
28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tu
rn

 o
n

Lig
ht

 f
or

 L
ife

Light for Life
รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟ

ฟ
�าส�วนภูมิภาค

รายงานด�านสังคม
และสิ�งแวดล�อมประจำป�2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

Lig
ht

Lif
e

fo
r

Light Lifefor
PEA

PE
A



แสงสว�าง
สร��างสรรค��

โลกที่สวยงามLight Lifefor
เพราะไฟฟ�าไม�ใช�เพ�ยงแค�นำแสงสว�าง

มาทดแทนความมืดมิด ในยามค่ำคืน

และชีว�ตไม�ได�ต�องการแค�ได�เห็นสรรพสิ�งรอบตัว

อย�างชัดเจนเท�านั้น ยังมีเร�่องราวที่สำคัญยิ�ง

มากกว��าการมองเห็น… ความรัก ความอบอุ�น
ความมั่นคงปลอดภัย คือสิ�งที่ทุกสรรพชีว�ตปรารถนา

และแสงสว��างก็ช�วยสร�างสิ�งเหล�านี้ 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค คือผู�นำพาแสงสว��างมาสู�เรา…

ซึ่งมีความพร�อมที่จะให�บร�การด�วยความโปร�งใส

มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได�

PEA
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เป�นองค�กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

ดำเนินงานด�วยความรับผ�ดชอบ
ต�อชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม

พัฒนาคุณภาพชีว�ต เศรษฐกิจ 
สังคม อย�างสมดุลและยั่งยืน



สารบัญ

สารผู�ว�าการ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

08

13
บร�การดี มีคุณธรรม

11
ภารกิจ

ว�สัยทัศน�

10

15
ภาพรวมองค�กร

นโยบายด�านสังคม
และสิ�งแวดล�อม

21

ผังบร�หาร
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

18

16
โครงสร�างองค�กร



รางวัลแห�ง
ความภาคภูมิใจ

70
การดำเนินงาน
ด�านความรับผ�ดชอบต�อสังคม

23

64
การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล
ISO 26000

การจัดทำโครงการเพ�่อสังคม
และสิ�งแวดล�อมหลังกระบวนการ
(CSR-Project After Process)

61

การจัดทำโครงการเพ�่อสังคม
และสิ�งแวดล�อมในกระบวนการ
(CSR-Project In Process)

49

74
GRI Content Index

73
เกี่ยวกับรายงานเล�มนี้



การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ความรับผิดชอบ

ในการจัดหาและใหบริการพลังงานไฟฟา และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและประเทศขางเคียงไดตาม

มาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาท้ังในดานคุณภาพของสินคาและบริการ

ในพื้นที่ 74 จังหวัดในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ นอกเหนือจากภารกิจหลักดังกลาวแลว PEA ยังไดใหความสำคัญ

ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการดำเนินงาน ดวยการกำหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมนโยบายทั้ง 10 ขอ ซึ่งรวมถึงดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวย อีกทั้งไดจัดทำ

นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อใหการดำเนินภารกิจขององคกรควบคูกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในรอบป 2556 ที่ผานมา PEA มุงมั่นดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใตนโยบาย Community Partnership โดยได

พิจารณากำหนดคำนิยามชุมชน จำแนกชุมชน พรอมวิเคราะหผลประโยชนและผลกระทบที่ชุมชนไดรับ

จากการดำเนินงานทางธุรกิจของ PEA ทั้งในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลดังกลาวไดนำไปสูกระบวนการ

จัดลำดับความสำคัญและกำหนดชุมชนที่สำคัญสำหรับ PEA เพื่อนำไปใชในการรับฟงความคิดเห็นหรือ

การสานเสวนา (Stakeholder Dialogue) และเพ่ือรับทราบความตองการหรือความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอ PEA 

นอกจากนี้ PEA ยังไดพัฒนาการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ไปสูการสรางคุณคารวม

(Creating Shared Value : CSV) ดวยการนำวิธีทางธุรกิจ มาใชในการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมโดยคำนึงถึง

ทรัพยากร และนำความเชี่ยวชาญดานการใหบริการพลังงานไฟฟา มาสรางใหเกิดคุณคาเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ไปพรอมกัน ภายใตกรอบความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวมของชุมชนเปนสำคัญ โดยปจจุบัน PEA

มีการพัฒนาโครงการดานพลังงานทดแทน รวมกับชุมชนหลายโครงการในหลายพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหเกิด

การมีสวนรวมของชุมชน ในขณะที่ PEA สามารถขยายธุรกิจและสรางความแตกตางในคุณคาอยางโดดเดน

อันจะสงผลใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกรงตอไป

(นายนำชัย หลอวัฒนตระกูล)
ผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

สารผู�ว�าการ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
Message from PEA Governor
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ว�สัยทัศน�
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

เป�นองค�กรชั้นนำในระดับสากล

ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบร�การ

และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

Vision
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Mission
จัดหาและให�บร�การพลังงานไฟฟ�าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งในประเทศและประเทศข�างเคียงได�ตามมาตรฐานสากล

เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�เกิดความพ�งพอใจ

ทั้งด�านคุณภาพและบร�การโดยการพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง

มีการบร�หารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

และสอดคล�องกับสภาพตลาด

รวมทั้งพร�อมสำหรับการแข�งขันทางธุรกิจ

มีความรับผ�ดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

ภารกิจ
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PEA
Light
for Life
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บร�การดี
มีคุณธรรม

Care
C

ทำทุกอย�าง
ด�วยความรอบคอบ

Obligation
O

ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมาย

Loyalty
L

ภาคภูมิและภักดี
ต�อองค�กร

Disclosure
D

โปร�งใสและตรวจสอบได�
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กฟน.3
ลพบุร�

กฟฉ.3
นครราชสีมา

กฟก.3
นครปฐม กฟก.1

พระนครศร�
อยุธยา

กฟก.2
ชลบุร�

กฟต.1
 เพชรบุร�

กฟต.2
นครศร�ธรรมราช

กฟต.3 ยะลา

กฟฉ.1
อุดรธานี

กฟฉ.2 
อุบลราชธานี

กฟน.2
พ�ษณุโลก

กฟน.1
เชียงใหม�

สำนักงานใหญ�
กรุงเทพฯ

: สำนักงานใหญ�

: สำนักงานการไฟฟ�าเขต
 (ภาคเหนือ)

: สำนักงานการไฟฟ�าเขต
 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

: สำนักงานการไฟฟ�าเขต
 (ภาคกลาง)

: สำนักงานการไฟฟ�าเขต
 (ภาคใต�)

: เส�นแบ�งพ�้นที่ความรับผิดชอบ
 ของสำนักงานการไฟฟ�าเขต

: พ�้นที่ความรับผิดชอบ
 ของการไฟฟ�านครหลวง

กฟน.

กฟฉ.

กฟก.

กฟต.
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ภาพรวมองค�กร
Organization Profile

ช่ือหน�วยงาน

สินค�าและบร�การ

ลักษณะของกิจการ

พ�น้ท่ีให�บร�การ

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ�

บร�ษัทลูก

จำนวนพนักงาน

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority : PEA)

การจำหน�ายพลังงานไฟฟ�าผ�านกลไกการส�งมอบ จากสถานีไฟฟ�า 516 สถานี

ตามเขตพ�น้ท่ีรับผ�ดชอบ

เป�นรัฐว�สาหกิจสาขาพลังงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก�อต้ังข�น้ตามพระราชบัญญัติ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค พ�ทธศักราช 2503 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2503 โดยรับโอนทรัพย�สิน

หน้ีสินและความรับผ�ดชอบขององค�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในขณะน้ันมาดำเนินการ

มีภารกิจหลักในการผลิต จัดให�ได�มา จัดส�งและจัดจำหน�ายพลังงานไฟฟ�าให�แก�ประชาชน

ธุรกิจและอุตสาหกรรมต�าง ๆ 

ให�บร�การ 74 จังหวัดท่ัวประเทศ (ยกเว�นกรุงเทพมหานคร นนทบุร�และสมุทรปราการ)

ครอบคลุมพ�น้ท่ี 510,000 ตารางกิโลเมตร หร�อคิดเป�นร�อยละ 99 ของพ�น้ท่ีท่ัวประเทศ

แบ�งเป�น 4 ภาค ได�แก� ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต�

แต�ละภาคประกอบด�วยการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคเขต จำนวน 3 เขต  รวมเป�น 12 เขต

และมีสำนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคระดับจังหวัด อำเภอ สาขา และสาขาย�อย

ครอบคลุมการให�บร�การท้ังในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู�บ�าน

เลขท่ี 200 ถนนงามวงศ�วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บร�ษัท พ�อีเอ เอ็นคอม อินเตอร�เนช่ันแนล จำกัด

มีพนักงานท้ังสิ�น 27,792 คน แบ�งเป�น

ประจำสำนักงานใหญ� 3,963 คน (ชาย 2,415 คน หญิง 1,548 คน)

ประจำส�วนภูมิภาค 23,829 คน (ชาย 18,120 คน หญิง 5,709 คน)
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 การจัดโครงสรางองคกรของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดคำนึงถึงความสอดคลองและตอบสนองตอธุรกิจหลักและงานใหม ๆ

มีการกำหนดวิสัยทัศน นโยบายกลยุทธและแผนงานที ่สำคัญใหสอดคลองกับภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 

โดยพิจารณาถึงปจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  มีการจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภายใน

องคกร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยสะทอนถึงหลักในการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี  มีคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูควบคุมดูแลการตัดสินใจเรื่องนโยบาย ตลอดจนรับผิดชอบ

การกำหนดยุทธศาสตรและการดำเนินงานตาง ๆ โดยมอบใหผูบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนตัวแทนปฏิบัติงานตามนโยบาย

ดวยทักษะความสุจริตและระมัดระวัง

 คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูวาการเปนกรรมการโดยตำแหนง และกรรมการอ่ืน

อีกไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบสามคน ทั้งนี้ กรรมการอื่นจะตองแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ กรรมการที่กระทรวงการคลัง

จัดทำขึ้นไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ โดยไมนับรวมกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง

โครงสร�างองค�กร
Organization Structure
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 การจัดโครงสรางองคกรของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดคำนึงถึงความสอดคลองและตอบสนองตอธุรกิจหลักและงานใหม ๆ

มีการกำหนดวิสัยทัศน นโยบายกลยุทธและแผนงานที ่สำคัญใหสอดคลองกับภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 

โดยพิจารณาถึงปจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  มีการจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภายใน

องคกร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยสะทอนถึงหลักในการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี  มีคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูควบคุมดูแลการตัดสินใจเรื่องนโยบาย ตลอดจนรับผิดชอบ

การกำหนดยุทธศาสตรและการดำเนินงานตาง ๆ โดยมอบใหผูบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนตัวแทนปฏิบัติงานตามนโยบาย

ดวยทักษะความสุจริตและระมัดระวัง

 คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูวาการเปนกรรมการโดยตำแหนง และกรรมการอ่ืน

อีกไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบสามคน ทั้งนี้ กรรมการอื่นจะตองแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ กรรมการที่กระทรวงการคลัง

จัดทำขึ้นไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ โดยไมนับรวมกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง

 การแตงตั้งคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนไปตามหลักเกณฑการแตงตั้งที่โปรงใส โดยประธานกรรมการ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคและกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503

และที ่แกไขเพิ ่มเติม และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งประธานกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคและกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองไมมีผลประโยชน

หรือสวนไดสวนเสียกับการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมถึงมีคุณสมบัติท่ีมีสวนในการเพ่ิมมูลคา และมีทักษะท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากน้ี คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคยังมีกรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอก เพ่ือใหมีความ

เปนอิสระในการตัดสินใจไดอยางแทจริง และมีจำนวนเพียงพอที่จะสงผลตอการรับฟงความคิดเห็นของที่ประชุม

 คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีบทบาทในการชวยดำรงรักษาและสรางประโยชนสูงสุดในระยะยาวใหแกประชาชน

ดวยการติดตามใหองคกรมีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่

มีความนาเชื่อถือในรายงานประจำป ซึ่งถือเปนเอกสารในการสื่อสารระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับรัฐบาล (ในฐานะเจาของ) 

พนักงาน ประชาชน (ในฐานะผูใชไฟฟา) เจาหนี้  และสังคมสวนรวมตามมาตรฐานและสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของระบบการจัดทำรายงานตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค มีการพิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และกำหนดแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอยางเหมาะสม กำหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของการไฟฟาสวนภูมิภาคอยางครบถวน

และกำกับดูแลใหมีชองทางการสื่อสารอยางเหมาะสม และรายงานขอมูลในการตัดสินใจดำเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ท่ีแสดงใหเห็นวาการไฟฟาสวนภูมิภาคไดคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมเปนอยางดี ท้ังน้ี คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค

สามารถแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลงานเฉพาะดาน โดยที่คณะกรรมการ

ยังคงความรับผิดชอบตองานในภาพรวม

 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีการจัดประชุมคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคอยางสม่ำเสมออยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ

คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคจะประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และการประเมินรายคณะ ปละ 2 ครั้ง สำหรับคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคแตงตั้งจะประเมินเปนรายคณะทุกไตรมาส โดยยึดหลักบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน

อยางมีหลักเกณฑ และคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินตนเองทุกป 

มีการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเปนไปอยางเหมาะสมตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง โดยดำเนินการดวยความ โปรงใสและเปดเผย

 การไฟฟาสวนภูมิภาคแบงการบริหารงานออกเปนสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยสวนกลางมีหนาที ่กำหนด 

นโยบายและแผนงาน ใหคำแนะนำ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหหนวยงานในสวนภูมิภาค ซึ่งในสวนภูมิภาคนั้น 

แบงการบริหารงานเปน 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต แตละภาคประกอบดวย 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต จำนวน 3 เขต รวมเปน 12 เขต มีหนาที่ควบคุมและใหคำแนะนำการดำเนินงานแกสำนักงาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัดรวมทั้งสิ้น 914 แหง ครอบคลุมการใหบริการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบาน
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คณะกรรมการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

สำนักกฎหมาย

สำนักผู�ว�าการ

สำนักตรวจสอบภายใน

ฝ�ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

ฝ�ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน

ฝ�ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก

ผู�เชี่ยวชาญระดับ 12

ผู�ช�วยผู�ว�าการ

กลุ�มสนับสนุนและบร�การ

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรมนุษย�

• ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

• ฝ�ายพัฒนาบุคลากร

• ฝ�ายสวัสดิการ

สายงานบัญชี
และการเง�น

• ฝ�ายงบประมาณ

• ฝ�ายบัญชี

• ฝ�ายการเง�น

สายงาน
อำนวยการ

• ฝ�ายจัดหา

• ฝ�ายพัสดุ

• ฝ�ายธุรการ

กลุ�มพัฒนาองค�กร

สายงาน
พัฒนาองค�กร

• ฝ�ายนโยบาย

 และยุทธศาสตร�

• ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

• ฝ�ายนโยบาย

 เศรษฐกิจพลังงาน

• ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง

กลุ�มธุรกิจจำหน�าย
และบร�การ

สายงานจำหน�าย
และบร�การภาค 1-4

• ฝ�ายวางแผนธุรกิจ

 ภาค 1-4

• การไฟฟ�าเขต (12 เขต)

• ฝ�ายบร�การ

• ฝ�ายอำนวยการ

• ฝ�ายปฏิบัติการเคร�อข�าย

 (12 เขต)

• การไฟฟ�า ชั้น 1-2

ผู�เชี่ยวชาญระดับ 13

รองผู�ว�าการ

ผู�ว�าการ

ผังบร�หารการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
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คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงและควบคุมภายใน

สายงานบร�หารโครงการ

• ฝ�ายบร�หารโครงการ

• ฝ�ายจัดการโครงการสถานีไฟฟ�าและสายส�ง (ภาคกลาง)

• ฝ�ายจัดการโครงการสถานีไฟฟ�าและสายส�ง

 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต�)

• ฝ�ายจัดการโครงการระบบจำหน�าย

• ฝ�ายจัดการโครงการพ�เศษ

สายงานกิจการสังคมและสิ�งแวดล�อม

• ฝ�ายประชาสัมพันธ�      • ฝ�ายสังคมและสิ�งแวดล�อม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผ�ดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ�มธุรกิจลงทุน

สายงานธุรกิจ
สารสนเทศและสื่อสาร

• ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

 สารสนเทศและสื่อสาร

• ฝ�ายสารสนเทศ

• ฝ�ายสื่อสาร

 และโทรคมนาคม

สายงานธุรกิจ
ว�ศวกรรม

• ฝ�ายออกแบบ

 สถานีและสายส�ง

• ฝ�ายออกแบบ

 งานโยธา

• ฝ�ายบร�การว�ศวกรรม

 และทดสอบ

สายงานธุรกิจก�อสร�าง
และบำรุงรักษา

• ฝ�ายก�อสร�างและ

 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ�า

• ฝ�ายก�อสร�างระบบไฟฟ�า

• ฝ�ายบำรุงรักษา

• ฝ�ายบำรุงรักษา

 ระบบผลิต

กลุ�มธุรกิจเคร�อข�าย

สายงานควบคุมระบบไฟฟ�า

• ฝ�ายควบคุมระบบไฟฟ�า

สายงานวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ�า

• ฝ�ายวางแผนระบบไฟฟ�า

• ฝ�ายว�จัยและพัฒนา

 ระบบไฟฟ�า

• ฝ�ายมาตรฐาน

 และความปลอดภัย
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รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



 การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงการดำเนินภารกิจขององคกรควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองคกร จึงไดกำหนดนโยบาย ดังนี้

 1. มุงมั่นพัฒนาการใหบริการพลังงานไฟฟา โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ความโปรงใส

ตรวจสอบได ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ตระหนักตอผูบริโภค 

สิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน

 2. ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และเปนองคกรที่สะอาดโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้ง

พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดลอม เพื่อใหพนักงานมีความสุขในการทำงาน ควบคูไปกับ

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร 

 3. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง

ความเขมแข็งของชุมชนควบคูกับการพัฒนาอยางยั่งยืน

 4. เช่ือมโยงการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเขาหาชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

การอยูรวมกันอยางเกื้อกูล และการเติบโตอยางยั่งยืนรวมกับชุมชนและสังคม  

 5. บูรณาการแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ไปสูการปฏิบัติในงานประจำวันทั่วทั้งองคกรและระหวาง

องคกร ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ กระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ

อยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคม (High Performance 

Organization in Social Responsibility) สรางความเขมแข็งและยั่งยืนพรอมที่จะกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นโยบายด�าน สังคมและสิ�งแวดล�อม
Social and Environment Policy
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รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



 กรอบการดำเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคดานความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทาง ISO 26000
ยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบูรณาการทั่วทั้งองคกร มีสาระสำคัญดังตอไปนี้

การดำเนินงาน
ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
Social and Environment Operations

HOLISTIC APPROACH

INTERDEPENDENCE

ORGANIZATION

การมีส�วนร�วม
และการพัฒนา

ชุมชน

ประเด็นผู�บร�โภค

การดำเนินงาน
อย�างเป�นธรรม

สิ�งแวดล�อม

การปฏิบัติ
ด�านแรงงาน

สิทธิมนุษยชน

การกำกับ
ดูแลองค�กร
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 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีเจตนารมณและใหความสำคัญกับการบริหารและปฏิบัติงานภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

มีคุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบไดซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มและถือเปนปจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบรรลุ

วิสัยทัศนในการเปนองคกรชั้นนำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานระดับสากลในการประกอบธุรกิจพลังงานธุรกิจบริการ

และธุรกิจที่เกี่ยวของ ที่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายสูงสุด

คือการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายจึงไดกำหนดนโยบายสำหรับเปนแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหเกิด

ระบบการบริหารจัดการที่ดีในองคกรตามหลักสากล 7 ประการ ดังนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ 

2. Responsibility ความสำนึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

3. Equitable Treatment การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน

 เชน การจัดซื้อจัดจาง ตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรมและเทาเทียมกันหากมีการรองเรียน

 ตองมีคำอธิบายได เปนตน

4. Transparency ความโปรงใส กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้

 - มีความโปรงใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได 

 - มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information Disclosure) 

  คือ มีการแสดงผลประกอบการอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

5. Value Creation การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ

 เพิ่มมูลคาใด ๆ นั้นจะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน

6. Ethics การสงเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

7. Participation การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหมีสวนรวม

 ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น 

การกำกับดูแลองค�กร
(Organizational Governance)
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 การกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเปนไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ฝายสังคมและ

สิ่งแวดลอมเปนหนวยงานที่สอดสองดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององคกร ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย 

และกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดกำหนดไว โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 - ทำใหเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของการไฟฟาสวนภูมิภาควาทุกกิจกรรมที่จำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดรับการตรวจสอบและถูกมอบหมายอยางเหมาะสมแกบุคคลใดที่มีหนาที่รับผิดชอบภายใน

การไฟฟาสวนภูมิภาคแลว

 - ทำใหนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใชในการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว ไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง

 - สรางความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญ ในกระบวนการปฏิบัติงานแกบุคลากรในการไฟฟาสวนภูมิภาคอยางเหมาะสม

โดยการฝกอบรม

 - สอดสองดูแลเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแกบุคคลในการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อมิใหกิจกรรมนั้นตกอยู

ในความรับผิดชอบของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เชน การแยกกิจกรรมและความรับผิดชอบ

ระหวางผูขออนุมัติเงินกูและผูอนุมัติเงินกู เปนตน

 - ใหผู อำนวยการฝายสังคมและสิ่งแวดลอมเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะทำงานจากบุคคลในหนวยงานตาง ๆ ได 

ตามความเหมาะสม

 - ใหหนวยงานตาง ๆ ใหความรวมมือแกหนวยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเปนไป 

ตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)
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 การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุก ๆ กระบวนการ แมวาภาครัฐจะควบคุมไมถึง 

รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในโซอุปทานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีอิทธิพลถึง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการตรวจสอบและหลีกเลี่ยง 

การละเมิดในดานสิทธิมนุษยชน โดยเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับพนักงานเปนสำคัญ การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงดำเนินธุรกิจและ

ปฏิบัติตามขอกำหนดหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคา และมุงมั่นที่จะใหพนักงาน

มีความเชื่อมั่นและผูกพันในองคกร ซึ่งในป 2556 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการสำรวจ “ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจและ

ความผูกพันตอองคกรของแตละกลุมของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค” ความผูกพันโดยรวมของพนักงานมีระดับความผูกพัน

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.14 สวนลูกจางมีระดับความผูกพันอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.61 เม่ือพิจารณาตามเปาหมาย

พบวาจำนวนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่มีระดับความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 97.7 ของจำนวนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม

