1) การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี (2) การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด

นครราชสีมา (3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1  

(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี และ (4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช้ัน 1 

ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 

โครงการผู้ใช้ไฟฟ้าฟรี [103-2] [103-3] [203-1]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีให้ผู้ใช้

ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 (15) 

แอมแปร์ และไม่เป็นนิติบุคคล และใช้ไฟฟ้าต�่ากว่า 50 หน่วย 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน (นับถึงเดือนปัจจุบัน) เพื่อลด

ความเหล่ือมล�้าทางสังคมตามมติคณะกรรมการก�ากับกิจการ

โครงสร้างการตอบสนองต่อภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์ ศอส.

RMC/

BCM	Committee

ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน/

เวรระงับอัคคีภัย

• ระงับเหตุการณ์ด้วยตนเอง
 ได้อย่างรวดเร็ว
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในบริเวณ
 แคบหรือสามารถควบคุม
 เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

• ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ให้
 จ�ากัดอยู่ภายในบริเวณได้
• ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ
 จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
• ส่งผลกระทบให้การด�าเนินธุรกิจ
 ต้องหยุดชะงัก
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นวงแคบ
 หรือบางหน่วยงานของการไฟฟ้า
 หรือบางฝ่ายภายในส�านักงานใหญ่

• ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ให้
 จ�ากัดอยู่ภายในบริเวณได้
• ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ
 จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
 อย่างเร่งด่วน
• ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใน
 การจ่ายไฟเป็นบริเวณกว้าง
• ส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
 ธุรกิจเป็นบริเวณกว้างในหลาย
 หน่วยงาน

ทีมตอบสนองต่อภาวะวิกฤต	(ERT)

ศูนย์บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ของแต่ละหน่วยงาน

ศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือสนับสนุน

กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติของ	กฟภ.

(ศอส.)

การด�าเนินการ
ภาวะปกติ

Disaster
Risk Management

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

Level 3Level 2Level 1Internal control

Incident
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พลงังาน (กกพ.) โดยกระจายภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าฟรี 

ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่  

กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร และผู้ใช้ไฟฟ้า

ชั่วคราว

หมายเหตุ : 

- มติ กกพ. วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 

 บ้านพักอาศัยซึ่งติดตั้งมิเตอร์ 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  

 50 หน่วยต่อเดือนได้รับการอุดหนุนให้ใช้ไฟฟ้าฟรี ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า 

 ประจ�าเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

- มติ กกพ. วันที่ 29 กันยายน 2555 เห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ 

 ค่าไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นนิติบุคคล และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย 

 ต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือน 

 ปัจจุบัน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

- จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทีไ่ด้รบัการอดุหนนุค่าไฟฟ้าฟร ีเป็นค่าเฉลีย่ 12 เดือน

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

[103-2] [103-3] [418-1]

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่

ลกูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารไฟฟ้าทัว่ประเทศในเขตการให้บรกิารของ

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ซึง่มจี�านวนผูใ้ช้บรกิารไฟฟ้ากว่า 19.35 

ล้านราย ปริมาณการบริโภคไฟฟ้า 132,398.67 ล้านหน่วย  

คดิเป็นร้อยละ 83.94 ของผูใ้ช้บริการไฟฟ้าท้ังหมด โดยแบ่งเป็น

ผูใ้ช้ไฟฟ้ากลุม่บ้านอยูอ่าศยัคดิเป็นหน่วยจ�าหน่าย 31,332.56 

ล้านหน่วย กลุ่มพาณิชย์คิดเป็นหน่วยจ�าหน่าย 32,108.36  

ล้านหน่วย กลุม่อตุสาหกรรมคดิเป็นหน่วยจ�าหน่าย 65,000.02 

ล้านหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ คิดเป็นหน่วยจ�าหน่าย 

3,957.73 ล้านหน่วย ซ่ึงนับได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น 

ผูใ้ห้บรกิารไฟฟ้าทีม่ฐีานลูกค้ามากเป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ 

ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการ

รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ทางกฎหมายต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนโยบาย และแนวปฏิบัติใน 

การคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครฐั พ.ศ. 2553 

ทีร่ะบใุห้หน่วยงานของรฐัต้องจดัระบบรกัษาความปลอดภยัให้

แก่ข้อมลูส่วนบุคคลของผูใ้ช้บรกิารทีอ่ยูภ่ายใต้ความดแูลอย่าง

เคร่งครดัท้ังในด้านการเข้าถึงหรอืควบคมุการใช้งานสารสนเทศ 

การจดัให้มรีะบบสารสนเทศ และระบบส�ารองของสารสนเทศ

ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดท�าแผนเตรียมความพร้อม

กรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติ

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตรวจสอบและประเมินความเส่ียง

ด้านสารสนเทศอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล ซ่ึงจากการด�าเนินงานตามข้อบังคับทางกฎหมาย

ดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มี 

ข้อร้องเรยีนท่ีเก่ียวข้องกับการละเมดิความเป็นส่วนตวัของลกูค้า 

 และการท�าข้อมูลลูกค้าสูญหาย

จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรี	(ราย)

3,339,963
3,202,961

4,005,334

 2558 2559 2560

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรี	(หน่วย)

696,143,578670,042,579

1,038,805,715

 2558 2559 2560
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การให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐาน

งานบริการทีเ่ป็นเลิศ มีการปรบัปรงุ และพฒันาการให้บรกิาร

ลูกค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีระบบสารสนเทศที่ 

เหมาะสม เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านบริการ

ลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อ 

ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดให้มีคณะท�างานด้านการ

บริการลูกค้าซึ่งมีบทบาทในการพิจารณาทบทวน และจัดท�า

แผนแม่บทการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

ถ่ายทอดไปสูผู่ป้ฏบิตั ิการก�ากบั และติดตามผลการด�าเนินงาน

ให้สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

โดยภายใต้การด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริการลูกค้า 

พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า การยกระดับการ

ให้บรกิารอย่างครบวงจร รวมถงึการมุง่เน้นสร้างความสมัพนัธ์

กบัลกูค้าอย่างยัง่ยนื ซ่ึงมแีนวทางการด�าเนนิงานทีส่�าคญั ดงันี้

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

1. การพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

1.1  การพฒันาการให้บรกิารทีด่แีก่ลกูค้าจากการรบัฟัง 

เสียงลูกค้า (Voice of Customers : VOCs)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ก�าหนดกระบวนการ และช่องทาง

รับฟังเสียงของลูกค้าไว้หลากหลายช่องทาง ครอบคลุม

ท้ังอดีตลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าคู่แข่ง และลูกค้าที่มี

ศกัยภาพในอนาคต เพือ่รบัฟังความต้องการความคาดหวัง

ความต้องการ

ของลูกค้า

ยุค	4.0

ความ

เป็นมิตร

ความ

ทันสมัย

ความ

ถูกต้อง

สะดวก

ความ

น่าเชื่อถือ

รวดเร็ว

ต้องการที่ปรึกษา
เพื่อนคู่คิดในการช่วยตัดสินใจ 

และแก้ปัญหา

การสร้างความเชื่อใจ
ให้กับลูกค้าได้ก่อน 
การตัดสินใจใช้บริการ

ได้รับการบริการ และ
เทคโนโลยีที่ช่วยให้การ

ใช้ชีวิตในปัจจุบันง่ายขึ้น

ได้รับการบริการที่ฉับไว 
การตอบสนองที่รวดเร็ว
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ได้รับการบริการ
ตามความต้องการ

แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

สามารถเข้าถึงการบริการ 
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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ของลูกค้า และสามารถพัฒนาระบบจัดการเสียงลูกค้า

จากทุกกระบวนการและช่องทางให้มีประสิทธิภาพ โดย

คณะท�างานโครงการพัฒนาระบบการจัดการเสียงลูกค้า 

ได้ก�าหนดในคู ่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

รับฟังเสียงลูกค้าแต่ละช่องทาง รวบรวมสารสนเทศจาก

เสยีงของลกูค้าจดัส่งให้คณะท�างานเป็นประจ�าทกุไตรมาส 

เพือ่ตดิตามการรวบรวมเสยีงของลกูค้าตามรอบระยะเวลา 

และมีการบูรณาการเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทางเพ่ือจัด

ล�าดับความต้องการความคาดหวังปีละ 1 ครั้ง

หากในระหว่างปีมีความต้องการความคาดหวังของลูกค้า

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

จะน�าความต้องการความคาดหวังของลูกค้าไปพิจารณา

ด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการความคาดหวังที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที

ท้ังนี้ ในปี 2560 ผลผลิต (Output) จากการด�าเนินงาน

ตามกระบวนการรบัฟังเสยีงลกูค้า แสดงให้เหน็ว่าการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาคมกีารรบัฟังเสยีงของลกูค้าครอบคลมุท้ัง 4 กลุม่ 

ลูกค้า และครอบคลุมใน 3 มิติ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ 

และการสนับสนุน และมีผลลัพธ์ (Outcome) เป็นไปตาม 

เป้าหมาย ซึ่งผลการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ

รับฟังเสียงลูกค้าพบว่า กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า 

ในแต่ละขั้นตอนยังมีความเหมาะสม สอดคล้องและ 

บูรณาการกับกระบวนการภายในองค์กรอื่นๆ รวมถึง 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1.2  การบริหารจัดการข้อร้องเรียน [103-2]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางการด�าเนินงานด้าน 

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน โดยหน่วยงาน 

ผูร้บัผดิชอบต้องถอืปฏิบติัตามคูม่อืการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

กระบวนการจดัการข้อร้องเรยีนของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

ที่มีการก�าหนดข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญ

ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงานบริการ 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างครบถ้วน และลูกค้า 

เกิดความพงึพอใจสงูสดุในการรบับรกิาร ซึง่ช่องทางการรบั 

ข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ ข้อร้องขอ การแจ้งเหต ุและการ

ชื่นชมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

กระบวนการรวบรวมสารสนเทศจากลูกค้า

	ช่องทางการรับฟังเสียง

กระบวนการทบทวน	

และจัดท�าแผน	

แผนยุทธศาสตร์

แผนบริการลูกค้า

แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า

แผนปฏิบัติการ

 ความต้องการ ความคาดหวัง

 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

 บริการ บริการ

 สนับสนุน สนับสนุน

แยกตามกลุ่มลูกค้า 4 กลุ่ม

ความต้องการความคาดหวัง
ที่มีนัยส�าคัญ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ที่รองรับ

ผู้รับผิดชอบ

ถ่ายทอดสู่

การปฏิบัติ

1. การรับฟังจากเสียงลูกค้าทางโทรศัพท์ (Voice Based)
 • 1129 PEA Call Center
 • โทรศัพท์ส�านักงาน
2. การรับข้อมูลทางเอกสาร (Document Based)
 • เอกสาร จดหมาย โทรสาร
 • ผู้บริหาร ผู้ก�ากับดูแล
3. การรับฟังด้วยการปฏิสัมพันธ์ (Interaction-Based)
 • ติดต่อโดยตรงที่ส�านักงาน
 • การสานเสวนา
 • กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
4. การรับฟังทางสังคมออนไลน์ (Social Network Based)
 • สื่อมวลชน
 • สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter, IG, Youtube เป็นต้น)
 • Website PEA, Email
 • Mobile Application
 • Website หน่วยงานอื่น
5. การรับฟังด้วยการส�ารวจ (Survey Based)
 • การส�ารวจ
 • โทรสอบถามความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการ 15 วัน
 • ส�ารวจความพงึพอใจผ่านระบบบริการจดัการควิ และกล่องประเมนิ
  ความพึงพอใจ (Smart Queue and Smile Box)
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1) โทรศัพท์ 1129 PEA Call Center
2) ส่วนราชการและเอกสาร เช่น ศูนย์ด�ารงธรรม ส�านัก 
 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.1111.go.th)  
 เอกสารที่ส่งตรงถึงส�านักงาน
3) ส่ือมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ เช ่น สื่อสิ่ งพิมพ ์  
 สื่ อ โทรทัศน ์ -วิทยุ  สื่อสังคมออนไลน ์  เว็บไซต ์  
 www.pea.co.th

4) การติดต่อโดยตรงที่ส�านักงาน
5) PEA Mobile Application

ส่งผลให้ในปี 2560 ผลส�ารวจข้อร้องเรียนมีจ�านวนรวม 
ทัง้สิน้ 3,689 เรือ่ง ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 1,723 เร่ือง 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 87.64 สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดังนี้

จ�านวนข้อร้องเรียนในปี 2558 - 2560

หมายเหตุ : เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ไม่มีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้าช�ารุด อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าไม่ปลอดภัย มิเตอร์ไฟฟ้าผิดปกติ สายไฟหย่อนหรือมีระดับต�่ากว่า 
 มาตรฐาน

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง 

ภาคใต้

ส�านักงานใหญ่

การถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

พฤติกรรมพนักงาน

การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า

การให้บริการ

คุณภาพไฟฟ้า

เรื่องอื่นๆ

จ�านวนข้อร้องเรียน	

จ�าแนกตามพื้นที่ให้บริการ

2560

2559

2558

จ�านวนข้อร้องเรียน	

จ�าแนกตามประเภทข้อร้องเรียน

2560

2559

2558

46

0

10

120

100

255

908

344

397

1,027

576

597

1,061

344

559

647

347

504

315

76

0

442

334

208

1,620

863

876

313

134

248

459

475

879
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ทั้งน้ี แม้จ�านวนของข้อร้องเรียนจะเพิ่มมากขึ้นจากปี 

ก่อนหน้า แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการบริหารจัดการ

ข้อร้องเรยีนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมกีารทบทวน

คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) เพื่อ

ให้สามารถบริหารจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

ทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บริการจัดการเสียงของลูกค้า (PEA-VOCS System) ให้ 

