อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• สารท�ำความเย็นที่ใช้ในอาคารเป็นสารที่ไม่
ท�ำลายชั้นบรรยากาศ
• โครงการมีการบริหารจัดการขยะจากการ
ก่อสร้าง โดยสามารถน�ำขยะจากการก่อสร้าง
ไปรีไซเคิลได้มากกว่า 80%

วัสดุเปลือกอาคาร
• เลือกใช้กระจกภายนอกที่มี
ค่าสะท้อนแสงไม่เกิน 15%
เพื่อลดการสะท้อนแสงที่อาจ
ส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

อาคารวัฒนวิภาส

การไฟฟ้านครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ คลองเตย

อาคารประหยัดพลังงาน มาตรฐานอาคารเขียวไทยระดับ
Gold (TREES) จากสถาบันเขียวไทย (TGB)
1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

อาคารประหยัดพลังงาน
• ผนังอาคารเป็นโครงสร้างผนัง 2 ชั้น  
(Double Skin Facade) ลดการใช้
พลังงานรวมของอาคารได้ 18%

วิสัยทัศน์

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ภารกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรม
ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต
เมืองมหานคร
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ปี 2561 เป็นปีที่การไฟฟ้านครหลวงมีอายุครบ 60 ปี  
และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดย กฟน. มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้า พัฒนา
ระบบบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับ
การดูแลสังคม ชุมชน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 กฟน. สามารถ
ด�ำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจ�ำหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า โดยได้ด�ำเนินการติดตั้งระบบสายส่ง สายป้อนต่าง ๆ
สร้างการเชื่อมต่อของโครงข่ายไฟฟ้า ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ครบ
ก�ำหนดอายุการใช้งาน เพือ่ ให้ระบบสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจและการใช้ชวี ติ ในเมืองมหานคร ควบคู่
กับการพัฒนาระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก รวมถึง
สามารถเร่งด�ำเนินงานตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรองรับความต้องการในพื้นที่ซึ่งมี
การใช้ไฟฟ้าที่มีความหนาแน่นสูงท�ำให้ไม่สามารถติดตั้งด้วย
ระบบสายอากาศ ลดผลกระทบจากสภาพอากาศและอุบตั เิ หตุ
ต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงัก นอกจากนีย้ งั
ช่วยให้สภาพภูมิทัศน์ของเมืองมีความสวยงามน่าอยู่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน สังคมและประเทศ     
        ส�ำหรับด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า มุ่งยกระดับความพึงพอใจและการบริการสู่สากล
ทั้งการปรับปรุงกระบวนการและการพัฒนาระบบ ICT ต่อยอด
การให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น พัฒนาระบบ Application
MEA Smart Life Plus โดยเพิม่ ฟังก์ชนั่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ลูกค้าและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาติดต่อขอใช้บริการ ส่วนด้านกระบวนการภายใน
กฟน. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับ
ขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญ (Key Change) สร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร
มีการพัฒนาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งและบุคลากรคุณภาพ เสริมสร้าง
ความพึ ง พอใจของพนั ก งานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
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ตลอดจนปลูกฝังพนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส รับผิดชอบ พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้าผูร้ บั บริการ
รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับองค์กร
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม
ที่จะช่วยปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฟน. ตระหนักถึงความส�ำคัญในความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าและความสะดวกในการ
ขอใช้บริการ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งท�ำให้
ผลการจั ด อั น ดั บ ความยาก-ง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ธนาคารโลก (Ease of Doing Business) สามารถขยับขึ้นจาก
อันดับที่ 13 เป็นอันดับที่ 6 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในการดึงดูดการลงทุน นอกจากนี้ กฟน.
ยังช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยเปิดการอบรมให้กับบุคคล
ที่สนใจจะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้มีทักษะ
และความรูค้ วามสามารถผ่านการประเมินตามมาตรฐานฝีมอื
แรงงานและขึ้นทะเบียนกับ กฟน. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องการใช้บริการที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องและปลอดภัย
ในด้ า นการดู แ ลรั กษาสิ่ ง แวดล้ อม กฟน. น� ำเสา
ไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ใช้งานแล้ว จากโครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้ า อากาศเป็ นสายไฟฟ้ า ใต้ ดินมาปั กเพื่ อเป็ น แนว
ป้องกันและแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
เพื่ อ เป็ น ก� ำ แพงลดความรุ น แรงของคลื่ น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความ
เสียหายแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ำกินของชุมชน นอกจากนี้
ยั ง เป็ นการสร้ า งระบบนิ เ วศชายฝั ่ ง ซึ่ ง ถื อเป็ นการตอกย�้ำ
ความส�ำเร็จของแนวคิดจากการน�ำทรัพยากรที่ไม่ใช้งานไป
ท�ำประโยชน์อย่างมีคุณค่า ส่งเสริมจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่งผลให้ กฟน. ได้รับ รางวัล Asia Responsible
Entrepreneurship Awards 2018 ในสาขา Green
Leadership ถื อ เป็ น รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ ใ นฐานะองค์ ก ร
ในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินนโยบายที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ อาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ กฟน.
ยั ง ได้ รั บการออกแบบ โดยให้ ความส� ำ คั ญ กั บการอนุรักษ์
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามมาตรฐานอาคารเขี ย วไทย

(TREES : Thai’s Rating of Energy and Environmental
Sustainability) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน
ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย โดยสถาบันอาคาร
เขียวไทย จากความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมาตรฐานใหม่ครอบคลุมด้าน
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัด
ไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานทดแทน
การประหยัดน�ำ 
้ เป็นต้น ซึง่ ถือเป็นอาคารชัน้ น�ำทีท่ นั สมัย
ทัดเทียมกับอาคารธุรกิจชั้นน�ำอื่น ๆ ของประเทศไทย
โดย กฟน. ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็น
ประธานเปิดอาคาร อีกทัง้ พระราชทานนามอันเป็นมงคล
ยิง่ ว่า “อาคารวัฒนวิภาส” ซึง่ มีความหมายว่า อาคารแห่ง
ความเจริญก้าวหน้าของงานด้านแสงสว่าง (พลังงาน
ไฟฟ้า) พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญ
อักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่อาคาร ด้วยเหตุนี้
กฟน. จึงน้อมน�ำความหมายอันเป็นมงคลยิ่งจากชื่อ
อาคารพระราชทาน มาเป็นแนวทางสืบสานภารกิจของ
กฟน. ในการเร่งสร้างความเจริญก้าวหน้าด้านพลังงาน
ด้ ว ยระบบไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ สอดรั บ กั บ การเป็ น เมื อ ง
มหานครแห่งอาเซียน ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์)
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ที่ตั้งองค์กร

การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ประเภท
สาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
นครหลวง พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ จัดให้ได้มา
และจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กฟน.  (102-5)
กฟน. ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการจาก คณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้แก่ ใบอนุญาตระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า และใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ปัจจุบนั โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 10 สายงาน 57 หน่วยงาน
(56 ฝ่าย 1 ส�ำนัก)

ส�ำนักงานใหญ่ (102-3, 102-10)
ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562
เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ +66 2254 9550

พื้นที่ให้บริการของ กฟน.

วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
(กฟน. ย้ายที่ตั้งสถานประกอบการส�ำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 2348 5000

(102-4)

หน่วยบริการ

การไฟฟ้านครหลวง มีที่ท�ำการส�ำหรับ
ให้ บ ริ ก าร 18 แห่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
1. เขตคลองเตย (ฟขต.)
2. เขตวัดเลียบ (ฟขล.)
3. เขตยานนาวา (ฟขว.)
4. เขตสามเสน (ฟขส.)
5. เขตลาดพร้าว (ฟขร.)
6. เขตบางกะปิ (ฟขก.)
7. เขตธนบุรี (ฟขธ.)
8. เขตราษฎร์บูรณะ (ฟขบ.)
9. เขตบางขุนเทียน (ฟขท.)

10. เขตนนทบุรี (ฟขน.)
11. เขตบางใหญ่ (ฟขญ.)
12. เขตบางบัวทอง (ฟขอ.)
13. เขตบางเขน (ฟขข.)
14. เขตสมุทรปราการ (ฟขป.)
15. เขตมีนบุรี (ฟขม.)
16. เขตลาดกระบัง (ฟขง.)
17. เขตประเวศ (ฟขศ.)
18. เขตบางพลี (ฟขพ.)

หมายเหตุ: ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้
- ล�ำดับที่ 5 ลาดพร้าว (ฟขร.) เปลี่ยนเป็น นวลจันทร์ (ฟขจ.)
- ล�ำดับที่ 17 ประเวศ (ฟขศ.) เปลี่ยนเป็น บางนา (ฟขบ.)

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต
เมืองมหานคร
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สินค้าและบริการ (102-2, 102-4, 102-6)

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า

ธุรกิจหลัก

ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 3,805,840 คน
จ�ำแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจ

จ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตพื้นที่จ�ำหน่าย
3 จังหวัดของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ พื้นที่รวม 3,192 ตารางกิโลเมตร
ผ่านระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย สถานี
ต้นทาง สถานีย่อย ระบบสายส่ง ระบบสายป้อน และ
ระบบสายแรงต�่ำ  โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นระดับ
แรงดันต่าง ๆ เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าไปยังสถานที่
ต่าง ๆ ตามความต้องการการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าแต่ละ
ประเภท

11.40
%
1.22คน)%
(434.168 คน) (46,144
0.27%

87.11%
(3,315,396 คน)

(10,132 คน)

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านบริการและคุณภาพไฟฟ้า
•
•
•
•
•

งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
งานออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ
งานบริหารจัดการพลังงาน
งานออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่าง
งานออกแบบ ติดตั้ง และบ�ำรุงรักษาระบบผลิต
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
งานบริการต่างประเทศ เช่น การไฟฟ้าในต่างประเทศ
เขตเศรษฐกิ จ และนิ ค มอุ ต สาหกรรม ตลอดจน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
บริการออกแบบ ก่อสร้าง และบ�ำรุงรักษาระบบ
จ�ำหน่าย สายส่ง อุปกรณ์ของสถานีต้นทาง ฯลฯ
บริการที่ปรึกษาด้านระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
บริการการฝึกอบรม สัมมนาด้านระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า
บริ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบจ� ำ หน่ า ย คื อ การ
ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ วางแผนการจ่ายไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ

•
•
•
•
•

งานบริการอื่น ๆ

• บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS)
• บริการโครงข่าย (Network Provider)
• ศูนย์รักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Security
Center)
• บริการท่อร้อยสายใต้ดิน (Underground)

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มราชการและองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร

อัตราส่วนจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ต่อจ�ำนวนพนักงาน เท่ากับ 467:1

จ�ำนวนพนักงาน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด 8,152 คน
(102-7, 102-8, EU3)

ชาย

5,966 คน

ระบบสายไฟฟ้า

หญิง

2,186 คน

พนักงานจางเหมา
1,001 คน

(EU4)

ระบบสายไฟฟ้ารวม (ระบบจ�ำหน่าย) 49,426.77 วงจรกิโลเมตร
สายอากาศ (12 kV 24 kV และ 220/380 V)
46,827.92 วงจรกิโลเมตร

สายใต้ดิน (12 kV และ 24 kV) 2,598.85 วงจรกิโลเมตร
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
การไฟฟ้านครหลวง

ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

(102-9)

POWER PLANTS
Terminal
Stations
SA
69/115/230 kV

SCADA / EMS
69 / 115 kV
Customers
69 /115 kV

MEA

69 /115 kV

SA
Substation
Transformer
12 / 24 kV

230 / 400 V

DMS
12, 24 kV
Customers

230 / 400 V
Customers

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต
เมืองมหานคร
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ทิศทางขององค์กร

(102-15, 102-16)

กระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กร
กฟน. ด�ำเนินกระบวนการจัดท�ำแผนวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยร่วมกันจัดท�ำ/ทบทวนแผนฯ ทุกปี เริ่มจากการประชุม Management Preview ของผู้น�ำระดับสูง เพื่อก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางขององค์กร ทบทวนวิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยม พร้อมก�ำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดให้สามารถตอบสนอง
ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ/โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ จัดท�ำแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็น
แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญเพื่อใช้ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และขั้นตอนสุดท้าย ผู้น�ำระดับสูงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานในปีถัดไป

ว�สัยทัศน :
พลังงานเพ��อว�ถีช�ว�ตเมืองมหานคร
ภารกิจ : สรางสรรคนวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉร�ยะ เพ��อว�ถีช�ว�ตเมืองมหานคร
เปาหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน (SDGs)
แนวทางความยั�งยืนในการดำเนินธุรกิจตาม ESG
(Environmental Social Governance)
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
ธุรกิจไฟฟา (Disruptive Technology)

โอกาสเช�งยุทธศาสตรที่สำคัญ อาทิ
ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน
และการใหบร�การที่เกี่ยวเนื่อง
ตามบร�บทการเปลี่ยนแปลง
เช�งธุรกิจ

ยุทธศาสตรชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ความทาทายสำคัญ อาทิ
ศักยภาพในการรองรับการแขงขัน
ในธุรกิจไฟฟา และการบร�หารจัดการ/
การลงทุนใหไดตามแผนและ
การบร�หารโครงการขนาดใหญ

กระบวนการ
จัดทำยุทธศาสตร
องคกร

นโยบาย/จุดมุงเนนระดับชาติที่สำคัญ อาทิ
• Thailand 4.0
• Smart Grid
• การรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย
• แพลตฟอรมซ�้อขายไฟฟาแหงชาติ
ฯลฯ

การติดตาม
ประเมินผล

ยุทธศาสตร
องคกร

กรุงเทพมหานครสูมหานครแหงอาเซ�ยน
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในปจจุบันและอนาคต

แผนงาน/
โครงการ
ที่สำคัญ

ผลการประเมิน/ผลสะทอนกลับจากรายงาน
ความยั�งยืนปกอนหนาจากผูมีสวนไดสวนเสีย

คานิยม : “CHANGE”
Customer Focus
มุงเนนลูกคา
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Harmonization
ทำงานสอดประสาน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
การไฟฟ้านครหลวง

Agility
ปรับเปลี่ยนทันการณ

New Ideas
สรรสรางสิ�งใหม

Governance
โปรงใสคุณธรรม

Efficiency
ล้ำเลิศประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ยุทธศาสตร์ กฟน.

สนับสนุน
เป้าหมาย
1

ยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศ

- แผนเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดิน
- แผนจัดการระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Energy System)

7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.1 ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเป็น
เมืองมหานคร

9
11

พัฒนาระบบบริการดิจิทัล

- แผนรักษาลูกค้ารองรับการแข่งขัน
- แผน MEA Smart Service 4.0

11

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.1 ธุรกิจไฟฟ้ามีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขันเชิงรุก
2.2 มีบริการเชิงรุกตอบสนองลูกค้า สามารถรักษา
ฐานลูกค้า

13

สร้างการเติบโต

- แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพธุรกิจบริการ
(Service Provider)
- แผนพัฒนาและด�ำเนินธุรกิจ Smart
Energy Solutions

9

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.1 การสร้างการเติบโตของธุรกิจ
3.2 การด�ำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

11

บริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

4

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากรรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
4.2 การเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ

สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
5.1 สร้างความไว้วางใจ สร้างการเปลีย่ นแปลง
ความเข้มแข็งของสังคม และรักษาสิง่ แวดล้อม

การติดตามและประเมินผล

5

- แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
- แผนสร้ า งความผู ก พั น และวั ฒ นธรรม
องค์กรที่พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

8
16

3

8
13
16

ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ

12

- แผนลดก๊าซเรือนกระจก
- แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
- แผนสร้างองค์กรที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ITA

(103-3)

ส�ำหรับแผนงาน/โครงการของ กฟน. ได้มกี ารก�ำหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ ใช้ตดิ ตามและประเมินความก้าวหน้า อย่างต่อเนือ่ ง โดย
มีแนวทางบริหารแผนงานและติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนแผนงานและภารกิจองค์กรที่รับผิดชอบ ให้สําเร็จตามตัวชี้วัดใน
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่ส�ำคัญดังนี้

1) การบริหารและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนบริหารแผนงานได้อย่างเหมาะสม จนบรรลุเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ องค์กรจึงมีการ
ก�ำหนดแนวทางบริหารและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการรวบรวมและติดตามผลการดําเนินงาน แล้วส่งผลการดําเนินงาน
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ผู้แทนสายงานเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ผู้แทน
สายงานเสนอต่อรองผู้ว่าการต้นสังกัดสั่งการแนวทางดําเนินงานแก้ปัญหาได้ทันเวลา จากนั้น
พลังงานเพื่อวิถีชีวิต
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ฝ่ายแผนกลยุทธ์จะรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน และสรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหาร คณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงตามวาระทีก่ ำ� หนดต่อไป

2) การประเมิ น กระบวนการ
บริหารจัดการการท�ำงาน
ภายใน (103-3)

กฟน. มี ก ารประเมิ น
กระบวนการบริ ห ารจั ด การการ
ท�ำงานภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจ
และบริหารความเสี่ยง การด�ำเนินงานของกระบวนการท�ำงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในเรือ่ ง สภาพแวดล้อม ความเสีย่ ง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค� ำ สั่ ง ความท้ า ทาย และโอกาสทางธุ ร กิ จ ตลอดจนเพื่ อ
ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการเหล่านีจ้ ะท�ำให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(Effectiveness and Eff iciency of the Operations) ซึ่ง
รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงาน และเกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
และรายงานทางการบริหารอืน่ ๆ (Reliability of Financial and
Non-Financial Reporting) รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Laws and
Regulations) อีกทั้ง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมานั้น กฟน. ได้
พัฒนาการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุม
ภายในเชิงบูรณาการ (Internal Control - Integrated Framework)
ซึ่ ง เป็ น แนวทางของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013
กฟน. ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายในในการควบคุมภายในการท�ำงานขององค์กร
เพื่อด�ำเนินการสอบทาน ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกระบวนการ
ท�ำงานอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร รวมทั้งก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนา
คุณภาพองค์กร เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก นโยบายภาครัฐ โครงสร้างกิจการด้านพลังงาน
ระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แผนยุทธศาสตร์
องค์ ก ร และนโยบายองค์ ก รที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบงาน
่งยืน ประจ�ำปี 2561
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(Work System) และกระบวนการท�ำงานขององค์กร (Work
Process)
การประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อระบบงาน (Work System) และกระบวนการท�ำงาน
ขององค์กร (Work Process) เป็นกระบวนการท�ำงานเพื่อการ
จัดองค์กรให้สอดรับกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ที่สามารถรองรับภารกิจองค์กรและกระบวนการท�ำงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบทานระบบงานหลักของ
องค์กร (Work System) ก�ำหนดมาตรฐาน ออกแบบ และ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานขององค์กร (Process
Management) ประสานงานและด�ำเนินการเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กรตามกรอบและหลักการของระบบประเมิน
คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ    (State Enterprise Performance
Appraisal: SEPA) และรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข อง
ประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) รวมทั้งศึกษา
ความเป็ น ไปได้ แ ละความเหมาะสมเพื่ อน� ำ ระบบคุ ณภาพ
(Quality System) ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร
นอกจากนี้ กฟน. มีการบูรณาการเครือ่ งมือการบริหาร
ส�ำหรับติดตาม ปรับปรุง และยกระดับผลการด�ำเนินการและ
กระบวนการท�ำงานขององค์กร อาทิ
• แนวทาง TQA/SEPA ส�ำหรับบริหารองค์กร
• มาตรฐาน QMS/ISO และ มอก. ส�ำหรับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
• Quality Improvement tool (อาทิ PDCA Kaizen
ECRS*) ส�ำหรับงานบริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• แนวทาง Control self assessment และ internal
audit ส� ำ หรั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ให้มีความโปร่งใส ผ่านระบบ MEA Agenda
Base System (MABs) ซึ่งเป็นระบบติดตาม
และประเมินผลส�ำเร็จของตัวชี้วัด/แผนปฏิบัติ
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า องค์ ก ร
สามารถขับเคลือ่ นสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนด พร้อมทัง้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู ้ ต ามกระบวนการถ่ า ยทอดวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ที่เป็นเลิศ ท�ำให้สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมขององค์กรได้
* ECRS เป็นหลักการลดความสูญเปล่า เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ประกอบด้วย การก�ำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่
(Rearrange) และการท�ำให้ง่าย (Simplify)

การบริหารความเสี่ยง
และโอกาสการด�ำเนินธุรกิจ

(102-11, 102-15)

เป้าหมายปี 2561
สามารถบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ส่งผลให้องค์กรยังคงด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ กฟน. จึ ง ต้ อ ง
ปรับตัวให้เท่าทันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ในปั จ จุ บั น และอนาคต ผ่ า นการประเมิ น ผลและบริ ห าร
จัดการปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สั ง คม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระบบปฏิบัติการ
และการบริ ก าร เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผล
กระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร
ในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คง
และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มใน
ระยะยาว

แนวทางการด�ำเนินงาน
กฟน. ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งองค์กร
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุ ร กิ จในแต่ ละระดั บด� ำ เนิ น การได้ อย่ า งมี ประสิท ธิผ ล
มี ค วามครบถ้ ว นในทุ ก ๆ กิ จ กรรมหลั ก และปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ งจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนี้ มีการก�ำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ พร้อมแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
ทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์และ
ภารกิจองค์กร โดยเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ กฟน.

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
• นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการบริ ห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในเชิงบูรณาการตามแนวทางการบริหารความเสีย่ งองค์กร
Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy
and Performance ของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
และ ISO 31000: 2018 Risk management - Guidelines
• คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ปี 2555 ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังก�ำหนด โดยมีการ
บูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
ขั้นตอนของการพิจารณา
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ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับดูแล และ
สนับสนุนให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะกรรมการ
การไฟฟานครหลวง

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะผูบร�หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

ฝายบร�หาร
ความเสี่ยงองคกร

ฝายตรวจสอบภายใน

ติดตามการด�ำเนินงาน และรายงานผล
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบใน
การไฟฟ้านครหลวงอย่างสม�่ำเสมอ

คณะผูบร�หารดานความเสี่ยง
ประจำสายงาน

ก�ำหนดกรอบการบริ ห ารความเสี่ ยงและการบริ ห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาและติดตามความเสี่ยงระดับ
องค์กร รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทาง การจัดการความเสีย่ ง ตลอดจน
ก�ำกับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและสนับสนุนให้มกี ารสร้าง
ความตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ก� ำ กั บ แ ล ะ ติ ด ต า ม ใ ห ้
หน่ ว ยงานในสายงาน
มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

นโยบายการบร�หารความเสี่ยง และ
การบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ

การด�ำเนินงาน ปี 2561
• เข้าร่วมประชุม Head of ASEAN Power Utilities/Authorities
(HAPUA) Working Group 5 Risk Management and Business
Continuity Management Workshop and Innovative Risk
Management Conference ณ ประเทศมาเลเซีย และได้ลงนามใน
Letter of Transmittal เพื่อแสดงเจตจ�ำนงในการแบ่งปันความรู้
แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเทียบเคียงการด�ำเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกิจการ
ไฟฟ้าในภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ เป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมกัน
พัฒนาและยกระดับการด�ำเนินการด้านการบริหารความเสีย่ งและการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
่งยืน ประจ�ำปี 2561
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• สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาและจัดวางระบบ โดยการ
อบรมให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหารและพนักงาน สือ่ สาร
ความรูผ้ า่ นสือ่ ต่าง ๆ เช่น วารสารภายใน MEATV
รวมทั้ ง เพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารให้ ค รอบคลุ ม
กลุม่ พนักงานมากขึน้ โดยจัดกิจกรรม ณ ทีท่ ำ� การ
การไฟฟ้านครหลวงเขต และจัดท�ำวารสารเพื่อ
สื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ไลน์ อีเมล

ตัวอย่างแนวบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่มีความส�ำคัญในรอบปี 2561
ตัวอย่างประเด็น
ความเสี่ยง

ความส�ำคัญต่อ กฟน.

แนวบริหารจัดการ

ผลการด�ำเนินงานในปี 2561

ด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการ
จ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้ามีแนวโน้ม
ลดลง

การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการ • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบริการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า ของผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า อาจส่ ง ให้ มี คุ ณ ภาพเหนื อ คู ่ แ ข่ ง หรื อ
ผลกระทบต่ อ หน่ ว ยจ� ำ หน่ า ยใน เปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตรเพื่อ
อนาคต เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ รักษาฐานลูกค้า
มีประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าใช้เอง • เพิ่มศักยภาพกิจการ Retail เพื่อ
การสูญเสียลูกค้าให้ผู้ประกอบการ เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การ
รายอื่น ที่เข้ามาขายไฟฟ้า ในพื้นที่ แข่งขันการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ
ในขณะที่ กฟน. ยังคงต้องลงทุนหรือ ใหม่ในอนาคต
มีค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาระบบ • พัฒนาธุรกิจโดยสร้างผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรา และบริ ก ารใหม่ เ พื่ อ หาโอกาส
การเติบโตของก�ำไรมีแนวโน้มลดลง จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า
• จัดท�ำแผนงานการติดตามและ
วิ เ คราะห์ ค ่ า พยากรณ์ ก ารใช้
ไฟฟ้าระยะสั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจส�ำหรับการ
บริหารภายในองค์กร

ผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็น
ไปตามเป้ า หมาย และสถานการณ์
ภายนอก ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นนัยส�ำคัญ รวมทั้งก�ำลังการผลิต
ติดตัง้ ของลูกค้าทีผ่ ลิตไฟฟ้าใช้เองและ
ขนานเครือ่ งกับ กฟน. มีประมาณ 1.3 %
ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่ง
ถือว่ายังไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม หน่วย
จ�ำหน่ายของ กฟน. ยังคงเติบโตเล็กน้อย
จึงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนอง
รายการความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้ต่อไป

การเบิกจ่ายเงิน
ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่
ก�ำหนดไว้

การด� ำ เนิ น งานตามแผนงาน/ • แต่งตั้งผู้ก�ำกับติดตามโครงการ
โครงการต่าง ๆ ที่ต้องเบิกจ่ายเงิน ลงทุ น ในภาพรวม (Project
จากงบลงทุ น บางครั้ ง อาจเกิ ด Management Off icer : PMO)
อุปสรรคตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการ หรือ ในระดับสายงาน/หน่วยงานเป็น
ระหว่างด�ำเนินการ ท�ำให้การเบิก ผู้บริหารติดตามงบลงทุนให้เป็น
จ่ายเงินจากงบลงทุนอาจไม่เป็นไป ไปตามแผน
• เร่งการเบิกจ่ายโครงการลงทุน
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
ที่สามารถเลื่อนการลงทุนให้เร็ว
ขึน้ (Front - Loaded) เพือ่ ชดเชย
โครงการที่มีปัญหา
• ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ง บ
ประมาณและแก้ไขหลักเกณฑ์
กฟน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง เพื่ อ ลดระยะเวลาการ
จัดซื้อจัดจ้าง

การเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมถึงเดือน
ธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 95 เมื่อเทียบ
กั บ เป้ า หมาย จึ ง ต้ อ งมี ก ารบริ ห าร
จั ด การความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ปี 2562

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดินไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

การด�ำเนินงานและความส�ำเร็จของ • จั ด ท� ำ แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
โครงการเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า การบริ ห ารโครงการกรณี มี
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินส่งผล ปัญหาอุปสรรค โดยแต่งตัง้ คณะ
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย ท�ำงานแก้ไขปัญหางานบริหาร
กลุ่ม และมีความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย สัญญา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาใน
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การ การบริ ห ารโครงการ พร้ อ มทั้ ง

กฟน. ได้รายงานปัญหาอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานโครงการฯ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และคาดว่าจะเกิดขึน้ ให้คณะกรรมการ
อ� ำ นวยการโครงการเปลี่ ย นระบบ
สายไฟฟ้ า อากาศเป็ น สายไฟฟ้ า
ใต้ ดิ น เพื่ อ รองรั บ การเป็ น มหานคร

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 13
เมืองมหานคร

ตัวอย่างประเด็น
ความเสี่ยง

ความส�ำคัญต่อ กฟน.

แนวบริหารจัดการ

ผลการด�ำเนินงานในปี 2561

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้าพืน้ ที่ การด�ำเนินงานให้สอดคล้อง ประเมินผล ปรับปรุงการด�ำเนิน
กับหน่วยงานภายนอก ปัญหาทาง งาน และจัดเก็บเป็นองค์ความรู้
กายภาพซึ่ ง ไม่ ส ามารถส� ำ รวจพบ เพื่ อ ลดระยะเวลาการแก้ ไ ข
ก่ อ นการก่ อ สร้ า ง ระยะเวลาใน และป้องกันปัญหาที่อาจขึ้นใน
การท�ำงานจ�ำกัดเนื่องจากต้องปิด อนาคต
ช่ อ งทางจราจร การร้ อ งเรี ย นจาก • บู ร ณาการงานกั บ หน่ ว ยงาน
ประชาชนเนื่องจากงานก่อสร้างส่ง ภายนอกให้สนับสนุนการด�ำเนิน
ผลกระทบด้านการจราจรและอาคาร งานในทิศทางเดียวกันกับ กฟน.
ที่พักอาศัยเป็นต้น ปัจจัยภายใน เช่น ผ่ า นการด� ำ เนิ น งานของคณะ
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ความ กรรมการอ� ำ นวยการโครงการ
เพียงพอของบุคลากร เป็นต้น
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน
• มีการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ
หน้างานรับทราบปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
• ปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบงานโครงการ
ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แห่งอาเซียนได้รับทราบ เพื่อให้ได้รับ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การแก้ไขปัญหา และสามารถด�ำเนิน
โครงการได้ส�ำเร็จต่อไป จึงต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องในปี 2562

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ • ก�ำหนดและสือ่ สารนโยบายและ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วาม
พั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ท� ำ ให้ กฟน. แนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความ ปลอดภั ย ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ก ารรั่ ว ไหล
ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบในการ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของข้ อ มู ล ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ด�ำเนินงานให้ทันสมัย โดยน�ำระบบ • เพิ่ ม มาตรการป้ อ งกั น การถู ก ลู ก ค้ า รวมทั้ ง ไม่ มี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ มี
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาใช้ โจมตี ทั้ ง ทางไซเบอร์ แ ละทาง นัยส�ำคัญ แม้จะมีการจู่โจม อย่างไร
เพิ่มขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ กายภาพ มี ศู น ย์ Security ก็ ต ามปั จ จุ บั น ภั ย คุ ก คามจากผู ้ ไ ม่
สร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า Operation Center (SOC) หวังดียังคงมีความรุนแรง ซึ่งอาจส่ง
ส่ ง ผลให้ เ พิ่ ม โอกาสในการเกิ ด ส�ำหรับป้องกันและตรวจจับภัย ผลกระทบต่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า จึง
ความเสี่ ย งเรื่ อ งการจู ่ โ จมความ คุ ก คามทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และ ต้ อ งมี ก ารเฝ้ า ระวั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี อีเมล์
ปี 2562
สารสนเทศ ทั้ ง ระบบควบคุ ม การ • ทดสอบเจาะระบบเพื่อหาช่อง
ส่งจ่ายพลังไฟฟ้า (SCADA) และ โหว่ ก ารถู ก จู ่ โ จม และเที ย บ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
เคี ย งข้ อ มู ล สถิ ติ ภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอร์ กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของ
อุตสาหกรรม (Security Rating)
เพือ่ ปรับปรุงและหาวิธกี ารแก้ไข
จุดอ่อน
• สร้างความตระหนักให้พนักงาน
โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร
ภายใน MEATV เป็นต้น

่งยืน ประจ�ำปี 2561
14 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ตัวอย่างประเด็น
ความเสี่ยง

ความส�ำคัญต่อ กฟน.

แนวบริหารจัดการ

ผลการด�ำเนินงานในปี 2561

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ • มี แ ผนระยะยาวในการพั ฒ นา ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ไฟฟ้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี ระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยรองรับการ แต่เนือ่ งจากเป็นการวางแผนเพือ่ รองรับ
ท�ำให้มกี ารผลิตและใช้ไฟฟ้ารูปแบบ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใน การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต และผล
ใหม่ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน อนาคต เช่น แผนแม่บทระบบ กระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ทิศทาง
หมุ น เวี ย น ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน สมาร์ทกริด
นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผล • ศึ ก ษาและทดสอบแนวทาง ด้ ว ยพลั ง งานทดแทน ยั ง ไม่ มี ก าร
ให้การผลิตไฟฟ้าและความต้องการ ที่ เ หมาะสมกั บ กฟน. ในการ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บที่ ชั ด เจน จึ ง ท� ำ ให้
ใช้ไฟฟ้ามีความไม่แน่นอน ระบบ เตรี ย มความพร้ อ มส�ำ หรั บ การ ต้องติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โครงข่ า ยไฟฟ้ า มี ค วามซั บ ซ้ อ น ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยบู ร ณาการเข้ า กั บ แผนปฏิ บั ติ เ ชิ ง
รวมทั้งหากมีการเชื่อมต่อการผลิต กรณีนโยบายสนับสนุนพลังงาน ยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนจัดการระบบ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับ ทดแทนมาเร็วขึ้นกว่าแผนการที่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Energy
โครงข่ายเป็นจ�ำนวนมาก อาจส่งผล ก�ำหนดไว้ เพื่อให้สามารถปรับ System) – โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ต่ อ แรงดั น และคุ ณ ภาพของระบบ เปลี่ยนได้ทันการณ์และบริหาร จัดการระบบจ�ำหน่าย (Distribution
ไฟฟ้าในอนาคต
System Operator : DSO) เพื่อตอบ
ความเสี่ยงเชิงป้องกัน
สนองรายการความเสี่ยงดังกล่าว

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การทุจริตในองค์กร การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รเป็ น ประเด็ น • จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ส�ำคัญที่ส่งผลเสียต่อทั้งองค์กรและ และการควบคุ ม ด้ ว ยตนเอง
สังคมแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ซึ่งอาจ ส�ำหรับกระบวนงานร้อยละ 100
เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากหลายสาเหตุ เช่ น ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการ
ความล่าช้า/ยุ่งยากของขั้นตอนใน ทุจริต
การด�ำเนินงาน การใช้ดุลยพินิจใน • ก� ำ หนดและส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ
การปฏิ บั ติ ง าน ความไม่ เ ข้ ม งวด ตามนโยบายการป้ อ งกั น และ
ของการบังคับใช้กฎหมายและกฎ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระเบี ย บ ขาดความโปร่ ง ใสและ • น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบได้ ย าก ขาดกลไกการ มาสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ก�ำกับดูแลกิจการ/การตรวจสอบที่มี ได้แก่ ระบบรายงานความขัดแย้ง
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
ทางผลประโยชน์ (Conf lict of
Interest Reporting System)
ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ กฟน.
(MEA Whistle Blowing System)
• สื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนั ก แก่ พ นั ก งาน
ทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ร เพื่ อ ให้
เกิ ด วั ฒ นธรรม “MEA Zero
Tolerance คน กฟน. ไม่ ท น
ต่ อ การทุ จ ริ ต ” รวมทั้ ง ทดสอบ
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
ข อ ง พ นั ก ง า น ผ ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ท�ำให้ไม่มีการทุจริตในองค์กรอย่างมี
นัยส�ำคัญ และไม่มีความเสียหายด้าน
การเงินต่อองค์กร
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Emerging Risks และโอกาสการด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ส่งผลให้ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ธุรกิจที่ผูกขาดอีกต่อไป คู่แข่งสามารถเข้ามาในตลาดได้มากขึ้น ตลอดจน
ปัจจัยทีเ่ กิดจากการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ท�ำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความซับซ้อนมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงการไหลของก�ำลังไฟฟ้า
จาก “One-way power flow” เป็น “Two-way power flow” ซึ่งหาก กฟน. ไม่สามารถปรับตัวได้ทันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้า เสียโอกาสและสูญเสียรายได้จากการมีคู่แข่งรายใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือ การซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ผู้บริโภคด้วยกัน

แนวทางการบริหารจัดการ
• กฟน. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ กฟผ. และ กฟภ. ในโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
แห่งชาติ และจัดท�ำแผนที่น�ำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform: NETP) ส่งเสริม
การบูรณาการ การจัดท�ำโครงการวิจยั และพัฒนาร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพือ่ ตอบสนองนโยบายรัฐ พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลง
ของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณูปโภค
• กฟน. มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับกระแสพลังงานหมุนเวียน โดยได้พัฒนา Grid ให้เป็น Smart Metro Grid
ประกอบด้วย
1. Smart Distribution System รองรับการจ�ำหน่ายไฟฟ้า ให้มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยดูแล
แรงดันต่าง ๆ ให้สามารถควบคุมได้ และสามารถจ่ายไฟฟ้ากลับคืนได้โดยเร็วหากมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น นอกจากนี้
มีการจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ารองรับ Load ที่เปลี่ยนไป เพราะจะมีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เข้ามา รวมถึงมี Smart Meter ที่จะ
ช่วยดูระดับแรงดันไฟฟ้าได้ละเอียดมากขึ้น
2. Smart Energy รองรับแหล่งพลังงานที่เป็นแบบกระจายตัว (Distributed Energy Sources) และความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (Demand Response) ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน Smart Meter ที่เชื่อมต่อไว้ก็จะท�ำให้ผู้บริโภคได้มี
Home Energy Management System ที่มีประสิทธิภาพ
3. Smart Service 4.0 ปัจจุบัน กฟน. ได้พัฒนาแอพพลิเคชันที่จะช่วยให้การบริการสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ MEA Smart Life,
MEA EV, MEASY และอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

สามารถบริหารจัดการปัจจัยความ
เสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ส่งผลให้องค์กรยังคง
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

่งยืน ประจ�ำปี 2561
16 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในอนาคต

สามารถบริหารจัดการปัจจัย สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร
ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่าง
ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผล ยั่งยืน
ให้องค์กรยังคงด�ำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง

การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นองค์กรดิจทิ ลั
ปัจจุบัน ระบบดิจิทัลได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญต่อทุกมิติในโลก ส่งผลต่อการปรับตัวของทุกหน่วย
ในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งองค์กรต่า ง ๆ ที่มีภารกิจตอบสนองความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชน ดั ง นั้ น
การปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานและระบบการบริการขององค์กรในองค์รวมสู่การด�ำเนินงานแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้วย
การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน (Digital Transformation) อย่างเท่าทันและรองรับแนวโน้มในอนาคต
จึงมีความส�ำคัญและสามารถสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างนวัตกรรม บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความคล่องแคล่วในการบริหารงาน ตลอดจนสร้างคุณภาพของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กฟน. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจส�ำคัญในการส่งมอบไฟฟ้าที่มั่นคง มีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและประชาชน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบดิจิทัลต่าง ๆ เป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตและด�ำเนิน
ธุรกิจ กฟน. ได้มีการพิจารณา ทบทวน และก�ำหนดให้การพัฒนาระบบบริการดิจิทัลเป็นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส�ำคัญขององค์กร
(แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)) เพื่อให้องค์กรเกิดการบูรณาการประเด็นด้านระบบดิจิทัล
เข้าสู่กระบวนการด�ำเนินงานอย่างทันท่วงทีตามเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตอบสนองเป้าหมายและนโยบาย
การพัฒนาประเทศในภาพกว้าง อาทิ “ประเทศไทย 4.0” แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์องค์กร (Strategy)

กฟน. น�ำโดยผู้บริหารขององค์กร มีกระบวนการเตรียม
ความพร้อม โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร วิเคราะห์ปัจจัยที่ต้องได้รับการส่งเสริมและปรับปรุง เพื่อ
ให้องค์กรมีศักยภาพในการน�ำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาเป็นก�ำลัง
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างบรรลุผล โดยพบว่า
ปัจจัยส�ำคัญประกอบด้วย กลยุทธ์องค์กร การสนับสนุนของผู้น�ำ 
ความตระหนักและความพร้อมของบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารองค์กรได้พิจารณาทบทวนและก�ำหนด
เป็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้
องค์กรได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กร
ดิจิทัล อีกทั้งส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจและ
วิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจองค์กรควบคู่กัน

องคกรดิจ�ทัล

การสนับสนุนของผูนำ

กลยุทธองคกร

ความตระหนักและ
ความพรอมของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ

วัฒนธรรมองคกร
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เพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล กฟน. เตรียมความพร้อมทั้งเชิงกลยุทธ์ โดยการวาง
Roadmap ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างความตระหนักของพนักงาน
คุณวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์
รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

การสนับสนุนของผู้น�ำ (Leadership Support)

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

ผู ้ บ ริ ห ารขององค์ ก รมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น และ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล โดยในปี 2561 กฟน. น�ำโดย
ผูบ้ ริหารมีการสือ่ สารเพือ่ สร้างแรงจูงใจและความเชือ่ มัน่ ให้กบั พนักงาน
ผ่านกิจกรรมในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ เช่น การสือ่ สารวิสยั ทัศน์ การสือ่ สาร
ในที่ประชุมของทุกหน่วยงาน การประชุมผู้บริหารสัญจร ฯลฯ รวมถึง
เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรท�ำงาน
สอดประสานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งผู้น�ำ
ด้านการปฏิรปู องค์กร (Change team) เพือ่ ให้สามารถตอบรับและถ่าย
ระดับการเปลีย่ นแปลงสูก่ ารปฏิบตั ขิ องพนักงานได้อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึง

  
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล
เป็นไปอย่างยั่งยืน กฟน. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านนวัตกรรม และกระบวนการท�ำงานเชิงดิจิทัล
โดยมี ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ รอง
ลงมาเป็นต้นแบบและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เกิดพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร โดยปี 2561
นอกเหนื อ จากการสื่ อ สารในโอกาสส� ำ คั ญ ต่ า ง ๆ
กฟน. มี ก ารด� ำ เนิ น การพั ฒ นาสู ่ อ งค์ ก รแห่ ง การ
เรียนรู้ผสานกับการจัดการความรู้ในองค์กร ผ่านการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ในการ
ท�ำงานทัง้ ในระดับหน่วยงาน ระดับสายงาน และระดับ
องค์กร ผ่านกิจกรรม MEA Knowledge Show อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
พนักงานของ กฟน. อันจะน�ำไปสู่การท�ำงานอย่าง
สอดประสานและการต่อยอดทางความคิด นอกจากนี้
มีการรวบรวมความรู้ที่ส�ำคัญ และน�ำมาถ่ายทอด
ผ่านเวทีเสวนาในงานวันวิชาการและเพิม่ ผลผลิตของ
กฟน. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานส�ำหรับ
การท�ำงานในอนาคต โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมใน
การปรับปรุงกระบวนงานด้านดิจิทัล

ความตระหนักและความพร้อมของบุคลากร
(Workforce Awareness and Skills)
บุคลากรในทุกระดับชัน้ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากการท�ำให้พนักงานเข้าใจถึง
ความส�ำคัญ และรู้สึกตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรยังจ�ำเป็นต้อง
ให้พนักงานมีความสามารถทีเ่ หมาะสม โดยในปี 2561 กฟน. ด�ำเนินการ
เสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
• การจัดอบรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อรองรับ
แนวคิดการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
• การจัดอบรม Innovation Booth Camp และจัดประกวดแนวคิด/
ผลงานที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรทดลองสร้าง
สินค้า หรือบริการใหม่ และทดลองใช้จริงเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และ
น�ำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
• การจัดอบรมและถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงานแบบยืดหยุ่น
(Agile) เพื่อให้สามารถจัดการโครงการภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบผลงานที่ลูกค้าได้รับประโยชน์
สูงสุด
่งยืน ประจ�ำปี 2561
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ตัวอย่างผลงาน/นวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน
การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
กระบวนงานภายใน

• พัฒนาระบบการรับคืนเงินยืมทดรองคงเหลือของ
หน่วยงาน และพนักงาน ผ่านบริการ Bill Payment
ของธนาคารกรุ ง ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) และ
พัฒนาโปรแกรมบันทึกบัญชีหกั ล้างเงินยืมทดรอง

คงเหลื อ และน�ำฝากธนาคารโดยอัต โนมัติ โดย
ด�ำเนินการได้ครบทุกหน่วยงานแล้ว
• พั ฒ นาระบบการจ่ายเงินเดือ น โบนัส และเงิน
สวัสดิการให้แก่พนักงาน และการจ่ายเงินได้ตาม
สิทธิให้แก่พนักงานพ้นสภาพ เป็นการโอนเงินทาง
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อ มทั้ ง มี ก ารออกค� ำ สั่ ง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก� ำ หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
• โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ งานด้ า น
กฎหมาย ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่องานด้าน
กฎหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการติดตาม
และบริหารส�ำนวนคดี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียก
ดูรายงานได้ทันที และเมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ลงในระบบแล้ว จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่
เกีย่ วข้อง เมือ่ ถึงเวลาหรือถึงเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด รวมถึง
การแจ้งเตือนวันที่ขาดอายุความ เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถด�ำเนินการได้อย่างทันท่วงที
• พัฒนาระบบ MEA Connext ส�ำหรับพนักงาน
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานได้ง่ายผ่าน Smart
phone เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถเข้ า ถึ ง และใช้
งานระบบการจัดการข้อมูลภายในองค์กรได้ทุกที่
ทุ ก เวลา อาทิ การค้ น หาข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ติ ด ต่ อ
พนักงาน ข้อมูลการตรวจสุขภาพ การลาผ่านระบบ
สลิปเงินเดือนออนไลน์ ฯลฯ รวมทั้งสามารถเข้าถึง
ข่ า วสารภายใน และสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
พนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่งในปี 2561 มีการน�ำร่องการใช้งานผ่าน
Ambassador ทุก ๆ การไฟฟ้านครหลวงเขต
Application MEA Smart Life

Android

IOS

• พัฒนาระบบบริหารงานภาคสนาม (Field Force Management)
โดยน�ำระบบงานอัตโนมัติเข้ามาเชื่อมโยงการท�ำงานกับกิจกรรม
งานภาคสนามและงานบริ ก ารแก้ ไ ขไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
สามารถแจ้งเหตุทางมือถือผ่าน MEA Smart Life Plus โดยระบบฯ
จะรับค�ำสั่งงานและส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่รถงานซึ่งท�ำให้เจ้าหน้าที่
สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที
• พัฒนา MEA EV Application เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งานรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าส�ำหรับค้นหาสถานีชาร์จรถ
ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA), บริษัท EA Anywhere (EA) และ
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) พร้อมแสดงเส้นทางไปยังสถานี
ชาร์จด้วยแผนที่ GIS ร่วมกับการน�ำทางของ Google Application
รวมถึงสามารถจองสถานีชาร์จทีล่ งทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวง
ได้ นอกจากนีย้ งั สามารถสัง่ เริม่ -หยุด ชาร์จไฟฟ้าได้ในทุกที่ ทุกเวลา
และทุกอุปกรณ์

การบริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• พัฒนาระบบ Application MEA Smart Life Plus
โดยเพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจสอบหรือติดตาม สถานะ
ขั้นตอนการด�ำเนินงานการขอใช้ไฟฟ้าส�ำหรับผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทเครื่องวัดฯ แบบ Automatic Meter
Reading (AMR) มี Dashboard ทั้งภาษาไทย
และอั ง กฤษส� ำ หรั บ แสดงข้ อ มู ล จ� ำ นวนหน่ ว ย
การใช้ไฟฟ้าของเครื่องวัดฯ ประเภท AMR/MDMS
เพิ่มรายการเครื่องวัดฯ โดยการอ่าน QR Code

Android

IOS

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดผลงาน/นวัตกรรมฯ ดิจิทัลส�ำหรับงานบริการลูกค้า เพิ่มเติมได้จาก
พาร์ทการพัฒนางานบริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 19
เมืองมหานคร

การพัฒนางานบริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
เป้าหมายปี 2561
• ได้รับการจัดอันดับ Doing Business - Getting the electricity
เป็น 1 ใน 10 ของโลก
• ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าธุรกิจหลัก ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 85
• ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 87
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของลูกค้าในปัจจุบนั ตลอดจนการแข่งขันในธุรกิจการบริการ
ระบบไฟฟ้าที่ขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสส�ำคัญส�ำหรับ กฟน. ในการพัฒนากระบวนงาน และคิดค้นรูปแบบการ
บริการใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประชาชน ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลามากยิ่งขึ้น  

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
• ยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ า นครหลวง ปี 2560-2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
ระบบไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศ
• ยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ า นครหลวง ปี 2560-2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการ
ดิจิทัล
• แผน MEA Smart Service 4.0 ที่ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐไทยแลนด์ 4.0  
• แผนรักษาลูกค้ารองรับการแข่งขัน

แนวทางการด�ำเนินงาน
กฟน. มีกระบวนการรับฟังลูกค้าในปัจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งพิจารณาวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้าที่
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางพัฒนา
และปรับปรุงบริการ โดยน�ำระบบเทคโนโลยีมาผสมผสาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น นวั ต กรรมบริ ก ารที่ ทั น สมั ย ตอบสนอง
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในปี 2561 กฟน. ริเริ่มด�ำเนินโครงการใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและพัฒนาความพึงพอใจของ
ลูกค้า ตัวอย่างดังนี้

่งยืน ประจ�ำปี 2561
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การขอใช้ ไ ฟฟ้ า ตามแนวทางการจั ด อั น ดั บ ความ
ยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
ของธนาคารโลก
กฟน. ปรับปรุงกระบวนงานขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ขนาดไม่เกิน
200 แอมแปร์ 3 เฟส 4 สาย เหลือเพียง 2 ขั้นตอน และด�ำเนินการ
เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 15 วัน

ยื่นเอกสารขอใชไฟฟา
และหนังสือรับรองระบบไฟฟาภายใน
พรอมชำระคาใชจาย

ปกเสาพาดสายภายนอก
พรอมติดตั�งเคร�่องวัดฯ

วันปฏิทิน

วันปฏิทิน

1

น�ำร่องการใช้มิเตอร์ ไฟแบบเติมเงิน
(Prepaid Meter)
กฟน. ร่ ว มกั บ
กทม. ลงนามความร่วม
มือโครงการน�ำร่องทดลอง
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งวั ด หน่ ว ย
ไฟฟ้ า ชนิ ดเติ มเงิ น และ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการ

14

จดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจากเดิมใช้ไฟฟ้าก่อนประมาณ
1 เดือน (Postpaid) มาเป็นการเติมเงินล่วงหน้าแบบออนไลน์
(Prepaid) น�ำร่อง ณ ตลาดบางกะปิ ซอยลาดพร้าว 127 โดย
เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเติมเงินเข้าระบบจะสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้
หากเงินในระบบใกล้หมด จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนหากต้องการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยระบบสามารถใช้งานได้งา่ ย สะดวก
รวดเร็ ว และช่ ว ยควบคุ ม การจั ด เก็ บ รายได้ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ย
ประหยัดการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Service Package
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจระบบบริการ
ไฟฟ้า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
สร้างความผูกพันกับลูกค้าขององค์กรในระยะยาว กฟน. จึง
ด�ำเนินกิจกรรม Service Package ในการให้บริการลูกค้าที่
เหนือความคาดหวัง โดยการให้บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัง
เครื่องวัดฯ  โดยปี 2561 เริ่มด�ำเนินการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ลาดกระบัง บางพลี และบางชัน ซึ่งได้รับผลตอบรับจาก
ลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี

การบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า
(Customer Relationship Management:
CRM, Customer Experience Management:
CEM)
กฟน. รวบรวมข้ อ มู ล เสี ย งของลู ก ค้ า ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์ ก�ำหนดกิจกรรมตอบสนองความต้องการ
ให้เหนือความคาดหวัง รวมถึงการเพิ่มความผูกพันของลูกค้า
กับองค์กร อาทิ
• งานเจ้าหน้าที่ดูแลพิเศษ (Ambassador Team)
• งานดูแลลูกค้ากลุม่ นิคมอุตสาหกรรม (MEA Now)
• การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
จุดสัมผัส
• การพัฒนาสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับ
ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ระบบ MEA Digital Payment
นอกจากนี้ ในรอบปี 2561 กฟน. มีการทบทวนและ
พัฒนากระบวนการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่าง
การด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังนี้

ลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
โครงการ / แผนงานในปี 2561

ผลการด�ำเนินงาน

การขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่ม
พัฒนาและปรับปรุงระบบ MEASY โดยลูกค้าสามารถขอใช้ไฟฟ้าผ่าน กระบวนการส�ำคัญ อาทิ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่และบริการอื่นๆ
Internet และสมาร์ทโฟน เพือ่ ขยายขอบเขตการบริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ให้รองรับทุกขนาดเครื่องวัดฯ และครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
ระหว่างการใช้ไฟฟ้า
ด�ำเนินแผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน และรื้อถอน เพิ่มเสถียรภาพต่อระบบไฟฟ้าและช่วยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้
เสาสายไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
น่าอยู่และปลอดภัย
พัฒนาระบบ MEA Digital Payment
สนับสนุนลูกค้าผ่านการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบ
การรับเงินจากลูกค้า เป็นการเพิ่มช่องทางการรับช�ำระเงินให้กับ
ลูกค้าผ่าน QR Payment/Crossbank กับทุกธนาคารพาณิชย์
ระบบการจัดท�ำใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และ การช�ำระค่าบริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้กับลูกค้าที่ช�ำระค่าไฟฟ้าผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ประกันหม้อแปลง หลักประกัน
สัญญา ค่าไฟฟ้า ค่าติดตั้งเครื่องวัด ผ่านระบบ Promptpay4All
ระบบ e LG (หนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์)  รองรับงานบริการผู้ใช้ ลูกค้าได้รับความสะดวก เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร
ไฟฟ้าทางด้านการค�้ำประกันการใช้ไฟ
หรือ กฟน.
*ปี 2561 มีธนาคารเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 8 ธนาคาร
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ลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
โครงการ / แผนงานในปี 2561

ผลการด�ำเนินงาน

ระหว่างการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มช่องทาง Social Media ในการให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการ
ด้านการใช้ชีวิตผ่านระบบดิจิทัลของลูกค้าและประชาชนที่ต้องการ
ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารโดยผ่านระบบ Social Monitoring
จัดท�ำโปรแกรมวิเคราะห์และแจ้งเตือนความผิดปกติของเครือ่ งวัดหน่วย
ไฟฟ้ารวมทัง้ อบรมเพือ่ ทบทวนความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านจดหน่วยไฟฟ้า

• การตรวจสอบเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ สามารถท�ำได้แบบอัตโนมัติ
• การแจ้งเตือนปัญหาถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องและโต้ตอบรวดเร็วฉับไว
• เกิดคลังความรูเ้ พือ่ ใช้ปรับปรุงกระบวนการแก้ไขในอนาคตได้
ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับความผิดปกติของเครือ่ งวัดหน่วยไฟฟ้าลดลง

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
โครงการ / แผนงานในปี 2561

ผลการด�ำเนินงาน

ระหว่างการใช้ไฟฟ้า
มีศูนย์ควบคุมระบบ Distribution Management System (DMS)
เพิม่ เติมในพืน้ ทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ ซึง่ เป็นพืน้ ทีน่ คิ มฯ
ทบทวนจุดจอดรถเวรฯ ส�ำหรับการเฝ้าระวังการเกิดไฟฟ้าขัดข้องตาม
จุดเสี่ยงต่างๆ

• บริการที่รวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ
• ระยะเวลาการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องลดลง
กระบวนการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้น
จึงสามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในปี 2561 กฟน. ได้มีการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพระบบไฟฟ้าและคุณภาพบริการ โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องมือเพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรงมากขึ้น อาทิ ปรับวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เป็นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) ทุกกลุ่มลูกค้า ปรับการประเมินความผูกพันและความภักดีที่มี
ต่อ กฟน. โดยข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการส�ำรวจ มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในอนาคต

การจัดอันดับ Doing Business Getting the electricity (อันดับ)

อันดับ 13
ของโลก

อันดับ 6
ของโลก

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจหลัก (ร้อยละ)

84.1

85.3

ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ร้อยละ)

86.5

87.5

รักษาอันดับฯ
เป็น 1 ใน 10 ของโลก
รักษาระดับความพึงพอใจฯ
ไม่ต�่ำกว่า 85.0
รักษาระดับความพึงพอใจฯ
ไม่ต�่ำกว่า 88.0

รักษาอันดับฯ
เป็น 1 ใน 10 ของโลก
รักษาระดับความพึงพอใจฯ
ไม่ต�่ำกว่า 85.0
ระดับความพึงพอใจฯ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

่งยืน ประจ�ำปี 2561
22 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. กับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กฟน. ให้ความส�ำคัญกับการ
ด� ำ เนิ น งานตามแนวทางการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสากล (Sustainable
Development Goals: SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างคุณค่า
อย่ า งยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
อย่างครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

1

16

3
14

4

13

5
12
11

แนวทางการขั บ เคลื่ อ นการ
ด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
กฟน. ก� ำ หนดนโยบายการ
ด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนเป็นกรอบการ
ด�ำเนินงานส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน
โดยขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานผ่ า นแผน
แม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ เ สริ ม สร้ า งความ
ยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวงปี 2560-2564  
(ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2) ซึ่ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลผ่ า น
คณะกรรมการก�ำกับดูแลเพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ของ กฟน. (ภายใต้ โ ครงสร้ า ง
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องการไฟฟ้ า
นครหลวง) และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
เพื่อผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดย
ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ป ระจ� ำ หน่ ว ยงาน
(Environmental Social Governance
Agent: ESG Agent) ทุกหน่วยงาน ควบคู่
ไปกับกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และความ
ตระหนักของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

นโยบายด้านความยั่งยืน
กฟน. ประกาศนโยบายความ
ยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานในการขั บ เคลื่ อ น

(102-11)

7
9

8

กฟน. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรระดับสากล
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเมืองมหานครบนรากฐาน
การบริหารงานที่บูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สั ง คม และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งมั่ น คง
ขับเคลื่อนด้วยนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญผ่านแม่บท
และแผนปฏิบตั เิ สริมสร้างความยัง่ ยืน ตลอดจนแนวทาง
การสนับสนุนให้พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรเกิดความตระหนัก
และมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน
คุณธีระวัฒน์ เทพอ�ำนวยสุข
รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม

การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งครอบคลุมสามมิติส�ำคัญได้แก่
สิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนเป็นกรอบแนวทางหลัก
ในการถ่ายระดับสูน่ โยบายด้านอืน่ ๆ อาทิ นโยบายสังคมและสิง่ แวดล้อม นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องการไฟฟ้านครหลวง นโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน ฯลฯ โดยในปี 2561 ได้มกี ารทบทวนนโยบายความยัง่ ยืน โดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมองค์กร และผลการด�ำเนินงาน
ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา
“การไฟฟ้านครหลวงมุง่ เน้นการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพระบบ
จ�ำหน่ายพลังไฟฟ้า และการบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยสร้างการ
ยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาสากลเพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ขององค์การสหประชาชาติ”
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แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวงปี 2560-2564
Environmental

Social

มุงสูการเปนองคกรชั�นนำดานอนุรักษ�พลังงาน
และสิ�งแวดลอมในระดับสากล

กฟน. ก� ำ หนดแผนแม่ บ ทและ
แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน การไฟฟ้า
นครหลวงปี 2560-2564 ซึ่ ง พั ฒ นาจาก
แนวทางความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจตาม
ESG (Environmental Social Governance)
ที่เน้นให้องค์กรด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขององค์กร: สังคมยอมรับและ
ให้ความไว้วางใจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
สร้างความไว้วางใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มแข็งของสังคมและรักษาสิง่ แวดล้อม
ซึ่งมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายภาย
ใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ ประหยัด
ค่าใช้จา่ ย และบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจ
ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้าทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยได้มีการก�ำหนดตัวชี้วัดตาม
แผนงานส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เชือ่ มโยงกับการบรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
โดยในปี 2561 ได้มีการพิจารณา
ทบทวน (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เพื่อให้แผนการ
ด� ำ เนิ น งานมี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ภารกิจองค์กร ตลอดจนแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตของ
สภาพแวดล้อม

มุงสูการเปนองคกรระดับแนวหนา
ที่ใสใจ และหวงใยสังคมไทย

Governance
มุงสูการเปนองคกรโปรงใส
ฉับไว และมีสมรรถนะสูง

การผลักดันเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนในองค์กรโดย ESG Agent
เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนเกิดประสิทธิผล
กฟน. ได้แต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประจ�ำหน่วยงาน (ESG Agent) ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน โดยมีการทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อมีส่วนร่วมหลักในการวางแผน ด�ำเนินการ และติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนส่งข้อมูลข่าวสารและ
สื่อสารแก่พนักงานในหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมตาม
กรอบ ESG
  
โดยในปี 2561 กฟน. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดท�ำ
แผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พร้อมทั้ง ศึกษา
ดูงานองค์กรภายนอกในหัวข้อ “การต่อยอดการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (ESG)” ให้แก่ ESG Agent เพือ่ ให้สามารถ
เพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ในการด�ำเนินการจัดท�ำแผนงานเพื่อบูรณาการ
ประเด็นด้าน ESG เข้าสู่หน่วยงานตลอดปี 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และความตระหนักด้านความ
ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร
ปี 2561 กฟน. มีการเสริมสร้างการรับรู้และความตระหนักด้านความ
ยั่งยืนตามกรอบ ESG ตัวอย่างดังนี้
• สือ่ สารผ่านช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กร อาทิ เสียงตามสาย โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ Social Media ฯลฯ
• การสื่อสารตามวิธีของ ESG Agent ประจ�ำแต่ละหน่วยงาน
• กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในปี 2561

... การสนับสนุนการบูรณาการประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ข้าสูก่ ระบวนการ
ท�ำงาน สิ่งส�ำคัญเริ่มจากการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ผ่านเรื่องราวใกล้ตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลายช่อง
ทาง เพื่อสร้างการรับรู้ให้พนักงานทุกระดับในหน่วยงานได้เห็นถึงความส�ำคัญและเข้าใจตรงกันว่าความใส่ใจต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และการท�ำงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมนั้นไม่ใช่ภาระเพิ่มเติม แต่เป็นความรับผิดชอบที่แฝงอยู่ในทุก
กระบวนการท�ำงาน รวมทัง้ การใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน และเมือ่ ทุกคนตระหนักรูก้ จ็ ะน�ำมาสูก่ ารเข้ามามีสว่ นร่วมด้วยความเต็มใจ
ริเริม่ ประสานประเด็นเหล่านีเ้ ข้าสูเ่ นือ้ งาน ซึง่ เมือ่ ทุกคนเริม่ ต้น ก็จะเป็นตัวอย่างทีด่ แี ละน�ำไปสูก่ ารขยายผลสูค่ นรอบข้าง
โดยอัตโนมัติ ตลอดจนประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่องค์กรและสังคมได้ในล�ำดับต่อไป …
คุณอ�ำไพ  ใจตั้งมั่น
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองบัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชี/
ESG Agent ประจ�ำฝ่ายบัญชี ปี 2560

่งยืน ประจ�ำปี 2561
24 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
และประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระส�ำคัญ
(102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

การไฟฟ้านครหลวงมีการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์กร แนวบริหารจัดการ
และผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท�ำงานของหน่วยงานภายในองค์กรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร
รับทราบ ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่รวมบริษัทร่วมทุนอื่น
รายงานความยั่งยืนของ กฟน. ประจ�ำปี 2561 เป็นรายงานความยั่งยืนฉบับที่ 6 ซึ่งจัดท�ำเนื้อหาสอดคล้อง
(In Accordance) กับมาตรฐานการรายงานสากล หรือ GRI Standards ในรูปแบบหลัก (Core Option) โดยเปิดเผย
ข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 ตามประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระส�ำคัญ (Material Topics)
จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร

ขั้นตอนการจัดท�ำเนื้อหาที่ใช้เปิดเผยในรายงาน
ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นความยั่งยืน

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ กฟน.
(Identification)

กฟน. รวบรวมและระบุประเด็นความยั่งยืนที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับ กฟน. (MEA relevant topics) จาก
ประเด็ น ความยั่ ง ยื น ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า
(Relevant electric topics) ที่มีการพิจารณาประเด็นความ
ยั่งยืนจากบริบทการด�ำเนินงานขององค์กร ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และบริบทความยั่งยืน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ใน
ปัจจุบนั และอนาคตทีม่ าจากแหล่งข้อมูลในและต่างประเทศ
ขอบข่ายภายในองค์กร
• ผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืน
อาทิ ทิศทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของ กฟน.
• ผลการส�ำรวจความคาดหวังและความต้องการของผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย กลุ ่ ม พนั ก งาน ผ่ า นการประชุ ม และ
แบบสอบถาม
• เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว
• แผนแม่บทการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

ขอบข่ายภายนอกองค์กร
• ผลการส�ำรวจความคาดหวังและความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้ก�ำกับนโยบาย คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
ลูกค้า ประชาชน ฯลฯ
• เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนตามกรอบของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs)
• ยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ
• ปัจจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต
เช่น Disruptive Technology

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของ

ประเด็ น ความยั่ ง ยื น ที่ มี ส าระ
ส�ำคัญ (Prioritization)

เป็นการก�ำหนดประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระส�ำคัญ
ของ กฟน. (MEA Material Topics) โดยพิจารณาจากระดับที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�ำคัญและระดับความส�ำคัญของ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินงานขององค์กร พร้อมทัง้ พิจารณาขอบเขตผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ จากประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ สี าระส�ำคัญดังกล่าว (Topic
Boundaries) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของผูแ้ ทนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 25
เมืองมหานคร

ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พิ จ ารณาร่ ว มให้ ค วามคิ ด เห็ น และ
เห็นชอบประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ สี าระส�ำคัญของ กฟน. ส�ำหรับเปิดเผย
ในรายงานความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นดังกล่าวมีความ
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ สอดคล้องกับความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความครบถ้ ว น

ของประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระ
ส�ำคัญ (Validation)

ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระส�ำคัญของ กฟน. (102-47)

Economic 5 ประเด็น

(MEA Material topics)
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ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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สูง

ระดับผลกระทบขององค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Environmental 4 ประเด็น

พลังงาน (Energy)
น�้ำ (Water)
มลอากาศ (Emissions)
การบริหารจัดการน�้ำทิ้งและของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ
(Effluents and Waste)

Social 9 ประเด็น

7

ต�่ำ

1. ผลเชิงเศรษฐกิจ (Economic Performance)
2. การต้านทุจริต (Anti-corruption)
3. การบริหารความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า
(Availability and Reliability)
4. การวิจัยและพัฒนาด้านการจ�ำหน่ายไฟฟ้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Research and Development)
5. การบริหารจัดการและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(Disaster / Emergency planning and response - Society)

10. การจ้างงาน (Employment)
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
12. การพัฒนาบุคลากร ทั้งทักษะการท�ำงานและด้านการใช้ชีวิต
(Training and Education)
13. ชุมชนท้องถิ่น (Local Communities)
14. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทีค่ ำ� นึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
(Customer Health and Safety)
15. ตลาดและการติดฉลาก (Marketing and Labelling)
16. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
(Customer Privacy)
17. การเข้าถึงไฟฟ้า (Access)
18. การเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
(Provision of Information)

การสร้างความเชื่อมั่นของรายงานความยั่งยืน
(Assurance)

การสือ่ สารเนือ้ หารายงานกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กลุ่มต่างๆ (Communication)

กระบวนการรวบรวมและได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดท�ำเนื้อหาที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
ได้รับการตรวจสอบและสอบทานความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนภายในรอบปีการรายงานจากผู้บริหารและหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ (Internal Assurance) นอกจากนี้ กฟน.
ยังได้ให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญให้การรับรอง
กระบวนการจัดท�ำรายงาน (External Assurance) เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้แก่รายงานความยั่งยืน

กฟน. มีการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนในรูปแบบ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ
เล่มรายงาน ตลอดจนเว็บไซต์ขององค์กร (www.mea.or.th)
ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผพู้ กิ ารสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้เป็นสากลและเป็นธรรม ตามมาตรฐาน WCAG
2.0 ของ W3G จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

่งยืน ประจ�ำปี 2561
26 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

แนวทางการยกระดับคุณภาพของการจัดท�ำ
รายงานในรอบปีถัดไป (Improvement)
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สามารถแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับรายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2561 (เช่น ความครบถ้วน
ของประเด็นความยั่งยืน ความยาก-ง่ายของการใช้ภาษา)
ได้หลายช่องทาง ได้แก่ แบบสอบถามท้ายเล่มรายงาน หรือ
เว็บไซต์ของ กฟน. โดยจะมีการรวบรวมในช่วงไตรมาสแรก
ของปีถัดไป พร้อมทั้งผนวกความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับกระบวนการจัดท�ำรายงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการ/ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียส�ำหรับ
การจัดท�ำรายงานฉบับถัดไป

QR Code ส�ำหรับการแสดงความคิดเห็นต่อเล่มรายงาน

ภาษาไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ (102-53)
ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง
อาคารส�ำนักงานเพลินจิต 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Email: suttirat.su@mea.or.th
โทรศัพท์ +66 2256-3000 ต่อ 3534, 3941, 4554

ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระส�ำคัญของ กฟน. ในรอบปี 2561
ขอบเขตของประเด็นความยั่งยืน
ประเด็น
ความยั่งยืน (Topics Boundaries) (102-46)(103-1)
ที่มีสาระส�ำคัญ ภาย
ภายนอก
ของ กฟน.
ใน
(MEA Material
ผู้ คู่ คู่
ผู้ ลูก ประ
Topics)
กฟน. ส่ง ค้า ความ ก�ำกับ ค้า ชา
(102-47)
มอบ ร่วมมือ นโยบาย
ชน

ภาษาอังกฤษ

เหตุผลที่ประเด็นความยั่งยืน
มีความส�ำคัญต่อองค์กร
(103-1)

การ
สนั
บสนุน
หัวข้อภายในเล่มที่
เป้
า
หมาย
รายงานแนวบริหาร การประเมินผล
การพั
ฒนา
จัดการและผลการ
(103-3)
ที
ย
่
ง
่
ั
ยืน
ด�ำเนินงาน
สากล
(103-2)
(SDGs)

GRI 201
ผลเชิงเศรษฐกิจ
(Economic
Performance)

• •• • • • •

ระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ ดี การก�ำกับดูแลกิจการ
ผ่าน
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ที่ดี
กระบวนการ
ผลประกอบการอยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ น ่ า
ยุทธศาสตร์
พอใจ รวมทั้งสามารถช่วยกระจาย
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ไปสู ่ ก ลุ ่ ม ผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม อาทิ
สามารถช�ำระเงินแก่ภาครัฐได้อย่าง
ครบถ้วนและตรงเวลา

9

GRI 205
การต้านทุจริต
(Anti-corruption)

•		•			• •

การด�ำเนินงานที่มีจริยธรรม โปร่งใส - การก�ำกับดูแล
และตรวจสอบได้ ถือเป็นแนวปฏิบัติ กิจการที่ดี
ขององค์ ก รที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยลดโอกาส - การประพฤติ
และความรุ น แรงของการเกิ ด เหตุ ปฏิบัติอย่าง
ทุ จ ริ ต ภายในกระบวนการท� ำ งาน มีจริยธรรม
ขององค์ ก ร ส่ ง ผลให้ ส ามารถลด ปราศจากทุจริต
ความสูญเสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากเหตุการณ์
ดังกล่าวได้

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน

16

G4-EU
การบริหารความ
พร้อมจ่ายและ
ความน่าเชื่อถือ
ของระบบไฟฟ้า
(Availability and
Reliability)

•					 • •

ไฟฟ้ า ถื อ เป็ น สาธารณู ป โภคขั้ น
พื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น ในการด� ำ รงชี วิ ต
ของประชาชนทุกคน กฟน.ในฐานะ
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ในสาม
จังหวัด มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
งาน เพื่ อ ให้ ร ะบบไฟฟ้ า มี ค วาม
น่าเชื่อถือ และสามารถส่งมอบไฟฟ้า
ให้แก่ลูกค้าและประชาชนได้อย่าง
ราบรื่นและต่อเนื่องตลอดเวลา

การบริหารความ
ผ่าน
พร้อมจ่ายและความ กระบวนการ
น่าเชื่อถือของระบบ ท�ำงานตาม
ไฟฟ้า
ภารกิจของ
หน่วยงาน

7

(201-1)

(205-1, 205-3)

(former EU6)

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 27
เมืองมหานคร

ขอบเขตของประเด็นความยั่งยืน
ประเด็น
(Topics
Boundaries) (102-46)(103-1)
ความยั่งยืน
ที่มีสาระส�ำคัญ ภาย
ภายนอก
ของ กฟน.
ใน
(MEA Material
ผู้ คู่ คู่
ผู้ ลูก ประ
Topics)
กฟน. ส่ง ค้า ความ ก�ำกับ ค้า ชา
(102-47)
มอบ ร่วมมือ นโยบาย
ชน
G4-EU
การวิจัยและ
พัฒนาด้าน
การจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(Research and
Development)

•			 • •

G4-EU
การบริหารจัดการ
และตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ
(Disaster/
Emergency
Planning and
Response)

•					 • •

GRI 302
พลังงาน
(Energy)

• •• • • • •

GRI 303
น�้ำ (Water)

•						•

(former EU8)

(former EU21)

(302-1)

(303-1)

่งยืน ประจ�ำปี 2561
28 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

เหตุผลที่ประเด็นความยั่งยืน
มีความส�ำคัญต่อองค์กร
(103-1)

การ
สนั
บสนุน
หัวข้อภายในเล่มที่
เป้
า
หมาย
รายงานแนวบริหาร การประเมินผล
การพั
ฒนา
จัดการและผลการ
(103-3)
ที
ย
่
ง
่
ั
ยืน
ด�ำเนินงาน
สากล
(103-2)
(SDGs)

ความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
บริ บ ทการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น
องค์กรจึงมีความจ�ำเป็นในการคิดค้น
พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ท�ำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันขององค์กรให้สอดคล้องกับ
บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และยกระดับ
ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าและ
งานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การวิจัยและ
พัฒนาด้านระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า
และการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ผ่าน
กระบวนการ
ยุทธศาสตร์

7

การกู้คืนระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กรณี เ กิ ด ภั ย
พิบัติและเหตุฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อ
เสถียรภาพของระบบจ�ำหน่ายและ
การให้บริการ มีสว่ นช่วยลดและจ�ำกัด
ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น แก่
ลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น
องค์ ก รจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
เตรี ย มความพร้ อ มกั บ การบริ ห าร
จัดการสถานการณ์ดังกล่าว

การบริหารจัดการ
เพื่อความต่อเนื่อง
และการตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน

1

พลังงานถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการ
ที่ ใ ช้ แ ล้ ว หมดไปและก่ อ ให้ เ กิ ด ด้านสิ่งแวดล้อม
มลอากาศจากการเผาไหม้ ซึ่ ง เป็ น
สาเหตุส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ดังนัน้ กฟน. ในฐานะ
หน่วยงานด้านพลังงานของประเทศ
จึงมุง่ มัน่ บริหารจัดการเพือ่ ให้พลังงาน
ที่ ใ ช้ ภ ายในองค์ ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งถือ
เป็ น การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและ
มี ส ่ ว นช่ ว ยประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า น
พลังงานให้กับองค์กร

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน และ
การด�ำเนินงาน
ตามเกณฑ์
Green office

น�้ ำ ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ใ ช้ การบริหารจัดการ
แล้ ว หมดไป หลายพื้ น ที่ ทั้ ง ในและ ด้านสิ่งแวดล้อม
ต่างประเทศก�ำลังเผชิญกับภัยแล้ง
น�้ำท่วม และน�้ำไม่มีคุณภาพเพียงพอ
ส�ำหรับบริโภคและอุปโภค ดังนัน้ กฟน.
จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห าร
จัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ถือ
เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวม
และมีส่วนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้
แก่องค์กร

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน และ
การด�ำเนินงาน
ตามเกณฑ์
Green office

9
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8
13

ขอบเขตของประเด็นความยั่งยืน
ประเด็น
(Topics
Boundaries) (102-46)(103-1)
ความยั่งยืน
ที่มีสาระส�ำคัญ ภาย
ภายนอก
ของ กฟน.
ใน
(MEA Material
ผู้ คู่ คู่
ผู้ ลูก ประ
Topics)
กฟน. ส่ง ค้า ความ ก�ำกับ ค้า ชา
(102-47)
มอบ ร่วมมือ นโยบาย
ชน
GRI 305
มลอากาศ
(Emissions)

• •• • • • •

(305-1, 305-2,
305-3)

•

เหตุผลที่ประเด็นความยั่งยืน
มีความส�ำคัญต่อองค์กร
(103-1)

การ
สนั
บสนุน
หัวข้อภายในเล่มที่
เป้
า
หมาย
รายงานแนวบริหาร การประเมินผล
การพั
ฒนา
จัดการและผลการ
(103-3)
ที
ย
่
ง
่
ั
ยืน
ด�ำเนินงาน
สากล
(103-2)
(SDGs)

