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PEA พร้อมเดินหน้าไปกับชีวิตคนไทย
ภายใต้ความเป็นอยู่ที่สดใส
ชุมชนและสังคมที่มีความสุข
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

และพันธกิจ PEA ที่ตอบโจทย์ทุกยุคสมัย
เพื่อชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
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สารประธานกรรมการ
กำ กับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์/ ภารกิจ/ 
วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม

ภาพรวมองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ผังบริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

การดำ เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำ กับดูแลองค์กร

สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านแรงงาน
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สิ่งแวดล้อม

การดำ เนินงานอย่างเป็นธรรม

ประเด็นผู้บริโภค

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

การจัดทำ โครงการ
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้

GRI content Index



สารประธานกรรมการ
กำ กับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(PEA)	มุ่งม่ันให้บริการพลังงานไฟฟ้า	อย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 เชื่อถือได้	 เพื่อคุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน				
ในการจัดหา	 ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง	
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ	 ทั้งด้าน
คุณภาพและบริการ	 โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องควบคู่กับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
	 ตลอดระยะเวลา	 54	 ปีที่ผ่านมา	 PEA	 ได้พัฒนาโครงการด้าน
พลังงานทดแทนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ไปสู่ครอบครัว	
ชุมชน	 และสังคม	 โดยสนับสนุนให้ภาคครัวเรือน	 ภาคธุรกิจ	 และ 
ภาคอุตสาหกรรม	 สร้างความตระหนักและเห็นความสำาคัญของการใช้
ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า	 สนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนำาไปสู่ภาวะโลกร้อน
	 ในดา้นของการกำากบัดแูลกิจการทีด่	ี(Corporate	Governance)	
PEA	มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จ	ด้วยการสร้างค่านิยมของ
องค์กรให้มีความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 ปราศจากคอร์รัปช่ัน	 เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	สังคม	
และส่ิงแวดล้อม	มุง่สู่การเปน็องคก์รทีม่สีมรรถนะสูง	(High	Performance 
	Organization)	สรา้งความเขม้แขง็และยัง่ยนื	พรอ้มทีจ่ะกา้วสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ต่อไป

(นายสมพร  ใช้บางยาง)
	ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม
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 PEA มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำ เร็จ ด้วยการ
สร้างค่านิยมขององค์กรให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ปราศจากคอรร์ปัช่ัน เพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อประเทศชาติ

”
”
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วิสัยทัศน์ 
(VISION)
กฟภ. เป็นองคก์รชัน้นำ ทีท่นัสมยั มุง่มัน่ใหบ้ริการพลงังานไฟฟา้
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
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ภารกิจ 
(MISSION)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำ เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร/
ค่านิยมร่วม 
(CORE VALUE)
บริการดี มีคุณธรรม
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ภาพรวมองค์กร

 ชื่อหน่วยงาน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หรือ	กฟภ.	
	 (Provincial	Electricity	Authority	:	PEA)
 
 สินค้าและบริการ 
	 การจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านกลไกการส่งมอบ 
	 คือ	 สถานีไฟฟ้า	 533	 สถานี	 ตามเขตพื้นที่การ 
	 จำาหน่าย
 
 ลักษณะของกิจการ
	 เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานสังกัดกระทรวง 
	 มหาดไทย	กอ่ต้ังข้ึนตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้า 
	 ส่วนภูมิภาค	 พุทธศักราช	 2503	 เมื่อวันที่	 28 
	 กันยายน	2503	โดยรับโอนทรัพย์สิน	หนี้สินและ 
	 ความรับผิดชอบขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
	 ในขณะนั้น	 มาดำาเนินการ	 มีภารกิจหลักในการ 
	 ผลิต	 จัดให้ได้มา	 จัดส่งและจัดจำาหน่ายพลังงาน 
	 ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน	 ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
	 ต่าง	ๆ	
 

พื้นที่ให้บริการ
ให้บริการ	74	จังหวัดทั่วประเทศ	
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร	 นนทบุรีและสมุทรปราการ)	
ครอบคลมุพืน้ที	่510,000	ตารางกิโลเมตร	หรือคดิเปน็
รอ้ยละ	99	ของพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	แบง่เปน็	4	ภาค	ไดแ้ก	่
ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลางและ
ภาคใต้	แต่ละภาคประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต	จำานวน	3	เขต	รวมเป็น	12	เขต	และมีสำานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด	อำาเภอ	สาขา	และ
สาขาย่อย	ครอบคลุมการให้บริการทั้งในระดับจังหวัด	
อำาเภอ	ตำาบลและหมู่บ้าน
 
ที่ตั้งสำ นักงานใหญ่
เลขที่	200	ถนนงามวงศ์วาน	
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900
 
บริษัทลูก
บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด
 
จำ นวนพนักงาน
มีพนักงานทั้งสิ้น	28,109	คน	แบ่งเป็น
ประจำาสำานักงานใหญ่	3,913	คน	
(ชาย	2,351	คน	หญิง	1,562	คน)
ประจำาส่วนภูมิภาค	24,196	คน	
(ชาย	18,479	คน	หญิง	5,717	คน)
 

Organization
Profile
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พมา
Myanmar

ลาว
Laos

เว�ยดนาม
Vietnam

กัมพูชา
Cambodia

กฟต.3 
ยะลา

กฟต.2 
นครศร�ธรรมราช

กฟต.1 
เพชรบุร�

กฟก.2 
ชลบุร�

กฟฉ.3
นครราชสีมา

กฟฉ.2
อุบลราชธานี

กฟฉ.1
อุดรธานี

กฟก.3 
นครปฐม สำนักงานใหญ

กฟน.1 
เช�ยงใหม

กฟน.2 
พิษณุโลก

กฟน.3 
ลพบุร�

กฟก.1 
พระนครศร�อยุธยา

:		 สำานักงานการไฟฟ้าเขต
		 (ภาคใต้)

:	 พื้นที่รับผิดชอบ
	 ของการไฟฟ้านครหลวง

:	 สำานักงานใหญ่

:		 สำานักงานการไฟฟ้าเขต
			 (ภาคเหนือ)

:		 สำานักงานการไฟฟ้าเขต
			 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

:		 สำานักงานการไฟฟ้าเขต
			 (ภาคกลาง)
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โครงสร้างองค์กร
Organization
 Structure   การจัดโครงสร้างองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(PEA) ได้คำานึงถึงความสอดคล้องและตอบสนองต่อ
ธุรกิจหลักและงานใหม่ ๆ มีการกำ หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
กลยุทธ์ และแผนงานที่สำ คัญให้สอดคล้องกับภารกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง 
และวางแนวทางการบริหารจัดการที่ เหมาะสมมีการจัด
โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร 
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสะท้อนถึงหลัก 
ในการกำ กับดูแลกิจการที่ดี  มีคณะกรรมการการไฟฟ้า 
สว่นภูมิภาค เป็นผู้ควบคุมดูแลการตัดสินใจเร่ืองนโยบาย ตลอดจน 
รับผิดชอบการกำ หนดยุทธศาสตร์ และการดำ เนินงาน
ต่าง ๆ โดยมอบให้ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น
ตัวแทนปฏิบัติงานตามนโยบายด้วยทักษะ ความสุจริตและ
ระมัดระวัง
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	 			คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ประกอบด้วย	
ประธานกรรมการ	 ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งและ
กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคน	แต่ไม่เกินสิบสามคน	ทั้งนี้	
กรรมการอืน่จะตอ้งแตง่ตัง้จากบคุคลในบัญชรีายชือ่กรรมการ
ที่กระทรวงการคลังจัดทำาขึ้น	 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ	โดยไม่นับรวมกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
	 การแตง่ตัง้คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภูมภิาค	เปน็ไป 
ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่โปร่งใส	 โดยประธานกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ.	 2503	 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 และพระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติ	มาตรฐานสำาหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ.	2518	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	ซ่ึงประธานกรรมการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	และกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จะต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมถึงมีคุณสมบัติที่มีส่วนในการเพ่ิมมูลค่า	 และมีทักษะ
ท่ีเกี่ยวข้อง	 กับการดำาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
นอกจากนี้	 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ยังมี
กรรมการท่ีเป็นอิสระจากภายนอก	 เพ่ือให้มีความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจได้อย่างแท้จริง	 และมีจำานวนเพียงพอที่จะส่งผล
ต่อการรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม
	 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีบทบาทในการ
ช่วยดำารงรักษาและสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาวให้แก่
ประชาชน	 ด้วยการติดตามให้องค์กรมีการปฏิบัติงานตาม 
แผนงานทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งสมำา่เสมอ	มรีายงานทางการเงนิ	และ
การสอบบญัชทีีม่คีวามนา่เชือ่ถือในรายงานประจำาปี	ซ่ึงถอืเปน็
เอกสารในการสือ่สารระหวา่งการไฟฟา้สว่นภมูภิาคกับรัฐบาล	
(ในฐานะเจ้าของ)	 พนักงาน	 ประชาชน	 (ในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้า)						
เจ้าหน้ี		และสังคมส่วนรวม	ตามมาตรฐานและสมำา่เสมอ	รวมถึง	 
มีการตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดทำารายงานต่าง	 ๆ	
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น	และกำาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม	กำาหนดกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างครบถ้วน	และกำากับดูแลให้มี
ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม	และรายงานข้อมูลในการ
ตัดสินใจดำาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ที่แสดงให้เห็น
ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้คำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มเป็นอย่างดี	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึนตามความเหมาะสม	
เพือ่รบัผดิชอบกำากบัดแูลงานเฉพาะดา้น	โดยทีค่ณะกรรมการ
ยังคงความรับผิดชอบต่องานในภาพรวม
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างสม่ำาเสมอ	อย่างน้อยเดือนละ	1	คร้ัง	
และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จะประเมินตนเอง 
ทั้งรายบุคคล	 และการประเมินรายคณะ	 ปีละ	 2	 ครั้ง	
สำาหรับคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองที่คณะกรรมการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคแต่งตั้งจะประเมินเป็นรายคณะทุกไตรมาส 
โดยยดึหลกับรรทดัฐานการปฏิบติังานอยา่งมหีลกัเกณฑ	์และ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จะพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของแบบประเมินตนเองทุกปี	 มีการกำาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	 และผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง	 โดยดำาเนินการด้วยความโปร่งใสและ 
เปิดเผย
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 แบ่งการบริหารงานออกเป็น 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 โดยส่วนกลางมีหน้าที่กำาหนด
นโยบายและแผนงาน	ให้คำาแนะนำา	ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง	ๆ	ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค	ซึ่งในส่วนภูมิภาคนั้นแบ่ง
การบริหารงานเป็น	4	ภาค	ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 และภาคใต้	 แต่ละภาคประกอบด้วย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต	 จำานวน	 3	 เขต	 รวมเป็น	 12	 เขต	
มหีนา้ท่ีควบคมุและใหค้ำาแนะนำาการดำาเนนิงานแก่สำานกังาน
การไฟฟา้สว่นภมูภิาคในสังกัด	รวมทัง้สิน้	933	แหง่	ครอบคลุม
การให้บริการทั้งในระดับจังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	และหมู่บ้าน

คณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 •	 นายสมพร		ใช้บางยาง
	 	 ประธานกรรมการ
 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 บุญชัย	 โสวรรณวณิชกุล	
	 	 กรรมการ
 •	 นายไพบูลย์		ศิริภาณุเสถียร   
	 	 กรรมการ
 •	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิสุทธิ์	 สุนทรกนกพงศ์	
	 	 กรรมการ
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สำนักตรวจสอบภายใน
• ฝายวางแผนและ
   สนับสนุนการตรวจสอบ
•  ฝายปฏิบัติการตรวจสอบ
  กระบวนการสนันสนุน
•  ฝายปฏิบัติการตรวจสอบ
   กระบวนการหลัก

• ฝายว�ศวกรรม
• ฝายงานโยธา
• ฝายงานสถานีไฟฟา
• ฝายงานระบบไฟฟา

สายงานว�ศวกรรม

สายงานกอสราง
และบร�หารโครงการ

สายงานปฏิบัติการ
และบำรุงรักษา

สายงานการไฟฟา
ภาค 1-4

กลุมเครือขายและบริการ

• ฝายกอสรางสถานีไฟฟา
• ฝายกอสรางระบบไฟฟา
• ฝายบร�หารโครงการ 1
• ฝายบร�หารโครงการ 2
• ฝายบร�หารโครงการพิเศษ

• ฝายควบคุมระบบไฟฟา
• ฝายบำรุงรักษาสถานีไฟฟา
 และระบบไฟฟา
• ฝายระบบมิเตอร
 และหมอแปลง
• ฝายบำรุงรักษาระบบผลิต

• ฝายวางแผนธุรกิจ

การไฟฟาเขต 12 เขต

กองอำนวยการ
• ฝายว�ศวกรรมและบร�การ
• ฝายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
• ฝายบัญช�และพลังงานไฟฟา

คณะกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ผูวาการ

สำนักกฎหมายสำนักผูวาการ

สายงานยุทธศาสตร
• ฝายนโยบายและยุทธศาสตร
• ฝายพัฒนาธุรกิจ
• ฝายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน
• ฝายบร�การว�ศวกรรม

