ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น ปี 2563
Performance
95.24 คะแนน

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency
Assessment: ITA)
สำานักงาน ป.ป.ช. 2563
ร้อยละ

100

ความสำาเร็จของ
แผนงานพัฒนา กฟภ.
Customer Journey

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ใช้เทคโนโลยี Blockchain
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(Energy Trading Platform)
จัดตั้งศูนย์อำานวยการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
รองรับโรค COVID-19
ในพื้นที่สำานักงานใหญ่
และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

AAA

อันดับเครดิตองค์กร
ที่ ได้รับจากทริสเรทติ้ง

2.96

อัตราส่วนการทำากำาไร
(Profit Margin)
ร้อยละ

98.24

ปิดข้อร้องเรียนทั่วไป
ได้ภายใน 30 วันทำาการ

2.65 ครั้ง/ราย/ปี

ดัชนีจำานวนครั้ง
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ร้อยละ

97.50

ความสำาเร็จของ
แผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”
Brightness for Life Quality

People
4.32

คาเฉลีย่ ความผูกพันของพนักงาน

4.34

ความรูสึกภูมิ ใจที่ ไดเปน
สวนหนึ่งขององคกร

4.3945

คะแนนความพ�งพอใจที่มีตอ
การดําเนินงานของ กฟภ.
รอยละ

100

ความสําเร็จของแผน
การยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดานดิจิทัล

55,929 ครัวเรือน

จํานวนที่ ไดขยายเขตระบบไฟฟา
ใหบานเรือนราษฎร

0 ขอรองเรียน

ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ ไมเปนธรรม

89 แหง

ปรับปรุงแก ไขสายไฟที่อยู ใกล
อาคารหรือสิ�งกอสรางแลวเสร็จ

0.1166

ดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI)

Planet
เพ��มขึ้นเปนระดับ

4

ความสําเร็จของแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองคกร (Corporate
Innovation System)

2,000 ลิตร/วัน

แปรรูปขยะพลาสติกและ
ชีวมวลที่ปะปนในขยะชุมชน
เปนน�ํามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

1,543 เครื่อง

จํานวนเครื่องปรับอากาศ
ที่เปลี่ยนเปนระบบ Inverter
ไมทําลายชั�นโอโซนและ
ลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน
รอยละ

2.07

ลดการใชพลังงาน ในป 2563

200,000 kg CO eq
2

ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ลดได จากการดําเนินงาน
Green Office

สารบัญ

86
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ผลการดำ�เนินงาน
ที่ โดดเด่น
ปี 2563

สารผู้ว่าการ

รางวัล
แห่งความภาคภูมิ ใจ

84

80

การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

การประเมินประเด็น
การพัฒนาความยั่งยืน
ที่มีนัยสำ�คัญของ กฟภ.

94

98

การดูแลบุคลากร

การเสริมสร้างบุคลากร
แห่งอนาคต

Performance

การยกระดับไฟฟ้า
ให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล

90

People

ผลการดำ�เนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ

176

174

166

124

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

การรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก
Assurance Statement

GRI
Content Index

ตารางสรุป
ผลการดำ�เนินงาน

14

18

24

39

ธุรกิจของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ.

การกำ�กับดูแลกิจการ
และการต่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
และความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์

70

68

56

54

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์องค์กร

การพัฒนาองค์กร
สู่ความยั่งยืน

102

104

106

109

การส่งเสริมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การส่งเสริมความปลอดภัย
ของผู้ ใช้ไฟฟ้า

ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

ความทั่วถึงในการ
ได้รับบริการไฟฟ้า

122

118

110

Planet

ภาคผนวก

การจัดการพลังงาน
และทรัพยากร

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สารผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[102-14]

มุง่ สูอ่ งค์กรทีเ่ ป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
ร่วมสร้างคุณค่าสูส่ งั คมและสิง่ แวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
4

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ปีี 2563 การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้ก้้าวสู่่�ทศวรรษที่่� 7 อย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน โดยพััฒนาจาก “ความเชื่่�อมั่่�น” สู่่� “ความไว้้วางใจ”
ตลอดระยะเวลากว่่า 60 ปีีที่่�ผ่่านมาเรามุ่่�งมั่่�นพััฒนาการให้้บริิการ
อย่่างเต็็มศัักยภาพ เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับคนไทยได้้เข้้าถึึง
พลัังงานไฟฟ้้า ดัังนั้้�น การวางแผนพััฒนาระบบไฟฟ้้า เพื่่�อก้้าวสู่่�
ยุุคดิิจิิทััล “Digital Utility” จึึงเป็็นเป้้าหมายที่่�ท้้าทาย โดยการสร้้าง
ระบบและกลไกเพื่่�อนำำ�ศัักยภาพของพนัักงานมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดต่่อองค์์กร, การพัฒ
ั นาพนัักงานด้้านทัักษะความรู้้�ความสามารถ 
(Hard Skill) และทัักษะทางอารมณ์์ (Soft Skill) การส่่งเสริิม
และขยายผลการใช้้งานนวััตกรรมอย่่างเป็็นระบบ และการสนัับสนุุน
การดำำ� เนิิ น งานขององค์์ ก รให้้ มีีผ ลผลิิ ต ที่่� สูู ง ขึ้้� น ภายใต้้ 7 ปัั จ จััย
ขัับเคลื่่�อนค่่านิิยมและวััฒนธรรมองค์์กร หรืือ TRUSTED:

ในการดำำ� เนิิ น งานและนำำ� เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ลเข้้ า มาเสริิ ม เพิ่่� ม
ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการทำำ� งาน อาทิิ การให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ลูู ก ค้้ า และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในภาคส่่วนต่่าง ๆ โดยยัังคงยึึดมั่่�นอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของความยั่่�งยืืนควบคู่่�กัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อรองรัับ
กัับปััจจััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ พร้้อมกัันนี้้� การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
ได้้ตระหนัักถึึงการช่่วยเหลืือประชาชนในช่่วงสถานการณ์์ดัังกล่่าว
ด้้วยมาตรการช่่วยเหลืือค่่าไฟฟ้้าเพื่่�อลดภาระค่่าครองชีีพของประชาชน
พร้้อมทั้้�งได้้เตรีียมจััดทำำ�แผนรองรัับสถานะทางการเงิินทั้้ง� ในระยะสั้้น�
และระยะยาวเพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด

นอกจากนี้้� การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการได้้มา
ซึ่่�งการอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการจากสัังคม (Social License to
Operate) โดยการบริิหารความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และ
T - TECHNOLOGY SAVVY:
ใช้้หลัักบรรษััทภิิบาลในการดํําเนิินธุุรกิิจ พร้้อมคำำ�นึึงถึึงการดููแล
ทัันโลก เรีียนรู้้� เข้้าใจ ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและองค์์ความรู้้�ใหม่่ ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม การสร้้างความสััมพันั ธ์์กัับชุุมชน และความปลอดภััย
R - RUSH TO SERVICE:
ของผู้้�ใช้้ ไ ฟฟ้้ า จนเป็็ น ที่่� ย อมรัับทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศ
บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ
ซึ่่� ง ยืื น ยัันความสำำ� เร็็ จ ด้้ ว ยรางวััลแห่่ ง ความภาคภูู มิิ ใ จ ได้้ แ ก่่
U - UNDER GOOD GOVERNANCE:
รางวััลรััฐวิิสาหกิิจยอดเยี่่ยม ป
� ระจำำ�ปีี 2563, รางวััลการบริิหารจััดการ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีจิิตรัับผิิดชอบ โปร่่งใสตรวจสอบได้้ ต่่อต้้าน ดีีเด่่ น , รางวััลการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ สัังคมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มดีีเด่่ น ,
ทุุจริิต ยึึดหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น (ด้้านนวััตกรรม 
S - SPECIALIST:
ประเภทดีีเด่่น), รางวััลบริิการดีีเด่่น, รางวััลโครงการสำำ�นัักงานสีีเขีียว
รอบรู้้� เชี่่�ยวชาญในงานที่่�ทำำ� แบ่่งปััน สร้้างสรรค์์และพััฒนา
(Green Office) 70 รางวััล (รางวััล G ทอง จำำ�นวน 66 แห่่ง
T - TEAMWORK:
รางวััล G เงิิน จำำ�นวน 4 แห่่ง)
มุ่งมั่นท�ำงานเป็นทีม มีน�้ำใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
E - ENGAGEMENT:
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคขอยืืนยัันว่่า เราดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�เคีียงข้้าง
รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ  คนไทยเพื่่� อ ส่่ ง มอบคุุณภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีี ให้้ แ ก่่ ป ระชาชน และพร้้ อ ม
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจพลัังงานที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนา
D - DATA DRIVEN:
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
ศึกษา เข้าใจ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
“มุ่่�งสู่่�องค์์กรที่่�เป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า
สำำ�หรัับปีีที่่�ผ่่านมาในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ตอบสนองความคาดหวัังของลููกค้้า
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
ร่่วมสร้้างคุุณค่่าสู่่�สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้เตรีียมความพร้้อมในทุุกสถานการณ์์ ด้้วยการปรัับแผนกลยุุทธ์์
ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล”

( นายสมพงษ์ ปรีเปรม )
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

5

รางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ

02

รางวััลรองชนะเลิิศร้้านค้้าในดวงใจ (Popular Vote)
จากการประกวดร้้านค้้างานกาชาดออนไลน์์

01

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับรางวััลชนะเลิิศ
ขวัญใจกาชาด ประจ�ำปี 2563

03

02

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับรางวััล
รองชนะเลิิศร้้านค้้าในดวงใจ
(POPULAR VOTE) ในการประกวดร้้านค้้า
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัลชนะเลิศ การ งานกาชาดออนไลน์์ ประจำำ�ปีี 2563

ประกวดขวญ
ั ใจกาชาด ประจ�ำปี 2563 โดย
นางสาวกรวิิภา อิินทามระ นัักบริิหารงานทั่่ว� ไป 
ระดัับ 4 กองประสานนโยบายและพิิธีีการ
ฝ่่ายงานผู้้�ว่า่ การ เป็็นตััวแทนของ กฟภ. ในการ
เข้้ า ประกวด ร่่ ว มกัับตััวแทนของแต่่ ล ะ
หน่่วยงาน ได้้รัับเงิินรางวััลมููลค่่า 50,000 บาท
พร้้ อ มโล่่ ร างวััลและสายสะพาย  จาก
สภากาชาดไทย 

6

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคออกแบบร้้านกาชาด 
ประจำำ�ปีี 2563 ภายใต้้แนวคิิด “PEA ให้้ด้ว้ ยใจ
ไม่่สิ้้�นสุุด” ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ต่่อชุุมชน
สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมในยุุค New Normal
ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นว่่าการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคนั้้�น
ให้้คนในชุุมชนมากกว่่าแสงสว่่าง ผ่่านทั้้�ง
6 โครงการของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคที่่มุ่� ง�่ มั่่น�
ให้้ความช่่วยเหลืือประชาชนในพื้้�นที่่� 74 จัังหวััด
ทั่่ว� ไทยมาตลอดระยะเวลา 60 ปีี ได้้แก่่ การให้้
คุุณภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีี  ให้้ โ อกาสสร้้ า งอาชีีพ 
สร้้างรายได้้ ให้้แสงสว่่างที่่�มั่่�นคงปลอดภััย 
ให้้พลัังงานสะอาด ลดการใช้้พลัังงานที่่กำ� �ลัั
ำ ง
จะหมดไปในอนาคต และให้้บริิการที่่ทัั� นสมััย 
ให้้ง่า่ ยได้้ทุุกเรื่่อ� งไฟฟ้้า

รางวััลเกีียรติิคุณ
ุ
(SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD)
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัลเกียรติคณ
ุ
(SUSTAINABILITY DISCLOSURE
AWARD) ประจ�ำปี 2563

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้รัับรางวััลเกีียรติิคุุณ
Sustainability Disclosure Award ประจํําปีี
2563 ในงาน The State of Corporate
Sustainability in 2020 จััดขึ้้�นโดยสถาบััน
ไทยพััฒน์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการยกระดัับการเปิิดเผย
ข้้อมููลด้้านความยั่่ง� ยืืน และเป็็นประโยชน์์ต่อ่
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียขององค์์ ก ร รวมทั้้� ง
ตอบสนองต่่อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(SDGs) เพื่่�อนํําแนวปฏิิบััติด้ิ า้ นความยั่่ง� ยืืนมา
ใช้้และบููรณาการข้้อมููลการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
ในกระบวนการรายงาน ณ ห้้องออดิิทอเรีียม 
ชั้้น� 5 หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
สี่่แ� ยกปทุุมวััน ถนนพระรามที่่� 1 กรุุงเทพฯ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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รางวััลรองชนะเลิิศสมุุดบัันทึึก จากการประกวดปฏิิทินิ ดีีเด่่นรางวััล “สุุริยิ ศศิิธร” ครั้้�งที่่� 40
จากแนวคิิด “Brightness for Life Quality - สว่่างทั่่วทิ
� ศิ สร้้างคุุณภาพชีีวิตทั่่
ิ ว� ไทย”

04

05

พลอากาศเอก ชลิิต พุุกผาสุุข องคมนตรีี 
เป็็นประธานในพิิธีีมอบรางวััลการประกวด
ปฏิิทิินดีีเด่่น รางวััลสุุริิยศศิิธร ครั้้�งที่่� 40
ประจำำ�ปีี 2563 โดยการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
(กฟภ.) ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศสมุุดบัันทึึก
ในแนวคิิด  “Brightness for Life Quality
- สว่่างทั่่�วทิิศ สร้้างคุุณภาพชีีวิิตทั่่�วไทย"
โดยนายภาณุุมาศ ลิ้้�มสุุวรรณ รองผู้้�ว่่าการ
การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าค เป็็ น ผู้้�รัับรางวััล
ณ ห้้องประชุุมอาจารย์์สะอาด ตััณศุุภผล
ชั้้�น 2 อาคารสถาบัันการประชาสััมพัันธ์์
กรมประชาสััมพัันธ์์

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคได้้รัับใบรัับรองระบบบริิหารจััดการงานบริิการด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018
ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ณ ห้้องประชุุมคณะกรรมการการไฟฟ้้า
ส่่ ว นภูู มิิ ภ าค ชั้้� น 23 อาคาร LED สำำ�นัั กงานใหญ่่ การไฟฟ้้ า
ส่่วนภููมิิภาค จำำ�นวน 2 ด้้าน ได้้แก่่
1) บริิการงานเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ประกอบ (The
Supporting and Provision of Computer and Network
Equipment Service )
2) บริิการงานลููกค้้าอััจฉริิยะ (Smart Customer Service:SCS)
การผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1 ในครั้งนี้ได้
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาคุณภาพ
ของการให้บริการด้านเทคโนโลยีให้มีความยั่งยืนต่อไป

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับรางวััลรองชนะเลิิศ
สมุุดบัันทึึก จากการประกวดปฏิิทินิ ดีีเด่่น
รางวััลสุุริยิ ศศิิธร ครั้้ง� ที่่� 40 ประจำำ�ปีี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับใบรัับรองระบบบริิหารจััดการ
งานบริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 20000-1:2018
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รางวััลรััฐวิิสาหกิิจยอดเยี่่ย� ม ประจำำ�ปีี 2563 (3 ปีีซ้อ้ น)
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับ 8 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE AWARD) ประจ�ำปี 2563
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัล
HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK
FOR IN ASIA 2020 (Thailand Edition)
พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี เป็็นประธานในพิิธีี จากบริษทั Business Media International
พร้้อมมอบรางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2563 โดยมีี ประเทศมาเลเซีย

คณะกรรมการ ผู้้�ว่่าการ และผู้้�บริิหารการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค
เข้้ารัับรางวััล ณ ตึึกสัันติิไมตรีี ทำำ�เนีียบรััฐบาล กรุุงเทพฯ
สำำ�หรัับปีี 2563 การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคได้้รัับรางวััลประเภทต่่าง ๆ
ดัังนี้้�
1) รางวััลรััฐวิิสาหกิิจยอดเยี่่ยม ป
� ระจำำ�ปีี 2563 (3 ปีีซ้อ้ น)
2) รางวััลคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (3 ปีีซ้อ้ น)
3) รางวััลการบริิหารจััดการดีีเด่่น (3 ปีีซ้อ้ น)
4) รางวััลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมดีีเด่่น
(4 ปีีซ้อ้ น)
5) รางวััลความคิิดสร้า้ งสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น ด้้าน
นวััตกรรม ประเภทดีีเด่่น (3 ปีีซ้อ้ น)
6) รางวััลความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาดีีเด่่น ด้้านการ
ยกระดัับการบริิหารจััดการองค์์กร ประเภทชมเชย 
จากการดำำ�เนิินงานโครงการสนัับสนุุนรััฐวิิสาหกิิจ
ด้้านการบริิหารจััดการองค์์กร (โครงการพี่่เ� ลี้้ย� ง)
7) ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชเู กียรติ
8) รางวลั บริการดีเด่น ซึง่ เป็นรางวัลใหม่ในปี 2563
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รบั รางวลั HR Asia
Best Companies to Work for in Asia 2020
(Thailand Edition) เป็นรางวัลในด้านการ
บริ ห ารทรัพยากรบุ ค คล จัดโดยบริ ษั ท
Business Media International ประเทศ
มาเลเซีย ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท
มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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08

รางวััลศููนย์์ราชการสะดวก (GECC)
โดยผ่่านการรัับรองสููงสุุด 164 แห่่ง
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัล
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 164 แห่ง
ประจ�ำปี 2563

นายอนุุชา นาคาศััย รััฐมนตรีีประจำำ�สำ�นัั
ำ ก
นายกรััฐมนตรีี เป็็น ประธานในพิิธีีมอบโล่่
และตรารัับรองมาตรฐานการให้้บริิการของ
ศููนย์์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center: GECC) ประจำำ�ปีี 2563
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเป็นหน่วยงานที่ผ่าน
การรับรองสูงสุด 164 แห่ง ณ ห้องประชุม
คอนเวนชัน ชั้น 4 อาคารคอนเวนชันเซ็นเตอร์
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรงุ เทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

รางวััลชนะเลิิศ Asia Responsible
Enterprise Awards (AREA) 2020
สาขาเสริิมสร้้างพลัังงานทางสัังคม
จากโครงการเศษกิ่่ง� ไม้้สร้้างเศรษฐกิิจชุุมชน
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การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ
กิิจกรรมการรณรงค์์ลดสถิิติิจากอุุบััติิเหตุุ
จากการทำำ�งานให้้เป็็นศููนย์์ ประจำำ�ปีี 2563
(Zero Accident Campaign 2020) ระดัับ
แพลทิินััม 1 แห่่ง ระดัับทอง 1 แห่่ง ระดัับเงิิน
6 แห่่ง ระดัับทองแดง 76 แห่่ง และระดัับต้้น
242 แห่่ ง โดยมีีนายปกรณ์์  นุุ ตบุุญเลิิ ศ
รองผู้้�ว่า่ การ และผู้้�บริิหารการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค
รัับมอบจากพลเอก อภิิ ช าต แสงรุ่่� ง เรืื อ ง
ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริิหาร
สถาบัันส่่งเสริิมความปลอดภััย อาชีีวอนามััย 
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เป็็นผู้้�มอบโล่่
ประกาศเกีียรติิคุุณ ณ หออเนกประสงค์์ ชั้้น� 1
อาคารเทีียนอััชกุุล กองความปลอดภััยแรงงาน
กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคคว้ารางวัลชนะเลิศ Asia
Responsible Enterprise Awards (AREA)
2020 สาขาเสริิมสร้้างพลัังงานทางสัังคม 
(Social Empowerment) จากโครงการ
“เศษกิ่่�งไม้้สร้้างเศรษฐกิิจชุุมชน” ตอกย้ำำ��
การเป็็นองค์์กรเติิบโตร่่วมกัับสัังคม แบ่่งปััน
ประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินโครงการด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างเครืือข่่าย เสริิมสร้้าง
ความร่่วมมืือ และความสััมพัันธ์์อัันดีีด้้าน CSR
ทั้้ง� หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนระดัับภููมิภิ าค
เอเชีย เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
องค์กร ยกระดับให้เป็นที่รจู้ กั ในเวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ
หน่่วยงานที่่�ลดสถิิติจิ ากอุุบัติั เิ หตุุ
จากการทำำ�งานให้้เป็็นศููนย์์
(ZERO ACCIDENT CAMPAIGN 2020)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัล
ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE
AWARDS (AREA) 2020 จากโครงการ
เศษกิง่ ไม้สร้างเศรษฐกิจชุมชน
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โล่่เกีียรติิคุณ
ุ เครืือข่่ายพััฒนาฝีีมือื แรงงาน โครงการ “1 ตำำ�บล 1 ช่่างไฟฟ้้า”
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การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับโล่่เกีียรติิคุณ
ุ
เครืือข่่ายพััฒนาฝีีมือื แรงงาน โครงการ
“1 ตำำ�บล 1 ช่่างไฟฟ้้า”

การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าคได้้ รัั บโล่่ เ กีียรติิ คุุ ณ
เครืื อ ข่่ า ยพัั ฒ นาฝีี มืื อแรงงานในโครงการ
“1 ตำำ�บล 1 ช่่างไฟฟ้้า” จากนายธวััช เบญจาทิิกุุล
อธิิบดีีกรมพัฒ
ั นาฝีีมือื แรงงาน ณ ห้้องประชุุม
ปกรณ์์ อัังศุุสิิงห์์ ชั้้�น 10 อาคารกรมพััฒนา
ฝีีมือื แรงงาน
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การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคชนะเลิิศคะแนนรวม
คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 10 ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ
ครัง้ ที่ 44 (พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้รัับถ้้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็็ จ พระวชิิ ร เกล้้ า เจ้้ า อยู่่�หััว
รััชกาลที่่� 10 รางวััลชนะเลิิศคะแนนรวมในการ
แข่่งขัันกีีฬารััฐวิิสาหกิิจครั้้ง� ที่่� 44 (พ.ศ. 2563)
โดยมีีนายปริิ ญ ญา ยมะสมิิ ต  ผู้้�ว่่ า การ
การประปานครหลวงเป็็ น ประธานในการ
มอบรางวััลและพิิธีีปิิดการแข่่งขััน ซึ่่�งในปีีนี้้�
การประปานครหลวงเป็็นเจ้้าภาพพิิธีีปิิด  ณ
อิินดอร์์สเตเดี้้�ยม หััวหมาก การกีีฬาแห่่ง
ประเทศไทย
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รบั ผลคะแนน ITA
ประจ�ำปี 2563 สูงสุดในรอบ 7 ปี