สามารถรับเรื่องร้องเรียน ตอบสนอง และแก้ไขปัญหา 

ข้อร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยระบบสารสนเทศนี้จะ 

ส่งต่อข้อร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน 

ท่ัวประเทศ ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนไป จะต้อง

ด�าเนินการตอบสนองและแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด โดยกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีดังนี้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบช่องทางรับฟังเสียงลูกค้า

บันทึกข้อร้องเรียนในระบบสารสนเทศการจัดการ

ข้อร้องเรียน

ระบบจะส่งข้อความสั้น	(SMS)	

แจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร	และผู้ดูแลระบบในพื้นที่

ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ	

จะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูล	และติดต่อผู้ร้องเรียน	

เพื่อชี้แจงในเบื้องต้น	ภายใน	5	วันนับถัดจากวันที่รับ	

ข้อร้องเรยีน	ซ่ึงควบคุมโดยหัวหน้าหน่วยงานน้ันๆ	และก�ากับ

ดูแลจากรายงานผลการด�าเนินการตามข้อตกลงระดับการให้

บริการ	(Service	Level	Agreement	:	SLA)

เมื่อสามารถแก้ไขข้อร้องเรียน	และสามารถยุติเรื่องแล้ว	

ด�าเนินการชี้แจง	และให้ผู้ร้องเรียนลงนามรับทราบ

ในแบบฟอร์มการชี้แจง	และหากร้องเรียนเป็นหนังสือ	

ต้องตอบชี้แจงโดยท�าหนังสือตอบข้อร้องเรียน

ภายใน	30	วันนับถัดจากวันที่รับข้อร้องเรียน

เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน	

แล้วเสร็จ	รายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียน	และบันทึก

ในระบบสารสนเทศ

1

2

3

4

5

ภายใน	5	วัน

นับถัดจากวันที่รับ

ข้อร้องเรียน

ภายใน	30	วัน

นับถัดจากวันที่รับ

ข้อร้องเรียน
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1) ปรับลดขั้นตอนกระบวนงาน ณ จุดที่สัมผัสกับลูกค้า  

 (Touchpoint) ส�าหรับการขอใช้ไฟฟ้า กรณีมีระบบ 

 จ�าหน่ายระบบแรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ และระบบ 

 แรงดันไฟฟ้า 22-33 กิโลโวลท์ พร้อมอยู่แล้วไม่ต้อง 

 ด�าเนินการสายนอก ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกัน 

 ไม่เกิน 250 กิโลโวลท์แอมป์แปร์ จากเดิมที่มีจ�านวน  

 7 ขั้นตอน ให้เหลือเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

2) ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานขอใช้ไฟฟ้า และติดตั้ง 

 มิเตอร์ จากเดิม 35 วันท�าการ เป็น 25 วันปฏิทิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายผลโครงการด�าเนินการตาม

แนวทาง PEA Doing Business ระยะที่ 3 ให้กับการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ช้ัน 1-3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 

ทุกแห่งทั่วประเทศ และมีผลการด�าเนินงานในปี 2560 

ดังนี้

เพื่อเป ็นการติดตามดูแล และประเมินผลการแก้ไข 

ข้อร้องเรียนของลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส�ารวจ

ประสิทธิภาพการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนภายใน 30 วัน  

โดยในปี 2560 พบว่าสามารถตอบสนองได้ถึงร้อยละ 

99.38 ของจ�านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด อีกทั้งก�าหนดให้

มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนในการติดตาม

ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าหลังการแก้ไขข้อร้องเรียน และ 

จัดท�ารายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติ วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน  

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขน�าเสนอต่อผู้บริหาร

ระดับสูงทุกไตรมาส เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูล

ดังกล่าวไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป

2. การสนับสนุนการท�าธุรกรรมที่ส�าคัญของลูกค้า

2.1  การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่ออ�านวยความสะดวกแบบครบวงจร (Ease of Doing Business)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการทางธุรกิจเพื่ออ�านวยความสะดวกแบบครบวงจร (Ease of 

Doing Business) ให้กับลูกค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้สามารถด�าเนินการได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดยในปี 2560 มีการปรับปรุงกระบวนการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

	 ข้อมูลร้องเรียน	 ปี	2558	 ปี	2559	 ปี	2560

จ�านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด 2,062 1,966 3,689

จ�านวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ภายใน 30 วัน 1,880 1,800 3,666

สัดส่วนร้อยละของจ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 30 วัน 91.17 91.56 99.38

	 	 ขั้นตอนเดิม	 	 	 ขั้นตอนที่ปรับปรุง

1. รับค�าร้อง  1. ยื่นค�าร้องขอใช้ไฟฟ้า/
2. ส�ารวจและประมาณการ  ตรวจสอบเอกสาร
 ค่าใช้จ่าย  2. รับการส�ารวจ/ออกแบบ/
3. แจ้งค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม   ประมาณการ/ แจ้งค่าใช้จ่าย
 รายละเอียดขั้นตอน  3. ช�าระเงินค่าขยายเขตฯ 
 และเอกสารการขอใช้ไฟฟ้า  ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า และ
4. รับค�าร้องขอใช้ไฟฟ้า  รอการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
5. ก่อสร้าง  4. รับติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟฟ้า
6. ตรวจสอบมาตรฐาน 
7. ติดตั้งมิเตอร์พร้อมจ่ายไฟ

2-25	วันปฏิทิน

 ระยะเวลาการขอใช้ไฟฟ้าในการเร่ิมด�าเนินการธรุกจิใหม่

จากเดิม 2-35 วันท�าการ
(48 วันปฏิทิน)
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2.2  การพัฒนาช่องทางการช�าระเงินค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงและพัฒนาระบบการช�าระเงิน

ค่าไฟฟ้าให้มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถช�าระเงนิค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้

1)  ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค PEA Shop PEA Mobile  

Shop และตู้รบัช�าระเงนิอตัโนมติั มจี�านวนผูใ้ช้บรกิาร 

6,965,832,875 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 53.92

2) ตวัแทนเกบ็เงินทีไ่ด้รบัแต่งต้ังจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  

 มีจ�านวนผู้ใช้บริการ 757,886,594 ราย หรือคิดเป็น 

 ร้อยละ 5.87

3) หกับญัชธีนาคาร/บญัชบีตัรเครดิต มจี�านวนผูใ้ช้บรกิาร  

 943,456,181 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.30

4) ตัวแทนจุดบริการรับช�าระเงิน มีจ�านวนผู้ใช้บริการ  

 3,921,357,754 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.35

5)  Mobi le  Appl icat ion มีจ� านวนผู ้ ใช ้บริการ  

 248,145,546 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.92

6) Website มีจ�านวนผู้ใช้บริการ 795,631 ราย หรือคิด 

 เป็นร้อยละ 0.01

7) ตู้เติมเงินมีจ�านวนผู้ใช้บริการ 47,231,654 ราย หรือ 

 คิดเป็นร้อยละ 0.37

8) PEA Mobile Application มีจ�านวนผู้ใช้บริการ  

 29,082,149 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23

9) PEA e-Pay มีจ�านวนผู้ใช้บริการ 5,876,757 ราย หรือ 

 คิดเป็นร้อยละ 0.05

3. การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพฒันานวตักรรม 

ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ

3.1  การแจ้งค่าไฟฟ้าแบบ Smart Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาการแจ้งค่าไฟฟ้าแบบ 

Smart Invoice ผ่าน SMS Email และ Auto Fax เพื่อ

ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้าในการ

เพิ่มช่องทางการแจ้งค่าไฟฟ้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลูกค้า

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย และกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นลูกค้าประเภท 

รายย่อย จะแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS และลกูค้ากลุม่พาณชิย์ 

และกลุม่อตุสาหกรรมทีเ่ป็นลกูค้าประเภทรายใหญ่ จะแจ้ง

ค่าไฟฟ้าผ่าน Email และ Auto Fax

3.2  การขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้บรกิารรบัค�าร้องผ่านอนิเตอร์เนต็ 

(PEA Customer Online Service : COS) เพื่อให้บริการ

ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยผู้ใช้

บริการสามารถขอใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภทการใช้ไฟ และ

สามารถตรวจสอบสถานะค�าร้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ www.pea.co.th

ผลการด�าเนินงาน PEA Doing Business สถานะสะสม เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม 2560

1. มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์  211 17 4 0 232 1,050 4.53
 30 (100) แอมป์แปร์ แบบทีไ่ม่ต้องปักเสาเพ่ิมเติม
 เพื่อติดมิเตอร์ 
2. มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ 19 31 16 4 70 1,102 15.74
 30 (100) แอมป์แปร์ แบบท่ีต้องปักเสาเพิม่เติม
 เพื่อติดมิเตอร์
3. มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์  17 18 22 8 65 1,149 17.68
 กับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า  
4. มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์  102 163 82 4 351 4,926 14.03
 กับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 

  รวม 349 229 124 16 718 8,227 11.46

	 ภายใน	 ภายใน	 ภายใน	 มากกว่า

	 10	วัน	 11-20	วัน	 21-25	วัน	 25	วัน

ขนาดมิเตอร์

ผลการด�าเนินงาน	(ราย)
จ�านวนลูกค้าที่

ได้รับบริการ

ทั้งหมด	(ราย)

จ�านวนวันให้

บริการของลูกค้า

ทุกราย	(วัน)

ค่าเฉลี่ยระยะเวลา

ให้บริการลูกค้า

(วัน/ราย)
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เพื่อให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ

(ONE STOP SERVICE)

ใช้บริการได้	ทุกพื้นที่	ทั่วประเทศผ่าน

WWW.PEA.CO.TH

ทุกขั้นตอนด�าเนินการตรวจสอบได้

ให้บริการตรวจสอบสถานะค�าร้องตลอด 24 ชั่วโมง

ให้บริการขอใช้ไฟฟ้าทุกประเภทการใช้ไฟ

ทุกประเภทมิเตอร์ และทุกประเภทไฟฟ้า

ระบบรับค�าร้องผ่านอินเตอร์เน็ต

PEA	Customer	Online	Service	(COS)

3.3  การพัฒนาการให้บริการบน Smart Phone ผ่าน 

Mobile Application 

จากการวิเคราะห์เสียงของลูกค้า (Voice of Customers : 

VOCs) พบว่าลูกค้ามีความต้องการ ความคาดหวังให้ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มช่องทางการแจ้งค่าไฟฟ้าให้

หลากหลายมากยิ่งขึ้น และอ�านวยความสะดวกในการให้

บริการลูกค้า เช่น การเพิ่มช่องทางการช�าระเงินค่าไฟฟ้า 

ช่องทางการแจ้งค่าไฟฟ้า การขอใช้ไฟฟ้า การให้ข้อเสนอแนะ/ 

ร้องเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมผ่าน 

Mobile Application บน Smart Phone

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ริเร่ิมพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบน Smart Phone ในชื่อ "PEA Mobile" 

เพ่ือให้บริการสนับสนุนแก่ลูกค้าโดยมีเครื่องมือการ 

ใช้งานหลัก ได้แก่ แสดงค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน สอบถาม 

ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ส่งข้อเสนอแนะ/ 

ข้อร้องเรยีน ค�านวณค่าไฟฟ้า ค้นหาจดุให้บรกิาร แจ้งข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

จากข้อคิดเห็นของลูกค้าพบว่า “PEA Mobile” ยังขาด

เครื่องมือการใช้งานท่ีส�าคัญ ได้แก่ การช�าระเงินค่าไฟฟ้า 

ดังนั้นในปลายปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการ

พัฒนา Application ให้สามารถช�าระเงินค่าไฟฟ้าได้โดย

ใช้บัตรเครดิตผ่าน Payment Gateway และผ่านธนาคาร

ออนไลน์ (Internet Banking) รวมทั้งสามารถขอใช้ไฟฟ้า

และการขอติดกลับมิเตอร์กรณีค้างช�าระเงินค่าไฟฟ้าเกิน

ก�าหนดภายใต้ Application ชือ่ว่า“PEA Smart Plus” ซึง่

ปัจจุบันมีผู้ใช้ “PEA Smart Plus” จ�านวน 506,772 ราย 

และมีผู้เปลี่ยนการใช้ Application จาก “PEA Mobile” 

มาใช้ “PEA Smart Plus” จ�านวน 118,136 ราย
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Mobile	Application)	PEA	Smart	Plus

เครื่องมือการใช้งานที่ส�าคัญของ PEA	Smart	Plus

PEA	Smart	Plus+

Generation

ปี	2557-2560

1 Generation

ปลายปี	2560

2Customer

Requirement

ช�าระค่าไฟฟ้า

และค่าบริการต่างๆ

ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

สถิติการใช้ไฟฟ้า

และการตั้งค่าแจ้งเตือน

การรับแจ้งข้อร้องเรียน

และข้อเสนอแนะ

ระบบประเมินความพึงพอใจ

การแจ้งค่าไฟฟ้า

และแจ้งครบก�าหนดช�าระเงิน

การขอใช้ไฟฟ้าใหม่

และการขอต่อกลับมิเตอร์

การแจ้งสถานะค�าร้อง

1 1 1 1 1

ระบบข่าวสาร	(PEA	NEWS)

การแจ้งข่าวสาร

และประกาศดับไฟล่วงหน้า

APP	FEATURE

การรับแจ้งไฟดับ

แจ้งสถานะการแก้ไข

PEA	Mobile
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3.4  การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [103-2] [103-3]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และสามารถรับผลตอบรับจากผู้ใช ้

บริการได้ทันท่วงที ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ส�าหรับข้อมูลท่ัวไปขององค์กร และข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