กลุมยุทธศาสตรและพัฒนา

สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา
• ฝายวางแผนระบบไฟฟา
• ฝายว�จัยและพัฒนาระบบไฟฟา
• ฝายสงเสร�มพลังงานทดแทน
 และอนุรักษพลังงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ฝายบร�หารความเสี่ยง
    และความปลอดภัย
•  ฝายงานผูวาการ

•  ฝายนิติการ
•  ฝายคดีและสอบสวน

สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

กลุมสนับสนุน

• ฝายวางแผน
 สารสนเทศและสื่อสาร
• ฝายสารสนเทศ
• ฝายพัฒนาและสนับสนุน
 ระบบสารสนเทศ
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม

สายงานบัญช�และการเง�น
• ฝายงบประมาณ
• ฝายบัญช�
• ฝายการเง�น

สายงานอำนวยการ
• ฝายจัดหา
• ฝายพัสดุ
• ฝายธุรการ

• ฝายประชาสัมพันธ
• ฝายสังคม
 และสิ่งแวดลอม

• ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล
• ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• ฝายบร�การทรัพยากรบุคคล

สายงานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดลอม

สายงานทรัพยากรบุคคล
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สำนักตรวจสอบภายใน
• ฝายวางแผนและ
   สนับสนุนการตรวจสอบ
•  ฝายปฏิบัติการตรวจสอบ
  กระบวนการสนันสนุน
•  ฝายปฏิบัติการตรวจสอบ
   กระบวนการหลัก

• ฝายว�ศวกรรม
• ฝายงานโยธา
• ฝายงานสถานีไฟฟา
• ฝายงานระบบไฟฟา

สายงานว�ศวกรรม

สายงานกอสราง
และบร�หารโครงการ

สายงานปฏิบัติการ
และบำรุงรักษา

สายงานการไฟฟา
ภาค 1-4

กลุมเครือขายและบริการ

• ฝายกอสรางสถานีไฟฟา
• ฝายกอสรางระบบไฟฟา
• ฝายบร�หารโครงการ 1
• ฝายบร�หารโครงการ 2
• ฝายบร�หารโครงการพิเศษ

• ฝายควบคุมระบบไฟฟา
• ฝายบำรุงรักษาสถานีไฟฟา
 และระบบไฟฟา
• ฝายระบบมิเตอร
 และหมอแปลง
• ฝายบำรุงรักษาระบบผลิต

• ฝายวางแผนธุรกิจ

การไฟฟาเขต 12 เขต

กองอำนวยการ
• ฝายว�ศวกรรมและบร�การ
• ฝายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
• ฝายบัญช�และพลังงานไฟฟา

คณะกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ผูวาการ

สำนักกฎหมายสำนักผูวาการ

สายงานยุทธศาสตร
• ฝายนโยบายและยุทธศาสตร
• ฝายพัฒนาธุรกิจ
• ฝายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน
• ฝายบร�การว�ศวกรรม

กลุมยุทธศาสตรและพัฒนา

สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา
• ฝายวางแผนระบบไฟฟา
• ฝายว�จัยและพัฒนาระบบไฟฟา
• ฝายสงเสร�มพลังงานทดแทน
 และอนุรักษพลังงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ฝายบร�หารความเสี่ยง
    และความปลอดภัย
•  ฝายงานผูวาการ

•  ฝายนิติการ
•  ฝายคดีและสอบสวน

สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

กลุมสนับสนุน

• ฝายวางแผน
 สารสนเทศและสื่อสาร
• ฝายสารสนเทศ
• ฝายพัฒนาและสนับสนุน
 ระบบสารสนเทศ
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม

สายงานบัญช�และการเง�น
• ฝายงบประมาณ
• ฝายบัญช�
• ฝายการเง�น

สายงานอำนวยการ
• ฝายจัดหา
• ฝายพัสดุ
• ฝายธุรการ

• ฝายประชาสัมพันธ
• ฝายสังคม
 และสิ่งแวดลอม

• ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล
• ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• ฝายบร�การทรัพยากรบุคคล

สายงานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดลอม

สายงานทรัพยากรบุคคล
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 กรอบการดำาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง 
ISO 26000 ยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิด 
การบูรณาการท่ัวท้ังองค์กร มีสาระสำ คัญดังต่อไปน้ี

การดำ เนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลองค�กร
ORGANIZATION

HOLISTIC APPROACH

สิ่งแวดล�อม

การปฏิบัติ
ด�านแรงงาน

การดำเนินงาน
อย�างเป�นธรรม

ประเด็น
ผู�บริโภค

การมีส�วนร�วมและ
การพัฒนาชุมชน

สิทธิมนุษยชน

INTERDEPENDENCE
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Organizational
 Governance

การกำ กับ
ดูแลองค์กร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีการจัด

โครงสร้างและการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี
คำ นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล            
มีคณะกรรมการกำ ากับดู แลกิจการที่ ดี และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทำ หน้าที่ดูแลให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบทบทวนคู่มือการกำ กับดูแลกิจการ
ที่ดีให้สอดคล้องตามหลักการและแนวทางการ
กำ กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
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นโยบายการกำ กับ
ดูแลกิจการที่ดี

	 การไฟฟา้สว่นภูมภิาค	(PEA)	ตระหนักถงึความสำาคญั
ในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่
จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความ
โปรง่ใส	เปน็ธรรม	และตรวจสอบได	้อนัจะสง่ผลใหอ้งคก์ร
เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง	จึงได้
กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	ดังนี้

	 1.	 ให้ผู้บริหารและพนักงานดำาเนินงานโดยยึดหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	7	ประการ	คือ	
	 	 •	 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
		 	 	 (Accountability)	
	 	 •	 ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ 
	 	 	 และประสทิธิภาพทีเ่พียงพอ	(Responsibility)	
	 	 •	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต 
	 	 	 และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
		 	 	 (Equitable	Treatment)	
	 	 •	 ความโปร่งใส	(Transparency)
	 	 •	 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น 
	 	 	 และระยะยาว	 โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม 
	 	 	 มลูคา่ใด	ๆ 	น้ัน	จะตอ้งเปน็การเพิม่ความสามารถ 
	 	 	 ในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน	(Value	Creation)
	 	 •	 การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณ 
	 	 	 ที่ดีในการประกอบธุรกิจ	(Ethics)
	 	 •	 การมีส่วนร่วม	เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย 
	 	 	 โอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง 
	 	 	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการใด	 ๆ	 ที่ 
	 	 	 อาจมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	สขุภาพอนามยั 
	 	 	 คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ 
	 	 	 ท้องถิ่น	(Participation)
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	 2.	 ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้นำาและต้นแบบที่
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม	 รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร 
สร้างแรงจูงใจ	 และกำากับดูแลให้พนักงาน	 ร่วมกันปฏิบัติ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม

	 3.	 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน 
ด้วยความทุ่มเท	 รับผิดชอบตามบทบาท	 หน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมายโดยยึดม่ันผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นสำาคัญ	และบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม	มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
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	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(PEA)	ตระหนักถึงการดำาเนิน
ภารกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม	 ดังน้ันเพื่อให้การดำาเนินงานด้านความ 
รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	เกิดประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองค์กร	จึงได้กำาหนดนโยบาย	ดังนี้
	 1.	มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 โดยยึด
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีจริยธรรม	 ความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 ยึดหลักนิติธรรม	 ปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม	 คำานึงถึงสิทธิมนุษยชน	 ตระหนักต่อผู้บริโภค	 
สิ่งแวดล้อม	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
	 2.	ปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกพนักงานทุกระดับ	 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	และเป็นองค์กร
ที่สะอาดโปร่งใส	มีคุณธรรมและจริยธรรม	รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิต	 ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้
พนักงานมีความสุขในการทำางาน	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร	
	 3.	สง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน	พลงังานหมนุเวยีน	
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง	
ของชุมชนควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 4.	เชื่อมโยงการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ตอ่สังคมและส่ิงแวดล้อมเข้าหาชุมชน	เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต	การอยูร่ว่มกันอยา่งเก้ือกูล	และการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ร่วมกับชุมชนและสังคม	
	 5.	บูรณาการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	 
ไปสูก่ารปฏบิตัใินงานประจำาวนัทัว่ทัง้องคก์ร	และระหวา่ง
องค์กร	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ	 กระตุ้นให้เกิด 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อนำาไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะ
สูง	 ในการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม	 (High	 
Performance	Organization	in	Social	Responsibility)	
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	 พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน		

นโยบายด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Social and 
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	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 ดำาเนินธุรกิจภายใต้ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณธุรกิจ  อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร	จึงมีความมุ่งม่ัน	 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ	ดังน้ันเพื่อ
ให้	 PEA	 เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส	 เป็นธรรม	ตรวจสอบ
ได้	 จึงกำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส	 เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	PEA	 ต้องเป็นองค์กรที่ใสสะอาด	 ปราศจาก 
	 	 การทุจริตคอร์รัปชั่น
	 2.		พนักงานต้องไม่ดำาเนินการหรือยอมรับการทุจริต 
	 	 คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

	 3.		ต้องมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย	อย่าง 
	 	 สมำ่าเสมอ	 ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ	 
	 	 และข้อกำาหนดในการดำาเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
	 	 กับระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดกฎหมาย
	 4.	ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนเมื่อพบ	 
	 	 พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม	หรอืขดัตอ่จรรยาบรรณ	
	 	 ธุรกิจของ	PEA	ได้ตามช่องทางที่กำาหนดไว้	
	 5.	 PEA	 จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค 
	 	 โปร่งใส	 และเอาใจใส่	 รวมทั้งให้ความเป็นธรรม 
	 	 แก่ทุกฝ่าย	 และกำาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่าง 
	 	 เหมาะสม	 ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ 
	 	 ผู้ ร้ อ ง เรี ยนจะ ได้ รั บคว ามคุ้ ม ค รอ ง ไม่ ใ ห้ 	 
	 	 ถูกกลั่นแกล้ง	 ทั้ ง ในระหว่างการสอบสวน 
		 	 และภายหลังการสอบสวน	
	 6.	หากบุคคลใดที่ ไ ด้รับทราบเรื่องร้องเรียนที่ 
	 	 เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	 จะต้องปกป้อง 
	 	 ขอ้มลูใหเ้ปน็ความลบัและไมเ่ปดิเผยต่อบคุคลอืน่
	 	 โดยคำานงึถงึความปลอดภยั	และความเสยีหายของ
	 	 ผู้แจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของข้อมูล	 หรือบุคคล 
	 	 ทีเ่ก่ียวขอ้ง	เว้นแตก่รณทีีม่คีวามจำาเปน็ในขัน้ตอน 
	 	 การดำาเนินการตามระเบยีบขององคก์รหรอืตามที	่ 
	 	 กฎหมายกำาหนด	 หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำาข้อมูล 
	 	 ออกไปเปิดเผย	จะดำาเนินการลงโทษทางวินัย
	 	 และ/หรือ	 ดำาเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน 
	 	 แล้วแต่กรณี

นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและ
คุ้มครองให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้แจ้งเบาะแส
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 สิทธิมนุษยชน 

การดำ เนินการด้านสิทธิมนุษยชน
	 •	 สนบัสนนุและเคารพในการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน 
โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของ	 PEA	 เข้าไปมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ไม่
สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน	 ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก	
เป็นต้น
	 •	 สง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวังการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของ	PEA	และกระตุ้นให้มี
การปฏิบติัตามหลกัการสทิธมินษุยชนตามมาตรฐานสากล		
	 •	 เคารพสทิธิในการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน	
ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็น	 โดย
ปราศจากการแทรกแซง	การได้รบัขอ้มูลหรอืความคดิเหน็
ผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	รวมทัง้จดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารเพือ่รบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 •	 PEA	 มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิและ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 เช่น	 การสนับสนุน
กองทุนฮอทไลน์	 โดยจัดกองทุนช่วยเหลือพนักงาน 
ฮอทไลนท์ีไ่ด้รบัอุบติัเหตจุากการทำางาน	การใหก้ารรกัษา
พยาบาลแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน	เป็นต้น

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 ตระหนักถึงเรื่องสิทธิ
มนุษยชนในทุก	ๆ	กระบวนการ	รวมถึงในห่วงโซ่อุปทาน
ที่	 PEA	 มีอิทธิพลถึง	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบ	
และหลีกเลี่ยงการละเมิดในด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยเน้น
ประเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้งกับพนักงานเปน็สำาคญั	PEA	จึงดำาเนนิ
ธุรกิจ	 และปฏิบัติตามข้อกำาหนดหลักสิทธิมนุษยชน 
ตามมาตรฐานสากล	โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า	