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ รั บ คะแนนการ
ประเมิน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ
95.24 ระดับ AA สูงสุดในรอบ 7 ปี โดยติด
อนั ดับ 5 ของรฐั วิสาหกิจทงั้ หมดทเี่ ข้ารบั การ
ประเมิินและได้้อัันดัับ 1 ของรััฐวิิสาหกิิจด้้าน
พลัังงานและสาธารณููปโภค

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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รางวััลองค์์กรโปร่่งใส
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การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าครัับรางวััลชมเชยองค์์กร
โปร่่งใส ครั้้�งที่่� 9 (NACC Integrity Awards)
จากสำำ�นัั กงานคณะกรรมการป้้ อ งกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิ ต แห่่ ง ชาติิ โดยมีี
พลตำำ�รวจเอก ดร.วััชรพล ประสารราชกิิจ
ประธานคณะกรรมการป้้ อ งกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ เป็็นผู้้�มอบ
รางวััล ณ สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ จัังหวััด
นนทบุุรีี

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาครัับรางวััลสํํานัักงาน
สีีเขีียว (Green Office) ประจํําป 2563
ระดัับดีีเยี่่�ยม (G ทอง) จํํานวน 47 แหง และ
รัักษาระดัับการต่ออายุุไดจํํานวน 23 แหง
ระดัับดีีเยี่่ยม 
� (G ทอง) จํํานวน 19 แหง ระดัับ
ดีีมาก (G เงิิน) จํํานวน 4 แหง

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัลองค์กร
โปร่งใส ครัง้ ที่ 9 จากส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัล G-Green
ระดับดีเยีย่ ม (G ทอง) จ�ำนวน 47 แห่ง

รางวััล “Anti-Corruption Awards 2020”
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรางวัล
“ANTI-CORRUPTION AWARDS 2020”
ส่่งเสริิมการต้้านคอร์์รัปั ชััน ประจำำ�ปีี 2563

ก า ร ไ ฟ ฟ้้ า ส่่ ว น ภูู มิิ ภ า ค ไ ด้้ รัั บ ร า ง วัั ล
"Anti-Corruption Awards 2020”
ส่่งเสริิมการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน ประจำำ�ปีี 2563
ประเภทองค์์กรภาครััฐวิิสาหกิิจที่่�มีีผลงาน
ด้้ า นการต่่ อ ต้้ า นการทุุจริิ ต คอร์์ รััปชัั นที่่�
ประจัักษ์์ชััด โดยมีีนายชวน หลีีกภััย ประธาน
รััฐสภา เป็็ น ประธานในพิิ ธีีม อบรางวััล
ณ ห้้องกมลทิิพย์์ โรงแรม เดอะ สุุโกศล
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lo

PEA’s Business:
Brightly Move

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน กฟภ.
พร้อมปรับตัวให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง
ดำ�เนินธุรกิจเพือ่ พัฒนากิจการอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยการบริหารงานและนโยบายการเงิน
ที่รอบคอบ พร้อมขยายการดำ�เนินงานไปสู่
ธุรกิจใหม่ ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็น
ผู้ ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบไฟฟ้า
สู่ความเป็นเลิศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่การสร้างอนาคตที่มั่นคง
และยั่งยืน
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนส่งผลให้

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสะสมได้

85.84 GWh
(ล้านหน่วย)

ร้อยละ

95

ความสำ�เร็จของ
โครงการ Smart Grid
ในพื้นที่เมืองพัทยา

ปี

2565

มีเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้ ให้บริการ
สาธารณูป โภคดิจิทัล

57.52

นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลา
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
จากเป้าหมาย
57.58 นาที/ราย/ปี

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

ธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค หรืือ กฟภ. [102-1] เป็็นรััฐวิิสาหกิิจสาขาพลัังงาน สัังกััดกระทรวงมหาดไทย [102-5] ดำำ�เนิินธุุรกิิจในการจััดหาและ
ให้้บริิการพลัังงานไฟฟ้้า รวมถึึงธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องทั้้�งในเชิิงการให้้บริิการพลัังงานไฟฟ้้า และการให้้บริิการเพื่่�อสนัับสนุุนลููกค้้าของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค ได้้แก่่ งานก่่อสร้้างให้้ผู้้�ใช้้ไฟ งานตรวจสอบซ่่อมแซมและงานบำำ�รุุงรัักษา งานให้้เช่่าหรืือใช้้ทรััพย์์สิิน เป็็นต้้น [102-2]

วิสัยทัศน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำ�
ที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ
ดำ�เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
ทันโลก บริการดี
มีคุณธรรม
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[102-9]

ผลิตไฟฟา
(Generator)

การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (EGAT)

สงไฟฟา
(Transmission)

โรงไฟฟาเอกชน
ขนาดเล็กมาก (VSPP)

สายสงไฟฟาแรงสูง

115 kV
สถานีไฟฟาแรงสูง

สถานีไฟฟายอย

ผูใชไฟฟารายใหญ
โรงแรม/หางสรรพสินคา

สายสง
ระบบจำหนาย

22 - 33 kV

อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง

จำหนายไฟฟา
(Distribution)

ผูใชไฟฟารายใหญ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ

หมอแปลงไฟฟา
ระบบจำหนาย

บริการ
(Service)

คอนโดมิเนียม

380/220 V

การผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง� บนหลังคา
(Solar Rooftop)

ผูใชไฟฟารายยอย
ทีพ่ กั อาศัย

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

ระบบงานโดยรวมของ กฟภ. ตาม Value Chain

[102-10]

1. ระบบการกำกับและ
การจัดการเชิงยุทธศาสตร

GOVERNANCE
AND

STRATEGICS

แผน
ยทุ
ธ

S1 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ (GRC)
S1.1 กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
S1.2 กระบวนการ CSR
S1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
S1.4 กระบวนการ Compliance
S2 การจัดการเชิงยุทธศาสตร
S2.1 กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
S2.2 กระบวนการ Performance Management

.
กฟภ
ตร
ศาส

3. ระบบจำหนายไฟฟา
C1 การจัดหาและผลิตพลังงานไฟฟา
C1.1 กระบวนการจัดหาและผลิต
พลังงานไฟฟา
C1.2 กระบวนการจัดการดานพลังงาน

ภารกิจ (Mission)

“จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา
และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพ�่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหเกิดความพ�งพอใจทั�งดานคุณภาพและบริการ
โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
มีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ�งแวดลอม”

C2

าม
ูมีส คาดห
ว น ว ั ง
ไ ด ส
ว น เ ส

ีย

CORE

คว ผ
ร
กา ของ
ง
อ

ต
ัญ
ความ ดที่สำค
น
ข อ ก ำ ห

ENABLER
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การวางแผนและพัฒนา
ระบบไฟฟา
C2.1 กระบวนการวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟา
C3 การออกแบบสถานี ไฟฟาและระบบไฟฟา
C3.1 กระบวนการออกแบบ
สถานีไฟฟาและระบบไฟฟา

5. ระบบบัญชี การเงิน ผูสงมอบ
คูคา และคูความรวมมือ
E1 การบริหารหวงโซอุปทาน
(Supply Chain Management)
E1.1 กระบวนการจัดการดานพัสดุ
E1.2 กระบวนการบริหารจัดการผูสงมอบ
คูคา และคูความรวมมือ
E2 งบประมาณ บัญชีและการเงิน
E2.1 กระบวนการงบประมาณ
E2.2 กระบวนการบัญชีและการเงิน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

2. ระบบการสรางมูลคาเพ��ม
S3 การจัดการความรูและนวัตกรรม
(KM and Innovation)
S3.1 กระบวนการจัดการความรู
S3.2 กระบวนการเรียนรูและจัดการนวัตกรรม
S4 การบริหารธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(Portfolio Management)
S4.1 กระบวนการกำกับบริษัทลูกและบริษัทรวมทุน
S4.2 กระบวนการบริหารสินทรัพยโครงการและการลงทุน
S4.3 กระบวนการบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

4. ระบบลูกคาและการตลาด
C4 การกอสรางสถานี ไฟฟา
และระบบไฟฟา
C4.1 กระบวนการกอสราง
สถานีไฟฟาและระบบไฟฟา
C5 การบำรุงรักษาสถานี ไฟฟา
และระบบไฟฟา
C5.1 กระบวนการบำรุงรักษา
สถานีไฟฟาและระบบไฟฟา

C7 การตลาดและการสราง
ความสัมพันธลูกคา
C7.1 กระบวนการใชสารสนเทศ
จากลูกคา ตลาด ผลิตภัณฑ
และบริการ
C7.2 กระบวนการสรางความสัมพันธ
กับลูกคา
C7.3 กระบวนการจัดการขอรองเรียนลูกคา

C6 การควบคุมการจายไฟฟา
C6.1 กระบวนการควบคุมการจายไฟฟา

C8 การบริการลูกคา
C8.1 กระบวนการบริการ
และสนับสนุนลูกคา

6. ระบบบริหารทรัพยากร

7. ระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E3.1 กระบวนการจัดการอัตรากำลัง
E3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E3.3 กระบวนการยกระดับความผูกพัน
ของบุคลากร
E4 การประชาสัมพันธและ
ภาพลักษณองคกร
E4.1 กระบวนการประชาสัมพันธ
E4.2 กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ความพ�งพอใจ
ของผูมีสวนได
สวนเสีย

E5 การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
E5.1 กระบวนการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ
E5.2 กระบวนการ
จัดการฮารดแวร
และซอฟตแวร

17

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

ธุรกิจจัดหาและจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า
เป็็นธุุรกิิจการรัับพลัังงานไฟฟ้้าจากระบบเครืือข่่ายของ
ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ ผ่่าน
หน่่วยงานที่่�มีีการแบ่่งพื้้�นที่่�เป็็น 4 ภาค ได้้แก่่ ภาคเหนืือ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง และภาคใต้้ [102-2]

ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการพลังงานไฟฟ้า
ธุุรกิิจเสริิม: เป็็นธุุรกิิจให้้บริิการ เพื่่�อสนัับสนุุนงานให้้บริิการ
พลัังงานไฟฟ้้ า ทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ หรืื อ สนัับสนุุนลูู ก ค้้ า ของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ได้้แก่่ งานก่่อสร้้างให้้ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า งานตรวจสอบ
ซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษา งานให้้เช่่าหรืือใช้้ทรััพย์์สิิน เป็็นต้้น [102-2]
ธุุรกิิจใหม่่: เป็็นธุุรกิิจให้้บริิการต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับเทคโนโลยีี
ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว ได้้ แ ก่่  ธุุ รกิิ จ การให้้ บ ริิ ก ารผ่่ า นดิิ จิิ ทัั ล
แพลตฟอร์์มทั้้�งในด้้านการให้้บริิการพลัังงานไฟฟ้้า การบริิหารจััดการ
พลัังงาน การพััฒนาซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับควบคุุมอุุปกรณ์์ ธุุรกิิจการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการหลัังมิิเตอร์์ ได้้แก่่ Solar Rooftop, บ้้านอััจฉริิยะ
(Smart Home), รถไฟฟ้้าและสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้า
(EV & Charging Station) เป็็นต้้น [102-2]
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ธุรกิจการบริหารจัดการในการ
ซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน
เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคใช้ ค วาม
เชี่ยวชาญในระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า มาด�ำเนินธรุ กิจในส่วน
ของการบริ ห ารจัดการในการซื้ อ ขาย/แลกเปลี่ยน
พลัังงาน พััฒนาและให้้บริิการช่่องทางในการซื้้�อขาย/
แลกเปลี่่� ย นพลัังงาน พัั ฒ นาและดูู แ ลระบบไฟฟ้้ า ที่่�
เชื่่�อมต่่อระหว่่างแหล่่งผลิิตไฟฟ้้า, Prosumer และ
Energy Storage ตามจุุดต่่าง ๆ และบริิหารจััดการ
พลัังงานให้้มีีความสมดุุล มีีประสิิทธิิภาพภายใต้้ต้้นทุุน
ที่่�เหมาะสม [102-2]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
โดยบริษัทในเครือ [102-45]
เป็นธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน กลุ่มโรงไฟฟ้าที่
ใช้พลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก ด�ำเนินการโดย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือ PEA ENCOM ที่จะเป็นผู้ลงทุนในการ
เข้าซือ้ หุ้นในธุรกิจพลังงานแบบการถือหุ้นรายย่อย มีบทบาท
หลักในการก�ำหนดกลยุทธ์การลงทุน การด�ำเนินงาน และ
การบริหารพอร์ตลงทุน (Investment Portfolio)
PEA ENCOM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
3 มิถุนายน 2552 เพื่อด�ำเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า
และการจััดฝึึกอบรมด้้า นระบบไฟฟ้้า แก่่ภาครััฐและภาค
เอกชนทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศ โดยมีีการไฟฟ้้ า
ส่่วนภููมิิภาคเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งหมด มีีทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้น
100,000,000 บาท ปั จ จุ บั น มีทุ น จดทะเบียน จ�ำนวน
2,451,283,750 บาท
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ภาคผนวก

[102-18]

ปีี 2563 การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมีีการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างการบริิหารงาน โดยมีีการจััดตั้้�งสำำ�นัักดิิจิิทััล
สายงานธุุรกิิจและการตลาด สายงานบริิหารองค์์กร และสายงานสนัับสนุุนองค์์กรขึ้้�น โดยรวมสายงาน
สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมกัับสายงานยุุทธศาสตร์์เข้้าด้้วยกััน และรวมสายงานทรััพยากรบุุคคลกัับสำำ�นัักกฎหมาย
เข้้าด้้วยกัันเป็็นสายงานบริิหารองค์์กร [102-10] เพื่่�อให้้เหมาะสมต่่อการบริิหารงาน พร้้อมรองรัับต่่อการพััฒนา
และการเติิบโตทางธุุรกิิจใหม่่ และสอดคล้้องกัับภารกิิจปััจจุุบัันของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
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คณะกรรมการ
กฟภ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการ กฟภ.
คณะกรรมการบริหาร กฟภ.
คณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กฟภ.
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของผู้ว่าการ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน สำ�นักงานใหญ่
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คำ�สั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ์
คำ�สั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความรับผิดทางละเมิด

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กฟภ.

ผู้ว่าการ
กฟภ.

สำ�นักตรวจสอบภายใน

สำ�นักดิจิทัล

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงาน
วางแผน
และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า

สายงาน
วิศวกรรม

กิจการ
องค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

สายงาน
ก่อสร้าง
และบริหาร
โครงการ

สายงาน
ปฏิบตั กิ าร
และบำ�รุง
รักษา

สายงาน
ธุรกิจและ
การตลาด

สายงาน
การไฟฟ้า
ภาค 1-4

การไฟฟ้า
เขต 1-12

สายงาน
สารสนเทศ
และสือ่ สาร

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
บริหาร
องค์กร

สายงาน
สนับสนุน
องค์กร

กฎหมาย
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พื้นที่ ให้บริการ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคมีีสำ�นั
ำ กั งานใหญ่่ตั้ง้� อยู่ที่่� ่� เลขที่่� 200 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจักั ร กรุุงเทพมหานคร 10900 [102-3]
และรัับผิิดชอบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในพื้้�น ที่่� 74 จัังหวััดของประเทศไทย ยกเว้้นกรุุงเทพมหานคร นนทบุุรีี และสมุุทรปราการ ซึ่่�งคิิดเป็็น
ร้้อยละ 99.98 ของพื้้�นที่่�ประเทศไทย หรืือประมาณ 510,000 ตารางกิิโลเมตร มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า 20,732,911 ราย [102-4]

จำ�นวนสำ�นักงานบริการประชาชน [102-4] [102-6] [102-7] [102-10]
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 42 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา จำ�นวน 86 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำ�นวน 120 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำ�นวน 17 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำ�นวน 13 แห่ง
สถานีไฟฟ้า จำ�นวน 143 แห่ง

สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 45 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา จำ�นวน 85 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำ�นวน 189 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำ�นวน 18 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำ�นวน 4 แห่ง
สถานีไฟฟ้า จำ�นวน 137 แห่ง

ภาคกลาง

ภาคใต้

สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 64 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา จำ�นวน 52 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำ�นวน 64 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำ�นวน 27 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำ�นวน 13 แห่ง
สถานี ไฟฟ้า จำ�นวน 309 แห่ง

ผู้ ใช้ไฟฟ้า

บ้านอยูอ่ าศัย
พาณิชย์
อุตสาหกรรม
อนื่ ๆ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
รวมทัง้ สิน้
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สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 44 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา จำ�นวน 62 แห่ง
สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำ�นวน 93 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำ�นวน 23 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำ�นวน 15 แห่ง
สถานี ไฟฟ้า จำ�นวน 127 แห่ง

ปี 2559
(ราย)

ปี 2560
(ราย)

ปี 2561
(ราย)

ปี 2562
(ราย)

ปี 2563
(ราย)

16,739,341 17,095,476 17,450,080 17,815,865 18,308,116
1,595,770 1,667,476 1,699,324 1,435,732 1,448,063
34,808
35,695
37,370
36,195
37,053
524,000
544,010
579,256
905,298
639,841
295,208
299,838
18,893,919 19,342,657 19,766,030 20,488,298 20,732,911
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ข้อมูลองค์กร

[102-7]

จำ�นวนพนักงานและลูกจ้าง
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

28,372 คน
ลูกจ้าง

6,063 คน

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

หน่วยจำ�หน่าย
ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดทีจ่ ำ�หน่ายได้
(ล้านหน่วย)

140,000
130,000
120,000

132,401

134,661.5

135,301.4

ปี 2561

ปี 2562

131,848.4

129,673

110,000
100,000

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2563

การเป็นสมาชิกองค์กร [102-12] [102-13]
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคด�ำเนิ น กิ จ การตามพระราชบั ญ ญั ติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และได้น�ำข้อก�ำหนด กรอบ
หลั ก เกณฑ์  ม าตรฐานและหลั ก การทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีแนวทาง
การดำำ� เนิิ น งานที่่� มีีป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ เช่่ น ข้้ อ กำำ�ห นดของสำำ�นัั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง
องค์์กรของ COSO ERM มาตรฐานการบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ
(ISO/IEC 22301) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(ISO/IEC 27001) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000)
มาตรฐานการรายงานสากล (GRI Standards) และเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) เป็นต้น
นอกจากนี้้�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคยัังเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก หรืือ
มีีการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับหน่่วยงานทั้้ง� ภาครััฐและเอกชนต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

สามารถขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งต่อคณ
ุ ค่า
ให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้ การด�ำเนินงานหลัก (ระบบจ�ำหน่าย)
ได้แก่ ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ สม
์ าคมสถาบนั วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นานาชาติ (IEEE Thailand) สมาคมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า
แห่งประเทศไทย (TESIA) Heads of ASEAN Power Utilities/
Authorities (HAPUA) คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า เป็นต้น
การดำำ�เนิินงานด้้านอื่่�น ๆ ได้้แก่่ สมาคมช่่างเหมาไฟฟ้้าและ
เครือ่ งกลไทย สมาคมการจัดการงานบคุ คลแห่งประเทศไทย (PMAT)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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การกำ�กับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
ความสำำ�คัั ญต่่ อ องค์์ ก ร [103-1] : การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าคให้้
ความสำำ�คััญต่่อการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า ด้้วยการดำำ�เนิินงาน
อย่่างมีีธรรมาภิิบาลและมีีความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับ
ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ป้้ อ งกัันและปราบปรามการทุุจริิ ต คอร์์ รััปชัั น
ไว้้ ใ นแผนยุุทธศาสตร์์ ข ององค์์ ก ร โดยกำำ�ห นดเป็็ น วััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์แรก คืือ SO1: ดํําเนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่อ�
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนตามกรอบ SDGs และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของสากล
OECD และ DJSI เพื่่�อเป็็นการแสดงถึึงการดำำ�เนิินงานที่่�โปร่่งใส 
ปราศจากทุุจริิตคอร์์รััปชััน มีีมาตรฐานทางจริิยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิิชาชีีพ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับค่่านิิยมองค์์กร “ทัันโลก บริิการดีี มีีคุุณธรรม”
ที่่�กำำ�หนดให้้บุุคลากรทุุกระดัับประพฤติิตามปััจจััยขัับเคลื่่�อนค่่านิิยม 
(TRUSTED) อย่่างเคร่่งครััดและสม่ำำ��เสมอ  

เป้าหมาย [103-2]
ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนวิชาชีพหลัก
ขององค์กร รวมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ ได้รับ
การยอมรับจากมุมมองสาธารณะ
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นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังได้มุง่ มั่นพัฒนากรอบหลกั การ
แนวคิิด  และแนวปฏิิบััติิเพื่่�อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ให้้มีีมาตรฐาน
เทีียบเท่่าสากล จึึงได้้ประกาศใช้้นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
และแนวทางปฏิิบััติส่ิ ง่ เสริิมความโปร่่งใสและป้้องกัันการทุุจริิต [102-16]
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานใช้้เป็็นกรอบในการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งเป็็น
การแสดงถึึงความมุ่่ง� มั่่น� ขององค์์กรที่่จ� ะป้้องกัันการทุุจริิตทุุกรููปแบบ
เพื่่� อ นำำ�ไปสู่่�การยกระดัับดััชนีีการรัับรู้้�การทุุจริิ ต (Corruption
Perception Index: CPI) ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาประเทศ
ในภาพรวม โดยมีีคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมทำำ�หน้า้ ที่่กำ� ำ�กัับดููแล มอบนโยบาย ให้้ข้อ้ เสนอแนะ
และติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแผนการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กลยุทธ์ [103-2]
• ยกระดับเจตจำ�นงในการบริหารตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรม
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
•	ยกระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการ [103-2]
•	ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่
ปี 2563 (No Gift Policy) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ในการดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส
ต่่อต้้านการรัับสิินบน และป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
• ป ระกาศใช้นโยบายด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ส ่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
(7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ) เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นการแสดงถึง
ความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
• ก ารปฏิิบััติิตามคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และแนวทาง • จััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างคุุณธรรม จริิยธรรม และความ
ปฏิิบัติั ิ ตลอดจนจริิยธรรมและจรรยาบรรณอย่่างเคร่่งครััด
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control) เพื่อเป็นการ
รวมทั้้�งกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่�ง ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ปลู ก จิ ต ส�ำนึ ก และส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม “ทั น โลก บริ ก ารดี
กัับการป้้องปรามการทุุจริิตซึ่่�งได้้เผยแพร่่ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ
มีคณ
ุ ธรรม” และการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์กร
มาประยุกต์ ใช้ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร
• ก ารติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานตามแผนแม่่ บ ทและ • แต่งตั้งคณะท�ำงานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit
แผนปฏิิบััติิการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ป้้องกัันและ
เพื่ อ ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ ทบทวน และจั ด ท�ำ/พั ฒ นากฎ
ปราบปรามการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชัั น โดยการรายงานผล
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร
การด�ำเนินงานตามแผนฯ ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ให้สอดคล้องกับภายนอก รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการ
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมรับทราบพร้อมให้
ตอบข้อซักถาม/ชีแ้ จง เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผบู้ ริหารและ
ข้้อเสนอแนะเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
พนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อลด
ความเสี่ยงด้าน Compliance ขององค์กร โดยตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้บรรจุงานด้าน Compliance
ไว้้ ใ นความรัั บ ผิิ ด ชอบของฝ่่ า ยกำำ�กัั บ ดูู แ ลและบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงตามโครงสร้้ า งใหม่่ ข ององค์์ ก ร เข้้ า ร่่ ว ม
“โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ โดยน�ำผล
การประเมิ น ในปี ท่ี ผ ่ า นมา มาวิ เ คราะห์ ช ่ อ งว่ า ง (Gap
Analysis) เพื่่�อจััดทำำ�เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงและ
พััฒนาการดำำ�เนิินงานมาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7 [102-25]
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•	จััดตั้้�งศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาคบนฐานข้้อมููลของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารของราชการ สำำ�นัั ก งานปลัั ด สำำ�นัั ก
นายกรััฐมนตรีี รวม 658 แห่่ง
• น �ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในระบบสารสนเทศด้านการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG e-System) ประกอบด้้วย