ก๊าซเรือนกระจก เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ การบริหารจัดการ
ท�ำให้สภาพภูมิอากาศของโลกมีการ ด้านสิ่งแวดล้อม
เปลี่ ย นแปลง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงในยานพาหนะ
ประเภทต่างๆ และจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ดังนัน้ กฟน. ในฐานะหน่วยงาน
ด้านพลังงานของประเทศจึงให้ความ
ส�ำคัญกับการลดปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมของ
องค์กร

• • •

ปัญหาการจัดการขยะและน�ำ้ ทิง้ อย่าง การบริหารจัดการ
GRI 306
				
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งผลให้ ด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหาร
								
เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม
จัดการน�้ำทิ้งและ 		
ของเสียที่เกิด
กฟน. จึงให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จากกระบวนการ
จั ด การน�้ ำ ทิ้ ง และของเสี ย /ขยะ
ธุรกิจ (Effluents
อันตราย ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
and Waste)
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว
(306-2)

ผ่าน
กระบวนการ
ยุทธศาสตร์

12

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน และ
การด�ำเนินงาน
ตามเกณฑ์
Green office

3

13

12

GRI 401
การจ้างงาน
(Employment)

•				 •		•

พนักงานมีสว่ นส�ำคัญในการขับเคลือ่ น การดูแลพนักงาน
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายที่
ก�ำหนดไว้ทั้งงานในปัจจุบันและงาน
ในอนาคต ดังนั้นการบริหารจัดการ
บุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคล้อง
กั บ ลั ก ษณะงานในช่ ว งเวลาต่ า งๆ
รวมทั้งการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ถือเป็นหนึ่งปัจจัยในการสร้างความ
เข้มแข็งในองค์กร

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน

8

GRI 403
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
(Occupation
Health and
Safety)

•					 • •

การก�ำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
งาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ทีช่ ดั เจน และมีการควบคุมทีเ่ คร่งครัด
จะสามารถช่วยลดสาเหตุที่ท�ำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยทั้งจากสุขภาพและ
บริบทแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ลูกค้า
และประชาชน

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน

8

(401-1, EU15)

(403-1)

แนวทางบริหาร
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
พนักงาน

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 29
เมืองมหานคร

ขอบเขตของประเด็นความยั่งยืน
ประเด็น
(Topics
Boundaries) (102-46)(103-1)
ความยั่งยืน
ที่มีสาระส�ำคัญ ภาย
ภายนอก
ของ กฟน.
ใน
(MEA Material
ผู้ คู่ คู่
ผู้ ลูก ประ
Topics)
กฟน. ส่ง ค้า ความ ก�ำกับ ค้า ชา
(102-47)
มอบ ร่วมมือ นโยบาย
ชน

เหตุผลที่ประเด็นความยั่งยืน
มีความส�ำคัญต่อองค์กร
(103-1)

การ
สนั
บสนุน
หัวข้อภายในเล่มที่
เป้
า
หมาย
รายงานแนวบริหาร การประเมินผล
การพั
ฒนา
จัดการและผลการ
(103-3)
ที
ย
่
ง
่
ั
ยืน
ด�ำเนินงาน
สากล
(103-2)
(SDGs)

GRI 404
การพัฒนา
บุคลากร
ทั้งทักษะการ
ท�ำงานและ
ด้านการ
ใช้ชีวิต
(Training and
Education)

• • •			• •

GRI 413
ชุมชนท้องถิ่น
(Local
Communities)

• •			 • • •

กฟน. ตระหนักดีว่ากิจกรรมที่องค์กร
ด�ำเนินงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้ ง ทางบวกและทางลบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การ
ดังนัน้ กฟน. จึงให้ความส�ำคัญกับการ
ป้องกันและควบคุมผลกระทบที่เกิด
ขึ้นโดยพิจารณาประยุกต์มาตรฐาน
สากลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาปรับใช้

ผ่าน
การบริ ห ารจั ด การ
ผลกระทบจากการ กระบวนการ
ด�ำเนินงานต่อชุมชน ยุทธศาสตร์
และสังคม

GRI 416
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ค�ำนึง
ถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัย
ของลูกค้า
(Customer
Health and
Safety)

•					 • •

สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของ
ลู ก ค้ า ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รให้ ค วาม
ส� ำ คั ญ โดยมี ก ารพิ จ ารณาอย่ า ง
เป็ น ระบบตลอดวงจรกิ จ กรรมใน
กระบวนการทางธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ก าร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า องค์ ก รจะสามารถ
ก�ำจัดหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกระบวนการด� ำ เนิ น งานที่ อ าจ
ส่งผลต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของลูกค้า

ผ่าน
แนวทางบริหารอาชีว
อนามั ย และความ กระบวนการ
ปลอดภัยส�ำหรับคูค่ า้ ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
และผู้ใช้ไฟฟ้า
หน่วยงาน

GRI 417
การตลาดและ
การติดฉลาก
(Marketing and
Labeling)

•				 • • •

การสื่อสารการตลาดที่เป็นธรรมและ
มีความรับผิดชอบด้วยข้อมูลทีม่ คี วาม
ถูกต้องและเพียงพอ ช่วยให้ลูกค้า
ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ ่ ม ต่ า ง ๆ สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ผ่าน
ความรั บ ผิ ด ชอบใน
การให้ บ ริ ก ารและ กระบวนการ
การจั ด การข้ อ ร้ อ ง ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
เรียน
หน่วยงาน

(404-1)

(413-2)

(416-1, EU25)

(417-2)

่งยืน ประจ�ำปี 2561
30 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

พนั ก งานที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ การดูแลพนักงาน
และทั ก ษะเฉพาะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ลั ก ษณะงานทั้ ง ในปั จ จุ บั น และ
อนาคต ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้ า หมายตามที่ ก� ำ หนดได้ ดั ง นั้ น
การพั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพ
ของพนักงานให้สอดคล้องกับบริบท
ดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นต่อระดับความ
สามารถทางการแข่ ง ขั น ขององค์ ก ร
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่องค์กรต้อง
ตอบสนองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ผ่าน
กระบวนการ
ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน

4
8

16

ขอบเขตของประเด็นความยั่งยืน
ประเด็น
(Topics
Boundaries) (102-46)(103-1)
ความยั่งยืน
ที่มีสาระส�ำคัญ ภาย
ภายนอก
ของ กฟน.
ใน
(MEA Material
ผู้ คู่ คู่
ผู้ ลูก ประ
Topics)
กฟน. ส่ง ค้า ความ ก�ำกับ ค้า ชา
(102-47)
มอบ ร่วมมือ นโยบาย
ชน

เหตุผลที่ประเด็นความยั่งยืน
มีความส�ำคัญต่อองค์กร
(103-1)

การ
สนั
บสนุน
หัวข้อภายในเล่มที่
เป้
า
หมาย
รายงานแนวบริหาร การประเมินผล
การพั
ฒนา
จัดการและผลการ
(103-3)
ที
ย
่
ง
่
ั
ยืน
ด�ำเนินงาน
สากล
(103-2)
(SDGs)

GRI 418
ความเป็น
ส่วนตัวของ
ลูกค้า
(Customer
Privacy)

•					 • •

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมูลลูกค้า ถือเป็นสิทธิพื้นฐาน
ของลูกค้าที่ต้องได้รับ ดังนั้นองค์กร
จึงปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานเกีย่ วกับ
การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจ
ได้ ว ่ า จะไม่ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การ
รั่วไหลของข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

ผ่าน
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยและความ กระบวนการ
เ ป ็ น ส ่ ว น ตั ว ข อ ง ยุทธศาสตร์
ข้อมูลลูกค้า

16

G4-EU
การเข้าถึงไฟฟ้า
(Access)

•					 • •

การท� ำ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า
ถึ ง ไฟฟ้ า และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
โดยง่าย มีส่วนช่วยในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคม
โดยรวม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
จากการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

ผ่าน
การบริ ห ารความ
พร้อมจ่ายและความ กระบวนการ
น่าเชื่อถือของระบบ ท�ำงานตาม
ภารกิจของ
ไฟฟ้า
หน่วยงาน

1

G4-EU
การเปิดเผย
ข้อมูลการ
ด�ำเนินงานให้
เหมาะสมกับ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ
(Provision of
Information)

• •• • • • •

ผ่าน
กฟน. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยจัดท�ำให้มี ข่ า วสารของลู ก ค้ า กระบวนการ
ท�ำงานตาม
การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ และประชาชน
ภารกิจของ
องค์กรและกระบวนการขององค์กร
หน่วยงาน
ในรูปแบบทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อาทิ
กระบวนการขอ-ยกเลิกการใช้ไฟฟ้า
และความปลอดภัย

1

(418-1)

(former EU23,
EU28, EU29)

7

(former
EU24)

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 31
เมืองมหานคร

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรเข้าใจถึงความคาดหวัง/ความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรในองค์รวม ซึ่งท�ำให้องค์กรสามารถก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ค�ำนึงถึงผลกระทบในเชิงบวกและ
เชิงลบ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
              กฟน. ได้มีการพิจารณาระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรผ่านกระบวนการประเมินองค์กร ตามเกณฑ์ของระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal: SEPA) โดยผลการพิจารณาพบว่า
ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ประชาชน ผู้ก�ำกับนโยบาย
ผู้ส่งมอบหลัก คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และพนักงาน ซึ่ง กฟน. ให้
ความส�ำคัญต่อการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

อย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานความเป็นธรรม
เสมอภาค และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการ
ดูแลคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการ
และประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความส�ำคัญ กฟน. ได้สร้าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ
รวมทั้งได้ด�ำเนินการตอบสนอง และปรากฏผลการด�ำเนินงาน
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวอย่างช่องทาง
ความคาดหวัง/
ความต้องการ (102-44) การมีส่วนร่วม (102-43)

1. ลูกค้า และ   1) คุ ณ ภาพระบบไฟฟ้ า :
ระบบไฟฟ้าไม่ตก ไม่ดับ
2. ประชาชน
หรือกะพริบบ่อยครั้ง
2) คุณภาพการให้บริการ :
- ความถูกต้องของการ
จด/ แจ้งหน่วยการใช้
ไฟฟ้า
- ความรวดเร็วในการให้
บริการด้านต่างๆ

่งยืน ประจ�ำปี 2561
32 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

- งานประชุ ม /สั ม มนา
ลูกค้ารายใหญ่
(ปีละ 1 ครั้ง)
- กิจกรรมพบปะ/สร้าง
ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ กั บ
ลูกค้าส�ำคัญ
(ปีละ 4 ครั้ง)
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
(ปีละ 3 ครั้ง)/การออก
หน่วยบริการชุมชน
(ปีละ 3 ครั้ง)
- การส�ำรวจความ
พึงพอใจลูกค้า
(ปีละ 1 ครั้ง)
- การวิจัยตลาดเชิงลึก
(ปีละ 1 ครั้ง)
- การรั บ ข้ อ มู ล จากจุ ด
รั บ ช� ำ ระค่ า บริ ก าร
กฟน./ศู น ย์ บ ริ ก าร
One Stop service/
ศูนย์ด�ำรงธรรม/MEA
Call Center/MEA
Smart Life และ Social
Media (ตลอดปี)

ตัวอย่างการตอบสนอง

ตัวอย่างประเด็น
ผลลัพธ์ ปี 2561

- พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม
สั่ ง การ และจั ด การพลั ง งาน
ไฟฟ้ า ในระบบควบคุ ม ไฟฟ้ า
และระบบบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า (SCADA/EMS) และระบบ
บริหารจัดการการจ่ายพลังไฟฟ้า
ในระบบจ�ำหน่าย (DAS/DMS)
- ปรับปรุงกระบวนงานขอใช้ไฟฟ้า
ใหม่
- พั ฒ นาระบบรั บ ช� ำ ระค่ า ไฟฟ้ า
ผ่านตัวแทนแบบ Online Payment
- มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารช� ำ ระค่ า
ไฟฟ้าและแจ้งไฟฟ้าขัดข้องผ่าน
Application MEA Smart Life
- มีบริการแจ้งเตือนการประกาศดับ
ไฟล่วงหน้าหรือการประกาศไฟ
ดับฉุกเฉินวงกว้างผ่าน SMS Alert
- ปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้
รวดเร็วขึ้น
- เปิดช่องทางให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับ
ระบบไฟฟ้าผ่านศูนย์ด�ำรงธรรม
ระบบ MEA Call Center, MEA
Smart Life และ Social Media

- อันดับ Doing
Business - Getting
the electricity
- ดัชนีจ�ำนวนครั้ง
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลา
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)
- ระยะเวลาแก้ไข
ไฟฟ้าขัดข้อง
- ระยะเวลาในการรอ
ช�ำระค่าไฟฟ้า
- ความพึ ง พอใจต่ อ
คุณภาพบริการ

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ตัวอย่างช่องทาง
ความคาดหวัง/
ความต้องการ (102-44) การมีส่วนร่วม (102-43)

ตัวอย่างการตอบสนอง

ตัวอย่างประเด็น
ผลลัพธ์ ปี 2561

3. ผู้ก�ำกับ
นโยบาย

- ด�ำเนินการตามโครงการ - การประชุ ม ร่ ว มกั น - ด� ำ เนิ น การตามนโยบายและ - จ� ำ น ว น ว ง จ ร สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ กิโลเมตรของระบบ
ต่ า ง ๆ ให้ เ สร็ จ ทั น ตาม (ตลอดปี)
- การเข้ า พบเพื่ อ รั บ ภาครั ฐ อาทิ โครงการเปลี่ ย น จ�ำหน่ายพลังไฟฟ้า
แผนที่ก�ำหนด
- มีการก�ำกับดูแลที่ดี รวม ทราบความคาดหวัง ระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น - ผลประเมิ น ระดั บ
ถึงเปิดเผยข้อมูลผลการ ( ก ่ อ น เ ริ่ ม ท� ำ แ ผ น สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น รองรั บ การ คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
เป็นมหานครแห่งอาเซียน การ ความโปร่ ง ใสใน
ด�ำเนินงานตามความเป็น ยุทธศาสตร์)
- Vision Meeting (ก่อน พัฒนาระบบบริการบนพื้นฐาน การด� ำเนิ น งานโดย
จริง และครบถ้วน
เริม่ ปีบญ
ั ชี (พ.ย-ธ.ค.) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ป.ช. (ITA)
ตามนโยบาย Digital Economy

4. ผู้ส่งมอบ
หลัก

- ข้ อ มู ล /คุ ณ สมบั ติ ข อง - กิ จ กรรมสร้ า งความ - จัดท�ำสัญญาซื้อขายพลังไฟฟ้า - ระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า
ณ สถานีต้นทางที่ไม่
อุปกรณ์ในระบบจ�ำหน่าย สั ม พั น ธ์ / สั ม มนา ซึ่งครอบคลุมข้อก�ำหนดด้าน
เป็ น ไปตามสั ญ ญา
เทคนิค
(ตลอดทั้งปี)
ซื้อ-ขายไฟฟ้า
- MEA Open House - ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
- จ� ำ น ว น ค รั้ ง ข อ ง
(อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ข้อก�ำหนดในสัญญา
ความถี่ ไ ฟฟ้ า ที่ ไ ม่
ครั้ง)
เป็ น ไปตามสั ญ ญา
ซื้อ-ขายไฟฟ้า
- ร้อยละของการ
ส่ ง มอบพั ส ดุ ต าม
สัญญา
- การลงนาม Integrity - ควบคุ ม ติ ด ตามคุ ณ ภาพไฟฟ้ า - ร้ อ ยละของการส่ ง
Pact (เริม่ กระบวนการ และแจ้งเตือน/ประสานงาน หรือ ม อ บ บ ริ ก า ร ต า ม
ประชุมร่วมกัน กรณีที่ไม่เป็นไป สัญญาเป็นไปตามที่
จัดซื้อจัดจ้าง)
ก�ำหนด
ตามข้อก�ำหนดหรือเกิดปัญหา
- การวางแผนแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
กรณีฉุกเฉินร่วมกัน
- จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การประสานงาน
ระหว่างกัน
- ประชุ ม ร่ ว มกั น กรณี มี ก ารปรั บ
เปลีย่ นมาตรฐานทีก่ ระทบผูผ้ ลิต/
ผู้ส่งมอบแบบก่อนการผลิตเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด

5. คู่ค้า

- ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี / สร้ า ง - ประชุม/สัมมนาก่อน - ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตาม - อัตราความผิดพลาด
ของการส่งมอบเงิน
ทักษะความรู้/รับฟังเสียง การท�ำสัญญา (ตลอด สัญญา
- ตรวจสอบการด�ำเนินงานให้เป็น ของตัวแทนรับช�ำระ
ของคูค่ า้ เพือ่ น�ำมาพัฒนา ทั้งปี)
เงิน
ไปตามแผนงาน
งานบริการ
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- คู ่ มื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร - ประชุ ม ติ ด ตามงาน - ติดตามผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
บริการให้คู่ค้าเพื่อใช้เป็น สื่อสารผ่าน Internet/ วัน/เดือน/รายปี
แนวทางในการด�ำเนินงาน โทรศัพท์ (ตลอดทั้งปี) - ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น
ไปตามคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านใน
ระบบ
6. คู่ความ
ร่วมมือ

- การถ่ า ยทอดนโยบาย - ประชุ ม /สั ม มนากั บ - ประสานงานในการขออนุญาต - ความพึ ง พอใจกั บ
ร่วมกัน
คณะท� ำ งาน (ตลอด ท�ำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ คู ่ ค วามร่ ว มมื อ ใน
- การด�ำเนินงานที่ดีร่วมกัน ทั้งปี)
การด�ำเนินงานกับ
ต้องปฏิบัติ
- ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นการ - ป ร ะ ส า น ง า น ผ ่ า น - ก� ำ หนดรายละเอี ย ดการขอ กฟน.
ด�ำเนินงาน
ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร อนุ ญ าตฯ เช่ น รู ป แบบการ - ความส� ำ เร็ จ ของ
สื่อสารผ่าน Internet ก่อสร้าง เอกสารประกอบการ การด�ำเนินโครงการ
และท� ำ  MOU (เริ่ ม ขออนุญาตฯ
- ประชุมและปรึกษาหารือเพื่อหา
โครงการ)
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ร่วม
กัน เช่น การจัดกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

7. พนักงาน

-

ด้านองค์กร
- Vision
ด้านความส�ำเร็จในงาน
Communication
ด้านลักษณะงาน
Day (ไตรมาส 1)
ด้ า นความก้ า วหน้ า ใน - ปฐมนิ เ ทศต้ อ นรั บ
อาชีพ
พนักงานใหม่
(ปีละ 1 ครั้ง)
- ผู้บริหารสัญจร
(ปีละ 1 ครั้ง)
- ประชุมสายงาน
(ทุกเดือน)
- สือ่ สังคมออนไลน์ เช่น
Line, Twitter
Facebook, YouTube
และสื่อภายในองค์กร
(ตลอดทั้งปี)

่งยืน ประจ�ำปี 2561
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- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความ - ค ว า ม ผู ก พั น กั บ
พึงพอใจของพนักงานและความ องค์กร
- ความพึงพอใจของ
ผูกพันต่อองค์กร
- จัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจร เพื่อ บุคลากร
รั บ ฟั ง และแก้ ไ ขปั ญ หาของ - อั ต ราการเกิ ด โรค
จากการท�ำงาน
พนักงาน
- สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ให้มีบรรยากาศที่ดี และมีความ
ปลอดภัย
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน
- ตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี ใ ห้ กั บ
พนักงานทุกกลุ่ม
- จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสม

(102-12)

กฟน. ด�ำเนินกิจการตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ปฏิบตั ติ ามกรอบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และยังได้น�ำหลักการและความริเริ่มทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
Global Reporting Initiative: GRI มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise
Risk Management- Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission :
COSO ERM รวมทั้งหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk management-Principles and guidelines) ของส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก. 31000: 2555) ซึง่ สอดคล้องกับคูม่ อื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในปี 2555 ตามที่ สคร. ก�ำหนด เป็นต้น
จากการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ท�ำให้ปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียน และกรณีพิพาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(102-13)

นอกจากนี้ ผู้บริหารและหน่วยงานของ กฟน. ยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการและสมาชิกในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาด้านระบบจ�ำหน่าย ตลอดจนองค์กร/หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยองค์กรได้น�ำแนวทางปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนภายในองค์กร ตัวอย่างที่ส�ำคัญ ดังนี้

ด้านระบบจ�ำหน่าย

• สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA)
• International Council on Large Electric Systems
(CIGRE)
• Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities
(HAPUA)
• The Association of the Electricity Supply Industry
of East and Western Pacific: AESIEAP
• สมาคมสถาบั น วิ ศ วกรไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
นานาชาติ (IEEE Thailand)
• สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
• ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• คณะท�ำงานขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• คณะท� ำ งานศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการก� ำ หนดมาตรการ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส�ำหรับผู้ผลิตและ
ผู้จ�ำหน่ายพลังงาน (Energy Eff iciency Resource Standard
: EERS)
• คณะอนุกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์ กลั่นกรอง และคัดเลือก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส�ำหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์การเกษตร
• คณะท�ำงานวิชาการจัดท�ำรายงานสถานภาพผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ (PV Status Report)
• คณะท�ำงานบูรณาการการท�ำงานโครงการศึกษาศักยภาพเชิง
พื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทย
• กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร   ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมสาขา
การจัดงานแสดงสินค้า ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
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มิติเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานสำคัญ ป 2561
ผลการทดสอบจร�ยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงาน
รอยละ 85.2

จำนวนครั�งที่ไฟฟาขัดของเฉลี่ย (SAIFI)
1.199 ครั�ง/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป

ระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน
อยูในระดับสูงมาก 91.1 คะแนน

ดำเนินการฝกซอมแผนความตอเนื่อง
ทางธุรกิจโดยมีผลการฝกซอมดีกวา
ระยะเวลาเปาหมาย

ระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของเฉลี่ย (SAIDI)
31.754 นาที/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป

ผลงานที่ผานการคัดเลือกเปน
นวัตกรรมสิ�งประดิษฐ และการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
สะสม 168 ผลงาน

่งยืน ประจ�ำปี 2561
36 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

16

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป้าหมายปี 2561
• ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ*
อยู่ในระดับสูงมาก (80-100 คะแนน)
• พนักงานมีผลการทดสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณสูงกว่าร้อยละ 80
หมายเหตุ: *การประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
(103-1)

ในการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร นอกเหนือจากประสิทธิภาพ
ของระบบไฟฟ้าที่มั่นคง และคุณภาพการบริการแล้ว การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึงการจัดสรรทรัพยากร
และงบประมาณอย่างเหมาะสม การด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม ปราศจากทุจริต
ถือเป็นบทบาทและความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

แนวทางการด�ำเนินงาน

• หลั ก การและแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.)
• แนวนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐทีม่ ตี อ่ รัฐวิสาหกิจ (SOD)
• การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลเพื่ อ การพั ฒ นา
ที่ยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการไฟฟ้านครหลวง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ก� ำกั บ กลั่ น กรองงาน
ส�ำคัญ
• นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และนโยบายอื่ น ที่
เกีย่ วข้อง อาทิ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน นโยบายการรับ
และให้ของขวัญ
• ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 - 2564 (ปรับปรุง
ครั้ ง ที่ 2) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 สั ง คมยอมรั บ และให้ ค วาม
ไว้วางใจ
• การก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานของพนักงาน
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการการไฟฟ้ า นครหลวง ตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติต่าง ๆ
โดยน�ำหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) และแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
(SOD) รวมถึง กฟน. ได้พัฒนาการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลมาเป็นกรอบใน
การปฏิบัติ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่โปร่งใส
มีคุณธรรม ที่ได้รับการยอมรับจากสากล นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของการไฟฟ้า
นครหลวง คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี เพื่อก�ำกับกลั่นกรองงานส�ำคัญหรืองานที่ต้องการ
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น รวมทั้ ง จั ด สรรทรั พ ยากรและ
งบประมาณอย่างเหมาะสมเพือ่ ติดตาม ปรับปรุงและยกระดับ
การด�ำเนินงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางและเป้ า หมายของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 37
เมืองมหานคร

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(102-18)

คณะกรรมการ
การไฟฟานครหลวง

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแล
เพ��อการพัฒนาที่ยั�งยืนของ
การไฟฟานครหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายบร�หารความเสี่ยงองคกร/
ฝายกิจการสังคมและสิ�งแวดลอม

ฝายตรวจสอบภายใน

ตัวแทนดานสิ�งแวดลอม สังคม และ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประจำหนวยงาน (Environmental
Social and Governance Agent :
ESG Agent

กฟน. มีการจัดท�ำวิธีปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของ กฟน. ซึ่งระบุถึงค่านิยมและหลักการ เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เผยแพร่ผา่ นระบบ
Internet และ Intranet โดยได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาสอบทาน ทบทวนให้มีความเหมาะสม
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ เ ป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
นอกจากนี้ กฟน. ได้จัดท�ำจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานขึ้น
เป็นข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยพนักงานมีการ
ลงนามรับทราบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจว่า
สิทธิและความคาดหวังที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มจะได้รับ
การปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม

่งยืน ประจ�ำปี 2561
38 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ เป็น
กรอบปฏิบตั ภิ ายในองค์กรเพือ่ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ภารกิจ โดยเข้าถึงรายละเอียดได้ที่นี่

ตัวอย่างการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561
โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• สื่อสารแนวทางการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแนว พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
• จัดการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและข้อปฏิบัติส�ำหรับ
คู่ค้าและผู้ส่งมอบ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงสื่อสารนโยบาย
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับคู่ค้าและผู้ส่งมอบ

• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน ส�ำหรับผู้บริหารของ กฟน. เพื่อให้
เชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถ
วางแผน/มาตรการควบคุมภายใน และป้องปรามทุจริต
คอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ด�ำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต ที่ได้ประกาศให้หน่วยงานของรัฐน�ำข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้ โดยคัดเลือกโครงการทีเ่ ป็น
ภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ
• จั ด พิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมในการด� ำ เนิ น โครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2559

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

ระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับ
สูงมาก (80-100 คะแนน)

91.1

91.9

92.7

80-100

80-100

พนักงานมีผลการทดสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสูงกว่าร้อยละ 80

-

85.2

94.8

สูงกว่า
ร้อยละ 80

สูงกว่า
ร้อยละ 90

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 39
เมืองมหานคร
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มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง และการกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
เป้าหมายปี 2561 (103-2)

กระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรงในการสนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ไม่น้อยกว่า 54 พื้นที่ / ชุมชน
(103-2, former EU 23)

กฟน. มีการด�ำเนินกิจการภายใต้การก�ำกับดูแลเชิงนโยบายจากภาครัฐ จึงมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
ให้กับสังคมและชุมชน ด้วยการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ผ่านการสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐในการร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน การพัฒนาอาชีพแก่คนใน
ชุมชน การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อสังคมส�ำหรับผู้พิการ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน กฟน. มีแนวทางบริหารค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานให้ไม่เกิน
กรอบค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ มีการวางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่าย
ในระดับปฏิบัติการผ่านโครงการ Quality Improvement Program/Process: QIP ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพการท�ำงาน
โดยหน่วยงานประเมินปัญหาของกระบวนการท�ำงานจากเสียงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้ส่งมอบหลัก ที่ท�ำให้เกิด
ความสูญเสียในด้านต่าง ๆ หรือประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น ควบคุมไปกับระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง และการกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง

จ�ำนวน (ล้านบาท)

รายละเอียด
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
รายได้
การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ / เจ้าของเงินทุน
การลงทุนในชุมชน
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (ก�ำไรส�ำหรับปี)

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
กระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ในการสนับสนุนไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน
ไม่น้อยกว่า 54 พื้นที่ / ชุมชน

่งยืน ประจ�ำปี 2561
40 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

(102-7, 201-1)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

192,311.67

190,591.41

196,760.71

164,495.14
9,308.37
7,040.66
89.33
11,378.17

165,343.77
9,257.81
5,059.50
75.23
10,855.10

171,682.69
9,610.68
6,266.00
89.06
9,118.30

(103-2, former EU 23)

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561
ด�ำเนินบรรลุผลตามเป้าหมาย

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในอนาคต

ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน และพิจารณา
ยกระดับ / ต่อยอดแนวทางการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
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การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ปราศจากทุจริต
(102-16)

เป้าหมายปี 2561

(103-2)

ไม่มีเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นการทุจริต
(103-1)

การสร้างความมัน่ ใจว่าปฏิสมั พันธ์ทกุ ด้านขององค์กรเป็นไปอย่างมีจริยธรรม
ปราศจากการทุ จ ริ ต โดยมี ก ระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต และ
มาตรการจัดการที่เป็นระบบ ครอบคลุมทุกกระบวนงานซึ่งส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กรทุกกลุ่มโปร่งใสและตรวจสอบได้ ถือเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่มีส่วน
ช่ ว ยลดโอกาสและความรุ น แรงของการเกิ ด เหตุ ทุ จ ริ ต ภายในกระบวนการท� ำ งาน
ขององค์กร ส่งผลให้สามารถลดความสูญเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน (103-2)
•
•
•
•

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 - 2564
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับ
และให้ความไว้วางใจ
• ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO 2013
• การลงนาม MOU ระหว่ า งผู ้ น� ำ ระดั บ สู ง และหั ว หน้ า
หน่วยงานทัง้ หมด เพือ่ แสดงเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ปลูกจิตส�ำนึก
ให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร

แนวทางการด�ำเนินงาน
กระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม ปราศจากทุจริต (103-2, 205-1)
กฟน. มีกระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ
อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม ปราศจากทุ จ ริ ต เพื่ อ ทบทวนอุ บั ติ ก ารณ์
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
ด้านจริยธรรม ร้อยละ 100 ของกระบวนการในหน่วยงาน กฟน.
ทีอ่ าจกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ครอบคลุมเรือ่ งการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต จากนั้ น จึ ง จั ด ท� ำ แผนและมาตรการเชิ ง ป้ อ งกั น
พร้อมติดตามและสอบทานการประพฤติปฏิบัติ ผ่านระบบ
การควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากล COSO 2013
เป็นประจ�ำ
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ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

2

ก�ำหนด/ทบทวนประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ กฟน. จาก
อุ บั ติ ก ารณ์ ภ ายในและภายนอก
องค์กร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม

3

ประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรม
ที่ อ าจมี ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ของกระบวนการในหน่วยงาน กฟน.
ร้ อ ยละ 100 ครอบคลุ ม เรื่ อ ง
การต่อต้านการทุจริต
(205-1)

จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ
เพื่อจัดท�ำแผน
และมาตรการ
เชิงป้องกัน

4
ก�ำหนดมาตรฐาน อาทิ
จรรยาบรรณ
แนวปฏิบัติ
และการตรวจติดตาม

7
ผู้บริหารติดตามผล

6
ติดตามและสอบทาน
สอบทานโดยหัวหน้างานทุกระดับ
สอบทานการประเมินผ่านระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐาน
COSO 2013 ของทุกหน่วยงาน
ทุกปี

5
ส่งเสริม/สื่อสารแนวปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน

ให้กระบวนงาน
ความเสี่ยงด้านทุจริต
เป็นกระบวนงาน
ในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของ
ทุกหน่วยงาน

พนักงาน: การอบรม การเน้นย�้ำ
ในกิจกรรมผู้บริหารสัญจร
ปฐมนิเทศ ฯลฯ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
คุณค่า: การลงนามข้อตกลง
คุณธรรม การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

ให้บุคลากรรายงาน
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

(103-2)

่งยืน ประจ�ำปี 2561
42 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง
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ตัวอย่างการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
กลุ่ม
เป้าหมาย

ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเชิงป้องกัน

(103-2)

การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

พนักงาน

การทุจริตในองค์กร

• อบรมจริยธรรมทุกปี
• สุ่มตรวจสอบแบบไม่แจ้ง
• ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาควบคุ ม ให้ทราบล่วงหน้า
และตรวจสอบตามระบบ (Surprised Check)
การควบคุมภายใน
• ทบทวนระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน

ผู้ส่งมอบ
และคู่ค้า

การรับสินบน/ของขวัญ • อบรมสั ม มนาในเรื่ อ ง • ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสอบทาน
(ความขัดแย้งทาง
แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ซื้ อ การรายงานความขัดแย้ง
ผลประโยชน์)
จั ด จ้ า ง และนโยบาย ทางผลประโยชน์
ต่อต้านการทุจริต
• ตรวจสอบการรายงาน
ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง ท า ง ผ ล
ประโยชน์ ความผิดปกติ
ของข้อมูลในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด

นอกจากนี้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม สามารถแจ้ ง
เบาะแสการกระท�ำผิด หรือเรื่องร้องเรียนได้ ในช่องทาง
อื่น ๆ ติดตามได้ที่นี่

กฟน. พัฒนาช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ กฟน. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(MEA Whistle Blowing System) ซึ่งมีกลไกส�ำคัญในการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส
การกระท�ำทีท่ จุ ริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงสามารถติดตาม
สถานะการด�ำเนินการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้รับการยืนยันว่า
เป็นการทุจริต

ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ยื น ยั น ว่ า เป็ น การทุ จ ริ ต ใน
องค์กรอย่างมีนยั ส�ำคัญ และ
ไม่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ด้านการเงินขององค์กร  

(103-2, 205-3)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2561

0

0

เป้าหมาย
เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน การด�ำเนินงาน
ปี 2562
ในอนาคต
0

0
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7

การบริหารความพร้อมจ่าย
และความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

• SAIFI 1.234 ครั้ง/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี
• SAIDI 36.551 นาที/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี
• รองรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand)
ในรอบปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดร้อยละ 100
(103-1)

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ถือเป็นพื้นที่ศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็น
แหล่งที่ต้ังของสถานที่ส�ำคัญมากมาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของประเทศ อาคารส�ำนักงานขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
(former EU 23)

ไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านภาคอุตสาหกรรม การค้า
และบริการ รวมทั้งคุณภาพไฟฟ้า
ในฐานะที่ กฟน. เป็นผู้ให้บริการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว จึงมุง่ มัน่ บริหารจัดการเพือ่ ให้ระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ามีความมั่นคง มีเสถียรภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือและสามารถส่งมอบ
ไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าและประชาชนได้อย่างราบรืน่ และต่อเนือ่ ง
ตลอดเวลา รองรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum
Demand) ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนสามารถให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 พร้อมกับให้ความส�ำคัญกับ
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศและรูปแบบการใช้ชีวิตในเมือง (Urbanization)
สอดคล้องกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเขต
จ�ำหน่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

่งยืน ประจ�ำปี 2561
44 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

(103-2)

• การบูรณาการปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานขององค์กร
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต นโยบายสาธารณะจากภาครัฐและ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ Thailand 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
• นโยบายและแผนแม่บทการพัฒนาระบบเครือข่ายสมาร์ทกริด
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน
การขับเคลือ่ นกรุงเทพมหานครสูม่ หานครแห่งอาเซียน
• ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560-2564 (ปรับปรุง
ครัง้ ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าสูค่ วาม
เป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างการเติบโต
• กลยุ ท ธ์ ใ นการตอบสนองนโยบายสาธารณะจากภาครั ฐ
ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
• แผนงาน หรื อ โครงการส� ำ คั ญ อาทิ แผนปรั บ ปรุ ง และ
ขยายระบบจ�ำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564
แผนแม่บทการพัฒนาระบบ Smart Grid (โครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ) ปี 2560-2579 แผนงานเปลี่ยนสายอากาศเป็น
สายใต้ดิน พ.ศ. 2559-2568
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การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้
มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย (103-2, former EU 6)
นโยบายประเทศ/
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงาน
ทั้งปัจจุบันและอนาคต
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับ 12
• นโยบายและแผนแมบทการพัฒนาระบบ
เคร�อขายสมารทกร�ด ของประเทศไทย
พ.ศ. 2558 - 2579
• กรุงเทพมหานครสูมหานครแหงอาเซ�ยน
• การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
ธุรกิจไฟฟา (Disruptive Technology)
• ฯลฯ

การดำเนินงานป 2561

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ
• แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหนายพลังไฟฟา
ฉบับที่ 12 ป 2560 - 2564
• แผนแมบทการพัฒนาระบบ Smart Grid
(โครงขายไฟฟาอัจร�ยะ) ป 2560 - 2579
• แผนงานเปลี่ยนสายอากาศเปนสายใตดิน ป 2559-2568

ตัวช�้วัด (EU 28, EU 29)

คาพยากรณความตองการใชไฟฟา
ในอนาคต

เปาหมายป 2564

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน

SAIFI (ครัั้ง/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป)

1.234

1.199

SAIDI (นาที/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป)

36.551

31.754

✓

✓

100

100

รองรับความตองการ
ไฟฟาสูงสุด (เมกะวัตต)
ปร�มาณไฟฟามีเพ�ยงพอกับ
ความตองการครอบคลุม
พ��นที่เปาหมาย (รอยละ)

ECN

ALU
BM
A

H
CY

EMER

UNIT

GEN

AMBULANCE

AMBULANCE
AMBULANCE
AMBULANCE

AMBULANCE
AMBULANCE
AMBULANCE

• ระบบไฟฟามีความนาเช�่อถือ
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และครอบคลุม
ในทุกพ��นที่เปาหมาย
• SAIFI = 0.728 ครั�ง/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป
• SAIDI = 22.291 นาที/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป

แผนปรับปรุงและขยายระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564

(103-2, former EU 6, former EU 23)

เป้าหมาย

ปรับปรุงและขยายระบบจ�ำหน่ายพลังไฟฟ้า ให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับความต้องการพลังไฟฟ้าที่จะ
เพิ่มขึ้น ในปี 2560-2564 และเสริมสร้างความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมถึงรองรับยุทธศาสตร์องค์กร
กฟน. มีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี 2564 โดยอ้างอิงปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากปี 2558 พบว่าความต้องการไฟฟ้า
ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ กฟน. จะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 3.15 ต่อปี โดย กฟน. เตรียมแผนงานเพือ่ รองรับปริมาณไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ผ่านหลาย
แผนงาน/โครงการ อาทิ แผนงานพัฒนาระบบสถานีตน้ ทางและสถานียอ่ ย แผนงานพัฒนาระบบสายส่งพลังไฟฟ้า แผนงานพัฒนา
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต�่ำ แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 เป็น 24 เควี และ  69 เป็น 115 เควี และแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้ง Low impedance transformer และ Capacitor เพื่อลดพลังงานสูญเสียในระบบ
ไฟฟ้า  (Loss)

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ปี 2564
ความต้องการไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

หน่วยซื้อ
(ล้านหน่วย)

