รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมุ่งมั่นดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยมี
การพั ฒ นาการด าเนิ น งานด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งด้ านนโยบาย แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
การป้ องกัน การทุจ ริตคอร์รัป ชัน การสนับ สนุนเป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกากับดู แลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
ไปสู่สากล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันนาไปสู่การเติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
ในปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้ า นครหลวง ได้ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามหลักการ
และแนวทางการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในรั ฐ วิส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๖๒ คู่ มื อ การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมิน ผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และพระราชบัญญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลที่ดี ให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึง เจตนารมณ์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการไฟฟ้ านครหลวง มี เจตนารมณ์ ที่จ ะส่ งเสริมให้ การไฟฟ้ านครหลวง มี การ
บริหารจัดการที่ดี มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับหลักการ
และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติทั้ง ๙ หมวด ประกอบด้วย
บทบาทของภาครัฐ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความยั่งยืน และนวัตกรรม การเปิ ดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ และการติดตามผลการดาเนินงาน โดยผลการปฏิบัติตามกรอบหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
มีดังนี้
๑. บทบาทของภาครัฐ
การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน รายงาน
การปฏิบัติตามแนวทางการกากับ ดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล และรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับการใช้งาน ถูกต้อง
เชื่อถือได้ ทัน เวลา ผ่ านรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ ของการไฟฟ้านครหลวง เพื่ อสร้างความเชื่อมั่น แก่
หน่วยงานกากับดูแล ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
อย่ างสม่ าเสมอ ตลอดจนกาหนดให้ ร ายงานมี รายละเอียดครบถ้ วน มีคุณ ภาพ มี การระบุ ส าเหตุ ของการ
เปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน และมี
การมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
การไฟฟ้านครหลวง คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีผู้แทน
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการกากับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวง ดาเนินงานบรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์
นโยบายของภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ จึงได้กาหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อรักษาข้อมูลขององค์กรมิให้

-๒รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และไม่นาข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือผู้มีอานาจสั่งการยังไม่อนุญาต ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ตลอดจนรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยมีการควบคุมหรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก นโยบาย
การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง เพื่อเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง เมื่อรับตาแหน่งใหม่หรือมีรายการเกี่ยวโยง
รวมถึงการทบทวนการเปิ ดเผยข้อมูล รายการเกี่ยวโยงระหว่างปื และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติหรือบุคคลในครอบครัวในทางมิชอบ
๓. คณะกรรมการ
คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง มีหนาที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของการไฟฟานครหลวง
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร คานึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของการไฟฟานครหลวงและผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยมีโครงสร้างที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับ กรรมการและพนั กงานรัฐวิส าหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม มีคณะกรรมการชุดยอยหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นแนวทางตาง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้
การไฟฟ้านครหลวง พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทา
Board Skill Matrix เพื่ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต้ อ งการสรรหา และมี ขั้ น ตอนด าเนิ น การตาม
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการเป็ น ผู้ พิ จ ารณานโยบายและหลั กเกณฑ์ ในการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
ตามความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ในปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอื่น ๑๒ คน ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ในจานวนนี้มีกรรมการอิสระ ๙ คน โดย
กรรมการอิสระจะต้องไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงาน
โดยตาแหน่ง
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะอนุกรรมการ จานวน
๑๑ คณะ เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นแนวทางต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การดาเนินกิจการ
ของการไฟฟ้ า นครหลวงเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ น่ า เชื่ อ ถื อ โปร่ ง ใส ก่ อ นน าเสนอคณ ะกรรมการ
ซึ่ งคณะกรรมการชุ ดย่ อย หรื อคณะอนุ กรรมการ มี จ านวน ๑๑ คณะ ได้ แก่ ๑) คณะกรรมการตรวจสอบ
๒) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ๓) คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ๔) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักเกณฑ์และผลตอบแทนผู้ว่าการ
และนักบริหารระดับ ๑๑-๑๓ ๕) คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนวิสาหกิจและการลงทุน ๖) คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการซื้อและการจ้าง ๗) คณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และการพิจารณาอุทธรณ์ ๘) คณะ
อนุกรรมการการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ๙) คณะอนุกรรมการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ๑๐) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ๑๑) คณะอนุ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
สาหรับการประชุม ในปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้านครหลวงมีการจัดประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
รวมทั้งหมด ๑๓ ครั้ง โดยมีจานวนกรรมการเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จานวน ๑๒ ครั้ง ซึ่งมีการส่ง
วาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุม เฉลี่ย ๖.๘๕ วัน

-๓การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการในฐานะผู้นากรรมการต้องเป็นผู้กากับดูแล และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการการไฟฟ้ านครหลวง ให้ เป็ น ไปอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ ปฏิ บั ติและกากับ ดูแลให้ ผู้ บ ริห าร
การไฟฟ้านครหลวง ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง โดยไม่
ก้าวก่ายความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม การกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยการกาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินงานขององค์กร และนโยบาย/แผนงานที่สาคัญของ
การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และการดูแล
ผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นในการดาเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล
นอกจากนี้ การพัฒนาองค์กรต้องมุ่งเน้นและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบ
พลังงานอัจฉริยะ มีความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหลักและพันธกิจขององค์กร ซึ่งผลการดาเนินงานใน
ปี ๒๕๖๓ นับว่าการไฟฟ้านครหลวงสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
การพัฒนาคณะกรรมการ
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นการพัฒนาคณะกรรมการทั้งการพัฒนาตนเองและ
รายคณะ โดยส่ งเสริม ให้ มี ความรู้ ความสามารถและมีห น้าที่ เกี่ยวข้อ งกับ ภารกิจที่ ได้รับ มอบหมายอย่าง
ครบถ้วน โดยในปี ๒๕๖๓ กรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการกากับดูแลกิจการ
สาหรับ กรรมการและผู้ บริห ารระดับ สูงขององค์กรกากับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของสถาบัน พระปกเกล้า หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครั ฐ หลั ก สู ต ร Advanced Audit Committee Program และหลั ก สู ต ร Financial Statements for
Directors ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อนึ่ ง จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ทาให้เกิดข้อจากัดในการจัดการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงไม่สามารถจัดการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศได้ และได้จัดการศึกษาดูงานในประเทศ ๑ ครั้ง เกี่ยวกับการจัดการเมืองในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ
และโครงการเตาเผาขยะชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๗๐๐ ตันต่อวัน ณ จังหวัดภูเก็ต
การประเมินผลคณะกรรมการ
การประเมินผลคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ รายบุคคล และ/หรือรายไขว โดยประเมิน
ตนเองปละ ๒ ครั้ง คือ ๑) ประเมินรายคณะและรายบุคคล ในเดือนมิถุนายน ๒) ประเมินรายคณะและรายไขว้
ในเดือนธันวาคม
๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การไฟฟ้านครหลวง กาหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกล่ม โดยยึด
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานกากับดูแล ผู้ส่งมอบ เจ้าหนี้
คู่ความร่วมมือ สังคมและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อตกลง
ที่มีร่วมกัน มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ในกระบวนการทางาน
ขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
และไม่ขัดขวางหากมีการแข่งขันในอนาคต โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีดังนี้

-๔(๑) พนักงาน
การไฟฟ้ า นครหลวง ถื อ ว่ าพนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ
สู่ความสาเร็จขององค์กร จึงมุ่งมั่นสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
มีการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาและเพิ่มพูน
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่งคงในอาชีพ
ตลอดจนมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี
แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้
๑) จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดประสานกับยุทธศาสตร์องค์กร ครอบคลุม
ทั้งการจัดโครงสร้างผั งแบ่ งส่ วนงานที่ สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลง การกาหนดกรอบอัตรากาลั งและการ
ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง กาหนดแผนการสรรหา ว่าจ้าง การวางตาแหน่งงานที่
สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของพนักงาน
๒) จั ด ท าแผนการพั ฒ นาคนเก่ ง เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรคุ ณ ภาพ (Talent
Management) และแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) ทั้งในระดับผู้บริหาร และตาแหน่ง
งานที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง สาหรับทดแทน การขาดช่วงของ
พนั กงานในตาแหน่ งงานหลัก (Key Position) และตาแหน่งงานสาคัญ (Critical Position) ร่วมกับแผนพัฒนา
ผู้นาในอนาคต เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพสูง ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร
หรือตาแหน่งงานสาคัญต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ปรับปรุงรูปแบบการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management Model)
โดยได้มกี ารปรับปรุง Competency Model และTraining Roadmap รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องการเชื่อมโยงกับแผนสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan) และการบริหารบุคลากรคุณภาพ
(Talent Management)
๔) จัดโครงการดูแลรักษาพัฒนาและสร้างความผูกพันสาหรับพนักงานใหม่ (Onboarding
Program) เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับความผูกพันต่อองค์กรตลอดจนการต่อยอดการสร้างประสบการณ์ที่ดี
(Employee Experience)
๕) จั ดสวัส ดิการและสิ ท ธิป ระโยชน์ที่ เหมาะสม เช่น การตรวจสุ ขภาพประจาปีให้ กั บ
พนั กงานทุกกลุ่ ม การเบิ กค่ารั กษาพยาบาล การปรับปรุงเงิน ช่วยเหลื อพนักงานกรณี ประสบวินาศภั ย การ
ปรับปรุงเสื้อปฏิบัติงานสาหรับพนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกที่ทาการ เป็นต้น
๖) สร้างสภาพแวดล้อมการทางานให้มีบรรยากาศที่ดีและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ เป็นปัจจัยที่ไม่คาดคิดส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร จึงได้มีการ
จัดทาประกันภัย COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคน และมีการสารวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนามาพัฒนา
การดาเนินงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
(๒) ลูกค้า
การไฟฟ้านครหลวง แบ่งประเภทลูกค้า ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ
อุต สาหกรรม ราชการและองค์ก รไม่ แสวงหาก าไร โดยแบ่ งส่ ว นตลาดออกเป็ น ๒ ส่ ว น คือ ลู ก ค้าบุ ค คล
(Business to Consumer: B2C) และ ลูกค้าองค์กร (Business to Business: B2B) เพื่อดาเนินกิจกรรมทาง
การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการแบ่ง Sub Segment
ของลูกค้าบุคคล (Business to Consumer: B2C) และ ลูกค้าองค์กร (Business to Business: B2B) เพื่อให้
การดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยมีเป้า หมายให้ ลูกค้ามีความผูกพันกับ
องค์กรมากยิ่งขึ้นด้วย

-๕การไฟฟ้านครหลวง รับฟังเสียงของลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า และลูกค้าอนาคต รวมถึง
ลูกค้าคู่แข่งขัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางโทรศัพท์ (Voice Based) ผ่าน MEA Call Center ช่องทาง
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction Based) การพบปะผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์ (Online Chanel
Based) การสารวจ (Survey Based) และมีเพิ่มช่องทางการรับฟังสาหรับลูกค้ารายสาคัญ ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง
มีแนวทางการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้าง
ความสั มพัน ธ์กับ ลู กค้าตามวงจรชีวิตการเป็นลูกค้า และได้พัฒ นาระบบในการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและอนาคตผ่านระบบบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (MEA CRM Ambassador) รวมทั้ง
มีระบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันกับลูกค้า โดยมีการเทียบเคียงกับคู่แข่งผ่าน
การสารวจประจาปี และการสารวจเป็นรายเดือนแบบ (Transection Survey) เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการแก้ไขข้อร้องเรียนของการไฟฟ้านครหลวง และมีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านการพบปะของ MEA Ambassador เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความไม่พึง
พอใจของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนมีการพัฒนาวิธีสารวจ รวมทั้งแบบสอบถามเป็นประจาทุกปี ซึ่งผล
สารวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ประจาปี ๒๕๖๓ พบว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจหลัก
(CSI) โดยรวมด้านคุณภาพระบบไฟฟ้าและคูณภาพการให้บริการ คือ ร้อยละ ๘๓.๐๙
การไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้
บริการกับการไฟฟ้านครหลวงอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ผ่านระบบ MEASY การชาระเงิน
ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า บริ ก ารอื่ น ๆ ผ่ า น MEA Smart Life การหั ก บั ญ ชี ธ นาคาร Internet Banking Mobile
Banking และ QR Cross bank โดยพัฒนาระบบ e-Bill ระบบการจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax
Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และยังมีการพัฒนาระบบ
Line MEA Connect เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองลู ก ค้ า ได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ การไฟฟ้ า นครหลวง
มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนงานบริการที่หลากหลาย เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดารงธรรมการไฟฟ้า นครหลวง โทรศั พ ท์ และช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า ง ๆ เช่ น Application MEA Smart Life, Email,
Website, Facebook, Twitter, Line เป็ น ต้น พร้อมนี้ การไฟฟ้านครหลวง มีการจัดทา Service Charter
จัดทามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานการบริการ MEA
Call Center คู่มือการปฏิบัติงาน Voice และ Non Voice เป็นต้น โดยมีวิธีการตรวจประเมินมาตรฐานงาน
บริการผ่านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) คู่ค้า
การไฟฟ้านครหลวง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด ต่อคู่ค้า ได้แก่ ตัวแทน
รับชาระเงิน (ธนาคาร/บริษัทตัวแทน) มีการกากับดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานของ
ตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ จะแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที นอกจากนี้ คู่ค้าจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง
นโยบายการรับและให้ของขวัญ
(๔) คู่แข่ง
การไฟฟ้านครหลวง มีการประกาศนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็น ธรรม ตาม
ประกาศ กฟน. ที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ เรื่องนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม โดยยึดถือและปฏิบัติต่อ
คู่แข่งอย่างเป็นธรรมและเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีคู่แข่งถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ตาม
ช่องทางที่การไฟฟ้านครหลวงกาหนดขึ้น ตามคู่มือการจัดการข้อร้อ งเรียน ซึ่งได้กาหนดขอบเขต แนวทาง
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ทั้งช่องทางของการไฟฟ้านครหลวงโดยตรง เช่น ศูนย์ดารงธรรมการไฟฟ้านครหลวง

-๖หนังสื อถึงฝ่ายบริห าร หน่ วยงาน และช่องทางแจ้งผ่านหน่ว ยงานภายนอกของรัฐ เช่น ศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน
(๕) หน่วยงานกากับดูแล
การไฟฟ้านครหลวง มีการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การรับ
มอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย การร่ ว มจั ด ท าและสนั บ สนุ น ความส าเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการและงานตามภารกิ จ
กระทรวงมหาดไทย การด าเนิ น การตามข้ อ สั่ งการต่ าง ๆ และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง มีการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ซึ่งกากับดูแล
ผ่านสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แก่
๑) การดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ด าเนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของการไฟฟ้ า นครหลวง ประจ าปี บั ญ ชี ๒๕๖๓ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๓ ส่ ว น
คือ การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และ Core Business Enablers โดยมี
การจัดทาแผนปรับปรุงองค์กรในแต่ละ Core Business Enablers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
๒) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดเป็นรายครึ่งปี และรายปี เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน และกากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
การไฟฟ้ า นครหลวง มี ก ารด าเนิ น งานตามนโยบายของกระทรวงพลั ง งาน และ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้แก่
๑) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานหน่ วยงานกากับดูแล ทั้งงานเชิงนโยบาย (Agenda) และ
งานตามภารกิจ (Function)
๒) ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานกากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อพัฒนาการไฟฟ้านครหลวงให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานกากับดูแลในระยะยาว
๓) รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญแก่หน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง (เช่น จัดทาฐานะการเงิน ผลการดาเนินการด้านเงินลงทุน)
๔) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่จะสามารถเตรียมการในเรื่องการวางแผน
ทรัพยากรทั้งในเรื่องทรัพยากรบุคคลและด้านการเงิน เพื่อรองรับการดาเนินการตามนโยบายได้อย่างบรรลุ
เป้าหมาย
(๖) ผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบหลักของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้
ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจาหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง บริษัทอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของการไฟฟ้านครหลวง ผู้รับจ้างงานระบบจาหน่าย เป็นผู้ดาเนินการตาม