สิทธิมนุษยชน
(Human Rights)
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การดำเนินการด�านสิทธิมนุษยชน
 •  สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค

เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน

 •  สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค และกระตุน

ใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  

 •  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความเห็นโดยปราศจาก

การแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

 •  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม เชน 

การสนับสนุนกองทุนฮอทไลน  โดยจัดกองทุนชวยเหลือพนักงานฮอทไลนที่ไดรับอุบัติเหตุจากการทำงาน การใหการรักษาพยาบาล

แกพนักงานและครอบครัวพนักงาน เปนตน

 ตามแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาคมีนโยบายมุงไปสูการเปนองคกรเสมือนมีชีวิต (Live Organization) 

ที่มุงเนนการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางปญญา สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องและการจัดการความรูภายในองคกร 

รวมทั ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู ไปกับการพัฒนาศักยภาพ ใหพรอมรับการเปลี ่ยนแปลงอยางเหมาะสม 

นำไปสูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอเปาหมายองคกร มุงพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) 

ที่มีศักยภาพเพื่อใหบริการพลังงานไฟฟาไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความมั่นคงและเชื่อถือไดตามมาตรฐาน

สากล พรอมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ
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การดำเนินการด�านสิทธิมนุษยชน
 •  สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค

เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน

 •  สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค และกระตุน

ใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  

 •  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความเห็นโดยปราศจาก

การแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

 •  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม เชน 

การสนับสนุนกองทุนฮอทไลน  โดยจัดกองทุนชวยเหลือพนักงานฮอทไลนที่ไดรับอุบัติเหตุจากการทำงาน การใหการรักษาพยาบาล

แกพนักงานและครอบครัวพนักงาน เปนตน

 ตามแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาคมีนโยบายมุงไปสูการเปนองคกรเสมือนมีชีวิต (Live Organization) 

ที่มุงเนนการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางปญญา สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องและการจัดการความรูภายในองคกร 

รวมทั ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู ไปกับการพัฒนาศักยภาพ ใหพรอมรับการเปลี ่ยนแปลงอยางเหมาะสม 

นำไปสูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอเปาหมายองคกร มุงพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) 

ที่มีศักยภาพเพื่อใหบริการพลังงานไฟฟาไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความมั่นคงและเชื่อถือไดตามมาตรฐาน

สากล พรอมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 ตามแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค จำนวน 41 หลักสูตร 89 รุน รวมจำนวน 9,584 คน 

แบงเปน 6 ดาน ดังนี้

 1. ดานพัฒนาผูบริหาร 

 2. ดานพัฒนาผูปฏิบัติ  

 3. ดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

 4. ดานบริหารจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

 5. ดานความรวมมือกับตางประเทศ 

 6. ดานทุนการศึกษา

 นอกจากการฝกอบรมตามแผนแลวการไฟฟาสวนภูมิภาค ยังมีการอบรมและสัมมนานอกแผน จำนวน 88 หลักสูตร 113 รุน

รวมจำนวน 6,772 คน จัดสงผ ู บร ิหารอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก เช น สถาบันพระปกเกลา 

สถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยเหลาทัพ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เปนตน อีกทั้งไดสงผูบริหารและพนักงานอบรมดูงานและประชุมสัมมนาในตางประเทศ 

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคมีโครงการ

ใหความรู และสรางความตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดทำแผนพัฒนาทักษะดานภาษา 

การใหความรวมมือทางวิชาการ การใหทุนการศึกษาและการศึกษาดูงาน ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสาธารณูปโภค

พื้นฐาน โดยสรางหอง Knowledge Management Center สำหรับจัดบรรยายใหความรู ถายทอดประสบการณ เทคโนโลยี

ความกาวหนาตาง ๆ ผานระบบ VDO Conference และนำระบบ e-Learning มาใช

 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดสรางศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง ซึ่งเริ่มเปดใหบริการเมื่อปลายป 2555 สำหรับพัฒนา

บุคลากรดานเทคนิควิศวกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง เนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติในหองฝกปฏิบัติการ (Workshop) ท่ีมีอุปกรณ

เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสากล พรอมทั้งคณะวิทยากรที่มีความรูความสามารถจากการไฟฟาสวนภูมิภาค

และหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ ป 2556 มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 61 หลักสูตร แบงเปนการฝกอบรมดานวิศวกรรม

เครื่องกล โยธา และความปลอดภัย จำนวน 14 หลักสูตร ดานวิศวกรรมไฟฟา จำนวน 34 หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารจำนวน 13 หลักสูตร 

 ในป 2556 พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  ไดเขารับการฝกอบรม คิดเปนจำนวน 0.4 ชั่วโมง ตอคน ตอป (จำนวน

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  ทั้งหมด 27,792 คน เขารับการฝกอบรมจำนวน 11,296 ชั่วโมง)

31
Light for Life



Labour 
Practices

32
รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกำหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยมี

หนวยงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย Zero Accident ปลูกฝงและมุงเนนการฝกอบรมบุคลากร

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกดาน มีการพิจารณาทบทวนกฎหมายขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค

ไดจ ัดตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหสอดคลองกับกฎหมาย 

รวมทั้งมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานอีกดวย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน 
 1. ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน ตองใหความสำคัญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

เปนอันดับแรก

 2. ผูบังคับบัญชา ตองสนับสนุนใหมีการดำเนินงานทุกวิถีทางเพื่อลดอุบัติเหตุในทุกขั้นตอน โดยมุงเนนใหอุบัติเหตุ

ตองเปนศูนย (Zero Accident)

 3. ผูบังคับบัญชาตองบริหารจัดการ และผูปฏิบัติงานมีหนาที่ตองปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน กฎระเบียบแหงความปลอดภัยอยางตอเนื่อง

 4. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความรู มีจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย รวมถึงรณรงค

ใหความรูแกประชาชนในการใชไฟฟาอยางปลอดภัย

 5. สนับสนุนใหมีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหเพียงพอตอการดำเนินงาน

 6. ใหทุกหนวยงานมีการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางจริงจัง

การปฏิบัติด�านแรงงาน
(Labour Practices)
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 ในป 2556 การไฟฟาสวนภูมิภาคดำเนินการฝกอบรมและจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ดังนี้

 -  จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

 -  จัดอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานเพ่ือเปนวิทยากรดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

   ในการทำงาน

 -  มอบรางวัลใหกับชุดปฏิบัติงาน ผูควบคุมงานและเจาหนาที่ดีเดนดานความปลอดภัย

 -  งานนิทรรศการและออกรานในงานสัปดาหความปลอดภัยในการทำงานแหงชาติ ประจำป 2556

 -  งานสัปดาหความปลอดภัยในการทำงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคสำนักงานใหญ ประจำป 2556

 -  จัดอบรมหลักสูตรสำรวจและการตรวจความปลอดภัยในการทำงานอยางมืออาชีพ ประจำป 2556

 -  การตรวจวัดแสงสวางและประเมินคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร LED, อาคาร 3 สำนักงานใหญ

 -  จัดประชุมชี้แจงการควบคุมงานดวยความปลอดภัย

 -  จัดทำคูมือ ขอแนะนำ มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

 -  บรรยายความปลอดภัยที่หนางาน (On the job training)

 -  ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะ

 -  ตรวจสอบสภาพแวดลอมที่เปนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายตอผูใชไฟฟาหรือผูปฏิบัติงานในระบบไฟฟา

 -  จัดประชุมจัดทำแผนงานดานความปลอดภัย

 -  ฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟสำนักงานใหญ

 -  ฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน

การฝ�กอบรมและกิจกรรมด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทำงาน
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รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



การปฏิบัติเพ�่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต
 การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทำแผนแมบทการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2555 - 2559 เพื่อรองรับสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการปองกัน การวางแผนรับมือ และเตรียมพรอม

เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยสงคราม ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความเสียหายตอระบบไฟฟา แผนแมบทฯ ประกอบดวยนโยบายในการดำเนินการรวมทั้งแผนปฏิบัติการ 5 ป  เพื่อใหหนวยงาน

ในการไฟฟาสวนภูมิภาคมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน พรอมปองกันและรับมือกับเหตุการณไมปกติไดอยางรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ ลดความสูญเสียใหเกิดนอยที่สุด

 นอกจากแผนแมบทการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทำคูมือปฏิบัติการกรณีเหตุการณ

ไมปกติ และคู ม ือแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื ่อเปนแนวทางปฏิบัติเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

และสามารถรับมือไดทันทวงที

การประสบอันตรายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานให�กับการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาค
 ในป 2556 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีผูปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 45,952 คน แยกเปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

จำนวน 27,792 คน ลูกจางและคนงาน จำนวน 18,160 คน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 39 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ จำนวน 42 คน 

และเสียชีวิตจำนวน 13 คน มีจำนวนวันสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บจำนวน 85,045 วัน โดยคำนวณคาดัชนีการประสบอุบัติภัย

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดเทากับ 0.132
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รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



 การไฟฟาสวนภูมิภาคดำเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ย่ิงในสภาวการณปจจุบันภาวะโลกรอน

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบเปนวงกวางสวนหนึ่งนั้นเปนผลมาจากการปลอย

กาซเรือนกระจก ไมวาจากการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา การใชยานพาหนะ การสูญเสียพลังงานในระบบสายสงและจำหนาย

ตลอดจนการใชไฟฟาที่เกิดขึ้น การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงดำเนินนโยบายดานการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานไฟฟาอยาง

มีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคสวนโดยเริ่มจากการพัฒนาอาคารสำนักงานใหเปนอาคารภาครัฐแบบอยาง

ดานการประหยัดพลังงาน (PEA LED Building) เปลี่ยนหลอดไฟในอาคารสำนักงานใหญจากหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 

หรือ ที่เรียกกันโดยทั่วไปวา หลอดอวน มาเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED ขนาด 23 วัตต ลดการใชพลังงานไฟฟาไดถึง

50 เปอรเซ็นต คิดเปน 407,700 หนวยตอป ซึ่งสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟาไดเปนอยางมาก

อีกทั้งยังลดการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสเพราะหลอดประหยัดพลังงาน LED มีอายุการใชงานนานกวาหลอดฟลูออเรสเซนต

แบบบัลลาสตแกนเหล็กถึง 4 เทา 

 ในสวนของการใชไฟถนนสาธารณะทั่วประเทศที่มีอยูกวา 3 ลานหลอด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเมือง

และชุมชน ซึ่งหากใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบเดิมจะใชพลังงานมากถึง 144 เมกะวัตตตอป หรือคิดเปนคาไฟฟาจำนวน 

1,600 ลานบาท การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น นำรองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคมไฟถนน

ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนตใน 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม หนองบัวลำภู พระนครศรีอยุธยา และภูเก็ต ใหเปนหลอดไฟ

ประหยัดพลังงาน LED พรอมตั้งเปาเปลี่ยนทั่วประเทศ 3 ลานหลอด ภายใน 3 ป โดยจะเริ่มติดตั้งหลอดไฟ LED ที่จังหวัดนำรอง

200,000 หลอด หากไดรับผลตอบรับที่ดีและไดรับความรวมมือจากองคกรสวนทองถิ่นก็จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนใหได 3 ลานหลอด

ภายในป 2557 ซึ่งจะชวยใหประเทศลดการใชพลังงานจากไฟถนนสาธารณะเหลือเพียง 66 เมกะวัตตตอป หรือคิดเปน

การประหยัดคาไฟฟาไดประมาณ 914 ลานบาท เทียบเทากับการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