ทั้งนี้ส�าหรับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call 

Center) ถือเป็นช่องทางที่ส�าคัญซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ

ติดต่อและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทุกวัน ตลอด 24 

ชัว่โมง ทัง้ในด้านการประชาสมัพนัธ์ การให้ข้อมลูข่าวสาร 

และครอบคลุมถึงการให้ค�าปรึกษา และให้ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน เช่น ความปลอดภัย

เกี่ยวกับไฟฟ้า อันตรายของไฟฟ้า และค�าแนะน�าการใช้

ไฟฟ้าอย่างประหยัด เป็นต้น 

ปัจจุบัน 1129 PEA Call Center มีการน�าเทคโนโลยี

มาพัฒนาระบบงานบริการให้มคีวามก้าวหน้าและทนัสมยั 

ยิ่ งขึ้น โดยได ้ เพิ่มจ�านวนคู ่สายเป็น 90 คู ่สาย ม ี

ช่องทางการให้บริการ ทั้งรูปแบบช่องทางเสียง (Voice 

Channel) และทีไ่ม่ใช้เสยีง (Non-Voice Channel) ได้แก่ 

โทรศัพท์ โทรสาร ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR 

Self Service) Web Chat Email รวมถึงการให้บรกิาร

ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) อาทิ Facebook 

และ Twitter ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท�าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการใช้งานที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการเตรียมการรองรับ

การให้บริการในภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษา

มลายู เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการให้บริการเป็นภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community) และเป็นการสร้าง

มาตรฐานการให้บรกิารไปสูร่ะดับสากล โดยได้มกีารน�าร่อง

ทดลองเปิดให้บริการในภาษาพม่า และภาษามลายูในบาง

พื้นที่แล้ว นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีแผนการ

น�าระบบโต้ตอบอัตโนมัติส�าหรับการให้บริการลูกค้า  

(Chatbot) มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการในปี 2561  

เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

YouTube
www.pea.co.th/youtube

PEA 
Mobile App
โดยมีทั้ง iOS 
และ Android

โทรศัพท์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส�านักงานใหญ่
02-589-0100-1

สายด่วน 1129
PEA 

Call Center

Website
www.pea.co.th

Fax
02-589-4850-1

Email
1129@pea.co.th

Instagram
www.pea.co.th/instagram

Twitter
www.pea.co.th/twitter

Facebook
www.pea.co.th/facebook

10
ช่องทางการติดต่อ	ติดตามข่าวสารกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกลเท่าไร	PEA	ก็ก้าวไกลไม่แพ้กัน

ด้วยช่องทางการสื่อสารกับ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ถึง	10	ช่องทาง

PEA	

Call	center

1129

FAX
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การใช้งานผ่าน Mobile และ Social Media ที่มีจ�านวน

มากขึ้นในอนาคต

จากผลการด�าเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การให้บริการอย่างต่อเนือ่งของศนูย์บรกิารข้อมลูผูใ้ช้ไฟฟ้า 

(1129 PEA Call Center) ในปี 2560 พบว่ามีสถิติจ�านวน

ผู้ใช้บริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งร้อยละ 99 เป็นผู้ใช้

บริการที่มีการใช้บริการซ�้า และมีระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 94.66 

4. โครงการส�ารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 

ประจ�าปี 2560 [102-43]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization) โดยได้

ท�าการประเมนิประสิทธผิลของการให้บรกิารลกูค้าในมติต่ิางๆ  

ผ่านโครงการส�ารวจเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 

ประจ�าปี 2560 เพื่อศึกษาความต้องการ และสามารถน�าไป

ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน และวางแผนยุทธศาสตร์

ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า อันจะส่งผลให้ลูกค้าม ี

ความพึงพอใจ และความผูกพันที่สูงขึ้น โดยในปี 2560 ได้มี 

การส�ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 5,400 ราย 

ใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อองค์กร  

(2) ด ้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (3) ด ้านคุณภาพบริการ  

(4) ด้านความคุ ้มค่า/ราคา (5) ด้านภาพลักษณ์องค์กร  

(6) ด้านความภักดีต่อองค์กร (7) ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และ (8) ด้านความไม่พึง

พอใจ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลส�ารวจความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อองค์กรอยู่ใน 

 ระดับ 4.34

2) ผลส�ารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ใน 

 ระดับ 4.34

3) ผลส�ารวจความพงึพอใจด้านคณุภาพบรกิารอยูใ่นระดบั  

 4.27 

 โดยผลส�ารวจแบ่งออกเป็น 11 ด้าน ได้แก่

 (1) ด้านช่องทางการแจ้งค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับ 4.31

 (2) ด้านช่องทางการช�าระค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับ 4.40

 (3) ด้านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนอยูใ่นระดับ 4.08

 (4) ด้านช่องทางการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ/ 

   ไฟฟ้าตกอยู่ในระดับ 4.04

 (5) ด้านช่องทางการแจ้งดบัไฟล่วงหน้าอยูใ่นระดบั 4.39

 (6) ด้านการขอใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับ 4.19

 (7) ด้านบริการด้านมิเตอร์อยู่ในระดับ 4.21

 (8) ด้านการโอนช่ือผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย ์

   ค�้าประกันอยู่ในระดับ 4.22

 (9) ด้านการจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าอยู่ใน 

   ระดับ 4.25

 (10) ด้านสภาพแวดล้อมของส�านกังาน/สาขาให้บรกิาร 

   อยู่ในระดับ 4.14

 (11) ด้านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 4.37

4) ผลส�ารวจความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า/ราคาอยู่ใน 

 ระดับ 4.10

5) ผลส�ารวจความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์องค์กรอยู่ใน 

 ระดับ 4.13 

6) ผลส�ารวจความคิดเห็นด้านความภักดีต่อองค์กรอยู่ใน 

 ระดับ 4.29

7) ผลส�ารวจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 และธรรมาภิบาล

 (1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

   อยู่ในระดับ 4.09

 (2) ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 4.08

8) ผลส�ารวจความคิดเห็นด้านความไม่พึงพอใจอยู ่ใน 

 ระดับ 3.32
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• การยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและการมุ่งเน้น

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

1. การปรบัปรงุหน่วยงานให้บรกิารเพือ่ส่งเสรมิภาพลักษณ์

ที่ดีแก่องค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าท่ี 

ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาปรบัปรุงส�านักงานทัง้ในส่วนศูนย์บรกิาร

ลูกค้าทีต้่องตดิต่อกบัลูกค้า (Front Office) และส่วนสนบัสนนุ

งานภายใน (Back Office) ให้มีความทันสมัย และประหยัด

พลังงาน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Customer Service ขึ้น 

เพือ่พิจารณาแนวทางการยกระดับประสทิธิภาพการให้บรหิาร

ผ่านโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

1.1  Smart Front Office

1) PEA Office ปรับปรุงส�านักงานการให้บริการของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีรูปแบบส�านักงานที่มีความทันสมัย 

สวยงาม และเป็นอัตลักษณ์เดียวกันทั้งองค์กร โดยใน

ปี 2560 มีเป้าหมายด�าเนินการปรับปรุงส�านักงานสาขา 

ทั้งสิ้น 48 แห่ง และด�าเนินการแล้วเสร็จครบทุกแห่ง

2) PEA Shop คือ Front Office ที่เปิดให้บริการภายใน

ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงสามารถให้บริการนอกเวลาราชการ 

และวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าที ่

ไม่สามารถช�าระค่าบริการหรือยื่นค�าร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ 

ในช่วงเวลาราชการ มีเป้าหมายเปิดให้บริการ PEA Shop 

จ�านวน 131 แห่ง ภายในปี 2564 ซึ่งในปี 2560 มีการ

เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 90 แห่ง

3) PEA Mobile Shop คือ Front Office แบบเคลื่อนที่ 

สามารถให้บริการประชาชนในแหล่งชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล

ส�านักงาน ซ่ึงรถ PEA Mobile Shop จะน�ารถยนต์เก่า

ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมาปรบัปรงุ ซึง่ปัจจบุนัมจี�านวน  

52 คัน

	 	 	 จ�านวน	PEA	 จ�านวนลกูค้า

	 ภาค	 เขต	 Mobile	Shop	 ทีใ่ช้บรกิาร	

	 	 	 (คัน)	 (ราย)

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1) 5  41,845

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2) 5 222,255

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี (กฟน.3) 7 353,092

 รวม 17 617,192

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี (กฟฉ.1) 5  88,491

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) 5 311,219

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3) 5 242,028

 รวม 15 641,738
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1.2  Smart Back Office

1) การด�าเนนิการก่อสร้างหรอืปรบัปรงุส�านกังานการไฟฟ้า 

สาขาย่อยโดยจะมีสาขาที่ก่อสร้างใหม่ จ�านวน 25 แห่ง  

และสาขาทีป่รบัปรงุ จ�านวน 18 แห่ง ซึง่จะด�าเนนิแล้วเสรจ็

ในไตรมาส 1 ปี 2561

2) การด�าเนนิการจัดหา Server ใหม่เพือ่รองรบัการใช้งาน 

ระบบ Smart Invoice ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่อัตโนมัติ 

จ�านวน 87 ชดุ โดยกองออกแบบระบบสารสนเทศ (กอส.) 

อยู่ระหว่างจัดซื้อ Server Smart Invoice ด้วยวิธี  

E-market คาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 1 

ปี 2561

3) การทดสอบใช้โปรแกรมระบบแสดงผลตอบรบัอจัฉรยิะ 

(PEA Smart Display) โดยใช้จอภาพชนิดสัมผัส (Touch 

Screen) และเชื่อมต่อระบบประเมินผลความพึงพอใจ

ของลูกค้าที่มาใช้บริการ (Smart Queue & Smile Box)  

โดยใช้นวตักรรมโปรแกรมแสดงผลความพึงพอใจของลูกค้า 

(Customer’s Smile Feedback)

1.3  Smart Green Office

ปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดส่งส�านักงานเข้าร่วม

โครงการส�านักงานสีเขียว จ�านวน 29 แห่ง เพื่อสนับสนุน

แผนการด�าเนินงานประจ�าป ี  2560 ที่ก� าหนดให ้

ขยายผลโครงการส�านักงานสีเขียว (Green Office)  

ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ให้ครอบคลมุ

ส�านักงานการไฟฟ้าทุกจังหวัด โดยส�านักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคทั้ง 29 แห่ง ผ่านการรับรองส�านักงานสีเขียว 

(Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ทุกแห่ง ประกอบด้วย

	 	 	 จ�านวน	PEA	 จ�านวนลกูค้า

	 ภาค	 เขต	 Mobile	Shop	 ทีใ่ช้บรกิาร	

	 	 	 (คัน)	 (ราย)

ภาคกลาง

ภาคใต้

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กฟก.1) 5 192,711

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี (กฟก.2) 5 412,049

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครปฐม (กฟก.3) 5 233,927

 รวม 15 838,687

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1) 1  6,385

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2) 3  15,319

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา (กฟต.3) 1  6,729

 รวม 5  24,433

 รวม 4 ภาค 52  2,126,050

	 	 	 จ�านวนส�านักงาน

	 ภาค	 เขต	 การไฟฟ้าที่ได้รับรางวัล

	 	 	 (แห่ง)

ภาคเหนือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1) 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2) 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี (กฟน.3) 2

 รวม 7



100รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560

1.4 การขอรับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการ

สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

การไฟฟ้าส ่ วนภูมิภาคสมัคร เข ้ า รับการประ เมิน 

การรับรองมาตรฐานการเป ็นศูนย ์ราชการสะดวก 

(Government Easy Contact Center : GECC) 

ในปี 2560 จ�านวน 136 แห่ง และได้รับการรับรอง

มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจ�านวน 125 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 91.92

1.5  การด�าเนนิงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

โปร่งใส 2.0

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคผลกัดนัให้มกีารด�าเนนิงานการไฟฟ้า

โปร่งใสครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2560 ส�านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีผ่านการตรวจประเมินรับรอง

เป็นการไฟฟ้าโปร่งใส และรับใบประกาศจากผู ้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีดังนี้

	 	 	 จ�านวนส�านักงาน

	 ภาค	 เขต	 การไฟฟ้าที่ได้รับรางวัล

	 	 	 (แห่ง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี (กฟฉ.1) 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) 5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3) 1

 รวม 8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กฟก.1) 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี (กฟก.2) 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครปฐม (กฟก.3) 4

 รวม 8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1) 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2) 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา (กฟต.3) 2

 รวม 6

 รวม 4 ภาค 29

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง

ภาคใต้
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2. การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ

2.1  การพัฒนาระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ One 

Touch Service

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนางานบริการลูกค้าแบบ One 

Touch Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ดังนี้

1) น�าแผนท่ี GIS (PEA Map) มาใช้ในการค้นหาระบุ

ต�าแหน่งสถานที่จุดติดตั้งมิเตอร์ แทนการออกส�ารวจจริง

2) เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร์ด้วย 

Smart Card Reader เป็นการใช้หลักฐานในการท�า

ธุรกรรมของลูกค้าด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

3) ปรับปรุงกระบวนการ ขอใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์แรงต�่า

ไม่เกนิ 30 แอมป์แปร์ เพือ่บรกิารด้วยความสะดวกรวดเรว็ 

ดังนี้

  - รบัค�าร้องเสรจ็พร้อมรับช�าระเงินได้ภายใน 15 นาที

 - ติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง ภายใน 24 ชั่วโมง (ระยะทาง

ห่างจากส�านักงานไม่เกิน 10 กิโลเมตร)