CG Testing

• แ ผนงาน “การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคโปร่่งใสอย่่างยั่่�งยืืน”
ที่่�มุ่่�งเน้้ น การสร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยการไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าค
โปร่่งใสทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อร่่วมมืือใน
การเฝ้้าระวััง สอดส่่อง ดููแล ป้้องกััน และแจ้้งเบาะแส
หากพบเห็็นการทุุจริิตจากการให้้หรืือการรัับสิินบน โดย
ในปีี 2563 ได้้พััฒนาสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีี
ดิิ จิิ ทัั ล เพื่่�อให้้ ก ระบวนการติิ ด ตามและประเมิิ น ผล
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพในการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความโปร่่ ง ใส
ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมากยิ่่�งขึ้้�น

2

• โครงการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ส�ำหรับโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อ
เป็็นการยกระดัับความโปร่่งใส สร้้างความเชื่่�อมั่่�น และ
ก่่อให้้เกิิดการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรมสำำ�หรัับโครงการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ ซึ่่�งการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคได้้ดำ�ำ เนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4

1

ระบบการประเมิิ น ผลการตระหนัั ก รัั บ รู้้�การ
เสริิมสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี วััฒนธรรม
และค่่านิิยมสุุจริิต คุุณธรรม จริิยธรรม ความโปร่่งใส
และการต่่อต้้านการทุุจริิตในการปฏิิบััติิงาน

COI Reporting

ระบบการรายงานการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์
ส่่ วนบุุ ค คลกัับประโยชน์์ส่่วนรวมของการไฟฟ้้ า
ส่วนภูมิภาค

3

CG Acknowledgement

ระบบการลงนามรับทราบคูม่ อื การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
คะแนนประเมิน ร้อยละ
(Rating Score ระดับ AA)

95.24

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ปี 2563

ร้อยละ

97.09

ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ ใช้
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ (CG Testing)
(เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ
95.50) โดยมีจำ�นวนพนักงานที่ตอบแบบประเมินผลฯ
คิดเป็น ร้อยละ 99.38 ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด
(เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.91)

ร้อยละ

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม

98.59

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

28

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม [102-25]
(COI Reporting) กรณีรายงานประจำ�ปี

100

ครบร้อยละ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
(ตั้งแต่ปี 2559 - 2563)

5 ปี

ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(CG Acknowledgement)
ของผู้บริหารและพนักงาน

จำ�นวน

16,790 คน

(มากกว่าค่าเป้าหมายจำ�นวน 11,790 คน)
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

จำ�นวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย

การตอบสนองข้อร้องเรียน

(กรณีทุจริตประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง)

คิดเป็นร้อยละ

0.06

1

ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วันทำ�การ

2

ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วัน

3

ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 15 วันทำ�การ

ร้อยละ

ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด

ร้อยละ
ร้อยละ

98.24
96.77
86.68

การนำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง กระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน

ด้านความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

8 ระบบงานที่สำ�คัญ ได้แก่

1

2

3

ระบบการรายงาน
และติดตามประเมินผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน

ระบบทะเบียนควบคุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)

ระบบรายงานผล
ขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง
เฉพาะราย

4

5

ระบบควบคุม
งานจ้างเหมา

ระบบการประเมินผล
ลูกค้าผ่านระบบ
Customers’
Smile Feedback

6

7

8

ระบบสรุปรายงาน
ให้บริการลูกค้าระบบงาน
(OM) กระบวนงาน P2:
งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และกระบวนงาน
P3: งานขอใช้ไฟ

ระบบควบคุม
เครือข่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใส

ระบบควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง
(สขร.1) วงเงินต่ำ�กว่า
100,000 บาท
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การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]:

1
3
30

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทบทวน
รูปแบบการดำ�เนินงานในภาพรวม
ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินฯ

ยกระดับการดำ�เนินงาน
เพื่อป้องกันการทุจริต

4

2

ศึกษาแนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG Profile) ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลจากระบบ CG Testing, COI Reporting และ
CG Acknowledgement เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำ�เสนอข้อมูล
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีรายบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และดำ�เนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

5

ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เหตุการณ์ทุจริต
ในปีี 2563 การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคไม่่มีีคดีีความที่่�องค์์กรถููกฟ้้องร้้องจากการทุุจริิต และไม่่มีีเหตุุการณ์์ทุุจริิตที่่�เป็็นเหตุุให้้คู่่�ค้้าบอกเลิิก
สััญญาหรืือไม่่ต่่อสััญญา แต่่มีีเหตุุการณ์์ทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�นภายในองค์์กร 12 กรณีี จำำ�แนกเป็็นการปลอมแปลงเอกสาร จำำ�นวน 5 ราย และการ
เบีียดบัังทรััพย์์ของทางราชการมาเป็็นของตน จำำ�นวน 7 ราย โดยการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคลงโทษไล่่ออกจากงาน 6 ราย และลงโทษปลดออก
จากงาน 6 ราย [205-3]

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน [103-2]
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมีีการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนอย่่างเป็็นระบบ และสร้้างความเป็็นธรรมให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย โดยได้้
พััฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข้้ามาใช้้ในการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน ควบคู่่�ไปกัับการบริิหารจััดการการรัับฟัังเสีียงของ
ลููกค้้า เพื่่�อให้้สามารถจััดเก็็บ ติิดตามผล และรายงานผลการดำำ�เนิินงานบนฐานข้้อมููลเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งจะช่่วยให้้การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
การตอบสนองและแก้้ไขปััญหาข้้อร้้องเรีียนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถบริิหารจััดการได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ 
ดำำ�เนิินการได้้ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด

ประเภทของข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนด้านบริการ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่

1

2

คุณภาพไฟฟ้า

การให้บริการ

5

6

พฤติกรรม
พนักงาน

อืน่ ๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

3
การจดหน่วย/
แจ้งค่าไฟฟ้า

4
การถูก
งดจ่ายไฟฟ้า
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แจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมชิ อบ แบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่

08

01

กระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้าง

อืน่ ๆ

กระบวนการด้าน
ทรัพยากรบุคคล

07

03

กระบวนการจัดการ
และบริหารองค์กร

06

กระบวนการ
ด้านระบบไฟฟ้า

02

กระบวนการด้าน
งานบริการลูกค้า

05

04

กระบวนการ
ด้านการเงิน

การประพฤติมชิ อบ/
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการรับฟังเสียงของลูกค้า
การรับฟังเสียงลูกค้า
ทางโทรศัพท์

1129 PEA Call Center

โทรศัพท์สำ�นักงาน/ผู้บริหาร

การรับข้อมูล
จากส่วนราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ตู้ ปณ. 150
ปณจ.หลักสี่ กทม.

(www.1111.go.th)

(เช่น กระทรวงมหาดไทย, สำ�นักงาน
คณะกรรมการการกำ�กับกิจการพลังงาน
ประจำ�เขต เป็นต้น)

หน่วยงานอืน่ ๆ (เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น)

การรับฟังลูกค้าทางสือ่ มวลชน
และสือ่ สังคมออนไลน์
Website การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(www.pea.co.th)

E-mail

PEA Smart Plus

วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และสื่อท้องถิ่น

IA/IR Chat

การรับฟัง
ด้วยการปฏิสมั พันธ์

ติดต่อโดยตรงที่สำ�นักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค
จัดกิจกรรมรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ไว้้อย่่างชััดเจนในคู่่�มืือเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค โดยระบุุไว้้ว่่า ผู้้�รัับผิิดชอบข้้อร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแสจะต้้องปกป้้องข้้อมููลผู้้�ร้้องเรีียนและผู้้�แจ้้งเบาะแสให้้เป็็นความลัับ
โดยไม่่เปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่�น คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและความเสีียหาย และใช้้ดุุลพิินิิจสั่่�งการที่่�สมควร เพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส 
พยานและบุุคคลที่่� ให้้ข้้อมููลในการสืืบสวน สอบสวน อย่่าให้้ต้้องรัับภััยหรืือความไม่่ชอบธรรมซึ่่�งอาจมาจากการร้้องเรีียน การเป็็นพยาน
หรืือการให้้ข้้อมููลนั้้�น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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แผนผังข้อร้องเรียนด้านบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสียแจงขอเรียกรอง
ชองทางการรับฟงเสียงของลูกคา
การรับฟงเสียงลูกคา
ทางโทรศัพท

การรับขอมูลจากสวนราชการ
และเอกสาร

เรื่องรองขอ/แจงเหตุ/เสนอแนะ/ชื่นชม

จำแนกประเภท
รับเรื่องเขา

เรื่องสำคัญเรงดวน (IA / IR Chat)
เรื่องสำคัญเรงดวน
• เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ
ที่มีผลกระทบกับลูกคาโดยตรงเปนวงกวาง
หรือมีผลทางกฎหมาย หรือคดีความที่มีมูลคาสูง
• รองเรียนผานสื่อตาง ๆ ที่กระทบกับภาพลักษณ
• ขอรองเรียนอื่น ๆ ที่ผูบริหารพ�จารณา
สั�งการวาเปนเรื่องสำคัญเรงดวน

เรื่องรองเรียน

จำแนกเรื่องรองเรียน
เปน 2 ดาน

แจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ

การรับฟง
ดวยการปฏิสัมพันธ

การรับฟงลูกคาทางสือ่ มวลชน, สือ่ สังคมออนไลน
และประเด็นขาวจากสวนราชการ

รองเรียนดานงานบริการตามภารกิจของ กฟภ.

ระบบงานสารสนเทศ
GIS / CRM / KM

บันทึกรับเรื่องรองเรียน

ระบบ
VOC Alert Bot

ระบบรับฟงเสียงของลูกคา
(PEA-VOC System)

ยุติเรื่องรองเรียน รายงานผล
และแจงผลตอบผูรองเรียน

กรณี ไมมีมูล

หนวยงานเจาของเรื่องรับเรื่องรองเรียน

SMS
แจงผูบริหาร
/ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบขอมูลภายใน 5 วัน

เสนอผูบังคับบัญชา
พ�จารณา
กรณีมีมูล

วางแผนการดำเนินงานแกไขปญหา
ไมเห็นชอบ

SMS แจงผูรองเรียน

ระบบ
รับฟงเสียง
ของลูกคา
(PEA-VOC
System)

เสนอผูบังคับบัญชา
พ�จารณา

รายงานสถิติเรื่องรองเรียน
ประเมินผลการดำเนินงาน
ไตรมาส / ป
สรุปวิเคราะหเรื่องรองเรียน
ปญหา อุปสรรค
เพ�่อปรับปรุงการทำงาน

รายงาน ผวก.
รายงานที่ประชุมผูบริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

เห็นชอบ

*ดำเนินการจัดการขอรองเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล
แจงผูรองเรียนและบันทึกขอมูลในระบบ ภายใน 30 วัน
**สำรวจความพ�งพอใจหลังการแกไขและบันทึกขอมูลลงในระบบ ภายใน 15 วัน
หมายเหตุุ:
* การติิดตามแก้้ไขข้้อร้้องเรีียน (ด้้านการบริิการ) ประเภทคุุณภาพไฟฟ้้าในระบบ PEA-VOC System สามารถเพิ่่�มเติิมข้้อมููลในระบบได้้อีีกภายใน 120 วััน นัับจากวัันที่่�ปิิดข้้อร้้องเรีียน
** การสำำ�รวจความพึึงพอใจฯ ให้้สำำ�รวจเฉพาะ Code I และ Code M เท่่านั้้�น (ไม่่ต้้องสำำ�รวจ Code C ที่่� Call Center เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ)

34

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

แผนผังการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)
ผูมีสวนไดสวนเสียแจงขอเรียกรอง
ชองทางการรับฟงเสียงของลูกคา
การรับฟงเสียงลูกคา
ทางโทรศัพท

การรับขอมูลจากสวนราชการ
และเอกสาร

การรับฟงลูกคาทางสือ่ มวลชน, สือ่ สังคมออนไลน
และประเด็นขาวจากสวนราชการ

การรับฟง
ดวยการปฏิสัมพันธ

การแจงเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ เรียกรองคาชวยเหลือชดเชยที่ ไดรับผลกระทบจาก กฟภ.

จำแนกประเภท
การแจงเบาะแส
รับ / บันทึกการแจงเบาะแสทุจริต
ศปท. PEA (กกท.) / หนวยงานของ กฟภ. ที่รับเรื่องรองเรียน

ระบบรับขอรองเรียน
ของสำนักตรวจสอบภายใน

ระบบรับฟงเสียงของลูกคา
(PEA-VOC System)

ระบบ e-investigate
ของสำนักกฎหมาย

SMS แจงผูแจงเบาะแส / ผูบริหาร

สงหนังสือถึงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเพ�่อสั�งการ
หนวยงานของ กฟภ. ที่รับเรื่องรองเรียน

ผูบังคับบัญชา
พ�จารณา
มอบหมายพนักงานสืบขอเท็จจริง

สืบขอเท็จจริงเอง

แตงตั�งคณะกรรมการสืบขอเท็จจริง

ดำเนินการสืบ / สอบขอเท็จจริง / แจงตอบกลับหรือพบผูแจงเบาะแสภายใน 5 วัน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รายงานความคืบหนา
ทราบทุก 15 วัน
จนกวาจะแลวเสร็จ

ระบบรับฟงเสียงของลูกคา
(PEA-VOC System)

ผูบังคับบัญชา
พ�จารณาผลสอบขอเท็จจริง

กรณี ไมมีมูล

กรณีมีมูล

แตงตั�งคณะกรรมการสอบสวน และแจงความคืบหนาผูแจงเบาะแสทราบทุก 15 วัน
ดำเนินการสอบสวนวินัย/ละเมิด
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับเบาะแสทุจริตฯ
รายงานผลเพ�่อปดเรื่อง

หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับเบาะแสทุจริตฯ
รายงานผลเพ�่อปดเรื่อง

รายงานผล แจงผลผูแจงเบาะแส
ภายใน 15 วัน

ผูบังคับบัญชา
พ�จารณาผลการสอบสวน

กรณี ไมมีความผิด

กรณีมีความผิด

จัดทำคำสั�งลงโทษ / ชดใชคาเสียหาย / รายงานผลและแจงผลผูแจงเบาะแสทราบ
รายงานสถิติแจงเบาะแส ตรวจติดตาม ประเมินผลงานรายไตรมาส/ป
กกท.
สรุปวิเคราะหขอมูลเรื่องแจงเบาะแส ปญหา อุปสรรค
เพ�่อปรับปรุงการทำงานตอ ผวก. ทุกไตรมาส
กกท.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

รายงานที่ประชุมผูบริหารระดับสูง
ทุกไตรมาส
กกท.

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
กกท.

หมายเหตุุ:
* ศปท. PEA ย่่อมาจาก ศููนย์์ปฏิิบััติิการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต กฟภ.
** กกท. คืือ กองกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของ กฟภ.

35

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคตระหนัักถึึง
ความเปลี่่ย� นแปลงทั้้ง� ทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่อ� าจ
ส่่งผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนขององค์์กร ตลอดจนปรากฏการณ์์
การเกิิดขึ้้�นของเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�พััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว นำำ�ไปสู่่�การ
เปลี่่ย� นแปลงอย่่างรุุนแรงในธุุรกิิจพลัังงาน (Disruptive Innovation)
และปััจจััยด้้านต้้นทุุนและราคาพลัังงานที่่�เป็็นตััวกำำ�หนดความสำำ�เร็็จ
ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรโดยบริิหารปััจจััย ควบคุุม
กิิ จ กรรมและกระบวนการดำำ� เนิิ น งานต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ป้้ อ งกัันหรืื อ
บรรเทาความรุุนแรงและลดมูู ล เหตุุที่่� จ ะก่่ อให้้ เ กิิ ด ความเสีียหาย
ต่่อองค์์กร เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจะมีีการปรัับตััว
ได้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง และดำำ�เนิินธุุรกิิจไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน และ
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[102-15]

เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจึึงได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยน
มาตรการต่่าง ๆ ภายในองค์์กรเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว
ที่่เ� กิิดขึ้้น�  ยกตััวอย่่างเช่่น การจััดตั้้�งศููนย์์อำำ�นวยการตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน
รองรัับสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 โดยมีีผู้้�ว่่าการเป็็น
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิงานภายในที่่�พััก
(Work from Home) และมาตรการเหลื่่�อมเวลาปฏิิบััติิงาน การนำำ�
แอปพลิิเคชััน LINE PEA COVID-19 มาใช้้งานเพื่่�อให้้พนัักงานประเมิิน
สุุขภาพและความเสี่่�ยงการติิดโรค COVID-19 ในทุุก ๆ วััน และ
ลงเวลาเข้้า-ออกของการปฏิิบััติิงาน และประชาสััมพัันธ์์ช่่องทาง
การให้้บริิการลููกค้้าในช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อลดการใช้้บริิการ
ที่่�สำำ�นัักงานการไฟฟ้้า เป็็นต้้น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำ�เนินงานในแต่ละปีจะสามารถมุ่งสู่ภารกิจและวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์กำ�หนดขึ้นเพื่อผลักดันการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ [103-2]

COSO
ERM 2017

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ที่สอดคล้องกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นมาตรฐานสากล
COSO ERM 2017 โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงลักษณะเชิงรุก
มีการกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ขององค์กร
การระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงผ่านมุมมอง
ของโอกาสและผลกระทบ การกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
รวมถึงการติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประจำ�ปี 2563 เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายและถือเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
ซึ่งการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงนั้นได้คำ�นึงถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
โดยจะนำ�ไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ในระยะยาว ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ตามที่กำ�หนดไว้ได้

นอกจากนี้ ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการรายงาน การวิเคราะห์ระดับผลกระทบความเสี่ยง
และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (Early Warning System)
ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรที่จะเกิดขึ้น
มาใช้ ในการแจ้งเตือนผลการบริหารความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนมาตรการในการดำ�เนินการ
หรือปรับเปลี่ยนแผนการดำ�เนินงานให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การบริหารจัดการ [103-2]
•	การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคนำำ�มาตรฐาน COSO ERM แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจกำำ�หนด และมาตรฐาน ISO 22301 มาประยุุกต์์ ใช้้ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ในทุุกระดัับขององค์์กร โดยได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง และนโยบายการควบคุุมภายใน [102-16] เพื่่�อเป็็น
ข้้อปฏิิบััติิ ให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับนำำ�ไปปฏิิบััติิ
• สื่่�อสารทำำ�ความเข้้าใจ และสร้้างความตระหนัักให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคมีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและควบคุุมภายใน ทำำ�หน้า้ ที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ควบคุุม การนำำ�นโยบาย
และกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งไปปฏิิบััติิ รวมทั้้�งติิดตามกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งและควบคุุมภายในให้้เพีียงพอต่่อการจััดการความเสี่่ย� ง
ที่่�สำำ�คััญ และรายงานผลให้้คณะกรรมการการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคทราบทุุกไตรมาส  [102-31] โดยมีีฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและความปลอดภััย 
เป็็นหน่่วยงานหลัักในการดููแล ประสานงานกัับคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งทุุกสายงาน ซึ่่�งมีีรองผู้้�ว่า่ การของแต่่ละสายงานเป็็นประธาน
และเจ้้าของความเสี่่�ยง (Risk Owner) ให้้ดำำ�เนิินการเป็็นไปตามกระบวนการที่่�กำำ�หนดตามนโยบายและคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คณะกรรมการ
กฟภ.

ติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงของ กฟภ.

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
และควบคุม
ภายใน กฟภ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำ�นัก
ตรวจสอบ
ภายใน
* กำ�กับดูแลให้มี
การบูรณาการระหว่าง
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
การบริหารความเสีย่ ง
และการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ
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* กำ�กับดูแล มอบนโยบาย กรอบแนวทางฯ
ติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่ ง สือ่ สารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ กฟภ.

* สอบทานการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุม
ภายในของ กฟภ.
และให้ขอ้ คิดเห็นต่อ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและ
คณะกรรมการ กฟภ.

* สอบทานการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ
ทีจ่ ดั ทำ�จากฐานความเสีย่ ง

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ผู้ว่าการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในฯ
ทุกสายงาน

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์/
ฝ่ายกำ�กับดูแลและบริหาร
ความเสี่ยง/กองแผน
บริหารความเสี่ยง
และกองประสานงาน
ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลระบบ
การควบคุมภายใน
ของ กฟภ.