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
	 ตามแผนยุทธศาสตร์	PEA	มีนโยบายมุ่งไปสู่การเป็น
องค์กรเสมือนมีชีวิต	 (Live	Organization)	ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา	 ส่งเสริมวัฒนธรรม 
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	และการจัดการความรู้ภายในองค์กร	
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาศักยภาพ	 ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม	นำาไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนอง	
ต่อเป้าหมายองค์กร	 มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	
(Smart	 Grid)	 ที่มีศักยภาพเพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้า
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ได้อย่างเพียงพอ	 และมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนมีความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล	พร้อมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	ด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
	 •	 ตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	 PEA	 
62	หลักสูตร	160	รุ่น	รวมจำานวน	14,436	คน	แบ่งเป็น	
6	ด้าน	ดังนี้	
	 1.	ด้านพัฒนาผู้บริหาร	9	หลักสูตร	39	รุ่น	จำานวน 
	 	 614	คน	
	 2.	 ด้านการจัดการ	 35	 หลักสูตร	 97	 รุ่น	 จำานวน	 
	 	 9,583	คน	
	 3.	 ด้านวิศวกรรม	 1	 หลักสูตร	 2	 รุ่น	 จำานวน 
		 	 195	คน
	 4.	 ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 
	 	 Organization	 :	 LO)	 	 12	 หลักสูตร	 11	 รุ่น	 
	 	 จำานวน	3,982	คน
	 5.	ด้านต่างประเทศ	4	หลักสูตร	7	รุ่น	จำานวน	38	คน
	 6.	ด้านทุนการศึกษา	จำานวน	1	ประเภท	จำานวน	2	คน
	 •	 การอบรมและสัมมนานอกแผน	
	 	 25	หลักสูตร	43	รุ่น	รวม	จำานวน	3,949	คน
	 •	 สง่ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้รบัการอบรมภายนอก
	 	 23	หลักสูตร	24	รุ่น	จำานวน	40	คน
	 •	 ส่งผู้บริหารและพนักงาน	อบรมดูงานและประชุม
สัมมนาในต่างประเทศ	16	หลักสูตร	จำานวน	166	คน
	 •	 จัดทำาโครงการฝึกอบรมให้แก่พนักงานโดยใช้
ระบบ	e-Learning	ในปี	2557	จำานวน	3	หลักสูตร	ดังนี้	
	 1.		จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร	 “Improving	
English	 towards	 ASEAN	 Economic	 Community	
(AEC)	by	e-Learning”	ประจำาปี	2557	โดยใช้โปรแกรม
เรยีนภาษาองักฤษ	SPEEXX	ระยะเวลาการอบรม	ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม	–	ตุลาคม	2557	โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
ดังนี้
	 	 1.1	ใหพ้นักงานทกุระดับในสำานกังานใหญ	่จำานวน	
380	คน	และการไฟฟ้าเขตทั้ง	12	เขต	จำานวนเขตละ	100	
คน	รวมทั้งสิ้น	1,580	คน	

	 	 1.2	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	 ระดับ		
Elementary	 ในปี	 2556	 ทั้งในสำานักงานใหญ่และ 
การไฟฟ้าเขตทั้ง	12	เขต	รวมจำานวน	1,580	คน	
	 2.	โปรแกรมเรยีนภาษาองักฤษ	Tell	Me	More	ระยะ
เวลาการอบรมระหว่างเดือนธันวาคม	2556	ถึง	ธันวาคม	
2557	โดยในไตรมาสที	่1	-	4	มจีำานวนผูเ้ขา้อบรม	450	คน
	 3.	จัดฝึกอบรมหลักสูตร	 “Moving	 forward						
ASEAN	Economic	Community	(AEC)	with	English	
Camp”	 ให้พนักงานที่เรียนภาษาอังกฤษ	 e-Learning	
ผ่านโปรแกรม	SPEEXX	และโปรแกรม	Tell	Me	More	
จำานวน	2	รุ่น	รวม	118	คน	
	 •	 จัดบรรยายให้ความรู้ในห้อง	 KM	 Center	 เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์	 และเทคโนโลยีก้าวหน้า	
ผ่านระบบ	VDO	Conference
	 •	 จัดทำาแผนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	
PEA	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2558
	 	 -	 ด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษา
	 	 -	 โครงการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึง 
	 	 	 ความสำาคัญของประชาคมอาเซียน
	 	 -	 ด้านการให้ความร่วมมือทางวิชาการ	 การให้ 
	 	 	 ทุนการศึกษาและศึกษาดูงาน
	 •	 จัดทำาการฝึกอบรมเพื่อรองรับในหลักสูตรพัฒนา
ผูบ้รหิารและหลกัสตูรภายนอกองคก์ร	โดยจดัสง่ผูบ้รหิาร	
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก	เช่น
	 -	 สถาบันพระปกเกล้า		
	 -	 สถาบันดำารงราชานุภาพ	 (หลักสูตรนักปกครอง 
	 	 ระดับสูง	:	นปส.)
	 -	 วิทยาลัยเหล่าทัพ
	 -	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	  
	 	 (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	:	นบส.)
	 -	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
	 -	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 ทั้งน้ี	 ในปี	 2557	 พนักงาน	 PEA	 ได้เข้ารับการ 
ฝกึอบรมคดิเป็นจำานวน	1.724	ชัว่โมง	ตอ่คน	ตอ่ป	ี(จำานวน
พนักงาน	 PEA	 28,109	 คน	 เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
จำานวน	48,484	ชั่วโมง	)				
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การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้กำ หนด

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ งาน โดยมีหน่วยงาน
จัดทำาแนวทางการดำา เนินงานให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย Zero Accident ปลูกฝังและ 
มุ่ ง เน้นการฝึกอบรมบุคลากรโดยคำานึ งถึ ง 
ความปลอดภัย ในทุกด้าน มีการพิจารณา 
ทบทวนกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง  
โดย PEA ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ งานอีกด้วย
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Labour Practices

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน	
	 •	 ผู้บังคับบัญชา	 และผู้ปฏิบัติงาน	 ต้องให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานเป็นอันดับแรก
	 •	 ผู้บังคับบัญชา	 ต้องสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานทุกวิถีทางเพื่อลดอุบัติเหตุ 
ในทุกขั้นตอน	โดยมุ่งเน้นให้อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์	(Zero	Accident)
	 •	 ผู้บังคับบัญชาต้องบริหารจัดการ	 และผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน 
ดา้นความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน	ให้เปน็ไปตามกฎหมาย	
มาตรฐาน	กฎระเบียบแห่งความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
	 •	 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้	 มีจิตสำานึก	 และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความปลอดภัย	รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
	 •	 สนับสนุนให้มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดำาเนินงานด้าน 
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้เพียงพอต่อการดำาเนินงาน
	 •	 ให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการ	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างจริงจัง
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การฝึกอบรมและกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน

 ในปี	2557	PEA	ดำาเนนิการฝึกอบรมและจดักจิกรรม
ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายด้านความปลอดภัย		อาชีวอนามยั	
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ดังนี้
	 •	 จัดทำาคู่มือ	 ข้อแนะนำา	 มาตรฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำางาน
	 •	 ประชุมช้ีแจงเทคนิคการหยั่งรู้อันตรายสำาหรับ
ช่างควบคุมงาน
	 •	 จัดทำาบทความเก่ียวกับความปลอดภัยสำาหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานในวารสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	 •	 จัดทำาส่ือวีดิทัศน์ความปลอดภัยสำาหรับผู้ปฏิบัติ
งาน	PEA
	 •	 ตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงาน 
ของการไฟฟ้าเขตและการไฟฟ้าในสังกัด
	 •	 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า
	 •	 จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 •	 จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยของ	PEA
	 •	 ประชมุจดัทำาคา่ดัชนกีารประสบอบัุตภัิยของ	PEA
	 •	 ประชุมจัดทำาแผนงานด้านความปลอดภัย
	 •	 จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	 •	 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
	 •	 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ประจำาสำานักงานใหญ่
	 •	 ตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยของพนักงานและคนงาน
	 •	 ตรวจประเมินและรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานของการไฟฟ้าต่าง	ๆ
	 •	 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่การไฟฟ้าเขต	
และการไฟฟ้าจุดรวมงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
	 •	 จัดนิทรรศการและออกร้านเพื่อเผยแพร่และ
ส่งเสริมความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

26
Light
Sustainablefor

เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนLife



การปฏิบัติเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภาวะวิกฤต

 PEA	 จัดทำาแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	ปี	2555	-	2559	เพื่อรองรับสาธารณภัยและ
ภยัดา้นความมัน่คง	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จดัหามาตรการ 
ท่ีเหมาะสมในการป้องกัน	การวางแผนรับมือ	และเตรียมพร้อม 
เมื่ อ เ กิด เห ตุสาธารณภัยที่ เ กิ ดจากภัยธรรมชาติ  
หรือภัยสงคราม	 ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า	แผนแม่บทฯ 
ประกอบด้วยนโยบายในการดำาเนินการรวมทั้งแผน					
ปฏบัิตกิาร	5	ป	ี	เพ่ือให้หนว่ยงานในการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
มีแนวทางในการดำาเนินงานที่ชัดเจน	 พร้อมป้องกันและ
รับมือกับเหตุการณ์ไม่ปกติได้อย่างรวดเร็ว	 ทันเหตุการณ์	
ลดความสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด	 ซึ่งปี	 2557	PEA	 ได้จัด 
ทำาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	 และแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานประกอบการ	 เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถรับมือ 
ได้ทันท่วงที

การประสบอันตรายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานให้กับ PEA

 ปี	2557	PEA	มีผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจำานวน	49,582	คน	ผู้บาดเจ็บจำานวน	29	คน	ผู้เสียชีวิตจำานวน	11	คน	 
วนัสญูเสยีเนือ่งจากการบาดเจบ็จำานวน	79,705	วนั	โดยคำานวณคา่ดชันีการประสบอบุตัภิยัของ	PEA	ไดเ้ทา่กบั	0.1220
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สิ่งแวดล้อม
Environmental
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สิ่งแวดล้อม

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 ร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรมและสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
กระทรวงพลังงาน	 จัดทำาโครงการ	“อุตสาหกรรมประหยัดไฟ 
ชว่ยไทยลดใชพ้ลงังาน”	เพือ่กระตุ้นให้โรงงานอตุสาหกรรม
ท่ัวประเทศเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน	 LED	
โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงิน
สนับสนุนจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ 
มอบให้	PEA	เป็นผู้ดำาเนนิการให้เปน็ไปตามผลทีป่ระหยดั
ได้จริง	คือ	หากประหยัดได้	1	หน่วยจะได้รับเงินช่วยเหลือ	
1	 บาท	 ซึ่งมีโรงงานเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ
จำานวน	199	โรงงาน	สำาหรบัการส่งเสรมิใหผู้้ประกอบการ 
เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน
โดยเฉพาะหลอด	 LED	 ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า	 ทั้งด้าน
ความสว่าง	 อายุการใช้งาน	 ความทนทาน	 เป็นมิตรต่อ																																					
ส่ิงแวดล้อมและทีส่ำาคญัทีช่ว่ยลดการใชพ้ลงังานไดม้ากกวา่	
50	%	นอกจากนี้	หากมีการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอด	LED	 เพียงแค่	100	ล้านหลอด	ก็จะช่วยชาติ						
ลดความต้องการใช้ไฟฟ้า	 2,400	 เมกะวัตต์	 หรือ	 4	 เท่า
ของกำาลังผลิตไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล	 ตลอดระยะเวลา	 1	 ปี
ที่	 PEA	 ได้ดำาเนินโครงการ	 มีโรงงานเปล่ียนมาใช้หลอด
ประหยัดพลังงานประมาณ	280,000	หลอด	สามารถลด
การใช้พลังงานได้กว่า	43,000,000	หน่วย	ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง	 20	 ตัน	 ซึ่งเทียบเท่ากับการ
ปลูกต้นไม้	10,000	ต้น	ปี	2557	PEA	ได้มอบเกียรติบัตร 
ให้กับ	15	โรงงานแรก	จาก	199	โรงงานท่ีประสบความสำาเร็จใน
การเข้ารว่มโครงการ	เพือ่เปน็แบบอยา่งในการดำาเนินการ	 
เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน	 ซ่ึงเป็น
แนวทางลดต้นทุนในสถานประกอบการได้ง่าย	ๆ 	และเห็นผล 
ประหยัดอย่างรวดเร็ว	 กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
เป็นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดเทียบกับสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ	 
หากลดการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ลงจะช่วยลดการใช้พลังงาน
ไทยในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 ปัจจุบันราคานำ้ามันเช้ือเพลิงปรับตัวสูงขึ้นและมี 
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	พลังงานทางเลือกหรือ

พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยียานยนต์ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในการขับเคลื่อน	 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำามาใช้ 
เพ่ือทดแทนนำ้ามันเชื้อเพลิง	 พร้อมท้ังช่วยลดมลพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 PEA	 จึงให้ทุนสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 ศึกษาวิจัยโครงการสาธิตรถโดยสาร
ไฟฟ้าไรม้ลพษิ	(PEA		Ze-bus)	ซ่ึงเปดิตัวอยา่งเปน็ทางการ
เมือ่วันที	่11	กันยายน	2557	PEA		Ze-bus	เปน็รถโดยสาร
ขนาด	43	ที่นั่ง	สามารถทำาความเร็วสูงสุด	90	กิโลเมตร 
ต่อช่ัวโมง	ว่ิงได้	100	กิโลเมตรต่อการประจุแบตเตอร่ีหน่ึงคร้ัง	
ใช้เวลาในการประจุแบตเตอรี่ประมาณ	3	ชั่วโมง	จุดเด่น
ของ	PEA	Ze-bus	สามารถใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์คันแรก	
ของประเทศไทยทีส่รา้งโดยคนไทย	มพีืน้ตำา่	(Low	Floor)	
รองรบัการใชง้านเพือ่ผูพ้กิาร	บนรถมรีะบบ	Internet	Wifi	
เชื่อมต่อ	 Internet	 ได้ตลอดการเดินทาง	 มีระบบ	 GPS	
Tracking	 ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการทำางานของ 
รถโดยสารไฟฟ้าและข้อมูลการเดินทางผ่าน	Apps	บนมือถือ 
ทั้งระบบปฏิบัติการ	 ios	 และ	 Android	 อีกทั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแสดงผลบนรถโดยสารไฟฟ้าใช้
เทคโนโลยีหลอดประหยัดพลังงาน	LED	ทั้งหมด	ซึ่งหาก
ประสบความสำาเร็จจะได้ต้นแบบรถโดยสารไร้มลพิษที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า	100%	ใช้งานได้จริง	เป็นแนวทางสำาหรับ
การพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งรถโดยสารพลงังาน
ไฟฟ้าในภาคขนส่ง	 สนับสนุนแผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อจัฉรยิะของ	PEA	ลดปรมิาณการนำาเขา้นำา้มันเชือ้เพลงิซึง่
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	รวมทั้งยังช่วยลดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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การดำ เนินงาน
อย่างเป็นธรรม

 1.	 การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
	 2.	 การมีจิตสำานึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ 
	 3.	 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า 
	 	 ประโยชน์ส่วนตน	 และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
	 4.	 การยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 เป็นธรรม	 และถูก 
	 	 กฎหมาย
	 5.	 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	 
	 	 มีอัธยาศัย	และไม่เลือกปฏิบัติ
	 6.	 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
	 	 ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
	 7.	 การมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 รักษามาตรฐาน 
	 	 มีคุณภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้
	 8.	 การยึดมั่ น ในระบอบประชาธิปไตย	 อัน มี  
	 	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 9.	 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 ในฐานะหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่การดำาเนินงานขององค์กรมีบทบาทสำาคัญ
ตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	เพ่ือใหเ้กดิ
ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	 จนได้รับ 
ความเชื่อถือเป็นท่ียอมรับในด้านบริการพลังงานไฟฟ้า	 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเสียสละอุทิศตนร่วมแรงร่วมใจ 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	ด้วยจิตสำานึก
ในการประพฤติปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม	 
มีคุณธรรมจริยธรรม	 และจรรยาบรรณอันดีงาม	 จึงได้
ประกาศประมวลจรยิธรรมการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค	เมือ่วันที	่
22	มกราคม	2557	เปน็กรอบแนวทางการประพฤติปฏบิตัิ
ตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม	 (Core	 Value) 
9	ประการ	ดังนี้
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การดำ เนินการในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ การบริการ  
และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม

	 ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ	PEA	ประกอบด้วย
ธุรกิจพลังงาน	 และธุรกิจบริการ	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ	 PEA	
ได้แก่	กระแสไฟฟ้า	นั้น	ตาม	พรบ.	ความรับผิดต่อความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 พ.ศ.	 2551	
กำาหนดให้กระแสไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 หากมี
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน	 PEA	 ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบเฉพาะกรณีดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และ
หาแนวทางการป้องกัน	 แก้ไขเยียวยา	 และฟื้นฟู	 โดยให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ	
	 อย่างไรก็ตาม	PEA	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการใช้ไฟฟ้า	 PEA	 จึงมีมาตรการป้องกันผลกระทบ
เชิงลบต่อสังคม	 โดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานให้ความรู้ 
กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปีในทุกภูมิภาค	 
ดังจะเห็นได้จาก	 “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ	 PEA”	
และ	 “โครงการชุมชนร่วมใจ	 ระบบไฟมั่นคง	 หรือ	 PEA	
ห่วงใย	 ใส่ใจทุกชีวิต”	 นอกจากนี้	 PEA	 ยังมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์	 จัดทำาส่ือเผยแพร่การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง
	 สำาหรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้
บริการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าของ	 PEA	 ในภาวะวิกฤตที่
ตอ้งมกีารเฝา้ระวงัระบบไฟฟา้	เพือ่ปอ้งกนั/ลดการสูญเสยี
ชีวิต	ทรัพย์สิน	บรรเทาความรุนแรง	และแก้ไขเหตุการณ์
ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว	 เช่น	 ภัยพิบัติ	 การจลาจล	 
การกอ่การรา้ย	และวกิฤตพลังงานไฟฟา้ไม่เพยีงพอ	เปน็ตน้ 
PEA	ไดจ้ดัให้มีคูมื่อปฏบิตักิารกรณเีหตกุารณไ์มป่กต	ิโดย 
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง	ๆ 	ในการป้องกัน 
แกไ้ขปญัหา	การระดมสรรพกำาลงั	การชว่ยเหลอืสนบัสนุน 
ฟื้นฟู	ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	

	 ตวัอยา่งเชน่	กรณบีรษัิท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ไดม้ ี
กำาหนดหยดุจา่ยกา๊ซธรรมชาตเิปน็เวลา	28	วนั	(ระหวา่งวนั
ที	่13	มถินุายน	–	10	กรกฎาคม	2557)	ในพืน้ทีพั่ฒนารว่ม 
ไทย-มาเลเซีย	 แหล่ง	 JDA-A18	 ซึ่งจะทำาให้โรงไฟฟ้า
จะนะ	จ.สงขลา	ที่มีกำาลังผลิต	700	เมกกะวัตต์	ต้องหยุด
เดินเครื่อง	 และพื้นที่ภาคใต้ขาดแคลนกำาลังไฟฟ้า	 PEA	
จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำานวยการช่วยเหลือสนับสนุน
กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ	 (ศอส.)	 ขึ้น	 เพื่อประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการปริมาณการใช้ 
ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	 รวมถึงการรณรงค์ทุกภาคส่วน 
ให้ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อป้องกันปัญหา
ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง	
	 นอกจากน้ี	หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	เช่น	แผ่นดินไหว 
ในพืน้ท่ี	จ.เชยีงราย	สง่ผลใหร้ะบบไฟฟา้ไดร้บัความเสยีหาย 
และไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง	 PEA	 ได้ใช้มาตรการ
ในการเยียวยา	 ด้วยการระดมสรรพกำาลังในการ
ปรับปรุง	 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟให้ได้ 
อย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณ	
200,000	บาท	เพือ่ดแูล	แก้ไข	ซอ่มแซม	ระบบไฟฟ้าภายใน
บ้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
	 สำาหรับธุรกิจบริการ	 ดำาเนินการในรูปแบบของ
ธุรกิจเสริม	ได้แก่	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า,	งานประเภทเช่า, 
งานซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า,	งานตรวจสอบ	ทดสอบ 
และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า,	 งานฝึกอบรมและพัฒนา 
บุคลากร,	 งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า	 และ
งานอ่ืนๆ	 ตามที่ลูกค้าร้องขอซึ่งจะต้องดำาเนินงาน 
ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ	 หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้าแต่ละราย	 หากไม่สามารถดำาเนินการตามข้อตกลง
ได้	PEA	จะดำาเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะ 
กรณีดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และชดเชย 
ความเสียหาย	
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 จัดทำาแบบสำารวจ
ความพึงพอใจเพ่ือสำารวจข้อมูลและความคิดเห็นของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	PEA	สำาหรับ
เป็นขอ้มลูในการทบทวนแนวทางการพฒันาโครงการตา่ง	ๆ 	
ตอ่ไป	ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม	
จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 400	 คน	 พบว่า	 ผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำาบล	มีอายุระหว่าง	

ประเด็น
ผู้บริโภค

31	–	40	ปี	การศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี	ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	เมื่อสอบถามเรื่องการรับรู้ข่าวสาร	โครงการ
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ	 PEA	 มีผู้รับรู้มากที่สุด	 ส่วนใหญ่ 
รบัทราบจากการแนะนำาของพนักงาน	PEA	ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี 
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
และกิจกรรม	 มีค่าเฉลี่ย	 4.35	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 87 
ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการดำาเนินโครงการ 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 PEA	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.26	 
คิดเป็นร้อยละ	85.20

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA
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ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA

   จำ นวน (คน) เปอร์เซ็นต์

	 โทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี	 104	 26.00

	 วิทยุ/เสียงตามสาย/รถกระจายเสียง	 42	 10.50

	 ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์	 150	 37.50

	 หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	 55	 13.75

	 แผ่นพับ/ใบปลิว	 77	 19.25

	 อินเตอร์เน็ต	 75	 18.75

	 พนักงาน	PEA	 235	 58.75

	 ผู้นำ	ชุมชน	 92	 23.00

	 อื่นๆ	 29	 7.25

การรับรู้ข้อมูลการดำ เนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA 

 โครงการ จำ นวน (คน) เปอร์เซ็นต์

 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ	PEA	 209	 52.25

	 PEA	ชุมชนร่วมใจ	ระบบไฟมั่นคง	 84	 21.00

	 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนห่างไกล	 102	 25.50

	 PEA	รักษ์น้ำ		สร้างฝาย	 99	 24.75

	 PEA	ประหยัดไฟลดใช้พลังงาน	 99	 24.75

	 PEA	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 125	 31.25

	 PEA	LED	เพื่อแหล่งท่องเที่ยว	ทางวัฒนธรรมไทย	 9	 2.25

	 PEA	จิตอาสา	 78	 19.50

	 PEA	LED	เพื่อชุมชนประมงไทย	 24	 6.00

	 PEA	ปลูก	ดูแล	รักษ์ป่า	 146	 36.50

	 คนพันธุ์	PEA	ฟื้นฟูทะเลไทย	 8	 2.00

	 งานมวลชนสัมพันธ์โครงการฯ	PEA	 62	 15.50

	 อื่นๆ	 14	 3.50
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	1.	 รูปแบบโครงการ/กิจกรรม	 2	 3	 34	 208	 153	 4.27	 85.40

	 	 (0.50)	 (0.75)	 (8.50)	 (52.00)	 (38.25)

	2.	ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรม	 0	 1	 46	 212	 141	 4.23	 84.60

	 	 (0.00)	 (0.25)	 (11.50)	 (53.00)	 (35.25)	

	3.	ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรม	 0	 0	 35	 189	 176	 4.35	 87.00

	 	 (0.00)	 (0.00)	 (8.75)	 (47.25)	 (44.00)

	4.	สามารถนำ	ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้	 0	 0	 50	 188	 162	 4.28	 85.60

	 	 (0.00)	 (0.00)	 (12.50)	 (47.00)	 (40.50)

	5.	พื้นที่/สถานที่ในการจัดโครงการฯ/กิจกรรม	 0	 3	 56	 174	 167	 4.26	 85.20

	 	 (0.00)	 (0.75)	 (14.00)	 (43.50)	 (41.75)

	6.	การประชาสัมพันธ์โครงการฯ/กิจกรรม	 0	 4	 74	 198	 124	 4.11	 82.20

	 	 (0.00)	 (1.00)	 (18.50)	 (49.50)	 (31.00)

	7.	ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ/กิจกรรม	 0	 0	 46	 174	 180	 4.34	 86.80

	 	 (0.00)	 (0.00)	 (11.50)	 (43.50)	 (45.00)

 ผลเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดำ เนินโครงการ CSR      4.26 85.20  

ระดับความพึงพอใจต่อการดำ เนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA

 
รายการ

 ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ที่มา	:	กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ข้อมูล	ณ	ธันวาคม	2557
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การบริหารจัดการด้านลูกค้า
 PEA	 มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์	 Customer	 Centric	
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 
มีการพัฒนาสำานักงานการไฟฟ้าทั่ วประเทศและ 
ดำาเนินการเปิดศูนย์บริการลูกค้า	(PEA	customer	service	
center)	เพื่อรองรับผู้ใช้บริการไฟฟ้า	อาทิ	ชำาระค่าไฟฟ้า	
ขอใช้ไฟฟ้า	 การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	 งานรับคำาร้อง	 อีกทั้ง
ได้ตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับ 
การให้บริการท้ังภายในและภายนอกทุกช่องทางเป็นไป 
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	มกีารแบบบรูณาการ 
อย่างเป็นระบบ	ปรับปรุงกระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียน 
ด้วยระบบสารสนเทศ	Project	 Tracking	 System	 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การตอบสนองต่อข้อรอ้งเรยีนของผู้ใช้ไฟฟา้ใหเ้ปน็ไปตาม 
มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
Project	Tracking	System	นั้น	ได้รับรางวัล	Thailand	
ICT	Excellence	Awards	2013	และรางวลับริการภาครฐั 
แห่งชาติ	 (Thailand	 Public	 Service	 Awards	 2014)	
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริหารที่เป็นเลิศ	 ระดับดี	
จากผลงานระบบติดตามงาน	 1129	 PEA	 Call	 Center	 
ซึง่เปน็ศนูยก์ลางในการแจ้งกระแสไฟฟา้ขดัขอ้ง	สอบถาม
คา่ไฟ	บรกิารรบัคำาร้องและบรกิารต่าง	ๆ 	ตลอด	24	ชัว่โมง	
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า