หน่วยขาย
(ล้านหน่วย)

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)

10,717.58

61,995.12

59,763.30

3,969,652
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กฟน. มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จําเป็น ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ ในปี 2561 กฟน.
สามารถดําเนินงานตามแผนงาน ที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความสําเร็จของโครงการที่กําหนด

การด�ำเนินงานในปี 2561
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการลด SAIFI, SAIDI และ LOSS รวมทั้งบ�ำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา กฟน. มีการด�ำเนินการครอบคลุมการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในวงจรตาข่ายและนอกเขตวงจรตาข่าย
ตัวอย่างดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างสายป้อนตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อลด SAIFI, SAIDI และ LOSS ปี 2560 - 2564
การด�ำเนินงาน
ก่อสร้างสายป้อน

เป้าหมาย ปี 2561
ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
36 สายป้อน

แผนงานพัฒนาระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย
ก่อสร้างและเพิ่มขนาดสถานีย่อย
ปรับปรุงสถานีย่อย

ผลการด�ำเนินงาน

ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
และระยะเวลาที่ กฟน. ก�ำหนด สะสม 321 สายป้อน
ร้อยละ 100

480 เอ็มวีเอ 5 แห่ง ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
และระยะเวลาที่ กฟน. ก�ำหนด
ร้อยละ 100
4 แห่ง

เปลี่ยนอุปกรณ์สถานีย่อยเสื่อมสภาพ 12 แห่ง

แผนงานพัฒนาระบบสายส่งพลังไฟฟ้า
ก่อสร้างใหม่และเพิ่มขนาด
ปรับปรุง

24.0 วงจรกิโลเมตร ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
และระยะเวลาที่ กฟน. ก�ำหนด
ร้อยละ 100
17.0 วงจรกิโลเมตร

เปลี่ยนทดแทนที่เสื่อมสภาพ

8.3 วงจรกิโลเมตร

แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 เป็น 24 เควี
เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก  12 เป็น
24 เควี

่งยืน ประจ�ำปี 2561
46 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
48 ตารางกิโลเมตร

เป้าหมาย ปี 2564

ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
สะสม 2,800 เอ็มวีเอ
26 แห่ง
ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
สะสม 11 แห่ง
ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
สะสม 28 แห่ง
ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
สะสม 283.8
วงจรกิโลเมตร
ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
สะสม 92.9 วงจรกิโลเมตร
ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
สะสม 42.5 วงจรกิโลเมตร

ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน • ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
และระยะเวลาที่ กฟน. ก�ำหนด
สะสมประมาณ 183.4
ร้อยละ 100
ตารางกิโลเมตร
• ระบบแรงดัน 24 เควี
เพิ่มเป็นร้อยละ 99.7
ของพื้นที่ในเขตจ�ำหน่าย
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แผนแม่บทการพัฒนาระบบ Smart Grid (โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ) ปี 2560-2579

(former EU 6)

เป้าหมาย
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารระบบไฟฟ้าที่รองรับการผลิต จัดเก็บ และจัดสรรพลังงานในปัจจุบันและอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุน และจูงใจผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีการลงทุนติดตั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ
แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่มีการ
ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการ
ความสะดวกสบายและยังสามารถเป็นฝ่ายผลิตไฟฟ้าได้เอง
จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซล โดยเฉพาะเขตเมืองมหานคร
ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ล้วนต้องการการบริหารที่รองรับการผลิต
จัดเก็บ และจัดสรรพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ใส่ใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
หมุนเวียน
กฟน. มุง่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ เชื่อถือได้ มีความมั่นคง และ
มีประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการลงทุนพัฒนาระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าตามทิศทางการพัฒนา

ของประเทศในการก้าวสู่มหานครแห่งอาเซียน ซึ่งมีแผนงาน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยปี 2558-2579 โดยเน้น
ประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าและประเทศชาติเป็นหลัก ภายใต้การ
บูรณาการประเด็นส�ำคัญ 3 ด้าน
• Excellent Reliability & Power Quality : การพัฒนา
โดยเน้นการยกระดับความมั่งคง เชื่อถือได้และคุณภาพไฟฟ้า
ของระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
• Excellent Service : การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับ
คุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
• Excellent Energy : การพัฒนาระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงานในปี 2561
กิจกรรมการลงทุนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ในปี 2561 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
1. โครงการตามแผนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564)
ของ ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย
ในปัจจุบัน
ในล�ำดับต่อไป
(MEA-01)
โครงการน�ำร่องระบบ
บริหารจัดการพลังงาน
ในอาคารที่ท�ำการ
การไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบ
สมาร์ทกริด

สนับสนุนการใช้งานระบบ
บริหารจัดการพลังงาน
ในอาคารพาณิชย์ (Building
Energy Management
System : BEMS) ให้รองรับ
มาตรการการตอบสนอง
ทางด้านโหลด (Demand
Response) แบบกึง่ อัตโนมัติ
หรืออัตโนมัติ และมีการรับซือ้
ก�ำลังไฟฟ้าทีส่ ามารถลดลง
ได้ในช่วงพีค หรือทีเ่ รียกกันว่า
Negawatt แทนการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า

อยู่ระหว่างการพัฒนา
ชุดต้นแบบในการ
ควบคุมโหลด
(Prototype) ประเภท
เครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคาร

ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มทดสอบกระบวนการ
ตามแผนงานและ ตามโครงการน�ำร่อง
ระยะเวลาที่ กฟน.
ก�ำหนด ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

การด�ำเนินงาน
ในปัจจุบัน

ผลการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงาน
ในล�ำดับต่อไป

(MEA-02)
โครงการน�ำร่อง
การตอบสนอง
ด้านโหลดและ
กลไกราคาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

สามารถลดความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดได้
จ�ำนวน 100 เมกะวัตต์

จัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การด�ำเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล และสามารถ
ใช้งานร่วมกับศูนย์
สั่งการการตอบสนอง
ด้านโหลด (DRCC)
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ได้

ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน
และระยะเวลาที่
กฟน. ก�ำหนด
ร้อยละ 100

ทดสอบกระบวนการ
ในการตอบสนอง
ด้านโหลดในพื้นที่
ที่ก�ำหนด

(MEA-03)
โครงการน�ำร่องระบบ
ไมโครกริดของ
การไฟฟ้านครหลวง

น�ำเทคโนโลยี
ระบบไมโครกริดมาใช้งาน
ในพื้นที่ของ กฟน.
ซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขตไว้
3 พื้นที่ ได้แก่
พื้นที่บ้านอยู่อาศัยจ่ายไฟ
ด้วยโรงไฟฟ้าขยะ พื้นที่
บ้านอยู่อาศัยจ่ายไฟด้วย
Solar Farm และพื้นที่
อาคารส�ำนักงานขนาดใหญ่
(ศูนย์ฝึกบางพลี) ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเหมาะสมในการ
น�ำเทคโนโลยีไมโครกริด
มาใช้งาน

ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน
และระยะเวลาที่
กฟน. ก�ำหนด
ร้อยละ 100

ก�ำหนดพื้นที่
ที่มีความเหมาะสม
ในการน�ำเทคโนโลยี
ไมโครกริดมาใช้งาน
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2. Smart Industrial Estate
เนื่ อ งจากนิ ค มอุ ต สาหกรรมประกอบไปด้ ว ยโรงงานอุ ต สาหกรรมเป็ น จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น หนึ่ ง
ในกลไกส�ำคัญที่จะน�ำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ดังนั้น
กฟน. จึงมุ่งเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยได้ด�ำเนินการ 3 โครงการ
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ลดระยะเวลาการเกิดเหตุ
โครงการติดตั้ง
LBS/FRTU ร่วมกับ ไฟฟ้าขัดข้อง
การใช้งานระบบ DMS

การด�ำเนินงาน
ในปัจจุบัน

ผลการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงาน
ในล�ำดับต่อไป

• ด�ำเนินการ
ขยายผลไปยังพื้นที่
ติดตั้งน�ำร่อง
แล้วเสร็จ
นิคมอุตสาหกรรมอื่น
ในนิคมอุตสาหกรรม
ตามแผนงาน
ต่อไป
บางปู และในปี 2562
และระยะเวลาที่
มีแผนที่จะขยายไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กฟน. ก�ำหนด
นิคมอุตสาหกรรม
ร้อยละ 100
ลาดกระบัง นิคม
• ลดระยะเวลา
อุตสาหกรรมบางพลี
การเกิดเหตุ
นิคมอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าขัดข้อง
เอเชีย (สุวรรณภูมิ)
• ลูกค้า
และนิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อัญธาณี
มีความพึงพอใจ

โครงการติดตั้ง
Smart Meter
ส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภท 3, 4 และ 5

ผูใ้ ช้ไฟฟ้าสามารถบริหาร
จัดการพลังงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ด�ำเนินการเชื่อมต่อ
ข้อมูล Load Profile
ผ่าน Application
MEA Smart Life Plus
ซึ่งสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้

ประเมิน/ติดตามผล
และปรับปรุงระบบ
ให้ครอบคลุม
ความต้องการ
ในล�ำดับต่อไป

โครงการติดตั้งระบบ
Neutral Grounding
Resistor (NGR)

ลดผลกระทบของปัญหาแรง
ดันตกชัว่ ขณะทีท่ ำ� ให้อปุ กรณ์
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าท�ำงานผิดปกติ
ในกรณีทเี่ กิดความบกพร่อง
ประเภท Single Line to
Ground โดยการเพิม่ ค่า
ความต้านทานจุดต่อลงดิน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า

ด�ำเนินการที่สถานีย่อย
คอต่อและแพรกษา
ที่จ่ายไฟฟ้าไปยัง
นิคมอุตสาหกรรม
บางปู

ขยายผลไปยังพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมอื่น
ต่อไป
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3. Smart District Phase 2
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

การด�ำเนินงาน
ในปัจจุบัน

โครงการต่อยอด
จาก Smart District
Phase 1
ที่การไฟฟ้านครหลวง
เขตราษฎร์บูรณะ

บูรณาการระหว่างระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์กบั ระบบ
กักเก็บพลังงาน โดยมีระบบ
บริหารจัดการพลังงาน
(Energy Management
System) ท�ำหน้าที่
ประมวลผลการใช้ไฟฟ้า
จากระบบไฟฟ้าให้นอ้ ยสุด

อยู่ระหว่างการ
ออกแบบให้อาคาร
ส�ำนักงานเขต
เป็นรูปแบบ Multi-level
Microgrid โดยเพิ่ม
ขนาดของระบบกักเก็บ
พลังงานให้รองรับ
การใช้พลังงานได้ทั้ง
อาคาร

ผลการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงาน และ
ระยะเวลาที่ กฟน.
ก�ำหนด ร้อยละ 100

การด�ำเนินงาน
ในล�ำดับต่อไป
ขยายผลการด�ำเนินงาน
ให้ครอบคลุม
การไฟฟ้านครหลวง
เขตอื่น ๆ ตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด

แผนงานเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 2559-2568
เป้าหมาย
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง เชื่อถือได้ เพิ่มความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และช่วยให้สภาพภูมิทัศน์ของเมืองหลวงมีความสวยงาม
โครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดิน ของ กฟน. มีแผนด�ำเนินโครงการเปลี่ยนระบบฯ รวม
ระยะทาง 214.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย
1. โครงการก่อนมหานครแห่งอาเซียน ด�ำเนินการ
รวม 2 แผนงาน รวมระยะทาง 87.3 กิโลเมตร ได้แก่ แผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 2556 (ฉบับปรับปรุง) อาทิ โครงการปทุมวัน จิตรลดา และ
พญาไท (เพิ่มเติม) โครงการนนทรี โครงการพระราม 9 และ
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการรัชดาภิเษก - อโศก และ โครงการรัชดาภิเษก –
พระราม 9
2. โครงการเพือ่ รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
จ�ำนวน 39 เส้นทาง รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร
กฟน. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และหน่วยงาน
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อบูรณาการแผนงาน
่งยืน ประจ�ำปี 2561
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การด�ำเนินการก่อสร้างที่ต้องมีการด�ำเนินการในช่วงเวลาและ
ในพื้นที่เดียวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การก่อสร้างสามารถ
ด�ำเนินการได้ตามแผนทีก่ ำ� หนด และส่งผลกระทบต่อประชาชน
ให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การจัดการพื้นที่ทางเท้า การจัดการ
จราจรระหว่างการก่อสร้าง การจัดการความเสี่ยงที่จะส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ดําเนินโครงการ เพื่อสามารถ
น�ำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินได้ส�ำเร็จตามแผนงานที่
ก�ำหนด

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2561
การด�ำเนินการ

ระยะทาง (กิโลเมตร)

โครงการ/พื้นที่ด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานในล�ำดับต่อไป

โครงการทีด่ ำ� เนินการ
เปลีย่ นระบบพร้อมรือ้ ถอน
เสาและสายแล้วเสร็จ

45.6

ถนนในพืน้ ทีโ่ ครงการประกอบด้วย
สีลม รอบพระต�ำหนักจิตรลดา
ปทุมวัน พญาไท พหลโยธิน สุขมุ วิท
ราชวิถี โยธี ศรีอยุธยา เพชรบุรี
ราชปรารภ และพระราม 9

54.1

โครงการนนทรี
โครงการพระราม 3
โครงการรัชดาภิเษก-อโศก
โครงการรอบพระตําหนักจิตรลดา
และโครงการตามแนวรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงิน

เนือ่ งจากรัฐบาลได้มนี โยบาย
เร่งรัดระยะเวลาด�ำเนินการ
จากเดิม 10 ปี ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี กฟน. จึงได้ปรับปรุง
แผนฯ โดยก�ำหนดเป้าหมาย
และผลการด�ำเนินโครงการฯ
ให้เสร็จสิน้ ภายในปี 2564

114.4

โครงการพระราม 4
โครงการตามแนวรถไฟฟ้า
สายสีเขียวอ่อนสายสีเหลือง
สายสีสม้
โครงการร่วมกับกรุงเทพมหานคร
และโครงการมหานครอาเซียน
ส่วนทีเ่ หลือ

โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
งานก่อสร้าง

เสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วจากพื้นที่ด�ำเนินการ กฟน.
ร่วมกันกับกรุงเทพมหานครน�ำไปใช้เพื่อปักเป็นแนวกันคลื่น
สนับสนุนการด�ำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์
พระราชาของกรุ ง เทพมหานคร ฟื ้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การกั ด
เซาะชายฝั ่ ง ทะเลกรุ ง เทพฯ เขตบางขุ น เที ย น และป้ อ ม
พระจุลจอมเกล้าฯ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ
ซึ่งจากที่ กฟน. ได้ท�ำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกองทัพเรือ
ในอดีต ผลการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลดความแรงของ
กระแสน�้ ำ ท� ำ ให้ มี ป ริ ม าณการสะสมของตะกอนหลั ง เขื่ อ น
เพิ่ ม มากขึ้ น ต้ น กล้ า และสั ต ว์ น�้ ำ มี ป ริ ม าณหนาแน่ น ขึ้ น
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนที่ 14 ข้อ 14.2 การป้องกัน
การกัดเซาะและระบบนิเวศชายฝั่ง
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	… ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาพื้นดินตามแนวชายฝั่ง
ถูกน�้ำทะเลกัดเซาะจมหายไปในทะเลเป็นระยะทางกว่า 4.7 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่กว่า
3,000 ไร่ เนื่องจากอิทธิพลของกระแสคลื่นที่มีความรุนแรง กอปรกับป่าชายเลนซึ่งท�ำ
หน้าที่เป็นแนวปราการธรรมชาติส�ำหรับป้องกันคลื่นมีสภาพเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยและท�ำกินในบริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้รเิ ริม่ “โครงการ
ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยได้รับการสนับสนุน
เสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วจากการไฟฟ้านครหลวงมาจัดท�ำเป็น “เขื่อนเสาไฟฟ้า
สลายคลื่น” ซึ่งในปัจจุบันได้รับเสาฯ มาแล้ว 2,076 ต้น และยังคงต้องรับการสนับสนุน
ต่อไป เพื่อจัดท�ำเขื่อนให้เสร็จสมบูรณ์
ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ด�ำเนินการปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้วกว่า 200 ไร่
ผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าวถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก โดยดูได้จากปริมาณ
ตะกอนดินหรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า “กระซ้า” รวมถึงจ�ำนวนสัตว์นำ�้ ทีเ่ ข้ามาอาศัยในพืน้ ทีต่ าม
แนวชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นยังส่งผลให้
ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดความรักในถิ่นที่อยู่ และมีความร่วมมือ
ร่วมใจในการดูแลและพัฒนาพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอีกด้วย …

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

... กฟน. วางแผนส่งมอบเสาไฟฟ้าทีร่ อื้ ถอนจากการด�ำเนินงานกว่า 15,000 ต้น
รวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตรให้กับ กทม. ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะสามารถช่วย
สร้างแนวกันคลื่นระยะทางรวมประมาณ 4.7 กิโลเมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกัน
ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพิ่มเติมต่อไป ...
สิบเอกประสงค์ คุ้มประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบจ�ำหน่าย)
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7

การบํารุง ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(103-2, former EU 6)

ส�ำหรับระบบปฏิบตั กิ าร กฟน. ให้ความสาํ คัญกับการบํารุง ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา เพราะองค์กรตระหนักดีวา่ การหยุดชะงักของการจําหน่ายไฟฟ้าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เพียงไม่กวี่ นิ าที ย่อมส่งผลกระทบ
กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ดังนั้น กฟน. จึงได้เตรียมการและดําเนินการตามแผนงาน / โครงการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบไฟฟ้า
มีเสถียรภาพ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตัวอย่างดังนี้
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน
รายละเอียดความส�ำคัญ
เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
ในล�ำดับต่อไป
การยกระดับ
กระบวนการควบคุม
การจ่ายไฟฟ้า
และบ�ำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้า

พัฒนาแนวปฏิบัติ
เพื่อให้อัตราส่วน
แล้วเสร็จ
ระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน
ของกระบวนการ
ค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุง
ตามแผนงาน
โดยจะเข้าตรวจอุปกรณ์
บ�ำรุงรักษา
และระยะเวลาที่ รักษาเชิงแก้ไข
ก่อนระยะเวลาที่คาดว่า
ระบบไฟฟ้า
ต่อการบ�ำรุงรักษา
• ลดความสูญเสีย กฟน. ก�ำหนด
อุปกรณ์จะเสื่อมสภาพ
เชิงป้องกันลดลง
จากเหตุไฟฟ้าดับ ร้อยละ 100
อย่างน้อย 6 เดือน
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย อย่างต่อเนื่อง
• ด�ำเนินการแบบบูรณาการ
ในการบ�ำรุงรักษา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิงแก้ไขต่อ
และผู้ใช้ไฟฟ้าในการดับไฟ
การบ�ำรุงรักษา
เพื่อบ�ำรุงรักษาให้ได้ตามแผน
เชิงป้องกันลดลง
เหลือเพียง
ร้อยละ 23.3
• ไม่มีเหตุไฟฟ้าดับ
จากอุปกรณ์
เสื่อมสภาพ

• เน้นแผนการบ�ำรุงรักษา

• เพิ่มประสิทธิผล • ด�ำเนินการ

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัด
การด�ำเนินงาน
SAIFI ลดลง
(ครั้ง/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี)
SAIDI ลดลง
(นาที/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี)
รองรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
(Maximum Demand)
ในรอบปี (เมกะวัตต์)
การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่ก�ำหนด (ร้อยละ)

(103-2, EU 28, EU 29)

เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินงาน
การด�
ำเนินงาน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

1.234

1.199

ค่า SAIFI ลดลงตามเป้าหมาย

36.551

31.754

ค่า SAIDI ลดลงตามเป้าหมาย

(9,115)

(8,889.82)

รองรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
ในรอบปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100

100

100

100
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การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องและ
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

ด�ำเนินการฝึกซ้อมแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจโดยมีผลการฝึกซ้อม
เป็นไปตามระยะเวลาเป้าหมาย (Recovery Time Objective : RTO)
(103-1)

ในฐานะผู้ให้บริการไฟฟ้าที่รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ และยังเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
สถานพยาบาลขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งจุดหมายปลายทางส�ำคัญของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น กฟน. จึงมุ่งมั่นให้บริการจ�ำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำมาตรฐาน Societal
Security-Business Continuity Management System (ISO 22301) ทีส่ อดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ งองค์กร
มาใช้ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกลับมาด�ำเนินธุรกิจ
ตามปกติได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อจ�ำกัดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

(103-2)

• มาตรฐาน Societal SecurityBusiness Continuity Management
System (ISO 22301) เพือ่ การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• การทบทวน/ปรั บ ปรุ ง แผนความ
ต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Management Plan:
BCP) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะ
ปั จ จุ บั น สามารถตอบสนองต่ อ
เหตุการณ์ และสร้างความต่อเนื่อง
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
กฟน.

่งยืน ประจ�ำปี 2561
54 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

แนวทางการด�ำเนินงาน (103-2, former EU 21)
เพือ่ ให้การด�ำเนินการเรือ่ งการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์และสร้างความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ส�ำคัญ กฟน. มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งและการบริหารความต่อเนือ่ งทาง
ธุรกิจ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ก�ำกับนโยบาย ลูกค้า ชุมชน และลูกค้ากลุ่ม
ส�ำคัญ มีสว่ นร่วมในการกระบวนการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ (input) อาทิ ความคาดหวัง
ความต้องการ ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม
กฟน. ได้ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วย
คณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ คณะท�ำงานจัดการเหตุฉกุ เฉิน (ด้านระบบจ�ำหน่าย)
คณะท�ำงานจัดการเหตุฉุกเฉิน (ด้านการบริการ) และคณะท�ำงานจัดการเหตุฉุกเฉิน
(ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) เพื่อรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน สั่งการและ
ตอบสนอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ กฟน. ในแต่ละ
ระดับ รวมถึงมีการด�ำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Management Plan : BCP) ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน นอกจากนี้
ได้จัดท�ำ “คู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟน. พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร

1

การสร้างความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญของ กฟน.
1. ระบบจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า : มุ ่ ง เน้ น การแก้ ไ ข
สถานการณ์ เพื่อให้กระบวนการจัดส่งกระแสไฟฟ้าสามารถ
ฟื้นคืนกลับมาให้เร็วที่สุด
2. การบริการ : มุ่งเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในส่วนการให้บริการ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขต และการให้
บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ MEA Call Center
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : มุง่ เน้นการด�ำเนิน
การอย่างต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(103-2)

คณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์
(Crisis Management Committee : CMC)
คณะท�ำงานจัดการเหตุฉุกเฉิน
(Emergency Management Team : EMT)
ทีมสื่อสาร
ในภาวะวิกฤต
กฟน.

11

ด้านระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า

ด้าน
การบริการ

ด้าน
ระบบ IT

หน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบ
ต่อระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบ
ต่อการ
ให้บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบ
ต่อระบบ IT

ภาวะวิกฤต
(ความรุนแรง
ระดับ 3)
ภาวะฉุกเฉิน
(ความรุนแรง
ระดับ 2)

เหตุขัดข้อง
(ความรุนแรง
ระดับ 1)

(103-2, former EU 21)

กฟน. ได้ก�ำหนดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ส�ำคัญประจ�ำทุกปี โดยบูรณาการแผนการจัดการ
ในภาวะวิกฤตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ครอบคลุมกระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กระบวนการบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
กระบวนการบริการ และกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการตอบสนอง
เหตุการณ์ และเพิ่มพูนทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ตัวอย่างเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ และผลการฝึกซ้อม
กระบวนการ

Recovery Time
Objective (RTO)

ปี 2559

ผลการฝึกซ้อม
ปี 2560
ปี 2561

กระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
การโอนย้าย Mode การควบคุมระบบ SCADA/EMS
กระบวนการบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
การระดมพลพนักงานไปยังจุดที่ก�ำหนดให้ได้จ�ำนวน
พนักงานไม่ต�่ำกว่า 60 คน
กระบวนการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
การฝึกซ้อม โดยให้ตัวแทนใช้ระบบ MEA Call Center
ที่ระบบคอมพิวเตอร์สํารองฉุกเฉิน (DR Site)
สําหรับบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าได้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
การฝึกซ้อมโดยเปิดระบบคอมพิวเตอร์ส�ำรอง
ฉุกเฉิน (DR Site) จนกระทั่งระบบพร้อมใช้งานได้

5 นาที

4 นาที
36 วินาที

4 นาที
16 วินาที

4 นาที
17 วินาที

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

50 นาที

59 นาที

1 ชั่วโมง

11 นาที
30 วินาที

25 นาที

15 นาที

1 ชั่วโมง 30 นาที

18 นาที

23 นาที

28 นาที
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ตัวอย่างการบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องและการตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ปี 2561 (former EU 21)
การหยุดชะงักของระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า

1

ผูสงมอบ
หยุดชะงัก

Preventive

แนวทางการป้องกันและผลการด�ำเนินงานปี 2561
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อคืนสภาวะปกติ
ให้ระบบ และจัดการพลังงานให้เพียงพอ
อาทิ ติดตั้งระบบ Load shedding และ
Load restoration

Corrective

การด�ำเนินการหากเกิดเหตุ /
แนวทางการตอบสนอง
• ประสานงานกับผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
พร้ อ มด� ำ เนิ น การตามล� ำ ดั บ การปลด
โหลด กรณี generation ไม่ เ พี ย งพอ
หรือระบบ Load shedding

ทบทวนแผน Blackout restoration
ร่วมกับผู้ส่งมอบเป็นประจ�ำ

ตัวอย่างแนวทางการสร้างความต่อเนือ่ ง/
ฟื้นฟูสถานการณ์
• ด�ำเนินการตามแผนการย้ายโหลด
ที่ก�ำหนด
• เปิดระบบ Load restoration
• ด�ำเนินการตามแผนฉุกเฉิน
Blackout restoration

พายุ
ลมแรง

Corrective

2

Preventive

แนวทางการป้องกันและผลการด�ำเนินงานปี 2561
ตรวจสอบความมั่นคงของเสาไฟฟ้า
เป็นประจ�ำ

จัดระเบียบสายสื่อสาร โดยประสาน
ผู ้ ป ระกอบการเจ้ า ของสายสื่ อ สาร
โทรคมนาคมร่วมด�ำเนินการ

การด�ำเนินการหากเกิดเหตุ /
แนวทางการตอบสนอง

ตัวอย่างแนวทางการสร้างความต่อเนือ่ ง/
ฟื้นฟูสถานการณ์

• ประเมิ น สถานการณ์ แ ละระดั บ ความ
รุ น แรงเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
ทรัพยากรที่จ�ำเป็น
• จัดตั้งศูนย์ฉุกเฉินเพื่ออ�ำนวยการแก้ไข
สถานการณ์

่งยืน ประจ�ำปี 2561
56 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

• ด�ำเนินการตามแผนการย้ายโหลด
ไปสถานีไฟฟ้า/สายส่ง/สายป้อน
ข้างเคียง
• ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้า
ชั่วคราวระหว่างรอซ่อมอุปกรณ์
• ติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าชั่วคราว

1

2

Preventive
Corrective

3
การกอการราย

แนวทางการป้องกันและผลการด�ำเนินงานปี 2561
ติดตัง้ และตรวจสอบระบบดับเพลิงและ
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้

การด�ำเนินการหากเกิดเหตุ /
แนวทางการตอบสนอง

ตัวอย่างแนวทางการสร้างความต่อเนือ่ ง/
ฟื้นฟูสถานการณ์

• ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่บรรเทา
สาธารณภัย
• พนักงานด�ำเนินการตามคู่มือป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ของ กฟน. ที่ก�ำหนด
• อบรมพนั ก งาน / ขนย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่
จ�ำเป็นไปสถานที่ท�ำงานส�ำรอง

อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในการ
ท�ำงานอย่างไม่ประมาท

• ด�ำเนินการตามแผนการฟื้นฟูที่ก�ำหนด อาทิ
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บหรือเดือดร้อน
• ย้ายที่ท�ำงาน/จัดหาอุปกรณ์เพื่อน�ำมาทดแทน
ทรัพย์สินที่เสียหายตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
• สื่อสารแนวทางการป้องกันหรือปฏิบัติตน เมื่อ
เกิดเหตุ

แนวทางการป้องกันและผลการด�ำเนินงานปี 2561
ส�ำรวจและปรับปรุงระบบระบายน�้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นประจ�ำและติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันน�้ำท่วม

การด�ำเนินการหากเกิดเหตุ /
แนวทางการตอบสนอง
Corrective

น้ำทวม

Preventive

Corrective

ไฟไหม

Preventive

การหยุดชะงักของการให้บริการ

• อพยพพนักงาน/ขนย้ายทรัพย์สิน
ที่จ�ำเป็นไปสถานที่ท�ำงานส�ำรอง

ตัวอย่างแนวทางการสร้างความต่อเนือ่ ง/
ฟื้นฟูสถานการณ์
• จัดหาพนักงานทดแทน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กฟน.จะมี
ก�ำลังคนเพียงพอในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานท�ำงานในสถานที่
ส�ำรองทีก่ ำ� หนด
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ�ำเป็นให้ประชาชน
รับทราบตามแผนงานที่ กฟน. ก�ำหนด
• จัดหายานพาหนะเพื่อช่วยเหลือพนักงานให้
สามารถเข้าไปปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างต่อเนือ่ ง

แนวทางการป้องกันและผลการด�ำเนินงานปี 2561
ทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การด�ำเนินการหากเกิดเหตุ /
แนวทางการตอบสนอง
• ประสานแจ้ ง หน่ ว ยงานความมั่ น คง
ด�ำเนินการตามแผนทีก่ ำ� หนด อาทิ อพยพ
พนักงาน
• แผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ท�ำงาน

ตัวอย่างแนวทางการสร้างความต่อเนือ่ ง/
ฟื้นฟูสถานการณ์
• ปฏิบตั งิ าน ณ สถานทีท่ ี่ กฟน. ก�ำหนด
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ�ำเป็นให้ประชาชน
รับทราบตามแผนงานที่ กฟน. ก�ำหนด
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การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Corrective

2
การหยุดชะงัก
ของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Preventive

แนวทางการป้องกันและผลการด�ำเนินงานปี 2561
จั ด ท� ำ แผนความต่ อ เนื่ อ งของระบบ
ICT ส�ำหรับระบบงานส�ำคัญต่างๆ อาทิ
SCADA, Server

การด�ำเนินการหากเกิดเหตุ /
แนวทางการตอบสนอง

ตัวอย่างแนวทางการสร้างความต่อเนือ่ ง/
ฟื้นฟูสถานการณ์

• ติดตั้ง Server แบบ Fully Redundant
ที่สามารถท�ำงานทดแทนกันได้ตลอดเวลา
• มีระบบ Server ส�ำรอง (Redundancy)
ส�ำหรับระบบงานทั่วไป
• แต่งตั้งตัวแทนดูแลระบบสารสนเทศ
ประจ�ำหน่วยงาน

• ด� ำ เนิ น การตามแผนที่ ก� ำ หนดเพื่ อ ให้
สามารถฟืน้ คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตามปกติ

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน

ติ ด ตั้ ง ระบบ Security Operation
Center (SOC) ส�ำหรับป้องกัน และ
ตรวจจั บ ภั ย คุ ก คามทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
และอีเมล

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการฝึกซ้อมแผนความต่อเนือ่ ง เป็นไปตาม
ทางธุรกิจเป็นไปตามระยะเวลา ระยะเวลา
เป้าหมาย (Recovery  Time เป้าหมาย
Objective : RTO)

ผลการ
เป้าหมาย
ด�ำเนินงาน การด�ำเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
เป็นไปตาม
ระยะเวลา
เป้าหมาย

ทั้งนี้ ในปีถัดไป กฟน. มีแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องและการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดังนี้ (103-2)
1. ด�ำเนินการทบทวนการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจ
ท�ำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นบริเวณกว้าง โดยประเมินความเสี่ยงที่จุดเสี่ยง/
เปราะบางในระบบไฟฟ้าในแต่ละพืน้ ที่ (Critical Infrastructure)
เช่น อุโมงค์สายส่ง/สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 เควี ระบบการจ่าย
ไฟฟ้าบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ซึ่งมีระดับการยอมรับ
ความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกันตามระดับความส�ำคัญ เพือ่ หาแนวทาง
ในการบริหารความเสีย่ ง การสร้างความต่อเนือ่ งและระยะเวลา
ที่ยอมรับให้เกิดการหยุดชะงักได้
่งยืน ประจ�ำปี 2561
58 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

(103-2)

เป็นไปตาม
ระยะเวลา
เป้าหมาย

เป้าหมายการด�ำเนินงานในอนาคต
องค์กรมีระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22301
และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์/
ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด�ำเนินการสร้างความรู้และความตระหนักต่อ
พนักงาน กฟน. ตามโครงการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Culture) โดยมีการจัดท�ำบทวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ภายนอก การจัด Roadshow ไปยังที่ท�ำการเขต
ต่าง ๆ ของ กฟน. และการฝึกอบรมพนักงานทัง้ ในส่วนพนักงาน
กลุ่มภาคสนาม และพนักงานกลุ่มส�ำนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับในองค์กรมีสว่ นร่วม และตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
3. ปรั บ ปรุ ง ระบบเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
ภาวะฉุกเฉินและขอรับรองมาตรฐาน ISO 22301: 2012
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องของ กฟน.