	 	 	 จ�านวนส�านักงานที่ผ่าน

	 ภาค	 เขต	 การตรวจประเมิน

	 	 	 (แห่ง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1) 93

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2) 88

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี (กฟน.3) 70

 รวม 251

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี (กฟฉ.1) 114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) 115

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3) 85

 รวม 314

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กฟก.1) 70

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี (กฟก.2) 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครปฐม (กฟก.3) 48

 รวม 180

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1) 52

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2) 79

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา (กฟต.3) 69

 รวม 200

 รวม 4 ภาค 945

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง

ภาคใต้
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ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการลูกค้าแบบ One Touch Service ณ ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดุรวมงาน 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขา และส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาย่อยทกุแห่ง และในอนาคต มแีผนปรบัปรงุกระบวนการ

ให้บริการขอใช้ไฟฟ้าขยายเขตแรงต�่าระยะทางไม่เกิน 200 เมตร พร้อมติดต้ังมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์แปร์ โดยรับค�าร้อง 

เสร็จพร้อมรับช�าระเงินได้ภายใน 30 นาที 

2.2  การบูรณาการงานบริการด้วย Front Manager (FM)

   จากข้อมูลเสียงของลูกค้า (Voice of Customers : VOCs) พบว่าลูกค้ามีความต้องการความคาดหวังในการรับบริการ

ที่สะดวก รวดเร็ว พนักงานมีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย โดยอยากให้มีพนักงานคอยดูแลความเรียบร้อย

ของการให้บริการภายในศูนย์บริการลูกค้า

การพัฒนางานระบบงานบริการ

ขอใช้ไฟฟ้าแบบ	One	Touch	Service

น�าแผนที่ GIS (PEA MAP) มาใช้
ในการค้นหาระบุต�าแหน่งสถานที่

เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร์ 
ด้วย Smart Card Reader

ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อบริการ
ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว

1 2 3

ตรวจสอบ

เอกสาร/

ท�าค�าร้อง

รับช�าระเงิน

ภายใน

15 นาที

ตรวจสอบมาตราฐาน

และติดตั้งมิเตอร์

24 ชั่วโมง

PEA	MAP

Smart	Card

Reader
One

Touch

Service
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดให้มีโครงการบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า (Front 

Office) โดยจัดให้มีพนักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้า (Front Manager) ท�าหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาของลูกค้า

ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีการก�าหนดอ�านาจและขอบเขตภาระหน้าที่อย่างชัดเจน ตลอดจนได้จัดท�าคู่มือแนวทาง

ของ Front Manager และทดลองน�าร่องขยายผลในพืน้ทีก่ารไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ในภาคกลาง พบว่าสามารถช่วยดูแลจัดการ

การให้บริการลูกค้าภายในศูนย์บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจึงมแีผนการขยายผลใช้ท่ัวท้ังองค์กรต่อไป 

เพือ่เป็นการยกระดบังานบรกิารลกูค้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิ และครบวงจร (Service Excellence)

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Key Account Management

โครงการ Key Account Management (KAM) เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มี 

ความส�าคัญต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเชิงมูลค่ารายได้ค่าไฟฟ้า (High Value) เป็นการบูรณาการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

แบบเข้มข้น พร้อมกับการอ�านวยความสะดวกด้วยการก�าหนดให้มีพนักงานดูแลโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามโครงการ KAM  

ยงัต้องมกีารพฒันาการจดัการกระบวนการให้เกิดความต่อเนื่อง และพัฒนาเครื่องมือในการจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้เป็น 

เคร่ืองมือสนับสนุนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเชื่อมโยงกับระบบจัดการเสียงของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บูรณาการงานบริการด้วย

Front	Manager	(FM)

“Front Manager คือ ผู้ที่ท�าหน้าที่ดูแลลูกค้าในส่วนของ Front Office ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด”

เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองและ

ประชาสัมพันธ์

งานรับช�าระเงิน

งานบริการรับค�าร้อง งานต่อกลับมิเตอร์งดจ่ายไฟ

ประเมินผลการให้บริการ

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

ควบคุมดูแลความพร้อม

ของพนักงานผู้ให้บริการ

จัดการแก้ปัญหาของลูกค้า

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เป็นตัวแทนลูกค้าในการประสานงาน

ให้ค�าแนะน�า	ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ลูกค้า

ควบคุม	ดูแล	และอ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการลูกค้า
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การดูแลชุมชนรอบพื้นท่ีระบบส่งและระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้า	และพื้นที่การด�าเนินงาน

จากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีเพิ่มมากขึ้นตาม

พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ

ต้องมีการขยายโครงข่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

ให้สามารถเพียงพอรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า  

ในขณะเดียวกันการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือขยายโครงข่าย 

และปรับปรุงประสิทธิภาพน้ันก็จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ด�าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และค�านึงถึง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน สังคมโดยรอบที่อยู่บริเวณพื้นที่

ที่มีการด�าเนินการก่อสร้างระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ต้ังแต่ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และโครงข่ายระบบไฟฟ้า  

การบ�ารงุรกัษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยมมีาตรการ และ

แนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนให้กบัหน่วยงานและพนกังานได้ปฏบิตัติาม 

อาท ิการสานสมัพนัธ์ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้ 

ด้านความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

และลดความเส่ียงของการเกิดอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับคนใน

ชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่ด�าเนินงาน [103-1]

นอกจากนี้ ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่ง 

และจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ท้ังในกรณท่ีีมกีาร

ก่อสร้างติดตั้งใหม่ และกรณีของการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา ได้มี

การตรวจสอบ และประเมินทั้งในด้านมาตรฐานการออกแบบ  

คุณภาพ รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของผลติภัณฑ์และบรกิารท้ังหมด เพือ่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

ได้รบัผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีดมีคีณุภาพ รวมถึงความปลอดภยั

ของผู้ใช้ไฟฟ้า [416-1]

การสือ่สารเรือ่งความปลอดภยัแก่ชมุชน สงัคม และผูใ้ช้ไฟฟ้า 

[103-2]

นอกจากการรับข้อมูลข่าวสารหรือการสอบถามขอค�าปรึกษา

ต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น 

สายด่วน 1129 PEA Call Center   Facebook   PEA Mobile  

Application และ Website เป็นต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท�าสื่อโฆษณาทางวิทยุ 

โทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย เช่น 

การก่อสร้าง การตัดกิ่งไม้ การติดตั้งสายสื่อสารหรือป้าย

โฆษณาภายนอกอาคารที่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ซึ่งเป็น

กิจกรรมท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยงบ่อยครั้งจากการปฏิบัติงาน 

โดยประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีให้เข้าด�าเนินการติด

ฉนวนครอบสายไฟฟ้าก่อนด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งยังมี 

การให้ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเรือ่งการใช้ไฟฟ้าทีถ่กูต้อง และ

ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธีอีกด้วย

ขั้นตอนการด�าเนินการในการเข้าพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่

ด�าเนินการตัดกิ่งไม้

การปฏิบัติงานใกล้ระบบไฟฟ้า

แรงสูง เจ ้าหน ้า ท่ีจะน�าฉนวน

ครอบสายไฟฟ้า	(Conductor	

Cover)	เพือ่ป้องกันแรงดันไฟฟ้า

1129	PEA	Call	Center	

ตลอด	24	ชั่วโมง

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส�านักงานเขต

ติดต่อ
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การเสริมสร้างชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย [103-2] [103-3] 

[413-1]

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคก�าหนดให้มกีจิกรรมการสานสมัพนัธ์กบั 

ชุมชนรอบพื้นที่ระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เพื่อรับฟัง

ปัญหา ความกังวล ตลอดจนผลกระทบที่ชุมชนได้รับในเขต

พื้นที่การด�าเนินงานขององค์กร ซึ่งภายใต้กิจกรรมดังกล่าว

จะสามารถท�าให้องค์กรได้รับข้อมูลหรือเสียงสะท้อนท่ีส�าคัญ

ในการวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้านสังคม และ 

สิง่แวดล้อม รวมถึงการติดตามเฝ้าระวงัปัญหาทีอ่าจเกดิข้ึน เช่น 

ข้อกังวลเรื่องอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในชุมชน 

อันตรายจากต้นไม้สูงที่มีกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า การปักเสา 

พาดสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่อยู่อาศัย การเกิดอันตรายจาก

กระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นท่ีเกิดเหตุอุทกภัย ความผิดพลาดจาก

การจดหน่วยค่าไฟฟ้า และการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความ

ปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อน�ามาปรับปรุง แก้ไข  

รวมถึงพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

อกีทัง้ยงัเป็นช่องทางส�าคญัทีใ่ช้ในการอธบิายท�าความเข้าใจถงึ

การด�าเนินงานขององค์กรและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 

ให้กับชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยในปี 2560 การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคได้มีการสานสัมพันธ์กับชุมชน จ�านวนท้ังส้ิน  

89 ชุมชน ทั่วประเทศ ผ่านโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่การจัด

ท�าโครงการขึ้นครั้งแรกในปี 2556 เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ 

ซึง่ช่วยลดความเสีย่งจากการสญูเสยีต่อชวีติ และทรัพย์สนิจากการใช้ไฟฟ้าผดิวธิ ี ให้แก่หน่วยงานภาครฐั  

เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้น�าชุมชน และการให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง ในระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) และประกาศนยีบตัรวิชาชพีช้ันสงู (ปวส.) ในการตรวจสอบ และปรบัปรงุ

ระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้คดัเลอืกชมุชนจากพืน้ทีท่ีป่ระสบภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิโดยพจิารณา

ให้ความส�าคญัจากความจ�าเป็นเร่งด่วนของพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ ซึง่ได้คดัเลอืกพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้เจ้าพระยา ที่

ปรากฏเหตกุารณ์น�า้ท่วมซ�า้บ่อยครัง้ ในเขตพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ทัง้หมด 5 เขต 

ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 1 (ภาคเหนอื) จงัหวดัเชยีงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 2 (ภาคเหนอื) 

จังหวัดพิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

จ�านวนเขตละ 3 ชุมชน (คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของหน่วยการด�าเนินงานทั้งหมดขององค์กร ที่ด�าเนิน

กจิกรรม/โครงการสานสมัพนัธ์กบัชุมชน) และได้จดัสรรงบประมาณในการอบรมจ�านวน 1,920,000 บาท  

มนีกัศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวนทัง้สิน้ 600 คน จาก 15 สถาบนั สถาบนัละ 40 คน และได้เข้าด�าเนนิการ 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าชุมชนจ�านวนทั้งสิ้น 17,935 ครัวเรือน สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงนักศึกษาและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

	 การเข้าร่วมโครงการ	 2557	 2558	 2559	 2560*

จ�านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง) 308 308 308 15

จ�านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 7,725 7,765 7,700 600

จ�านวนครัวเรือนที่ด�าเนินการตรวจสอบ (ครัวเรือน) 309,000 309,750 312,150 17,935

หมายเหตุ : *โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินโครงการ 3 ปี (ปี 2557-2559) โดยก�าหนดให้ด�าเนินการกับสถานศึกษา 

 จ�านวน 900 แห่ง ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนจ�านวนทั้งสิ้น 900,000 ครัวเรือน แต่เมื่อโครงการสิ้นสุดลงเมื่อปี 2559  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์จึงได้ให้ด�าเนินการต่อเนื่อง แต่เป้าหมายในการด�าเนินงานเปลี่ยนไป  

 โดยระบุพื้นที่ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนก่อน จึงท�าให้สถิติในปี 2560 มีจ�านวนลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินโครงการโดยการคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี 

ความเส่ียงในการเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดภัยพิบัติบ่อยคร้ัง เช่น อัคคีภัย และอุทกภัย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 74 ชุมชนทั่วประเทศ โดย 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้จดัสรรงบประมาณชมุชนละ 150,000 บาท เพือ่จดักจิกรรมอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและ

ปลอดภยั พร้อมทัง้การให้บรกิารด้านไฟฟ้า และการตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาท ิอปุกรณ์ตดัตอน อปุกรณ์ป้องกนั หลอดไฟฟ้า  

สายไฟฟ้า เต้ารับสวิตช์ไฟฟ้า และระบบการต่อลงดิน จากเจ้าหน้าที่ช�านาญการเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้

ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน ด�าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และรับมือกับปัญหา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัยพิบัติ รวมถึงเฝ้าระวังปัญหา

อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเน่ืองจากไฟฟ้าต่อชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ยังมีบทบาทหน้าที่ดูแลเรื่องความ

ปลอดภยัครอบคลมุถงึโครงการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ลดความเสีย่งและความสญูเสยีทัง้ต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด และยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชน ตลอดจนบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การด�าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน โดยมีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม 

และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม โดยในปี 2560 มีการด�าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นความส�าคัญของเข้าการช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เครื่อง

สบูน�า้ในการท�าการเกษตร ทัง้ทีเ่ป็นเครือ่งสบูน�า้พลงังานดเีซล และ

เคร่ืองสบูน�า้ไฟฟ้า ซึง่ในบางพืน้ทีไ่ฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึได้รเิริม่ทีจ่ะพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้แก่

ชมุชน เพือ่สร้างความเป็นอยูท่ีด่ขีองเกษตรกร โดยด�าเนนิโครงการ 

PEA ส่งเสรมิพลงังานสะอาดเพือ่การเกษตรอย่างพอเพยีง ด้วยการ

จัดหาอุปกรณ์ระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใช้จะ

เป็นโครงสร้างเสาเหลก็เป็นฐานตดิตัง้แผงโซล่าเซลล์แบบแยกอสิระ 

(Stand Alone System) ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และ

ปั๊มน�้าแบบชัก เพื่อสูบน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติหรือน�้าบาดาล