ค้างชำาระเป็นขอ้ความสั้น	(SMS)	ผ่านโทรศพัทม์ือถอื	โดย
ไมม่คีา่ใชจ่้ายใด	ๆ 	สามารถกรอกแบบฟอรม์ไดท้ีส่ำานกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง	 หรือผ่านทาง	 1129	 PEA	
Call	Center
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Community
Involvement 
and Development
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PEA ได้ด�เนินโครงการและกิจกรรม 
เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทัง้ด้านการประกอบอาชพี การศึกษา สขุภาพอนามยั 
ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักว่าพื้นฐานในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง
ต้องมาจากการที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จึงน�ไปสู่ “PEA เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชน 
สังคม และพันธมิตร” (Community Partnership) 

การมีส่วนร่วม
และการพัฒนา

ชุมชน
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ข้อมูลป้อนกลับ

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
Community Involvement
and Development

กระบวนการของ PEA ด้านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 Input Process Output Outcome

ความต้องการ/
ความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ PEA

• ลูกค้า
• กลุ่มรัฐบาล
• ชุมชน
 - ชุมชนรอบอาคาร
  สถานที่ PEA
 - ชุมชนใกล้แนวสายส่ง
  สายจ�าหน่าย
  และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
  ในระบบไฟฟ้า
 - ชุมชนภาคีเครือข่าย 

พันธมิตรในกิจกรรม 
CSR

• พนักงาน
• กลุ่มการเมือง
• ราชการ
• องค์กรพัฒนาเอกชน
• ผู้ส่งมอบ
• ผู้รับจ้าง/รับเหมา
• ที่ปรึกษา
• ธนาคาร/แหล่งเงินกู้/
 ประกันภัย
• คู่แข่ง
• สื่อมวลชน

จัดท�าแผนและงบประมาณ
ประจ�าปี ด้าน CSR
การสื่อสารองค์กร
ชุมชนสัมพันธ์และ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการอย่างทั่วถึง 

ครอบคลุมทั้งงาน
 CSR in Process และ
CSR after Process
มีความสอดคล้องกับ

แนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ตาม ISO 26000
ตาม 7 หลักการ
(7 Principles)

และ 7 หัวข้อหลัก
(7 Core Subjects)

- ออกรายงาน
 CSR Report
 ตามมาตรฐาน GRI

- สื่อสารเผยแผ่
 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 รับรู้/เข้าใจ

ท�าให้ PEA บรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

Yes

No

น�าแผนงานไปปฏิบัติ

ติดตามและประเมินผล

- PEA เป็นองค์การที่มีการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

- การด�าเนินงานด้าน CSR 
ของ PEA สอดคล้องกับ
หลักแนวทางความรับผิด
ชอบต่อสังคม (ISO 26000)

- มีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่ม
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- มีความพึงพอใจและการ

ยอมรับสังคมโดยรวม
 ต่อการด�าเนินงานตาม

ภารกิจ PEA
- โครงการด้าน CSR ของ 

PEA สามารถช่วยพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิต 
สังคม ชุมชนและสิ่ง
แวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

- PEA มีภาพลักษณ์ที่ดี

ระดับความส�าเร็จ
ของแผนงาน
ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้
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	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(PEA)	ได้ด�าเนนิโครงการและ
กจิกรรมเพือ่สร้างเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน	
ทั้งด้านการประกอบอาชีพ	 การศึกษา	 สุขภาพอนามัย 
ความสะดวกสบาย	 และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน	 รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 ด้วยตระหนักว่าพื้นฐานในการสร้างสังคม 
ที่แข็งแกร่งต้องมาจากการท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
จึงน�าไปสู่	 “PEA	 เติบโตอย่างยั่งยืน	 ร่วมกับชุมชน	 สังคม 
และพันธมิตร”	(Community	Partnership)	

	 PEA	 นิยามค�าว่า	 ชุมชน	 (Community)	 ส�าหรับ 
PEA	 หมายถึง	 “กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จ�าหน่ายไฟฟ้า 
ของ	 PEA	 โดยได้รับผลประโยชน์	 หรือผลกระทบจากการ
ด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิของ	PEA	รวมถึงกลุ่มภาคเีครอืข่าย
พันธมิตรด้านกิจกรรม	 CSR	 ของ	 PEA”	 ชุมชนที่ส�าคัญ 
ต่อ	 PEA	 นั้น	 สามารถพิจารณาตามลักษณะทางกายภาพ 
และความสมัพนัธ์ต่อ	PEA	โดยแบ่งเป็นกลุม่ใหญ่	ๆ 	ได้	3	กลุ่ม	
ดังนี้

ชุมชนที่ส�คัญต่อ PEA
ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ

จากการด�เนินงานของ PEA
ผลกระทบด้านลบที่ชุมชนได้รับ
จากการด�เนินงานของ PEA

1.	 ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบ
อาคารสถานท่ีท�าการของ	 PEA	
ได้แก่	อาคารส�านกังาน	สถานไีฟฟ้า	
คลงัพสัด	ุโรงจกัรผลติไฟฟ้า	โรงงาน
ผลติภณัฑ์คอนกรตี	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้	
เป็นต้น

•	 ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง	เชื่อถือได้
•	 ส่งเสริมอาชีพ	และการสร้างงาน
•	 ได้รับความสะดวกในการบริการ

•	 ความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า
•	 ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบไม่สวยงาม
•	 เกิดมลภาวะทางเสียงและอากาศ
•	 ก่อสร้างอาคารสูง	ปลูกต้นไม้สูงไม่ได้
•	 ระบบนิเวศในชุมชนเปลี่ยนแปลง
•	 เกิดปัญหาการจราจร

2.	 ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้แนวก่อสร้าง
สายส่ง	สายจ�าหน่าย	และอปุกรณ์ที่
ติดตั้งในระบบไฟฟ้า

•	 มูลค่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงสูงขึ้น
•	 ลดค่าใช้จ่ายในการขอใช้ไฟฟ้า
•	 ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง	เชื่อถือได้
•	 ส่งเสริมอาชีพ	และการสร้างงาน
•	 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
•	 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้

•	 ภูมิทัศน์โดยรอบไม่สวยงาม
•	 มีเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
•	 เกิดคลื่นรบกวน
•	 ต้องตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า
•	 รู้สึกไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ
•	 สายยึดโยงกีดขวาง

3.	 ชุมชนภาคี เครือข ่ ายพันธมิตร 
ในกิจกรรมด้าน	CSR	ของ	PEA	อาทิ	
กลุ่มสถานศึกษา	หน่วยงานราชการ	
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น	
สมาชิกกลุ่มจิตอาสา	เป็นต้น

•	 เสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
•	 ไม่ได้รับค่าตอบแทน
•	 มีค ่าใช้จ ่ายในการเดินทางมาร่วม
กิจกรรม
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	 ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้า	 และบริการ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้า	จากการด�าเนนิงานโครงการ
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ	 PEA	 มีขั้นตอนตั้งแต่การส�ารวจ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน	ชุมชน	วิเคราะห์	Load 
Forecast	แล้ววางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า	โดยก�าหนดกรอบ
การด�าเนินงานและงบประมาณน�าเสนอกระทรวงมหาดไทย	
สภาพฒัน์	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	
(สกพ.)	เม่ือได้รบัความเหน็ชอบจากทัง้	3	หน่วยงานแล้ว	PEA	
จึงเสนอกระทรวงมหาดไทย	เพื่อส่งส�านักเลขารัฐมนตรี	และ
ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีต่อไป	
	 เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	 PEA	 จึง 
ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมในการด�าเนินโครงการ 
(Feasibility	Study)	โดยในการศึกษาความเหมาะสมจะต้อง
มีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันก่อนที่จะมีโครงการ 
และคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงบวกและลบ 
จากการพัฒนาโครงการ	พร้อมทัง้ให้ประชาชน	องค์กรพฒันา
เอกชน	ตลอดจนหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม
แสดงความคดิเหน็	น�าเสนอข้อมลู	ข้อโต้แย้ง	หรอืข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจน
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิง่แวดล้อม	เข้ามาร่วม
พจิารณาในการตดัสนิใจด�าเนนิโครงการ	เพือ่คลายความกงัวล
ของสาธารณะ
	 PEA	 มีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 (Environment	 Impact	 Assessment	 : 
EIA)	 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น	 (Initial 
Environmental	 Evaluation	 :	 IEE)	 และรายการข้อมูล 
ทางด้านสิง่แวดล้อม	(Environmental	Information	-	Check	
list)	 ตามแต่ลักษณะโครงการ	 โดยเสนอส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	พิจารณา
ให้ความเห็นรายงาน	EIA	และพิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้น
ต่อคณะกรรมการผู้ช�านาญการ	 (คชก.)	 ส�าหรับรายงาน	 IEE	

เสนอ	สผ.	พิจารณาให้ความเห็นรายงาน	 IEE	 เมื่อรายงานฯ	
ได้รับความเห็นชอบแล้ว	 PEA	 ก็จะน�าผลการพิจารณา 
มาประกอบการขออนุมัติโครงการ	 และขออนุญาตประกอบ
กิจการต่อไป
		 1.	 การปักเสาพาดสายตามแนวถนนหลวงท่ีตดัผ่าน

ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมรายการข้อมูลทางด้าน 
	สิ่งแวดล้อม	(Check	list)

	 2.	 การปักเสาพาดสายผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	
(IEE)

	 3.	 การปักเสาพาดสายผ่านพ้ืนที่ ลุ ่มน�้าชั้น	 1 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)
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	 4.	 การปักเสาพาดสายผ่านพื้นที่ชุ ่มน�้าที่มีความ
ส�าคัญระดับนานาชาติ	 และระดับชาติของ
ประเทศไทย	การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	
(EIA)

	 ภายหลังท่ีโครงการได้รับอนุมัติจาก	 ครม.	 PEA	 จะ
ด�าเนนิการจ้างทีป่รกึษาเพือ่ด�าเนนิมาตรการป้องกนัแก้ไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพสิง่แวดล้อม	พร้อมทัง้แต่งตัง้ผูอ้�านวยการโครงการเพือ่
ด�าเนินงาน	 ติดตามการก่อสร้างระบบไฟฟ้า	 และก�ากับดูแล
การด�าเนินมาตรการดงักล่าวระหว่างการก่อสร้างระบบไฟฟ้า	
ซึ่งรวมถึงการส�ารวจทัศนคติของชุมชนด้วยตามที่ระบุใน
รายงาน	EIA	IEE	Check	List
	 ตั้งแต่ก่อนการด�าเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า	 PEA	
มีการชี้แจงท�าความเข้าใจ	 และสานเสวนากับชุมชน	 และ 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	และในระหว่างการก่อสร้างระบบไฟฟ้า	
PEA	 จะต้องด�าเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	และกฎหมายท้องถิน่นัน้	ๆ 	รวมถงึต้อง
ก่อสร้างด้วยความเรียบร้อย	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
รอบข้าง	ส�าหรับหลังการด�าเนินงาน	PEA	มีการส�ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้า	 และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับ
ชุมชนรวมถึงการรณรงค์เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	
ปลอดภัย	ตัวอย่างเช่น
	 โครงการก่อสร้างระบบจ�าหน่ายด้วยสายเคเบิล 
ใต้น�้าไปยังเกาะต่างๆ	ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว	(เกาะสมุย)	PEA	มีการ
ด�าเนนิการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้น	(IEE)	โดย
การจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตจาก	 สผ.	 หรือศูนย์ข้อมูล
ทีป่รกึษาไทย	กระทรวงการคลงั	ให้เป็นผู้มสีทิธจัิดท�ารายงาน		
การจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นการ
คาดการณ์ถงึการเปลีย่นแปลงท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากการด�าเนิน
โครงการตามหลักวิชาการ	 โดยจะต้องช้ีให้เห็นถึงผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่าง	ๆ	อย่างชัดเจน	

นอกจากนี้	 PEA	 ยังมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ	 (Public	 Hearing)	 เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบการด�าเนินงานของ	 PEA	
อย่างถูกต้อง	แสดงความเหน็หรือข้อเสนอแนะการด�าเนนิงาน	
ลดความกงัวลหรือข้อขดัแย้งต่าง	ๆ 	และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
	 ระหว่างการก่อสร้างระบบจ�าหน่ายด้วยสายเคเบิล 
ใต้น�า้	PEA	มมีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม	
โดยค�านงึถงึมาตรฐานความปลอดภยั	และใช้ความระมดัระวงั
ในการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	PEA	มีการ
ติดตามผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดตามวาระที่ก�าหนด
	 หลังการก่อสร้างระบบจ�าหน่ายด้วยสายเคเบลิใต้น�า้
ไปยังเกาะสมุย	 PEA	 มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม	โดยผลการตรวจสอบสิง่แวดล้อมพบว่า	การก่อสร้าง
ระบบจ�าหน่ายด้วยสายเคเบลิใต้น�า้	ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ	ปะการัง	และสิ่งมีชีวิต	นอกจากนี้	PEA	ยังมีการส�ารวจ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการฯ	พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	4.26	(คะแนนเต็ม	5)	
แม้ว่าประชาชนจะมีพึงพอใจ	 แต่	 PEA	 ยังมีการจัดกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์	 และฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวระบบไฟฟ้าไปยังเกาะสมุย	 (CSR	 After	 Process)	
เพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
กับชุมชนบริเวณจุดลงเคเบิลใต้น�้าที่	 อ.ขนอม	 ด้วยการ
ปรับปรุงโรงเรียน	และปล่อยปลาและสัตว์น�้าที่เกาะสมุย
	 PEA	ได้ก�าหนดนโยบายการบริหารจดัการและพฒันา
องค์กรด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยให้มกีารจัดท�าโครงการ
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR-Project)	ทั้งในกระบวนการ	
(In	 Process)	 และหลังกระบวนการ	 (After	 Process)	 เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
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การจัดทำ�โครงการเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 
(CSR-Project In Process)
มีการแบ่งตามเป้าหมายได้	4	ด้าน	ประกอบด้วย