หน่วยงาน
ภายในสังกัด
ฝ่าย/กอง/แผนก

* ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงของสายงาน
* จัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง
ของสายงาน
* ดำ�เนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
องค์กรในส่วนที่สายงานรับผิดชอบ
* ติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
ในส่วนที่รับผิดชอบ และระดับสายงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

* กำ�หนดแนวทาง/
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
* ประสานงานกับคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการฯ สายงาน
ในการจัดทำ�แผนและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
* จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของ กฟภ.
* สื่อสารทำ�ความเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์เรื่อง
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
* ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน

* อำ�นวยการในการประเมินผล
การควบคุมภายในของ กฟภ.
* กำ�หนดแนวทางการประเมินผล
การควบคุมภายใน และแนวทาง
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของ กฟภ.
* พิจารณาจัดทำ�แผน/รายงานผล
การดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายใน
ของ กฟภ.
* สรุปผลการดำ�เนินงานด้านการควบคุม
ภายในและการกำ�กับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของ กฟภ.

41

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
[102-15]

ด้านเศรษฐกิจ [102-15]
ประเด็นความเสีย่ ง
ด้านเศรษฐกิจ

ความสำ�คัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

มาตรการ
ลดความเสีย่ ง

การลงทนุ และพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนือ่ ง (Business Model)
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ธุรกิจทเี่ กี่ยวเนือ่ งจะเป็นส่วน
สำ�คัญในการพัฒนาความ
สามารถในการสร้างรายได้ใน
ภาพรวมขององค์กรในอนาคต
รวมถึงบทบาทการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจในการลงทุนใน
ธุรกิจด้านอนุรกั ษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนทงั้ ในประเทศ
และภูมภิ าคอาเซียน

• แผนงานการดำ�เนินงาน
ตามโครงการ Smart Grid
(ให้ความสำ�คัญภาคเอกชน
เพือ่ ให้เกิดการสร้าง
Ecosystem)

การบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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ผลลัพธ์ [103-3]
• ความสำ�เร็จของแผนงาน
การดำ�เนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนือ่ ง = 100%
เทียบเท่า BSC ระดับ 5

• รายได้ธรุ กิจเกี่ยวเนือ่ ง
• แผนการจัดทำ� 
(สถานะ ม.ค. - ธ.ค. 2563)
Competency for Business
= 6,352.50 ล้านบาท
Model ตามแผนยุทธศาสตร์
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

การบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
• แผนงานติดตามการ
ประโยชน์สงู สุดจะเป็นแนวทาง
Implement การใช้
ที่ส่งเสริมปรับปรุงกระบวนการ
Software บริหารจัดการ
ขั้นตอน วิธกี ารบำ�รุงรักษาที่
ระบบจำ�หน่ายแรงต่� 
ำ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพือ่
(LDCAD) (เป้าหมายคือการ
ยืดอายุสินทรัพย์ที่มีใช้งานอยู่
Training 12 เขต)
การจัดหาพัสดุและอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ ซึง่ จะสามารถช่วยลด
การลงทุนที่ไม่จ�ำ เป็น รวมทงั้
สามารถสร้างรายได้ให้กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ความสำ�เร็จในการดำ�เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการสินทรัพย์ในปี 2563 = 89%
เทียบเท่า BSC ระดับ 4.45

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ด้านเศรษฐกิจ [102-15]
ประเด็นความเสีย่ ง
ด้านเศรษฐกิจ
ทกั ษะของบคุ ลากร
ยังไม่สามารถพัฒนาเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร
ตามทิศทางในอนาคต

ความสำ�คัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

มาตรการ
ลดความเสีย่ ง

ในอนาคตอัันใกล้้จะมีีพนัักงาน • การสร้างวัฒนธรรม
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคใกล้้เกษีียณ
เพื่อรองรับ Transformation
จำำ�นวนมาก ดัังนั้้น� การไฟฟ้้า
ไปเป็น Digital Utility ของ
ส่่วนภููมิภิ าคต้้องเร่่งดำำ�เนิินการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และ
ในการบริิหารจััดการองค์์ความรู้้�
สร้างมุมมองการทำ�ธุรกิจ
ขององค์์กร และเตรีียมการ
ให้กบั กลุม่ เป้าหมาย
Successors ให้้มีีความพร้้อมต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป ซึ่่�งการ
พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรต้้อง
สามารถรองรัับและขัับเคลื่่อ� น
องค์์กรให้้ทัันสมััยได้้

ผลลัพธ์ [103-3]
ความสำ�เร็จของแผนงาน
การยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ในส่วน
ทักษะของบุคลากรในด้าน
ธุรกิจการตลาด และการ
สร้าง Business และ Digital
Mindset Digital Technology)
= 90.51%

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [102-15]
ประเด็นความเสีย่ ง
ด้านเศรษฐกิจ
การบริหารหน่วยสูญเสีย
ในภาพรวมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ความสำ�คัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

มาตรการ
ลดความเสีย่ ง

เพือ่ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• แผนงานการกำ�หนด
ลดการสูญเสียรายได้จากการ
โครงสร้างหน่วยงาน และ
จำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า และช่วย
Job Description เพือ่
สนับสนุนการบริหารจัดการ
รองรับระบบงาน U-Cube
ต้นทุนจากการจำ�หน่ายกระแส
ไฟฟ้า รวมทงั้ เป็นส่วนหนึง่ ของ • แผนทบทวนการจัดการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
พัสดุ, นำ� Lesson Learn
องค์กรที่ 2 (SO2) ที่มุง่ สู่
ในการจัดหาพัสดุหลักของ
องค์กรทเี่ ป็นเลิศในด้านจำ�หน่าย
แต่ละปีมาวิเคราะห์เพือ่
กระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
จัดทำ�แผนจัดหาพัสดุหลัก
ระบบงานด้วย Digitalization
ในปีถัดไปและการจัดสัมมนา
Workshop ทเี่ กี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ [103-3]
ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบ
จำ�หน่าย (Total Losses)
เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2563 = 5.47%
เทียบเท่า BSC ระดับ 5
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ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [102-15]
ประเด็นความเสีย่ ง
ด้านเศรษฐกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ไม่สามารถให้บริการและ
จำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าได้
อย่างต่อเนือ่ ง

ความสำ�คัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

มาตรการ
ลดความเสีย่ ง

ผลลัพธ์ [103-3]

การให้บริการและจำ�หน่าย
• พิจารณาจัดทำ�เกณฑ์ราคา • ค่า SAIFI
กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง
และเกณฑ์อน่ื (Price(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
และมีคุณภาพเป็นปัจจัยสำ�คัญ
Performance) เพือ่ การ
= 2.650 เทียบเท่า
ที่มีผลต่อความต้องการ ความ
จัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า
BSC ระดับ 5
คาดหวังของผูมีส
้ ว่ นได้สว่ นเสีย
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่สำ�คญ
ั รวมทงั้ เพือ่ ให้การไฟฟ้า
และการบริหารพัสดุภาครัฐ • ค่า SAIDI
ส่วนภูมภิ าคมั่นใจต่อการ
พ.ศ. 2560
(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
บรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงาน
= 57.52 เทียบเท่า
ทกี่ �ห
ำ นด
• ติดตามการ Implement
BSC ระดับ 5
แผนงาน KM ในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
• ทบทวนแผนบำ�รุงรักษา
ระบบไฟฟ้า
• แผนการวิเคราะห์กรอบ
อัตรากำ�ลัง เพือ่ ตอบสนอง
การดำ�เนินงานในอนาคต
• ทบทวนการจัดการพัสดุ,
นำ� Lesson Learn ในการ
จัดหาพัสดุหลักของแต่ละปี
มาวิเคราะห์เพือ่ จัดทำ�แผน
จัดหาพัสดุหลักในปีถัดไป 
และการจัดสัมมนา
Workshop ทเี่ กี่ยวข้อง
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกิดภายในปี 2563
ประเด็นความเสีย่ ง
ด้านเศรษฐกิจ

ความสำ�คัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

มาตรการ
ลดความเสีย่ ง

ผลลัพธ์ [103-3]

ความล่าช้าในการพัฒนา
ของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(โครงการนำ�ร่อง)

การพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้า • แผนสำ�รองกรณีการ
อัจฉริยะของการไฟฟ้า
เชือ่ มโยงระบบ AMI เข้ากับ
ส่วนภูมภิ าค (โครงการนำ�ร่อง)
ระบบ SAP และขออนุมัติ
มีความล่าช้ากว่าแผนฯ ทกี่ �ห
ำ นด
Design Change Request
เล็กน้อย ดังนนั้ การไฟฟ้า
ไม่เป็นไปตามแผน OM2.2
ส่วนภูมภิ าคจึงให้ความสำ�คัญใน
การเร่งรัดและติดตามแผนงาน • แผนงานการดำ�เนินงานตาม
ดังกล่าวอย่างใกล้ชด 
ิ เพือ่ ให้
โครงการ Smart Grid
แผนงานดังกล่าวดำ�เนินงานได้
(ให้ความสำ�คัญภาคเอกชน
สอดคล้องกับแผนแม่บท
เพือ่ ให้เกิดการสร้าง
การพัฒนาระบบโครงข่าย
Ecosystem)
สมาร์ทกริดของประเทศ รวมถึง
มีการบูรณาการดำ�เนินงานร่วมกัน
ระหว่าง 3 การไฟฟ้าที่ชัดเจน

ความสำ�เร็จของการพัฒนา
ของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(โครงการนำ�ร่อง) = 97.5%
เทียบเท่า BSC ระดับ 5

ขาดการบริหารจัดการข้อมูล
ทเี่ หมาะสมเพียงพอและเป็น
ระบบต่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์
เพือ่ เพิ่มมลู ค่าทางธรุ กิจของ
องค์กร (Data Analytics)

การกำ�หนดฐานข้อมูลองค์กรที่ • มาตรการควบคุมที่มีอยูเ่ ดิม
เหมาะสมทจี่ ะใช้ขับเคลือ่ น
มีความเพียงพอแล้ว
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สำ�คญ
ั การสำ�รวจความเพียงพอ
และการกระจายตัวของข้อมูล
ขององค์กรทจี่ ะต้องถูกนำ�มา
ใช้ในการทำ� Data Analytics
และการจัดการฐานข้อมูลของ
องค์กรให้เป็นระบบ ในลักษณะ
ของ Structured Data ที่พร้อม
สำ�หรับการนำ�ไปใช้ประโยชน์
โดยการทำ� Data Analytics
เพือ่ ให้มั่นใจว่า การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคสามารถ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูล
เพือ่ เพิ่มมลู ค่าธุรกิจขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำ�เร็จในการวิเคราะห์และ
จัดทำ�ฐานข้อมูลของ Potential
Customer (Strategic และ
Star) เพือ่ กำ�หนดกลยุทธ์
ทางการตลาดในกลุม่ ธุรกิจ
เกี่ยวเนือ่ ง = 100% เทียบเท่า
BSC ระดับ 5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกิดภายในปี 2563
ประเด็นความเสีย่ ง
ด้านเศรษฐกิจ

ความสำ�คัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

มาตรการ
ลดความเสีย่ ง

ผลลัพธ์ [103-3]

ขาดการบูรณาการในการ
นำ�การจัดการความรูแ้ ละ
นวตั กรรม เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการ และกระบวนการ
เพือ่ เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้
เชิงพาณิชย์

การบริหารจัดการองค์ความรู้ • แผนงานต่อยอด/สร้าง
• ความสำ�เร็จของแผนการ
และการบริหารจัดการ
แนวความคิดการพัฒนา
จัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม 
นวตั กรรมในองค์กรเป็นประเด็น
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยธุรกิจ
= 99.5%
สำ�คัญทตี่ อ้ งบริหารจัดการอย่าง
เพือ่ พัฒนาแล้วได้ตน้ แบบ/
เป็นระบบ และมีการบูรณาการ
Product ให้สายงานธุรกิจ • จำ�นวนผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
ที่ชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการบริหาร
และการตลาดนำ�ไปดำ�เนิน
รายได้เชิงพาณิชย์ = 100%
จัดการที่ดีตงั้ แต่กระบวนการคิด
การตลาด
นวัตกรรม การใช้นวัตกรรม 
ไปจนถึงการบริหารจัดการและ • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างประโยชน์จากนวตั กรรม
ในการเพิ่มศักยภาพของ
(Corporate Innovation
ระบบนวัตกรรมองค์กร
System: CIS) เพือ่ นำ�ไปสู่
Productivity ทเี่ พิ่มสงู ขึน้

การเปลี่ยนถ่ายข้อมูลและนำ�เข้า
ใช้งานระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
(SCADA/TDMS) ทจี่ ะกระทบ
ต่อการควบคุมสั่งการจ่ายไฟ

งานด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
เป็นงานที่มีรายละเอียดทาง
เทคนิคที่ซับซ้อน ทำ�ให้การ
ดำ�เนินการในแต่ละขั้นตอน
ระยะเวลานานและล่าช้า ดังนนั้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงให้
ความสำ�คัญในการเร่งรัดและ
ติดตามแผนงานอย่างใกล้ชดิ
เพือ่ ให้การจัดหาพร้อมติดตงั้
Hardware และ Software
ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
แล้วเสร็จตามกำ�หนด สนับสนุน
งานสั่งการควบคุมระบบไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มความน่าเชือ่ ถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า และสามารถ
ให้บริการและจำ�หน่าย
กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง
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• แผนงานจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงาน
• แผนติดตามการจัดส่ง
Progress Report และ
ประชุมติดตามงาน

ความสำ�เร็จของแผนงานการ
เปลี่ยนถ่ายข้อมูลและนำ�เข้าใช้
งานระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
(SCADA/TDMS) ทจี่ ะกระทบ
ต่อการควบคุมสั่งการจ่ายไฟ
= 100%

• แผนการกำ�หนด Test
Procedure สำ�หรับ
การดำ�เนินการ Cutover
อย่างละเอียดและชัดเจน
• แผนการฝึกอบรม OJT
(On the Job Training)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และการบริหารภาวะวิกฤต
[former EU21]

ความสำ�คัญต่อองค์กร [103-1]
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคบริิหารจััดการระบบการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management System: BCMS)
โดยมีีโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ดัังนี้้�

Risk Management and Internal
Control Committee (RMIC)
Governor
(ผูวาการ)

BCMS
Internal Audit

Business Continuity Management Committee

คณะทำงานบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ

Management Level
Working Group Level
(BCM Committee)

ICT BCM
Committee
ICT BCM
Working Team

Business Continuity Management Secretary
(ฝายบริหารความเสี่ยง)

HQ BCM Coordinator
(ฝายบริหารความเสี่ยง)

คณะทำงานจัดทำแผนความตอเนือ่ งทางธุรกิจ
กฟภ. สำนักงานใหญ

การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าคบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุรกิิ จ และ
บริิหารภาวะวิิกฤตตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2019 เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมต่่อภััยพิิบััติหรื
ิ อื ภาวะวิิกฤตที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� กัับระบบงานและ
สถานที่่�ทำำ�งาน โดยมีีการวางแผน การวิิเคราะห์์ จััดทำำ�แผน ฝึึกซ้้อม/
ทดสอบแผน และประเมิินประสิิทธิิภาพของกระบวนการอย่่างเป็็นระบบ
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Provincial BCM Coordinator

(กองบริการลูกคา ฝายวิศวกรรมและบริการ 12 เขต)

การไฟฟาเขต

การไฟฟา ชั�น 1 - 3

พร้้ อ มทั้้� ง ปรัับปรุุ ง กระบวนการอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อให้้ ก ารไฟฟ้้ า
ส่่วนภููมิิภาคมีีความสามารถในการป้้องกััน เตรีียมความพร้้อมการ
ตอบโต้้ภััยพิิบััติิหรืือภาวะวิิกฤตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ช่่วยบรรเทา
และแก้้ไขความรุุนแรงเมื่่อ� เกิิดสถานการณ์์ไม่่คาดฝััน และดำำ�เนิินการ
ให้้กลัับคืืนสู่่�สภาวะปกติิได้้ในระยะเวลาที่่�เหมาะสม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	จำำ�นวนหน่่วยงานที่่�มีีการจััดทำำ�ระบบ BCMS
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019
และมีีการฝึึกซ้้อมแผน ERP และ BCP
• ระยะเวลาการฝึึกซ้้อมแผน ERP และ BCP เป็็นไปตาม
ที่่�กำำ�หนด
• ระยะเวลาในการกู้้�คืืนระบบ (RTO) เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด

กลยุทธ์ [103-2]
•	ป้้องกััน ลดโอกาสการเกิิด เตรีียมความพร้้อม
ตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน และฟื้้น� ฟููกลัับสู่่�สภาวะปกติิ
• ดำำ�เนิินงานและให้้บริิการพลัังงานไฟฟ้้าได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
• กลัับมาดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามปกติิอย่่างรวดเร็็ว
ในกรณีีเกิิดภาวะวิิกฤต

การบริหารจัดการ [103-2]
ระบบบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคแบ่่งได้้ดัังนี้้�
•	การป้้องกัันและการเตรีียมความพร้้อมรัับภััย (Prevention and Preparedness)
โดยทุุกหน่่วยงานของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคนำำ�ข้้อมููลภััยพิิบััติิหรืือสภาวะวิิกฤตในอดีีตและปััจจุุบัันมาประเมิินโอกาสเกิิดและ
ผลกระทบ หากมีีระดัับความเสี่่�ยงปานกลางและสููงมาก จะต้้องจััดทำำ�แผนตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน (Emergency Response Plan: ERP)
และจััดทำำ�มาตรการควบคุุมเพิ่่�มเติิม เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงและลดโอกาสผลกระทบให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ (ต่ำำ��)

•	การจััดการในภาวะวิิกฤต (Crisis Management)
	ทุุกหน่่วยงานในการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคต้้องจััดทำำ�แผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่่�อฟื้้�นคืืน
กระบวนการงานที่่�สำำ�คััญให้้กลัับมาดำำ�เนิินงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด (Recovery Time Objective: RTO) ในกรณีีที่่�
เหตุุการณ์์มีคี วามรุุนแรง (รวมถึึงสถานการณ์์โรคระบาดที่่�สามารถข้้ามพรมแดน) และส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าเป็็นวงกว้้าง การไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิภิ าคจะมีีการจััดตั้้�งศููนย์์อำำ�นวยการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนกรณีีเหตุุการณ์์ไม่่ปกติิ เพื่่�อดำำ�เนิินการตามแผนตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน (ERP)
แผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP) และแผนการฟื้้�นฟูู (RP) พร้้อมทั้้�งแจ้้งให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแผนปฏิิบััติิการ
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และติิดตามวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน และรายงานผลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง

•	การจััดการภายหลัังภััยพิิบััติิ (Rehabilitation and Reconstruction)
เมื่่�อสถานการณ์์เข้้าสู่่�ภาวะปกติิ คณะทำำ�งาน BCM แต่่ละหน่่วยงานจะพิิจารณาความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น และกำำ�หนดแนวทาง/วิิธีีการ
ในการฟื้้�นฟููสถานที่่�ปฏิิบััติิงานหรืือระบบจำำ�หน่่ายที่่�เสีียหายให้้กลัับคืืนสู่่�สภาพเดิิมโดยเร็็ว

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• ขยายการรัับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 ไปยัังส่่วนภููมิิภาค
• 	ปรัับปรุุ ง กระบวนการวิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบทางธุุรกิิ จ (Business Impact
Analysis: BIA) เพื่่� อ กำำ�ห นดขอบข่่ า ย (Scope ในการรัับรองมาตรฐาน
ISO 22301 เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการบริิการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าซึ่่�งเป็็นบริิการหลัักของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
• 	ปรัับปรุุงโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลและบริิหารจััดการการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับแผนการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างองค์์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
ISO 22301:2019
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองระบบ BCMS
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019
และรักษาสถานะการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอก เป็นประจำ�ทุกปี

PEA Cyber
Security Team
ปรับปรุงนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภัยคุกคามในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
และเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคาม

COVID-19 และ
Cyber Attack
จัดตั้งศูนย์อำ�นวยการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน รองรับโรค

จัดตั้งคณะทำ�งานบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA Cyber Security Team: PEA CST)

เพื่อควบคุมและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และมีความพร้อมในการสนับสนุนการให้บริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง

COVID-19

ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำ�นักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค (ทุกแห่ง)
เพื่อควบคุมและบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ให้เกิดความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการให้บริการ
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ทุกหน่วยงานมีการจัดทำ�

BCMS

ระบบ
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019

และมีการฝึกซ้อมแผน ERP และ BCP เป็นไปตามที่กำ�หนด

ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน

ERP และ BCP

เป็นไปตามระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (RTO) ที่กำ�หนด

สร้างความตระหนักของพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้านการรับรู้
ความรู้ความเข้าใจ การให้ความสำ�คัญ
และการนำ�ระบบ BCMS ไปปฏิบัติ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

2.21

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

เพื่อการรวบรวมข้อมูลและการติดตาม
สถานการณ์ภัยคุกคามในการแจ้งเตือน
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มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19
ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์อำ�นวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ประกาศมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

จัดตั้งศูนย์อำ�นวยการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19
โดยมีผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์

กำ�หนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)
และมาตรการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
การลดการประชุม ยกเลิกการประชุม และหลีกเลี่ยงการจัดงาน/
จัดประชุมที่ต้องมีการชุมนุมแออัด โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
และความจำ�เป็น ซึ่งหากต้องมีการประชุมให้ดำ�เนินการ
ผ่านระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication
System: UC) ระบบ Video Conference
ไม่อนุมัติ ให้พนักงานเดินทางไปอบรม
สัมมนา หรือดูงานในประเทศกลุ่มเสี่ยง
และไม่เชิญบุคลากรจากต่างประเทศ
เข้าร่วมการประสานงาน
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การจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง
พนักงาน ลูกจ้าง บุคคลภายนอกติดต่อ/
ประสานงาน และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
และกำ�หนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)

การจัดหาหน้ากากอนามัย
สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์
เครื่องวัดอุณหภูมิ ฉากกั้นเชื้อโรค
(Counter Shield) และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
เพื่อใช้ ในการป้องกันโรค COVID-19
ภายในสำ�นักงาน

ทำ�ความสะอาด/ฉีดพ่นน้ำ�ยาฆ่าเชื้อโรค
ในพื้นที่ที่มีการใช้งานบ่อยและ
บริเวณที่ ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นประจำ�

ดำ�เนินการจัดทำ�แผนและฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP)
และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19

การนำ�แอปพลิเคชัน LINE
PEA COVID-19 มาใช้งาน
เพื่อให้พนักงานประเมินสุขภาพและ
ความเสี่ยงการติดโรค COVID-19
ในทุก ๆ วัน และลงเวลาเข้า-ออก
ของการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การให้บริการลูกค้าในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลดการใช้บริการที่สำ�นักงานการไฟฟ้า
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Bright Innovation,
Happy People