มาใช้ท�าการเกษตร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ใช้งบประมาณสนับสนุน จ�านวน 1,208,115 บาท โดยได้ด�าเนิน

การตดิตัง้ระบบสบูน�า้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัชุมชนเกษตรกร 

ที่อยู่พื้นท่ีห่างไกล ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จ�านวนจุดติดตั้ง 1 แห่ง  

ติดต้ังระบบสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นการต่อยอด 

จากโครงการสร้างฝายชะลอน�้าเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จ�านวนจดุตดิตัง้ 10 แห่ง และตดิตัง้ระบบสบูน�า้ประปาด้วยพลงังาน 

แสงอาทติย์ให้กบัโรงเรยีน จ�านวนจุดตดิตัง้ 1 แห่ง เพือ่ให้เกษตรกร

สามารถประหยัดค่าน�้ามันที่ใช้ในการสูบน�้าท�าการเกษตร และ

สามารถปลูกพืชท�าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง
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โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคร่วมกับมลูนธิแิสง-ไซ้ก ีเหตระกลู หนงัสอืพมิพ์

เดลินิวส์ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

รุ่นท่ี 27 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้บริการ

ตรวจรกัษาโรคทัว่ไป เช่น โรคเก่ียวกบัห ูโรคฟัน โรคทางเดนิอาหาร 

โรคน้ิวล็อค ตรวจวัดสายตา และแจกแว่นสายตา เป็นต้น โดย

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

จ�านวน 11 คร้ัง ทั่วประเทศ

และสามารถให้การตรวจรกัษา

โรคแก่ประชาชนจ�านวนทั้งสิ้น 

35,875 ราย

โครงการ Save Your Life ใส่ใจ หลอดเลือดสมอง

การไฟฟ ้ าส ่ วน ภูมิภาคร ่ วมกับมู ลนิ ธิ วิ จั ยประสาท 

ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจกระตุ ้นให้

ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง 

โดยจัดให้มีการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการ

เกิดโรค และแนะน�าวิธีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ�้า 

โดยในปี 2560 ได้ด�าเนินการในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส�านกังานใหญ่และพืน้ทีใ่นส่วนภมูภิาคทัง้ 4 ภาค เป็นจ�านวน 

5 ครั้ง คิดเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 1,600,000 บาท
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การพัฒนาที่ยั ่งยืน
             ดานสิ่งแวดลอม
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การก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการก่อสร้างระบบไฟฟ้าท่ีค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการควบคุมดูแล

การด�าเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

โดยเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ การขออนญุาตใช้พืน้ทีใ่นกรณทีีม่กีารก่อสร้างระบบไฟฟ้าทีจ่�าเป็นต้องพาดผ่านพืน้ทีห่่วงห้าม 

(อาทิ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน�้าชั้น 1) การติดตามระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องสม�่าเสมอ รวมถึงการซ่อมบ�ารุง  

โดยมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสอบติดตามการด�าเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยมีข้ันตอนการบริหาร

จัดการดังนี้ [103-1] [103-2]

แนวบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ

หมายเหตุ : - Feasibility Study (FS) คือ การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านต่างๆ (อาทิ ด้านเทคนิค ด้านการลงทุน ด้านสังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม) ของโครงการ

 - Environmental Impact Assessment (EIA) คือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคาดการณ์ผลกระทบ 

  สิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่ส�าคัญ เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

  สิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ 

  - Initial Environmental Examination (IEE) คือ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบ 

  สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่น�าเสนอ 

พยากรณ์และวางแผนระบบไฟฟ้า

(ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ศึกษาความเหมาะสม

(FS,	EIA,	IEE)

ขอความเห็นชอบ

จากหน่วยงานภาครัฐ

ด�าเนินโครงการ

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(CSR	after	Process)
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หมายเหตุ : สผ. คือ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการก่อสร้างระบบไฟฟ้า [103-2] [103-3]

เนือ่งจากพลงังานไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ ดังนัน้การด�าเนนิการก่อสร้างระบบไฟฟ้า จงึจดัได้ว่าเป็นโครงการ

ที่ต้องใช้งบประมาณสูง และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ

พิจารณา และวิเคราะห์ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบของโครงการแต่ละโครงการอย่างรอบคอบทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง  

ระยะก่อสร้าง และระยะหลงัก่อสร้าง โดยรายละเอยีดขัน้ตอนการด�าเนนิโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

สามารถสรุปได้ดังนี้

กระบวนการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างโครงการระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

แต่งตั้งผู้อ�านวยการโครงการกรอบการด�าเนินการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าเขต (กฟข.)
ส�ารวจประเมินการขยาย

เขตระบบไฟฟ้า

พิจารณาความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิค

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

กองโครงการ (กคก.) 
ปรับปรุงแก้ไขรายงาน

กองโครงการ (กคก.)
ศึกษาความเหมาะสม
(Feasibility Study)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11

กองแผนงานระบบไฟฟ้า 
(กผฟ.) พิจารณา

ความเหมาะสมทาง
ด้านเทคนิค

งานปรับปรุง
และเสริมระบบไฟฟ้า 
(งานนอกแผนพัฒนา

ระบบไฟฟ้า)

เสนอความคิดเหน็จาก สผ.

EIA IEE

ขอความเห็นชอบ ครม.

ขอความเห็น ครม.

นโยบายคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 ของ กฟภ.

กองโครงการ (กคก.)
ศึกษาความเหมาะสม
เบื้องต้น ก�าหนดกรอบ

การด�าเนนิงาน ปรมิาณงาน 
และงบประมาณ

แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 ของ กฟภ.

สผ. สรุป
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
ผู้ช�านาญการ

ขอความเห็นชอบ
กรอบการด�าเนินงาน 
และงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(กระทรวงมหาดไทย 

สภาพัฒน์ 
ส�านักกฎหมาย)

ผู้อ�านวยการโครงการ

แต่งตั้งทีมงาน

งานจัดหาที่ดิน

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

งานออกแบบ

งานก่อสร้าง

มาตรการ
ป้องกัน

แก้ไขและ
ลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ระยะหลังก่อสร้าง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งเวดล้อม

ติดตาม ประเมินผล และจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงาน

รายงานผลการด�าเนินงาน
เสนอ ผส.

ติดตาม ประเมินผล และจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงาน

กองโครงการ (กคก.) 
ขออนุมัติงบประมาณ

รับฟังความคิดเห็น
(Public Hearing)

คณะกรรมการ
ผู้ช�านาญการฯ

รายงานผลการด�าเนินงาน
เสนอ ผส.

CSR after Process
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ก่อนเริ่มด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดให้มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของโครงการ (Feasibility Study) และจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact  

Assessment: EIA) รวมถึงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เพื่อ 

ตรวจสอบและคาดการณ์ถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีจ่ะเกดิข้ึน และวางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเหล่านัน้ล่วงหน้า

ก่อนเริ่มด�าเนินโครงการก่อสร้าง โดยจะต้องน�าเสนอและรายงานผลการด�าเนินงานตลอดระยะเวลาด�าเนินโครงการก่อสร้าง

ให้กับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซ่ึงท�าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบมาตรการเง่ือนไข  

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกจิ

ของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนจึงจะสามารถเริ่มด�าเนินโครงการก่อสร้างได้ 

ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการปฏิบัติตามมาตรฐานของการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาคซึง่เป็นไปตามหลกัวศิวกรรมและความปลอดภยั และยงัอ้างองิมาตรฐานระดบัประเทศและระดบัสากลในการออกแบบ

สถานไีฟฟ้า ระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เช่น มาตรฐานของคณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอเิลก็ทรอนกิส์  

(International Electrotechnical Commission: IEC) สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of  

Electrical and Electronics Engineers: IEEE) และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นต้น และมีการ

ด�าเนนิงานตามทีก่�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (EIA) และกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั  

อาท ิด�าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศ ปรมิาณฝุน่ละออง ระดบัเสยีง ค่าสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหลก็ รวมท้ังการวดัค่ามลพษิ 

ทางน�า้ ตลอดจนกากของเสยีต่างๆ ทีเ่กิดจากการด�าเนนิงานให้อยูใ่นเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ รวมทัง้ยงัก�าหนดให้มมีาตรการ

และแนวปฏบิตัใินการรกัษาความปลอดภยั โดยให้ยดึถอืเป็นแนวปฏบัิตใินทุกโครงการท่ีมีการด�าเนนิการก่อสร้างระบบไฟฟ้า อาทิ

 • มาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทุกระดับแรงดันไฟฟ้า

 • ข้อก�าหนดกรมการบินพาณิชย์ เพื่อการทาสีหรือติดตั้งอุปกรณ์เตือนแนวสายไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้าง

 • ข้อก�าหนดกรมทางหลวง เพื่อการปักเสาพาดสาย การพิจารณาระยะห่างทางไฟฟ้ากับผิวจราจร รวมถึงการก่อสร้าง 

  ระบบเคเบิลใต้ดิน

 • ข้อก�าหนดค่าระยะห่างระหว่างแนวสายเคเบิลใต้ดินกับสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อก�าหนดระยะห่างในการออกแบบ  

  และก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน

 • ข้อก�าหนดกรมเจ้าท่า เพื่อการขออนุญาตวางแนวสายติดตั้งทุ่นและป้ายเตือน ส�าหรับระบบเคเบิลใต้น�้า

 • มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเตือนในการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหล่ทาง เพื่อแจ้งเตือน และป้องกันอันตรายจากผู้สัญจร 

  ผ่านเส้นทางที่มีการซ่อมบ�ารุง การสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์จากป้ายเตือนตามแบบมาตรฐาน เช่น ป้ายเตือนอันตราย 

  จากไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต�่า ป้ายระวังสายไฟแรงสูง เป็นต้น
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ในกรณีที่มีการขยายและปรับปรุงระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

โดยรอบ เพื่อแจ้งข้อมูลและความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงการเป็นประจ�า ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การตั้งป้าย 

ชี้แจงระยะเวลาการขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าพื้นที่โครงการล่วงหน้าตามพื้นที่เส้นทางการคมนาคม เพื่อลดปัญหาการ

จราจรติดขัด เป็นต้น นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังด�าเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความส�าคัญ

ในการจ�าหน่ายไฟฟ้า เช่น แนวใต้ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ระบบจ�าหน่ายแรงสูง และระบบจ�าหน่ายแรงต�่า เป็นประจ�าโดย

รุกขกรภายใต้โครงการหมอต้นไม้ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุเกิดจากต้นไม้

ทั้งนี้จากการด�าเนินงานในรอบปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการก่อสร้างระบบ

ไฟฟ้า โดยผลการตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดทุกประเด็น อาทิ การตรวจ

วัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง การตรวจสอบระดับเสียง การตรวจวัดค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก มลพิษทางน�้า  

และกากของเสีย รวมถึงไม่พบโทษปรับทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม (Compliance- 

Environmental) [307-1]

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารส�านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�าแนวทางส�านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กร และได้ประกาศนโยบายส�านักงานสีเขียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้ส�านักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่า

และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานส�านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

อันจะท�าให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน 

สิง่แวดล้อมในระดบัสากล โดยมุง่สร้างจติส�านกึในการใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างประหยดั มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์

สงูสดุ รณรงค์การลดของเสยี การน�ากลบัมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากทุกกจิกรรมในการด�าเนินงานในส�านกังาน 

ส่งเสริม และสื่อสารแก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้จัดซ้ือ

จัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่อย่างสม�่าเสมอ โดยม ี

เป้าหมายขยายขอบเขตการด�าเนนิงานตามโครงการพฒันาส�านกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้เป็นส�านกังานสเีขียว ทัว่ทัง้องค์กร  

ครบทั้ง 74 จังหวัด [102-11] [103-1] [103-2]

นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการด�าเนินงาน Smart - Green Office โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานกิจการสังคมและ

สิง่แวดล้อม เป็นประธานฯ เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานโครงการส�านกังานสเีขยีว ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ส�านกังานสเีขยีว ซึง่โครงการนีเ้ป็นการด�าเนินกจิกรรมในส�านกังานให้มคีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อาท ิ การลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า เชือ้เพลงิ และน�า้ การใช้ซ�า้ (Reuse) การน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) การลดและเลกิใช้ผลติภณัฑ์หรอืสารเคมอีนัตราย

ภายในส�านักงาน เพือ่ลดการปล่อยมลพิษไปสูส่ิง่แวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก อกีทัง้ในด้านการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ 

ส�านักงานจะต้องพิจารณาถึงการรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อาทิ สินค้าที่ได้รับฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 และฉลากประสิทธิภาพสูง) รวมทั้งการจัดจ้างในส�านักงานต้องคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีม ี

คณุภาพหรอืได้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม เพือ่ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ส�านกังานสเีขยีว ซึง่เกณฑ์การตรวจประเมนิตามมาตรฐาน

ส�านกังานสเีขยีว (Green Office) มีทั้งหมด 7 หมวด และมีระดับการให้คะแนนรับรองส�านักงานสีเขียว ดังนี้
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เกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานส�านักงานสีเขียว (Green office)

	 เกณฑ์การประเมิน	 ประเด็นย่อยเพื่อการด�าเนินการ

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม 
2. การระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 และการใช้ทรัพยากร 
3. กฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. การก�าหนดอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
5. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

1. การสื่อสาร และการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
2. การประชุม และการจัดนิทรรศการ 
3. ความสะอาด และความเป็นระเบียบในส�านักงาน 
4. การขนส่ง และการเดินทาง 
5. การเตรียมพร้อม และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

1. การใช้พลังงาน
2. การใช้น�้า
3. การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