1. ด้านการพัฒนาผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนสู่
ชุมชน

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวลแบบเคลื่อนที่ 
	 PEA	มีการวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง	 ส่วนหนึ่งนั้นคือการลิดรอนกิ่งไม้ท่ีเข้าใกล้ระบบ
จ�าหน่ายเพื่อความมั่นคงต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่
ประชาชน	 เศษก่ิงไม้จากการลิดรอนจ�านวนมากถูกขนย้าย 
ไปเก็บเพ่ือรอองค์กรส่วนท้องถิ่นก�าจัด	 บางส่วนถูกทิ้งไว้ 
ไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	PEA	เหน็ปัญหาดงักล่าวจงึได้แนวคิด
ในการวิจัยและพัฒนาน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิต
กระแสไฟฟ้า	 โดยเปลีย่นระบบการผลิตพลงังานไฟฟ้าทดแทน
แบบสามารถเคลื่อนที่	(Mobile	Gasifier	Generator)	ขนาด
ก�าลังผลิตไม่ต�่ากว่า	 20	 กิโลวัตต์	 นอกจากจะน�าเศษวัสดุ 
เหลือใช้กลับมาท�าให้เกิดประโยชน์แล้ว	ยังลดปัญหาการเกิด
มลภาวะทางอากาศจากการเผาท�าลาย	 หากเกิดภัยพิบัติ 
หรือเหตุการณ์ไม่ปกติสามารถเคลื่อนย้ายระบบผลิตไฟฟ้านี้
ไปยังพื้นที่ที่ต้องการไฟฟ้าชั่วคราวได้	 มีการศึกษาทบทวน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี	 การประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน	

ออกแบบระบบ	ซึง่ประกอบด้วยรถยนต์ส�าหรบัตดิตัง้ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบก	พร้อมอุปกรณ์ซ่อมบ�ารุง	
รถยนต์ที่ใช้ต้องสามารถเคลื่อนที่บนทางลาดชันและพื้นที่
ทุรกันดารได้	พร้อมศึกษาระบบการย่อยวัตถุดิบ	ลดความชื้น
ของเชือ้เพลงิ	การล�าเลยีงชีวมวล	ระบบบริหารจัดการของเสยี	
เป็นต้น	 รวมไปถึงระบบเชื่อมโยงเข้าระบบจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ	 PEA	 ด้วย	 ทั้งนี้จะมีการ
สร้างสรรค์คุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน	 (Creating	
Shared	 Value	 :	 CSV)	 โดยพิจารณามูลค่าและคุณค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ระยะเวลา 
การด�าเนินโครงการดังกล่าวระหว่างปี	2557	-	2559	

การพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน 
	 PEA	 ได้จัดท�าโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซเชือ้เพลิงชวีมวลทีโ่รงเรยีนจติรลดา	
บริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	โครงการศึกษาการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสู่ชุมชน	 เพื่อก่อสร้างระบบผลิต
ไฟฟ้าชีวมวลจ่ายไฟให้กับชุมชนห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	
โครงการควนัไฟเป็นไฟฟ้า	เพือ่พฒันาระบบผลติไฟฟ้าชวีมวล
จากเศษกิ่งไม้และสิ่งเหลือใช้จากการเกษตร	เป็นต้น
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2. ด้านการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
ประหยัด ปลอดภัย

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
	 PEA	 จัดท�าโครงการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยขึ้น	 เพ่ือให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	 PEA	 ร่วมกับสถาบันการศึกษาสังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 และกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั	(ปภ.)	ในเหตกุารณ์ปกต	ิจดักจิกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของ	PEA	และ	ปภ.	เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	 ปลอดภัย	 และประหยัด	 ความรู ้
เบ้ืองต้นในการแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
ไฟฟ้าก�าลังในระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	จากสถาบันการศึกษา
สงักัด	สอศ.	ในพืน้ท่ีการให้บรกิารของ	PEA	74	จงัหวดั	จ�านวน	
308	 แห่ง	 แห่งละ	 25	 คน	 รวม	 7,700	 คนต่อปี	 นักศึกษา 
ที่ผ่านการอบรมจากโครงการจะได้ออกบริการตรวจสอบ 

และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน	 โรงเรียน	 อาคารต่าง	 ๆ	
ภายในชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า	300,000	ครัวเรือนต่อปี	
ระยะเวลาในการตรวจสอบ	4	วนั	โดยมวีศิวกรและพนกังานช่าง
ของ	 PEA	 ควบคุมการด�าเนินงาน	 กรณีเกิดเหตุการณ์ 
ภยัธรรมชาติ	สอศ.	จะจัดนกัศกึษาช่างไฟฟ้าเพือ่ร่วมกับ	PEA	
และ	 ปภ.	 ในการตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าในครัวเรือน 
ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ	 แจกคู่มือ 
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย	 และคู ่ มือท่ีเกี่ยวข้องด้าน 
ความปลอดภัยให้กับประชาชน	 ระยะเวลาในการด�าเนิน
โครงการ	3	ปี	ระหว่างปีงบประมาณ	2557	-	2559	ประโยชน์
จากโครงการท�าให้นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลังจากสถาบัน
การศึกษาสังกัด	 สอศ.	 ได้ทราบถึงวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้า 
อย่างถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพ	 และใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น	 สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับชุมชน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน	
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โครงการ PEA LED เพือ่แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไทย

	 PEA	 เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีให้ความส�าคัญกับเรื่อง
พลังงาน	 โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประหยัด
พลังงาน	ในปีที่ผ่าน	ๆ	มา	PEA	ได้ปรับปรุงและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยโคมไฟชนิด	 LED	 ในโบราณสถานส�าคัญ	
อาทิ	วดัพระธาตพุนม	จงัหวัดนครพนม	วดัพระธาตหุริภณุชยั	
จงัหวดัล�าพนู	ส่งผลให้เกดิการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	เพ่ิมคณุค่า
ทางด้านวัฒนธรรม	 PEA	 จึงจัดท�าโครงการ	 PEA	 LED	 เพื่อ
แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไทย	ปรบัปรงุระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน	 LED	 จ�านวน	 42	 แห่ง 
ท่ัวประเทศ	 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน	
ลดภาระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา 
หลอดไฟ	 อีกทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ระยะเวลา 
ในการด�าเนินการปี	2557	-	2559	
	 ในปี	2557	PEA	ด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้	LED	
ในโบราณสถานเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	 รวม	 7	 แห่ง	
ได้แก่	วดัพระธาตดุอยกองม	ูวัดก�า้ก่อ	วัดพระนอน	วัดจองกลาง	
วัดจองค�า	 วัดหัวเวียง	 และอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา 
โดยเปล่ียนโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเดิม	 (High	 pressure	
sodium,	Fluorescent,	Metal	halide)	เป็นโคมไฟฟ้าชนิด	

LED	Spot	Light	ขนาด	100	วัตต์	ชนิด	Box	Canopy	ขนาด	
15	 วัตต์	 ชนิด	 Fluorescent	 ขนาด	 22	 วัตต์	 ติดตั้ง	Main	
Distribution	 Board	 และตู้	 Load	 Panel	 พร้อมระบบ 
สายไฟฟ้าใต้ดิน	 เพ่ือให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ	
ปลอดภัยต่อนักท่องเท่ียวและพุทธศาสนิกชน	 อีกทั้งติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสงู	แรงต�า่และหม้อแปลงเพิม่เตมิทีว่ดัพระธาตุ
ดอยกองมู	 ซ่ึงติดต้ังแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี	 29	 สิงหาคม	 2557 
นบัว่าเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารประหยดัพลงังาน	
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถาน	 ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก	 และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย 
สู่ภูมิภาคเพ่ือกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน	 สร้างเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยต่อไป
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โครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED
เพื่อชุมชนประมง
	 PEA	 ได ้จัดท�าโครงการศึกษาการติดตั้งหลอด
ประหยัดไฟ	LED	เพื่อชุมชนประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของการน�าหลอดประหยัดไฟ	 LED	 มาใช้
ส�าหรับเรือประมงประเภทใช้แสงไฟเป็นตัวล่อสัตว์น�้าและ 
ส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงาน	 ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า	 โดยท�าการศึกษาความเหมาะสมกับ 

เรือประมงตัวอย่างจ�านวน	1	ล�า	จัดประชุมเพื่อคัดเลือกชนิด	
ประเภท	 เรือประมงต้นแบบที่ใช้ในการด�าเนินโครงการ	
พิจารณาจากประเภท	 ขนาด	 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้	 และ
ผลผลิตที่ได ้จัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานและผลผลิตของ 
เรือประมงที่ได้รับการคัดเลือกก่อนท�าการเปล่ียนเป็นหลอด
ประหยดัพลงังาน	LED	พจิารณาจดัเกบ็ข้อมลูไม่น้อยกว่า	7	วนั	
จากนั้นออกแบบและติดตั้ง	 จัดเก็บข้อมูลอีกครั้งหลังจาก 
ได้ติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน	 LED	 แล้ววิเคราะห์ผลทาง
ด้านเทคนคิ	 เศรษฐศาสตร์	 ชมุชน	 และส่ิงแวดล้อม	 โดยพืน้ที่
ด�าเนินงานจะเลือกเรือประมงท่ีใช้แสงไฟเป็นตัวล่อสัตว์น�้า 
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	
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โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต

	 PEA	 ปลูกจิตส�านึกให้คนในชาติรู้จักการใช้พลังงาน
อย่างคุม้ค่า	ประหยดั	มปีระสทิธภิาพ	และเกดิประโยชน์สูงสุด	
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการลดความ 
สูญเปล่าในการใช้ไฟฟ้าท่ีไม่จ�าเป็น	 PEA	 จึงจัดท�าโครงการ	
PEA	 ห่วงใย	 ใส่ใจทุกชีวิต	 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ 
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	ผู้น�าชุมชน	และประชาชนทั่วไป	เกี่ยวกับระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าของ	 PEA	 การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	

ปลอดภัย	 และประหยัด	 การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า
ดูดเบือ้งต้น	การแจ้งเหตุการณ์เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าขดัข้อง	
โดยให้การไฟฟ้าเขตละ	 100	 คน	 และจัดกิจกรรมในพื้นที ่
ท่ีมีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยคร้ัง	 รวมถึงให้ความรู้ 
กับครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า	500	คน	โครงการดังกล่าวคาดว่าผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการลดใช้พลังงาน
ภาคครัวเรือนลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง	 ลดจ�านวน 
ผู้เสียชีวิตเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดูด	 อีกทั้งเกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง	PEA	กับชุมชน
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3. ด้านการรักษาฟื้นฟูดูแลสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน

 โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า

	 PEA	 ได้ร่วมสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	 ในการน�า 
ต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์	 ซ่ึงเป็นต้นไม้ในโครงการ	 อพ.สธ. 
มาปลูกในโครงการของ	PEA	เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2555	
และด�าเนินการเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี	 เพ่ือฟื้นฟูป่าไม้และ

ระบบนิเวศที่ถูกท�าลายจากกิจกรรมของ	 PEA	 และเป็น 
การอนุรักษ์ทรัพยากร	 ธรรมชาติ	 ป่าไม้	 และสิ่งแวดล้อม 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดี	
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน	 PEA	 และชุมชน 
โดยท�าการปลูกและดูแลบ�ารุงรักษาต้นสักสายพันธุ์มเหสักข์- 
สักสยามินทร์	 ร่วมกับชุมชนการไฟฟ้าเขตละ	 1,100	 ต้น 
พื้นที่สาธารณประโยชน์	 วัด	 โรงเรียน	 หรือพื้นที่สาธารณะ 
ของหน่วยงานราชการไม่ต�่ากว่า	11	ไร่	รวม	13,200	ต้น	
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โครงการ PEA รักษ์น�้า สร้างฝาย 
	 ตามพระราชด�ารัส	 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานเม่ือ
วันที่	17	มีนาคม	2529	“หลักส�าคัญว่า
ต้องมีน�้าบริโภคน�้าใช้เพ่ือการเพาะปลูก	
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น	 ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้	
ถ้าไม่มีน�้าคนอยู ่ไม่ได้	 แต่ถ้ามีไฟฟ้า 
ไม่มีน�้าคนอยู ่ไม่ได้”	 แสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงห่วงใยประชาชน	 โดย
ตระหนักว่า	“น�้า”	มีความส�าคัญต่อการ
ประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต	 PEA	
จึงจัดท�าโครงการ	PEA	รักษ์น�า้	สร้างฝาย	
มาต้ังแต่ปี	 2553	 สร้างฝายชะลอน�้า 
ร่วมกับชุมชนจากวัสดุคอนกรีตที่ช�ารุด	