เพราะโลกเปลี่่�ยนแปลงในทุุกวััน
กฟภ. ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาบริิการ
ด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยเพื่่�อ
สร้้างสรรค์์การบริิการด้้านไฟฟ้้าให้้เป็็นเลิิศ
สู่่�ประชาชนในทุุกภููมิิภาคทั่่�วประเทศไทย
สร้้างเสริิมพลัังงานสะอาดและพลัังงานทางเลืือก
แห่่งอนาคต พร้้อมเติิมเต็็มทุุกความห่่วงใยใส่่ใจ
กัันมากขึ้้�น สร้้างความสุุขและรอยยิ้้�มที่่�กว้้างขึ้้�น
อนาคตที่่�ยั่่�งยืืนขึ้้�น เติิมเต็็มทุุกความฝััน และ
ส่่องสว่่างให้้ทุุกความหวัังแก่่ทุุกชีีวิิต ได้้เติิบโต
มีีคุุณภาพชีีวิิตและรอยยิ้้�มที่่�ยั่่�งยืืน
คะแนน

4.58

จากคะแนนเต็็ม 5 ระดัับความพึึงพอใจ
ของพนัักงานใหม่่ที่่�มีีต่่อกระบวนการสรรหา
และคััดเลืือกบุุคลากร อยู่่� ในเกณฑ์์ดีีมาก
อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคารสำ�นักงานในพื้นที่การไฟฟ้า

12 เขต จำำ�นวน

ร้อยละ

100

ความสำ�เร็จในการยกระดับ
โครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จากเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 95

ร้อยละ

100

ความสำ�เร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด้าน HR
จากเป้าหมายร้อยละ 100

117 คน
12

หน่วยงาน
คือ จำ�นวนหน่วยงาน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
TIS 18001 ที่เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์องค์กร
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้ทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์การไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิภิ าค พ.ศ. 2563 - 2567 โดยกำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาว 10 ปีี
โดยมุ่่�งเน้้นเป็็นองค์์กรชั้้น� นำำ�ที่ทัั่� นสมััยในระดัับภููมิภิ าค มุ่่�งมั่่น� ให้้บริิการ
พลัังงานไฟฟ้้าและธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องอย่่างครบวงจร ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต เศรษฐกิิจ และสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations Sustainable
Development Goals) รวมทั้้� ง กรอบแนวปฏิิ บััติิ ที่่� ดีี ของ DJSI
(The Down Jones Sustainability Indices) โดยมีีเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญ
คืือ การบรรลุุเป้้าหมายใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ (Economic)
มิิติิสัังคม (Social) และมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) นอกจากนี้้�
ยัังให้้ความสำำ�คััญในการวิิเคราะห์์และกำำ�หนดปััจจััยขัับเคลื่่�อนความ
ยั่่ง� ยืืน รวมทั้้ง� การกำำ�หนดและสื่่อ� สารแผนงานสู่่�ความยั่่�งยืืนขององค์์กร
รวมถึึงการมุ่่�งเน้้นในการพััฒนาและส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแล
กิิ จ การที่่� ดีี  และมุ่่�งสู่่�มาตรฐานของ OECD Principles (The
Organisation for Economic Co-operation and Development)
ภายในปีี 2563 รวมทั้้�งการพััฒนาการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเข้้าสู่่�องค์์กร
ที่่�มีีการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยนำำ�แนวทางที่่�ดีีที่่�เป็็นมาตรฐานสากล 
มาเป็็ น แนวปฏิิ บััติิ ใ นการดำำ� เนิิ น งานทั้้� ง มาตรฐาน ISO 26001

DJSI

UN SDGs และ DJSI รวมถึึงเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง การสร้้าง
ต้้นแบบการไฟฟ้้าโปร่่งใส และขยายผลไปยัังการไฟฟ้้าต่่าง ๆ โดย
การดำำ� เนิิ น งานด้้ ว ยความโปร่่ ง ใส ปราศจากทุุ จ ริิ ต คอร์์ รััปชัั น
มีีมาตรฐานทางจริิ ย ธรรมและจรรยาบรรณในวิิ ช าชีีพ และเป็็ น
ที่่�ยอมรัับในด้้านภาพลัักษณ์์ขององค์์กรในมุุมมองของสาธารณชน
นอกจากนี้้� ยัังให้้ความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมใน
การรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม โดยรัักษามาตรฐาน
กระบวนการสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให้้ความสำำ�คััญ
กัับการได้้มาซึ่่�ง “Social License to Operate” (การอนุุญาตให้้
ประกอบกิิจการจากสัังคม) โดยประเด็็นดัังกล่่าวจะครอบคลุุมมากกว่่า
การบริิหารความคาดหวัังของชุุมชน แต่่จะครอบคลุุมถึึงการใช้้หลััก
บรรษััทภิิบาลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Ethical Business Conduct and
Transparency) การดูู แ ลด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (Environment
Performance) การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับชุุมชน (Community
Relationships) และสิิทธิิและความปลอดภััยของพนัักงานและแรงงาน
ด้้วย (Workers’ Rights and Safety)

The Down Jones
Sustainability Indices

การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่

มิตเิ ศรษฐกิจ

มิตสิ งั คม

Economic

Social

มิตสิ ง่ิ แวดล้อม
Environment
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การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs
เป้าหมาย [103-2]

UN SDGs
ที่เกี่ยวข้อง

S01 ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

• S 1 สร้้างการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาคให้้เติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน ตามกรอบ
SDGs และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
ของสากล OECD
และ DJSI
• S2 การให้้ความสำำ�คััญ
และตอบสนองต่่อกลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

• O C1 วิิเคราะห์์ GAP
และแนวทางการผลัักดััน
องค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน
• OC2 การวิิเคราะห์์
และกำำ�หนดแนวทาง
ตอบสนองความต้้องการ
ความคาดหวััง และ
ความกัังวลของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• RS1 สนัับสนุุน
การใช้้พลัังงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

[103-2]
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ตัวอย่างแผนงานปี 2563
[103-2]

OC1.1 โครงการรัักษาระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA)
OC1.2 แผนงานการยกระดัับการดำำ�เนิินงานเรื่่�องความ
ปลอดภััยในระดัับมาตรฐาน/ระดัับสากล
OC1.3 แผนงานจััดทำำ�มาตรฐานและกระบวนการ
ที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน (PEA-SMS)
OC1.4 แผนงานยกระดัับการดำำ�เนิินงานให้้ได้้ตาม
มาตรฐาน OECD และเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
ของ สคร.
OC1.5 แผนงานยกระดัับการดำำ�เนิินงานด้้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
สู่่�มาตรฐานสากลอย่่างยั่่�งยืืน
OC1.6 แผนงานประเมิินผลลััพธ์์โครงการด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
OC2.1 แผนงานวิิเคราะห์์และจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สอดคล้้องตาม
กระบวนการของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
OC2.2 แผนงานบููรณาการในการยกระดัับด้้าน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
- RS1.1 แผนงานสนัับสนุุนการใช้้พลัังงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในทุุกภาคส่่วน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2563 [103-3]
คะแนนประเมิน ITA อยู่ที่

95.24

คะแนน

เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน
และสาธารณูปการและเป็น อันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน
จากเป้าหมายที่ 85 - 100 คะแนน (ระดับ A - AA) หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจ
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย

(Disabling Injury Index: √DI)

ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
เพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืน

อยู่ที่

อยู่ที่ร้อยละ

อยู่ที่ร้อยละ

0.1166

จากเป้าหมายที่ 0.0978

100

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

100

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

ความสำ�เร็จเพื่อยกระดับ
การดำ�เนินงานให้ ได้ตามมาตรฐาน
OECD, DJSI และเกณฑ์การ
กำ�กับดูแลของ สคร.

ความสำ�เร็จในการยกระดับ
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

อยู่ที่ร้อยละ

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

100

อยู่ที่ร้อยละ

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

ผลสำ�รวจความพึงพอใจในการดำ�เนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

อยู่ที่

4.28

100

ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ตามแผนงานบูรณาการ

ในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อยู่ที่ร้อยละ

100

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

จากเป้าหมายที่ระดับ 4.00

จำ�นวนหน่วย (GWh)
ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม

อยู่ที่

85.84 ล้านหน่วย

จากเป้าหมายที่ 80 ล้านหน่วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs
เป้าหมาย [103-2]

UN SDGs
ที่เกี่ยวข้อง

S02 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำ�หน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงาน
ด้วย Digitalization

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

• S 3 มีีการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
ที่่�ได้้คุุณภาพในระดัับ
ชั้้�นนำำ�ของภููมิิภาค
• S4 การบริิหารและ
จััดสรรสิินทรััพย์์
และสร้้างความมั่่�นคง
ทางการเงิิน
• S5 ปรัับโครงสร้้างองค์์กร
ให้้มีีความคล่่องตััว
สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของธุุรกิิจ
โดยใช้้ประโยชน์์จาก
พัันธมิิตร

• O M1 การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและ
ความน่่าเชื่่�อถืือของ
ระบบจำำ�หน่่าย
• OM2 การเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพของระบบ
จำำ�หน่่ายโดย 
Smart Grid
• OM3 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารสิินทรััพย์์
• OM4 ปรัับปรุุง
กระบวนการดำำ�เนิินงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
โดยให้้ครอบคลุุม
ทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน
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ตัวอย่างแผนงานปี 2563
[103-2]

OM1.1 แ ผนงานสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพในทุุกภาคส่่วน
OM1.2 โครงการพััฒนาระบบส่่งและจำำ�หน่่าย ระยะที่่� 1
(คพจ.1) (สายงานวิิศวกรรม)
OM1.3 โครงการเพิ่่�มความเชื่่�อถืือได้้ของระบบไฟฟ้้า
ระยะที่่� 3 (คชฟ.3)
OM1.4 แผนงานพััฒนา Strong Grid
OM1.5 โครงการพััฒนาระบบไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับการจััดตั้้�ง
เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ ระยะที่่� 1 (คพพ.1)
OM1.6 โครงการพััฒนาระบบไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับการจััดตั้้�ง
เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ ระยะที่่� 2 (คพพ.2)
OM1.7 โครงการพััฒนาระบบไฟฟ้้าในเมืืองใหญ่่
ระยะที่่� 1 (คพญ.1)
OM1.8 แผนงานควบคุุมหน่่วยสููญเสีีย (Technical/
Non-Technical)
OM2.1 แผนงานพััฒนาภููมิิสารสนเทศระบบไฟฟ้้า
ระยะที่่� 3
OM2.2 แผนงานพััฒนาระบบไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับระบบ
Smart Grid
OM2.3 แผนงานพััฒนาเทคโนโลยีีและการสื่่�อสารเพื่่�อ
รองรัับการพััฒนาโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
OM2.4 แผนงานการดำำ�เนิินงานตามโครงการ
Smart Grid (ให้้ความสำำ�คััญภาคเอกชน
เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้าง Ecosystem)
OM2.5 แผนงานการจััดทำำ�ระเบีียบการรัับและส่่งผ่่าน
พลัังงานไฟฟ้้าผ่่านระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าและ
ลููกค้้าของผู้้�ผลิิตไฟฟ้้า
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

OM2.6 แ ผนงานพััฒนาเทคโนโลยีี Blockchain มาใช้้
ในการซื้้�อขายพลัังงานไฟฟ้้า (Energy Trading
Platform)
OM2.7 แผนงานการปรัับปรุุงโครงสร้้างการกำำ�หนดราคา
ให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้างระบบจำำ�หน่่ายในอนาคต
(Pricing Model)
OM3.1 แผนงานการพััฒนาระบบบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ของ
ระบบไฟฟ้้าของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

OM4.1 แ ผนงานความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินการตาม SLA
และ QA for SLA ตาม Supply Chain
ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
OM4.2 แผนงานการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานขององค์์กร
(Digital Operational Excellence) ด้้วยการสนัับสนุุน
ของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2563 [103-3]
ด ัชนีจำ�นวนครั้ง
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

ดัชนีระยะเวลา
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
ในระบบจำ�หน่าย (Loss)

อยู่ที่

อยู่ที่

อยู่ที่ร้อยละ

2.65

จากเป้าหมายที่ 2.74 ครั้ง/ราย/ปี

57.52

จากเป้าหมายที่ 57.58 นาที/ราย/ปี

ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

อยู่ที่ระดับ

5.47

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 5.54

ความสำ�เร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

4.4172

อยู่ที่ร้อยละ

97.50

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

จากเป้าหมายที่ระดับ 4.39
(ตัวเลขจากสรุปร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การตรวจรับงวดงาน)

ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตามแผน
Asset Management Roadmap

อยู่ที่ร้อยละ

100

เป้าหมายที่ร้อยละ 100

ค วามสำ�เร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในการซือ้ ขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform)

อยู่ที่ร้อยละ

100

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ค วามสำ�เร็จของการดำ�เนินการตาม
Service Level Agreement (SLA)
ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการ
ระดับหน่วยงาน
ความสำ�เร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
ขององค์กร (Digital Operational Excellence)
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs
เป้าหมาย [103-2]

UN SDGs
ที่เกี่ยวข้อง

S03 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของทุกกลุ่มลูกค้า

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

• S 6 การเพิ่่มป
� ระสิิทธิิภาพ
การให้้บริิการลููกค้้า
• S7 การสร้้างความสััมพัันธ์์
และรัักษาฐานลููกค้้า
High Value

• C R1 ยกระดัับมาตรฐาน
ของผลิิตภััณฑ์์และ
การให้้บริิการของลููกค้้า
โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล 
(Customer Service)
• CR2 การสร้้างความ
สััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ในระยะยาวและ
รัักษาฐานลููกค้้า
รายสำำ�คััญ (CRM)
• CR3 สร้้างประสบการณ์์
ที่่�ดีีกัับลููกค้้า (Customer
Experience)
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ตัวอย่างแผนงานปี 2563
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CR1.1 แ ผนงานการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อกำำ�หนดและ
ดำำ�เนิินการตามมาตรฐานการให้้บริิการ (SLA)
ที่่�เกิินความคาดหวัังของลููกค้้า และเหนืือกว่่า
คู่่�เทีียบ
CR1.2 แผนงานการพััฒนาการให้้บริิการลููกค้้า
ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Service)
(PEA Smart Plus)
CR1.3 แผนงานการพััฒนากระบวนการให้้บริิการธุุรกิิจ
ตามแนวทาง Doing Business World Bank
CR1.4 แผนงานการปรัับปรุุงฐานข้้อมููลขององค์์กร
(รวมถึึงฐานข้้อมููลลููกค้้าและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ในช่่องทาง) เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์และ
การบริิหารจััดการ (Data Driven Execution)
CR1.5 แผนงานพััฒนาการใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููล
ลููกค้้า (Customer Analytics) เพื่่�อพััฒนา
คุุณภาพการให้้บริิการหรืือสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
เกี่่�ยวเนื่่�อง
CR2.1 แผนงานสร้้างความสััมพัันธ์์เพื่่�อรัักษาฐานลููกค้้า
High Value และนำำ�ระบบ Digital CRM
มาใช้้สนัับสนุุนการให้้บริิการลููกค้้า
CR2.2 แผนงานเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการ
ข้้อร้้องเรีียน
CR2.3 แผนงานพััฒนาศัักยภาพพนัักงานในด้้าน
การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
CR3.1 แผนงานพััฒนา PEA Customer Journey

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2563 [103-3]
ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า

อยู่ที่ระดับ

4.3945

จากเป้าหมายที่ระดับ 4.37

ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าลดลง

อยู่ที่ร้อยละ

82

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 10

ความพึงพอใจลูกค้ารายสำ�คัญ
(Key Account), High Value

อยู่ที่ระดับ

4.4248

จากเป้าหมายที่ระดับ 4.34

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ความสำ�เร็จในการวิเคราะห์และจัดทำ�ฐานข้อมูลของลูกค้า
Potential Customer (Strategic และ Star)
เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

บรรลุตามเป้าหมายที่ระดับ

5

ความสำ�เร็จของแผนงานพัฒนา
PEA Customer Journey

อยู่ที่ร้อยละ
จากเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 100

82
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การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs
เป้าหมาย [103-2]

UN SDGs
ที่เกี่ยวข้อง

S04 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร
โดยสร้าง Advantaged Portfolio

ยุทธศาสตร์
[103-2]

• S 8 แสวงหาโอกาสใน
การลงทุุนในธุุรกิิจ
เกี่่�ยวเนื่่�อง

64

กลยุทธ์
[103-2]

• N M1 ส่่งเสริิมการลงทุุน
และใช้้ประโยชน์์ความ
ร่่วมมืือ เพื่่�อพััฒนา
ธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
• NM2 การผลัักดััน
ผลประกอบการและ
การสร้้าง Brand
Image ของบริิษััท
ในเครืือ
• OC3 Change
Management
• RS2 ทบทวนกฎหมาย 
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ เพื่่�อ
รองรัับการดำำ�เนิินงาน
ในธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
รวมถึึงกำำ�กัับการ
ดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทในเครืือ
เพื่่�อให้้เกิิด Synergy

ตัวอย่างแผนงานปี 2563
[103-2]

NM1.1 แ ผนงานจััดทำำ� Portfolio Mix Planning &
Implementation และการกำำ�หนดนโยบาย
ในการลงทุุนในธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องเพื่่�อยกระดัับ
ผลประกอบการของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
ในรููปแบบ Consolidate
NM1.2 แผนงานการจััดทำำ�ระบบการติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทในเครืือในรููปแบบ
Early Warning System
NM1.3 แผนงานการจััดทำำ�บััญชีีต้้นทุุนตามประเภท
รายได้้ในส่่วนของธุุรกิิจนอกการกำำ�กัับดููแล 
(Non-Regulated)
NM2.1 แผนงานความสำำ�เร็็จในการกำำ�หนดนโยบาย 
โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลรููปแบบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เหมาะสมของทั้้�ง Portfolio
NM2.2 แผนงานการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
OC3.1 แผนงานปรัับโครงสร้้างองค์์กรและกำำ�หนด
บทบาทของหน่่วยงานเพื่่�อมุ่่�งเน้้น Business
Alignment
RS2.1 โครงการปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินงานกฎ
ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ และการปฏิิบััติิงานให้้มีี
ความคล่่องตััวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติิ
ครม. กฎหมายใหม่่ และปรัับปรุุงกระบวนการ
ดำำ�เนิินงาน กฎ ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ และการ
ปฏิิบััติิงาน เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินงานของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2563 [103-3]

ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานของบริษัทในเครือ
และการวิเคราะห์ ในเชิงนโยบายในการกำ�กับดูแล
ความสำ�เร็จของแผนงานการดำ�เนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่ร้อยละ

100

อยู่ที่ร้อยละ

100

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่

6,352.50 ล้านบาท

จากเป้าหมายที่ 4,200 ล้านบาท

ความสำ�เร็จของ
การปรับโครงสร้างองค์กร

ความสำ�เร็จของ การจัดทำ�หรือปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ

ความสำ�เร็จของการ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเน้น Business
Alignment

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อรองรับการดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในการทำ�ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

5

5

5

ที่ระดับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ที่ระดับ

ที่ระดับ
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การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs
เป้าหมาย [103-2]
S05 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

• S 9 ยกระดัับการบริิหาร
และศัักยภาพของ
ทุุนมนุุษย์์
• S10 ส่่งเสริิมและพััฒนา
ขีีดความสามารถ
ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Digital Technology)
เพื่่�อการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ (Digital
Transformation)
• S11 เสริิมสร้้างความ
มั่่�นคงปลอดภััยและ
มีีเสถีียรภาพของ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล 
(Sustainable and
Secured Digital
Technology)
• S12 การพััฒนาระบบ
จััดการนวััตกรรม
องค์์กร (Corporate
Innovation System:
CIS)

• H R1 ส่่งเสริิมการบริิหาร
ทุุนมนุุษย์์โดยใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ในการพััฒนาระบบงาน
ด้้าน HR (HRM)
• HR2 พััฒนาระบบการ
เรีียนรู้้�และพััฒนา
ในการเสริิมสร้้าง
และยกระดัับสมรรถนะ
ของบุุคลากร (HRD)
• DT1 พััฒนาขีีดความ
สามารถด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล เพื่่�อสะท้้อนถึึง
ประสิิทธิิภาพของการ
บริิหารค่่าใช้้จ่่าย
และประสิิทธิิภาพของ
กระบวนการดำำ�เนิินงาน
• DT2 พััฒนาขีีดความ
สามารถด้้าน Cyber
Security และ
การบริิหารจััดการ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
สู่่�มาตรฐานสากล
• IP1 พััฒนาโครงสร้้าง
และกระบวนการด้้าน
นวััตกรรม

[103-2]

66

[103-2]

UN SDGs
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแผนงานปี 2563
[103-2]

HR1.1 แผนงานพััฒนากลไกการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นระบบ (PMS) และการ
นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการพััฒนา
HR1.2 แผนการปรัับโครงสร้้างองค์์กรและอััตรากำำ�ลััง
ให้้รองรัับการเป็็น Digital Utility
HR1.3 แผนงานการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อ
สนัับสนุุนการยกระดัับการบริิหารและพััฒนา
ทุุนมนุุษย์์
HR2.1 แผนงานการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรด้้านดิิจิิทััล
ที่่�รองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และพััฒนาการ
ส่่งเสริิม Digital
HR2.2 แผนงานพััฒนาการจััดการความรู้้� (KM)
เพื่่�อรองรัับและพร้้อมต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
HR2.3 แผนงานพััฒนาบุุคลากรให้้สามารถสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
HR2.4 แผนงานพััฒนาระบบการส่่งเสริิมทัักษะ
ที่่�สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ
เทคโนโลยีี และภาวการณ์์แข่่งขััน (New-skill/
Up-skill/Re-skill)
DT1.1 แผนงานพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลเพื่่�อรองรัับ
การบริิหารจััดการองค์์กร (Digital Platform)
DT1.2 แผนงานการยกระดัับการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
(Data Governance)
DT1.3 แผนงานการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data
Management & Data Analytics)
DT1.4 แผนงานพััฒนามาตรฐานการกำำ�กัับดููแลด้้าน
การบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development
(การยกระดัับความสามารถการพััฒนา
สถาปััตยกรรมองค์์กร)
DT2.1 แผนงานพััฒนาระบบรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
ทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

IP1.1 แผนงานการพััฒนาระบบการจััดการนวััตกรรม 
(Innovation Management System)
IP1.2 แผนการพััฒนาระบบการต่่อยอดนวััตกรรม
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์และสร้้างรายได้้
IP1.3 แผนพััฒนาความรู้้�ความสามารถสมรรถนะด้้าน
การใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2563 [103-3]
ความสำ�เร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