7

9

การวิจัยและพัฒนาด้านระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานสะสมไม่น้อยกว่า 160 ชิ้น/ผลงาน
(103-1)

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและบริบทการด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์กร
จึงมีความจ�ำเป็นในการคิดค้น พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และยกระดับความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า
และงานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน (103-2)

แนวทางการด�ำเนินงาน

• ยุทธศาสตร์องค์กรเกี่ยวกับการเสริมสร้างนวัตกรรม
• แผนงานวิจัยและพัฒนาปี 2560-2564
• แนวทางประเมินผลองค์กรและพัฒนานวัตกรรมตามเกณฑ์
Thailand Quality Award (TQA)/State Enterprise
Performance Appraisal (SEPA)
• ระบบ MEA Agenda Base System (MABs)
• มาตรฐาน QMS/ISO และ มอก. ที่เกี่ยวข้อง
• Quality Improvement Tool ต่างๆ อาทิ PDCA, Kaizen

กฟน. มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาองค์ ก รด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านกลยุทธ์
ส�ำคัญ ได้แก่ แผนงานวิจยั และพัฒนา ปี 2560-2564 เครือ่ งมือ
การบริหารในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ ตลอดจน
แนวทางส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ รายละเอียด
ดังนี้

(103-2, former EU 8)

1. แผนงานวิ จั ย และพั ฒ นา ปี 2560-2564 ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 3 แนวทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง กฟน.
และแผนแม่บทการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของ กฟน. ปี 2560-2564 ได้แก่
แผนงาน
แผนงานที่ 1
ด้านระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ทั้งแบบสายอากาศ
และสายไฟฟ้าใต้ดิน

รายละเอียด
เป็ น การวิ จั ย พั ฒ นา และขยายผลนวั ต กรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ คุณภาพ
ระบบไฟฟ้า ความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าแบบสายอากาศและสายไฟฟ้าใต้ดนิ
และการบริหารจัดการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
ในปี 2561
9.07 ล้านบาท

การใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน
ในปี 2561
7.11 ล้านบาท
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แผนงาน

รายละเอียด

9

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
ในปี 2561

การใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน
ในปี 2561

แผนงานที่ 2
ด้านระบบสมาร์ทกริด

เป็ น การวิ จั ย พั ฒ นา และขยายผลนวั ต กรรม
ให้รองรับแผนงานด้านระบบสมาร์ทกริดของ กฟน.
ทั้งด้านการยกระดับความมั่นคง ความเชื่อถือได้
และคุณภาพไฟฟ้า ด้านการยกระดับคุณภาพบริการ
ทีม่ ตี อ่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้า และด้านการพัฒนาระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม

15.07 ล้านบาท

14.14 ล้านบาท

แผนงานที่ 3
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า

เป็นการวิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมให้
รองรั บ แผนงานด้ า นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ของ กฟน.
เพื่อมุ่งสู่การเป็น EV Consulting and Service
Center ในอนาคต ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก และมลพิ ษ
บนท้องถนนอย่างยั่งยืน

13.97 ล้านบาท

1.64 ล้านบาท

รวม 38.11 ล้านบาท 22.89 ล้านบาท
2. เครือ่ งมือการบริหารในระดับองค์กร กฟน. ใช้แนวทาง
TQA/SEPA ประเมินตนเองและน�ำผลการประเมินมาใช้
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาองค์ ก ร มี ก ารเที ย บเคี ย งตั ว ชี้ วั ด
ส�ำคัญ และผูกโยงกับระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล โดยมีการติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จ
ของตัวชี้วัด/แผนปฏิบัติฯ เป็นประจ�ำทุกเดือนผ่านระบบ
MEA Agenda Based System (MABs) ซึ่งมีการน�ำมา
ทบทวน ปรับปรุงการด�ำเนินงานและเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการจัดการความรูต้ า่ ง ๆ โดยผลจากการปรับปรุง
สามารถน� ำ ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก าร/
กระบวนการใหม่ เพื่อยกระดับนวัตกรรมขององค์กร
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3. เครื่องมือการบริหารในระดับปฏิบัติการ หน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ระบวนการท� ำ งานตามมาตรฐาน
QMS/ISO และ มอก. โดยมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ รักษามาตรฐานการท�ำงาน และปรับปรุงผลการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนื่องในเชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วย Quality Improvement Tool ต่างๆ อาทิ PDCA,
Kaizen, ECRS
(103-2, former EU 8)

การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใน กฟน.
ปี 2561 มีการสร้างสรรค์บรรยากาศให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ งภายใต้โครงการด้านการพัฒนาสูอ่ งค์กร
แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ต่าง ๆ อาทิ
แผนงาน

รายละเอียด

ผลลัพธ์

การถ่ า ยทอดหรื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง การท� ำ งาน นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์และ
ระดับหน่วยงาน สายงาน และระดับองค์กร หรือวิธีปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้เกิด การปรับปรุงกระบวนการ
การบูรณาการความรู้ในระดับสายงานและระดับองค์กร ท�ำงานสะสม 168 ผลงาน
ผ่านกิจกรรม Knowledge Show
หรือการต่อยอดความรู้
สร้ า งบรรยากาศของการพั ฒนาเพื่ อ เอื้ อ ทุกหน่วยงานจัดพื้นที่ Creative Zone สร้างบรรยากาศ
และสิ่ ง แวดล้ อ มทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
และกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม
นวั ต กรรม แลกเปลี่ ย นความคิ ด ในการท� ำ งานและ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับ สนับสนุนให้มีการพัฒนาและต่อยอดความรู้ ส่งเสริมให้
เครือ่ งมือการสร้างนวัตกรรม โดยให้ความรู้ บุคลากรน�ำความรู้และทักษะใหม่ที่ได้จากการพัฒนา
และฝึกปฏิบตั เิ รือ่ ง Design Thinking ให้กบั ไปด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม ผ่าน Project Assignment
นักบริหารทุกระดับ LO Agent และนวัตกร
ตลอดจนพนักงานทั่วไปผู้สนใจ
โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการคิดเชิงนวัตกรรม
หน่วยงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้แก่พนักงาน

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นในปี 2561
ด้านระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า: MEA On-line Load Monitoring (MEA - OLM)

MEA-OLM ที่ติดตั้งในงานอุ่นไอรักฯ พ.ศ. 2561

MEA On-line Load Monitoring หรือ MEA - OLM
คือ อุปกรณ์พร้อมระบบเฝ้าตรวจภาระทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์
ด้านแรงดันต�่ำในระบบจ�ำหน่ายพลังไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง
จ� ำ หน่ า ย สายไฟฟ้ า จุ ด ต่ อ วงจร ตู ้ ป ระธาน ฯลฯ โดย
อุปกรณ์ OLM เกิดจากการประยุกต์ใช้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อสารข้อมูลด้วย Modbus  เซนเซอร์ต่าง ๆ
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT)   ท�ำการ
วัดค่าทางไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ จากอุปกรณ์เซนเซอร์ เช่น
ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าก�ำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า ค่าฮาร์มอนิกของจุดตรวจวัด ค่าอุณหภูมิแวดล้อม
เป็นต้น พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WiFi,
NBIoT) เข้าสูร่ ะบบคลาวด์ (Cloud) เพือ่ ท�ำการประมวลผลข้อมูล
ต่อไป
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ด้านระบบสมาร์ทกริด: โครงการจัดท�ำต้นแบบ FRTU
ส�ำหรับระบบ DMS

ด้านยานยนต์ ไฟฟ้า : โครงการ Open Charge
Point Protocol (OCPP) and Management System

ด้วย กฟน. มีระบบ Distribution Management
System (DMS) และได้น�ำ  Feeder Remote Terminal Unit
(FRTU) มาใช้งานร่วมกับ Load Break Switch (LBS) เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการควบคุมและบริหารจัดการเส้นทางการจ่าย
ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและ
สมุทรปราการ โดยปัจจุบันมีการจัดซื้อ LBS และ FRTU จาก
หลากหลายบริษัท และการติดตั้ง FRTU มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
อนาคต โดยปัญหาประการหนึง่ ทีก่ ารควบคุมการตัดตอนไฟฟ้า
ระยะไกลไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจาก
ระบบส�ำรองไฟของอุปกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบหรือควบคุม
ได้ ซึ่ง กฟน. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร จึงมีแนวคิดและมีความต้องการในการจัด
ท�ำโครงการต้นแบบอุปกรณ์ FRTU และ LBS Controller ที่ได้
พัฒนาเป็นอุปกรณ์ทสี่ ามารถรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
LBS หลากหลายยี่ห้อที่ กฟน. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังมีระบบส�ำรองไฟส�ำหรับอุปกรณ์ LBS และ FRTU ทีส่ ามารถ
ตรวจสอบการท�ำงานและประสิทธิภาพของแบตเตอรีไ่ ด้ รวมถึง
จัดท�ำมาตรฐานอุปกรณ์ FRTU และ LBS Controller ในระบบ
DMS ทีเ่ หมาะสมกับ กฟน. โดยปัจจุบนั ได้ทดสอบติดตัง้ ใช้งาน
ต้นแบบอุปกรณ์ FRTU และ LBS Controller ในระบบ DMS
ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ จ�ำนวน 5 เครื่อง
ก่อนพัฒนาต่อยอดและขยายผลใช้งานในเขตอื่น ๆ ต่อไป

ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric
Vehicle) นับเป็นเทคโนโลยีทมี่ คี วามส�ำคัญต่อการเปลีย่ นผ่าน
จากยานยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงานจากฟอสซิลเป็นพลังงาน
สะอาดประเภทอื่น ๆ   และมีนัยยะส�ำคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดย
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการผลักดันและ
สนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า คือ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า
และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่าง
รวดเร็วในอนาคต และตามที่ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) มี เ ป้ า หมายที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ก ารใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าจ�ำนวนประมาณ 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579
โดยสถานการณ์ดังกล่าวจะท�ำให้เกิดความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลกระทบด้านความสามารถในการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าและการจัดการของระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้
ดังนัน้ กฟน. ในฐานะของผูใ้ ห้บริการด้านการจ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้า จึงพัฒนาแพลตฟอร์มการสือ่ สารข้อมูลระหว่าง
ศูนย์ขอ้ มูลกลางกับเครือ่ งอัดประจุไฟฟ้าด้วย OCPP และระบบ
บริหารจัดการพลังงานของเครื่องอัดประจุที่ติดตั้งในสถานีฯ
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท�ำงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อให้ผู้ประกอบการ
ของไทยที่ต้องการผลิตเครื่องอัดประจุฯ มีแหล่งอ้างอิงการ
ทดสอบระบบการสื่อสารให้ได้มาตรฐานสากล และ กฟน.
สามารถน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวไปใช้ดำ� เนินการในส่วนของธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องของ กฟน.
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การสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาองค์กร
(103-2, former EU 8)

กฟน. มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต เช่น
1. โครงการ CU INNOVATION HUB ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุน กฟน. ในการ
สร้างนวัตกรรม และต่อยอดเป็นเชิงธุรกิจ
2. โครงการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซือ้ ขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลกระทบ การก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบาย เพือ่ รองรับการเปลีย่ นโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย
ในอนาคต ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมตลาดกลางซือ้ ขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ รวมทัง้ ผลการศึกษาโครงสร้าง และแผนที่
น�ำทาง แพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัด
การด�ำเนินงาน
จ�ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และการปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานสะสม (ชิ้น/ผลงาน)

(103-2)

ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560
ปี 2561
145

168

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงานในอนาคต

ขยายผลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานในเชิงพาณิชย์
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มิติสังคม

ผลการดำเนินงานสำคัญ ป 2561

การสรรหา
บุคลากร
ครบตามจำนวน
และคุณสมบัติ
ที่ตองการ
รอยละ 100

บุคลากร
มีข�ดความ
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน
รองรับตาม
Roadmap
ของการ
เปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
รอยละ 100
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ไมมีการรั�วไหล
ของขอมูล
จากการโจรกรรม
หร�อการสูญหาย
ของขอมูลลูกคา

ความพ�งพอใจ
ของชุมชน
รอยละ 94

ติดตั�งโคมไฟฟา
สาธารณะ LED
จำนวน 1,200
ดวงโคม
ในบร�เวณชุมชน
คุงบางกะเจา
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
เพ��มแสงสวาง
ในพ��นที่จุดเสี่ยง
สรางความปลอดภัย
ในช�ว�ตและทรัพยสิน

4
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การดูแลพนักงาน
การจ้างงาน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายปี 2561 (103-2)
• การสรรหาบุคลากรครบตามจ�ำนวนและคุณสมบัติที่ต้องการ ร้อยละ 100
• อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีอายุงาน 1 - 3 ปี อยู่ในระดับต�่ำ 
• บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรองรับตาม Roadmap ของ
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100
(103-1)

พนักงานของ กฟน. ทุกคนเป็นทรัพยากรส�ำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งการบริหารจัดการบุคลากร การพัฒนา
บุ ค ลากร รวมทั้ ง การรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กรในช่วงเวลาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการที่เหมาะสมตลอด
ช่วงชีวิตการท�ำงานในองค์กร ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรในระยะยาว
(103-2)

กฟน. ได้เตรียมความพร้อมทั้งทักษะความรู้และความสามารถในการด�ำเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบท
การด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization)
ในระบบจ�ำหน่ายและบริการ โครงการน�ำสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ การรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ตลอดจนประเด็นทางสังคมที่
ก�ำลังมีบทบาทส�ำคัญ คือ อายุเฉลีย่ แรงงานในระบบทีส่ งู ขึน้ กฟน. จึงมีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ อัตราก�ำลัง
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีการบริการที่เป็นเลิศ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์องค์กร บริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้ทันสมัย ผ่านกระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก กระบวนการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการเตรียมพร้อมหลังเกษียณ โดยมีระบบสวัสดิการที่
เป็นธรรม เหมาะสม ทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน (103-2)

แนวทางการด�ำเนินงาน

• ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560-2564 (ปรับปรุง
ครั้ ง ที่ 2) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 บริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• แผนสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรทีพ่ ร้อมเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลง
• แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง
• แนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งในระดับ
ผู้บริหาร และบุคลากร ได้แก่ แผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) และโครงการบริหารบุคลากรคุณภาพ
(Talent Management Plan)

กฟน. ตระหนักถึงความส�ำคัญของขีดความสามารถ
ของพนักงานที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนภารกิจองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายภายใต้การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย กฟน. มีการประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลัง พร้อมทบทวน
กระบวนการเป็นประจ�ำทุกปี โดยจากการทบทวนในปี 2560
พบว่า กฟน. สามารถบริหารจัดการกรอบอัตราก�ำลังภาพรวม
ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดภายใต้การเพิ่มผลิตภาพด้าน
แรงงาน (Productivity Ratio) และจากผลการประเมินขีดความ
สามารถของบุคลากรพบว่า บุคลากรมีช่องว่างขีดความสามารถ
(Competency Gap) ลดลง แต่อย่างไรก็ตามเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ กฟน. มีการปรับปรุงการด�ำเนินการในปี 2561
ผ่าน 5 ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน และมีประเด็นการพัฒนาที่
ส�ำคัญในแต่ละขั้นตอนดังนี้

(103-2)
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(103-2)
ปรับเพ��มปจจัยนำเขาเพ��อ
ใหครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
(Key Changes)
ของกิจการไฟฟา
ในอนาคตและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี

เพ��มทักษะรองรับ
Key Change
(Reskill) เชนทักษะ
ดาน IT
ดานพลังงานทดแทน

บร�หารจัดการอัตรา
กำลังที่มีอยูใหมี
ประสิทธิภาพ

1

2

3

4

ว�เคราะหแผน
ยุทธศาสตรปจจัย
ภายใน &ภายนอก
ดานทรัพยากรบุคคล

ประเมินความตองการ
ดานข�ดความสามารถ
และอัตรากำลัง

จัดทำแผนปฏิบัติ
ดานข�ดความสามารถ
และอัตรากำลัง

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติ
ดานข�ดความสามารถ
และอัตรากำลัง

สรรหาและคัดเลือก

บร�หารจัดการอัตรา
กำลังสวนขาด

กระบวนการ
เตร�ยม
ความพรอม
หลังเกษ�ยณ

ดูแลผาน
สวัสดิการ
ที่เหมาะสม
พัฒนาโดย
คำนึงถึง
competency gap
และ change
ที่สำคัญ

5
ทบทวนว�เคราะห
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่กระทบต่อองค์กร
ตลอดจนการทบทวนความสามารถพิเศษขององค์กร ท�ำให้องค์กรมีการพิจารณาแนวทางการสรรหาและการคัดเลือก สวัสดิการ
และอบรมพัฒนาบุคลากร รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

การสรรหาและการคัดเลือก

(103-2)

เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานขององค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กร จากผู้ท่ีสนใจทั้งบุคคลภายนอกและ
พนักงาน กฟน. ทุกกลุ่มเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิล�ำเนา ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด กฟน. มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกดังนี้
การสรรหา
1. บุคลากรระดับกลาง (Mid Career)
รองรับ Key Change

สาระส�ำคัญ

มีประสบการณ์ในการท�ำงานและมีความ
รู ้ ค วามสามารถพิ เ ศษเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง
2. ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นรองรับ สอดรับกับ Future HR Strategies รองรับ
การปรับโครงสร้างองค์กร
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ (Distribution,
Retail, New Business, Support)
3. อัตราก�ำลังตามกรอบการสรรหา
สรรหาตามกรอบการสรรหาประจ�ำปี โดย
ประจ�ำปี   
ก�ำหนดคุณวุฒิและ/หรือ คุณสมบัติพิเศษ
3.1 งานวิชาการ และงาน
ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่จะสรรหา  ทั้งนี้ เน้น
ส�ำนักงาน
คุณสมบัติที่ส�ำคัญเพิ่มเติม
(1) ด้าน Digital, เทคโนโลยี, นวัตกรรม
3.2 กึ่งฝีมือ   
(2) ด้านภาษาอังกฤษ
3.3 งานสนาม

่งยืน ประจ�ำปี 2561
66 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

การคัดเลือก

ผลการคัดเลือก

กระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสม
ตามลักษณะต�ำแหน่ง

ครบถ้วนตาม
ก�ำหนด

- สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะต�ำแหน่ง
วิชาความรู้ทั่วไป
- MEA Career Workshop
- สอบสัมภาษณ์
- สอบข้อเขียน
- สอบภาคปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- สอบภาคปฏิบัติ
- สอบทัศนคติ
- สอบสัมภาษณ์
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การรักษาบุคลากรใหม่

การสรางความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับองคกร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม

(103-2)

การสราง
ความเปนเจาของ
และความผูกพัน
• กิจกรรมตอนรับ
นองใหม
• กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรใหม
• ระบบพ��เลี้ยง

การสรางความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

• อบรมพัฒนา
บุคลากรใหม
• On-the Job
Training/Coaching

การปลูกฝงคานิยม
วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมอันพ�งประสงค

กิจกรรมพัฒนา
ทีมพนักงานใหม

100

%

พนักงาน
รอยละ 100 เขารวม
และไดรับการอบรม
ตามระบบที่กำหนด

... รูส้ กึ ประทับใจ กฟน. ตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้เข้าท�ำงาน เพราะทีน่ ใี่ ห้ความรูส้ กึ เหมือน
ได้อยู่กับครอบครัว ทั้งพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ มีความเป็นกันเอง ให้การต้อนรับและดูแล
กันอย่างอบอุน่ ทีส่ ำ� คัญยังได้รบั โอกาสในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเองเพือ่
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ การจัดวางกระบวนการท�ำงาน
ที่เป็นระบบขององค์กร ท�ำให้ชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัวมีความสมดุล (Work-life
Balance) เราสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละด้านในชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
มีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการใช้เวลากับการท�ำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ฝันไปพร้อม
กัน อาทิ การหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง การท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตาม
ความสนใจ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่ ...
คุณดวงกมล ศรีประสาธน์
นักบัญชี 5 ฝ่ายบัญชี

ปี 2561 กฟน. สามารถสรรหา
บุคลากรในอัตราว่างได้ครบตามจ�ำนวน
และคุ ณ สมบั ติ ต ามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
ตามเป้าหมายร้อยละ 100 ทั้งนี้ จากการ
ด� ำ เนิ น การตามแนวทางรั ก ษาบุ ค ลากร
ข้างต้นส่งผลให้อัตราการลาออกของกลุ่ม
บุ ค ลากรใหม่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ เมื่ อ เที ย บ
กั บ คู ่ เ ที ย บ (องค์ ก รด้ า นสาธารณู ป โภค
ชั้นน�ำแห่งหนึ่งในประเทศไทย) และได้
จัดท�ำแบบประเมินผลเพื่อวัดระดับความ
พึ ง พอใจ/ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงกระบวนการรอบต่อไป

(401-1)

128
คน

53
คน

พนักงานเขาใหม
ป 2561 = 181 คน

0.99

19
คน

11
คน

พนักงานลาออก
ป 2561 = 30 คน

84
คน

พนักงานพนสภาพ
ป 2561 = 319 คน

พนักงานกลุมงานสำคัญที่จะเกษ�ยณอายุ
ในระยะเวลา 5 ป และ 10 ป (EU 15)

อยู่ในระดับต่ำ

อัตราการลาออกของบุคลากร
ที่มีอายุงาน 1-3 ป

235
คน

17 คน
5 ป

10 ป

(22.23%)

134 คน

31 คน

(1.31%)

525 คน
(5.83%)

(0.74%)

ว�ศวกร

ชางเทคนิค

5 ป

10 ป
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สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญกับความท้าทาย และ Key Change รวมทั้งสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้า
มาร่วมงานกับองค์กรและลดอัตราการลาออกของบุคลากร กฟน. มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
โดยมีกระบวนการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงยกระดับสิทธิประโยชน์เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาว�เคราะห
ปจจัย
สภาพแวดลอม
ทั�งภายใน
และภายนอก

วางแผนการจัดการ
ใหบร�การและ
สิทธิประโยชน
ที่เหมาะสม
แกบุคลากรตาม
ความตองการของ
บุคลากรที่หลากหลาย

คณะทำงานพ�จารณา
ความเหมาะสม
ความครอบคลุม
ทุกกลุมบุคลากร
รวมถึงบุคคล
ในครอบครัว วาดวย
สิทธิประโยชน
ทั�งในรูปที่เปนตัวเง�น
และไมเปนตัวเง�น

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่ทบทวนและปรับปรุงในปี 2561

สื่อสารไปยัง
บุคลากรทุกกลุม
ผานชองทาง
การสื่อสารตางๆ

สำรวจความพ�งพอใจ
ของบุคลากร
เปนประจำทุกป
รวบรวมความคิดเห็น
จากเว�บไซตของ
ฝายทรัพยากรมนุษย
และจากการจัดอบรม
หลักสูตรตาง ๆ

สิทธิประโยชน์

ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและวิธกี ารจ่ายเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พนักงานสามารถรับเงินได้สะดวกและรวดเร็ว
ให้แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบวินาศภัย ค่ารับรอง ขึ้นผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจ�ำต�ำแหน่ง จากการท�ำใบสัง่ จ่ายเงินสด เป็นการบันทึกรายการในระบบ กรุงไทยฯ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ตามวันทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ปฏิทินการจ่ายเงินให้แก่พนักงานประจ�ำปี
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคลากรที่มีความสนใจศึกษาต่อใน ผู ้ รั บ ทุ น จะได้ รั บ การนั บ อายุ ง านต่ อ เนื่ อ งใน
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร เช่น
ระหว่างการลาศึกษา และได้รับการปรับวุฒิเมื่อ
• ทุนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Smart Grids and Renewable Energy ส�ำเร็จการศึกษา
(ในประเทศ) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟน. กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ทุนปริญญาโท (ต่างประเทศ) สาขา Renewable Energy ส�ำหรับผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัย Top 200 ของโลก
ที่ จั ด อั น ดั บ โดยสถาบั น Times Higher Education (THE) และ
Quacquarelli Symonds (QS)
มีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย เช่น รางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง • เสริมสร้างความภูมิใจในการท�ำงาน
ในทางปลอดภัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ ซึ่งรวมถึงการ • เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่ เ พื่ อ นพนั ก งานในการ
พัฒนาตนเอง
ด�ำเนินงานที่เป็นตัวอย่างในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี อาทิ การบริหารความเสี่ยง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม • เป็ น ตั ว อย่ า งและแรงบั น ดาลใจแก่ เ พื่ อ น
พนั ก งานในการด� ำ เนิ น งานที่ ใ ส่ ใ จในเรื่ อ ง
และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงผลไปยังระบบ
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทน และเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการสวัสดิการที่มีอยู่ให้ตรง
ที่ดี
กับความต้องการของบุคลากรมากยิ่งขึ้น

่งยืน ประจ�ำปี 2561
68 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

8

จากการด�ำเนินการทบทวน ปรับปรุง และยกระดับ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานในรอบปี กฟน. ได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจความพึงพอใจในภาพรวมว่าด้วยสิทธิประโยชน์และ
ค่าตอบแทน โดยผลการส�ำรวจพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 66 ซึ่งสูงกว่าปี 2560

พนักงานพ�งพอใจ
สิทธิประโยชนและ
คาตอบแทน
รอยละ

66

สหภาพแรงงานและการเจรจาต่ อ รองของ
พนักงาน (102-41)
กฟน. มี น โยบายไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานที่ มี
ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ การศึกษา ความ
เชื่อทางศาสนาหรือการเมือง ตามหลักปฏิบัติต่อพนักงาน
ในจรรยาบรรณองค์กรและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง
ระบุให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเหมาะสม ให้โอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสม�่ำเสมอและทั่วถึง นอกจากนี้
กฟน. ยังสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานได้อย่างเสรี
รอยละของพนักงาน
ที่อยูในสหภาพแรงงาน
ป 2559-2561
ป

รอยละของพนักงาน
ที่ไดรับการดูแลภายใต
กรรมการสหภาพแรงงานฯ
ป 2559-2561

96.20%

97.33%

96.37%

2559

2560

2561

100%

ปี 2559-2561

กฟน. ได้จัดช่องทางให้พนักงานทุกคน ร้อยละ 100
สามารถแสดงความคิดเห็น น�ำเสนอข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ เพื่อน�ำเสนอไปยังผู้บริหารและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการน�ำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของพนักงานในภาพรวม โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

1. การรับประเด็นอย่างเป็นทางการ โดยการประชุม
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารการไฟฟ้า
นครหลวงกับกรรมการสหภาพแรงงานฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
2. การรับประเด็นอย่างไม่เป็นทางการ กิจกรรม
ผู้บริหารสัญจรซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อเปิดรับฟังความเห็น/
ปัญหาของพนักงานโดยตรง
ในปี 2561 มีเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน ซึ่งสรุปจาก
การประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร
การไฟฟ้านครหลวง และกรรมการสหภาพแรงงานฯ จ�ำนวน
25 เรื่อง โดย กฟน. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงตามประเด็นที่ได้รับ
เสร็จสิ้นและได้สื่อสารอธิบายให้พนักงานเข้าใจถึงเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงแล้วจ�ำนวน 21 เรื่อง ครอบคลุมจ�ำนวนพนักงาน
ร้อยละ 100 อาทิ การจัดท�ำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หมายเลข
โทรศัพท์ของโรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อร้องเรียนจากพนักงานในการ
พิจารณาประเด็นด้านคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน
และด้านสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาบุคลากร

(103-1)

การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสังคมอย่างรวดเร็ว ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่
และช่วยให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การพัฒนาบุคลากร
รองรับกับการเจริญเติบโตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำมีความชัดเจน
ขึ้น ได้มีการจัดท�ำ  Training Roadmap เพื่อเป็นกรอบในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาให้ทุกต�ำแหน่งมีขีดความสามารถ หรือ
Competency ที่ชัดเจน และเป็นกรอบที่บุคลากรจะเห็นเส้น
ทางความก้าวหน้าเพื่อวางแผนพัฒ นาตนเองให้ เติบ โตใน
เส้นทางอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้
กฟน.มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำอย่าง
เป็นระบบที่ตอบสนองความจ�ำเป็นในการพัฒนาบุคลากร
และผู้น�ำทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล โดยจัด
ท� ำ เป็ น แผนระยะสั้ น และระยะยาว และด� ำ เนิ น การตาม
กระบวนการในการเรียนรู้และพัฒนา เริ่มจากการน�ำข้อมูล
(inputs) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ความ
จ�ำเป็นในการฝึกอบรม วางแผนฝึกอบรมและพัฒนา ด�ำเนินการ
พัฒนาตามแผน ประเมินและติดตามผล ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (AAR) จัดเก็บความรู้ เพื่อพัฒนางานที่ปฏิบัติ หรือ
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 69
เมืองมหานคร

วางแผนการเร�ยนรูและพัฒนา

ว�เคราะหความจำเปนในการเร�ยนรูและพัฒนา
พ�จารณาจาก
• ข�ดความสามารถและ
สมรรถนะของบุคลากร
(Competency)
• Key Change
• ความสามารถพ�เศษ
ขององคกร
• ความทาทายเช�งยุทธศาสตร
• ความตองการของลูกคา
• ความตองการของหนวยงาน
• ฯลฯ

วางแผนใหสอดคลองกับความจำเปน
ทั�งระดับองคกร หนวยงาน และระดับบุคลากร
ว�เคราะหเปน
ความจำเปน
ระดับบุคคล
ในบุคลากร
ทุกกลุม

ว�เคราะหและ
จัดทำเปน
ความจำเปน
ระดับองคกร

• หลักสูตรประจำสำหรับผูบังคับบัญชาจนถึงผูชวยหัวหนา
หนวยงาน เพ��อเตร�ยมความพรอมในตำแหนงที่สูงข�้น
• แผนพัฒนานักบร�หารและผูนำตามความจำเปนระดับ
บุคคล (Individual Development Plan: IDP)
• แผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลเพ��อใหบุคลากร
มีข�ดความสามารถตามที่คาดหวัง

ดำเนินการฝกอบรมและพัฒนา
จัดเก็บความรู
ตอยอดนวัตกรรม
พัฒนางานที่ปฏิบัติ

ประเมินและติดตามผล
มุงสรางบรรยากาศ Innovation Culture
• ประเมินประสิทธิผลตามหลักการของ
Kirkpatrick's Model ในทุกหลักสูตร
และนำมาปรับปรุงว�ธีการ/งานในหลักสูตรนั�น
• ติดตามประเมินผล (Follow up) ในเร�่องของ
พฤติกรรมการนำความรูไปใชหลังจากที่
กลับไปปฏิบัติงานแลว 6 เดือน – 1 ป

(103-3)

ดำเนินการตามรูปแบบ 70:20:10
• พัฒนาผานการปฏิบัติงานจร�ง
จากการมอบหมายงาน (70%)
• มีผูบังคับบัญชาเปนโคช (20%)
• การเพ��มเติมความรูและประสบการณ
ผานการฝกอบรม (10%)
กิจกรรรมเสร�มสรางการเร�ยนรู
เชน Knowledge Show

(103-2)

การส่งเสริมการเรียนรู้ยุคดิจิทัลของพนักงาน

(103-2)

เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต ในปี 2561
กฟน. มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการเรียนรูย้ คุ ดิจทิ ลั
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น
1. จัดท�ำบทเรียน e-learning เพิ่มขึ้น โดยสามารถใช้งานได้ผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา  
2. ปรับปรุงระบบห้องสมุด เป็นระบบ Active E-Library for Digital
Lifestyle ซึ่งสามารถให้บริการห้องสมุดบน Smart Phone ทั้งการสืบค้น
การจอง การยืม-คืน และในอนาคตจะมีการจัดหา e-book ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดไปอ่านในอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้
3. พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นการสอนงานโดยหั ว หน้ า งาน
(On the Job Training) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร จึงมีโครงการ
จัดท�ำต�ำราส�ำหรับงานในระบบจ�ำหน่าย เพื่อให้หัวหน้างานได้ใช้เป็นคู่มือ
ในการสอนงานให้กับทีมงานต่อไป  
4. น�ำคอร์สอบรมออนไลน์มาใช้พัฒนาพนักงานและส่งเสริมให้
พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ
่งยืน ประจ�ำปี 2561
70 รายงานความยั
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การฝึกอบรมเพื่อรองรับ
Key Change (103-2)
   ในปี 2561 กฟน. น�ำผลการวิเคราะห์
Competency ขององค์กรมาวิเคราะห์ร่วมกับ
แผนงานด้าน Key Change ตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อหาความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม (Training
Needs) และวางแผนพั ฒ นาพนั ก งานกลุ ่ ม
เป้าหมาย ซึ่งท�ำให้สามารถวางแผนพัฒนากลุ่ม
เป้าหมายได้ตรงตามความต้องการทีแ่ ท้จริง และ
ทันเวลา โดยการพัฒนาดังกล่าว กฟน. ด�ำเนินการ
ร่ ว มกั บ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ส่ ง พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงในการไปฝึกอบรมสัมมนา รวมทั้งให้ทุน
ศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและเอกทั้งใน
และต่างประเทศอีกด้วย

4

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมเพื่อรองรับ Key Change
ด้าน

SCADA/ DMS
IT Integration
Energy Integration
Retail

EV
Solar

ในปี 2561 บุคลากรขององค์กรได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ทั่วถึง โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมทั้งหมดแยกตาม
กลุ่มงานและเพศ ดังนี้
(404-1)
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เฉลี่ย

14.31
ชม.
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งาน
บร�หาร

7.71 7.88
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ชม.

11.61
3

8.08

7.63
0

งาน
งาน
งาน
งาน
ว�ชาการ สำนักงาน ชางเทคนิค ชางฝมือ

คาใชจายการฝกอบรม
ของพนักงาน (ลานบาท)

(103-2)

การประเมินประสิทธิผล

วิศวกรรมและเทคโนโลยีสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง
• ประเมินการผ่านอบรมตาม
Advanced Metering Infrastructure and Transformer Load เกณฑ์
Management
• ติ ด ตามผลการน� ำ ไปใช้
Protocols (DLMS/COSEM)
ปฏิบตั งิ านจริงภายหลังการ
การจัดสร้างระบบบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน และระบบบริหารงาน อบรม
บ�ำรุงรักษา
ICS456: Essentials for NERC Critical Infrastructure Protection
Data Analytic for MEA
Renewable Resources from Operation to Planning
ยกระดับความสามารถของพนักงานจดหน่วยเครื่องวัดฯ
การขายปลีก (Retail) เพื่อรองรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าใน
อนาคต
คน กฟน. หัวใจเถ้าแก่
Battery Technology
Grid- Connected Energy Storage
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและติดตั้งระบบเซลล์
แสงอาทิตย์

CMMS

30

(103-2)

หลักสูตร

Underground
AMI

8
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40
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0

ป 2559

ป 2560

การพัฒนางานด้านการฝึกอบรมในอนาคต
(103-2)

กฟน. มีแผนในการปรับปรุงกระบวนงานฝึกอบรม
และพัฒนาในอนาคต ตัวอย่างดังนี้
• ใช้เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบครบ
วงจร ตั้งแต่การวางแผนการอบรม การลงทะเบียนการ
เข้ารับการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การ
รายงานผลการเรียนรู้ การบันทึกประวัติการฝึกอบรม
โดยมีการเชือ่ มโยงกับระบบการจัดเก็บความรู้ และระบบ
ห้องสมุดของ กฟน.
• ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและการเข้ารับการ
เรียนรู้พัฒนาต่าง ๆ ตั้งแต่การชี้แจงหลักสูตรจนถึงการ
ประเมินผลการพัฒนา ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งเอกสาร
การเดิ น ทาง และเวลาของนั ก บริ ห ารและพนั ก งาน
กลุ่มเป้าหมาย
• พั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น ผลจากการประเมิ น ใน
กระดาษ เป็นการประเมิน Online ผ่าน Google Form
ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถจัดเก็บและน�ำข้อมูล
ไปใช้ต่อได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ป 2561
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การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเกษียณ
อายุ และการเตรียมความพร้อมบุคลากร
คุณภาพ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การขาดช่ ว งบุ ค ลากร กฟน. ใน
กลุ่มงานบริหารและเตรียมบุคลากรคุณภาพเพื่อทดแทน
ได้ตามแผนที่ก�ำหนด กฟน. วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม
การเกษียณอายุของพนักงานกลุ่มบริหาร พบว่า 10 ปี
ข้างหน้า จะมีการเกษียณอายุกว่าร้อยละ 40 ของทัง้ องค์กร  
ดังนั้น เพื่อป้องกันการขาดช่วงบุคลากร กฟน. จึงก�ำหนด
แนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งในระดับ
ผู้บริหาร และปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจ�ำแนกเป็น
2 โครงการ คือ

โครงการผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan)

ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขึน้ ไปเพือ่
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้น�ำระดับสูงต่อไป

โครงการบริหารบุคลากรคุณภาพ
(Talent Management Plan)

เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะก้าวขึ้นเป็น
ผูบ้ ริหารระดับต้น และระดับกลาง เน้นการพัฒนาขีดความ
สามารถของผูน้ ำ� /บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพผ่านการบริหารงาน
หรือปฏิบัติงานจริง

การดูแลพนักงานวัยเกษียณ
กฟน. ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานในทุกช่วง
อายุ โดยเชื่อว่าทุกคนคือครอบครัวที่มีความส�ำคัญ และต้องได้รับ
การดูแลอย่างดีตอ่ ไปแม้พน้ จากต�ำแหน่งเนือ่ งด้วยการเกษียณอายุ
โดย กฟน. ได้มีการจัดสวัสดิการพิเศษส�ำหรับพนักงานใกล้เกษียณ
อาทิ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมสัมมนาปัจฉิมนิเทศ
และรับของที่ระลึก  การตรวจสุขภาพเฉพาะส�ำหรับผู้สูงวัย
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ผู้สูงอายุจ�ำนวนไม่น้อย ที่แม้จะเกษียณแล้ว ก็ไม่อยากหยุดท�ำงาน
ยังมีไฟที่จะออกไปท�ำสิ่งที่ตัวเองรัก ซึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทน
ความชอบในการทํางานให้แก่พนักงานเมื่อพ้นจากตําแหน่งเพราะ
เหตุเกษียณอายุ และการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลในสถาน
พยาบาลของการไฟฟ้านครหลวงแล้ว กฟน. มีการจัดสวัสดิการที่
เป็นประโยชน์สำ� หรับพนักงานวัยเกษียณทีส่ ามารถต่อยอดเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่การด�ำรงชีวิตหลังการเกษียณเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมอบรมด้านการบริหารการเงิน การท�ำธุรกิจออนไลน์ หรือการ
หารายได้เสริมจากการพัฒนาอาชีพ อาทิ การท�ำงานฝีมือ การท�ำ
อาหาร-ท�ำขนม ฯลฯ นอกจากนี้ องค์กรยังใส่ใจถึงองค์ความรูส้ ำ� คัญ
จากพนักงานวัยเกษียณทีจ่ ะสืบทอดและเป็นประโยชน์แก่พนักงาน
รุน่ น้อง โดยได้จดั โครงการถ่ายทอดความรูผ้ เู้ กษียณอายุ ของ กฟน.
ตามความสมัครใจ ปี 2562-2564 เพือ่ เป็นองค์ความรูภ้ ายใน กฟน.
ในเชิง Knowledge Management และเป็นแนวทางในการบริหาร
งานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานรุ่นต่อไป

Business Drivers

Executive Profiles /
Success Profiles

Talent Management Plan
กลุมเปาหมาย
บุคลากรที่จะกาวข�้นเปนผูบร�หารระดับตน
และระดับกลาง

่งยืน ประจ�ำปี 2561
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Succession Plan
กลุมเปาหมาย
ผูบร�หารระดับผูอำนวยการฝายข�้นไป

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ได้ท�ำงานที่ กฟน. ผมได้รับโอกาสส�ำคัญมากมายใน
ชีวิต โดยเฉพาะโอกาสในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าผ่านกระบวนการท�ำงานที่ค�ำนึง
ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรม Green Office กิจกรรมเสริมสร้างรายได้
ให้ชุมชน กิจกรรมร่วมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้ กฟน. ยังให้สวัสดิการที่ดี
และใส่ใจต่อพนักงานทุกช่วงวัย ต่อเนื่องมาถึงการเกษียณอายุ กฟน. มีการเตรียม
ความพร้อมให้แก่พนักงานเป็นอย่างดี อาทิ การให้ความรู้การออมและการลงทุน
ให้งอกเงยเพื่อเตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ วั ย เกษี ย ณ การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการ
ประกอบอาชีพที่ชอบภายหลังเกษียณ การดูแลสุขภาพ ตลอดจนการรักษาพยาบาล
ทีโ่ รงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ซึง่ เมือ่ ถึงวันหนึง่ ทีพ
่ นักงานพ้นสภาพและต้องอยูด่ ว้ ย
ตั ว เอง พนั ก งานจะสามารถอยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี เ กี ย รติ
มีความสุข
คุณภราดร เลขะกะ
ผู้ตรวจการ 11/ พนักงานที่จะเกษียณอายุในปี 2562

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
การสรรหาบุคลากรครบตาม
จ�ำนวนและคุณสมบัติที่ต้องการ
(ร้อยละ)
อัตราการลาออกของบุคลากรที่
มีอายุงาน 1 -3 ปี
บุคลากรมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานรองรับตาม
Roadmap ของการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

(103-2)

ผลการ
เป้าหมายการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน
ปี 2562
ปี 2561

100

100

100

0.34
0.99
อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าคู่เทียบ
(ต�่ำกว่าคู่เทียบ) (ต�่ำกว่าคู่เทียบ*)
100

100

100

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
100

อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าคู่เทียบ
100

* องค์กรด้านสาธารณูปโภคชั้นน�ำแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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แนวทางบริหารอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

• ดัชนีการประสบอุบัติภัย SQDI ต�่ำกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 5*
• จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานโดยไม่เกิดอุบัติภัยมากกว่าหรือเท่ากับปี 2560**
หมายเหตุ:
* ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั (Disabling Injury Index : square root DI) เป็นการค�ำนวณดัชนีการบาดเจ็บพิการเพือ่ เป็นการช่วยพิจารณาตัดสินความ
รุนแรงของปัญหา โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความถี่การบาดเจ็บและอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บรวมออกมาเป็นดัชนีเดียวกัน
** จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานสะสมสูงสุดโดยไม่เกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีของหน่วยงานที่ลักษณะงานมีความเสี่ยง
(103-1)

การก�ำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ชัดเจน และมีการควบคุมที่เคร่งครัด
จะสามารถช่วยลดสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความไม่ปลอดภัยทัง้ จากสุขภาพและบริบทแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนในล�ำดับต่อไป

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

แนวทางการด�ำเนินงาน

(103-2)

• หลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น ระบบสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในระดับประเทศ
และระดั บ สากล อาทิ พ.ร.บ. แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สัมพันธ์ พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
• มอก. 18001 (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

(103-2)

  
กฟน. ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ
(Prevention) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
สวัสดิภาพของบุคลากรทุกพืน้ ทีท่ ำ� การของ กฟน. อันส่งผลต่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า ประชาชน โดยด�ำเนิน
การตามแนวบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
ประเมินการด�ำเนินงานผ่านกระบวนการที่ก�ำหนด ซึ่งสะท้อนผล
ผ่านตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ อาทิ ดัชนีการประสบอุบัติภัย จ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงานโดยไม่เกิดอุบัติภัย

แนวบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กำหนดและ
ทบทวน
นโยบาย

กำหนด
แผนงานให
สอดคลองกับ
ความเสี่ยง

ดำเนินงาน
ตามแผนงาน

ติดตาม
ประเมินผล

ทบทวน
การบร�หาร
จัดการ

OH&S Policy
(ไตรมาสที่ 4)

Planning
(ไตรมาสที่ 1)

Implementation &
Operation

Checking &
Corrective Action

Management Review
(ไตรมาสที่ 4)

- นโยบายความ
- การชี้บ่งอันตรายและ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยง
และสภาพแวดล้อมใน แผนงาน OH&S
การท�ำงาน