กาซเรือนกระจกไดประมาณ 200,000tCO2 / ป

สิ�งแวดล�อม
(Environmental)
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OperatingFair
Practices
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 ในฐานะหนวยงานรัฐวิสาหกิจที ่การดำเนินงานขององคกรมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ ผูบริหารและพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกคน จึงตองรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละ 

และดวยจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมภายใตกรอบแนวทางเดียวกัน  ซึ่งที่ผานมาในป 2553 

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดนำประมวลจริยธรรมมาใชเปนกรอบแนวทางการประพฤติตนของผูบริหารและพนักงาน ประกอบดวย 

10 หมวด ดังนี้

 หมวด 1 คานิยมหลักของจริยธรรมในการดำเนินกิจการ

 หมวด 2 ความรับผิดชอบตอลูกคาและประชาชน

 หมวด 3 ความรับผิดชอบตอผูเปนเจาของกิจการ

 หมวด 4 ความรับผิดชอบตอพนักงาน

 หมวด 5 ความรับผิดชอบตอรัฐ

 หมวด 6 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 หมวด 7 ความรับผิดชอบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

 หมวด 8 จรรยาบรรณของผูบริหาร

 หมวด 9 จรรยาบรรณของพนักงาน

 หมวด 10 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

 การดำเนินงานอยางเปนธรรมในที่นี ้ยังครอบคลุมถึงการที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการรายงานผลการรองเรียน 

การกระทำที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและผลคืบหนาการดำเนินการฝาฝนประมวลจริยธรรม ทุกรอบ 4 เดือน 

เพื่อรายงานตอสำนักงานผูตรวจการแผนดิน ตั้งแตป 2554 ถึงปจจุบัน

การดำเนินงาน

อย�างเป�นธรรม
(Fair Operating Practices)
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ConsumerIssues
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ความพ�งพอใจต�อการให�บร�การของพนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค/
นักศึกษา โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช�ไฟ PEA”

 โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA” เปนความรวมมือระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใตนโยบาย “ZERO Accident” ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2556 - 2558) เพื่อยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยในการใชไฟฟาของประชาชนและลดอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟา ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

โดยเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาครวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดฝกอบรมใหความรูดานการใชไฟฟา

อยางปลอดภัย และการปองกันภัยใหกับชุมชนในชวงเกิดภัยพิบัติแกขาราชการ ขาราชการการเมือง ผูนำชุมชนและประชาชน

จำนวน 1,200 คนตอป ฝกอบรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 3,700 

คนตอป และนำนักเรียนท่ีผานการอบรมใหบริการตรวจสอบและแกไขอุปกรณไฟฟาในครัวเรือน โรงเรียน อาคารตาง ๆ ในชุมชน

ทั่วประเทศ ไมนอยกวา 100,000 ครัวเรือนตอป (3 ป 300,000 ครัวเรือน) ในพื้นที่ใหบริการ 74 จังหวัด

 ในป 2556 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค/

นักศึกษาในโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA” จากผลการสำรวจพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดำเนิน

โครงการนี้ โดยในภาพรวมของทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 4.47) สรุปผลไดดังนี้

ประเด็นผู�บร�โภค
(Consumer Issues) 
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ผลการว�เคราะห�ข�อมูลทั่วไป
ของผู�ตอบแบบสอบถาม

ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ร�อยละ 53.8 รับรู�ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการจากการแนะนำของนักศึกษา/พนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ร�อยละ 66.9 เป�นเจ�าของบ�าน

ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ร�อยละ 56.5 อยู�ในพ�้นที่ในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล 56.5%

นอกเขตเทศบาล 37.7%

บ�านจัดสรร/การเคหะ 5.3%

ในเขตอุตสาหกรรม 0.1%

อื่น ๆ 0.4%

เจ�าของบ�าน 66.9%

ผู�อยู�อาศัย 21.7%

ผู�ปกครองของนักเร�ยน

ที่เข�าร�วมโครงการ 0.6%

นักเร�ยนที่เข�าร�วมโครงการ 9.7%

ครูที่เข�าร�วมโครงการ 1.1%

เคเบิลทีว�/โทรทัศน�  4.0%

หนังสือพ�มพ�/นิตยสาร 1.1%

ผู�นำชุมชน  15.2%

ป�ายโฆษณา/แผ�นพับ 5.7%

การแนะนำของนักศึกษา/

พนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 53.8%

เสียงตามสาย/

รถกระจายเสียง 19.7%

อื่น ๆ 0.6%

พ�้นที่ให�บร�การ

ประเภทผู�ตอบแบบสอบถาม

การรับรู�ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
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 ประเด็น ร�อยละ

1. การประชาสัมพันธ�โครงการ

2. ให�บร�การด�วยความสุภาพ อ�อนน�อม และเป�นกันเอง

3. มีความเอาใจใส� กระตือร�อร�น และเต็มใจให�บร�การ

 • มีความพร�อมต�อการให�บร�การตรวจสอบ

 • ความรวดเร็วและคล�องตัวในการปฏิบัติงานของผู�ให�บร�การ

 • รับฟ�งป�ญหาหร�อข�อซักถามของผู�รับบร�การอย�างเต็มใจ

 • ให�คำอธิบายและตอบข�อสงสัยได�ตรงประเด็น

 • มีความชัดเจนในการให�คำแนะนำที่เป�นประโยชน�

   รวม

4.42

4.50

4.50

4.43

4.43

4.48

4.48

4.52

4.47

ที่มา : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2556

ที่มา : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2556

ระดับความพ�งพอใจต�อการให�บร�การ
ของพนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค/นักศึกษาโครงการ
“ชุมชนปลอดภัยใช�ไฟ PEA”

ผลการว�เคราะห�ความพ�งพอใจ
ต�อโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช�ไฟ PEA”
ของผู�ตอบแบบสอบถาม

พ�งพอใจมากที่สุด 65.8%

พ�งพอใจ 33.8%

ไม�พ�งพอใจ 0.4%

43
Light for Life



 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีศูนยบริการขอมูลผู ใช ไฟ 1129 PEA Call Center เพื ่อเปนศูนยกลางในการแจง 

กระแสไฟฟาขัดของ สอบถามคาไฟ บริการรับคำรองขอใชไฟและบริการตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อใหมั ่นใจวาผู มีสวนไดสวนเสียที่มีขอรองเรียนหรือมีประเด็นที่ตองการใหการไฟฟาสวนภูมิภาคชวยเหลือ สามารถ 

ติดตอผานชองทางตาง ๆ ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มชองทางการรับขอรองเรียนจากการบริการเครือขายสังคม 

(Social Network) เชน Facebook Twitter เปนตน

การกำหนดช�องทางที่เหมาะสม
ในการรับข�อร�องเร�ยน
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 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีศูนยบริการขอมูลผู ใช ไฟ 1129 PEA Call Center เพื ่อเปนศูนยกลางในการแจง 

กระแสไฟฟาขัดของ สอบถามคาไฟ บริการรับคำรองขอใชไฟและบริการตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อใหมั ่นใจวาผู มีสวนไดสวนเสียที่มีขอรองเรียนหรือมีประเด็นที่ตองการใหการไฟฟาสวนภูมิภาคชวยเหลือ สามารถ 

ติดตอผานชองทางตาง ๆ ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มชองทางการรับขอรองเรียนจากการบริการเครือขายสังคม 

(Social Network) เชน Facebook Twitter เปนตน

โครงการต�นแบบ PEA Front Office

 กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดมอบทุนสนับสนุนใหกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ทำการศึกษาวิจัยและสรางตนแบบการใหบริการของ PEA Front Office เพื่อรองรับผูใชบริการไฟฟา

ในดานตาง ๆ อาทิ ชำระคาไฟฟา ขอใชไฟฟา การติดตั้งมิเตอรไฟฟา การแจงแกไขกระแสไฟฟาขัดของ งานรับคำรอง เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการชำระคาไฟฟาอัตโนมัติจากตู PEA Genius เพื่อเพิ่มความสะดวกกับผูใชไฟฟา โดยนำใบแจงหนี้

มาสแกนและนำเงินใสชองชำระเงิน สามารถรอรับเงินทอนไดทันที ในป 2556 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดนำรองโครงการ 

ดังกลาวใน 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม อุบลราชธานี ชลบุรีและภูเก็ต พรอมศึกษาแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ

เพื่อขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศตอไป
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Developmentand

Community
Involvement
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 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื ่อสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท้ังดานการประกอบอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัย ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการอนุรักษ

พลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยตระหนักวาพื้นฐานในการสรางสังคมที่แข็งแกรงตองมาจากการที่ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงนำไปสู “PEA เติบโตอยางยั่งยืน รวมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร” (Community Partnership) 

ภายใตแนวคิด 3E ประกอบดวย

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคดำเนินโครงการต�าง ๆ เพ�่อชุมชน อาทิ ปลูกป�า สร�างฝาย ปลูกหญ�าทะเลเพ�่อปรับปรุงระบบนิเวศ
ให�น�าอยู� เป�นต�นน้ำที่ให�ความร�มเย็น มีความสมดุลกับธรรมชาติ

ECOLOGY :

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคส�งเสร�มการว�จัยพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ�าจากพลังงานทดแทน พลังงานลม พลังงานน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย� พลังงานชีวภาพชีวมวล

ENERGY :

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคส�งเสร�มการใช� ไฟฟ�าให�มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพสร�างผลผลิตที่เป�นเอกลักษณ�ของชุมชน
โดยจัดหาตลาดแหล�งจำหน�ายของชุมชน ส�งเสร�มการท�องเที่ยวเชิงนิเวศ สร�างรายได�ที่มั่นคงยั่งยืน

ECONOMY :

การมีส�วนร�วม
และการพัฒนาชุมชน
(Community Involvement and Development)
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 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดนิยามคำวา ชุมชน (Community) สำหรับการไฟฟาสวนภูมิภาควา “ชุมชน (Community) 

หมายถึง กลุ มคนที ่อาศัยอยู ในพื ้นที ่จำหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยไดรับผลประโยชนหรือผลกระทบ 

จากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมถึงกลุ มภาคีเครือขายพันธมิตรดานกิจกรรม CSR 

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค”

 ชุมชนที ่สำคัญตอการไฟฟาสวนภูมิภาคนั ้น สามารถพิจารณาตามลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธตอ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคโดยแบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 3 กลุม ดังนี้

  1. ชุมชนทองถ่ินท่ีอยูบริเวณโดยรอบอาคารสถานท่ีทำการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดแก อาคารสำนักงาน สถานีไฟฟา

   คลังพัสดุ โรงจักรผลิตไฟฟา โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต โรงไฟฟาพลังน้ำ เปนตน

  2. ชุมชนทองถิ่นที่อยูใกลแนวกอสรางสายสง สายจำหนาย และอุปกรณที่ติดตั้งในระบบไฟฟา

  3. ชุมชนภาคีเครือขายพันธมิตรในกิจกรรมดาน CSR ของการไฟฟาสวนภูมิภาค อาทิ กลุมสถานศึกษา หนวยงานราชการ

   หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกกลุมจิตอาสา เปนตน

 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหมี 

การจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR-Project) ทั้งในกระบวนการ (In Process) และหลังกระบวนการ (After 

Process) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน
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  2. ชุมชนทองถิ่นที่อยูใกลแนวกอสรางสายสง สายจำหนาย และอุปกรณที่ติดตั้งในระบบไฟฟา

  3. ชุมชนภาคีเครือขายพันธมิตรในกิจกรรมดาน CSR ของการไฟฟาสวนภูมิภาค อาทิ กลุมสถานศึกษา หนวยงานราชการ

   หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกกลุมจิตอาสา เปนตน

 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหมี 
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Process) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน

การจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ (CSR - Project In Process) มีการแบงตามเปาหมาย 4 ดาน 

ประกอบดวย

1. ด�านการพัฒนาผลิตไฟฟ�าพลังงานทดแทนสู�ชุมชน

  • โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตกระแสไฟฟาจากกาซเชื้อเพลิงชีวมวล โดยออกแบบ สราง และทดสอบ

   ระบบผลิตไฟฟาชีวมวลที่โรงเรียนจิตรลดา บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 •  โครงการศึกษาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนสูชุมชน โดยออกแบบสรางโรงไฟฟาชีวมวล ขนาดไมเกิน

   25 กิโลวัตต และระบบไฟฟาในพื้นที่ชุมชนไมมีไฟฟา

 •  โครงการควันไฟเปนไฟฟา โดยศึกษาพัฒนาระบบผลิตไฟฟาชีวมวลจากเศษกิ่งไมและสิ่งเหลือใชจากการเกษตร

   ในพื้นที่ชุมชน 

การจัดทำโครงการเพ�่อสังคมและสิ�งแวดล�อม
ในกระบวนการ (CSR-Project In Process) 
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2. ด�านการส�งเสร�มการใช�ไฟฟ�าอย�างรู�คุณค�า ประหยัด ปลอดภัย

• โครงการชุมชนปลอดภัยใช�ไฟ PEA
 การไฟฟาสวนภูมิภาครวมกับภาคีเครือขาย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อบรมความรูและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟาภายในบานเรือนประชาชน

เปาหมายปละ 100,000 ครัวเรือน และขยายผล 1,000,000 ครัวเรือนภายในป 2559
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 การไฟฟาสวนภูมิภาครวมกับภาคีเครือขาย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อบรมความรูและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟาภายในบานเรือนประชาชน

เปาหมายปละ 100,000 ครัวเรือน และขยายผล 1,000,000 ครัวเรือนภายในป 2559

• โครงการ PEA ส�งเสร�มการใช�หลอด LED ในโบราณสถาน
 เนื่องดวยการไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนดนโยบาย Road to LED ใหเปนผูนำในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคสวน การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางและเปลี่ยนโคมไฟฟา

สองสวางเปนโคมไฟฟา LED ในโบราณสถาน เพ่ือเปนการสงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัดทำนุบำรุงศาสนา และสงเสริม

การทองเที่ยว

 โดยในป 2556  การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาและเปลี่ยนหลอดไฟฟาบริเวณวัดพระธาตุ

หริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จากโคมไฟฟาสองสวางเดิม High pressure sodium, Fluorescent และ Metal halide 

เปนโคมไฟฟา LED ซ่ึงใหแสงสวางเชนเดียวกันแตสามารถประหยัดพลังงานไดมากกวา 66-70% อายุการใชงานนานกวาแบบเดิม

2.5 เทา ชวยลดหนวยการใชไฟฟาไดเฉลี่ย 23,760 หนวยตอป ประหยัดคาไฟฟาไดถึงปละประมาณ 111,264 บาท อีกทั้งลด

การปลอยกาซเรือนกระจก (CO
2
) ซึ่งเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนได 12.15 ตันตอป
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• โครงการ PEA ประชาร�วมใจลดไฟดับ
 ดำเนินโครงการดังกลาวมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2551 เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจำหนาย 

รวมถึงความปลอดภัยในการใชกระแสไฟฟาและมีสวนรวมในการสอดสองดูแลระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหมีความมั่นคง

ลดปญหาไฟดับ ซึ่งในป 2556 ไดจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่มีปญหากระแสไฟฟาขัดของบอยครั้ง

จำนวน 26 แหง มีอาสาสมัครรวมโครงการ 1,629 คน

• โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน�อย
 กิจกรรมที่สรางการมีสวนรวมระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับสถานศึกษา ครู นักเรียนและผูปกครอง เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับการใชไฟฟาอยางประหยัดภายในครัวเรือนและสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 โดยในป 2552 

ไดพัฒนาโครงการดวยระบบแผนท่ีผลลัพธ (Outcome Mapping : OM) และในป 2554 โครงการบันทึกนักประหยัดตัวนอยของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประเภทการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมจากสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ ปจจุบันมีจำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 53 แหง นักเรียนเขารวมกิจกรรมจำนวน 6,577 คน

• โครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED เพ�่อชุมชนประมง
 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทำโครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED เพื่อชุมชนประมง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการนำหลอด LED มาใชสำหรับเรือประมงประเภทใชแสงไฟเปนตัวลอสัตวน้ำและสงเสริมสนับสนุน

การประหยัดพลังงาน ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนตในการผลิตกระแสไฟฟาโดยไดทำ

การทดสอบเรือประมง 2 ลำ ในวันและเวลาเดียวกัน ระยะเวลา 3 วัน บริเวณอาวไทย ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือประมง

ลำท่ี 1 ใชหลอดไฟชนิด Metal Halide และ Mercury สวนเรือประมงลำท่ี 2 ใชหลอดไฟ LED  ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหลอด

ที่ใชในเรือประมงลำแรกโดยวิเคราะหการแพรกระจายแสงใตน้ำจากเรือประมงเปรียบเทียบปริมาณการจับสัตวน้ำและอัตรา

การใชพลังงาน จากการประเมินผลการดำเนินโครงการพบวาเรือประมงลำที่ 2 ลดคาใชจาย ลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิง และลด

การปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาเรือประมงลำแรกกวารอยละ 70

52
รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



• โครงการ PEA ประชาร�วมใจลดไฟดับ
 ดำเนินโครงการดังกลาวมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2551 เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจำหนาย 

รวมถึงความปลอดภัยในการใชกระแสไฟฟาและมีสวนรวมในการสอดสองดูแลระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหมีความมั่นคง

ลดปญหาไฟดับ ซึ่งในป 2556 ไดจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่มีปญหากระแสไฟฟาขัดของบอยครั้ง

จำนวน 26 แหง มีอาสาสมัครรวมโครงการ 1,629 คน

• โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน�อย
 กิจกรรมที่สรางการมีสวนรวมระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับสถานศึกษา ครู นักเรียนและผูปกครอง เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับการใชไฟฟาอยางประหยัดภายในครัวเรือนและสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 โดยในป 2552 

ไดพัฒนาโครงการดวยระบบแผนท่ีผลลัพธ (Outcome Mapping : OM) และในป 2554 โครงการบันทึกนักประหยัดตัวนอยของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประเภทการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมจากสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ ปจจุบันมีจำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 53 แหง นักเรียนเขารวมกิจกรรมจำนวน 6,577 คน

• โครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED เพ�่อชุมชนประมง
 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทำโครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED เพื่อชุมชนประมง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการนำหลอด LED มาใชสำหรับเรือประมงประเภทใชแสงไฟเปนตัวลอสัตวน้ำและสงเสริมสนับสนุน

การประหยัดพลังงาน ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนตในการผลิตกระแสไฟฟาโดยไดทำ

การทดสอบเรือประมง 2 ลำ ในวันและเวลาเดียวกัน ระยะเวลา 3 วัน บริเวณอาวไทย ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือประมง

ลำท่ี 1 ใชหลอดไฟชนิด Metal Halide และ Mercury สวนเรือประมงลำท่ี 2 ใชหลอดไฟ LED  ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหลอด

ที่ใชในเรือประมงลำแรกโดยวิเคราะหการแพรกระจายแสงใตน้ำจากเรือประมงเปรียบเทียบปริมาณการจับสัตวน้ำและอัตรา

การใชพลังงาน จากการประเมินผลการดำเนินโครงการพบวาเรือประมงลำที่ 2 ลดคาใชจาย ลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิง และลด

การปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาเรือประมงลำแรกกวารอยละ 70

• โครงการ “ป�ดไฟ 1 ชั่วโมง เพ�่อลดโลกร�อน”
 การไฟฟาสวนภูมิภาค รวมโครงการ "ปดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกรอน (60+ Earth Hour 2013)" โดยรวมกับ 

กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED ประเทศไทย การไฟฟานครหลวง

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและศิลปนดารา ในวันที่ 23 มีนาคม 2556 ระหวางเวลา 

20.30 - 21.30 น. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประหยัดพลังงาน ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เปนสาเหตุของ

การเกิดภาวะโลกรอน นอกจากนี้ยังสานตอแคมเปญ "I Will if You Will" ที่ผลักดันใหทุกคนเริ่มทำสิ่งที่มากกวาการปดไฟ

ดวยการเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตประจำวัน อันนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญดวยพลังจากคนทั่วโลก

อีกดวย

• โครงการสนับสนุนชุมชนเข�มแข็ง ชุมชนผาป�ง จังหวัดลำปาง
 การไฟฟาสวนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณใหแกมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปง ตำบลผาปง อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง 

ซ่ึงเปนชุมชนตัวอยางในการพ่ึงพาตนเองในการสรางอาชีพ พัฒนาและหารายไดสูชุมชนจากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน

โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคไดเย่ียมชมการทำงานของสถานีวิสาหกิจผลิตไฟฟาพลังงานชีวมวลชุมชนผาปง ซ่ึงเปนตัวอยางของ

โรงไฟฟาชุมชน พรอมสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชประโยชนในกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตสินคาจากไมไผ ในการจัดซื้ออุปกรณ

สำหรับขัดผิวไม เหลาตะเกียบ เหลาไมเสียบ เหลาไมจิ้มฟน และอุปกรณบรรจุรัดกลอง นอกจากนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคมีแผนงาน

สนับสนุนชุมชนผาปงในดานอื่น ๆ ทั้งการสรางฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 แหง รวมทั้งการนำกลุมจิตอาสา การไฟฟาสวนภูมิภาค 

รวมปลูกตนไผเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาและผลิตภัณฑอื่น ๆ
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3. ด�านการรักษาฟ��นฟ�ดูแลสภาพแวดล�อมของชุมชน

• โครงการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งภายในและภายนอกองคกร

ซึ ่งขอบขายกิจกรรมของการไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนดตามหลักการของ The Greenhouse Gas Protocol (2004) 

โดยจำแนกการปลอยกาซเรือนกระจกออกเปน 2 ประเภท คือ การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงจากหนวยงานท่ีอยูในเครือขายของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคและการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมที่เกิดจากการผลิตพลังงานโดยองคกรอื่นที่การไฟฟาสวนภูมิภาค

รับซื้อพลังงานเพื่อใชในกิจการขององคกร 

 ในป 2556 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนี้

 1. กิจกรรมปลูกดูแลรักษปา ลดภาวะโลกรอน เปนการดำเนินงานรวมกับชุมชนทั่วประเทศในการปลูกตนไมยืนตน

   จำนวน 21,500 ตน  รวมทั้งบำรุงรักษาดูแลใหเจริญเติบโต เพื่อรักษาสภาพปาไมใหคงอยูอยางยั่งยืน  สามารถลด

   การปลอยกาซเรือนกระจกได 458.47tCO2/ป

 2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงจักรดีเซลเพื่อลดปริมาณการใชน้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟาของเครื่องจักรดีเซล  

   ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรดีเซล รวมท้ังการติดต้ังเคร่ืองจักรดีเซลทดแทนเคร่ืองเกาท่ีเส่ือมประสิทธิภาพ

   ทำใหการผลิตกระแสไฟฟาตอหนวยลดลง สามารถควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไดดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว 