1. การจัดการของเสียในส�านักงาน
2. การจัดการน�้าเสียในส�านักงาน

1. อากาศในส�านักงาน
2. แสงในส�านักงาน 
3. เสียง
4. ความน่าอยู่

1. การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. โครงการ และกิจกรรม
2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ

หมวดที่ 2 การด�าเนินงาน Green Office

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส�านักงาน 

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • คะแนนประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการรับรองส�านักงานสีเขียวในระดับทอง (ดีเยี่ยม)

 • คะแนนประเมินร้อยละ 80-89 ได้รับการรับรองส�านักงานสีเขียวในระดับเงิน (ดีมาก)

 • คะแนนประเมินร้อยละ 60-79 ขึ้นไป ได้รับการรับรองส�านักงานสีเขียวในระดับทอง (ดี)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ส่งส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เข้าร่วมโครงการส�านกังานสเีขยีวของกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน จ�านวน 69 แห่ง โดยส�านักงานทุกแห่งได้รับ 

การรับรองให้เป็นส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับทอง (ดีเยี่ยม) ตั้งแต่ ปี 2557 จ�านวน 4 แห่ง ปี 2558 จ�านวน  

12 แห่ง ปี 2559 จ�านวน 24 แห่ง และปี 2560 จ�านวน 29 แห่ง อีกทั้งในปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดแผน 

การด�าเนินโครงการส�านักงานสีเขียว โดยจะส่งส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองตามเกณฑ์
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ส�านกังานสเีขยีว เพ่ิมเติมอกี จ�านวน 30 แห่งท่ัวประเทศ จาก
ความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากส�านักงานตั้งแต่ ปี 2557-2560 ได้ถึง 4,990.89 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) [103-2] [103-3]

การอนุรักษ์พลังงาน [103-2] [103-3]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงมีเป้าประสงค์ท่ีจะ
เป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบใน
การช่วยลดต้นทนุการผลติพลงังานของประเทศด้านการน�าเข้าพลงังานของประเทศและเพิม่คณุภาพชวีติของพนกังาน ซึง่เป็นไป 
ตามแผนยทุธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค พ.ศ. 2557-2566 ท่ีมุง่ส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน รวมถงึการปรบัปรงุส�านกังาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็น Smart & Green Office จึงได้มีการน�าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED  
(Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จัดท�าขึ้นโดยสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา  
(U.S. Green Building council: USGBC) ที่ได้รับการยอมรับและน�าไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกมาเป็นแนวทางอนุรักษ ์
พลังงานในอาคารให้กับองค์กร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลือกแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ LEED for Existing Building :  
Operations and Maintenance (O&M) หรือเกณฑ์การประเมินการด�าเนินงาน และบ�ารุงรักษาอาคารส�าหรับอาคารเก่า  
ซึ่งจะประกอบด้วยการประเมินทั้งในส่วนกายภาพของอาคาร และการบริหารจัดการอาคาร โดยจะส่งผลให้เกิดการปรับวิธ ี
ด�าเนินงานอาคารดังต่อไปนี้

 • การจัดการพื้นที่ภายนอกอาคารและสนามหญ้า เพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียง และรักษาความสมดุลของ 
  ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
 • การจัดการคุณภาพอากาศภายใน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้ใช้อาคาร และลดอัตราการเจ็บป่วย
 • การรักษาความสะอาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ลดการใช้สารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้อาคารและสิง่แวดล้อม และ 
  เสริมสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ และส่งเสริมการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจดัซือ้วสัดภุณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อมจากการจดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ เข้ามา 
  ในอาคาร
 • การจัดการแมลงและสัตว์รบกวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร และ 
  สิ่งแวดล้อม และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
 • การก่อสร้างตกแต่งภายในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • การจัดการพลังงาน เพื่อจัดการและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้รับการรับรองการเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ส�านกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ในระดับทอง (Gold) และส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�าเภอหนองหญ้าไซ  
ในระดับผ่านการรับรอง (Certified) และยังมีเป้าหมายยื่นขอรับการรับรองอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED เพ่ิมอีก  
ได้แก่ ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ในระดับเงิน (Silver) และส�านักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ในระดับ Certified ภายในปี 2561 ซึ่งเป็นส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�าร่องรวมทั้งสิ้นจ�านวน  
4 แห่ง พร้อมทั้งวางแผนขยายผลไปยังอาคารส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
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นอกจากน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ก�าหนดให้มีคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการ

พลังงานของอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดทั้งอาคารส�านักงานใหญ่และทุกส�านักงานเขต 

โดยให้ความส�าคญักบัพลงังานท่ีมปีรมิาณการบรโิภคทีส่ร้างผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั ได้แก่ พลงังานไฟฟ้า และน�า้มนัเชือ้เพลิง 

ส�าหรับยานพาหนะ ซึ่งมีการด�าเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของบุคลากรให้มีการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า การบ�ารุงรักษายานพาหนะทุกคันตามระยะทางและ 

แผนงานที่ก�าหนดไว้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารส�านักงานเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ การเปลี่ยนมาใช้

หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED (Lighting Emitting Diode) ที่มีการด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 

ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดชนิด LED

หมายเหตุ : ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี) = จ�านวนหลอด LED ที่ติดตั้ง X ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อหลอด  

 (กิโลวัตต์) X จ�านวนชั่วโมงการใช้งาน 8 ชั่วโมง X จ�านวนวันใช้งาน 250 วันต่อปี

อาคาร LED  230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

อาคาร 1 2 3 และอาคารอื่นๆ  - 802,148 802,148 802,148 802,148

อาคารบริการส�านักงานเขต 12 เขต (ระยะที่ 1) - 3,864,000 3,864,000 3,864,000 3,864,000

คลังพัสดุรังสิต  - - - 48,162 48,162

อาคารบริการส�านักงานเขต 12 เขต (ระยะที่ 2) - - - 4,427,270 4,427,270

 รวม 230,000 4,896,148 4,896,148 9,371,580 9,371,580

	อาคารที่เปลี่ยนเป็นหลอดชนิด	LED	แล้วเสร็จ
	 ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้	(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)

	 	 2556	 2557	 2558	 2559	 2560

โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วางแผนงานอนุรักษ์พลังงานในโครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED  

ทดแทนโคมไฟเดิม เพ่ือเปลี่ยนโคมไฟถนนภายในและภายนอกอาคารส�านักงานใหญ่ จ�านวน 1,021 หลอด ซ่ึงจะท�าให้

เกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 77,585 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ใช้งบประมาณจ�านวน 845,760 บาท โครงการปรับปรุง และ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 เพื่อเปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์  

(Chiller) จ�านวน 3 เครื่อง ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 22 ปี ซึ่งจะท�าให้เกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 519,500 กิโลวัตต์- 

ชัว่โมงต่อปี ใช้งบประมาณจ�านวน 55 ล้านบาท โครงการติดต้ังระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาอาคาร เพือ่ตดิตัง้ 

แผงโซล่าเซลล์บริเวณหลังคาอาคาร LED อาคาร 3 อาคาร 10 และอาคาร SCADA ซึ่งจะท�าให้เกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

459,900 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ใช้งบประมาณจ�านวน 18.1 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับ

อากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร SCADA เพื่อเปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็นขนาด 50 ตันความเย็น (Ton of refrigeration : TR)  

ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี อีกทั้งมีประสิทธิภาพต�่า ไปเป็นเครื่องท�าน�้าเย็นขนาด 130 TR ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะ

ท�าให้เกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 242,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ใช้งบประมาณจ�านวน 3.9 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้

อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
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ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้กล่าวข้างต้น ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า  

ในปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมจ�านวน 119,439,445 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (429,982.002 

จิกะจูลต่อปี) และน�้ามันเชื้อเพลิงจ�านวน 20,617,062 ลิตร (750,873.398 จิกะจูลต่อปี) ซึ่งคิดเป็นอัตราการบริโภคพลังงาน

ภายในองค์กรรวมจ�านวน 1,180,855.40 จิกะจูลต่อปี [302-1]

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงภายในองค์กร [302-1] 

	 ข้อมูล	 2558	 2559	 2560

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร  หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ส�านักงานใหญ่  เป้าหมาย - - 12,756,314
  ผลลัพธ์ 13,484,854 13,746,028 13,893,915
ภาคเหนือ  เป้าหมาย - - 23,364,437
  ผลลัพธ์ 23,794,448 25,177,195 24,040,517
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป้าหมาย - - 23,890,330
  ผลลัพธ์ 24,331,999 25,743,890 24,980,302
ภาคกลาง  เป้าหมาย - - 32,804,829
  ผลลัพธ์ 33,389,828 35,350,031 34,509,155
ภาคใต้  เป้าหมาย - - 21,646,531
  ผลลัพธ์ 21,611,894 23,326,003 22,015,557
 

รวม
 เป้าหมาย - - 114,462,441

  ผลลัพธ์ 116,613,023 123,343,148 119,439,445
 ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง   หน่วย (ลิตร)
ส�านักงานใหญ่  เป้าหมาย - - 1,235,541
  ผลลัพธ์ 1,117,041 1,287,022 1,321,134
ภาคเหนือ  เป้าหมาย - - 4,226,295
  ผลลัพธ์ 4,000,300 4,402,391 4,431,051
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป้าหมาย - - 5,056,503
  ผลลัพธ์ 5,094,566 5,267,191 5,008,753
ภาคกลาง  เป้าหมาย - - 4,763,732
  ผลลัพธ์ 4,420,888 4,962,221 5,103,593
ภาคใต้  เป้าหมาย - - 4,494,902
  ผลลัพธ์ 4,356,025 4,682,189 4,752,530
 

รวม
 เป้าหมาย - - 19,776,973

  ผลลัพธ์ 18,988,819 20,601,014 20,617,062

หมายเหตุ : - พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.00360 จิกะจูล และน�้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 0.03642 จิกะจูล  

  ข้อมลูจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน กระทรวงพลงังาน (Department of Alternative Energy Development  

  and Efficiency Ministry of Energy)

 - ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่แสดงในตารางเป็นผลรวมของน�้ามันเช้ือเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลรวมกัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลแยกชนิด  

  แต่มีสัดส่วนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลมากกว่าชนิดเบนซินอย่างมีนัยส�าคัญ จึงใช้ตัวแปลงค่าของน�้ามันดีเซลเป็นตัวแทนในการ 

  ค�านวณหาค่าพลังงานที่ใช้
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การบริหารจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการจัดการกากของเสียและของเสียอันตรายในอาคารส�านักงาน รวมถึงของเสีย 

อนัตรายทีอ่ยูใ่นระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ซึง่มหีลากหลายประเภท เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีเสือ่มสภาพ มเิตอร์ไฟฟ้า และ 

ขยะติดเชือ้จากสถานพยาบาลภายในอาคารส�านกังาน ฯลฯ ซึง่หากมกีารรัว่ไหลหรอืมกีารก�าจัดทีไ่ม่ถกูต้องอาจส่งผลต่อสขุภาพ 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ [103-1]

ในการบริหารจัดการกับอุปกรณ์ระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด�าเนินการประเมิน ตรวจสอบ 

และคัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งออกเป็น

 • วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมแซมได้ อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะน�ามาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อม 

  ใช้งาน เพื่อน�ากลับมาใช้งานใหม่ 

 • วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้และเศษวัสดุ อาทิ แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้า ขดลวดทองแดงภายในหม้อแปลง 

  ไฟฟ้า เศษสายไฟที่รื้อถอนจากระบบจ�าหน่าย จะถูกด�าเนินการจ�าหน่ายให้ผู้รับซื้อจากภายนอก หรือจัดหาผู้รับหรือ 

  หน่วยงานภายนอกเพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

 • วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถแยกส่วน และ/หรือน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อาทิ บุชชิ่งแรงสูงและแรงต�่าของหม้อแปลง 

  ไฟฟ้า จะถูกน�าไปเป็นอะไหล่ทดแทน และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานไม่เกินก�าหนด  

  และสภาพทางกายภาพไม่มีการช�ารุด ก็จะถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่หากมีอายุการใช้งานเกินก�าหนดหรือสภาพทาง 

  กายภาพช�ารุด ก็จะถูกน�าไปจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ อาทิ ใช้ในไร่สวน ท�าสะพาน  

  รับสายแรงต�่า หรือน�าไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น น�าไปท�าเป็นฝายและปะการังเทียม  

  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการซ่อมบ�ารุงวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานเป็นประจ�า เพื่อให้สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาว 

นานขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสียอันเนื่องจากอุปกรณ์ที่เสียหายลงได้ อาทิ การท�าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลูกถ้วย

ไฟฟ้า (Insulator) ส�าหรับพื้นที่ริมทะเลหรือพื้นที่ที่ไอเกลือเข้มข้น และพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองในอากาศหนาแน่น เพื่อยืดอายุการ 

ใช้งาน และการจดัท�าฐานข้อมลูดัชนวีดัสขุภาพของอปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น อปุกรณ์ตดัต่อวงจรอตัโนมตั ิ(Recloser) ส�าหรบัวางแผน

การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ก่อนที่จะช�ารุด [103-2] [103-3]

ส�าหรับกากของเสียและของเสียอันตรายที่อยู่ในอาคารส�านักงาน ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้กระดาษ 2 หน้า และกระดาษที่มี 

การใช้ 2 หน้าแล้วจะถูกน�าส่งให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อเป็นกระดาษหน้าที่ 3 ให้ผู้พิการทางสายตา  

ส่วนขยะท่ัวไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการรณรงค์คัดแยกขยะตามประเภท อาทิ ขยะเปียก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และ 