่งยืน ประจ�ำปี 2561
74 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

-

แผนงาน OH&S
อบรม
สื่อสาร
Documentation
การควบคุมการปฏิบัติ
Work Permit

- ติดตามตรวจสอบตาม - ทบทวนการจัดการด้าน
แผน OH&S
OH&S ในภาพรวม
- Check List
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการ
- การสอบสวนอุบัติการณ์ ด�ำเนินงานยังมีความ
- Internal Audit
เหมาะสม
- External Audit
(103-3)
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กฟน. ได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกปีในช่วงไตรมาสที่ 4 หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สำ� คัญเกิดขึน้
พร้อมทั้งด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนด มีการติดตามและยกระดับการด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 พบว่า
แนวปฏิบัติและการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยยังคงมีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ท�ำงานและทุกลักษณะงานขององค์กร

คณะกรรมการร่วมระหว่างลูกจ้างและนายจ้างในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน

อัตราส่วนพนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการร่วม
ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างในด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท�ำงาน ปี 2561

ประธานกรรมการ
นายจาง หร�อ
ผูแทนนายจางระดับบร�หาร

กรรมการ
ผูแทน ลูกจาง
ระดับบังคับบัญชา

กรรมการ
ผูแทน ลูกจาง
ระดับปฏิบัติการ

(403-1)

เจาหนาที่
ความปลอดภัย
ระดับว�ชาช�พเปน
กรรมการและ
เลขานุการ

พนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน (นายจ้าง)
พนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท�ำงาน (ลูกจ้าง)
อัตราส่วนนายจ้างต่อลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

132 คน
132 คน
1:1
19 คน

โดย คณะกรรมการชุดนี้มีการดูแลประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน ครอบคลุมพนักงาน กฟน.
ร้อยละ 100

การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

(103-2)

กฟน. ด�ำเนินการส่งเสริมและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานทุกกลุ่มทั้งองค์กร โดยเฉพาะในเชิงป้องกัน
รายละเอียดดังนี้
กลุ่มบุคลากร ผลการด�ำเนินงาน
ด้าน
ประเด็นส�ำคัญ
โปรแกรม
ผลลัพธ์
ปี 2561
ส�ำนักงาน สนาม
สุขอนามัย

- สมรรถนะของร่างกาย
- โรคเกี่ยวกับสายตา
จากการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแสงจ้า
- การสูญเสียการได้ยิน
จากการปฏิบัติงานใน
ที่มีเสียงดัง
- สมรรถภาพปอดจาก
การท�ำงานในที่อับ
อากาศ
- ระดับสารตะกั่วใน
ร่างกาย

- ตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจ�ำปี เดือนเกิด รวมทัง้
บุคลากรที่จะเกษียณ
อายุ และผู้บริหาร
- ตรวจสุขภาพตาโดย
จักษุแพทย์และมี
อุปกรณ์ป้องกันสายตา
- ตรวจสมรรถภาพการ
ได้ยินและมีอุปกรณ์
ป้องกัน เช่น Ear Plug
- ตรวจสมรรถภาพปอด  
อบรมเกี่ยวกับการ
ท�ำงานในที่อับอากาศ
- ตรวจสุขภาพบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สารตะกั่ว

P

P

P

อัตราการเกิดโรค บุคลากรมี
จากการท�ำงานเป็น สุขอนามัย และ
ศูนย์
สมรรถนะของ
ร่างกายพร้อม
ส�ำหรับการ
ปฏิบัติงาน

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 75
เมืองมหานคร
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ด้าน
สภาพแวดล้อม
การท�ำงาน

ด้านความ
ปลอดภัย

สวัสดิภาพ

ประเด็นส�ำคัญ

กลุ่มบุคลากร ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561
ส�ำนักงาน สนาม

โปรแกรม

ความร้อน แสงสว่าง
- ตรวจวัดอุณหภูมิ ระดับ
ฝุ่นละออง และสารเคมี
เสียง ปริมาณฝุ่นละออง
ตามแนวทาง Green
และสารเคมี
Office และมาตรฐาน - ตรวจวัดความเข้ม
5ส ของ กฟน.
แสงสว่างในทีท่ ำ� การ
การบาดเจ็บจากสาเหตุ
ต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า
การตกจากที่สูง
ของหนักทับ/กระแทก
ของมีคม ยานพาหนะ
ฯลฯ

การบุกรุกเข้าอาคาร
สถานที่

- ระบบ มอก.18001
- จัดให้มี PPE ตาม
ลักษณะงาน
- Work Permit
- จัดท�ำ Safety Work
Instruction
- จัดกิจกรรม KYT
- การตรวจงานสนาม
- อบรม สัมมนาด้าน
OH&S
- จัดท�ำ Safety Work
Instruction

P

P

P

P
P
P
P
P
P
P

เป็นไปตามที่
กฎหมายและ
มาตรฐานส�ำคัญ
ก�ำหนด

ผลลัพธ์
สภาพแวดล้อม
การท�ำงานมี
ความเหมาะสม
และปลอดภัย

- การประสบ
บุคลากรมีความ
อันตราย
ปลอดภัยในการ
เนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน
ท�ำงาน กรณี
บาดเจ็บจนถึงขั้น
หยุดงานอยู่ใน
ระดับต�่ำ
- ไม่มีผู้เสียชีวิต
จากการท�ำงาน

P

- เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทุกที่ท�ำการ
และสถานีไฟฟ้า 24 ชม.
- ระบบผ่านเข้า-ออก
อัตโนมัติ
- ระบบการสแกนนิ้ว
- ระบบ Secom ส�ำหรับ
พื้นที่ควบคุมกล้อง
CCTV ทุกที่ท�ำการ

P

จ�ำนวนครั้งที่ถูก
บุกรุกเป็นศูนย์

บุคลากรมี
สวัสดิภาพใน
ชีวิตการท�ำงาน
ที่ดี

โครงการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2561
สัมมนาลดอุบัติภัยส�ำหรับผู้ควบคุมงาน

        กฟน. จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผคู้ วบคุมงานจากหน่วยงาน
ส�ำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ ฝ่ายบ�ำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้า และฝ่ายก่อสร้าง เรียนรูก้ ลยุทธ์การบริหารงาน และ
การสื่อสารระหว่างลูกน้อง หัวหน้า และลูกค้า ทบทวนบทบาท
หน้าที่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ค วบคุ ม งาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ
ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย
่งยืน ประจ�ำปี 2561
76 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ สายใต้ดิน และงาน
MEA SAFETY DAY

กฟน. จัดงาน “การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ
สายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY” เพื่อเป็นการกระตุ้น
จิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย ท�ำให้พนักงานสนามได้ตระหนัก
ถึงความปลอดภัย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พนักงานสนาม
จะได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะและประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
สนามด้วยกัน

กิจกรรมคนต้นแบบสุขภาพดี MEA
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กฟน. ตัง้ เป้าหมายสูก่ ารเป็น Healthy Organization โดยวางแผนและด�ำเนินกิจกรรมในระยะยาวเพือ่ ให้พนักงานสามารถ
เป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการบริโภคและการออกก�ำลังกายในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาน�้ำหนักมากเกิน
อ้วน/อ้วนลงพุง ผลเลือดที่มีค่าผิดปกติ รวมถึงความเครียดจากการท�ำงาน พร้อมขยายผลไปสู่พนักงานทั่วทั้งองค์กร ตลอดจน
สมาชิกในครอบครัวได้ในล�ำดับต่อไป
Healthy Policy

Healthy Space

การตรวจสุขภาพ
ของพนักงานประจำป

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย จัดทำปาย
บอกทาง แสดงระยะทาง และแคลอร�จากการเดิน

Healthy
Organization

Healthy Workshop

Healthy Meeting
เปลี่ยนอาหารวางการประชุม
เปนผลไม โยเกิรตรสธรรมชาติ ฯลฯ

จัดอบรมพนักงานที่เขารวมโครงการ

Healthy Canteen

Healthy Tournament

ว�เคราะหขอมูลเมนูในโรงอาหาร
กิจกรรม Healthy Canteen
ปายโซนอาหาร

จัดทีมแขงขันภายในองคกร
เพ��อการเสร�มสรางสมรรถภาพรางกายที่ดีข�้น

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
ดัชนีการประสบอุบัติภัย SQDI
ต�่ ำ กว่ า ปี ก ่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 5
(ร้อยละ)
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานโดยไม่
เกิดอุบัติภัย (ล้านคน-ชั่วโมง)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2559
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ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

0.0215

0.0355

0.0507* ดัชนีการประสบอุบัติภัย SQDI ต�่ำกว่าปี
ก่อนหน้า ร้อยละ 5

6.2

6.6

5.9** จ� ำ นวนชั่ ว โมงการท� ำ งานโดยไม่ เ กิ ด
อุบัติภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

* ในปี 2561 เกิดกรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ท�ำให้ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : square root DI)
สูงขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า
** หน่วยงานที่มีจ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานโดยไม่เกิดอุบัติภัยสะสมสูงสุด เกิดอุบัติเหตุระหว่างปี ท�ำให้จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานที่ไม่เกิดอุบัติภัยมีค่า
ลดลงจากปีกอ่ นหน้า โดย กฟน. ได้พจิ ารณาและน�ำเหตุการณ์ดงั กล่าวมาบรรจุไว้ในกระบวนการทบทวนเพือ่ วางแผนลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ
ในล�ำดับต่อไป

การด�ำเนินงานในอนาคต

(103-2)

ยกระดับกระบวนการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่
มาตรฐาน ISO 45001 ในปี 2562

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 77
เมืองมหานคร

แนวทางบริหารอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยส�ำหรับคู่ค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

ไม่มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�ำงานบริเวณใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
จากผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการอบรมกับ กฟน.
(103-1)

ในฐานะองค์กรทีด่ ำ� เนินงานเกีย่ วข้องกับระบบไฟฟ้า สุขภาพและความปลอดภัยของคูค่ า้ และผูใ้ ช้ไฟฟ้าถือเป็นประเด็น
ที่ กฟน. ตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้มีส่วนได้เสียตลอดวงจรกิจกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

(103-2)

• การประยุกต์ใช้ มอก. 18001 (มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคู่ค้าและลูกค้า
• การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า

แนวทางการด�ำเนินงาน

(103-2, 416-1)

กฟน. มีการประเมินกระบวนการท�ำงานขององค์กร
ร้ อ ยละ 100 เพื่ อ ค้ น หาจุ ด เสี่ ย งแนวโน้ ม ผลกระทบที่ อ าจ
เกิดขึ้นต่อคู่ค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า และพิจารณาก�ำหนดแนวทาง
บริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการท�ำงานขององค์กร
ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายในและภายนอก
องค์กรจะมีความปลอดภัย ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยจากกระบวนการข้างต้น กฟน. พบว่า
การด�ำเนินงานส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมี
ความเสี่ยง คือ การท�ำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอาจ
ท� ำ ให้ สู ญ เสี ย ชี วิ ต และทุ พ พลภาพ และอาจส่ ง ผลกระทบ
ในวงกว้าง หากมีการปฏิบัติงานอย่างประมาท โดยจากสถิติ
ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า บ่ อ ยครั้ ง เกิ ด จากการที่ ผู ้ ป ระกอบการและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ทราบถึงอันตรายในการ
ท�ำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

่งยืน ประจ�ำปี 2561
78 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ในปี 2561 กฟน. จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ปี 2561”
จ�ำนวน 3 รุ่น ให้แก่ผู้ประกอบการพาดสายสื่อสาร โดยไม่มี
ค่าใช้จา่ ย โดยผูเ้ ข้าสัมมนาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจครอบคลุม
ในเรื่องระบบการจ่ายไฟฟ้า กฎหมายด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง
และการช่วยผู้ประสบเหตุบนเสาไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้า
และการปฏิบตั งิ านใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงทักษะการ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) นอกจากนี้
ยังได้ชมการสาธิตวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงด้วย
อุปกรณ์และการปฏิบัติงานจริงของพนักงาน กฟน. ในสถานที่
โครงการก่อสร้างจริง พร้อมยังได้มีโอกาสสอบถามข้อมูล ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของ กฟน.
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจาก
ไฟฟ้า รวมถึงป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับจากการก่อสร้างใกล้
แนวสายส่งไฟฟ้า สร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าว ท�ำให้ในปี 2561 ไม่พบ
อุบตั เิ หตุทเี่ กีย่ วกับการท�ำงานบริเวณใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
จากผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการอบรมกับ กฟน.

นอกเหนือจากผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั งิ านทีป่ ฏิบตั งิ านใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงแล้ว กฟน. ยังมุง่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ต่อชุมชน ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป ว่าด้วยความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟ้าทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมที่
อาจส่งผลกระทบ ตัวอย่างดังนี้

ชุมชนในพื้นที่จ�ำหน่าย

ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ส�ำหรับชุมชนในพืน้ ทีจ่ ำ� หน่าย ในปี 2561 กฟน. จัดกิจกรรม
โครงการอบรมความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยแก่ผู้น�ำชุมชน
และกิจกรรมออกหน่วยดูแลประชาชนตลอดทั้งปีในพื้นที่กรุงเทพฯ
นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเน้นรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมมีการปรับปรุงเสา –
สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในชุมชนให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตัดแต่งกิ่งไม้
ใกล้สายไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งยังมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบ
อันตรายจากไฟฟ้า (CPR) โดยผลจากการด�ำเนินงานดังกล่าว พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในกิจกรรม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการท�ำงานที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในชุมชน

นอกจากนี้ กฟน. ยังใส่ใจถึงความปลอดภัย
ของลู ก ค้ า และประชาชนทั่ ว ไป โดยได้ มี ก ารสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
และแนวปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ใกล้ตัวด้าน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
แนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากไฟฟ้า ข้อควรระวังอันตราย
จากสายไฟฟ้ า แรงสู ง และสภาพแวดล้ อ มรอบตั ว ใน
บริเวณบ้าน การใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังน�ำ้ ท่วม โดยเฉพาะ
ที่อาจเป็นผลจากพายุฤดูร้อนที่เกิดอย่างต่อเนื่องในช่วง
ปี 2561 โดยสื่อสารข้อมูลดังกล่าวทั้งในเว็บไซต์องค์กร
แอปพลิเคชัน MEA Smart Life โซเชียลมีเดียต่าง ๆ

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช�ำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่
เจ้าหน้าที่ กฟน. ทุกเขต ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130
และช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง   
การไฟฟานครหลวง (MEA)

mea_news

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�ำงานบริเวณใกล้
แนวสายไฟฟ้าแรงสูงจากผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับ
การอบรมกับ กฟน. (ครั้ง)

@meanews

MEA SmartLife

(103-2)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
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ผลการ
การด�ำเนินงาน
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เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

0

0

0

0

การด�ำเนินงานในอนาคต (103-2)
ขยายขอบเขตกิจกรรมสัมมนาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ โดยในปี 2562 ก�ำหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับเหมาที่ติดตั้งป้ายใกล้สายไฟฟ้า
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การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของลูกค้าและประชาชน
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยที่เกิดจาก
การใช้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการสื่อสารข้อมูลบกพร่อง
(103-1)

ปัจจุบัน การด�ำเนินชีวิตของลูกค้าและประชาชนในสังคมเมืองต้องการความสะดวกและรวดเร็ว เช่นเดียวกับความ
ต้องการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์และเท่าเทียมกัน กฟน. ในฐานะองค์กรที่ด�ำเนินภารกิจด้านระบบไฟฟ้า
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม กฟน. จึงใส่ใจต่อการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/
บริการขององค์กร ข่าวสารที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างสอดรับกับ
Lifestyle และความแตกต่างในการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

(103-2, former EU 24)

• การด� ำ เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการสื่ อ สารและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ภาครั ฐ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ การสือ่ สาร
และบริการสาธารณะ ส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 ฯลฯ
• มาตรฐาน WCAG 2.0 ของ W3G จากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล

แนวทางการด�ำเนินงาน

(103-2, former EU 24)

ภาษาที่รองรับ

เวลาที่เข้าถึง
ข้อมูลได้

กฟน. ด� ำ เนิ น การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่ า วสารอย่ า งใส่ ใ จต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ทุ กกลุ ่ ม โดย ปี 2561 มี การทบทวนและ
พั ฒ นารู ป แบบ ช่ อ งทาง และเนื้ อ หาของ
การเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับไฟฟ้าผ่านกิจกรรมและ
ช่องทางต่าง ๆ ตัวอย่างดังนี้
การพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือ

Social Media ต่าง ๆ เช่น Line ไทย/อังกฤษ
Facebook Twitter Youtube

ตลอด 24 ชั่วโมง • เพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ ่ ม เพื่ อ
ให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ ตลอดจนด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยเกีย่ วกับการใช้ไฟฟ้าอย่าง
สม�่ำเสมอ

MEA SmartLife application ไทย/อังกฤษ

ตลอด 24 ชั่วโมง • ปรับรูปแบบการใช้งานให้ง่าย และสะดวกมากขึ้น
ผ่าน Mobile Application ทัง้ ระบบ iOS และ Android
• พัฒนาระบบ Smart Life Plus โดยเพิ่มฟังก์ชั่นการดู
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต
• ให้ข้อมูลค่าไฟค้างช�ำระ/ประกาศดับไฟ/ตรวจสอบ
ประวัตกิ ารใช้ไฟ/แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง/บริการขอใช้ไฟฟ้า/
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(103-2, former EU 24)

ช่องทางการสื่อสารข้อมูล

ภาษาที่รองรับ

เวลาที่เข้าถึง
ข้อมูลได้

การพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือ
ช�ำระค่าไฟฟ้ารูปแบบ Mobile Wallet ผ่านบัตรเครดิต/
QR Code/ติดตามสถานะการด�ำเนินงาน/แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขอรับบริการขอใช้
ไฟฟ้าและอื่นๆ/สุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้า
• มีการประเมินความเห็นผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาช่องทาง
การสื่อสาร

เว็บไซต์ กฟน.
www.mea.or.th

ไทย/อังกฤษ

ตลอด 24 ชั่วโมง • เผยแพร่ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับไฟฟ้า เช่น คูม่ อื
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้อควร
ทราบเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ
• ปรับปรุงเว็บไซต์ให้พร้อมส�ำหรับการเข้าถึงของทุกคน
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ (Web Accessibility) เพื่อสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นสากลและเป็นธรรม ตาม
มาตรฐาน WCAG 2.0 ของ W3G จากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ออกแบบโดยยึด Responsive Design รองรับการ
แสดงผลผ่าน Mobile Device รวมถึง Web Browser
ได้หลายขนาดหน้าจอ เช่น Desktop, Notebook,
Ipad, Tablet, Smartphone ท�ำให้สามารถแสดงผล
เว็บไซต์ได้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ง่ายต่อการอ่าน
และเข้าใช้งานทั้งนี้ เป็นไปตาม กฎกระทรวง ก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการเข้ า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ การสือ่ สารและ
บริการสาธารณะ ส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
การไฟฟ้านครหลวง

ไทย

ในเวลาท�ำการ

• เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ กั บ ประชาชนในฐานะ
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
• สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในเรื่องสิทธิ
ในการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารในการด� ำ เนิ น การของ
การไฟฟ้านครหลวง
• รวบรวม จั ด เก็ บ และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ตามที่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ก�ำหนดให้
เป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ กฟน. ยังใส่ใจถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จ�ำหน่ายที่มีความแตกต่างของการ
ใช้ภาษา อันเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร เช่น โครงการน�ำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการก่อสร้างเพื่อขยายระบบจ�ำหน่าย
ตลอดจนการด�ำเนินงานของผู้รับเหมาจากหน่วยงานอื่น โดยในปี 2561 กฟน. ได้จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่
ชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ในเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ประชาชนในพื้นที่ด�ำเนินการ (103-2, former EU 24)

จากการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ครอบคลุมทุกช่องทาง ตลอดจนตอบสนองความหลากหลายของลูกค้าและ
ประชาชน ในปี 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. ได้ด�ำเนินการส�ำรวจเพื่อประเมินประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นสื่อออนไลน์ เพื่อน�ำมาพัฒนาสื่อออนไลน์ของ กฟน. ให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ซึ่งผลส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์
ขององค์กรกับคู่เทียบ*

8.55

เนื้อหานาสนใจ/
มีสาระ/เปนประโยชน

8.64

8.45

มีความถูกตอง
เช�่อถือได

8.82

อัพเดท รวดเร�ว
ทันเหตุการณ

สื่อสารไดตรง ครบถวน
ชัดเจน เขาใจงาย

* องค์กรด้านสาธารณูปโภคชั้นน�ำแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า
อันเนื่องมาจากการสื่อสารข้อมูลบกพร่อง
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ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
การด�ำเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

0

0

0

0

16

การรักษาความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
เป้าหมายปี 2561 (103-2)
• ไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลจากการโจรกรรมหรือการสูญหายของข้อมูลลูกค้า
• ไม่มีการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมทั้งหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลซึ่งยืนยันโดยองค์กร
(103-1)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ กฟน. สามารถยกระดับการบริการสู่ระดับสากล
และการเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก็ได้ส่งผลให้ระบบการจัดการข้อมูล
ขององค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การละเมิดข้อมูลขององค์กร การโจรกรรมข้อมูลของ
ลูกค้า ฯลฯ กอปรกับในปัจจุบัน นโยบายภาครัฐที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับความ
ปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น รวมทั้งลูกค้ามีความตระหนักรู้และให้ความสนใจต่อประเด็นด้านการจัดการความเป็นส่วนตัวและ
ข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น ท�ำให้การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นส�ำคัญในการบริการและรักษาความเชื่อมั่น
กฟน. จึงปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

(103-2)

• มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 (มาตรฐานระบบบริหารความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ) หรือ ISMS (Information Security Management
System)
• การก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ โดย กฟน. ก�ำหนด 6 องค์ประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
คือ 1) นโยบายการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
2) นโยบายการจัดท�ำระบบส�ำรองของระบบสารสนเทศ 3) นโยบายการ
ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 4) นโยบายการบริหาร
จัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศและการสร้างความตระหนักใน
เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 5) นโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 6) นโยบาย
การป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
• มาตรการควบคุมการด�ำเนินงานของหน่วยงาน และพนักงาน
• การจัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพมาใช้ภายในองค์กร
• แผนบริหารความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในเรื่องการหยุด
ชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Discontinuance of Information
Technology System) และการรัว่ ไหล ของข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
(Customer Privacy)

แนวทางการด�ำเนินงาน

(103-2)

1

ว�เคราะหหาระบบงาน ICT
และขอมูลที่สำคัญ

2

กำหนดเปาหมาย

3

ว�เคราะห
Gap Analysis

4

คัดเลือกมาตรการ
กำหนดตัวช�้วัด
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กระบวนการก�ำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพของข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (103-2)

กฟน. ใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO/IEC27001: 2013 ซึ่งเน้น
หลักการส�ำคัญ 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา
ความครบถ้วน (Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)
ร่วมกับการวิเคราะห์ความเสีย่ งของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ที่ส�ำคัญ เพื่อก�ำหนดมาตรการ/แผนงาน ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการการใช้
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างแม่นย�ำ ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็น
ความลับ รองรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ และยุทธศาสตร์องค์กร

ตัวอย่างมาตรการในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ (103-2)

คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ก�ำหนดและด�ำเนินการผ่านกระบวนการจัดการสารสนเทศ เพือ่ จัดหา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย โดยมี
เกณฑ์คัดเลือกตามมาตรฐานสากลระดับโลก รวมถึงมีการก�ำหนดตัววัดและ
เป้าหมายควบคุมคุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ ซึง่ ผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
การควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการรักษา
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (Security Access)
ทุกระบบ

• มีศูนย์ Security Operations Center (SOC) เฝ้าระวัง
การโจมตีแบบ Real-time และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ
พร้อมตรวจจับ Zero-Day Attack
• ใช้ Network Behavior Analysis (NBA) ตรวจสอบ และแจ้ง
เตือนความผิดปกติของพฤติกรรม การใช้งาน ระบบเครือข่าย
ทั้งจากภายในและภายนอกแบบ Proactive
• มีการติดตั้ง Server ระบบงานที่ส�ำคัญภายในห้อง Data
Center หรือ IT Security Room ป้องกัน ไฟไหม้และน�ำ้ ท่วม
• ใช้ Firewall, IPS, IDS, Proxy ตรวจสอบทุก Traffic
ระหว่างภายในภายนอกองค์กร และบันทึก Log ทั้งหมด ใน
ระบบ Centralized Log
• ใช้ Two-factor Authentication เช่น Token พิสูจน์ตัวตน
ก่อนใช้งานจากภายนอก

ระบบ SCADA
และ DMS • ใช้ระบบเครือข่าย SDH และ MPLS แยกออกจากระบบ

งานทั่วไป
• มี ก ารป้ อ งกั น การเข้ า ออกอาคารจากบุ ค คลภายนอก
(Physical Access Control) โดยติดตัง้ กล้องวงจรปิดบันทึก
ผู้เข้าออกพื้นที่ และเหตุผิดปกติ

ระบบ KM
Portal

• มีระบบป้องกันการบุกรุกควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
(Network Access Control) ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง
• มีการก�ำหนด User Password แบ่งตามสิทธิ์การใช้งานและ
การเข้าถึงข้อมูล

่งยืน ประจ�ำปี 2561
84 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

การบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการ (103-2)

กฟน. มี ก ารก� ำ หนดแผน ด� ำ เนิ น
การตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
สารสนเทศเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
ของ กฟน. ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการ
รักษาความลับของข้อมูลระบบสารสนเทศ ให้
เป็ น ไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
กฟน. และมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 ได้
ดําเนินการตรวจสอบระบบงาน เพื่อควบคุม
และลดความเสีย่ งตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
จํานวน 4 ระบบงาน คือ ระบบ DNS ระบบ
Active Directory (AD) ระบบ Proxy และระบบ
Firewall
โ ด ย ผ ล ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร พ บ ว ่ า
หน่วยงานมีการด�ำเนินงานสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติ และแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อการรั่วไหล
ของข้อมูลจากการโจรกรรมหรือการสูญหาย
ของข้อมูลลูกค้าที่มีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม
ได้มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเพื่อ
ให้ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมส�ำหรับ
หน่วยงาน และน�ำเสนอผู้บริหารรับทราบผล
เพื่อผลักดันให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในอนาคต

การสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่
พนักงาน (103-2)

กฟน. ได้ กํ า หนดแผนและด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมการสร้ า งความตระหนั กด้ า นความ
มั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร ประจําปี 2561 ให้กับพนักงาน เพื่อ
ให้รับทราบนโยบาย กฎหมายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตลอดจนมีความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบ
ต่ า ง ๆ ที่ แ อบแฝงมาทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
อีเมล การหลอกลวงจากการใช้งานโซเชียลและ
การป้องกัน พร้อมส่งเสริมความตระหนักใน
การใช้ ง านระบบสารสนเทศอย่ า งปลอดภัย
(IT Security Awareness) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
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การอบรมให้ความรู้
จัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาสร้างความตระหนักในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยก�ำหนดให้ผผู้ า่ นการอบรม
ต้องมีระยะเวลาฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 100% และมีผลการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80% ซึ่งกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม
ทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานกลุ่ม
งานบริหาร กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานสํานักงาน พนักงานกลุ่มงาน
ช่างเทคนิคระดับหัวหน้ากลุ่มงาน และพนักงานจ้างเหมา
การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และคําแนะนําทางวิชาการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การป้องกันภัย
คุกคามทางเทคโนโลยี และการใช้โซเซียลมีเดียในชีวติ ประจ�ำวัน ดังนี้
(1) จัดรายการเป็นประจําทุกเดือน ผ่านระบบเสียงตามสาย
สัปดาห์ละ 1 วัน และใช้การตอบคําถามท้ายรายการ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก พนักงาน กฟน. และ
พนักงานจ้างเหมา
(2) จัดท�ำสื่อรูปแบบ Infographic ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ภายในองค์กร

สรุปผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
การรั่วไหลของข้อมูลจากการโจรกรรมหรือ
การสูญหายของข้อมูลลูกค้า (ครั้ง)
การร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
รวมทั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลซึ่งยืนยัน
โดยองค์กร (ครั้ง)

การประเมินประสิทธิผลระบบบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ในปี 2561 มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
ระบบบริ ห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ โดย
ด�ำเนินการผ่านการตรวจประเมินภายใน มีการประชุม
ติดตามการด�ำเนินงานตามรูปแบบที่มาตรฐานก�ำหนด
ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง การด� ำเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบนี้
ส่งผลให้ กฟน. ได้รับการรับรอง (Certificate) และผ่าน
การตรวจรับรอง (Surveillance Audit) จากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่อง

Highlight ในปี 2561 (103-2)
เพือ่ รองรับการมุง่ สูอ่ งค์กรดิจทิ ลั กฟน. พัฒนา
กระบวนการจัดการระดับชั้นความลับและความส�ำคัญ
ของข้อมูล (Data Classif ication) โดยเป็นการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดด้านมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 ท�ำให้สามารถก�ำหนด
นโยบายในการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับ
ระดับชั้นข้อมูลและความส�ำคัญของข้อมูล ดังนี้
• ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการบริ ห าร อาทิ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ บุคลากร และ งบประมาณ การเงินและ
บัญชี
• ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการจั ด การและปฏิ บั ติ ง าน
อาทิ ข้อมูลการด�ำเนินงานตามภารกิจของ กฟน.
กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลการติดต่อ
สื่อสารภายใน
• ข้อมูลสารสนเทศด้านการให้บริการ อาทิ การใช้
พลังงานไฟฟ้า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไฟฟ้า ข้อมูล
การวิจัย
(103-2, 418-1)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
การด�ำเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

0

0

0

0

0

0

0

0

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 85
เมืองมหานคร

ความรับผิดชอบในการให้บริการ
และการจัดการข้อร้องเรียน
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

ไม่มีเหตุการณ์การฟ้องร้องหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(103-1)

การสื่อสารการตลาดที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องและเพียงพอ ช่วยให้ลูกค้า
ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน (103-2)

แนวทางการด�ำเนินงาน

• ด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ. และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่   พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 พ.ร.บ.
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ในส่วน
มาตรฐานอุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวง
• ด�ำเนินการโดยการอ้างอิง มอก.18001 (มาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
และการรับรองด้านต่าง ๆ ได้แก่ ISO 9001:2015
(มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ) ISO/IEC 27001 :
2013 (มาตรฐานระบบบริ ห ารความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ) ISO 22301 (มาตรฐานการ
บริหารจัดการความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ)
ISO 26000 (มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม)

กฟน. มุ่งเน้นกิจกรรมการตลาดในด้านการรับรู้ของลูกค้า
และประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและชัดเจนในการให้
บริการระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ โดยในปี 2561 มี
ช่ อ งทางสนั บ สนุ น ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถสื บ ค้ น และรั บ การ
สนับสนุนสารสนเทศซึง่ แตกต่างกันในแต่ละกลุม่ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการสนับสนุนลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปีจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ
อาทิ
• ผลการด�ำเนินงานของช่องทางสนับสนุนเสียงของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (VOC & VOS)
• นโยบายของผู้น�ำระดับสูง
• เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
• ผลส�ำรวจความพึงพอใจและผลการตรวจประเมินคุณภาพการให้
บริการของจุดสัมผัส
โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกน�ำมาวิเคราะห์ จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงช่องทางสนับสนุนลูกค้า และจัดท�ำเป็น
ข้อก�ำหนดของช่องทางสนับสนุนต่าง ๆ จากนัน้ มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ยวข้ องรั บไปด� ำ เนิ นการพั ฒ นา/ปรั บปรุ ง ทดลองน� ำ ไปปฏิบัติ
สรุปผล และจัดท�ำแนวปฏิบัติหรือคู่มือตามแผนงานที่ก�ำหนดต่อไป
กฟน. ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นเครื่องมือหลักในการ
บูรณาการการด�ำเนินงาน และมีการตรวจติดตามระบบทุกปี เพื่อให้
มัน่ ใจว่าลูกค้า ประชาชน รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถ
รับบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงความคาดหวัง

่งยืน ประจ�ำปี 2561
86 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

(103-2)

MEA Call Center
ลูกคา/
ประชาชน

ขอรองเร�ยน
ถูกลงทะเบียนผาน
ระบบรายงาน
ขอรองเร�ยน

ตอบ/ช�้แจงเบื้องตน
ผานชองทางนั�น
ภายใน 1 วันทำการ

ศูนยดำรงธรรม
สื่อสังคมออนไลน

ตรวจสอบ
ว�เคราะหสาเหตุ

หนวยงานเจาของเร�่อง
ดำเนินการแกไข

ชองทางอื่น ๆ

แกไขภายใน 7 วันทำการ นับตั�งแตวันที่ กฟน. รับเร�่อง*
แนวทางแกไขจะถูกบันทึกและไดรับการกำหนดแนวทางเพ��อปองกันไมใหปญหาขอรองเร�ยนเกิดข�้นอีกครั�ง รวมทั�งกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี
พรอมกำหนดหนวยงานผูรับผิดชอบนำมาขยายผลตอเพ��อปรับปรุงและพัฒนาการใหบร�การตอไป
* ใช้เวลาน้อยกว่าข้อก�ำหนดมาตรฐานของ กกพ. ที่ก�ำหนดให้แก้ไขภายใน 15 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันที่รับเรื่อง

การจัดการข้อร้องเรียนจากช่องทาง Social Media

กรณีการแก้ไขข้อร้องเรียนต้องใช้ระยะเวลาใน
การด�ำเนินการนาน  กฟน. จะมีกระบวนการติดตามงาน
ผ่าน Email แบบอัตโนมัตไิ ปยังผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับ
ชั้นในเงื่อนไขที่ก�ำหนด เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและเร่ง
ด�ำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ และกรณีที่ยัง
ด�ำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบและ
ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเมื่อด�ำเนินการ
แล้วต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูก
บันทึกไว้ในระบบฯ ทุกขั้นตอน

ด้วยความส�ำคัญของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนต่อ
สาธารณะได้ ท�ำให้ในปี 2561 กฟน. ได้พัฒนาระบบส�ำหรับการ
บริหารจัดการข้อมูลบน Social Media เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วและทันท่วงที ทั้งนี้ข้อมูลการรับเรื่อง
ดังกล่าวจะถูกดึงเข้าระบบ VOCMS ผ่าน Web Service ตามช่วง
เวลาที่ก�ำหนด

ดำเนินการภายในวันที่รับขอมูล
ลูกคา/
ประชาชน

เวลา
08.00 –24.00 น.

ระบบการบร�หาร
จัดการขอมูล

หลังเวลา
24.00 น.

ตอบ/ช�้แจงเบื้องตน

บันทึกงานเขาระบบ
MEA Call Center

ตรวจสอบ
ว�เคราะหสาเหตุ

หนวยงานเจาของเร�่อง
ดำเนินการแกไข

ดำเนินการในเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
เหตุการณ์การฟ้องร้องหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การสื่อสารข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครั้ง)

(103-2, 417-2)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
การด�ำเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

0

0

0

0
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การดูแลชุมชนและสังคม
การด�ำเนินโครงการด้านชุมชนและสังคมที่ส�ำคัญ
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

เป้าหมายปี 2561

• ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560-2564 (ปรับปรุง
ครัง้ ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ
• แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 25602564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

เป้าหมายความพึงพอใจ
ของชุมชน ร้อยละ 85

แนวทางการด�ำเนินงาน

กระบวนการด�ำเนินงานของธุรกิจจ�ำหน่ายไฟฟ้ามี
ความเกีย่ วข้องกับชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
บริการ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่ปฏิบัติการถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการท�ำงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กฟน. จึงให้ความ
ส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ แี ก่ชมุ ชนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในพื้นที่ความรับผิดชอบ พร้อมมุ่งตอบสนองความ
คาดหวั ง ของสั ง คมที่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบทบาท
องค์กรภาครัฐในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในพื้นที่การด�ำเนินงาน

กฟน. ได้ก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการเพื่อดูแล
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
การสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะการดูแลชุมชนทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อ
องค์กร ตามกระบวนการประเมินคัดเลือก โดยในปี 2561 กฟน.
ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนส�ำคัญและน�ำมาใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่เข้าด�ำเนินการเสริมสร้างให้เป็น
ชุมชนยั่งยืน ดังนี้

ภาพรวมการดูแลชุมชนส�ำคัญของ กฟน.
1

กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ
การคัดเลือกชุมชนสำคัญ

เกณฑ
การคัดเลือก
ชุมชนสำคัญ

2

คัดเลือกชุมชนตามหลักเกณฑ
และจัดลำดับความสำคัญ

3

สำรวจ/ประเมินความคาดหวัง
ความกังวล ความตองการของชุมชน

4

กำหนดแผนปฏิบัติ
และกิจกรรม

ดำเนินกิจกรรม
รวมกับชุมชน

5

ชุมชนประเภทที่ 1 : ชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดำเนินกิจการของ กฟน. ไดแกชุมชนที่อยูติด/
รอบสถานีไฟฟา/สถานที่ผลิตหร�อซอมอุปกรณ
ระบบจำหนาย.
ชุมชนประเภทที่ 2 : ชุมชนที่มีความโดดเดนทางดาน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ�น การอนุรักษ�
ทรัพยากรทองถิ�น การทองเที่ยวเช�งนิเวศน
ชุมชนประเภทที่ 3 : ชุมชนที่ กฟน.
เห็นควรสนับสนุน ตามนโยบายภาครัฐ เชน
โรงเร�ยน โรงพยาบาล

6
เปาหมายการดำเนินงาน

• พัฒนาความสัมพันธอันดีระหวาง กฟน. และชุมชนสำคัญของ กฟน.
• พัฒนาชุมชนสำคัญของ กฟน. เพ��อยกระดับสูการเปนชุมชนยั�งยืน

่งยืน ประจ�ำปี 2561
88 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ประเมินผล และปรับปรุง
แนวทางดำเนินงาน

การดูแลชุมชนทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กร
(ชุมชนยัง่ ยืน)

ตัวอย่างชุมชนยั่งยืนของ กฟน.