   จาก 0.310 ลิตร/หนวย เหลือเพียง 0.305 ลิตร/หนวย และลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 416.73tCO2/ป

 3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาระบบปรับอากาศ ไดมีการจัดซื้อและติดตั้งเรียบรอยแลว จำนวน

   710 เครื่อง ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได 1,400,000 หนวย/ป สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 

   715.82tCO2/ป

 4. โครงการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED และอุปกรณพรอมติดตั้งในอาคาร จำนวน 5,000 ชุด ณ อาคาร LED 

   สามารถประหยัดพลังงานได 348,388 หนวย/ป และลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 178.13tCO2/ป

 5. การจัดประชุมดวย VDO Conference ดำเนินการรวมท้ังหมด 1,378 คร้ัง คิดเปนระยะทางท้ังส้ิน 4,981 กิโลเมตร 

   สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 310.04tCO2/ป

 6. โครงการใหบริการที่ปรึกษาดานการจัดการพลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมดวยการใหคำปรึกษาดาน

   การประหยัดพลังงานไฟฟาเพ่ือประหยัดคาใชจายใหแกหนวยงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม จำนวน 37 แหง

   สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 6,624,000 หนวย และพลังงานความรอน 4,747,056 หนวย ลดการปลอยกาซ

   เรือนกระจกได 5,814.02tCO2/ป

 7. โครงการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ดวยการรับซื้อพลังงานสะอาดจากหนวยงานภาครัฐ

   และเอกชนที่เปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) พลังงานไฟฟาที่ซื้อ เปนจำนวน

   493.14 vMW สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 1,980,172.56tCO2/ป

 8. โครงการสงเสริมการใชหลอด LED ในโบราณสถาน ดำเนินการไปแลว 3 แหง ไดแก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

   วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดพะโคะ(วัดราชประดิษฐาน) สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 

   50.86tCO2/ป
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ที่มา : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกที่ลดได�

ภายในองค�กร 
กิจกรรมปลูกดูแลรักษปา ลดภาวะโลกรอน 458.47
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงจักรดีเซล 416.73
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาระบบปรับอากาศ 715.82
โครงการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED และอุปกรณพรอมติดตั้งในอาคาร 178.13
การจัดประชุมดวย VDO Conference 310.04
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 34,965.26
การใชน้ำมันดีเซลที่มีสวนผสมของไบโอดีเซล 1,964.68

ภายนอกองค�กร  
โครงการใหบริการที่ปรึกษาดานการจัดการพลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 5,814.02
โครงการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP 1,980,172.56
โครงการสงเสริมการใชหลอด LED ในโบราณสถาน 50.86

รวมปร�มาณก�าซเร�อนกระจกทั้งหมดที่ลดได� 2,025,046.57

tCO2/ป�

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกท่ีลดได�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคป� 2556
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• โครงการ “ไฟฟาภูมิภาค ชุมชนรวมใจปลูกดูแลรักษปา ลดภาวะโลกรอน”
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 

2556 และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปน “พระบิดาแหงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”

การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดดำเนินการปลูกตนสักสายพันธุมเหสักข - สักสยามมินทร รวมถึงพันธุไมอื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้น 21,500 ตน 

ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตลอดป 2556 เพ่ือชวยฟนฟูระบบนิเวศ เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม อีกท้ังสงเสริมการมีสวนรวมระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค

และชุมชน สงเสริมใหชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาปาไมเพื่อลดภาวะโลกรอน

• โครงการ PEA ส�งเสร�มอนุรักษ�ระบบนิเวศ
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• โครงการ  “53 ป PEA สรางฝายถวายในหลวง”
 เพื ่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวเกี ่ยวกับการดูแลรักษน้ำ ตามแนวทางการบริหารจัดการ 

และพัฒนาในหัวขอ Community Partnership การเติบโตอยางยั่งยืนรวมกับชุมชน สังคมและพันธมิตร การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ไดรวมกับหนวยงานทองถิ ่นและชุมชนตาง ๆ ดำเนินการกอสรางฝายชะลอน้ำจากวัสดุคอนกรีตชำรุด เชน เสาไฟฟา 

คอนสายไฟฟา เสาตอมอ ที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชนในการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม ซึ่งในป 2556 ครบรอบ 53 ป

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงจัดทำโครงการสรางฝายชะลอน้ำจำนวนทั้งสิ้น 53 ฝาย กระจายในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 
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• โครงการ  “53 ป PEA สรางฝายถวายในหลวง”
 เพื ่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวเกี ่ยวกับการดูแลรักษน้ำ ตามแนวทางการบริหารจัดการ 

และพัฒนาในหัวขอ Community Partnership การเติบโตอยางยั่งยืนรวมกับชุมชน สังคมและพันธมิตร การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ไดรวมกับหนวยงานทองถิ ่นและชุมชนตาง ๆ ดำเนินการกอสรางฝายชะลอน้ำจากวัสดุคอนกรีตชำรุด เชน เสาไฟฟา 

คอนสายไฟฟา เสาตอมอ ที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชนในการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม ซึ่งในป 2556 ครบรอบ 53 ป

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงจัดทำโครงการสรางฝายชะลอน้ำจำนวนทั้งสิ้น 53 ฝาย กระจายในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

• งานจัดระเบียบของระบบไฟฟาในเมืองและชุมชน
 การไฟฟาส วนภูม ิภาคจัดทำโครงการเคเบิลใต ด ินสำหรับเม ืองใหญ ร วมกับองคกรปกครองสวนทองถ ิ ่น 

เพื่อปรับภูมิทัศนบนถนนในเขตเมือง ยานธุรกิจขนาดใหญ พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตรและศูนยกลางการทองเที่ยวในพื้นที่

14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี นครปฐม เพชรบุรี ภูเก็ต สงขลา ขอนแกน มุกดาหาร นครพนม 

สุราษฎรธานี และตรัง ใหสวยงามเปนระเบียบและมีความปลอดภัย โดยรื้อถอนเสาไฟฟา สายไฟฟาที่อยูบนถนนสายหลัก 

ปรับปรุงเปนระบบใตดิน (Underground) ซึ่งโครงการเคเบิลใตดินสำหรับเมืองใหญจนถึงป 2556 ดำเนินการไปแลวในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร นครพนม ชลบุรี นครปฐม สงขลา พิษณุโลก ภูเก็ต เชียงใหม ขอนแกน สุราษฎรธานี สงขลา และหนองคาย 

นอกจากนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคยังรวมกับบริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมจัดระเบียบสายสัญญาณและสื่อสารเพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยในเมืองและชุมชน
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• การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทำแผนงานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม (Soft Control) เปนแผนระยะยาว 5 ป ประกอบดวย 

การจัดอบรม/เผยแพร หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณการไฟฟาสวนภูมิภาค 

คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมการไฟฟาสวนภูมิภาค และขอบังคับ

วาดวยระเบียบพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

4. ด�านการส�งเสร�มคุณธรรม จร�ยธรรมและปฏิบัติตามระเบียบ โดยยึดหลัก
 บรรษัทภิบาลในการบร�หารองค�กร  
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การจัดทำโครงการเพ�่อสังคมและสิ�งแวดล�อม
หลังกระบวนการ (CSR-Project After Process)

• การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทำแผนงานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม (Soft Control) เปนแผนระยะยาว 5 ป ประกอบดวย 

การจัดอบรม/เผยแพร หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณการไฟฟาสวนภูมิภาค 

คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมการไฟฟาสวนภูมิภาค และขอบังคับ

วาดวยระเบียบพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

• โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ 
 การไฟฟาสวนภูมิภาครวมกับนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซกี เหตระกูล หนังสือพิมพ

เดลินิวส กรมการแพทย จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคใหแกประชาชนในพื้นที่ชนบทหางไกลโดยไมคิดคาใชจาย

โรคที่รักษา อาทิ โรคทั่วไป โรคทางเดินอาหาร โรคตา โรคหัวใจ โรคเด็ก โรคผิวหนัง โรคกระดูกและขอ โรคสูตินรีเวช 

และรักษาโรคโดยแพทยแผนไทย โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคใหการสนับสนุนกระแสไฟฟา ยานพาหนะ เจาหนาที ่และ 

อุปกรณเคร่ืองใชในการออกหนวยไดดำเนินการ ในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบดวย เชียงใหม ตาก อุทัยธานี ขอนแกน 

หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ บุรีรัมย ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ สุราษฎรธานี 

รวมจำนวนผูเขารับการรักษาทั้งสิ้น 29,999 คน
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• บริจาคโลหิตใหสภากาชาดไทย 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานหนึ่งที่บริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทยอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป ปละ 4 ครั้ง 

ในเด ือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และต ุลาคม ด วยตระหนักว าโลห ิตม ีค า สามารถช วยผ ู  เจ ็บป วยหร ือ 

ไดรับอุบัติเหตุใหมีชีวิตยืนยาวตอไปได ซึ่งในป 2556 มีจำนวนพนักงานและลูกจางของการไฟฟาสวนภูมิภาค 1,217 คน 

บริจาคโลหิตปริมาณทั้งสิ้น 472,600 ซี.ซี.  
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• มอบทุนการศึกษา
 เพื ่อสนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาของบุตรพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคและชวยแบงเบาภาระ 

ดานคาใชจายของ บิดา-มารดา โดยมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรพนักงานที่มีความประพฤติเรียบรอย มีผลการเรียนอยูในเกณฑด ี

บิดา-มารดา เปนพนักงานชั้นผูนอย มีรายไดนอย  มีบุตรอยูในอุปการะหลายคน เขารับทุนจากกองทุนตาง ๆ ดังนี้

 ชื่อกองทุน จำนวนทุน มูลค�ารวม (บาท)

กองทุน “คณะแม�บ�านและครอบครัว กฟภ.”

กองทุน “ดร.ว�ระ ป�ตรชาติ”

กองทุนการศึกษา “สาย นิธินันทน�”

กองทุนการศึกษา “เกร�ยงศักดิ์ ขันธรักษ�”

-
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7

6
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ISO 26000
การดำเนินงาน

ตามมาตรฐานสากล
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 การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในปจจุบันมีความสอดคลอง

กับหัวขอหลักตามระบบมาตรฐานสากล ISO 26000 ทั้ง 7 หัวขอหลัก ไดแก การกำกับดูแลองคกร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ

ดานแรงงาน สิ่งแวดลอม การดำเนินงานอยางเปนธรรม ประเด็นผูบริโภค และการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน ซึ่งในป 2556  

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดวิเคราะหผลประโยชนและผลกระทบของผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงาน

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดลำดับความสำคัญเพื่อคัดเลือกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวมาสานเสวนาเพื่อรับฟง

ความคิดเห็น

การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล
ISO 26000
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 กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ประเด็นความคาดหวัง

 1. ตัวแทนงดจ�ายไฟและต�อกลับมิเตอร�

 2. ผู�รับจ�าง/รับเหมาตัดต�นไม�

 3. ตัวแทนเก็บเง�น

 4. ลูกค�า

 5. ชุมชน

1.1 ความเป�นธรรม/ความโปร�งใสของข�อกำหนดในการคัดเลือกผู�ส�งมอบ

 และสัญญาในการดำเนินงาน

1.2 การติดต�อประสานงานกับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เช�น การจัดเตร�ยม

 ข�อมูลที่สำคัญต�อการดำเนินงาน

1.3 ความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน

1.4 กระบวนการของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ที่ช�วยสนับสนุนให�เกิดการลด