ขยะอันตราย โดยจะมีการแยกขยะติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลในอาคารส�านักงานใหญ่ และส�านักงานเขตออกจากขยะ 

ทั่วไป เพื่อส่งไปก�าจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปี 2560 มีขยะอันตรายที่เกิดขึ้นใน

ระบบไฟฟ้าและอาคารส�านักงาน สรุปได้ดังนี้ [103-2] [103-3]
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หมายเหตุ : วิธีการก�าจัดอื่นๆ หมายถึง การส่งกากของเสียไปยังหน่วยงานภายนอก โดยการจ�าหน่ายหรือจัดหาผู้รับเพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง 

 ตามกฎหมาย

ปริมาณของกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและอาคารส�านักงาน [306-2]

	 วิธีการก�าจัด	 มิเตอร์เสื่อมสภาพ	 น�้ามันหม้อแปลงเสื่อมสภาพ	 ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล	

	 	 (เครื่อง)	 (ลิตร)	 (กิโลกรัม)

การใช้ซ�้า  - 15,000 -

การน�ากลับมาใช้ใหม่ 5,110 39,000 -

การฝังกลบ  - - -

อื่นๆ   65,500 - 1,140

 ปริมาณรวม 70,610 54,000 1,140

การใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยงัให้ความส�าคัญกบัการใส่ใจดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยให้ความส�าคญักบัการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปี 2560 มีการด�าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการ PEA รักษ์น�้า สร้างฝาย

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เริม่โครงการ PEA รกัษ์น�า้ สร้างฝาย 

มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อกักเก็บน�้าไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

ในการอุปโภคและเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นการบรรเทา

ภัยแล้ง พ้ืนฟูธรรมชาติ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ให้กับประชาชน และป้องกันน�้าท่วมฉับพลันในพื้นท่ี

ชุมชนใกล้แหล่งน�้า โดยสร้างฝายชะลอและกักเก็บน�้าให้

กับชุมชนในชนบททั่วประเทศ ด้วยการใช้วัสดุคอนกรีต

ช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอน

คอนกรีต ซึ่งในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สร้าง

ฝายน�้าในพื้นที่ให ้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั่วประเทศ จ�านวน 65 ฝาย สามารถสร้างประโยชน์

ให้ชุมชน 14,755 ครัวเรือน และเป็นแหล่งน�้าเพื่อ

การเกษตรกรรมประมาณ 243,685 ไร่ และการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาค มแีผนการสร้างฝายร่วมกบัมูลนิธิอทุกพฒัน์ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 16 แห่ง เพื่อรองรับความ

ต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในหลาย

พื้นที่ ภายในปี 2561
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โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

จากการด�าเนินการวางสายเคเบิลใต้น�้าเมื่อปี 2554  

ไปยังเกาะมุก จังหวัดตรัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง 

ได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและวางปะการังเทียม

อย่างต่อเนื่อง จ�านวน 103,000 ต้น โดยในปี 2560  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการปลูกหญ้าทะเล  

ณ หาดหยงหล�า ชุมชนบ้านน�้าราบ ต�าบลบางสัก  

อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ�านวน 4,000 ต้น เพื่อฟื้นฟู

ระบบนิเวศทางทะเลให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น�้า 

ตามธรรมชาติ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่

สิ่งแวดล้อมโดยรอบในพื้นที่ดังกล่าว 

โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จดัโครงการรณรงค์ให้พนกังานและประชาชนร่วมปลกูป่าในเขตพืน้ทีค่วามรับผดิชอบของการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค ทัง้หมด 4 ภาค จ�านวน 6 แห่ง ดงันี ้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 1 (ภาคเหนอื) จงัหวดัเชียงใหม่ จ�านวน 1 แห่ง 

ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี จ�านวน 1 แห่ง 

ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัดเลย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่เขต 

จังหวัดตราดและจังหวัดระยอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตพื้นที่

จงัหวัดกาญจนบรีุ และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวดัเพชรบุร ีจ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี 

โดยในปี 2560 สามารถปลูกต้นไม้ได้จ�านวนทั้งสิ้น 46,500 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ 283.50 ไร่ และสามารถลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 612.36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และในปี 2561 มีแผนสนับสนุนการปลูกป่าทดแทน

ในพื้นที่ขยายเขตระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
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การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจกรรมการ

ใช้ยานพาหนะ กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า พลังงานสูญเสียในระบบส่งและระบบจ�าหน่าย การรั่วซึมของก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ

ฟลูออไรด์ (SF6) ท�าให้ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�านวนทั้งสิ้น 4,324,915.14 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีสนับสนุนการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การใช้น�้ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงจักรดีเซล โครงการจัดซื้อหลอดพลังงานแบบ LED โครงการปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จ�านวน 44,507.37 tCO2e และภายนอกองค์กรได้จ�านวน 

5,120,785.02 tCO2e

โครงการคืนช้างสู่ป่า 

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ได้จัดท�าโครงการคืนช้างสู ่ป ่า เพื่อ

สนับสนุนมูลนิธิคืนช ้างสู ่ธรรมชาติ 

โดยได้ปล่อยช้าง จ�านวน 4 เชือก 

ณ เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าซับลังกา 

ต� าบลกุดตาเพชร อ� า เภอล�าสนธิ  

จังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังสร้างโป่งเทียม

เพื่อเป็นแหล่งอาหารทดแทนแหล่ง

อาหารจากธรรมชาติที่ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของช้างและสัตว ์ป ่า 

เป็นการแก้ปัญหาช้างและสัตว์ป่าออก

มาหากินบริเวณพ้ืนที่การเกษตรของ

ราษฎรจนเกิดความเสียหาย ป้องกัน

ช้างหรือสัตว์ป่าถูกท�าร้าย อีกท้ังเป็น 

การสร้างสมดุลทางธรรมชาติท�าให้

ระบบนิเวศของป่ามีความสมบูรณ์

เพ่ิมขึ้น ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ด�าเนินการจัดสร้างโป่งเทียมดังกล่าว 

ตั้งแต ่ป ี  2557-2560 รวมจ�านวน 

ทั้งสิ้น 110 โป่ง
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โครงการ PEA LED 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดท�าโครงการ PEA LED มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ 

รณรงค์การประหยัดพลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ให้กับโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนส�าคัญ  

และเรือประมง โดยในปี 2560 ได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่โบราณสถานเพิ่มเติมจ�านวน 3 แห่ง  

ได้แก่ พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) 

จังหวัดนครราชสีมา ท�าให้ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่โบราณสถานรวมท้ังสิ้น 20 แห่ง ได้แก่  

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 

จังหวัดปัตตานี วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จังหวัดภูเก็ต อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (วัดมงคลบพิตร)  

จังหวัดอยุธยา วัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระพุทธมหาราชา พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์  

วัดพระปฐมเจดย์ีราชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม วดัพระมาหาธาตวุรวหิาร จงัหวดัเพชรบุร ีวดัผาซ่อนแก้ว จงัหวดัเพชรบูรณ์  

วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดก�าแพงเพชร วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  

จงัหวดัตาก วดัพระธาตุหนองแวง จังหวดัขอนแก่น พระธาตเุรณ ูจงัหวดันครพนม วดัพระธาตหุนองบวั จงัหวดัอบุลราชธานี 

ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา 

จากผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2557-2560 สามารถลดการใช้พลังงานได้ทั้งสิ้น 278,715.52 หน่วย และลดการปลดปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้ 152.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
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จากความมุง่มัน่ในการพฒันาธรุกจิจัดหา และให้บรกิารพลงังานไฟฟ้ารวมถงึธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งตลอดจนการปฏบัิตดิ�าเนนิงาน 

ทีย่ดึม่ันอยูบ่นพืน้ฐานของการรับผดิชอบ มุง่เสรมิสร้างคุณค่าต่อองค์กร และสงัคมเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนื ท�าให้ในปี 2560 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลที่สะท้อนถึงความส�าเร็จของความพยายามด้านต่างๆ น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร 

และบุคลากรทุกฝ่าย สรุปได้ดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�าปี 2560  

ด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสดีเด่น จาก

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�าปี 2560 

“ด้านการด�าเนนิงานเพือ่สงัคม และส่ิงแวดล้อมดีเด่น” จาก

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รางวัลรายงานความย่ังยืน (Global Reporting 

Initiative : GRI) ปี 2560 จากส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบัน

ไทยพัฒน์ 

รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการโดดเด่น ให้แก่ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 46 หน่วยงาน ทีผ่่านเกณฑ์

การประเมินขั้นสูง จากส�านักงานคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�านักงานปลัดส�านัก

นายกรัฐมนตรี
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การรบัรองเป็นอาคารเขยีวตามมาตรฐาน Leadership in 

Energy & Environmental Design Existing Buildings : 

Operations and Maintenance (LEED EBOM) ใน

ระดับ GOLD และ CERTIFIED อย่างละ 1 รางวัล จาก 

U.S. Green Building Council (USGBC) ได้แก่

• การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ได ้รับการ 

 รั บรอง  LEED 2009  Ex i s t i ng  Bu i ld ing s  :  

 Operation and Maintenance ในระดับ GOLD

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด 

 สุพรรณบุรี ได้รับการรับรอง LEED 2009 Existing  

 Buildings :  Operat ion and Maintenance  

 ในระดับ CERTIFIED

รางวัลส�านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560 ระดับ

ดีเยี่ยม (G ทอง)  จ�านวน 29 แห่ง จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

รางวัลพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center: GECC) ประจ�าปี 2560 จ�านวน 125 แห่ง 

จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รางวลัดเีลศิ “รฐัวสิาหกิจทีมี่การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 

ด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน” ปี 2560 จาก

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 • ด้านความโปร่งใส (Transparency) จาก 

  แผนงานพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกนัการ 

  ทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส 

  อย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ด ้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการ 

  ปฏิบัติงาน (Corruption-Free) จากแผน 

  ปฏิบัติการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 

  ป้องปราบการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รางวัลความปลอดภัย กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ

การเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็นศนูย์ประจ�า

ปี 2560 (Zero Accident Campaign 2017) 

ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน
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รางวัล Thailand HR Innovation Award 2017 

ระดับ Silver จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ร่วมมือ

กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 

และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

รางวลัสิง่ประดษิฐ์ระดบัเหรยีญเงนิ และเหรยีญทองแดง 

อย่างละ 1 เหรยีญ และรางวลั Special Award จากงาน 

Seoul International Invention Fair (SIIF2017)

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองแดง และรางวัล 

Special Award จากงาน 13th Taipei International 

Invention Show & Technomart (INST2017)

รางวลัจากงาน “International Quality & Productivity 

Convention 2017” เหรียญทอง จ�านวน 2 รางวัล  

ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัล Special Achievement in GIS Award  

(SAG Award) ประจ�าปี 2560 ในงาน ESRI USER 

Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวลั “IPv6 Excellence Awards 2017” เชดิชเูกียรติ

หน่วยงานทีใ่ห้บรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็พืน้ฐาน และ

บริการที่รองรับ IPv6 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จากกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital  

Economy and Society: MDES)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมี 

ส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตใน 

องค์กร ปี 2560 (นายสรุศกัดิ ์ไตรทาน รองผูว่้าการการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค สายงานทรัพยากรบุคคล) จากส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.)

รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ประจ�าปี 2560 (นายสุรศักด์ิ ไตรทาน รองผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานทรัพยากรบุคคล)  

จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รางวัล “บุคคลต้นแบบดีเด่น” ด้านการลด ละเลิก  

การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของ 

คนไทย ประจ�าปี 2560 (นายเสรมิสกลุ คล้ายแก้ว ผูว่้าการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จากกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข
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     Omission

 GRI Standard Disclosure 
Page number(s)

 Identified Reason(s) for Explanation for 

   
And/or URL(s)

 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

GRI 102:
General disclosures 
2016

102-1 Name of the organization 
102-2 Activities, brands, products, 
 and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of organization
102-8 Information on employees 
 and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the 
 organization and its supply chain
102-11 Precautionary principle or
 approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
102-14 Statement from senior 
 decision-maker
102-15 Key impacts, risks, 
 and opportunities
102-16 Values, principles, standards, 
 and norms of behavior
102-18 Governance structure
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting 
 stakeholders
102-43 Approach to stakeholder 
 engagement
102-44 Key topics and concerns raised
102-45 Entities included in the 
 consolidated financial 
 statements
102-46 Defining report content and 
topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53  Contact point for questions 

regarding the report
102-54  Claims of reporting in 
 accordance with the GRI Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance

10
10

10
12
10

10, 12
10, 12, 14

11

15-18
12

113

13
13
4-5

44-45

9, 36

32-33, 35, 43
29-31

70
28

29-31, 97

29-31
6, 13

7

8
6
8
6
6
6
7

6

126-131
6

GRI Content Index [102-55]

EU - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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	 	 	 	 	 Omission

	 GRI	Standard	 Disclosure	
Page	number(s)

	 Identified	 Reason(s)	for	 Explanation	for	

   
And/or	URL(s)

	 Omission(s)	 Omission(s)	 Omission(s)

Anti-corruption

Indirect Economic Impacts

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 201:
Economic 
Performance
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
201-1 Direct economic value 
 generated and distributed
201-3 Defined benefit plan obligations 
 and other retirement plans

8, 22

22-26, 89-92 

22-26

14

80

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
203-1 Infrastructure investments 
 and services supported
203-2 Significant indirect economic 
 impacts

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 203:
Indirect Economic 
Impacts 2016

8, 22, 81

22-26, 81-82, 
86-87, 89-92
22-26, 81-82,

86-87
86-87

81-82

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 205:
Anti-corruption
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components