สัญญาจ้างเหมา และผู้รับจ้างงานบริการ เป็นผู้ให้บริการจดหน่วย พร้อมส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง จัดทาคู่มือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายไฟฟ้า และหลักปฏิบัติในการซื้อ
ขายไฟฟ้าเพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติในการซื้อขายไฟฟ้า ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อผู้ส่งมอบอย่าง
เป็น ธรรม และกากับดูแลให้ ผู้ส่งมอบเคารพสิท ธิมนุษยชน และยึดถือปฏิบัติในเรื่องนโยบายการรับและให้
ของขวัญ ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่องนโยบายการรับและให้ของขวัญ

-๗(๗) เจ้าหนี้
การไฟฟ้ านครหลวง ปฏิบั ติต่อเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรม มีความรับ ผิ ดชอบและโปร่งใส
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกาหนดของสัญญาทางการเงินอย่างเคร่งครัด มีการบริหารจัดการธุรกรรมด้านการชาระ
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินการชาระเงินภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในนิติกรรม ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการสั่ง
จ่ ายเงิน และแนวปฏิ บั ติ เรื่ อ งการจ่ ายเงิน ให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอก มี ก ารพั ฒ นาระบบการช าระเงิน ให้ เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและไม่มีข้อร้องเรียน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ต้องประสานกับเจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
(๘) คู่ความร่วมมือ
การไฟฟ้ า นครหลวง ด าเนิ น การตามข้ อ ตกลงที่ ไ ด้ ท าไว้ กั บ คู่ ค วามร่ ว มมื อ ได้ แ ก่
หน่ วยงานเจ้ าของพื้ นที่ ในการอนุ ญาตให้ การไฟฟ้ านครหลวงใช้พื้น ที่ในการปักเสา พาดสาย ก่อสร้างระบบ
จาหน่าย อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดาเนินธุรกิจระหว่างกันเป็นไปอย่าง
ยุ ติธรรม มีป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล เสมอภาค และตรวจสอบได้ ทั้ งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ป ระกาศ
นโยบายการรับและให้ของขวัญเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยคู่ความร่วมมือจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
(๙) สังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการพัฒนาสังคมโลก ซึง่ ส่ง
ผลให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจากัด ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ามัน น้า ฯลฯ มีอัตรา
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และด้วยรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่ง
ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้าง โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว ขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการกาจัดอย่างไม่ถูกวิธี ปัญหาน้าเสีย ฯลฯ ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบรวมทั้งการไฟฟ้านครหลวงในฐานะผู้ให้บริการจาหน่าย
ไฟฟ้าในเขตเมืองที่มีภารกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานดังนี้
๑) ดาเนินงานตามกฎหมายแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ISO 26000 (มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม) เป็นต้น
๒) กาหนดเป็นยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ในยุทธศาสตร์ที่ ๔. งานสนับสนุน Enabler
๓) บูรณาการและยกระดับการดาเนินงานภายในองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน
การดาเนินงานภายใต้โครงการสานักงานสีเขียว (Green office) และงานตามภารกิจของหน่วยงานภายใต้
กิจกรรม/ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ครอบคลุม พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง) น้า (การประหยัดน้าและ
บาบัดน้าเสีย) การลดการใช้กระดาษ และการบริหารจัดการของเสีย รวมทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดจากกระบวนการดาเนินงานขององค์กร โดยมีมาตรฐาน ๕ส เป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
๔) ดาเนินงานตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
๕) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
การจัดหาการใช้และการกาจัด/บาบัดและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต
๖) กาหนดมาตรการตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ อาทิ มาตรการบังคับใช้เกณฑ์
มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสาหรับผู้ผลิตและผู้จาหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards
:EERS) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะลูกค้าและประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-๘๕. ความยั่งยืนและนวัตกรรม
ความยั่งยืน
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศนโยบายความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางการดาเนิน งานในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการดาเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมสามมิติสาคัญได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม
และการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี ตลอดจนเป็นกรอบแนวทางหลักในการถ่ายระดับสู่ นโยบายด้านอื่น ๆ อาทิ
นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง นโยบายการป้ องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ โดยมีการทบทวนนโยบายความยั่งยืน โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทแวดล้อมองค์กรเป็นประจาทุกปี ปัจจุบันนโยบายยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง ดังนี้
“การไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า
และการบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ภายใต้ห ลั กการกากับ ดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม ตามหลั ก
ปรั ช ญา ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการพั ฒ นาสากลเพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบายภาครั ฐ และเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ”
นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวง มีการจัดทารายงานความยั่งยืนตามแนวทางสากลของ GRI
(Global Reporting Initiative) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์กร แนวบริหารจัดการ และผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการทางานของหน่วยงานภายในองค์กรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรรับทราบ
ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่รวมบริษัทร่วมทุนอื่น
นวัตกรรม
การไฟฟ้า นครหลวง ได้มีการดาเนินกิจกรรมที่ส าคัญ เพื่อขับเคลื่ อนนวัตกรรมให้ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และมีการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม จัดทาคู่มือการบริหารจัดการ
นวัตกรรม แผนแม่บทการบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาวปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติประจาปี
(IAP) โดยมียุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม ๔ ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพื่อเสริมสร้างวัฒ นธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
อันจะนาไปสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืน
ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความยั่งยืนขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพื่อร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการยกระดับการพัฒ นานวัตกรรม
ขององค์กร
๖. การเปิดเผยข้อมูล
การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐวิสาหกิจอย่างถูกต้อง เชื่อถื อได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันกาล และเป็นไปตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินในรายงานประจาปีอย่างครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

-๙ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายหรื อ ระเบี ย บอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนมี ก ารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่อ งทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เช่น รายงานประจาปี เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th)
๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การไฟฟ้านครหลวง กาหนดแนวปฏิบัติกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งมีการทบทวน/
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เผยแพร่ที่อินทราเน็ตของฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
(GRC)
ทั้ ง นี้ ได้ พั ฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย งตามกรอบ Enterprise Risk Management –
Integrating with Strategy and Performance ของ COSO โดยมี ก ารบู ร ณาการบริ ห ารความเสี่ ย งกั บ
การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร เพื่ อ จั ด การผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ สั งคม และคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ถึ ง
ความกั งวลของสาธารณะที่ มีต่ อผลิ ตภั ณฑ์ และการปฏิ บั ติ งานทั้ งปั จจุ บั นและอนาคต โดยคณะผู้ บริหารด้ าน
ความเสี่ยงมีการทบทวนในไตรมาส ๔ ก่อนเริ่มกระบวนการ ซึ่งได้มีการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง และ
การกาหนด Risk Appetite ตามเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
(SE-AM) ด้าน RM & IC โดยมีที่ป รึกษาจาก TRIS เป็นผู้ให้ คาแนะนา และมีการปรับปรุงระบบการบริห าร
ความเสี่ ย ง ตามค าแนะน าของที่ ป รึ ก ษาจาก KPMG ในโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
ในช่ ว งปี ๒๕๖๓ จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
การไฟฟ้านครหลวงได้มีการติดตามสถานการณ์ จากประกาศขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข
และรายงานให้ ผู้บ ริห ารระดับ สู ง ทราบถึงสถานการณ์ และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทาง
การป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาด พร้อมทั้ง จัดทาสรุปบทเรียนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดทาเป็นมาตรการ/คู่มือเพิ่มเติมเตรียมการรองรับสถานการณ์ วิกฤต
ที่เกี่ยวกับโรคระบาด และปรับกระบวนงานสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อันเป็นมาตรฐาน/วิธีการทางาน
ที่เป็นลักษณะถาวรในอนาคตต่อไป
การควบคุมภายใน
๑) การกากับดูแลการควบคุมภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในของการไฟฟ้านครหลวง จะมีการจัดทาแผนการตรวจสอบ
และมีการสอบทานกระบวนงานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อผู้บริหารทราบเป็น
ประจาทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบกระบวนงานที่อาจก่ อให้เกิดการทุจริต โดยแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะมี ก ารคั ด เลื อ กกระบวนงานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ อ าจเกิ ด ทุ จ ริ ต เพื่ อ ท าการตรวจสอบปี ล ะ ๓
กระบวนงาน โดยปี ๒๕๖๓ ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบ ดั ง นี้ ๑) กระบวนงานการควบคุ ม การเงิ น
๒) กระบวนงานการบริหารพัสดุ ๓) กระบวนงานการบริหารหลักประกันการใช้ไฟฟ้า โดยให้ความสาคัญกับ
ประเด็นที่ตรวจพบความผิดปกติในกระบวนงานที่ไปตรวจสอบ และมีการเผยแพร่กระบวนงานที่ตรวจสอบ
ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของหน่วยงาน โดยที่ผ่านมายังไม่พบความผิดปกติ และไม่มีผู้ฝ่าฝืน ทั้งนี้ ในการตรวจ
ติดตาม หากพบว่า มีบุคลากรประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรม จะมีการดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ ใน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย วินัยและการลงโทษ โดยฝ่าย

- ๑๐ กฎหมายจะรวบรวมข้อมูลการถูกลงโทษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยง
ต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม พร้อมทั้งหาวิธีการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้าขึ้นอีก โดยหน่วยงานรับผิด ชอบจะมี
การทบทวนการดาเนินงานดังกล่าวทุกปี เพื่อนาไปวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และ
ด้วยการดาเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งในเชิงส่งเสริมและป้องกัน จึงทาให้มั่นใจว่า บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเกิด
ความตระหนักและปฏิบัติงานด้วยความยึดมั่นในคุณธรรม จริย ธรรม ด้วยความสุจริต และปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎ ระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๒) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
การไฟฟ้านครหลวง ได้ประกาศนโยบายการป้องกั นและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Policy) นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นโยบายการรับและให้ของขวัญ นโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระทาผิด และนโยบายการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสและปฏิเสธการคอร์รัปชัน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดงาน
ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริหารงานอย่างโปร่ง ใสเป็นประจาทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกันแสดงเจตจานงและลงนามผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓ ณ การไฟฟ้านครหลวง สานักงานใหญ่ คลองเตย โดยได้สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก
ได้รับทราบ ผ่านการอบรม และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๘. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทาจรรยาบรรณของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ
ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยคานึงถึงหลักความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความมี คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรมอั น ดี ความบริ สุ ท ธิ์ใจ ความถู ก ต้ อ งและธรรมเนี ย มที่ ดี รวมถึ ง
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี ตลอดจนมี
การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นประจาทุกปี
ในปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้ านครหลวง ได้ ท บทวนและปรับ ปรุงคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามหลักการ
และแนวทางการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในรั ฐ วิส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๖๒ คู่ มื อ การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมิน ผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ให้ มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และเสริ ม สร้า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึง เจตนารมณ์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
๑) การส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การไฟฟ้านครหลวง มีกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ และออกแบบกระบวนการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตามหลักการ
PDCA: Plan-Do-Check-Act มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมตามคู่มือฯ โดยเผยแพร่
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
อย่ างเหมาะสม ซึ่งมีรู ป แบบการจั ดกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย และปรับ เปลี่ ยนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
โดยเฉพาะช่วง COVID-19 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เช่น การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
อย่างโปร่งใสในรูปแบบออนไลน์ การอบรมหลักสูตรสุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ การจัดกิจกรรม Have a good day ให้ความรู้และตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรม
และความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและชิงรางวัลเป็นประจาทุกวันอังคาร ใน
Line Official Account: MEA Family เป็นต้น

- ๑๑ ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงมีการประเมินประสิทธิผลของการเสริมสร้างพฤติกรรมตาม
คู่มือการกากับ ดูแลกิจการที่ดี จริย ธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง โดยกาหนดให้มีการสารวจ
การปฏิ บั ติ ตนตามค่านิ ย มองค์ กร “CHANGE” (G: Governance) การประเมิ นจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
- คณะกรรมการ ประเมินโดยกาหนดเป็นหัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการการ
ไฟฟ้านครหลวง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๗
- ผู้บริหาร ผู้ตรวจการ และพนักงาน ประเมินผ่านระบบจริยธรรมและจรรยาบรรณ การไฟฟ้า
นครหลวง ซึ่งประกอบด้วยการสารวจความคิดเห็นเรื่องการประเมินความเสี่ยงทุจริต การรับรู้ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนทุจริต การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๓
๒) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
การไฟฟ้ า นครหลวง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การไฟฟ้ า นครหลวง
(ศปท.กฟน. ) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่โดยมิชอบของพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะเป็น กลไกสาคัญในการลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเครื่องมือของการ
ป้องปรามยับยั้งไม่ให้กระทาผิด ทั้งนี้ หากผู้ใดพบว่า พนักงาน การไฟฟ้านครหลวง กระทาการทุจริต สามารถ
แจ้งเบาะแส การทุจริตผ่าน ๔ ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ช่องทางอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต (MEA Whistle Blowing System)
(๒) ช่องทางคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง /ผู้ว่าการ
(๓) ช่องทางร้องเรียนด้วยตนเอง (Walk in) ผ่าน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การไฟฟ้านครหลวง (ศปท.กฟน.) /ศูนย์ดารงธรรม การไฟฟ้านครหลวง
(๔) ช่องทางสายด่วนของรัฐบาล
โดยกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้านครหลวง (ศปท.กฟน.) จะดาเนินการโดยเร็วที่สุด และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนและผู้ถูกกล่าวหาเป็นความลับ
๙. การติดตามผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง มีการกากับและติดตามผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดสาคัญ
และพิ จารณารายงานการเงิ นและมิ ใช่ การเงินในประเด็ นส าคั ญ ได้ แก่ สาเหตุ ของการเปลี่ ยนแปลง ผลการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงผลการดาเนินงาน ตลอดจน
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงองค์กรตามประเด็นปัญหาและ และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การไฟฟ้านครหลวง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็น
ส่วนสาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลแห่งความสาเร็จจากสถาบัน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้
- รางวั ลชนะเลิ ศ Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2020 สาขา Investment in
People จากโครงการ “Lively Workplace, Better Service” หรือโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณห้องเวรแก้
ไฟฟ้าขัดข้อง ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นเรื่องการดาเนินนโยบายที่คานึงถึงอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับการคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- รางวั ล Asia’s Best Sustainability Report (Public Sector) ระดั บ Gold ที่ ม อบให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ภาครัฐที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

- ๑๒ - รางวั ล Asia’s Best SDG Reporting ระดั บ Gold มอบให้ แก่ องค์ กรที่ รายงานการด าเนิ นงานซึ่ ง
สะท้อนการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติยอดเยี่ยมระดับเอเชีย แสดงถึงการเป็นองค์กรที่
มีการพัฒนาและบริหารงานอย่างยั่งยืนตามหลักการสากลของ GRI (Global Reporting Initiative)
- รางวั ล Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 2020 ป ระเท ศ ไต้ ห วั น สาขา
Emerging Market : Best Practise รางวั ล ผลการปฏิ บั ติ ง านยอดเยี่ ย ม มอบให้ แ ก่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ริ เริ่ ม
ปฏิบัติงานในโครงการทางด้านการพัฒ นาอย่างยั่งยืนและมีผลลัพธ์ยอดเยี่ยม (โครงการพัฒนาชุมชนสู่ความ
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีชุมชนคอยรุ๊ตตั๊กวา)
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจาปี ๒๕๖๓ โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ จานวน ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น และรางวัลความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรประเภทชมเชย โดยเป็นองค์กรพี่เลี้ยงให้แก่
องค์การตลาด (๓ ปีซ้อน) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลอื่น ๆ ได้แก่ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ รางวัล
เกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจาปี ๒๕๖๓ รางวัลเหรียญทอง “อาคารราชการต้นแบบด้าน
การจัดการน้าเสีย”
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