เช่น	 เสาไฟฟ้า	 เสาตอม่อ	 คอน	 เพ่ือคืนความสมดุลให  ้
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ	 ลดการพังทลายของหน้าดิน	
กักเก็บตะกอน	 ยืดเวลาการตื้นเขินของแหล่งน�้าตอนล่าง 
ให้นานขึน้	โดยส�ารวจ	สอบถามความคิดเหน็ประชาชนในพืน้ที	่
ออกแบบฝายชะลอน�า้ให้เหมาะสม	คงทน	แข็งแรง	ทนต่อการ
กดัเซาะในฤดูน�า้หลาก	เมือ่สร้างเสรจ็แล้วส่งมอบให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นดูแลรักษาต่อไป	
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โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย 

	 PEA	ด�าเนนิการก่อสร้างเคเบลิใต้น�า้ไปยงัเกาะต่าง	ๆ	
เพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัประชาชนท่ีอาศยัตามเกาะ	ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล
บริเวณพื้นที่ก ่อสร้าง	 PEA	 จึงจัดท�าโครงการเพ่ือฟื ้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตหิลงัการวางสายเคเบิล	อาท	ิการปลกูหญ้า
ทะเล	สนบัสนนุการเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้	สร้างบ้านปลา	(ปะการัง
เทียม)	 ปลูกฟื้นฟูป่าชายฝั่งทะเล	 ร่วมกับชุมชนชาวประมง	
นักเรียน	 นักศึกษา	 และหน่วยงานท้องถิ่น	 ก่อให้เกิดการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน	 และเป็นไปตามนโยบาย	 Community 
Partnership	

แผนการด�เนินโครงการเพื่อสนับสนุน
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 PEA	 ด�าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการลดการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังภายในและภายนอกองค์กร	
ตามหลักการของ	The	Greenhouse	Gas	Protocol	(2004)	
เพื่อตอบสนองต่อการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็น
สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ	2,684,789.04	tCO

2
e/ปี
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Soft Control

4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามระเบียบโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล 
ในการบริหารองค์กร

	 	 PEA	 ได้น�ายุทธศาสตร์ชาติ	 ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามทจุรติระยะที	่2	(พ.ศ.	2556	-	2560)	
มาใช้เป็นกรอบด�าเนนิการ	ประกอบด้วย	4	แผนงานหลัก	
คือ

	 1	 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 จัดท�าแผนงานเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม	 (Soft	 Control)	 เป็น
แผนระยะยาว	5	ปี	ประกอบด้วย	การจดัอบรม/
เผยแพร่	หลกัพืน้ฐานของธรรมาภิบาล	นโยบาย
และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี	จรรยาบรรณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 คุณธรรมจริยธรรมใน 
การท�างาน	แนวปฏบัิตกิารก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	
ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และ
ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบพนักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

	 2	 แผนงานส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี	
ความซื่อสัตย์สุจริต	 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงาน
บริการดี	 พนักงานมีคุณธรรม	 ค้นหาและเชิดชู
พนักงานที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและ
องค์กร

	 3	 แผนงานเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น	 ได้มี
การรายงานผลการร้องเรียนการกระท�าท่ีม ี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และผลคืบหน้าการด�าเนินการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมทุกรอบ	 4	 เดือน	 เพื่อรายงานต่อ
ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ตั้งแต่ปี	 2554 
ถึงปัจจุบัน

	 4	 แผนงานพฒันาขดีความสามารถบคุลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
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โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ PEA ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27
มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

	 PEA	ตระหนกัถงึการมส่ีวนร่วมในการดแูล	ช่วยเหลอื	
และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้าทีอ่ยูห่่างไกล
ในชนบท	โดยร่วมกบันกัศกึษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	
รุ่นที่	 27	 มูลนิธิแสง-ไซ้กี	 เหตระกูล	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
กรมการแพทย์	 ด�าเนินงานจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	
บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารโดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่ายปีละ	12	ครัง้	จากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญมากประสบการณ์	
พร้อมด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัยจากโรงพยาบาลชั้นน�า	 อาทิ 
โรงพยาบาลราชวถิ	ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ	

โรงพยาบาลเลิศสิน	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน	ี
เป็นต้น	 หน่วยแพทย์ดังกล่าวบริการรักษาทั้งโรคทั่วไป 
โรคทางเดินอาหาร	 โรคตา	 โรคหัวใจ	 โรคเด็ก	 โรคผิวหนัง 
โรคกระดูกและข้อ	โรคสติูนารเีวช	รกัษาโรคโดยแพทย์แผนไทย	
และอีกมากมาย	 เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ห่างไกลในชนบท	 โดย	 PEA	 ให้การสนับสนุน
กระแสไฟฟ้า	 ยานพาหนะ	 เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
ในการออกหน่วยแพทย์	 ในแต่ละปีจะมีประชาชนผู้เข้ารับ 
การรักษาจากโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่า	20,000	คน

การจัดทำ�โครงการเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมหลังกระบวนการ 
(CSR-Project After Process)

63รายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2557



โครงการ PEA ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ 
	 เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก ่
ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว	 PEA	 มีแผนจัดท�าถุงยังชีพบรรจุ
เคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	 และจัดท�าผ้าห่ม 
กันหนาว	 ไว้ส�าหรับบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างทันท่วงที	
นอกจากนี้	PEA	ให้ความส�าคัญกับน�้าดื่มที่มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อการให้ความช่วยเหลือ	 จึงผลิตน�้าดื่มส�าหรับแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากภัยพิบัติอีกด้วย

	 PEA	ยงัมโีครงการติดต้ังระบบสูบน�า้ด้วยพลังงานแสงอาทติย์	
เพือ่ช่วยเหลอืพืน้ท่ีประสบภยัแล้ง	โดยออกแบบและท�าการตดิตัง้ระบบ
สบูน�า้ในพืน้ทีท่ีร่ะบบไฟฟ้ายงัไม่สามารถเดนิระบบได้	โครงการดงักล่าว
ศึกษาความเหมาะสม	 ประมาณค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งติดต้ังระบบสูบน�้า	
เมื่อแล้วเสร็จส่งมอบให้กับชุมชนในพื้นที่	15	จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงราย	
แพร่	 กาฬสินธุ์	 ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 หนองบัวล�าภู	 นครราชสีมา	
ชัยภูมิ	 ตาก	 สุโขทัย	 จันทบุรี	 บึงกาฬ	 อุดรธานี	 ร้อยเอด็	 และยโสธร	
จงัหวัดละ	2	หมูบ้่าน	รวมทัง้หมด	30	ชดุ
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บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 
	 PEA	เป็นหน่วยงานหนึง่ของประเทศทีบ่รจิาคโลหติ
ให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	ปีละ	4	
ครัง้	ในเดือน	มกราคม	เมษายน	กรกฎาคม	และตลุาคม	ด้วย
ตระหนักว่าโลหิตมีค่า	 สามารถช่วยผู้เจ็บป่วยหรือได้รับ
อุบัติเหตุให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้	 ซึ่งในปี	 2557	 มีจ�านวน
พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 1,164	 คน	
บริจาคโลหิตปริมาณทั้งสิ้น	465,200	ซี.ซี.
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รางวัลวิศวกรเกียรติคุณด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (ประเภทองค์กร)

	 PEA	ได้รบัรางวลัวิศวกรเกียรตคิณุด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคม	 (ประเภทองค์กร)	 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิและ 
จรรยาบรรณ	 วิศวกรรมสถานแห ่งประเทศไทย	 ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 จัดงานมอบโล่พระราชทาน 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 
รางวัล	 “วิศวกรเกียรติคุณ”	 ให้กับบุคคลและองค์กร 
ที่ท�าคุณประโยชน์กับประเทศทางด้านวิศวกรรม	เมื่อวันที่	7	
มีนาคม	2557	ณ	ห้องแกรนด์ฮอลล์	โรงแรมพลาซ่า	แอทธินี	
กรุงเทพ	ฯ	PEA	มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านความรับผิดชอบ
ด้านสังคม	 ปลูกจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชนผ่านโครงการ
บนัทกึนักประหยัดตวัน้อยด้วยแผนทีผ่ลลพัธ์	โครงการเยาวชน
รกัษ์โลก	ลดภาวะโลกร้อน	อกีท้ังได้น้อมน�าแนวทางพระราชด�ารสั
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“น�้า	คือ	ชีวิต”	ไปด�าเนิน
โครงการไฟฟ้าภูมิภาค	 รักษ์น�้า	 สร้างฝายถวายพ่อหลวง 
และโครงการต้นแบบพลังงานสะอาดเพื่อการเกษตร	 กฟภ.	
ถวายพ่อหลวง	 ส�าหรับรางวัลดังกล่าวเป็นโครงการร่วม
เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในปี 
มหามงคลทรงมีพระชนมายุ	84	พรรษา	

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awards and Honors
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รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 34 ประจ�ปี 2557

	 PEA	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ปฏิทินแขวน	ชุด	Life	for	Light	ประเภท
จรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อม	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2557	ณ	หอประชุม	
ห้อง	 1	 กรมประชาสัมพันธ์	 กรุงเทพฯ	 รางวัล	 “สุริยศศิธร”	 เป็นรางวัล 
การประกวดปฏิทินดีเด่น	 ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
ริเริ่มจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบของปฏิทินในฐานะ 
สือ่ประชาสมัพนัธ์องค์กร	 ให้เกิดความหลากหลายสวยงาม	 ประเทืองปัญญา	
และใช้ประโยชน์ได้ดี	ซึ่งปฏิทินแขวนของ	PEA	ประจ�าปี	2557	จัดท�าภายใต้
แนวคดิ	“Light	for	Life”	แสงสว่างเพือ่ชวีติ	สือ่ถงึ	PEA	ทีม่เิพยีงน�าแสงสว่าง
มายงัประชาชนผูใ้ช้ไฟ	แสงสว่างยงัน�าพาซึง่ความรกั	ความอบอุน่	ความมัน่คง
และความปลอดภัยให้สงัคม	โดย	PEA	ค�านงึถงึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง	ยกระดับ
มติกิารบรกิารทนัสมัย	ครบวงจร	สร้างความเชือ่มัน่ด้วยระบบไฟฟ้าทีป่ลอดภยั	
เชื่อถือได้ในประสิทธิภาพยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน	สังคมและพันธมิตร	

ประกาศนียบัตรรางวัล
FIRI AWARD FOR THE BEST INVENTION

	 F i rst	 Inst i tute	 Inventor	 and	 Research	 in	 IRAN 
มอบประกาศนียบัตรรางวัล	 FIRI	 AWARD	 FOR	 THE	 BEST	 INVENTION 
ให้แก่ผลงาน	 “หมวกเตือนไฟไฮเทค”	 (Alarm	 and	 Safety	 Cap) 
จากนักประดิษฐ์กลุ่มพลังหิ่งห้อย	 สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�าเภอ
อัมพวา	ในงานวันนักประดิษฐ์	ประจ�าปี	2557	เมื่อวันที่	23	-	26	มิถุนายน	
2557	 ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 PEA 
ได้ส่งนวัตกรรมเข้าประกวดและจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์	 ซ่ึงจัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เพื่อส่งเสริมให้นักประดิษฐ์
นวัตกรรมของ	 PEA	 มีโอกาสเข้าร่วมเย่ียมชมนิทรรศการและกิจกรรม 
จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เป็นการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป	
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รางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�งาน

	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ส�านกังานใหญ่	ได้รบัรางวลัชมเชย
ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับจังหวัด	 ในงานสัปดาห์ 
ความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 28	 เมื่อวันที่	 3	
กรกฎาคม	 2557	ณ	 ไบเทคบางนา	 กรุงเทพฯ	 รางวัลดังกล่าว 
ส�านักความปลอดภัยแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
กระทรวงแรงงาน	จดัขึน้เพือ่เสรมิสร้างแบบอย่างให้สถานประกอบ
กิจการมีการบริหารจัดการและด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานสอดคล้อง 
ตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างานและก้าวสู ่ระบบ
มาตรฐานสากล

รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทอง ตามกิจกรรม 
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�งานให้เป็นศูนย์ 
ประจ�ปี 2557 