อยู่ที่ร้อยละ

ค วามสำ�เร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด้าน HR

100
จากเป้าหมายร้อยละ 100
อยู่ที่ร้อยละ

100 จากเป้าหมายร้อยละ 100

ค วามสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตามแผนงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

C ompetency ของกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนา
New-skill/Up-skill/Re-skill

อยู่ที่ร้อยละ

อยู่ที่ร้อยละ

100
จากเป้าหมายร้อยละ 100

81.03
จากเป้าหมายร้อยละ 80

ความสำ�เร็จของแผนปฏิบตั กิ าร
ดิจทิ ลั ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ความสำ�เร็จการดำ�เนินงานตามแผน
การยกระดับการกำ�กับดูแลข้อมูลฯ

ความสำ�เร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำ�กับ
ดูแลทีด่ แี ละบริหารจัดการด้านสารสนเทศ

อยู่ที่ร้อยละ

อยู่ที่ร้อยละ

อยู่ที่ร้อยละ

97
จากเป้าหมายร้อยละ 100

100
จากเป้าหมายร้อยละ 100

ความสำ�เร็จการดำ�เนินงานตามแผนงาน
EA Governance & Development

อยู่ที่ร้อยละ

100 จากเป้าหมายร้อยละ 100

ความสำ�เร็จของแผนสร้างมาตรฐาน
ด้านความมัน่ คงปลอดภัย (ISO 27001)

อยู่ที่ร้อยละ

100 จากเป้าหมายร้อยละ 100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

98
จากเป้าหมายร้อยละ 100

ความสำ�เร็จการดำ�เนินงาน
ตามแผนการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation
System)

99
จากเป้าหมายร้อยละ 100
อยู่ที่ร้อยละ
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การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมายของแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กรในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลักั ธรรมาภิิบาลเพื่่อ� การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน การไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิภิ าคจึึงได้้นำำ�แนวทางตามมาตรฐานสากลด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ISO 26000 และเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) มาเป็็นกรอบในการกำำ�หนดนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการพััฒนาองค์์กร
สู่่�ความยั่่�งยืืน และกำำ�หนดแผนแม่่บทด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน
โดยกระบวนการในการจััดทำำ�แผนแม่่บทการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคให้้

ภาคผนวก

[102-26]

ความสำำ�คััญกัับการวิิเคราะห์์บริิบทความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้มีี
ส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อนำำ�ปััจจััยนำำ�เข้้าดัังกล่่าวมากำำ�หนด
กลยุุทธ์์การพััฒนาความยั่่�งยืืนและถ่่ายทอดลงสู่่�ระดัับปฏิิบััติกิ ารตาม
ลำำ�ดัั บขั้้� น ซึ่่� ง คณะกรรมการและผู้้�บริิ ห ารระดัับสูู ง  มีีบทบาท
และส่่วนร่่วมในทุุกกระบวนการ [103-2] ตามโครงสร้้างการบริิหาร
จััดการความยั่่�งยืืน

Sustainable Development Goals: SDGs
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โครงสร้้างการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน

[102-19] [102-26]

ระดัับนโยบาย
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
กำำ�หนดนโยบายเชิิงยุุทธศาสตร์์
เป้้าหมาย และให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ

ระดัับบริิหาร

ระดัับปฏิิบัติั กิ าร

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะอนุุกรรมการ/คณะทำำ�งาน/
หน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบ

พิิจารณาปััจจััยความยั่่�งยืืนต่่าง ๆ
ประกอบการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์
กำำ�หนดตััวชี้้�วััด ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ให้้ข้้อสัังเกต/ข้้อแนะนำำ�ในการแก้้ไขปััญหา
ทบทวนแผนและถ่่ายทอดลงสู่่�ระดัับปฏิิบััติิการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

สำำ�รวจความต้้องการ/ความคาดหวัังของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สำำ�รวจข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินงานในเรื่่�องต่่าง ๆ และรายงาน
ต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููง
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การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้ระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตามระบบงาน
โดยรวมของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ตาม Value Chain ซึ่่�งมีีการแยก
ประเภทของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบและผลประโยชน์์
ที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ผู้้�ใช้้บริิการ ชุุมชน
สื่่�อมวลชน ผู้้�รัับจ้้าง/ผู้้�รัับจ้้างช่่วง ผู้้�ส่่งมอบ ผู้้�รัับเหมา พนัักงาน โดย
มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้� [102-42]
1) วิเิ คราะห์์และระบุุผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้องตามระบบงาน
โดยรวมของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ตาม Value Chain
วิิเคราะห์์ระบบงาน กระบวนการทำำ�งานของทุุกสายงาน/
ฝ่่ายงาน ทั้้�งบริิบทของงานที่่�ดำำ�เนิินการในปััจจุุบััน และที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นในอนาคต

2) ร ะบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมดของแต่่ละสายงาน/ฝ่่ายงาน
ผ่่านแบบสอบถามการวิิเคราะห์์ โดยให้้แต่่ละฝ่่ายงานเขีียน
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจงานที่่�สำำ�คััญของฝ่่าย
ตนเอง ว่่าในแต่่ละขั้้�นตอนมีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งจะพิิจารณา 2 มิิติิ
2.1) ผู้้�ที่่� ได้้รัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคทั้้�งในเชิิงบวกและเชิิงลบ
2.2) ผู้้�ที่่�สร้้างผลกระทบให้้กัับกระบวนการของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค ทั้้�งในเชิิงบวกและเชิิงลบ โดยคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์องค์์กรซึ่ง่� สามารถแบ่่งกลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ได้้ดัังนี้้�
[102-40]

ผู้้�ที่�่ได้้รับั ผลกระทบ
ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
ในเชิิงบวก

ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
ในเชิิงลบ

ผู้้�ที่ส�่ ร้้างผลกระทบ
หน่่วยงาน
กำำ�กับั

ลููกค้้า

ชุุมชน สัังคม ผู้้�ส่่งมอบ/คู่่ค้� า้ /
และสิ่่ง� แวดล้้อม คู่่ค� วามร่่วมมืือ

พนัักงาน

การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้กำำ�หนดหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบ ตลอดทั้้�งวิิธีีการ ความถี่่�ในการดำำ�เนิินงาน
และการรวบรวมความต้้องการ/ความคาดหวัังที่่�สำำ�คััญของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อนำำ�มาเป็็นข้้อมููลในการกำำ�หนดแนวทางการ
ตอบสนองต่่อความต้้องการ/ความคาดหวัังดัังกล่่าว ทั้้�งในระดัับกลยุุทธ์์องค์์กร หรืือแผนงานของหน่่วยงานต่่อไป

ช่่องทางการสื่่อ� สารด้้านความยั่่�งยืืนไปให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
Website: https://sustainability.pea.co.th/
YouTube: PEA CSR
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กลุม่ ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
[102-40]

หน่วยงานกำ�กับดูแล
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการมีสว่ นร่วม
กับผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และความถี่ [102-43]
• สำ � รวจความพึ ง พอใจของผู้ มีส่ ว นได้
ส่ ว นเสียที่มีต่ อ การดำ � เนิ น งานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคประจำ�ปี
• มีการสัมภาษณ์ ห น่ ว ยงานกำ � กั บ ดู แ ล 
1 ครงั้ ต่อปี (In-depth Interview)

ภาคผนวก

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย [102-44]
• ขยายระบบจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้รายใหม่
อย่างต่อเนอื่ ง ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน มีความมั่นคง
เชื่อถือได้ และปลอดภัย
• มีการดำ�เนินงานเชิงรุกในด้าน
พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนา Micro Grid และ
Smart Grid
• ควรมีตัวชี้วัดที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
เช่น Return on Capital
Employed (ROCE) ซึง่ สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพการใช้เงินลงทุน
หรือ Full-time Equivalent
(FTE) เพอื่ สะท้อนประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงานของพนักงาน
• มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
• จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรฐั บาล
• ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
• จัดทำ�แผนงานการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวงั
ของผูมีส
้ ว่ นได้สว่ นเสีย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การดำ�เนินงานเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
• จัดทำ�แผนงานบูรณาการในการยกระดับ
ด้านผูมีส
้ ว่ นได้สว่ นเสีย (กลุมภ
่ าครฐั )
• จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ทตี่ อบสนองต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา/ส่งเสริมในด้านพลังงาน
ของหน่วยงานกำ�กบั ดูแล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญปี 2563
• ความพึงพอใจของหน่วยงานกำ�กับดูแลที่มีตอ่
การดำ�เนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในปี 2563
ค่าเฉลี่ย 4.35
*หมายเหตุ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มแี ผนงานรองรับ
ต่อความต้องการ ความคาดหวังของหน่วยงานกำ�กับดูแล
แล้ว แต่เนือ่ งจากผลกระทบจากการดำ�เนินงานซึง่ เกิด
จากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจากสถานการณ์ COVID-19
ทำ�ให้คะแนนความพึงพอใจมีคา่ เฉลีย่ ทีล่ ดลง
• หมูบ่ า้ นที่มีไฟฟ้าใช้มีจำ�นวน 74,301 หมูบ่ า้ น
จากจำ�นวนทั้งหมด 74,317 หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ 99.98
• ค่าดัชนีจ�ำ นวนครงั้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ในปี 2563 เท่ากับ 2.65 ครงั้ /ราย/ปี
• ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ในปี 2563 เท่ากับ 57.52 นาที/ราย/ปี
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กลุม่ ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการมีสว่ นร่วม
กับผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และความถี่ [102-43]

ภาคผนวก

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย [102-44]

พนักงาน

• ผูบ้ ริหารพบปะผูปฏ
้ บิ ตั งิ าน (ประชุม/
ตรวจเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม)
• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญ
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
• LINE@PEAfriends
• รายการ ผวก. พบพนักงาน
• การเผยแพร่ผลการดำ�เนินงาน
ทางสื่อภายในองค์กร
• การประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมกับ
แต่ละสายงาน
• การประกาศนโยบายในการบริหารและ
พฒ
ั นาองค์กรของ ผวก.
• การสัมมนาชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ประจำ�ปี
โดยผูบ้ ริหารระดับสูง
• การประชุมถา่ ยทอดแผนยุทธศาสตร์/
ทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปขี องสายงาน

• มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำ�งาน
ได้รบั โอกาสในความก้าวหน้า
ในอาชีพ
• สื่อสารทิศทางการบริหารงาน
เพอื่ ให้พนักงานตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงและร่วมกัน
พัฒนาองค์กร
• เงินเดือน สวัสดิการ
ผลตอบแทน และผลประโยชน์
อันพึงได้จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

ผูส้ ง่ มอบ

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญ
ในการตัดสินใจหรือมีผลกระทบต่อ
ผูมีส
้ ว่ นได้สว่ นเสียและการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกูป๊ ทาง
วิทยุ โทรทศั น์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
• LINE Official Account
• จัดกิจกรรมร่วมกันกับผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้
และคูค่ วามร่วมมือ
• จัดประชุมรบั ฟังความคิดเห็นที่มีตอ่
แผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

• มีความโปร่งใสในการดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกัน ปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ตาม
สัญญา
• มีความเป็นธรรมในการแข่งขนั
• สนับสนุนอุปกรณ์และสายไฟ
ทผี่ ลิตในประเทศ โดยไม่เน้น
การพิจารณาด้านราคา
เพียงอย่างเดียว ควรพิจารณา
ด้านคุณภาพร่วมด้วย
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การดำ�เนินงานเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญปี 2563

• สื่อสารทิศทางการบริหารงาน เพอื่ ให้พนกั งานตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงและร่วมกนั พฒ
ั นาองค์กร
• จัดทำ�แผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
และการพัฒนาระบบคัดกรองและพฒ
ั นาความพร้อม
ผูท้ จี่ ะเลื่อนตำ�แหน่งตามหลักสมรรถนะ
• บริหารการรับรูข้ องบุคลากรในเรอื่ งค่าตอบแทน
• พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำ�งานทเี่ ออื้ ต่อสุขอนามัย 
ความปลอดภัย และความสุขในการทำ�งาน

• ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานอยูท่ ี่ 4.18
• ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงาน
อยูท่ ี่ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5
โดยมีค่าเฉลี่ยความอยูดีมีส
่ ขุ ของพนักงาน
อยูท่ ี่ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5
ความรูส้ กึ ภูมใิ จที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร
อยูท่ ี่ 4.34 จากคะแนนเต็ม 5
ความอยากทุม่ เทกายใจในการทำ�งาน
อยูท่ ี่ 4.37 จากคะแนนเต็ม 5

• ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนกั งานทุกระดับปฏิบตั งิ าน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึง
ให้ความเป็นธรรมแก่ผมีส
ู้ ว่ นได้สว่ นเสียทงั้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร
• ไม่เรียก ไม่รบั หรอื จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริต
ในการค้ากับผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ กรณี
มีข้อมูลว่ามีการเรียก รบั หรอื การจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผูส้ ง่ มอบ
คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ และร่วมกนั แก้ไขปัญหา
โดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
• ปฏิบตั ติ ามเงอื่ นไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกนั ไว้อย่างเคร่งครัด 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงอื่ นไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า เพอื่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีคะแนนประเมิน
ร้อยละ 95.24 (Rating Score ระดับ AA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ธุรกิจของ กฟภ.

กลุม่ ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
[102-40]

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการมีสว่ นร่วม
กับผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และความถี่ [102-43]

ภาคผนวก

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย [102-44]

คูค่ า้

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญในการ
ตัดสินใจหรอื มีผลกระทบต่อผูมีส
้ ว่ นได้
ส่วนเสียและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกูป๊
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร
• LINE Official Account
• LINE@PEAfriends
• จัดประชุมรบั ฟังความคิดเห็นที่มีตอ่ แผน
ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

• พัฒนาแนวการบริหารจัดการกบั
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
• ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ
ร่วมกัน
• ปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา

คู่ความร่วมมือ

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คญ
ั ในการตัดสินใจ
หรอื มีผลกระทบต่อผูมีส
้ ว่ นได้สว่ นเสีย
และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกูป๊ ทาง
วิทยุ โทรทศั น์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
• LINE Official Account
• จัดกิจกรรมร่วมกันกับผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้
และคูค่ วามร่วมมือ
• จัดประชุมรบั ฟังความคิดเห็นที่มีตอ่
แผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

• แลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะเวลา
ทเี่ หมาะสมร่วมกัน
• ความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
• มีการจัดทำ�สัญญา
อย่างเป็นธรรม
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การดำ�เนินงานเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญปี 2563

• พัฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข้ามาใช้
ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ควบคูไ่ ปกบั การบริหารจัดการ
การรับฟังเสียงของลูกค้า เพอื่ ให้สามารถจัดเก็บ ติดตามผล 
และรายงานผลการดำ�เนินงานบนฐานข้อมูลเดียวกนั ทวั่ ทงั้ องค์กร
ซึง่ จะช่วยให้การรบั เรอื่ งร้องเรียน การตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนของผูมีส
้ ว่ นได้สว่ นเสียทเี่ กี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความเป็นธรรม
แก่ผมีส
ู้ ว่ นได้สว่ นเสียทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร
• ไม่เรียก ไม่รบั หรอื จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับ
ผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ กรณีมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ
หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
• ปฏิบตั ติ ามเงอื่ นไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกนั ไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงอื่ นไขข้อใดได้ ต้องรบี แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพอื่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• การตอบสนองข้อร้องเรียน
1) ข้อร้องเรียนทวั่ ไป ปิดได้ภายใน
     30 วันทำ�การ (ร้อยละ 98.24)
2) ข้อร้องเรียนทวั่ ไป ปิดได้ภายใน
     30 วัน (ร้อยละ 96.77)
3) ข้อร้องเรียนทวั่ ไป ปิดได้ภายใน
     15 วันทำ�การ (ร้อยละ 86.68)
• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของสำ�นักงาน ป.ป.ช.
ปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
มีคะแนนประเมินร้อยละ 95.24
(Rating Score ระดับ AA)

• ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความเป็นธรรม
แก่ผมีส
ู้ ว่ นได้สว่ นเสียทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร
• ไม่เรียก ไม่รบั หรอื จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับ
ผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ กรณีมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ
หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
• ปฏิบตั ติ ามเงอื่ นไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกนั ไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงอื่ นไขข้อใดได้ ต้องรบี แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพอื่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของสำ�นักงาน ป.ป.ช.
ปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
มีคะแนนประเมินร้อยละ 95.24
(Rating Score ระดับ AA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

แนวทางการมีสว่ นร่วม
กับผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และความถี่ [102-43]

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย [102-44]

ลูกค้า/ผูใ้ ช้บริการ

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญในการ
ตัดสินใจหรอื มีผลกระทบต่อผูมีส
้ ว่ นได้
ส่วนเสียและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกูป๊
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร
• LINE Official Account
• Application PEA Smart Plus
• จัดประชุมรบั ฟังความคิดเห็นที่มีตอ่
แผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• ตรวจเยี่ยมผูใ้ ช้ไฟรายย่อย/สัมมนา
ผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่ เพอื่ วิเคราะห์
ข้อร้องเรียน พฤติกรรม ความต้องการ/
ความคาดหวงั
• การสำ�รวจความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้า

• มีการให้บริการอย่างทวั่ ถึง
มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนอื่ งในขณะ
ดำ�เนินกิจการ โดยไม่มีไฟฟ้าดับ
• ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน
มีความปลอดภัย
• ชดเชยความเสียหายจาก
การจ่ายไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน
• ความสะดวกในการแจ้ง/ติดตาม 
การแก้ไฟฟ้าขัดข้อง มีความเป็นมิตร
ในการให้บริการประชาชน
Service Mind
• สามารถใช้บริการสนับสนุนต่าง ๆ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
และระยะเวลาการแก้ไขไม่มาก
เกินไป
• โปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ

ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญในการ
ตัดสินใจหรอื มีผลกระทบต่อผูมีส
้ ว่ นได้
ส่วนเสียและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกูป๊
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร
• LINE Official Account
• LINE@PEAfriends
• Application PEA Smart Plus
• จัดประชุมรบั ฟังความคิดเห็น
ความต้องการ/ความคาดหวังจากชุมชน
• จัดประชุมรบั ฟังความคิดเห็นที่มีตอ่ แผน
ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

• ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
• ได้รบั การสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมและสิง่ แวดล้อมแบบยั่งยืน
จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• การดูแลรักษาสายไฟฟ้าให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ
• การบริหารจัดการบิลค่าไฟฟ้า
เพอื่ แก้ไขเจ้าของบ้านที่ไม่ได้รบั บิล
หรือทำ�บิลหายโดยไม่ทราบค่าใช้จา่ ย
• ความมั่นคงแข็งแรงของเสาไฟฟ้า
ป้องกันอุบัติเหตุ หรือภัย
จากธรรมชาติ

กลุม่ ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
[102-40]
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การดำ�เนินงานเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญปี 2563

• บำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดหน่วยสูญเสีย และแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพอื่ คืนสภาพ
การจ่ายไฟตามข้อกำ�หนดว่าด้วยความปลอดภัย
• อำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชนทหี่ า่ งไกล การให้บริการ
ผ่านโทรศัพท์ทรี่ องรบั ระบบปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ได้ (Smartphone)
และการให้บริการแบบ One Touch Service เป็นต้น
• พัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนอื่ ง พร้อมทงั้
ให้บริการกับลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทุกคนด้วยความเท่าเทียมและ
เป็นมาตรฐานเดียวกนั

• หมูบ่ า้ นที่มีไฟฟ้าใช้มีจำ�นวน 74,301 หมูบ่ า้ น
จากจำ�นวนทงั้ หมด 74,317 หมูบ่ า้ น
คิดเป็นร้อยละ 99.98
• ค่าดัชนีจ�ำ นวนครงั้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ในปี 2563 เท่ากับ 2.65 ครงั้ /ราย/ปี
• ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ในปี 2563 เท่ากับ 57.52 นาที/ราย/ปี
• ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคต่อผูใ้ ช้ไฟ
มีค่าเท่ากับ 0.0075 อยู่ใน ระดับ 5
• ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีตอ่ การ
ดำ�เนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ในปี 2563 ค่าเฉลี่ย 4.3945

• จัดกิจกรรม/ประชาสัมพนั ธ์ เพอื่ เผยแพร่ความรูเ้ รอื่ งความปลอดภัย
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำ�เสมอ
• ผูบ้ ริหารระดับสูงกำ�กบั ดูแลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000
ตลอดทงั้ ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเกิดความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักการและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแสดงความรบั ผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process)
เพอื่ มุง่ เน้นการลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมให้เกิดผลสำ�เร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม

• ระดับความพึงพอใจของผูมีส
้ ว่ นได้สว่ นเสีย
ต่อการดำ�เนินงานด้าน CSR มีค่าลดลง 0.08
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยอยูท่ ี่ 4.42 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88.40 อยู่ใน ระดับดีมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การประเมินประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
ที่มีนัยสำ�คัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[102-46]

1. การระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
(Identification)
การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าคพิิ จ ารณาข้้ อ มูู ลสำำ�คัั ญเพื่่� อ ระบุุ
ประเด็็นการพััฒนาความยั่่�งยืืนทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอก
รวมถึึงขอบเขตของผลกระทบทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนขององค์์กร และวิิเคราะห์์ข้้อมููลสำำ�คััญ
ดัังกล่่าวบนหลัักการความครอบคลุุมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย 
(Stakeholder Inclusiveness Principle) และบริิบทความยั่่�งยืืน
(Sustainability Context Principle) ขององค์์กรในด้้า น
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�

• ข้้อมููลสำำ�คััญจากปััจจััยภายใน
เป้้าหมายและแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กร ความเสี่่ย� งและโอกาสทางธุุรกิิจทั้้ง� ใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว
• ข้้อมููลสำำ�คััญจากปััจจััยภายนอก
ความต้้องการ/ความคาดหวัังที่่�สำำ�คััญหรืือเร่่งด่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย 
แนวโน้้มและทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ของธุุรกิิจพลัังงาน และ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)
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2. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
(Prioritization)
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคนำำ�ประเด็็นการพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่� ได้้
มาเทีียบเคีียงกัับมาตรฐานประเด็็นเฉพาะ (Topic-specific Standards)
ตามมาตรฐาน GRI จากนั้้น� ได้้นำ�ป
ำ ระเด็็นดัังกล่่าวมาจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ตามหลักั การสารััตถภาพ (Materiality Principle) ที่่คำ� �นึ
ำ งึ ถึึงนััยสำำ�คััญ
ของผลกระทบทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมต่่อองค์์กร
(แกนนอน) และอิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ การประเมิิ น และตััดสิิ น ใจได้้ ข อง
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียขององค์์กร (แกนตั้้ง� ) ผ่่านการประชุุมเชิิงปฏิิบััติกิ าร
ของผู้้�แทนหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3. การทวนสอบประเด็นการพัฒนา
		 ความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ
		 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		 (Validation)
ประเด็็นการพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่� ได้้จากการ
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ ได้้ถููกพิิจารณาและเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม [102-32] ตามหลักั การความสมบููรณ์์
(Completeness Principle) เพื่่อ� ให้้ประเด็็นดัังกล่่าว
มีีความถูู ก ต้้ อ ง ครบถ้้ ว น และสอดคล้้ อ งกัับ
ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ความสำ�คัญของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร

โดยประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำ�นวนทั้งสิ้น 8 ประเด็น [102-47] [102-49]

1

2

4

การวิจัย
และพัฒนา

(EU: Research and Management)

สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า
(GRI 416: Customer Health
and Safety)

(EU: Access)

5

6

7

8

(EU: Availability and Reliability)

การต่อต้าน
การทุจริต

(GRI 205: Anti-Corruption)
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3

ความพร้อมจ่าย
และความมั่นคงเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า

การบริหารจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า
(EU: Demand-Side
Management)

การใช้พลังงาน

(GRI 302-4: Reduction
of Energy Consumption)

การเข้าถึง
ระบบไฟฟ้า

ผลการดำ�เนินงาน
ทางเศรษฐกิจ

(GRI 201: Economic
Performance)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

Creating a Brighter

Future & Sustainability
เพราะโลกเปลี่่�ยนแปลงในทุุกวััน
กฟภ. ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม มุ่่ง� เน้้น
การใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิ ในกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อลดผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อมจากการผลิิต
และบริิการ โดยนำำ�หลัักเกณฑ์์การประเมิิน
ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency)
เข้้ามาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ เพื่่�อช่่วยบริิหารจััดการ
ให้้องค์์กรมีีศัักยภาพในการดำำ�เนิินงานมากขึ้้น�
ควบคู่่�ไปกัับการมีีความรัับผิิดชอบต่่อ
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

579,962 kg CO eq
2

คืือ ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดได้้จาก
การวางแผนปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ระบบเครื่่�องปรัับอากาศแบบรวมศููนย์์
(Chiller) ในอนาคต

13

ผลงาน

ผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา
นํานวัตกรรมต้นแบบไปสู่
การผลิตนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์

กำ�หนด

5

ขั้นตอน

ตามแนวทาง ISO 14045
สำ�หรับดำ�เนินการวัดและประเมิน
เรอื่ งประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (EcoEfficiency)

ISO 45001

ในปี 2565 ยกระดับ
กระบวนการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
สู่มาตรฐาน
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Performance
การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจทิ ลั
ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ องค์์ ก ร [103-1]: การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าคให้้
ความสำำ�คััญกัับการพััฒนามาตรฐานด้้านระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าที่่�ได้้รัับ
การยอมรัั บ ในระดัั บ ภูู มิิ ภ าคอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยมุ่่� ง พัั ฒ นาระบบ
โครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุน
ให้้ เ กิิ ด การใช้้ พลัั ง งานไฟฟ้้ า อย่่ า งเต็็ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ  เชื่่� อ มโยง
ทุุกกิิ จ กรรมของอุุตสาหกรรมไฟฟ้้ า เข้้ า ด้้ ว ยกัั น และรองรัั บ กัั บ
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โครงสร้้างของระบบสาธารณููปโภคและอุุตสาหกรรมที่่จ� ะเปลี่่ย� นแปลง
ไปในอนาคต เพื่่�อส่่งต่่อพลัังงานไฟฟ้้าที่่�มีีความมั่่�นคง ปลอดภััย
เชื่่�อถืือได้้ และเพีียงพอต่่อความต้้องการของผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าทั้้�งในปััจจุุบััน
และอนาคต โดยการพััฒนาระบบจำำ�หน่่ายของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
ในปีี 2563 จะยัังคงเป็็นไปตามแผนพััฒนาระบบไฟฟ้้า ในช่่วงแผน
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	ระบบไฟฟ้้าที่่�มีีความมั่่�นคง ปลอดภััย
เชื่่�อถืือได้้
•	ระบบไฟฟ้้าที่่�มีีคุุณภาพ และเพีียงพอ
ต่่อความต้้องการของผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า
ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
•	ระบบไฟฟ้้าที่่�จ่่ายไฟฟ้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
และมีีประสิิทธิิภาพ

กลยุทธ์ [103-2]
•	เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความน่่าเชื่่�อถืือของระบบจำำ�หน่่าย
•	ปรัับปรุุงและเชื่่�อมโยงระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรม นิิคมอุุตสาหกรรม และพื้้�นที่่�สำำ�คััญ
เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจ
พื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์ของประเทศ
•	พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
(Smart Grid) ในรููปแบบใหม่่เพื่่อ� รองรัับพลัังงานทดแทน
และเทคโนโลยีีการบริิหารจััดการพลัังงานที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต
•	กำำ�หนดนโยบาย/มาตรการเพื่่�อลดผลกระทบ
ด้้านเสถีียรภาพและความสููญเสีียในระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
•	สนัับสนุุนการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การบริหารจัดการ [103-2]
•	สายงานการไฟฟ้าภาค 1 - 4 ได้้ดำำ�เนิินแผนงานพััฒนา •	สายงานวางแผนและพััฒนาระบบไฟฟ้้าได้้นำำ�ร่่องดำำ�เนิินการ
Strong Grid โดยติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ ไฟฟ้้าที่่�มีีคุุณภาพและ
มีีมาตรฐานสูู ง ขึ้้� น ในพื้้� น ที่่� ธุุ ร กิิจ อุุ ตส าหกรรม นิิคม
อุุตสาหกรรม และพื้้�นที่่สำ� ำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ อาทิิ จััดทํําระบบสายสง
115 kV ที่่�จ�ายโหลดมากกวา 150 MW ใหเป็น Closed
Loop จััดทํําระบบ Preventive Maintenance ทุุกไตรมาส
พร้้อมทั้้�งทบทวนปรัับปรุุงแผนปลดโหลดสำำ�หรับั เตรีียมการ
เกิิดภาวะวิิกฤตพลัังงานไฟฟ้าในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น เพื่่�อเพิ่่�ม
ความมั่่�นคงและความเชื่่�อถืือได้้ของระบบส่่งและจ่่ายไฟฟ้้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ตามแผนงานพััฒนาระบบไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับระบบ Smart
Grid ได้้ แ ก่่ โครงการพัั ฒ นาโครงข่่ายไฟฟ้้ า อัั จ ฉริิยะ
(Smart Grid) ในพื้้�นที่่�เมืืองพััทยา จัังหวััดชลบุุรีี โดยได้้
ศึึกษาเทคโนโลยีี ทดสอบการออกแบบและการใช้้งานระบบ
โครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะในด้้านต่่าง ๆ สำำ�หรัับรองรัับการ
พััฒนาระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะในพื้้�นที่่อื่� น่� ๆ ในอนาคต
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความมั่่�นคงใหกัับระบบจำำ�หน�าย
รวมทั้้� ง เพิ่่� ม ประสิิทธิิภาพในการเชื่่� อ มตอกัั บ แหล� ง ผลิิต
ไฟฟ้าขนาดเล็็ก และลดปัญหาและค�าใชจ�ายในดานการ
ปฏิิบััติิการตาง ๆ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�แผนงานสนัับสนุุนการใช้้
พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วน
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรมีีการใช้้พ ลัังงานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และดำำ�เนิินการตรวจสอบแก้้ไขจุุดต่่อ
จุุดสััมผััสในสถานีีไฟฟ้้า สายส่่ง และระบบจำำ�หน่่าย
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ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

2.65
ครั้ง/ราย/ปี

ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

57.52
นาที/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

0.893
ครั้ง/ราย/ปี

ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

จากเป้าหมาย 2.74 ครั้ง/ราย/ปี

จากเป้าหมาย 57.58 นาที/ราย/ปี

จากเป้าหมาย 1.036 ครั้ง/ราย/ปี

10.558
นาที/ราย/ปี
ร้อยละ

5.47

ดัชนีระยะเวลาที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่
จากเป้าหมาย 13.364 นาที/ราย/ปี

ของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย (Loss)
จากเป้าหมาย 5.54

ความสำ�เร็จของโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ร้อยละ

95

จากเป้าหมายร้อยละ 100 เนื่องจากชิ้นส่วนอุปกรณ์
ในการผลิตมิเตอร์ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เช่น ชิ้นส่วนภาควัดพลังงานไฟฟ้า
(Metrology Board) มีโรงงานอยู่ประเทศจีน
และชิ้นส่วนระบบสื่อสาร (Network Interface Card)
มีโรงงานอยู่สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้
การผลิตมิเตอร์ล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ได้
ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำ�เนินการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน
ส่งผลให้จำ�นวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม

85.84 GWh (ล้านหน่วย)

จากเป้าหมาย 80 GWh (ล้านหน่วย)
โดยมีจำ�นวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากป 2560 - 2562 (31.86 + 11.75 + 24.37) = 67.98 GWh (ลานหนวย)
และมีจำ�นวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าป 2563 = 17.86 GWh (ลานหนวย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.02
ลานหนวย

12.69
ลานหนวย

การสงเสริม
อนุรักษพลังงาน
ในภาครัฐ

การสงเสริม
อนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม

0.15
ลานหนวย

[302-4]

การสงเสริม
อนุรักษพลังงาน
ภายในสํานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :
•

วางแผนปรับปรุงระบบส่งและจำ�หน่าย

ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต
(Grid Modernization of Transmission
and Distribution)

•

พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(Energy Trading Platform)

•

จัดทำ�แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสะสมที่
100 GWh (ล้านหน่วย) ภายในปี 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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[201-1]

ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: การเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วของ
เทคโนโลยีีช่่วยให้้ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าสามารถผัันตััวเองไปเป็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้า
ใช้้เองได้้ โดยแนวโน้้มดัังกล่่าวอาจส่่งผลกระทบต่่อการจำำ�หน่า่ ยไฟฟ้้า
ซึ่่�งเป็็นรายได้้หลัักของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อปรัับตััวให้้ทัันกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวและรัักษาสภาวะของกิิจการให้้ดำำ�เนิินได้้
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคจึึงบริิหารงานด้้วยนโยบายการเงิิน

90

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่่�รอบคอบ และเตรีียมความพร้้อมที่่�จะขยายขอบเขตธุุรกิิจใหม่่ ๆ
ที่่�นอกเหนืือไปจากธุุรกิิจหลััก โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็นผู้้�ให้้บริิการ
สาธารณููปโภคดิิจิิทััลภายในปีี 2565 เพื่่�อกระจายมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ได้้รัับไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม และร่่วมสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
ให้้กัับชุุมชนและสัังคมต่่อไป

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	เพิ่่�มอััตราผลตอบแทน
จากการดำำ�เนิินงาน
•	ลดค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน

กลยุทธ์ [103-2]
•	เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้สิินทรััพย์์และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
โดยมีีการบริิหารและจััดการสิินทรััพย์์อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
•	ลดหน่่วยสููญเสีียในระบบไฟฟ้้า
•	เพิ่่�มมููลค่่าทางธุุรกิิจขององค์์กร เพื่่�อยกระดัับขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขััน

การบริหารจัดการ [103-2]
•	จััดทำำ�และดำำ�เนิินงานตาม Asset Management Roadmap •	กำำ�หนดให้้มีีการติิดตามประเมิินผลในการบริิหารสิินทรััพย์์
ซึ่่�งมีีการกำำ�หนดกรอบนโยบาย วััตถุุประสงค์์ กลยุุทธ์์ และ
ขององค์์กร เพื่่อ� ให้้เกิิดการแก้้ปัญ
ั หาในการบริิหารสิินทรััพย์์
แนวทางในการดำำ�เนิินงานในการบริิหารสิินทรััพย์์องค์์กร
ที่่ต� รงประเด็็น และก่่อให้้เกิิดการลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่ทำ่� ำ�ให้้เกิิด
ที่่� ชัั ด เจน ตั้้� ง แต่่กระบวนการได้้ ม า การใช้้ ง าน การดูู แ ล
รายได้้กัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคอย่่างแท้้จริิง
บำำ�รุุงรัักษา และการจำำ�หน่่าย เพื่่�อให้้ค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุ
•	พััฒนาระบบฐานข้้อมููลระบบไฟฟ้้าขององค์์กร (IT/OT
การใช้้งานอยู่่� ในจุุดที่่�เหมาะสม
Integration) เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ ในการตััดสิินใจบริิหารของ
ผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งประเมิินระดัับความพร้้อมในการใช้้งานหรืือ
สุุขภาพของสิินทรััพย์์ เพื่่อ� วางแผนการบำำ�รุงุ รัักษาที่่เ� หมาะสม

•	กำำ�ห นดนโยบายในการลงทุุ น และออกแบบ Potential
Portfolio Strategies ในการบริิหารภาพรวมของการลงทุุน
ในธุุรกิิจต่่าง ๆ ทั้้�งผ่่านกลไกการดำำ�เนิินงานของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาคและบริิษััทในเครืือ เพื่่�อสร้้างมููลค่่าสููงสุุดให้้กัับ
องค์์กร รวมทั้้�งเกิิดการพััฒนาธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืน

•	ส่่งเสริิมการลงทุุน และสร้้างความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
ได้รับอันดับเครดิตองค์กร

ที่ระดับ

AAA
ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable
จากทริสเรทติ้ง

ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4.41

อยู่ที่

อัตราส่วนการทำ�กำ�ไร
(Profit Margin)

อยู่ที่

2.96

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

อยู่ที่

1.45

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover)

อยู่ที่

73.94

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ

อยู่ที่

40.10 ล้านบาท

ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย (Loss)

อยู่ที่

5.47

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่
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6,352.50 ล้านบาท
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :

•

เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์
โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองระบบ
การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management
Standard: ISO 55000) ในปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

•

บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการ
สนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์
(Fully Completed CRM)
เพื่อสร้างประโยชน์ ในด้านการให้บริการลูกค้า
การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
และการให้บริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต
เพื่อสร้างรายได้ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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People
การดูแลบุคลากร
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: พนัักงานเป็็น ฟัันเฟืืองสำำ�คััญ
ในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานขององค์์กร การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
จึึงมุ่่�งมั่่�นดููแลพนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ โดยให้้
ความสำำ�คััญตั้้�งแต่่กระบวนการวางแผนกำำ�ลัังคนและการสรรหา
การบริิหารค่่าตอบแทนและการรัักษาพนัักงาน การบริิหารความ

94

ก้้าวหน้้าในอาชีีพ รวมถึึงการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยและ
เอื้้�อต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีขวััญและกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน
จวบจนเกษีียณอายุุงาน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ/ความคาดหวััง
ของพนัักงานทุุกคนให้้มีีความสุุขในการทำำ�งาน ก่่อให้้เกิิดความผููกพััน
ต่่อองค์์กร และสนัับสนุุนการเติิบโตและพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมีีบุุคลากร
ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และ
มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิงาน
ให้้กัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
•	ลดข้้อร้้องเรีียนที่่�มีีต่่อกระบวนการ
สรรหาและคััดเลืือกบุุคลากร
•	ลดอััตราการลาออกของพนัักงาน
•	พนัักงานมีีความภาคภููมิิ ใจและ
ผููกพัันกัับองค์์กร

กลยุทธ์ [103-2]
•	พััฒนาหลัักเกณฑ์์การสรรหาและคััดเลืือก เพื่่�อตอบสนอง
ความหลากหลายในแต่่ละกลุ่่�มบุุคลากร และสอดคล้้อง
	กัับยุุทธศาสตร์์องค์์กร
•	ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การเลื่่�อนเงิินเดืือนพนัักงานประจำำ�ปีี
เพื่่�อให้้เกิิดความยุุติิธรรมและสอดคล้้องตามผลการปฏิิบััติิงาน
รายบุุคคล
•	พััฒนารููปแบบการให้้รางวััล (Reward)
ให้้มีีคุุณค่่า หลากหลาย และตรงตาม
เป้้าประสงค์์ขององค์์กร
•	ส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ
	ของพนัักงาน

การบริหารจัดการ [103-2]
•	เปิิดโอกาสในการจ้้างงานอย่่างเท่่าเทีียม มีีกระบวนการ •	บริิหารจััดการตามหลัักธรรมาภิิบาล (Good
คััดเลืือกอย่่างโปร่่งใส โดยพิิจารณาจากความรู้้�
Governance) ซึ่่�งเน้้นหลัักนิิติิธรรม, คุุณธรรม,
ความสามารถ และคุุณสมบััติิที่่�เป็็นไปตามคุุณสมบััติิ
ความโปร่่งใส, การมีีส่่วนร่่วม, ความรัับผิิดชอบ
ที่่�องค์์กรกำำ�หนด
ตลอดจนความคุ้้�มค่่าในการพััฒนา ปรัับปรุุง แก้้ไข
ระเบีียบหรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ
•	เปิิดโอกาสในการทำำ�งานให้้กัับผู้้�พิิการ โดยมีีการ
กำำ�หนดนโยบายและแนวทางในการดำำ�เนิินงานใน
รููปแบบต่่าง ๆ ทั้้�งการจ้้างงาน การให้้สิิทธิิสวััสดิิการ
ที่่�เท่่าเทีียมกัับพนัักงานทั่่�วไป เพื่่�อส่่งเสริิมคนพิิการ
ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

•	กำำ�กัับดููแล พร้้อมทั้้�งจััดอบรม ชี้้�แจง และสื่่�อสาร
ให้้การปฏิิบััติิงานด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร

•	เปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีการรวมกลุ่่�มจััดตั้้�ง
•	เลื่่�อนตำำ�แหน่่งพนัักงานตามคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสม
สหภาพแรงงานรััฐวิิสาหกิิจการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
โดยไม่่นำำ�เรื่่�องเชื้้�อชาติิ สีีผิิว เพศ ศาสนา หรืือ
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้างในการเจรจาต่่อรอง
ข้้อกีีดกัันอื่่�น ๆ มาเกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณาคััดเลืือก
กัับฝ่่ายนายจ้้าง เพื่่อ� คุ้้�มครองสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์
ของพนัักงาน รวมถึึงให้้คำำ�ปรึึกษากัับสมาชิิกที่่�
•	จััดทำำ�แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งตามเส้้นทางใน
ไม่่ได้้รับั ความเป็็นธรรม โดยมีีพนัักงานที่่�ได้้รับั การดููแล
สายอาชีีพ เพื่่�อให้้พนัักงานทราบถึึงเส้้นทางการเติิบโต
ภายใต้้ข้้อตกลงจากสหภาพแรงงานฯ ร้้อยละ 100
ในอนาคตและส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�มากขึ้้�น
ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด [102-41]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
ระดับความพึงพอใจของพนักงานใหม่
ที่มีต่อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่ ไม่เป็นธรรม
และไม่พบการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีของการเลือกปฏิบัติ [406-1]

อยู่ที่

4.58

จากคะแนนเต็ม 5
อยู่ ในเกณฑ์ดีมาก

อัตราการลาออกของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.08

อัตราการลาออกลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5

0.14

3

ระดับความพึงพอใจต่อของที่ระลึก
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี, 25 ปี, 30 ปี,
35 ปี, 40 ปี และพนักงานที่จะพ้น
จากตำ�แหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี

อยู่ ในระดับ

พึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ย
ความผูกพัน
ของพนักงาน

โดยมีค่าเฉลี่ย
ความอยู่ดีมีสุข
ของพนักงาน

อยู่ที่

อยู่ที่

4.32

จากคะแนนเต็ม 5
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4.25

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานอยู่ที่

4.18

ความรู้สึกภูมิ ใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

อยู่ที่

4.34

ความอยากทุ่มเทกายใจในการทำ�งาน

อยู่ที่

4.37

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :

ยกระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นหนึ่งใน Employee of Choice ของตลาดแรงงาน
ยกระดับการจ้างงานให้สอดคล้องตามความต้องการขององค์กรในการก้าวสู่การเป็น
Digital Utility
• นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
• ปรับปรุงแบบฟอร์มการลาออก ให้มีกระบวนการหรือช่องทางให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
•
•

ได้ปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจลาออก และให้สามารถเก็บข้อมูลประกอบการลาออก เพื่อนำ�มาวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาและเพิ่่�มขีีดความสามารถของบุุคลากรให้้มีีความพร้้อม
โดยส่่งเสริิมการพััฒนาเพื่่อ� สร้้างนวััตกรรม สร้้างสรรค์์ธุุรกิิจใหม่่ รวมถึึง
การให้้บริิการที่่�เป็็นเลิิศ เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนสามารถปฏิิบััติิงานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องกัับเป้้าหมายขององค์์กรในการมุ่่ง� สู่่�
การเป็็นองค์์กรที่่มีีส
� มรรถนะสููง และพร้้อมรัับมืือต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
ของธุุรกิิจในอนาคต โดยการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้จััดทำำ�แผนพััฒนา
บุุคลากรที่่�ครอบคลุุมสมรรถนะ 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ สมรรถนะหลััก
(Core Competency) สมรรถนะทางการบริิหาร (Management
Competency) สมรรถนะประจำำ�ตำำ� แหน่่ ง งาน (Functional
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Competency) และสมรรถนะเชิิงยุุทธศาสตร์์ (Stategic Driven)
เพื่่� อให้้ ก ารพัั ฒ นาด้้ า นการบริิ ห ารทุุนมนุุษย์์ (Human Capital
Management: HCM) ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคสามารถตอบสนอง
ต่่อการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคและสอดคล้้อง
กัั บ นโยบายภาครัั ฐ  ทิิ ศ ทางของเทคโนโลยีีที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลง
อย่่ า งรวดเร็็ ว ความต้้ อ งการของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียทั้้� ง ภายใน
และภายนอก สอดคล้้องกัับเกณฑ์์การประเมิิน Core Business
Enablers สำำ�หรับั การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจตามระบบ
State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	พััฒนาระบบการเรีียนรู้้�และพััฒนา
ในการเสริิมสร้้างและยกระดัับสมรรถนะ
	ของบุุคลากร
•	พััฒนาศัักยภาพของทรััพยากรบุุคคล
เตรีียมความพร้้อมในการทำำ�งานและ
การเปลี่่�ยนแปลงในยุุคดิิจิิทััล
•	พััฒนากลุ่่�มบุุคลากรที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
HR Business Partner ให้้มีีสมรรถนะ
	ตามที่่�กำำ�หนดไว้้