กฟน. คัดเลือกชุมชนส�ำคัญตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อ
เข้าไปสร้างความสัมพันธ์และยกระดับชุมชนให้เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน โดย กฟน.จะเข้าไปด�ำเนินการผ่านกิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่
• การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
• การให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• การพั ฒ นาให้ ชุ ม ชนส� ำ คั ญ เป้ า หมายมี ค วามยั่ ง ยื น ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่ชุมชนมีความ
ต้องการซึง่ สอดคล้องกับความสามารถหลักหรือองค์ความรูข้ อง
องค์กร

จุดเด่นของชุมชน : ชุมชนเกาะกลางเป็นชุมชน
ขนาดเล็กตัง้ อยูใ่ นคลองพระโขนง ติดสถานีสบู น�ำ้ พระโขนง
ท�ำให้พนื้ ทีโ่ ดยรอบของชุมชนถูกล้อมไปด้วยคลอง และเป็น
ชุมชนทีม่ คี วามโดดเด่นในเรือ่ งชุมชนจัดการตนเอง ซึง่ เป็น
รากฐานส�ำคัญของชุนชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยชุมชนมี
เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองในอนาคต
การด�ำเนินงาน : กฟน. ลงพื้นที่ส�ำรวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน และหารือร่วมกับ
คนในชุมชนในการวางแผนการพัฒนาชุมชน

ไมมีไฟฟาสองสวาง

บานเชา

มีไฟ แตไมติด

บานเรือน

สายไฟฟาไมเปนระเบียบ

บานประธานชุมชน

ชุมชนเกาะกลาง

ถังดับเพลิง
ระบบไฟฟาเกาและชำรุด
อาจเกิดไฟฟาลัดวงจร

พระโขนง

รูปปน
ปูดำ

ศาล

ลาน
กิจกรรม
ชุมชน

N

ลาน สถานีสูบน้ำ
ออก พระโขนง
กำลัง
กาย

พ��นที่สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตร�ย

แผนงาน/กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนเกาะกลาง

ผลการด�ำเนินงาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน
เนื่ อ งจากระบบไฟฟ้ า มี ส ภาพเก่ า ช� ำ รุ ด และติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ไม่ ไ ด้
มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชน
ติดตัง้ โคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเดินภายในชุมชน เพือ่ ให้มไี ฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง
ติดตั้งระบบน�้ำหยดส�ำหรับแปลงพืชผักสวนครัวในพื้นที่ส่วนกลางของ
ชุมชนและไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) พร้อมจัด
ท�ำป้ายความรู้เรื่องหลักการท�ำงานของ Solar Cell กับระบบน�้ำหยดและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานภายนอกที่
เข้ามาเยี่ยมชมงานของชุมชน

ระบบไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงแก้ไข ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรหรืออุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชน
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟและค่าน�้ำแก่ชุมชน ท�ำให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชผักสวนครัวและการเพาะเห็ดขาย
- ชุ ม ชนมี แ หล่ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พลั ง งานสะอาดในชุ ม ชนจากการ
ติดตั้งระบบน�้ำหยดและไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
สามารถรองรับการดูงานในมิติที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจาก
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงาน/กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนเกาะกลาง

ผลการด�ำเนินงาน

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประกอบด้วยการให้ความรู้
เรือ่ งการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำถังดักจับไขมันและคัดแยกขยะแก่คนใน
ชุมชน พร้อมสนับสนุนถังหมักขยะทีส่ ามารถแปรสภาพขยะเปียกให้กลายเป็น
ปุ๋ย เพื่อใช้ส�ำหรับบ�ำรุงพืชผักสวนครัวในชุมชน และลดปัญหาน�้ำเน่าเสียได้
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนในองค์กร เช่น ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดต่างๆ

นอกจากนี้ จากการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมการเป็น
ชุมชนยั่งยืนตามกระบวนการของ กฟน. ยังสามารถพัฒนา
ความร่วมมือร่วมกับชุมชนจนเป็นเครือข่ายชุมชนส�ำคัญ
ของ กฟน. ท�ำให้สามารถประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
แจ้งข่าวสาร รวมทั้งรับทราบข้อกังวลของชุมชน ได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีส่วนช่วยในการลดข้อร้องเรียนจากชุมชนในเรื่องดังกล่าว
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การสานสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็น
อยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กฟน.
จึงได้บรรจุแผนงานในการดูแลชุมชนและสังคมภายใต้
แผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560-2564 (ปรับปรุง
ครั้งที่ 2) ตามกรอบการด�ำเนินงาน 4 หมวดหมู่ ได้แก่ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเข้มแข็งเชิงเศรษฐกิจ
การยกระดั บ สู ่ ก ารเป็ น ชุ ม ชนยั่ ง ยื น และพลั ง งานและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ตั ว อย่ า งการด� ำ เนิ น งานและผลการ
ด�ำเนินงานดังนี้

ชุมชนมีความตระหนัก และสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าในกรณีต่าง ๆ
ชุมชนมีองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำถังดักจับไขมัน และสามารถใช้งาน
ได้จริงในครัวเรือน และปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะ จ�ำนวนเศษอาหาร
และเศษใบไม้ สามารถน�ำมาใช้บ�ำรุงพืชผักในชุมชน
ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ เป็นการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกชุมชน สนับสนุน
การยกระดับสู่การเป็นชุมชนยั่งยืนในอนาคต

คุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย
ประธานกรรมการ
ผู้บริหารชุมชนเกาะกลาง

... เริ่มแรกที่ กฟน. เข้ามาท�ำกิจกรรม CSR ในชุมชน ก็ได้มีการสอบถาม
ความต้องการของชุมชน และวางแผนงานร่วมกัน โดย กฟน. เข้ามา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ และสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนหลายอย่าง ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ท�ำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ี มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และมีองค์ความรูใ้ นการต่อยอด
และถ่ายทอดไปสูช่ มุ ชนหรือหน่วยงานต่างๆ ทีส่ นใจเข้ามาดูงานของชุมชน
และท�ำให้ชุมชนได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รางวัลเพชรน�้ำเอก
ต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว และรางวัลชมเชยโครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) …

ตัวอย่างโครงการด้านชุมชนและสังคมทีส่ ำ� คัญ ในรอบปี 2561
ประเภทของโครงการ
โครงการ

แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
งานปรับปรุงระบบ • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนส�ำคัญเป้าหมายให้ • ระบบไฟฟ้าในชุมชนส�ำคัญ
ไฟฟ้า ให้ความรู้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งดูแลระบบ เป้าหมายอยู่ในสภาพพร้อม
ด้านการใช้ไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาธารณะให้ปราศจากพื้นที่เสี่ยง
ใช้ แ ละสามารถใช้ ง านได้
และเสริมสร้างความ • ให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างปลอดภัย จ�ำนวน 54
ยั่งยืนให้ชุมชน
อันตรายจากไฟฟ้า เพื่อประชาชนสามารถดูแล ชุมชน
ตนเองและชุมชนในเบื้องต้น
• ประชาชนในชุ ม ชนส� ำ คั ญ
• จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกอาชีพเพิ่มเติม
เป้ า หมายมี ค วามรู ้ ความ
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน
เข้าใจ เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
มากกว่า 4,500 คน

่งยืน ประจ�ำปี 2561
90 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ความ ความ ยกระดับ พลังงาน
ปลอดภัย เข้มแข็ง สู่การเป็น และ
ในชีวิตและ เชิง
ชุมชน
สิง่
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ ยั่งยืน* แวดล้อม

•

ประเภทของโครงการ
โครงการ

งานช่างไฟฟ้า
มืออาชีพ

แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

ความ ความ ยกระดับ พลังงาน
ปลอดภัย เข้มแข็ง สู่การเป็น และ
ในชีวิตและ เชิง
ชุมชน
สิง่
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ ยั่งยืน* แวดล้อม

•

•

•

•

• มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า • ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน ช่ า งไฟฟ้ า มื อ อาชี พ และได้ รั บ
สามารถตรวจสอบความผิดปกติในเบื้องต้นและ หนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานฝี มื อ
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานจากกรมพั ฒ นาฝี มื อ
อาทิ ช่างไฟฟ้าในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการรับรอง แรงงาน จ�ำนวน 82 คน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย กฟน. จัดหาวิทยากร • อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ
และเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ�ำเป็น
MEAE-f ix Application เพื่ อ
รวบรวมช่ า งไฟฟ้ า มื อ อาชี พ ที่
ได้รับการรับรอง ถือเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสะดวก
สบายให้แก่ผู้ใช้ไฟ
กิจกรรมเพื่อ
• ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็งตาม • ชุ ม ชนเป้ า หมายได้ รั บ ความรู ้
เสริมสร้างความ
แนวประชารัฐ โดยการสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น พื้ น ฐ า น ด ้ า น พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและองค์ความรู้ อาทิ สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความรูใ้ นการ
เป้าหมาย*
เศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพ การจัดท�ำ ต่ อ ยอดสู ่ ก ารเสริ มสร้ า งอาชี พ
บัญชีครัวเรือน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสินค้า และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และบริการของชุมชน โดยมุ่งเน้นที่สอดคล้องกับ • ชุมชนเป้าหมายได้รับการแก้ไข
ปัญหาภายในชุมชน
กระบวนการธุรกิจหลักขององค์กร
• ชุ ม ชนเป้ า หมายได้ รั บ การ
สนับสนุนสินค้าและบริการ เป็น
การเพิ่มรายได้ของชุมชน
โครงการ
• เป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 11 ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ • ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในกลุ ่ ม เด็ ก 				
“Young MEA
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักด้านการ และเยาวชน จ�ำนวน 600 คน มี
ชวนชุมชนอนุรักษ์ ใส่ใจดูแลสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ ความรู้ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม”
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถน�ำ และการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนได้
2. โครงการ
• ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า สาธารณะและเปลี่ ย นโคมไฟฟ้ า • 6 ชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า อ�ำเภอ
คืนแสงสว่าง สาธารณะ LED ใน 6 ต�ำบลของคุ้งบางกะเจ้า พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ให้ชุมชน
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่  ต.บางน�ำ้ ผึง้ ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ต.บางกะเจ้ า ต.ทรงคะนอง ต.บางกระสอบ และเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ต.บางกอบัว และ ต.บางยอ เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง LED จ�ำนวน 1200 ดวงโคม
สว่างในชุมชน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ • มีชุมชนที่ได้รับการ ติดตั้งระบบ
ทรัพย์สิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งยัง AMR Meter ในพื้นที่ชุมชนริม
คลองแสนแสบ จ�ำนวน 75 ชุมชน
ช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตั้งระบบ AMR Meter ในพื้นที่ชุมชนริมคลอง • โคมไฟฟ้าสาธารณะในเส้นถนน
แสนแสบ ระยะทางรวม 3.6 กิโลเมตร ส�ำหรับ สามเสนมีระบบ Smart Street
ตรวจสอบและติดตามสถานะของไฟฟ้าสาธารณะ Light ในการติดตามและจัดการ
เพือ่ ลดปัญหาการร้องเรียนเรือ่ งไฟฟ้าสาธารณะดับ พลังงานของระบบไฟถนนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
หรือขัดข้องจากประชาชน
• ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการ
ไฟฟ้านครหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“โครงการน� ำ ร่ อ งขยายผลการติ ด ตั้ ง ระบบเฝ้ า
ติดตาม   และการจัดการพลังงานของระบบไฟ
ถนน ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน”
และด�ำเนินการติดตั้งระบบ Smart Street Light
ในถนนสามเสน จ�ำนวน 180 ดวงโคม

•

•

•

•

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 91
เมืองมหานคร

ประเภทของโครงการ
โครงการ

แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

ความ ความ ยกระดับ พลังงาน
ปลอดภัย เข้มแข็ง สู่การเป็น และ
ในชีวิตและ เชิง
ชุมชน
สิง่
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ ยั่งยืน* แวดล้อม

•

3. โครงการ
• ด�ำเนินการตรวจประเมินเพื่อจัดท�ำมาตรฐานสถาน • มี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม 				
Energy Mind ศึ ก ษาดี เ ด่ น ด้ า นพลั ง งาน แก่ โ รงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม โครงการผ่ า นการประเมิ น
Award
โครงการฯ จ�ำนวน 66 แห่ง และประกาศผลและมอบ มาตรฐานด้านพลังงานระดับ
รางวัล ให้แก่โรงเรียนทีผ่ า่ นการประเมินในระดับ 1- 5 1-5 ดาว รวม 51 แห่ง
ดาว ดังนี้ ระดับ 5 ดาว 12 แห่ง ระดับ 4 ดาว 20
แห่ง ระดับ 3 ดาว 15 แห่ง ระดับ 2 ดาว 1 แห่ง และ
ระดับ 1 ดาว 3 แห่ง และยังมีรางวัล Young Energy
Master Award ส�ำหรับนักเรียนแกนน�ำดีเด่น และ
Energy Mind Team Award ส�ำหรับคณะท�ำงานดีเด่น
อี กด้ ว ย นอกจากนี้ ยัง ได้ เชิ ญ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
ประธานโล่รางวัลให้แก่บุคลากรจากโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลต่างๆ
4. โครงการ
• บ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และเครื่อง • กฟน. มีการด�ำเนินโครงการ
อนุรักษ์
ก�ำเนิดไฟฟ้า ของอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ ใน 3 พื้นที่ คือ
พันธุกรรมพืช อาคารธนาคารพืชพรรณ สวนจิตรลดาซึง่ เป็นสถานที่ - สวนจิตรลดา
อันเนื่องมา
ที่ท�ำการจัดเก็บพันธุกรรมพืช ตัวอย่างพืช ชิ้นส่วน
เขตดุสิต กทม.
จากพระราช
พื ช ที่ มี ชี วิ ต และเนื้ อ เยื่ อ หรื อ ดี เ อ็ น เอ เพื่ อ เป็ น การ - เกาะแสมสาร
ด�ำริฯ ของ
อนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การไฟฟ้า
ของประเทศ
- ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
นครหลวง
• ดูแลระบบไฟฟ้าบนเกาะแสมสาร โดยการเข้าบ�ำรุง
พืชฯ คลองไผ่ อ.สีค้วิ
รักษาเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นประจ�ำ
จ.นครราชสีมา
ทุกปี ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่วิจัย เพื่อก่อให้เกิดการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ทรั พ ยากรที่ มี แ หล่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นทะเล และ
เกาะ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดฐานความรูท้ กี่ ว้างและมัน่ คง เป็น
ฐานเพื่อการด�ำรงอยู่ของชีวิต และเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
• ด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ดูแลระบบปรับ
อากาศและเครื่องท�ำความเย็น ในอาคารนิทรรศการ
และอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
5. สายดิน
• ติดตัง้ และบ�ำรุงรักษาระบบสายดินส�ำหรับตูน้ ำ�้ ดืม่ ให้ • บ� ำ รุ งรั ก ษาสายดิ นตู ้ น้� ำ ดื่ ม
ตู้น�้ำดื่ม
แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและในพืน้ ทีเ่ ขต ในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้ง
จ�ำหน่าย
แล้ว จ�ำนวน 550 โรงเรียน

•

•

* ชุมชนส�ำคัญที่ กฟน. ก�ำหนด

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
ความพึงพอใจของชุมชน (ร้อยละ)

่งยืน ประจ�ำปี 2561
92 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2560

ผลการ
การด�ำเนินงาน
ปี 2561

94.50

94

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ปี 2562

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ในอนาคต

รักษาระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนที่ 85

การบริหารจัดการผลกระทบ
จากการด�ำเนินงานต่อชุมชนและสังคม
เป้าหมายปี 2561

(103-2)

สามารถบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
จากการท�ำงานซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ กฟน.
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน เนือ่ งจาก กฟน. ตระหนัก
ดีว่ากิจกรรมที่องค์กรด�ำเนินงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด�ำเนินการ
โดยเฉพาะโครงการส� ำ คั ญ คื อ โครงการเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ดังนั้น กฟน. จึงให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและควบคุม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาประยุกต์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มา
ปรับใช้ เพื่อความยั่งยืนของการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่กับความเป็นอยู่ของชุมชน
และสังคมที่ดีในระยะยาว

(103-1)

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

(103-2)

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ�ำกัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน
• แนวการด�ำเนินงานสอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง
ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับและให้ความ
ไว้วางใจ
• การบูรณาการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการท�ำงาน อาทิ มอก. 18001
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ISO 26000
(มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม)

แนวทางด�ำเนินงาน

(103-2)

กฟน. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ�ำกัดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ที่ส�ำคัญ อาทิ มอก. 18001 ISO 26000 ฯลฯ ซึ่งได้บูรณาการเข้าไปในกระบวนการ
ท� ำ งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และได้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารโดยน� ำ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ หาก
สุดท้ายแล้วเกิดประเด็นข้อร้องเรียนจะน�ำสู่กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
อย่างเป็นธรรมในล�ำดับต่อไป

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 93
เมืองมหานคร

กระบวนการบริหารจัดการผลกระทบจากการด�ำเนินงานต่อชุมชน

วิเคราะห
กระบวน
การทำงาน

วิเคราะห
และคาดการณ
ประเด็นผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินงาน

ออกแบบ
มาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบ
ที่เหมาะสม

(103-2)

วิเคราะห
มาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ

ดำเนินการ
ตามมาตรการ
ที่กำหนด

ติดตาม
ประเมินผล
และทบทวน
มาตรการ

กระบวนการ
ทำงานที่มีการ
ปรับปรุง

ตัวอย่างการด�ำเนินงานปี 2561

(103-2, 413-2)

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินด�ำเนินการ
ในพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ท�ำให้ชุมชนที่อยู่ในบริเวณด�ำเนินการอาจได้รับ
ผลกระทบเชิงลบในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดย กฟน. ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการด�ำเนินงานในพืน้ ทีช่ มุ ชนทีเ่ กีย่ วข้อง และได้วางแผนด�ำเนินการตามแนวทาง
บริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ ตัวอย่างดังนี้

พื้นที่ด�ำเนินงานซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
1
2
3
4
5

ถนนพิษณุโลก (แยกพาณิชยการ-แยกยมราช)
ถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน - สะพานกษัตริยศึก)
แยกหมอเส็ง)ง)
ถนนศรีอยุธยา (แยกพญาไท - แยกหมอเหล็
ถนนราชปรารภ (แยกประตูน้ำ - ทางรถไฟ)
ถนนนานา (ชวงถนนสุขุมวิท - คลองแสนแสบ)

ประเด็นผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากการด�ำเนินงาน

• ปัญหาการจราจรติดขัด
• ปัญหาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเวลา
ก่อสร้าง
• ระยะเวลาในการได้ รั บ ผลกระทบยาวนานซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบ
การด�ำเนินชีวิต อันเนื่องมาจากความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินการ
่งยืน ประจ�ำปี 2561
94 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อควบคุมผลกระทบทางลบ

ก่อนด�ำเนินโครงการ

• ออกพืน้ ทีส่ ร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
• ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ/องค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อ
ด�ำเนินการไปพร้อมกัน
• ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานในสัญญาจ้างผู้รับเหมา
เพื่อควบคุมผลกระทบ อาทิ
- การด� ำ เนิ น มาตรการป้ อ งกั น ผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง ครอบคลุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างหรือ
รื้ อ ถอนอาคาร การก่ อ สร้ า งถนน การขนส่ ง วั ส ดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ
- รักษาระดับความดังเสียงไม่ให้เกินก�ำหนด
นอกจากนีย้ งั ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ร่วมกับภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองาน
และผูส้ งั เกตการณ์ในโครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 1,000 ล้านบาท
ขึน้ ไป เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่า โครงการดังกล่าวจะปลอดจาก
การทุจริต เงินงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินโครงการจะถูกใช้
อย่างคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ไม่สง่ ผลกระทบทางลบต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในภาพรวม
• ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ ตลอดจนปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ให้มีความมั่นคง เพื่อให้การจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่
• ติ ด ตั้ ง ป้ า ยหรือ สื่อ ประชาสัม พันธ์ที่เหมาะสม เพื่ อให้
ประชาชนรับทราบและสามารถวางแผนการด�ำเนินชีวิต
ล่วงหน้าได้

ระหว่างด�ำเนินโครงการ

• ก� ำ หนดให้ ติ ด ตั้ ง แนวรั้ ว กั้ น ชั่ ว คราว เพื่ อ แบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้
ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มีช่องทางเดิน
• ติดตั้งไฟสัญญาณเพื่อความปลอดภัย ใช้ทางเดินได้อย่าง
สะดวกในช่วงเวลาก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและ
บ่อพักบนทางเท้า และผิวจราจร
• ในการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บนผิวจราจร
ก�ำหนดให้ใช้ฝาคอนกรีต (ชั่วคราว) เพื่อเปิด - ปิดเสมอ
ผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถมีผลกระทบน้อยที่สุดใน
ช่วงเวลาก่อสร้าง
• ปรับปรุงทางเท้าด้วยกระเบื้องรูปแบบใหม่ มีความแข็งแรง
สวยงาม สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและ
ประชาชน
• ตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนนและทางเท้าในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน เพื่อความเรียบร้อย และ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
• การควบคุมการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับเหมาเพื่อควบคุมผลกระทบ อาทิ
- การด�ำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้าง
ครอบคลุมฝุน่ ละอองจากการก่อสร้างหรือรือ้ ถอนอาคาร
การก่อสร้างถนน การขนส่งวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
- รักษาระดับความดังเสียงไม่ให้เกินก�ำหนด
• จัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ด�ำเนินโครงการฯ เพื่อเปิด
ช่องทางติดต่อส�ำหรับประชาชนในกรณีมีข้อร้องเรียน หรือ
ความคิดเห็น

สรุปผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
สามารถบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบจากการท�ำงานซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
และชุ ม ชนที่ ตั้ ง อยู ่ ร อบพื้ น ที่ โ ครงการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

(103-2, 413-2)

(103-2)

ผลการ
เป้าหมาย
ด�ำเนินงาน การด�ำเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
ไม่มขี อ้ ร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบจากการ
ท�ำงานซึง่ ส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนทีต่ งั้ อยู่
รอบพื้นที่โครงการ
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มิติสิ�งแวดลอม
ผลการดำเนินงานสำคัญ ป 2561

ลดปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกสะสมได
31,481 ตันคารบอนไดออกไซดหร�อเทียบเทา
จากกิจกรรมเพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ครอบคลุม ไฟฟา น้ำมันเช�้อเพลิง และการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ
การไฟฟานครหลวงเขตบางบัวทอง
ไดผานการรับรองโครงการ
สำนักงานสีเข�ยว Green Office
ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

จัดการขยะอันตราย 3 ประเภท ไดแก
แบตเตอร�่รถยนต แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
และหลอดไฟฟา ตั�งแตกระบวนการจัดเก็บ
ขนสงและทำลายอยางถูกว�ธี เพ��อใหมั�นใจ
วาขยะอันตรายดังกลาวจะไมสงผลกระทบ
ตอสังคมและสิ�งแวดลอม

นั บ ตั้ ง แต่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ก� ำ หนดเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) SDGs ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�ำแผนของประเทศในล�ำดับต่างๆ ทั้งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้ถูกน�ำมาถ่ายทอดลง
สู่แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแผนวิสาหกิจของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่ง กฟน. ได้ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ดังปรากฏในรายงานผลการศึกษา
และแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ที่ให้ความส�ำคัญและแสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานควบคู่ไปกับความมุ่งหวังในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารกับ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง วิเคราะห์กระบวนการท�ำงานของ กฟน. ด้วยวิธีตามมาตรฐานสากล
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง สคร. ในฐานะหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจ
จริงและทีมงาน กฟน. ที่มีคุณภาพและใส่ใจกับการปรับปรุงกระบวนการอย่างสม�ำ่ เสมอ จะช่วยผลักดันให้
กฟน. เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านพลังงานที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ กฟน. และสังคมเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
คุณสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

่งยืน ประจ�ำปี 2561
96 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายปี 2561
• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ 31,481 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
หรือเทียบเท่า จากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ครอบคลุม ไฟฟ้า
น�้ำมันเชื้อเพลิง และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ
• อาคาร/ส�ำนักงานที่ส่งเข้ารับการรับรองโครงการส�ำนักงานสีเขียว Green Office
จ�ำนวน 1 อาคาร/ส�ำนักงาน
• ขยายผลการจัดวางระบบคัดแยกและจัดเก็บปริมาณขยะสู่การไฟฟ้านครหลวง
ที่ท�ำการอื่นตามแผนงานที่ก�ำหนด จ�ำนวน 1 อาคาร/ส�ำนักงาน
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การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการพัฒนาสังคมโลก ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ
ซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัด ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น�้ำมัน น�้ำ  ฯลฯ มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และด้วยรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้าง โดยเฉพาะภาวะ
โลกร้อนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว ขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการก�ำจัดอย่าง
ไม่ถูกวิธี ปัญหาน�้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบ รวมทั้ง กฟน. ในฐานะ
ผู้ให้บริการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเขตเมืองที่มีภารกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

(103-2)

• กฎหมายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535 ISO 26000 (มาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคม)
• ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2560-2564 (ปรับปรุง
ครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับและให้ความ
ไว้วางใจ
• แผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ เ สริ ม สร้ า งความยั่ ง ยื น
ปี 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
• การบูรณาการและยกระดับการด�ำเนินงานภายในองค์กร
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการด�ำเนินงานภายใต้
โครงการส�ำนักงานสีเขียว (Green off ice) และงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานภายใต้ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ครอบคลุม พลังงาน (ไฟฟ้าและน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง) น�ำ 
้
(การประหยัดน�ำ้ และบ�ำบัดน�ำ้ เสีย) การลดการใช้กระดาษ
และการบริหารจัดการของเสีย รวมทั้งการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการด�ำเนินงาน
ขององค์กร โดยมีมาตรฐาน 5ส เป็นพื้นฐานการปฏิบัติ

• แนวทางการประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(อบก.)
• การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และ
บริการตัง้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบ การใช้และการก�ำจัด/บ�ำบัด
และสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าในปัจจุบนั
และอนาคต
• มาตรการตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ อาทิ มาตรการ
บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับผู้ผลิตและ
ผู ้ จ� ำ หน่ า ยพลั ง งาน (Energy Eff iciency Resources
Standards : EERS) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
เฉพาะลูกค้าและประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการด�ำเนินงาน
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กฟน. บริหารจัดการองค์กรเพือ่ มุง่ เป็นองค์กรคาร์บอนต�ำ่
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยควบคุมและจัดการการด�ำเนินงาน
ภายในขององค์กรให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 97
เมืองมหานคร

โครงการส�ำนักงานสีเขียว (Green office)

(103-2)

กฟน. มีเป้าหมายในการยกระดับกระบวนการท�ำงาน
ภายในส�ำนักงานขององค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการ
ด�ำเนินงานโครงการส�ำนักงานสีเขียว (Green office) โครงการ
ดังกล่าวมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท�ำงาน จัดให้มีการอบรม
รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ก�ำหนด
แนวทางในการจัดการของเสียอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ดูแล
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างเหมาะสม
รวมถึงเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และการบริการต่าง ๆ ในการท�ำงานที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้
หมวด 1
การบร�หารจัดการองคการ

หมวด 2
การดำเนินงานสำนักงานสีเข�ยว

การแต่งตั้งคณะท�ำงานส�ำนักงานสีเขียว
เพื่อวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหา
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการใช้ ท รั พ ยากร
ภายในพื้นที่

สร้ า งการตระหนั ก รู ้ ข องพนั ก งานผ่ า น
ช่ อ งทางการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์กร

หมวด 5
การจัดการสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกสำนักงาน
การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอกส�ำนักงาน ให้มีความเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร

ในปี 2561 กฟน. ได้ขยายผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งอาคารการไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง
เข้าร่วมโครงการฯ และได้รบั การรับรองเป็นส�ำนักงานสีเขียว
ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีอาคาร
ผ่านการรับรองส�ำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
จ�ำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ อาคารที่ท�ำการเพลินจิต อาคาร
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้าและสถานีต้นทางชิดลม อาคาร
การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บรู ณะ อาคาร 576 สหคลินกิ
การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต อาคารการไฟฟ้านครหลวง
เขตนนทบุรี อาคารการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ โดยใช้
หลักการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์ 7 หมวดเพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบดังนี้
หมวด 3
การใชพลังงานและทรัพยากร
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
และทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร เพื่ อ
ยกระดับมาตรการด�ำเนินงานเพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด 6
การจัดซ�้อสินคาและบร�การ
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
การก� ำหนดนโยบายในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมวด 4
การจัดการของเสีย
ก�ำหนดแนวทางการจัดการของเสียที่เกิด
ขึ้นในส�ำนักงานอย่างเป็นระบบ

หมวด 7
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การรวบรวมข้ อ มู ล และการประเมิ น ผล
โครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ผลส�ำเร็จของโครงการ

* ในปี 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานส�ำนักงานสีเขียวจาก 7 หมวด เป็น 6 หมวด โดยการรวบประเด็นส�ำคัญใน
การด�ำเนินงานที่สอดคล้องกันเข้าไว้ในหมวดเดียวกัน เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงาน
การไฟฟ้านครหลวงมุ่งบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านแผนการ
ลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส�ำคัญมากมาย โดย กฟน. จะพิจารณา
และจัดล�ำดับปริมาณไฟฟ้าทีใ่ ช้ในอาคารส�ำนักงาน เพือ่ น�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงานผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ อาทิ แผนการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ
ของอาคาร เนือ่ งจากพบว่าความสกปรกของอุปกรณ์ภายในระบบ
ปรับอากาศ ถือเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ระบบปรับอากาศมีการใช้
พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความสิ้นเปลือง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน
ภายในอาคาร (Building Energy Management System - BEMS)
่งยืน ประจ�ำปี 2561
98 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง
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ในที่ท�ำการของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเก็บข้อมูลการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับเป็นฐานข้อมูลของระบบบริหาร
จัดการพลังงานภายในอาคารของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในองค์กร โดยในปี 2561
ได้ด�ำเนินการครบถ้วนตามแผนงานที่ก�ำหนด ร้อยละ 100
นอกจากนี้ การไฟฟ้ า นครหลวงยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
ติดตั้งเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงาน พร้อมติดตั้ง
หลังคาผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ท�ำการของการไฟฟ้า
นครหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ โดยได้มีการติดตามผลการด�ำเนิน
งานและบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

8

พลังงานไฟฟาที่ใชใน กฟน. (เทระจูล : TJ) (302-1)
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หมายเหตุ มาตรฐาน หรือ ค่าการแปลงหน่วย (conversion factor) ที่ใช้
ในการค�ำนวณ - ค�ำนวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าคูณด้วยค่าการแปลง
หน่วย จากรายงานสถิติพลังงานรายปี 2561 ของส�ำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

แนวบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง (103-2)
ในกระบวนการด�ำเนินงานของ กฟน. ทัง้ ในส่วนระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าและการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า จ�ำเป็นต้องมีการ
เดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์
หรือรถบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจร โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นใน
ของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน ดังนั้น กฟน. จึงมีการ
วางแผนเส้นทางการเดินรถบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง กล่าวคือ
เลือกเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดเพื่อประหยัดน�้ำมัน หลีกเลี่ยง
เส้นทางที่มีการจราจรคับคั่งและเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน
หลีกเลี่ยงการบรรทุกอุปกรณ์ของระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ในเวลากลางวัน เพื่อลดผลกระทบด้านจราจร ส่งผลให้
ในรอบปี 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านจราจรอย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะของ กฟน. นอกจากนี้ยังปรับ
วิธีการวางเรียงอุปกรณ์บนรถบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องแบบ
ใหม่ ท�ำให้สามารถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วย
ลดปริมาณเที่ยวในการขนส่ง และภาระบรรทุก ซึ่งมีส่วนช่วย
ประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ภายในองค์กรได้
ทั้ ง นี้ กฟน. ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การฝึ ก อบรม
พนักงานขับยานพาหนะ เรื่องการใช้รถให้ถูกวิธีและประหยัด
น�้ำมัน รวมทั้งวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยในปีที่ผ่านมามีพนักงานที่เข้าอบรม ตาม
เป้าหมายร้อยละ 100 และไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
จากการขับยานพาหนะของ กฟน.
ยานพาหนะทุกคันที่ใช้ในงานของ กฟน. ในปัจจุบัน
ได้รับการตรวจสภาพตามระยะเวลาที่ก�ำหนด พร้อมทั้งซ่อม
บ�ำรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแผนงานที่มีส่วนช่วย
ให้ กฟน. สามารถใช้งานยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13

มีการเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์สมบูรณ์ขนึ้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ก�ำหนด โดยในรอบปี 2561 ไม่พบว่ายานพาหนะของ กฟน.
ได้รับข้อหาเกี่ยวกับควันด�ำ  รวมทั้งการดูแลยานพาหนะให้
อยู่ในสภาพดี จะมีส่วนช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันลง
ได้ ถือเป็นอีกแนวทางในการบริหารจัดการด้านการใช้น�้ำมัน
เชื้อเพลิงขององค์กร
ส�ำหรับยานพาหนะใหม่ที่จะน�ำมาทดแทน กฟน.
ให้ความส�ำคัญกับการเลือกยานพาหนะที่สามารถใช้น�้ำมัน
เชือ้ เพลิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพการเผาไหม้สงู และมลพิษต�ำ 
่ ปัจจุบนั
กฟน. เลือกใช้ ยานพาหนะใหม่ที่สามารถใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
และมีการปล่อยมลพิษต�่ำ  ตามมาตรฐาน EURO 4 ซึ่งช่วย
ลดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ในปี 2562 กฟน.
วางแผนที่จะริเริ่มโครงการพัฒนายานพาหนะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Drive) โดยจัดหารถบริการแก้ไขไฟฟ้า
ขัดข้อง ที่ใช้ชุดเครื่องมือกลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
พลังงานเช�้อเพลิงที่ใชใน กฟน. (เทระจูล : TJ) (302-1)
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หมายเหตุ มาตรฐาน หรือ ค่าการแปลงหน่วย (conversion factor) ที่ใช้
ในการค�ำนวณ - ค�ำนวณจากปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงคูณด้วยค่าการ
แปลงหน่วย จากรายงานสถิตพิ ลังงานรายปี 2561 ของส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับผู้ ใช้
ไฟฟ้าและประชาชน
นอกเหนือจากการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด กฟน. ได้ขยายผลการด�ำเนินงานไปสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายสาธารณะจาก
ภาครัฐ ตลอดจนรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ของประชาชนในสังคมเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี
ตัวอย่างโครงการ / กิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 99
เมืองมหานคร

โครงการตามมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายพลังงาน
(Energy Efficiency Resources Standards : EERS)
เป็นมาตรการที่ก�ำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และ กฟน.) สนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทุกภาคส่วนประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 500 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ (ktoe) ภายใน
ปี 2579  ซึ่งมีรูปแบบการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) การให้ค�ำปรึกษา : เข้าไปตรวจวัดพร้อมให้ค�ำแนะน�ำการใช้พลังงานในอาคารอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
2) การใช้แรงจูงใจทางการเงิน : หากประหยัดได้ตามเป้าจะมีเงินชดเชยให้ตามหน่วยพลังงานที่ลดได้
3) การส่งเสริมภาพรวม (Mass) : ส่งเสริมการประหยัดในลักษณะภาพรวม

ผลการด�ำเนินงานปี 2561 และแผนการด�ำเนินงานในระยะยาว
โครงการ

เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561

แผนการด�ำเนินงาน
ในปี 2562-2563

1. โครงการ กฟน. ล้างแอร์ลดโลกร้อน : กฟน. ล้างเครื่องปรับ ด�ำเนินการล้าง
ด�ำเนินการล้าง
ด�ำเนินการล้าง
อากาศให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ในอัตราค่าบริการพิเศษ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจ�ำนวน
จ�ำนวน 25,000 เครื่อง จ�ำนวน 25,665 เครื่อง 25,000 เครื่องต่อปี
2. โครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED* :
มีผลประหยัด
กฟน. ให้การสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการใน
1 GWh ต่อปี
กลุ่มอาคาร/โรงงานขนาดกลางและเล็กที่มีการปรับเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นประเภท LED ในอัตรา 1 บาทต่อ
1 หน่วย
3. โครงการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ของระบบ
มีผลประหยัด
ปรับอากาศ* : กฟน. ให้การสนับสนุนการลงทุนแก่สถาน
1 GWh ในปี 2563
ประกอบการในกลุ่มอาคาร/โรงงานขนาดกลางและเล็ก
ในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
มีการขยายผลการด�ำเนิน
ในอาคาร ระยะที่ 2 (MEA Energy Saving Building+)* :
งาน ระยะที่ 2 ในส่ ว น
กฟน. จัดประกวดอาคารทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการลดใช้พลังงาน
ของเกณฑ์ ก ารประเมิ น
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้อาคารด�ำเนินมาตรการ
ตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ การใช้
ประสิทธิภาพ
พลังงาน MEA Index, การ
ใช้พลังงาน ได้เพิ่มเกณฑ์
ในเรื่องคุณภาพอากาศใน
อาคาร เพื่อให้การด�ำเนิน
งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
* เป็นโครงการที่ กฟน. ก�ำหนดด�ำเนินงานในปี 2562

การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ ไฟฟ้า
กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพงาน
บริการเพือ่ วิถชี วี ติ เมืองมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็นผูน้ ำ� ด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า โดยทีผ่ า่ นมา กฟน. ได้รว่ มสนับสนุน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการใช้งานนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานน�้ำมัน
และลดมลพิษจากก๊าซเรือนกระจก โดย กฟน. ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมสนับสนุน ซึ่งปี 2561 มีตัวอย่างการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้

่งยืน ประจ�ำปี 2561
100 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง
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• พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า
• พัฒนา MEA EV Application เตรียมพร้อมส�ำหรับรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า ในการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งของ
กฟน. และของหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการจองหัวชาร์จ
ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ มีระบบน�ำทางไปยังสถานี
ชาร์จพร้อมควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมท
ด้วยแอปพลิเคชันได้ทันที มีการแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จ
การค�ำนวณอัตราการประหยัดพลังงาน รวมถึงฟังก์ชนั อืน่ ๆ
ที่จะจัดท�ำเพิ่มเติมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในอนาคต

หลังจากทราบแหล่งและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกภายในองค์กร กฟน. ได้วางแผน และก�ำหนด
แนวทางบริหารจัดการผ่านแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้
แผนปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพือ่ มุง่ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกผ่านโครงการ/กิจกรรมทีส่ ำ� คัญ อาทิ การบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ระบบปรับอากาศของอาคารฯ ควบคู่ไปกับกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงานตามโครงการส�ำนักงาน
สีเขียว (Green office)
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกภายในองค์กร กฟน. ยังมุง่ สนับสนุนให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยเฉพาะลูกค้าและประชาชนมีสว่ นร่วมลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น โครงการ MEA Energy
Saving Building การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าฯลฯ ดังที่ได้
กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ กฟน.ได้ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมอื่นๆ จากการ
ใช้นำ�้ ประปา และปริมาณหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้าซึง่ จะมีสว่ นช่วย
ในการบริหารจัดการและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศต่อไป
ในปี 2561 กฟน. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
ขอบเขตการควบคุมการด�ำเนินการ (Operational Control
Approach) ทั้งหมด 1,147,666.36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) โดยจ�ำแนกได้เป็น

แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(103-2)

กฟน. มีความตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภาวะโลกร้ อ น ซึ่ ง เป็ น
ประเด็ น ที่ ป ระชาคมโลกก� ำ ลั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ และมี ค วาม
พยายามในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อย่างจริงจัง จึงได้จัดท�ำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก หรือ
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ขององค์ ก ร ขององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อชี้บ่งแหล่งและกิจกรรมที่ก่อให้
เกิดก๊าซเรือนกระจกและด�ำเนินการวางแผนบริหารจัดการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง

10,775.55
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(ขอบเขต 1)
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การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม
จากการใชพลังงาน

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมอื่นๆ

1,136,890.81
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

29,750,739.63
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

(ขอบเขต 2)

ผลการด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(ขอบเขต 3)

(305-1, 305-2, 305-3)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามขอบเขตการควบคุมการด�ำเนินการ (Operational Control Approach)

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e))
15,000
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1,200,000
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12,030.27
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การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง
(ขอบเขต 1)
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1,050,315.23*
(1,048,871.75)
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การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม
จากการใชพลังงาน (ขอบเขต 2)

0

29,513,073.78
29,630,127.17*
29,750,739.63
(29,589,405.81)

2559

2560

2561

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมอื่นๆ
(ขอบเขต 3)

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 101
เมืองมหานคร

หมายเหตุ
* ก�ำหนดให้ปี 2559 เป็นปีฐาน (Baseline)
อ้างอิงการค�ำนวณตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
ใช้ GWP จากรายงานประเมินการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฉบับที่ 4 ของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(IPCC Fourth Assessment Report) และมีการค�ำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน (พ.ศ. 2559) ซ�้ำ (Recalculation) เนื่องจากค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Grid Mix Electricity) ตามที่ อบก. ก�ำหนด เปลี่ยนจาก 0.5813 เป็น 0.5821 kgCO2e/kWh
โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อ 1 มกราคม 2560

แนวทางบริหารจัดการน�้ำ

(103-2)

การไฟฟ้านครหลวง ได้ก�ำหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารจัดการน�ำ 
้ โดยรณรงค์ให้หน่วยงาน
และพนักงานทุกคน ร่วมกันใช้น�้ำอย่างประหยัดและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบจากภายนอกผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพิ่มความเข้มข้นในการดูแล
และรายงานจุดรั่วไหลภายในองค์กร ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบด�ำเนินการแก้ไข รวมทัง้ ติดตามและตรวจสอบ
การใช้น�้ำของที่ท�ำการต่าง ๆ โดยใช้ปริมาณการใช้น�้ำ
ประปาเฉลี่ยรายเดือนของปีก่อนหน้าจากใบแจ้งหนี้
ค่าน�ำ้ ประปา เป็นค่าฐาน (baseline) ซึง่ หากพบการใช้นำ�้
สูงกว่าค่าฐาน จะมีการออกหนังสือแจ้งให้ทที่ ำ� การนัน้ ๆ
ด�ำเนินการค้นหาสาเหตุและควบคุมการใช้น�้ำให้อยู่
ระดับทีก่ ำ� หนด ตลอดจนเปลีย่ นอุปกรณ์ทสี่ ง่ เสริมการใช้
น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกที่ท�ำการ เช่น การ
เปลี่ยนก๊อกน�้ำที่ควบคุมการใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ
และมีอุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เป็นต้น
การไฟฟ้านครหลวง มีปริมาณการใช้นำ�้ ประปา
ในปี 2561 จ�ำนวน 519,255 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก ปี 2560 เนือ่ งจากการย้ายทีท่ ำ� การ
ไฟฟ้านครหลวงเขตจ�ำนวน 2 ที่ท�ำการ ไปยังสถานที่ตั้ง
แห่งใหม่ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว*
(แยกออกมาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ) และ
การไฟฟ้ า นครหลวงเขตประเวศ* (แยกออกมาจาก
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี) (102-10)
* ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป การไฟฟ้านครหลวง
เขตลาดพร้าว เปลีย่ นชือ่ เป็น การไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์
และการไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ เปลี่ยนชื่อเป็น การไฟฟ้า
นครหลวงเขตบางนา

่งยืน ประจ�ำปี 2561
102 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

ปร�มาณน้ำประปาที่ใช (เมกะลิตร) (303-1)
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การจัดการน�้ำเสียขององค์กร
น�้ำเสียจากการด�ำเนินกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวง
ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมภายในอาคารทีท่ ำ� การ จึงมีลกั ษณะน�ำ้ เสีย
ที่เกิดขึ้นเป็นแบบน�้ำเสียชุมชน และมีการบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ แบบเติมอากาศ ด้วยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated
Sludge: AS) ชนิด Sequencing Batch Reactor (SBR) และ
Submerged Contact Biodisc Aerator (SCBA) ในแต่ละพื้นที่ของ
ทีต่ งั้ การไฟฟ้านครหลวงเขต ซึง่ เป็นวิธบี ำ� บัดน�ำ้ เสีย โดยใช้แบคทีเรีย
พวกทีใ่ ช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน�้ำเสีย
ส�ำหรับอาคารวัฒนวิภาส ซึ่งเป็นอาคารส�ำนักงานใหญ่
แห่งใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง ได้เพิ่มระบบก�ำจัดไนโตรเจนที่มี
ถังปฏิกริ ยิ าแบบไร้ออกซิเจน (Anoxic) และแบบใช้ออกซิเจน (Oxic)
ร่วมกับการบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยระบบ AS ชนิด SBR เพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดปัญหาน�ำ้ เสียในแหล่งน�ำ้ ทิ้งจากปรากฏการณ์ algae
bloom
ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวง มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 โดยการจัดเก็บ
สถิติ และข้อมูลทีแ่ สดงผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย อุปกรณ์
และเครื่องมือในแต่ละวัน และท�ำการจดบันทึกรายละเอียดไว้เป็น
หลักฐาน ตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งโดยห้องปฏิบัติการภายนอก ที่ขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานสรุปผล เสนอต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ กฟน. ด�ำเนินการได้อย่างครบถ้วน ท�ำให้
ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องน�้ำเสียขององค์กร

3

การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียจากการด�ำเนินงาน
กฟน. วางระบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้และ
ของเสียจากการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความตระหนักและความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กรภายใต้
หลักการ 1A3R ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส
และ Green Office ผ่านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม
นอกจากนี้ กฟน. ได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา
ของเสียและกากของเสียอันตรายทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงาน จึงได้
จั ด ท� ำ แนวทางการบริ ห ารจั ด การของเสี ย อั น ตรายจากวั ส ดุ
เหลื อ ใช้ ข องการไฟฟ้ า นครหลวงที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ ง
กับมาตรฐาน/ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยน�ำร่องศึกษา
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ของเสียอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ หลอดไฟฟ้า (หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์) แบตเตอรีร่ ถยนต์ และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
(เครือ่ งวัดหน่วยไฟฟ้า) ซึง่ เป็นวัสดุเหลือใช้จากการด�ำเนินงาน
และมีเป้าหมายในการขยายผลสู่ของเสียอันตรายชนิดอื่น ๆ
ในล�ำดับต่อไป
ในปี 2561 การไฟฟ้านครหลวงมีการด�ำเนินการ
ก�ำจัดกากของเสียอันตรายทั้ง 3 ประเภทโดยผ่านกรรมวิธี
ก�ำจัดที่เหมาะสมได้อย่างครบถ้วนตามแผนงานที่ก�ำหนด
ทั้งนี้มีระบบจัดเก็บปริมาณของเสียอันตรายซึ่งบันทึกโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรอบเวลาที่ก�ำหนด

ปริมาณของเสียอันตราย และกระบวนการจัดการภายในปี 2561
หลอดไฟฟา (หลอดไฟฟลูออเรสเซนต)

แบตเตอร�่รถยนต

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (เคร�่องวัดหนวยไฟฟา)

329

2,589

หลอด

ลูก

93.59%*

55%*

จำหนายใหผูประกอบการที่มีใบอนุญาต
นำสง กทม. ดำเนินการ
ประกอบกิจการโรงงานประเภท 106
กำจัดอยางถูกว�ธี
เพ��อดำเนินการกำจัดอยางถูกว�ธี
หมายเหตุ: * จ�ำนวนที่เหลือจะด�ำเนินการจัดการภายในปี 2562 ต่อไป

ปริมาณของเสียที่ได้รับการก�ำจัดในรอบปี 2561
ของเสียอันตราย (ตัน)
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63.8533 63.7933
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หมายเหตุ: ปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ รายงานจากปริมาณของเสียทีเ่ กิด
จากกระบวนการด�ำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรซึ่งส่งก�ำจัดโดย
กรุงเทพมหานครและผู้รับก�ำจัดวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก
โดยปริมาณที่รายงานนับรวมของเสียทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย
โดยที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ มีขอบเขตเฉพาะการไฟฟ้านครหลวง
อาคารส�ำนักงานเพลินจิต ในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561

ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า)
จ� ำ นวนอาคาร/ส� ำ นั ก งานที่ ส ่ ง เข้ า รั บ การรั บ รอง
โครงการส�ำนักงานสีเขียว Green Office (อาคาร/
ส�ำนักงาน)
ขยายผลการจัดวางระบบคัดแยกและจัดเก็บปริมาณ
ขยะสูก่ ารไฟฟ้านครหลวงทีท่ ำ� การอืน่ ตามแผนงานที่
ก�ำหนด (อาคาร/ส�ำนักงาน)

100

ช�้น
%
จำหนายใหผูประกอบการที่มีใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานประเภท 106
เพ��อดำเนินการกำจัดอยางถูกว�ธี

(306-2 )

ของเสียไมอันตราย (ตัน)

0.7274

10,932

ผลการ
เป้าหมาย
ด�ำเนินงาน การด�ำเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
31,481

40,000

1

2

1

2

(103-2 )

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสะสม
60,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า
จากการด�ำเนินกิจกรรมภายในองค์กร และการ
สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในปี 2564
ขยายผลสู่อาคาร/ส�ำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ทุกที่ท�ำการ
ขยายผลสู่การไฟฟ้านครหลวงทุกที่ท�ำการ

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 103
เมืองมหานคร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1

2

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2561

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
(Sustainability Report Award 2018)

จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 2 รางวัล
ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับ
การบริหารจัดการองค์กร และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
เชิดชูเกียรติ ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

ระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

3

4

รางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดในงาน
Thailand Kaizen Award 2018
ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) รวม 5 รางวัล ได้แก่
Silver Award ประเภท Kaizen Suggestion System และรางวัล
Popular Vote จากผลงานชุดกระบอก Hydraulic ถอนเสาไฟฟ้า
Silver Award ประเภท Genba Kaizen และรางวัล Popular Vote
จากผลงาน โรลเลอร์ลากสาย และรางวัล Booth Vote

รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ
ในประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “บริการฉับไว
ได้ใจผู้ประกอบการ” จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

่งยืน ประจ�ำปี 2561
104 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

1

7

9

16

ตารางสรุปผลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจ�ำนวนสถานีและระบบสายส่ง (EU4)
หน่วย
สถานี
สถานี
สถานี

สถานีต้นทาง
สถานีสับเปลี่ยน
สถานีย่อย
ระบบสายส่ง
230 kV
115 kV
69 kV
ระบบจ�ำหน่าย
สายอากาศ (12 kV 24 kV และ 220/380 V)
สายใต้ดิน (12 kV และ 24 kV)

ปี 2559

17
1
134

ปี 2560

17
1
137

ปี 2561

17
1
141

วงจรกิโลเมตร
วงจรกิโลเมตร
วงจรกิโลเมตร

57.53
830.42
902.30

57.53
887.52
904.98

57.53
937.34
903.96

วงจรกิโลเมตร
วงจรกิโลเมตร

45,011.14
2,746.27

47,498.80
2,966.07

46,827.92
2,598.85

ปี 2559
3,131,778
443,840
46,689
10,415
3,632,722

ปี 2560
3,223,016
423,511
46,529
10,256
3,703,312

ปี 2561
3,315,396
434,168
46,144
10,132
3,805,840

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มเศรษฐกิจ (102-6, EU3)
หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มราชการและองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
รวม

ด้านเศรษฐกิจ

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง และการกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (102-7, 201-1)
หน่วย
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง				
รายได้
ล้านบาท
192,311.67
190,591.41
196,760.71
การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง				
ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ล้านบาท
164,495.14
165,343.77
171,682.69
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
ล้านบาท
9,308.37
9,257.81
9,610.68
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ / เจ้าของเงินทุน
ล้านบาท
7,040.66
5,059.50
6,266.00
การลงทุนในชุมชน
ล้านบาท
89.33
75.23
89.06
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (ก�ำไรส�ำหรับปี)
ล้านบาท
11,378.17
10,855.10
9,118.30

ความสามารถในการรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ค่า Utilization Factor

หน่วย
ร้อยละ

ปี 2559
56.51

ปี 2560
53.27

ปี 2561
47.58

หน่วย
ร้อยละ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

การสูญเสียพลังงานจากระบบส่งและกระจายไฟฟ้า (Energy loss)
ค่าอัตราพลังงานที่สูญเสีย

3.32

3.14

3.58

ปี 2559
1.351
39.963

ปี 2560
1.234
36.551

ปี 2561
1.199
31.754

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ค่าเฉลี่ยของความถี่และระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับ (SAIFI, SAIDI) (EU28, EU29)
จ�ำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIFI)
ระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIDI)

หน่วย
ครั้ง/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี
นาที/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองเหตุการณ์คอรัปชั่น (205-3)
จ�ำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้รับการยืนยันว่าเป็นการทุจริต
จ�ำนวนรวมของพนักงานที่ถูกไล่ออกหรือลงโทษทางวินัย

หน่วย
เหตุการณ์
คน

1
1

0
0

0
0

พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 105
เมืองมหานคร
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ด้านสังคม

ข้อมูลจ�ำนวนพนักงานขององค์กร (102-7, 102-8)
จ�ำนวนพนักงานประจ�ำแยกตามเพศ
ประเภทพนักงาน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานส�ำนักงาน
งานช่างเทคนิค
งานช่างฝีมือ
งานกึ่งฝีมือ
งานสนาม/บริการ
รวม

หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ชาย
889
780
545
1,661
1,524
445
337
6,181

ปี 2559
หญิง
373
694
1,150
5
10
2,232

รวม
1,262
1,474
1,695
1,666
1,524
445
347
8,413

ชาย
865
790
517
1,657
1,454
435
355
6,073

ปี 2560
หญิง
360
700
1,144
5
8
2,217

รวม
1,225
1,490
1,661
1,662
1,454
435
363
8,290

ชาย
882
788
472
1,650
1,528
421
225
5,966

ปี 2561
หญิง
396
699
1,078
5
8
2,186

รวม
1,278
1,487
1,550
1,655
1,528
421
233
8,152

จ�ำนวนของคณะกรรมการและพนักงานแยกตามประเภทงาน แบ่งตามเพศ และกลุ่มอายุ (102-7, 102-8)
ปี 2559
คณะ พนักงาน พนักงาน พนักงาน
กรรม กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่ม
การ บริหาร บริหาร งานอื่นๆ
(Board) (ตั้งแต่ (ตั้งแต่
ระดับ ระดับ
(หน่วย:คน)
12 ขึ้นไป) 6-11)
เพศ ชาย
14
17 872 5,292
หญิง
2
6 367 1,859
อายุ < 30
1 1,818
30 – 50
1
- 581 3,395
> 50
15
23 657 1,938
รวม
16
23 1,239 7,151

ปี 2560
รวม รวม คณะ พนักงาน พนักงาน พนักงาน
(เฉพาะ ทั้งสิ้น กรรม กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่ม
พนัก
การ บริหาร บริหาร งานอื่นๆ
งาน)
(Board) (ตั้งแต่ (ตั้งแต่
ระดับ ระดับ
12 ขึ้นไป) 6-11)
6,181 6,195 10
19 846 5,208
2,232 2,234
1
4 356 1,857
1,819 1,819
1 1,671
3,976 3,977
1
- 505 3,236
2,618 2,633 10
23 696 2,158
8,413 8,429 11
23 1,202 7,065

จ�ำนวนพนักงานจ้างเหมา (102-8)
ประเภทพนักงาน
งานธุรการ
งานคนงานพัสดุ
งานรับ-ส่งเอกสาร
งานรับช�ำระค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่นๆ
รวม

หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน

ปี 2561
รวม รวม คณะ พนักงาน พนักงาน พนักงาน
(เฉพาะ ทั้งสิ้น กรรม กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่ม
พนัก
การ บริหาร บริหาร งานอื่นๆ
งาน)
(Board) (ตั้งแต่ (ตั้งแต่
ระดับ ระดับ
12 ขึ้นไป) 6-11)
6,073 6,083 13
19 863 5,084
2,217 2,218
1
4 392 1,790
1,672 1,672
1 1,537
3,741 3,742           1
- 482 3,027
2,877 2,887 13
23 772 2,310
8,290 8,301 14
23 1,255 6,874
ปี 2559

610
149
195
95
1,049

ปี 2560

610
141
181
88
1,020

จ�ำนวนพนักงานใหม่ การลาออกและการพ้นสภาพของพนักงานจ�ำแนกตามหมวดอายุและเพศ (401-1)
หน่วย
ชาย
หญิง
รวม
< 30
30 – 50
> 50
รวม
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการลาออก

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

พนักงาน
เข้าใหม่
176
245
421
318
103
421

ปี 2559
พนักงาน
ลาออก

45
21
66
55
10
1
66

พนักงาน
พ้นสภาพ
ทั้งหมด
322
91
413
62
28
323
413
8,413
5.00
0.78

พนักงาน
เข้าใหม่

ปี 2560
พนักงาน
ลาออก

122
51
173
130
43
173

พนักงานกลุ่มงานส�ำคัญที่จะเกษียณอายุในอีก 5 และ 10 ปี แยกตามประเภทงาน  (EU15)

31
11
42
38
3
1
42

พนักงาน
พ้นสภาพ
ทั้งหมด
230
66
296
42
8
246
296
8,290
2.09
0.51

พนักงาน
เข้าใหม่
128
53
181
158
23
181

รวม รวม
(เฉพาะ ทั้งสิ้น
พนัก
งาน)
5,966
2,186
1,538
3,509
3,105
8,152
ปี 2561

ปี 2561
พนักงาน
ลาออก
19
11
30
21
8
1
30

5,979
2,187
1,538
3,510
3,118
8,166

609
135
166
91
1,001

พนักงาน
พ้นสภาพ
ทั้งหมด
235
84
319
23
18
278
319
8,152
2.22
0.37

5 ปี
10 ปี
จ�ำนวนพนักงานเกษียณ (คน)
ร้อยละ
จ�ำนวนพนักงานเกษียณ (คน)
ร้อยละ
วิศวกร
17
0.74
31
1.31
ช่างเทคนิค
134
5.83
525
22.23
รวม
151
6.57
556
23.54
หมายเหตุ : ร้อยละ คือ สัดส่วนร้อยละของพนักงานเกษียณ 5 ปี และ 10 ปี เทียบกับจ�ำนวนพนักงานปัจจุบันในต�ำแหน่งวิศวกรและช่างเทคนิค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

่งยืน ประจ�ำปี 2561
106 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง
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8

พนักงานที่ได้เลื่อนต�ำแหน่งในแต่ละปี แยกตามเพศ
ประเภทพนักงาน
รวม

หน่วย
คน

ชาย
992

ปี 2559
หญิง
348

รวม
1,370

ชาย
1,543

รวม

ชาย

ปี 2560
หญิง
644

รวม
2,187

ชาย
990

ปี 2561
หญิง
378

รวม
1,368

รวม

ชาย

ปี 2561
หญิง

รวม

อัตราการกลับมาท�ำงานและอยู่ร่วมงานหลังจากลาคลอด
		
ปี 2559
หน่วย
ชาย
หญิง
ใช้สิทธิลาคลอดบุตร
คน
6
ใช้สิทธิลาเพื่อช่วยภริยาเลี้ยงดูบุตร
คน
30
กลับมาท�ำงานหลังจากใช้สิทธิ
คน
30
6
ร้อยละของการกลับมา
ร้อยละ
100
100
ท�ำงานหลังจากใช้สิทธิ

6
30
36

53
53

ปี 2560
หญิง
6
6

100

100

6
53
59

48
48

100

2
2

2
48
50

100

อัตราส่วนพนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการร่วมระหว่างลูกจ้างและนายจ้างในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน (403-1)
หน่วย
พนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน (นายจ้าง)
พนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน (ลูกจ้าง)
อัตราส่วนนายจ้างต่อลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

คน

119

124

132

คน

119

124

132

คน
คน

1:1
16

1:1
19

1:1
19

พนักงานที่อยู่ในสหภาพแรงงาน (102-41)
หน่วย
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จ�ำนวนพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
คน
          8,093
          8,069
7,856
ร้อยละของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน*
ร้อยละ
          96.20
          97.33
96.37
ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการดูแลภายใต้กรรมการสหภาพแรงงานฯ
ร้อยละ
100
100
100
หมายเหตุ : ร้อยละ คือ สัดส่วนร้อยละของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเทียบกับจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จ�ำนวนครั้งของอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากทรัพย์สินขององค์กร (EU25)
พนักงาน
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต
ประชาชนทั่วไป
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต
รวม

กลุ่ม

หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ปี 2559

ปี 2560

24
23
1
26
17
9
50

20
20
21
10
11
41

ปี 2561

41
41
11
8
3
52

จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมทั้งหมดแยกตามกลุ่มงานและเพศ (404-1)
ประเภทพนักงาน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานส�ำนักงาน
งานช่างเทคนิค
งานช่างฝีมือ
งานกึ่งฝึมือ
งานสนาม/บริการ
รวม

หน่วย
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ปี 2559
ชาย
61.4
71.8
18.3
39.7
85.9
10.5
359.7
71.7

ปี 2560
หญิง
58.1
55.5
32.7
65.0
1.5
44.0

ชาย
19.36
16.79
2.23
15.91
9.62
0.93
5.93
70.79

ปี 2561
ชาย
หญิง
14.39
13.22
15.93
10.38
7.71
7.88
11.61
3
7.63
8.08
49.09
3.75
14.31
10.34

หญิง
7.97
12.72
8.39
0.14
0.14
29.22

ผลของการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่ม
ร้อยละความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก
ร้อยละความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ

ปี 2559

85.60
85.50

ปี 2560

84.1
86.5

ปี 2561

85.3
87.5
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3

8

12

13

ด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานในองค์กร (302-1)
ไฟฟ้า
น�้ำมันเชื้อเพลิง
รวม

หน่วย
เทระจูล
เทระจูล
เทระจูล

ปี 2559
134.77
116.74
251.51

ปี 2560
129.85
113.86
243.71

ปี 2561
137.51
115.94
253.45

หมายเหตุ : มาตรฐาน หรือ ค่าการแปลงหน่วย (conversion factor) ที่ใช้ในการค�ำนวณ – ค�ำนวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าและปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิง
คูณด้วยค่าการแปลงหน่วย จากรายงานสถิติพลังงานรายปี 2561 ของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ปริมาณน�้ำใช้ทั้งหมดที่มาจากแหล่งน�้ำ (303-1)
ปริมาณน�้ำประปา

หน่วย
เมกะลิตร

ปี 2559
462.078

ปี 2560
517.863

ปี 2561
519.255

ปี 2559
12,030.27
1,050,315.23*
(1,048,871.75)
29,630,127.17*
(29,589,405.81)

ปี 2560
12,940.84
988,509.44

ปี 2561
10,775.55
1,136,890.81

29,513,073.78

29,750,739.63

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (305-1, 305-2, 305-3)
หน่วย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (ขอบเขต 2) ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขต 3)

หมายเหตุ : * ก�ำหนดให้ปี 2559 เป็นปีฐาน (Baseline)
อ้างอิงการค�ำนวณตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
ใช้ GWP จากรายงานประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 4 ของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(IPCC Fourth Assessment Report) และมีการค�ำนวณบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกของปีฐาน (พ.ศ. 2559) ซ�ำ 
้ (Recalculation) เนือ่ งจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Grid Mix Electricity) ตามที่ อบก. ก�ำหนด เปลีย่ นจาก 0.5813 เป็น 0.5821 kgCO2e/kWh โดยมีผลบังคับใช้ เมือ่ 1 มกราคม 2560

ปริมาณของเสียแยกตามประเภทและวิธีการจัดการ (306-2)
ของเสียและวิธีการจัดการ
ปริมาณของเสียอันตราย
         รีไซเคิล
         ฝังกลบ/เผา
ปริมาณของเสียไม่อันตราย
         ใช้ซ�้ำ/รีไซเคิล
         ฝังกลบ
         วิธีอื่น ๆ
ปริมาณของเสียทั้งหมด

หน่วย
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

ปี 2560

0.7274
0
0.7274
63.8533
1.9028
49.2015
12.7490
64.5807

ปี 2561

0.1915
0
0.1915
63.7933
3.1541
48.5499
12.0893
63.9848

หมายเหตุ : ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น รายงานจากปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการด�ำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรซึ่งส่งก�ำจัดโดยกรุงเทพมหานครและผู้รับก�ำจัด
วัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก โดยปริมาณที่รายงานนับรวมของเสียทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย โดยที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ มีขอบเขตเฉพาะ
การไฟฟ้านครหลวง อาคารส�ำนักงานเพลินจิต ในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561
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GRI Content Index

(102-55)

“For the SDG Mapping Service, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are appropriately mapped against the SDGs.”
GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
and/or URL (s)

Direct
Answers

Omission Relation
to SDGs

GRI 101 : Foundation 2016
General Disclosures
Organizational profile
GRI 102: General Disclosures 2016

Strategy
Ethics and integrity
Governance
Stakeholder engagement

Reporting Practice

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

102-49 Changes in reporting

5
6
5
5-6
5
6
6, 40, 105, 106
6, 106
7
5, 102

SDG 8

11-16, 23-24
35
35
2-3
8, 11-16
SDG 16

8, 41
38
32
69, 107
32
32-34
32-34

SDG 8

5
25, 27-31
26, 27-31
-

-

No restatement
of the 2018
report was made.
There are no
significant changes
in the list of
material topics and
topic boundaries
compared to
previous reporting
periods.
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GRI Standard

EU3
EU4

Material Topics
Economic performance
GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 201: Economic
Performance 2016

Disclosure

Page Number (s) Direct
and/or URL (s) Answers

Omission

Relation
to SDGs

102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance
Number of residential, industrial, institutional
and commercial customer accounts
Length of above and underground transmission
and distribution lines by regulatory regime

25
25
25
27
25
109-112
113-114
6, 105

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
201-1 Direct economic value generated and distributed

27, 37
40
9-10
40,105

SDG 9

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
205-1 Operations assessed for risks related to corruption
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

27, 41
41-43
9-10, 27
41-42
43, 105

SDG 16

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

27, 44
44, 45, 53
9-10, 27
45, 47, 53

SDG 7

6, 105

Anti-corruption
GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 205: Anti-corruption 2016

Availability and reliability
GRI 103: Management
Approach 2016
Electric utilities

Not applicable
since scope of
MEA’s service is
electrical energy
distribution.

Research and development
GRI 103: Management
Approach 2016
Electric utilities

Energy
GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 302: Energy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
Research and development activity and expenditure aimed
at providing reliable electricity and promoting sustainable
development (former EU8)

28, 59
59-60, 63
9-10, 28
59-60, 63

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

28, 97
97-99
9-10, 28
99, 108
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SDG 7,
SDG 9

SDG 8,
SDG 13

(102-55)
GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
and/or URL (s)

Direct
Answers

Omission

Relation
to SDGs

Water
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 303: Water 2016
303-1 Water withdrawal by source

28, 97
97-98, 102
9-10, 28
102, 108

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 305: Emissions 2016
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

29, 97
97, 101, 103
9-10, 29
101, 108
101, 108
101, 108

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 306: Effluents and waste 2016
306-2 Waste by type and disposal method

29, 97
97-98, 103
9-10, 29
103, 108

Emissions

Effluents and waste

SDG 12
SDG 13

SDG 3,
SDG 12

Employment
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 401: Employment 2016
401-1 New employee hires and employee turnover
Electric utilities
EU15 Percentage of Employees eligible to retire in the next 5
and 10 years broken down by job category and by region

29, 65
65-67, 73
9-10, 29
67, 106
67, 106

SDG 8
SDG 8

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 403: Occupational Health and
403-1 Workers representation in formal joint
Safety 2016
management-worker health and safety committees

29, 74
74-75, 77
9-10, 29, 74
75, 107

SDG 8

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404: Training and Education 2016 404-1 Average hours of training per year per employee

30, 65, 69
70-71, 73
9-10, 30, 70
71, 107

Occupational health and safety

Training and education

Local communities
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 413: Local Communities 2016
413-2 Operations with significant actual and potential
negative impacts on local communities

SDG 4,
SDG 8

30, 93
93-95
9-10, 30
94-95
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GRI Standard

Disclosure

Page Number (s) Direct
and/or URL (s) Answers

Omission

Relation
to SDGs

Customer health and safety
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
416-1 Assessment of the health and safety impacts of
GRI 416: Customer Health and
product and service categories
Safety 2016
EU 25 Number of injuries and fatalities to the public
Electric utilities
involving company assets including legal judgments,
settlements and pending legal cases of diseases.

30, 78
78-79
9-10, 30
78

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 417: Marketing and labeling 2016 417-2 Incidents of non-compliance concerning product
and service information and labeling

30, 86
86-87
9-10, 30
87

SDG 16

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
GRI 418: Customer Privacy 2016
customer privacy and losses of customer data

31, 83
83-85
9-10, 31
85

SDG 16

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
Contingency planning measures,
Electric utilities
disaster / emergency management plan and training
programs, and recovery / restoration plans (former EU21)

28, 54
54, 55, 58
9-10, 28
54-56

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
Programs, including those in partnership with government,
Electric utilities
to improve or maintain access to electricity and customer
support services (former EU23)
EU28 Power outage frequency
EU29 Average power outage duration

31, 44
40, 44-45
9-10, 31
40, 44-45

107

Marketing and labeling

Customer privacy

Disaster/emergency planning and response

SDG 1,
SDG 11

Access

Provision of information

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
Practices to address language, cultural, low literacy and
Electric utilities
disability related barriers to access and safely use
electricity and customer support services (former EU24)
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SDG 1,
SDG 7

45, 53, 105
45, 53, 105
31, 80
80-82
9-10, 31
80-82

SDG 1

External Assurance Statement

(102-56)

Independent Assurance Statement

To Metropolitan Electricity Authority on the Sustainability Report 2018

Metropolitan Electricity Authority or MEA requested
the Foundation for Thailand Rural Reconstruction
Movement under Royal Patronage by the Thaipat
Institute to carried out an assurance engagement
response to the Sustainability Report 2018.

evaluate adherence to AA1000APS. We undertook
the following procedures:

Criteria for report preparation

• Analyzed information on performance provided in
the Sustainability Report 2018 of MEA as a source
of evidence to evaluate adherence to the principles
and guidelines.

• The Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability
Reporting Standards, in accordance with the
Standards using ‘Core’ option.
Criteria for assurance standards
• The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 2008).
Addressee

• Reviewed the policies, practices, management
systems
and
processes
and
performance
information to be included within the Sustainability
Report 2018 of MEA.

• Inquired the processes MEA undertaken to adhere
to the principles of inclusivity, materiality and
responsiveness.
• Assessed the extent to which MEA has applied the
GRI Reporting Standards including the Reporting
Principles and GRI G4 Electric Utilities Sector
Disclosures.

The intended users of this assurance statement are
the management of MEA and its associated
stakeholders.

• Provided observations/recommendations to MEA
in accordance with the Scope of Assurance based
on defined criteria.

Scope of Assurance

Findings and Conclusions

The scope of this assurance engagement based on
Type 1, Accountability Principles: evaluation of
adherence to the AA1000 Accountability Principles
and to the GRI Sustainability Reporting Standards in
accordance with ‘Core’ option. The scope of this
assurance engagement does not provide conclusions
on the reliability of the performance information.

• Based on the scope of assurance using the
AA1000AS (2008), we conclude that MEA has
applied processes and procedures that adhere with
the principles of inclusivity, materiality and
responsiveness as set out in the AA1000APS (2008);
and

The assurance engagement is based on information
that is publicly disclosed on the Sustainability Report
2018 of MEA for the year ended 31 December 2018.

• Based on the scope of assurance using the GRI
Reporting Standards, we conclude that MEA has
followed Reporting Principle and Standard
Disclosures in a reasonable and balanced
presentation of information and consideration of
underlying processes for preparing the report.

Methodology

Observations and Recommendations

Disclosures Covered

We carried out Type 1 moderate assurance in
accordance with AA1000AS. The Type 1 engagement
requires us to report on the nature and extent of
adherence to AA1000 APS. To achieve moderate level
assurance, we have used the criteria in AA1000AS to

Nothing came to our attention which caused us to
believe that the Sustainability Report 2018 of MEA
did not adhere to the Principles. To improve future
reporting of Sustainability in accordance with
AA1000APS, we have made following observations:
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Inclusivity: The report shows various channels of
stakeholder engagements, stakeholder expectations,
practices to stakeholders as well as disclosures which
show sustainability performance results of those
actions.
Materiality: The report clearly illustrates its reporting
process, material topics including reasons why topics
are material, and the linkage between material topics
and their relevant information. Also, the monitoring
and evaluation process, including the linkage to
relevant Sustainable Development Goals (SDGs).
Responsiveness: The report demonstrates its intensive
response on the material topics in relating to
corporate mission - Innovate and Operate smart
energy system to empower city life for smart living –
with corresponding targets, management approach
and topic-specific disclosures.
To improve future sustainability reporting in relation
to GRI Reporting Standards, we have made the
following observations:
MEA has in place the underlying processes for
preparing the report content indicated on Standard
Disclosures including GRI G4 Electric Utilities Sector
Disclosures. It is observed that MEA has room to
improve on principles for ensuring report content
and quality, such as balance and comparability.
In addition to the recommendations, there are a
number of suggestions:
•

General disclosures shall indicate percentage of
employees covered by collective bargaining
agreements.

•

Performance on disaster/emergency planning
and response should be indicated how the
community,
authorities
and
industrial
customers are involved in the development and
implementation of disaster/emergency plans.

•

Performance on local communities shall be
indicated in term of percentage of operations
with implemented local community
engagement and development programs.

•

Performance on customer health and safety

shall be indicated in term of annual number of
health and safety related legal cases (resolved
and pending), including diseases and

judgments affecting members of the public and
the potential risks associated with these cases.

่งยืน ประจ�ำปี 2561
114 รายงานความยั
การไฟฟ้านครหลวง

Competencies and Experiences
Thaipat Institute is a public organization established in 1999
with its roles in researching, training, and consulting in
corporate responsibility and sustainability practices. Thaipat
Institute is an AA1000AS (2008) Licensed Providers granted
by AccountAbility, the creator and proprietor of the AA1000
Assurance Standard. During FY2018, we did not provide any
services to MEA that could conflict with the independence
of this work.

For Thaipat Institute

By Vorranut Piantam
Bangkok
20 Aug 2019

แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน ส�ำหรับรายงานความยั่งยืน กฟน. ปี 2561
ข้อมูลจากแบบส�ำรวจความคิดเห็นต่อไปนี้ กฟน.
จะน� ำ ไปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาการจั ด ท� ำ รายงานความยั่ ง ยื น ของ
องค์กรในปีถัดไป โดยท่านสามารถเลือกแสดงความคิดเห็น
ได้โดยการกรอกแบบส�ำรวจต่อไปนี้ หรือแสกน QR code
ต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของท่าน
เพศ
หญิง
อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
41-60 ปี

ชาย
อื่น ๆ
25-40 ปี
มากกว่า 60 ปี

ความสัมพันธ์กับ กฟน.
ประชาชนทั่วไป
ลูกค้า (มีชื่อเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
ผู ้ ก�ำกั บ นโยบาย (หน่ ว ยงานก�ำกั บ ดู แ ล/ก�ำหนด
นโยบาย กฟน.)
คู ่ ค วามร่ ว มมื อ (บุ ค คล/นิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ารด�ำเนิ น
การร่วมกับ กฟน. โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกัน)
คู่ค้า (บุคคล/นิติบุคคลที่มีการท�ำนิติกรรมร่วมกับ
กฟน.)
ผูส้ ง่ มอบหลัก (บุคคล/นิตบิ คุ คลทีม่ กี ารท�ำสัญญาเพือ่
ส่งมอบสินค้าหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบจ�ำหน่ายของ
กฟน.)
พนักงาน
NGOs/สมาคมที่ไม่แสวงหาก�ำไร
ผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้า
2. ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจต่ อ รายงานความ
ยั่งยืนฉบับนี้
วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานความยัง่ ยืน ปี 2561
ต้องการรู้จัก กฟน.
เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย/การศึกษา
ต้องการทราบข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการของ กฟน.

    ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

3. ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
ความสมบูรณ์ของรายงาน
		
มาก
ปานกลาง
น้อย
เนื้อหาหลักที่เลือกมานําเสนอ (Materiality)
มาก
ปานกลาง
น้อย
ความน่าสนใจของเนื้อหา
มาก
ปานกลาง
น้อย
ความเข้าใจง่ายของเนื้อหา
มาก
ปานกลาง
น้อย
การออกแบบรูปเล่ม
มาก
ปานกลาง
น้อย
ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล
มาก
ปานกลาง
น้อย
ความพึงพอใจโดยรวมต่อรายงาน
มาก
ปานกลาง
น้อย
4. ท่ า นสนใจเนื้ อ หาของรายงานความยั่ ง ยื น บทใด
มากที่สุด เพราะเหตุใด
…………………………………………………………
…………………………………………………………
5. ท่ า นสนใจเนื้ อ หาของรายงานความยั่ ง ยื น บทใด
น้อยที่สุด เพราะเหตุใด
………………………………………………...………
…………………………………………………………
6. ประเด็นอื่นๆ ที่ท่านสนใจและต้องการให้รายงาน
ในฉบับต่อไป
…………………………………………………………
…………………………………………………………
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………
…………………………………………………………
พลังงานเพื่อวิถีชีวิต 115
เมืองมหานคร

ติดแสตมป์

กรุณาส่ง

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้านครหลวง อาคารส�ำนักงานเพลินจิต
เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร +66 2256 3000 ต่อ 3941 โทรสาร +66 2256 3532
Email: suttirat.su@mea.or.th