 ข�อร�องเร�ยน/ข�อขัดแย�งกับชุมชน

1.5 ระเบียบและขั้นตอนการตรวจรับ และขั้นตอนการเบิกจ�าย

2.1 ความพ�งพอใจเร�่องค�าตอบแทน

2.2 ความเป�นธรรม/ความโปร�งใสของข�อกำหนดในการคัดเลือกผู�ส�งมอบ

 และสัญญาในการดำเนินงาน

2.3 ความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน

2.4 กระบวนการของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคที่ช�วยสนับสนุนให�เกิดการลด

 ข�อร�องเร�ยน/ข�อขัดแย�งกับชุมชน

2.5 ระเบียบและขั้นตอนการตรวจรับ และขั้นตอนการเบิกจ�าย

3.1 ความพ�งพอใจเร�่องค�าตอบแทน

3.2 ระเบียบขั้นตอนการรับบิล-ส�งเง�น ตลอดจนขั้นตอนการเบิกจ�ายของ

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

3.3 ความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน

3.4 กระบวนการของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ที่ช�วยสนับสนุนให�เกิดการลด

 ข�อร�องเร�ยน/ข�อขัดแย�งกับชุมชน

3.5 ป�ญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

4.1 ความพ�งพอใจในการให�บร�การของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคตั้งแต�ขั้นตอน

 การขอใช�ไฟฟ�า การแก�ไขไฟฟ�าขัดข�อง การจ�ายเง�น

4.2 ความมั่นคงในระบบจ�ายไฟฟ�า

4.3 ความปลอดภัยในการจ�ายไฟฟ�า เช�น อันตรายจากกระแสไฟฟ�าและ

 แรงดันไฟฟ�าที่มีต�ออุปกรณ�ทางไฟฟ�า

4.4 ช�องทางและการตอบสนองต�อการรับข�อร�องเร�ยน

4.5 มาตรการหร�อการชดเชยต�อความเสียหายกรณีไฟตก ไฟดับ

4.6 ความเอาใจใส�ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบจำหน�ายไฟฟ�า

5.1 ผลกระทบที่ชุมชนได�รับจากการดำเนินงานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

 เช�น การซ�อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ�า การขยายติดตั้งระบบไฟฟ�า

 การตัดต�นไม� เป�นต�น

5.2 ช�องทางและการตอบสนองต�อข�อร�องเร�ยน

5.3 แนวทางการดำเนินงานช�วยเหลือป�องกันและฟ��นฟ�ของ กฟภ. ที่มีกับชุมชน

 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ 

5.4 แนวทางการดำเนินงานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคเกี่ยวกับ

 งานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม
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 ผู�ดำเนินการ แผนงาน/โครงการ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม�)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ
(จังหวัดพ�ษณุโลก)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ
(จังหวัดลพบุร�)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดอุบลราชธานี)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จังหวัดนครราชสีมา)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง
(จังหวัดพระนครศร�อยุธยา)

 1. โครงการอบรมพนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เพ�่อบร�หารสัญญา

  จ�างงานงดจ�ายไฟและต�อกลับมิเตอร�

 2. โครงการอบรมด�านความปลอดภัยให�กับผู�รับจ�างเหมาในงานงดจ�ายไฟ

  และต�อกลับมิเตอร�

 1. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคสาขาย�อย

  ด�านระบบ SAP-ISU และความรู�ด�านระบบจำหน�าย

 1. จัดตั้งพนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคประจำตำบลเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ

  การให�บร�การชุมชนที่อาศัยในพ�้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติของ

  การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (จังหวัดลพบุร�)

 1. โครงการส�งเสร�มประสิทธิภาพและเพ��มความพ�งพอใจของตัวแทนเก็บเง�น

  ค�าไฟฟ�า

 2. โครงการเพ��มประสิทธิภาพในการสำรวจตัดต�นไม�

 1. โครงการเพ��มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช�กระแสไฟฟ�าของ

  การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในพ�้นที่ประสบอุทกภัยในเขตการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

  เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

 1. การเพ��มประสิทธิภาพในการงดจ�ายไฟฟ�า สำหรับกลุ�มผู�รับเหมาตัดต�อ

  กลับมิเตอร�

 1. โครงการเพ��มประสิทธิภาพการดำเนินงานตัวแทนงดจ�ายไฟและตัดต�อ

  กลับมิเตอร�

 2. โครงการเพ��มประสิทธิภาพงานจ�างเหมาเอกชนตัดต�นไม�ใกล�แนวระบบ

  ไฟฟ�าในพ�้นที่รับผ�ดชอบของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง

  (จังหวัดพระนครศร�อยุธยา)

 หลังจากการจัดสานเสวนารับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลวการไฟฟาสวนภูมิภาค

จะพิจารณาความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียแตละประเด็นมาจัดทำแผน/โครงการตามแนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบ

ตอสังคม ISO 26000 ซึ่งเปนแผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินงานไดในป 2557 ซึ่งประกอบดวยแผนงานตาง ๆ ดังนี้

68
รายงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมประจำป� 2556 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



 ผู�ดำเนินการ แผนงาน/โครงการ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 2  ภาคกลาง
(จังหวัดชลบุร�)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3  ภาคกลาง
(จังหวัดนครปฐม)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต�
(จังหวัดเพชรบุร�)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต�
(จังหวัดนครศร�ธรรมราช)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต�
(จังหวัดยะลา)

 1. โครงการจัดส�งใบแจ�งหนี้ค�ากระแสไฟฟ�าผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส�

  (e-mail)

 2. โครงการพัฒนาเว็บไซต�มิเตอร�ไฟฟ�าอ�านหน�วยด�วยระบบอัตโนมัติ

  (Automatic Meter Reading : AMR) เพ�่อสามารถ Download

  รับใบแจ�งหนี้ค�ากระแสไฟฟ�า

 3. โครงการการจัดทำขั้นตอนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานบร�หาร

  ธุรกิจเสร�ม

 4. โครงการเพ��มช�องทางการประชาสัมพันธ�ให�กับลูกค�าผ�านทางระบบไลน�

  (Line Application)

 5. โครงการเพ��มช�องทางการแจ�งกระแสไฟฟ�าขัดข�องผ�านทางระบบไลน�

  (Line Application) แบบไม�เป�นทางการ

 6. แผนงานเพ��มวาระการตรวจบำรุงรักษาสถานีไฟฟ�าในพ�้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

 7. โครงการสำรวจ ปรับปรุง ระบบไฟฟ�าในพ�้นที่ที่ได�รับผลกระทบจากฟ�าผ�า

  บ�อยครั้ง

 8. โครงการจัดทำเคร�่องแบบให�กับพนักงานเวรแก�กระแสไฟฟ�าขัดข�อง

 9. โครงการจัดทำจ�ลสารแผนงานการก�อสร�างและปรับปรุงระบบไฟฟ�า

 10. โครงการจัดประชุมลูกค�าภาคอุตสาหกรรม พร�อมศึกษาดูงานศูนย�ควบคุม

  การจ�ายไฟการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จังหวัดชลบุร�)

 1. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ�าและจัดระเบียบสายสื่อสารลงในระบบ

  สารสนเทศภูมิศาสตร� (Geographic Information System : GIS)

 2. แผนงานสะดวกจ�ายแถมได�โชค

 3. แผนงานเพ��มความมั่นคงในการจ�ายกระแสไฟฟ�าให�กับลูกค�า

 4. แผนงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ�าสำหรับลูกค�าอุตสาหกรรม

 5. แผนงานสานเสวนาและสานสัมพันธ�ลูกค�าในพ�้นที่อุตสาหกรรม

 1. โครงการเพ��มช�องทางบร�การรับชำระเง�นเคลื่อนที่ (Mobile Front Office)

 1. โครงการเพ��มประสิทธิภาพในการงดจ�ายกระแสไฟฟ�าและต�อกลับมิเตอร�

  ในพ�้นที่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคอำเภอพ�นพ�น

 1. โครงการสำรวจต�นไม�ใกล�แนวสายไฟฟ�าให�เป�นป�จจ�บัน
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Awards and Honors
แห�งความภาคภูมิใจ
รางวัล

รางวัลชนะเลิศการประกวดร�านงานกาชาด

 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด 

รานกาชาดประจำป 2556 ประเภทสภากาชาดไทยกับการแพทยและ 

การสาธารณสุข ภายใตแนวความคิด “120 ป สภากาชาดไทย 

รวมใจสรางสุขเพื ่อปวงชน” ซึ ่งแสดงใหเห็นถึงความมุ งมั ่นของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคในการจัดหาและใหบริการพลังงานไฟฟา 

ควบคูไปกับการบำบัดทุกข บำรุงสุข ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

และความเปนอยู ท ี ่ด ีข ึ ้นแกประชาชน ทั ้งในภาวะปกติและ 

เกิดเหตุภัยพิบัติ โดยภายในรานไดจัดสื่อและกิจกรรมเกี่ยวกับ 

โครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอมของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

อาทิ โครงการสนับสนุนการสรางสุขอนามัยดวยการออก 

หนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ 

ประสบภัยและทุรกันดาร โครงการฟ นฟูผู ประสบภัยจากใจ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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Thailand Energy Award 2013
 

 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลดีเดนดานพลังงานทดแทน Thailand 

Energy Award 2013 ประเภทโครงการพลังงาน หมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบ

สายสงไฟฟา (On-Grid) จากโครงการ กังหันลมผลิตไฟฟาที่จายขนานเขาระบบ

จำหนายที่บานพังเสม็ด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยติดตั้งกังหันลม

ผลิตไฟฟาแบบ Grid Connected ขนาดไมต่ำกวา 1,500 กิโลวัตต จายขนานเขา 

ระบบจำหนาย เพ ื ่อนำพล ังงานจากธรรมชาต ิมาใช ในการผล ิตไฟฟา 

ชวยลดปญหามลภาวะทางดานส่ิงแวดลอม ลดการนำเขาเช้ือเพลิง จากตางประเทศ 

อีกทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนำ พลังงานทดแทนมาใชประโยชน 

นอกจากน้ี การไฟฟาสวนภูมิภาค ยังเปดใหเปนศูนยการเรียนรูดานพลังงานหมุนเวียน

ใหกับชุมชนและเยาวชนไดมีองคความรูดานรบกังหันลมผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้นอีกดวย

โล�เกียรติคุณผู�ให�การสนับสนุนกิจกรรม
ของบ�านบางแค
 

 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับโลเกียรติคุณจากศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแคกรุงเทพฯ ในฐานะที่การไฟฟาสวนภูมิภาคใหการสนับสนุน

กิจกรรมของบานบางแคอยางตอเนื่อง โดยการมอบโลเกียรติคุณจัดขึ้นในโอกาส

จัดงานครบรอบ 60 ป บานบางแค ดวยวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอศักยภาพ

ของผูสูงอายุสูสาธารณชน โดยสรางโอกาสในการเรียนรูของผูสูงอายุกับบุคคล

วัยตาง ๆ

ICT Excellence Awards 2013
 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดรับรางวัล ICT Excellence Awards 2013 

ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement 

Projects) ในงาน Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT 

Excellence Awards 2013 โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลท่ีเก่ียวกับระบบติดตามงาน

Project Tracking System ของ 1129 PEA Call Center ที่สามารถตรวจสอบ

และติดตามสถานะการดำเนินงานในเรื่องที่ผูใชไฟรองขอ โดยประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการดานไฟฟา ตอบสนอง

ความตองการของผูใชไฟ PEA ไดอยางรวดเร็ว 

รางวัลดีเด�น ด�านอนุรักษ�พลังงานทดแทน
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 รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมประจำป2556 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑการประเมิน 

บทบาทของรัฐวิสาหกิจดานการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance–CG) และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  

(Corporate Social Responsibility–CSR) ของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการดำเนินงาน

ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ ในประเด็นดานการประเมินผลสำเร็จและผลประโยชนที่มีตอ

ผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกคาและประชาชน

 รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมประจำป 2556 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเลมนี้จัดทำขึ้นในรอบปงบประมาณ 2556 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม โดยจัดทำแยกออกจากรายงานประจำป 2556 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

(PEA Annual Report 2013) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในมุมมอง

ของการพัฒนาอยางยั ่งยืน เพื ่อใหกลุ มผู ม ีส วนไดสวนเสียไดร ับทราบถึงความมุ งมั ่น ทิศทาง การดำเนินงาน 

และความสำเร็จของการดำเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมของ กฟภ.

 ในการจัดทำรายงานเลมนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคไดใชคูมือการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Reporting 

Guidelines & Electric Utility Sector Supplement) ของ Global Reporting Initiative หรือ GRI เปน แนวทางในการรายงาน

และเปดเผยขอมูล ทั้งในสวนตัวชี้วัด GRI-G3.1 สำหรับการคัดเลือกหัวขอการรายงาน ดำเนินการโดยคณะทำงานจัดทำรายงาน

ดานสังคมและสิ ่งแวดลอมประจำป 2556 โดยมีคณะทำงานชุดดังกลาว จ ัดประชุมร วมกันเพื ่อใหข อเสนอแนะ 

และความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการจัดทำรายงานฉบับนี้

 รายงานดานสังคมและสิ ่งแวดลอมประจำป 2556 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเลมนี ้ ไดระบุหนาที ่แสดงขอมูล 

รวมทั้งไดแสดงรายการตัวชี้วัดของ GRI-G3.1 ไวใน ตารางตัวชี้วัดของ GRI Content Index

 รายงานดานสังคมและสิ ่งแวดลอมประจำป 2556 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเลมนี ้จ ัดทำเปนภาษาไทยและ 

สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของการไฟฟาสวนภูมิภาค หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรายงานเลมนี้ 

กรุณาติดตอที่

  ฝายสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟาสวนภูมิภาค

  สำนักงานใหญ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทรศัพท 0-2590-9916

  โทรสาร 0-2590-9919

  เว็บไซต http://www.pea.co.th

เกี่ยวกับรายงานเล�มนี้
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G3.1 Content Index
Application Level

STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures

Profile 
Disclosure Description Reported
  Page
1. Strategy and Analysis
 1.1 Statement from the most senior decision-maker of the organization. Page 10

 1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities. Page 10

2. Organizational Profile
 2.1 Name of the organization. Page 15

 2.2 Primary brands, products, and/or services. Page 15

 2.3 Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint ventures. Page 18-19

 2.4 Location of organization's headquarters. Page 15

 2.5 Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that Page 15

  are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.

 2.6 Nature of ownership and legal form. Page 15

 2.7 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers/beneficiaries). Page 15

 2.8 Scale of the reporting organization. Page 15-17

 2.9 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.

 2.10 Awards received in the reporting period. Page 70-71

3. Report Parameters
 3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided. Page 73

 3.2 Date of most recent previous report (if any). Page 73

 3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) Page 73

 3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents. Page 73

 3.5 Process for defining report content. Page 73

 3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers). See GRI Page 73

  Boundary Protocol for further guidance.

 3.7 State any specific limitations on the scope or boundary of the report (see completeness principle for explanation Page 73

  of scope).

 3.8 Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can

  significantly affect comparability from period to period and/or between organizations.

 3.9 Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and techniques underlying

  estimations applied to the compilation of the Indicators and other information in the report. Explain any decisions not

  to apply, or to substantially diverge from, the GRI Indicator Protocols. 

 3.10 Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports, and the reasons for such

  re-statement (e.g.,mergers/acquisitions, change of base years/periods, nature of business, measurement methods).

 3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods applied in

  the report. 

 3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. Page 74

 3.13 Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report.

4. Governance, Commitments, and Engagement
 4.1 Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for Page 16-17

  specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.

 4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer. Page 16-17

 4.3 For organizations that have a unitary board structure, state the number and gender of members of the highest Page 16-17

  governance body that are independent and/or non-executive members.

 4.4 Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance body.

 4.5 Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives

  (including departure arrangements), and the organization's performance (including social and environmental performance).

 4.6 Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided. Page 16-17

 4.7 Process for determining the composition, qualifications, and expertise of the members of the highest governance body Page 16-17

  and its committees, including any consideration of gender and other indicators of diversity.

 4.8 Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to economic, Page 12-13

  environmental, and social performance and the status of their implementation.

 4.9 Procedures of the highest governance body for overseeing the organization's identification and management of Page 16-17

  economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities, and adherence or

  compliance with internationally agreed standards, codes of conduct, and principles.

 4.10 Processes for evaluating the highest governance body's own performance, particularly with respect to economic, Page 16-17

  environmental, and social performance.
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Profile 
Disclosure Description Reported
  Page
 4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.

 4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the

  organization subscribes or endorses.

 4.13 Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy organizations in

  which the organization: * Has positions in governance bodies; * Participates in projects or committees; * Provides

  substantive funding beyond routine membership dues; or * Views membership as strategic.

 4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization. Page 67

 4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. Page 67

 4.16 Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group. Page 67

 4.17 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the Page 67-69

  organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting.

Economic
Economic performance 
 EC1 Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, Page 47

  donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.

 EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change.

 EC3 Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.

 EC4 Significant financial assistance received from government.

Market presence
 EC5 Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of

  operation.

 EC6 Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.

 EC7 Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at significant locations

  of operation.

Indirect economic impacts 

 EC8 Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through

  commercial, in-kind, or pro bono engagement.

 EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

Environmental
Materials
 EN1 Materials used by weight or volume.

 EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials.

Energy
 EN3 Direct energy consumption by primary energy source.

 EN4 Indirect energy consumption by primary source.

 EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements. Page 37, 51-52

 EN6 Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy Page 37, 51-52

  requirements as a result of these initiatives.

 EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. Page 37, 51-52

Water
 EN8 Total water withdrawal by source.

 EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water.

 EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused.

Biodiversity
 EN11 Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity

  value outside protected areas.

 EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of

  high biodiversity value outside protected areas. 

 EN13 Habitats protected or restored.

 EN14 Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.

 EN15 Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations,

  by level of extinction risk.

Emissions, effluents and waste
 EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight. Page 54-56

 EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight. Page 54-56

 EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. Page 54-56

 EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight.

 EN20 NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight.

 EN21 Total water discharge by quality and destination.

 EN22 Total weight of waste by type and disposal method.

 EN23 Total number and volume of significant spills.

 4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.

 4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the

  organization subscribes or endorses.

 4.13 Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy organizations in

  which the organization: * Has positions in governance bodies; * Participates in projects or committees; * Provides

  substantive funding beyond routine membership dues; or * Views membership as strategic.

 4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization. Page 67

 4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. Page 67

 4.16 Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group. Page 67

 4.17 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the Page 67-69

  organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting.

Economic
Economic performance 
 EC1 Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, Page 47

  donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.

 EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change.

 EC3 Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.

 EC4 Significant financial assistance received from government.

Market presence
 EC5 Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of

  operation.

 EC6 Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.

 EC7 Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at significant locations

  of operation.

Indirect economic impacts 

 EC8 Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through

  commercial, in-kind, or pro bono engagement.

 EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

Environmental
Materials
 EN1 Materials used by weight or volume.

 EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials.

Energy
 EN3 Direct energy consumption by primary energy source.

 EN4 Indirect energy consumption by primary source.

 EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements. Page 37, 51-52

 EN6 Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy Page 37, 51-52

  requirements as a result of these initiatives.

 EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. Page 37, 51-52

Water
 EN8 Total water withdrawal by source.

 EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water.

 EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused.

Biodiversity
 EN11 Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity

  value outside protected areas.

 EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of

  high biodiversity value outside protected areas. 

 EN13 Habitats protected or restored.

 EN14 Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.

 EN15 Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations,

  by level of extinction risk.

Emissions, effluents and waste
 EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight. Page 54-56

 EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight. Page 54-56

 EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. Page 54-56

 EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight.

 EN20 NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight.

 EN21 Total water discharge by quality and destination.

 EN22 Total weight of waste by type and disposal method.

 EN23 Total number and volume of significant spills.
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Profile 
Disclosure Description Reported
  Page
 EN24 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel

  Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.

 EN25 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by

  the reporting organization's discharges of water and runoff.

Products and services
 EN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation.

 EN27 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.

Compliance
 EN28 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with

  environmental laws and regulations.

Transport
 EN29 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization's

  operations, and transporting members of the workforce.

Overall
 EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type.

Social: Labor Practices and Decent Work
Employment
 LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region, broken down by gender. Page 15

 LA2 Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender, and region.

 LA3 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by

  major operations.

 LA15 Return to work and retention rates after parental leave, by gender.

Labor/management relations
 LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.

 LA5 Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, including whether it is specified in collective

  agreements.

Occupational health and safety
 LA6 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that Page 33

  help monitor and advise on occupational health and safety programs.

 LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by region Page 35

  and by gender.

 LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their Page 34

  families, or community members regarding serious diseases.

 LA9 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

Training and education
 LA10 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category. Page 31

 LA11 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and

  assist them in managing career endings.

 LA12 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender.

Diversity and equal opportunity
 LA13 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age

  group, minority group membership, and other indicators of diversity.

Equal remuneration for women and men
 LA14 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of operation.

Social: Human Rights
Investment and procurement practices
 HR1 Percentage and total number of significant investment agreements and contracts that include clauses incorporating

  human rights concerns, or that have undergone human rights screening.

 HR2 Percentage of significant suppliers, contractors and other business partners that have undergone human rights

  screening, and actions taken.

 HR3 Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to

  operations, including the percentage of employees trained.

Non-discrimination
 HR4 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.

Freedom of association and collective bargaining
 HR5 Operations and significant suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective

  bargaining may be violated or at significant risk, and actions taken to support these rights. 

Child labor
 HR6 Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken Page 30

  to contribute to the effective abolition of child labor.
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Profile 
Disclosure Description Reported
  Page
Prevention of forced and compulsory labor 
 HR7 Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, Page 30

  and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor.

Security practices
 HR8 Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human

  rights that are relevant to operations.

Indigenous rights  

 HR9 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.

Assessment
 HR10 Percentage and total number of operations that have been subject to human rights reviews and/or impact assessments.

Remediation
 HR11 Number of grievances related to human rights filed, addressed and resolved through formal grievance mechanisms.

Social: Society   

Local communities
 SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development Page 48

  programs.

 SO9 Operations with significant potential or actual negative impacts on local communities.

 SO10 Prevention and mitigation measures implemented in operations with significant potential or actual negative impacts on

  local communities.

Corruption
 SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.

 SO3 Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures.

 SO4 Actions taken in response to incidents of corruption.

Public policy
 SO5 Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.

 SO6 Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.

Anti-competitive behavior
 SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

Compliance
 SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and

  regulations.

Social: Product Responsibility
Customer health and safety
 PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and

  percentage of significant products and services categories subject to such procedures.

 PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety

  impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.

Product and service labelling
 PR3 Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services

  subject to such information requirements.

 PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service

  information and labeling, by type of outcomes.

 PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.

Marketing communications
 PR6 Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including

  advertising, promotion, and sponsorship.

 PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing

  communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes. 

Customer privacy  

 PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.

Compliance
 PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of

  products and services.
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