	 PEA	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง	 จากกิจกรรม 
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ประจ�าปี	 2557	
(ZERO	Accident	Campaign	2014)	จัดโดยกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน	กระทรวงแรงงาน	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2557	ณ	ห้องดอนเมือง 
บอลรูมโรงแรมอมารี	 ดอนเมืองแอร์พอร์ต	 กรุงเทพฯ	 รางวัลดังกล่าว 
จดัขึน้เพือ่กระตุน้และสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบกจิการ	ด�าเนนิงาน
และบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และส่งผลให้ลกูจ้าง 
ไม่ประสบอันตรายจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานหรือสูญเสียวันท�างาน	
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองนั้น	พิจารณาจากสถานประกอบ
กจิการท่ีปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วนและสามารถสะสมช่ัวโมง
การท�างานต่อเนื่องต้ังแต่	 10,000,000	 ชั่วโมงขึ้นไป	 และมีระยะเวลา
สะสมชั่วโมงการท�างานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	9	เดือน
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ปี 2557 (Thailand 
Public Service Awards 2014)

	 PEA	 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 ประเภทรางวัลนวัตกรรม 
การบริหารที่เป็นเลิศ	 ระดับดี	 จากผลงานระบบติดตามงานสายด่วน	 1129 
“Project	Tracking	System”	เมือ่วนัที	่3	ตลุาคม	2557	ณ	หอประชมุกองทัพเรอื	
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 ได้จัดงานมอบรางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานของรัฐท้ังส่วนราชการ	 จังหวัด	
สถาบันอุดมศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และองค์การมหาชน	 ต้ังแต่ปี	
2546	 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
ท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนอง 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ	ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับ 
การยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว	 ยังเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติด้วย	

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนส�รองเลี้ยงชีพดีเด่น
ครั้งที่ 3 ประจ�ปี 2557
	 PEA	 รับโล ่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 จากการประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่น	 ครั้งที่	 3 
ประจ�าปี	 2557	 ประเภทรางวัลกองทุนที่มีขนาดของกองทุนมากกว่า	 5,000 
ล้านบาท	 เมื่อวันที่	 20	พฤศจิกายน	2557	ณ	แกรนด์บอลลูม	 โรงแรมโซฟิเทล	
กรงุเทพฯ	สมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	ได้จดัการประกวดกองทุนส�ารองเล้ียงชพี
ดีเด่นขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 และมี
ความสามารถเป็นหลกัประกันให้กบัสมาชิกได้ตลอดจนเพือ่การกระตุน้ให้กองทนุ
ส�ารองเล้ียงชีพอื่น	 ๆ	 ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงงานบริหาร
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีของตนให้ดยีิง่ขึน้ไป	รางวลัดงักล่าวพิจารณาจากโครงสร้าง
การบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 บทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบ 
ของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุน	 ความสามารถในการเป็นที่พ่ึงในวัย 
หลังเกษียณ	บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและศักยภาพของสมาชิกกองทุน	
รวมทั้งบทบาทของกองทุนต่อสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและสังคม
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รางวัลส�นักงานสีเขียว (Green Office) ประจ�ปี 2557

	 PEA	 ได้รบัรางวลัส�านกังานสเีขยีว	 (Green	Office)	
ในระดบัทอง	(ดีเยี่ยม)	จ�านวน	4	ส�านักงาน	ได้แก่	การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคจงัหวดับรุรีมัย์	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ�าเภอ
บางมูลนาก	จ.พิจิตร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ�าเภอ
สวนแตง	จ.สพุรรณบุร	ีและคลงัพสัดุอ�าเภอโพธาราม	จ.ราชบรุ	ี
เมื่อวันที่	 4	 ธันวาคม	 2557	ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการ 
ประชมุอมิแพค็	เมอืงทองธาน	ีกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม	
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ได้จดัท�าเกณฑ์
ส�านักงานสีเขียวขึ้น	 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีส�าคัญในปัจจุบันคือภาวะโลกร้อน	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
จะช่วยให้ส�านักงานท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชนมีการบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และใช้เป็นแนวทางในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมสู่ส�านักงานที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

รางวัล 2014 Asia Asset Management 
Best of the Best Awards

	 กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	ได้รับรางวัลในระดับ	Asia	“Best	of	The	
Best	Awards	2014	สาขา	Plan	Sponsor	of	The	Year”	
จากนิตยสาร	Asia	Asset	Management	:	The	Journal	of	
Investments	 and	 Pensions	ณ	 โรงแรม	 Four	 Season 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2558
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	 รายงานด ้ านการก� า กับดู แลกิ จการที่ ดี และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี	 2557	 ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์การประเมิน
บทบาทของรัฐวิสาหกิจด ้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 
(Corporate	Governance-CG)	และการแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 Responsibility-CSR) 
ของส�านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมของรัฐวสิาหกจิ	ในประเดน็ด้านการประเมนิผลส�าเรจ็
และผลประโยชน์ทีม่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยี	คณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	
พนักงาน	ชุมชน	ลูกค้าและประชาชน

	 PEA	จัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR	
Report)	ช่วงระหว่างวันที่	1	มกราคม	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	
ของทุกปี	 โดยจัดท�าแยกออกจากรายงานประจ�าปี	 (Annual	
Report)	มาตั้งแต่ปี	2552	ในปี	2557	คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเห็น 
ให้เปลีย่นช่ือรายงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม	(CSR	Report)	
เป็น	รายงานด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม	(CG	&	CSR	Report)	ทัง้นีเ้นือ้หาสาระยงัคงครอบคลมุ
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม 
ในมุมมองของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น	 ทิศทาง	 การด�าเนินงาน 
และความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	PEA

	 	ในการจดัท�ารายงานเล่มนี	้PEA	ได้ใช้คูม่อืการจดัท�า
รายงานเพื่อความยั่งยืน	 (Sustainability	 Reporting 
Guidelines	 &	 Electric	 Utility	 Sector	 Supplement) 
ของ	Global	Reporting	Initiative	หรือ	GRI	เป็นแนวทาง 
ในการรายงานเปิดเผยข้อมลูและก�าหนดกระบวนการประเมิน
สาระส�าคัญตาม	 GRI	 เพื่อสะท ้อนป ัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
	 รายงานด ้ านการก� า กับดู แล กิจการ ท่ีดี และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี	 2557	 ของ	 PEA	 เล่มนี ้
จัดท�าเป็นภาษไทย	 ระบุหน้าที่แสดงข้อมูล	 รวมทั้งได้แสดง
รายการตวัชีว้ดัของ	GRI	ไว้ในตารางตวัชีวั้ดของ	GRI	Content	
Index	 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของ	 PEA 
และหากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเกีย่วกบัหนงัสือรายงานเล่มนี้
กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ส�านักงานใหญ่	200	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900
โทรศัพท์	 0-2590-9916
โทรสาร	 0-2590-9919
เว็บไซต์	 http://www.pea.co.th

เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้
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GRI Content Index

Profile 
Disclosure

Description
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Page

1.	Strategy	and	Analysis

1.1 Statement	from	the	most	senior	decision-maker	of	the	organization.	 4-5

1.2 Description	of	key	impacts,	risks,	and	opportunities.	 32,42-45

2.1 Name	of	the	organization. 8

2.2 Primary	brands,	products,	and/or	services.	 8

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

8

2.4 Location	of	organization’s	headquarters. 8

2.5 Number	of	countries	where	the	organization	operates,	and	names	of	countries	
with	either	major	operations	or	that	are	specifically	relevant	to	the
sustainability	issues	covered	in	the	report.

8

2.6 Nature	of	ownership	and	legal	form. 8

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

8

2.8 Scale	of	the	reporting	organization. 8

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

No	Significant	
Changes

2.10 Awards	received	in	the	reporting	period. 67-71

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

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

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

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

3.5 Process	for	defining	report	content. 73
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3.6 Boundary	of	the	report	(e.g.,	countries,	divisions,	subsidiaries,	leased	facilities,	
joint	ventures,	suppliers).	See	GRI	Boundary	Protocol	for	further	guidance.

73

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

73

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.	 75-85

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

-

4.1 Governance	structure	of	the	organization,	including	committees	under	the	
highest	governance	body	responsible	for	specific	tasks,	such	as	setting
strategy	or	organizational	oversight.	

10-11

4.2 Indicate	whether	the	Chair	of	the	highest	governance	body	is	also	an
executive	officer.

11
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4.3 For	organizations	that	have	a	unitary	board	structure,	state	the	number	and	
gender	of	members	of	the	highest	governance	body	that	are	independent	
and/or	non-executive	members.

11

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.

11

4.7 Process	for	determining	the	composition,	qualifications,	and	expertise	of	the
members	of	the	highest	governance	body	and	its	committees,	including	any
consideration	of	gender	and	other	indicators	of	diversity.

11

4.8 Internally	developed	statements	of	mission	or	values,	codes	of	conduct,	and
principles	relevant	to	economic,	environmental,	and	social	performance	and	
the	status	of	their	implementation.

6-7

4.9 Procedures	of	the	highest	governance	body	for	overseeing	the	organization’s
identification	 and	management	 of	 economic,	 environmental,	 and	 social	
performance,	 including	relevant	 risks	andopportunities,	and	adherence	or	
compliance	with	 internationally	agreed	standards,	codes	of	conduct,	and	
principles.	

11

4.10 Processes	for	evaluating	the	highest	governance	body’s	own	performance,
particularly	with	respect	to	economic,	environmental,	and	social	performance.

11

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

27

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

-
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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	 inprojects	or	committees;	 *	Provides	
substantive	funding	beyond	routine	membership	dues;	or	*	Viewsmembership	
as	strategic.	

-

4.14 List	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization.	 42

4.15 Basis	for	identification	and	selection	of	stakeholders	with	whom	to	engage.	 43

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

45

4.17 Key	topics	and	concerns	that	have	been	raised	through	stakeholder
engagement,	and	how	theorganization	has	responded	to	those	key	topics	and	
concerns,	including	through	its	reporting.

45

Economic

Economic	performance

EC1 Direct	economic	value	generated	and	distributed,	including	revenues,
operating	costs,	employee	compensation,	donations	and	other	community	
investments,	retained	earnings,	and	payments	to	capital	providers	and
governments.

41

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	atsignificant	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.	

-
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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. 29,51-52

EN6 Initiatives	to	provide	energy-efficient	or	renewable	energy	based	products	and	
services,	and	reductions	in	energy	requirements	as	a	result	of	these	initiatives.	

29,51-52

EN7 Initiatives	to	reduce	indirect	energy	consumption	and	reductions	achieved.	 29,51-52

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.	

-
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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.	 59

EN17 Other	relevant	indirect	greenhouse	gas	emissions	by	weight.	 59

EN18 Initiatives	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	and	reductions	achieved. 59

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.	 -

EN24 Weight	of	transported,	imported,	exported,	or	treated	waste	deemed
hazardous	under	the	termsof	the	Basel	Convention	Annex	I,	II,	III,	and	VIII,	
and	percentage	of	transported	waste	shippedinternationally.	

-

EN25 Identity,	size,	protected	status,	and	biodiversity	value	of	water	bodies	and	
related	habitatssignificantly	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	impactmitigation.

29,51-52

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.	

-
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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.

9

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

-

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

-

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

Labor/management	relations

LA4 Percentage	of	employees	covered	by	collective	bargaining	agreements. -

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

-

Occupational	health	and	safety

LA6 Percentage	of	total	workforce	represented	in	formal	joint	management
worker	health	and	safety	committees	that	help	monitor	and	advise	on
occupational	health	and	safety	programs.	

25

LA7 Rates	of	injury,	occupational	diseases,	lost	days,	and	absenteeism,	and
number	of	work-relatedfatalities	by	region	and	by	gender.

27
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LA8 Education,	training,	counseling,	prevention,	and	risk-control	programs	in	place	
to	assist	workforce	members,	their	families,	or	community	members
regarding	serious	diseases.

26

LA9 Health	and	safety	topics	covered	in	formal	agreements	with	trade	unions.	 25

Training	and	education

LA10
Average	hours	of	training	per	year	per	employee	by	gender,	and	by
employee	category.	

22-23

LA11 Programs	for	skills	management	and	lifelong	learning	that	support	the
continued	employability	of	employees	and	assist	them	in	managing	career	
endings.	

22-23

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

23

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	significantlocations	of	operation.	

-

Social:	Human	Rights 

Investment	and	procurement	practices

HR1 Percentage	and	total	number	of	significant	investment	agreements	and
contracts	that	includeclauses	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.	

-
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Non-discrimination

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

Freedom	of	association	and	collective	bargaining

HR5 Operations	and	significant	suppliers	identified	in	which	the	right	to	exercise	
freedom	of	association	and	collective	bargaining	may	be	violated	or	at
significant	risk,	and	actions	taken	to	support	these	rights.	

-

Child	labor

HR6 Operations	and	significant	suppliers	 identified	as	having	significant	 risk	 for	
incidents	of	child	labor,	and	measures	taken	to	contribute	to	the	effective	
abolition	of	child	labor.

22

Prevention	of	forced	and	compulsory	labor

HR7 Operations	and	significant	suppliers	 identified	as	having	significant	 risk	 for	
incidents	of	forced	or	compulsory	labor,	and	measures	to	contribute	to	the	
elimination	of	all	forms	of	forced	or	compulsory	labor.	

22

Security	practices

HR8 Percentage	of	 security	personnel	 trained	 in	 the	organization’s	policies	or	
procedures	concerningaspects	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.

-
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Social:	Society 

Local	communities

SO1 Percentage	of	operations	with	implemented	local	community	engagement,	
impact	assessments,	and	development	programs.

45

EN5 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. 61

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.	

-
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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.	

35-37

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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