103-3 Evaluation of the management 
 approach
205-2 Communication and training 
 about anti-corruption policies 
 and procedures

205-3 Confirmed incidents of 
 corruption and actions taken

8, 22, 34

22-26, 36-42, 
89-92 

www.pea.co.th/ 
เกี่ยวกับเรา/การ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
22-26, 36-42

38

42

Total number and 
percentage of 
employees that 
the organization’s 
anti-corruption policies 
and procedures have 
been communicated 
to, broken down by 
employee category

Total number and 
percentage of business 
partners that the  
organization’s  
anti-corruption policies 
and procedures have 
been communicated 
to, broken down 
by type of business 
partner

Total number and 
percentage of  
employees that have 
received training 
on anti-corruption, 
broken down by 
employee category

Information 
unavailable

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the next 
reporting period

EU - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

Material Topics
Economic Performance
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Energy 

Effluents and Waste

Environmental Compliance

Employment

	 	 	 	 	 Omission

	 GRI	Standard	 Disclosure	
Page	number(s)

	 Identified	 Reason(s)	for	 Explanation	for	

   
And/or	URL(s)

	 Omission(s)	 Omission(s)	 Omission(s)

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 302:
Energy 
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
302-1 Energy consumption within 
 the organization

8, 22,113

22-26, 89-92, 
113-116

22-26, 113-116

117

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
306-2 Waste by type and disposal 
 method

8, 22, 113, 118

22-26, 89-92,
118-119

22-26, 118-113

119

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 306:
Effluents and Waste 
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
307-1 Non-compliance with 
 environmental laws and 
 regulations

8, 22, 110

22-26, 89-92, 
110-113

22-26, 110-113

113

Total weight of 
non-hazardous 
waste, with a 
breakdown by the 
following disposal 
methods

Information 
unavailable

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the next 
reporting period

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 307:
Environmental 
Compliance 2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
401-1 New employee hires and 
 employee turnover
401-2 Benefits provided to full-time 
 employees that are not 
 provided to temporary or 
 part-time employees
401-3 Parental leave

8, 22, 68

22-26, 68-69, 
89-92

22-26, 68-69

69

70-71

71

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 401:
Employment 2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
403-1 Workers representation in formal 
 joint management–worker 
 health and safety committees

8, 22, 68

22-26, 76-79, 
89-92

22-26, 76-79

76

Occupational Health and Safety
GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 403:
Occupational 
Health and Safety
2016

EU - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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Local Communities
GRI 103:
Management 
Approach
2016

	 	 	 	 	 Omission

	 GRI	Standard	 Disclosure	
Page	number(s)

	 Identified	 Reason(s)	for	 Explanation	for	

   
And/or	URL(s)

	 Omission(s)	 Omission(s)	 Omission(s)

403-2 Type of injury and rates of 
 injury, occupational diseases, 
 lost days, and absenteeism, 
 and number of work-related 
 fatalities

403-3 Workers with high incidence or 
 high risk of diseases related to 
 their occupation

77-79

76

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
404-1 Average hours of training per 
 year per employee

404-2 Programs for upgrading employee 
 skills and transition assistance 
 programs
404-3 Percentage of employees 
 receiving regular performance 
 and career development reviews

8, 22, 68

22-26, 72-75, 
89-92

22-26, 72-75

73

73, 80

75

Injury rate (IR), 
for all employees 
and workers, with 
a break down by 
gender

Occupational 
diseases rate (ODR), 
lost day rate (LDR) 
and 
absentee rate (AR), 
for all employees, 
with a break down 
by region and 
gender

Average hours of 
training that the 
organization’s 
employees have 
undertaken during 
the reporting period, 
by gender and  
employee category

Information 
unavailable

Information 
unavailable

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the next 
reporting period

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the next 
reporting period

Training and Education

Non-discrimination

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 404:
Training and 
Education
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components

103-3 Evaluation of the management 
 approach
406-1 Incident of discrimination and 
 corrective actions taken

8, 22, 68

22-26, 72, 
89-92

www.pea.co.th/ 
เกี่ยวกับเรา/การ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
22-26, 72

72

GRI 103:
Management 
Approach 2016

GRI 406:
Non-discrimination
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach

8, 22

22-26, 89-92,
105-106

22-26, 105-106

EU - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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Customer Health and Safety

Customer Privacy

	 	 	 	 	 Omission

	 GRI	Standard	 Disclosure	
Page	number(s)

	 Identified	 Reason(s)	for	 Explanation	for	

   
And/or	URL(s)

	 Omission(s)	 Omission(s)	 Omission(s)

413-1 Operations with local community 
 engagement, impact assessments,  
 and development programs

105-106GRI 413:
Local Communities
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management  
 approach
416-1 Assessment of the health and  
 safety impacts of product and  
 service categories

8, 22, 104

22-26, 89-92, 104

22-26

104

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 416:
Customer Health 
and Safety
2016

103-1 Explanation of the material  
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
418-1 Substantiated complaints 
 concerning breaches of customer 
 privacy and losses of customer data

8, 22, 81

22-26, 87, 89-92

22-26, 87

87

GRI 103:
Management 
Approach
2016

GRI 418:
Customer Privacy
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
EU6 Management approach to 
 ensure short and long-term 
 electricity availability and reliability
EU10 Planned capacity against projected 
 electricity demand over the long
 term, broken down by energy 
 source and regulatory regime 

8, 22, 47

22-26, 50-53, 
89-92

22-26, 50-53

50-53

48-53

Availability and Reliability
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
EU7 Demand-side management 
 programs including residential, 
 commercial, institutional and 
 industrial programs

8, 22, 53

22-26, 53-56, 
89-92

22-26, 53-56

55-56

Demand-Side Management
GRI 103:
Management 
Approach
2016

Research and Development
103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach

8, 22, 59

22-26, 59-66, 
89-92

22-26, 59-66

GRI 103:
Management 
Approach
2016

EU - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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Provision of Information
GRI 103:
Management 
Approach
2016

	 	 	 	 	 Omission

	 GRI	Standard	 Disclosure	
Page	number(s)

	 Identified	 Reason(s)	for	 Explanation	for	

   
And/or	URL(s)

	 Omission(s)	 Omission(s)	 Omission(s)

EU8 Research and development 
 activity and expenditure aimed 
 at providing reliable electricity 
 and promoting sustainable
 development

59-66

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary
103-2 The management approach 
 and its components
103-3 Evaluation of the management 
 approach
EU12 Transmission and distribution 
 losses as a percentage of total 
 energy

8, 22, 53

22-26, 57-58, 
89-92

22-26, 57-58

58

System Efficiency

Disaster/Emergency Planning and Response

Access

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material  
 topic and its boundary
103-2 The management approach  
 and its components
103-3 Evaluation of the management  
 approach
EU21 Contingency planning measures,  
 disaster/emergency management  
 plan and training programs, and  
 recovery/restoration plans 

8, 22, 81

22-26, 84-86, 
89-92

22-26, 84-86

84-86

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material  
 topic and its boundary
103-2 The management approach  
 and its components
103-3 Evaluation of the management  
 approach
EU26 Percentage of population 
 unserved in licensed distribution  
 or service areas
EU28 Power outage frequency
EU29 Average power outage duration

8, 22, 81

22-26, 81-84, 
89-92

22-26, 81-84

81-82

84
84

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material  
 topic and its boundary
103-2 The management approach  
 and its components
103-3 Evaluation of the management  
 approach

8, 22, 81

22-26, 89-92, 
96-97

22-26, 96-97

EU - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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PEA	SDGs	Content	Index

	Sustainable	Development	 Business	Theme	 GRI	 Page	Number

	 Goals	(SDGs)	 	 disclosure/Indicator	 (or	Link)

Availability of products and services for 
those on low incomes
Disaster/emergency planning and 
response
Economic development in areas of high 
poverty
Economic inclusion
Electricity access

Changing the productivity of
organizations, sectors, or the
whole economy
Infrastructure investments

Access to medicines
Occupational health and safety

Spills

Employee training and education

Economic inclusion
Gender equality

Infrastructure investments

Non-discrimination 
Parental leave 
Waste
Water-related ecosystems and
biodiversity

Electricity access

Electricity availability and reliability

203-2

former EU21

203-2

103-2
EU26
EU28
EU29
203-2

201-1
203-1
203-2
403-2
403-3
306-2

404-1

103-2
401-1
404-1
201-1
203-1
406-1
401-3
306-2
306-2

EU26
EU28
EU29
EU10
former EU6

81-82

84-86

81-82

41, 89-92
81-82

84
84

81-82

14
86-87
81-82
77-79

76
119

73

41, 89-92
69
73
14

86-87
72
71
119
119

81-82
84
84

48-53
50-53
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	Sustainable	Development	 Business	Theme	 GRI	 Page	Number

	 Goals	(SDGs)	 	 disclosure/Indicator	 (or	Link)

Energy efficiency

Environmental investments
Infrastructure investments

Renewable energy

Changing the productivity of
organizations, sectors, or the
whole economy
Earnings, wages and benefits
Economic inclusion
Economic performance
Employee training and education

Employment

Energy efficiency

Freedom of association and collective 
bargaining 
Indirect impact on job creation
Jobs supported in the supply
chain
Non-discrimination 
Occupational health and safety

Parental leave 
Youth employment 
Environmental investments
Infrastructure investments

Research and development

Economic development in areas of high 
poverty
Foreign direct investment

302-1
former EU7
EU12
former EU8
201-1
203-1
302-1
former EU8
203-2

401-2
103-2
201-1
404-1
404-2
404-3
102-8
401-1
302-1
former EU7
EU12
102-41

203-2

406-1
403-1
403-2
403-3
401-3
401-1
former EU8
201-1
203-1
201-1
former EU8
203-2

117
55-56

58
59-66

14
86-87
117

59-66
81-82

70-71
41, 89-92

14
73

73, 80
75
11
69
117

55-56
58
70

81-82

72
76

77-79
76
71
69

59-66
14

86-87
14

59-66
81-82
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	Sustainable	Development	 Business	Theme	 GRI	 Page	Number

	 Goals	(SDGs)	 	 disclosure/Indicator	 (or	Link)

Disaster/emergency planning and 
response
Infrastructure investments

Energy efficiency

Waste
Transport

Energy efficiency

Ocean acidification

-

Anti-corruption

Compliance with laws and
regulations
Ethical and lawful behavior
Grievance mechanisms
Non-discrimination 
Protection of privacy
Environmental investments
Foreign direct investment

former EU21

203-1

302-1
former EU7
EU12
306-2
302-1

302-1
former EU7
EU12

EU12

-

205-2
205-3
307-1
418-1
102-16
103-2
406-1
418-1
former EU8
203-2

84-86

86-87

117
55-56

58
119
117

117
55-56

58

58

-

38
42
113
87

9, 36
41, 89-92

72
87

59-66
81-82
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1.	กรุณาระบุสถานะของท่านที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		

  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ  หน่วยงานก�ากับดูแล  พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

  คู่ค้า  คู่ความร่วมมือ  ผู้ส่งมอบ 

  ชุมชนรอบพื้นที่รับผิดชอบ  สถาบันการศึกษา  ประชาชนทั่วไป

  สื่อมวลชน  อื่นๆ (กรุณาระบุ ……………………….........................…………………...)

2.	วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้	

  เพื่อท�าความรู้จักกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  เพื่อศึกษา/ติดตามการด�าเนิน CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  เพื่อการศึกษาและวิจัย

  อื่นๆ (กรุณาระบุ ………………………………………………………………….)

3.	ระดับความพึงพอใจที่ท่านมีต่อรายงานความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับนี้

 3.1 เนื้อหารายงาน

  • เข้าใจถึงการด�าเนินงานโดยทั่วไป  มาก  ปานกลาง  น้อย

   ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • ครอบคลุมหัวข้อเรื่องส�าคัญตามที่ท่านให้ความสนใจ  มาก  ปานกลาง  น้อย

  • ครบถ้วนต่อการเข้าใจได้ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน  มาก  ปานกลาง  น้อย

   เศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

  • เพียงพอต่อการรับรู้และการตัดสินใจ  มาก  ปานกลาง  น้อย

  • มีความชัดเจน  มาก  ปานกลาง  น้อย

 3.2 การน�าเสนอข้อมูลรายงาน

  • เข้าใจง่าย ไม่สับสน  มาก  ปานกลาง  น้อย

  • รูปเล่มสวยงาม  มาก  ปานกลาง  น้อย

  • พึงพอใจต่อการน�าเสนอข้อมูลรายงานในภาพรวม  มาก  ปานกลาง  น้อย

4.	รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่องหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของท่านครบถ้วนแล้วหรือไม่

  ครบถ้วน

  ไม่ครบถ้วน ต้องการให้เพิ่มเติม (โปรดระบุเรื่องหรือประเด็นที่ท่านให้ความสนใจ และต้องการให้เพิ่มเติม

      ไว้ในรายงานความยั่งยืนฉบับถัดไป)

      . 

      . 

      . 

แบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ประจ�าปี	2560

✂
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5.	ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ	เพื่อการปรับปรุง	และพัฒนาการจัดท�ารายงานความยั่งยืน

6.	ช่องทางที่ท่านเข้าถึงหนังสือรายงานความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับนี้

  เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  งานสัมมนา/งานนิทรรศการ

  การเยี่ยมชมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การแจกภายในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  การจัดส่งทางไปรษณีย์  อื่นๆ (กรุณาระบุ .......................................................)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลแบบส�ารวจความคิดเห็นของท่านถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาการจัดท�ารายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป

สามารถส่งแบบสอบถามได้	2	ช่องทาง

 1. ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ :

  ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  อาคาร LED เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทรศัพท์ : 02-590-9916 โทรสาร : 02-590-9919 

 2. QR Code 