กลยุทธ์ [103-2]
•	พััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรมบนพื้้�นฐานของระบบสมรรถนะ
(Competency) ให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร
และแผนปฏิิบััติกิ ารดิิจิิทััล เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาบุุคลากร
ที่่�เหมาะสม
•	เพิ่่�มขีีดความสามารถของบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููง
(Talent) ให้้มีีทัักษะที่่�สอดคล้้องกัับที่่�องค์์กรคาดหวััง

การบริหารจัดการ [103-2]
•	วิิเคราะห์์ เ รื่่� อ งที่่� ต้้ อ งการพัั ฒ นา ชื่่� อ และขอบเขตเนื้้� อ หา
ของหลัักสููตรฝึึกอบรมบนพื้้�นฐานสมรรถนะตามหน้้าที่่�งาน
(Functional Competency) และความสามารถด้้านดิิจิิทััล
(Digital Competency)

•	กำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั พฤติิกรรมที่่ค� าดหวัังตามกรอบพฤติกิ รรมหลััก
(KBA) 3 ระดัับ (ระดัับ 2 - 4)

•	กำำ�หนดหััวข้้อและเนื้้�อหาหลัักสููตรวิิธีีการพััฒนา (Learning
Method) 70:20:10 และแนวทางการประเมิินและติิดตามผล

•	พััฒนาศููนย์์รัับรองสมรรถนะด้้านการออกแบบและติิดตั้้�งระบบ
ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค (PEA Certification Center for Solar Rooftop
Design and Installation) เพื่่�อรองรัับการพััฒนาบุุคลากรให้้
พร้้อมรองรัับธุุรกิิจเสริิมด้้าน Solar Rooftop แบบครบวงจร
พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�มาตรฐานการติิดตั้้�งทางระบบไฟฟ้้าของสถานีี
อััดประจุุไฟฟ้้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
ความสำ�เร็จของแผนการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล

อยู่ที่ร้อยละ

100

โดยดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กร
ตามสมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามหน้าที่งาน
(Functional Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) และสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Driven) ซึ่งในปี 2563 มีหลักสูตรที่พัฒนาตามสมรรถนะดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ [404-2]

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะตามหน้าที่งาน

(Core Competency)

หลักสูตร
1. การบริหารความเสี่ยง/
ควบคมุ ภายใน
2. สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน

สมรรถนะทางการบริหาร

สมรรถนะด้านดิจทิ ลั

(Functional Competency)

(Managerial Competency)

(Digital Competency)

หลักสูตร
1. การจัดการความรู้
ภาคปฏิบตั ิ
(KM in Action)
2. ทักษะนักจัดการความรู้
(KM Facilitator)

หลักสูตร
หลักสูตร
1. Smart Direction
1. O nline - Virtual
2. Smart Leadership
Classroom (แทน
3. Executive Development
หลักสูตรในแผนฝึกอบรม
Program
และพัฒนาบุคลากรของ
พนักงานในสังกัดฝ่าย
พัฒนาบุคลากร ประจำ�ปี
2563)

หมายเหตุ: เนอื่ งจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงทำ�ให้ยกเลิกหลักสูตรไปบางส่วน และบางส่วนจะจัดแบบ Online

อีกทั้งได้ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานเฉพาะ ประกอบด้วย

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมงานติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคารสำ�นักงาน
ในพื้นที่การไฟฟ้าเขต

จัดฝึกอบรมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
งานตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า

จำ�นวน 12 เขต จำ�นวน 60 คน

ทั้ง 12 เขต
จำ�นวน 117 คน
คิดเป็นร้อยละ

95.12
100

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :
•

พัฒนาสมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่งงาน

(Functional Competency) และ
สมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Driven) ของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
	สามารถนำ�พาองค์กรขยายไปสู่ธุรกิจใหม่
และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
• ขยายผลระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS)
แบบ e-Learning และการผลิตสื่อ
	ฝึกอบรมรูปแบบดิจิทัล ไปสู่กลุ่มงานสำ�คัญ
	ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
• เร่งรัดการขยายผลการออกแบบ

•

เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานด้านการออกแบบ และ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้พนักงานสามารถรองรับธุรกิจ
•

ขยายผลการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
ที่ควบคุมงานตรวจสอบมาตรฐาน
การติดตั้งระบบไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
บนพื้นฐานสมรรถนะ

เพื่อให้กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมุ่่�งมั่่�นลด
สาเหตุุที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความไม่่ปลอดภััยทั้้ง� จากสุุขภาพและบริิบทแวดล้้อม
อัันส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ ของพนัักงาน โดยมีีการกำำ�หนด
แผนแม่่บทด้้านความปลอดภััยที่่�ครอบคลุุม มีีการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
ให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมภายในและภายนอก ทั้้�งในเรื่่�อง
ของกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และยุุทธศาสตร์์ของหน่่วยงาน
สนัั บ สนุุนด้้ า นความปลอดภัั ย ของประเทศไทย และมาตรฐาน
การดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยระดัับสากล
ดัังนั้้�นกรอบการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิภิ าค ในปีีปัจจุ
ั บัุ นั จนถึึงปีี 2567 จึึงประกอบด้้วย 4 วััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ และ 11 ยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อผลัักดัันให้้การไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาคสามารถบรรลุุเป้้าหมายหลัักด้้านความปลอดภััยได้้ ทั้้�ง
ความตระหนัักด้้านความปลอดภััย ค่่าดััชนีีการประสบอุุบััติิภััยของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (Disabling Injury Index) และผลกระทบต่่อ
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[403-6]

ผู้้�ใช้้ไฟ พร้้อมทั้้�งมีีการถ่่ายทอดยุุทธศาสตร์์ด้้านความปลอดภััยไปสู่่�
การปฏิิบัติั ิ โดยได้้จัดทำ
ั ำ�เป็็นแผนการดำำ�เนิินงาน (Action Plan) รองรัับ
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงานของแต่่ละยุุทธศาสตร์์ รวมทั้้�งมีีการ
กำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบ เป้้าหมาย และระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานใน
แต่่ละกิิจกรรมครบถ้้วน ซึ่่�งในการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บทความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค พ.ศ. 2563 - 2567 ประกอบไปด้้วย 11 ยุุทธศาสตร์์
27 แผนการดำำ�เนิินงาน และ 24 ตััวชี้้�วััด พร้้อมทั้้�งพััฒนาระบบการ
จัั ด การความปลอดภัั ย ของการไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าค (PEA Safety
Management System: PEA-SMS) สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิ
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
พ.ศ. 2554 เพื่่�อขอการรัับรองระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย (TIS 18001/BS OHSAS 18001) [403-3]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

•	จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
•	ลดอััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงานในปีี 2563
•	ลดอััตราการเจ็็บป่่วยและโรคจากการทำำ�งานต่่อเนื่่�องทุุกปีี
•	ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน TIS 18001 12 แห่่ง

•	พััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็น
เครื่่�องมืือกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
	ที่่�สะดวกและรวดเร็็ว เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

การบริหารจัดการ [103-2]
•	กำำ�กัับให้้มีีการใช้้เครื่่�องมืือตรวจประเมิินประสิิทธิิภาพด้้านความ
ปลอดภััยตามข้้อกำำ�หนดของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่�อง

•	จััดอบรมและพััฒนาหลัักสููตรเพื่่�อส่่งเสริิมความปลอดภััย พร้้อม
ติิดตามและวััดผล เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงการฝึึกอบรมอย่่างต่่อเนื่่�อง

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงาน
ในอนาคต [103-3] :

ผลการดำ�เนินงาน
ที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

เพิ่มขึ้นจำ�นวน

TIS 18001

12 หน่วยงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

•

ยกระดับกระบวนการ
ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยสู่มาตรฐาน
ISO 45001 ในปี 2565
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การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมุ่่�งมั่่�นลดอัันตรายจากไฟฟ้้าซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสีียหายทั้้�งแก่่ชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ของผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจึึงคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าเป็็นสำำ�คััญ โดยมีีการสำำ�รวจ ปรัับปรุุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้้า
พร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้�กัับผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าในเรื่่�องการใช้้ไฟฟ้้าอย่่างปลอดภััยอยู่่�เสมอ เพื่่�อลดความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากอัันตรายของไฟฟ้้าควบคู่่�
ไปกัับการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า

เป้าหมาย [103-2]
•	ลดจำำ�นวนอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�น
จากระบบไฟฟ้้าของการไฟฟ้้า
	ส่่วนภููมิิภาคต่่อผู้้�ใช้้ไฟ

104

กลยุทธ์ [103-2]
•	ประยุุกต์์ ใช้้ มอก. 18001 ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย เพื่่�อเฝ้้าระวัังและตรวจสอบ รวมถึึงแก้้ไขปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	ปรัับปรุุงแก้้ไขสายไฟที่่�อยู่่� ใกล้้อาคารหรืือสิ่่�งก่่อสร้้าง ให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การบริหารจัดการ [103-2]
•	การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคประเมิินจุุดเสี่่ย� งที่่มีี� แนวโน้้มส่่งผลกระทบ

•	กำำ�หนดแผนงานสำำ�รวจ ปรัับปรุุงระบบไฟฟ้้าแรงสููงใกล้้

ต่่อผู้้�ใช้้ ไฟฟ้้าร้้อยละ 100 โดยพบว่่ากระบวนการทำำ�งานที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อคู่่�ค้้าและผู้้�ใช้้ ไฟฟ้้า คืือ การทำำ�งานใกล้้แนว
สายไฟฟ้้า

อาคารหรืือสิ่่�งก่่อสร้้าง ควบคู่่�กัับแผนงานประชาสััมพัันธ์์
เผยแพร่่ความรู้้�ด้้านความปลอดภััยในการใช้้ไฟฟ้้า เพื่่�อลด
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น

•	กำำ�ห นดให้้ มีี การตรวจสอบและประเมิินทั้้� ง ในด้้ า นมาตรฐาน

•	กำำ�หนดให้้ทุกุ สำำ�นักั งานการไฟฟ้้าตรวจสอบระยะห่่างระหว่่าง

การออกแบบ คุุณภาพ รวมถึึงมาตรฐานด้้านความปลอดภััย
ในการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบการส่่งและจำำ�หน่่าย
ไฟฟ้้า ทั้้�งในกรณีีที่่�มีีการก่่อสร้้าง ติิดตั้้�งใหม่่ และการซ่่อมแซม
บำำ�รุุงรัักษา คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการทั้้�งหมด [416-1] เพื่่�อให้้ผู้้� ใช้้ ไฟฟ้้าได้้รัับความปลอดภััย
รวมทั้้�งได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพ

สายไฟฟ้้ า กัั บ อาคารหรืือสิ่่� ง ก่่อสร้้ า ง ให้้ ถูู ก ต้้ อ งตาม
มาตรฐานระยะห่่างที่่�ปลอดภััยในการก่่อสร้้างทางไฟฟ้้า
รวมทั้้�งให้้ทุกุ สำำ�นักั งานการไฟฟ้้าเข้้มงวดและหมั่่�นตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้้ า ในพื้้� น ที่่� รัั บ ผิิดชอบ เพื่่� อ เป็็ น การส่่งเสริิม
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคโดยเฉพาะด้้าน
ความปลอดภััยต่่อชุุมชน

ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ จำ�นวน

89 แห่ง จาก 155 แห่ง

รายละเอียดการดำ�เนินงานปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สรุป ได้ดังนี้

รายละเอียด

จำ�นวน (แห่ง) งบประมาณในการดำ�เนินการ (บาท)

1. ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขแล้้ว

89

14,072,076.12

2. อนุุมััติิงบประมาณแล้้ว อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ

12

7,818,377.94

3. จััดทำำ�แผนแล้้ว รออนุุมััติิงบประมาณ

13

3,418,178.21

4. อยู่่�ระหว่่างจััดทำำ�แผน

41

15,806.72

155

25,324,438.99

รวม

ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อผู้ ใช้ไฟ มีค่าเท่ากับ 0.0075

อยู่ ในระดับ

5 คิดเป็นร้อยละ 27.17

ของค่าเกณฑ์วัดระดับ 5

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :
•

เร่งรัดดำ�เนินการปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเก็บรักษาข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวลูกคา้
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: ตามนโยบาย Thailand 4.0
รััฐบาลให้้นำำ�เทคโนโลยีีทางดิิจิิทััลมาเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ ในขณะเดีียวกัันก็็จะมีีภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ที่่�มุ่่�งร้้ายต่่อระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานอัันจะนำำ�ไปสู่่�ความ
เสีียหายทางเศรษฐกิิจของประเทศ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคซึ่่�งเป็็น
หน่่วยงานที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจยุุคใหม่่ จึึงได้้
กำำ�หนดตามแผนยุุทธศาสตร์์การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค และแผนปฏิิบัติั กิ าร
ดิิจิิทััลของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อยกระดัับการบริิหารจััดการ
ด้้ านความมั่่�น คงปลอดภััยทางไซเบอร์์และระบบสารสนเทศให้้มีี

106

มาตรฐานในระดัับสากล โดยมีีการเฝ้้าระวัังและรัับมืือภััยคุุกคามทาง
ไซเบอร์์ และให้้พนัักงานการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคมีีความตระหนัักถึึง
ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์และระบบสารสนเทศ รวมถึึงการสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐและเอกชน
ว่่าการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคมีีการบริิหารจััดการความมั่่น� คงปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์และระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน รวมถึึงการปฏิิบััติิตาม
กฎหมายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ อาทิิ พ.ร.บ.การรัักษาความมั่่น� คง
ปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562 เป็็นต้้น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานสากล ISO/
IEC 27001 สำำ�หรัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สำำ�คััญด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ให้้ครอบคลุุมสำำ�นัักงานใหญ่่และ 12 เขต
•	มีีศููนย์์เฝ้้าระวัังภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
(Security Operation Center: SOC)
•	สร้้างความตระหนัักด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางไซเบอร์์และระบบสารสนเทศ
ควบคู่่�ไปกัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลและ
ความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าให้้กัับ
พนัักงานทุุกระดัับ

กลยุทธ์ [103-2]
•	พััฒนาระบบรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศตามมาตรฐานและการขอการรัับรองมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 27001
•	ดำำ�เนิินการเฝ้้าระวัังภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
24 ชั่่�วโมง 7 วัันต่่อสััปดาห์์ (24/7) พร้้อมแจ้้งเหตุุ
ผิิดปกติิ ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการแก้้ไข และรายงาน
ผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่�อรัับทราบและสั่่�งการ
•	ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทั้้�งผู้้�ดููแลระบบและผู้้�ใช้้งานทุุกระดัับ
ได้้รัับความรู้้�ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
และการเก็็บรัักษาข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า

การบริหารจัดการ [103-2]
•	จััดให้้มีีโครงสร้้างบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััย •	จััดทำำ� e-Learning และ Infographic ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดููแลข้้อมููลให้้ปลอดภััย รวมถึึงเผยแพร่่ความรู้้�
สารสนเทศ ทั้้� ง ในสำำ�นัั ก งานใหญ่่และสำำ�นัั ก งานเขต
เกี่่�ยวกัับความตระหนัักและกำำ�หนดนโยบาย
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามวงจร PDCA รวมทั้้�ง
การควบคุุมอุุปกรณ์์ผ่่านระบบ ITSM
จััดฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สามารถ
ปฏิิบััติิตามนโยบายด้้านความมั่่น� คงปลอดภััยสารสนเทศ •	ดำำ�เนิินงานภายใต้้ พ.ร.บ.การบริิหารงานและ
และสอดคล้้อ งกัับ ข้้อ กำำ�ห นดมาตรฐานสากล ISO/
การให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ. 2562
IEC 27001
และ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
โดยได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริิการข้้อมููล และนำำ�ร่่อง
•	มีีระบบการจััดเก็็บข้้อมููลจราจรคอมพิิวเตอร์์
การบริิหารจััดการข้้อมููลในกระบวนการบริิหาร
(Log Collection) และระบบวิิเคราะห์์การโจมตีี
และสนัับสนุุนลููกค้้า
ทางไซเบอร์์ (Security Information and Event
Management: SIEM) รวมถึึงระบบตอบสนอง
การโจมตีีเชิิงอััตโนมััติิ และรายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา
ตามระดัับชั้้�นทุุกเดืือน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคเหนือ) จังหวัดพ�ษณุโลก

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3
(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

สำนักงานใหญ

มีหน่วยงานภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001

จำ�นวน

10 แห่ง

ได้แก่

ไม่มีข้อร้องเรียน

ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และการทำ�ข้อมูลลูกค้าสูญหาย

มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์

ตลอด

24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

พร้อมแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :
•
•

หน่วยงานภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001

ครอบคลุมทั้ง 12 เขต

ประเมินและพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการรวม
ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (SOC)
ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ

•
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ดำ�เนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 [418-1]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ความทัว่ ถึงในการได้รบั บริการไฟฟ้า
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร [103-1]: การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคคำำ�นึึงถึึงความเท่่าเทีียมและความทั่่�วถึึงของประชาชนในการเข้้าถึึงระบบไฟฟ้้า
ซึ่่�งเป็็นสาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐาน จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดสรรระบบไฟฟ้้าให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไปอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสนัับสนุุนภาคธุุรกิิจ
และภาคอุุตสาหกรรมให้้เกิิดการเติิบโต รวมทั้้�งเพื่่�อให้้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ชนบทที่่�ห่่างไกล ได้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
และเป็็นพื้้�นฐานในการพััฒนาความเจริิญของประเทศต่่อไป

เป้าหมาย [103-2]
•	ขยายเขตระบบไฟฟ้้าให้้บ้้านเรืือนราษฎร
ได้้มีี ไฟฟ้้าใช้้ครบทุุกหลัังคาเรืือน

กลยุทธ์ [103-2]
•	ขยายเขตระบบไฟฟ้้าให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการของ
ประชาชน และกระจายไปในทุุกพื้้�นที่่�
•	เสริิมสร้้างศัักยภาพของระบบจำำ�หน่่ายโดย Smart Grid

การบริหารจัดการ [103-2]
•	ดำำ�เนิินโครงการขยายเขตไฟฟ้้าให้้บ้้านเรืือนราษฎร •	จัั ดทำำ� แผนงานการใช้้ เ ทคโนโลยีีพลัั ง งานทดแทน
รายใหม่่ ระยะที่่� 2 (คฟม.2) และโครงการขยายเขตระบบ
(Renewable Energy: RE) หรืือไมโครกริิด (Micro Grid)
ไฟฟ้้าให้้ครััวเรืือนที่่�ห่่างไกล (คฟก.) อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการผลิิตไฟฟ้้าให้้กัับครััวเรืือนที่่�ตั้้�งอยู่่� ในพื้้�นที่่�หวงห้้าม
เพื่่อ� ให้้ครััวเรืือนที่่ยั� งั ไม่่มีีไฟฟ้้าใช้้ และครััวเรืือนที่่ห่่� างไกล
หรืือพื้้�นที่่�เกาะที่่�ห่่างไกล ที่่� ไม่่สามารถขยายเขตโดยวิิธีี
ได้้มีี ไฟฟ้้าใช้้ครบทุุกครััวเรืือน
ปัักเสาพาดสายแบบปกติิ ได้้

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]:

ผลการดำ�เนินงาน
ที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
ดำ�เนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
แล้วเสร็จจำ�นวน

55,929 ครัวเรือน

ดำ�เนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลแล้วเสร็จ

จำ�นวน 13,390 ครัวเรือน
จากเป้าหมาย 11,600 ครัวเรือน

ดำ�เนินการขยายเขตติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ

จำ�นวน

61

เกาะ (จากการสํารวจพบว่ามเี กาะทั่วประเทศ
ทัง้ หมดประมาณ 700 เกาะ และในจำ�นวนนเี้ ป็นเกาะที่มผี อู้ ยูอ่ าศัย
ประมาณ 61 เกาะ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

•

เป้าหมายดำ�เนินการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
จำ�นวน 141,960 ครัวเรือน ภายในปี 2565

•

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า แบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid)

บนพนื้ ที่เกาะพะลวย จังหวัดสรุ าษฎร์ธานี
เพอื่ เพิม่ ขีดความสามารถและความมัน่ คง
ในการจ่ายไฟฟ้า ให้รองรับต่อความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของเกาะที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นในอนาคต
เนอื่ งจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ และ
มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
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Planet
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ องค์์ ก ร [103-1]: การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าคโดย
สายงานวางแผนและพััฒนาระบบไฟฟ้้าให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการนำำ�การวิิจัยั
และนวััตกรรมมาเป็็นปััจจัยั ขัับเคลื่่อ� นที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นให้้นำำ�งานวิิจััยและนวััตกรรมมาใช้้
ประโยชน์์ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ บริิการ กระบวนการ

110

ดำำ�เนิินงาน และคำำ�นึึงถึึงผลลััพธ์์งานวิิจััยที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
ในเชิิงพาณิิชย์ใ์ นระยาวได้้ (Commercialized) เพื่่อ� ให้้สอดรัับต่่อการ
เปลี่่ย� นแปลงขององค์์กร การทำำ� Business Model ใหม่่และโครงสร้้าง
อุุตสาหกรรมไฟฟ้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	ยกระดัับบทบาทของงานวิิจััยและนวััตกรรม
สู่่ก� ารพััฒนากระบวนการทำำ�งานและการขยายผล
เชิิงพาณิิชย์์ โดยมีีแแผนงานการพััฒนาระบบ
การจััดการนวััตกรรมองค์์กร (Corporate
Innovation System) ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
พร้้อมทั้้�งมีีนวััตกรรมที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การดํําเนิินงาน 2 ชิ้้�นงาน และสร้้างรายได้้
เชิิงพาณิิชย์์ 1 ผลิิตภััณฑ์์

กลยุทธ์ [103-2]
•	พััฒนางานวิิจััยและนวััตกรรมที่่�เสริิมสร้้างความมั่่�นคง สร้้างมาตรฐานที่่�เป็็นเลิิศ
	มุ่่�งสู่่�ความทัันสมััย และสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนให้้การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การบริหารจัดการ [103-2]
•	นัั ก วิิจัั ย และผู้้�คิิดค้้ น สิ่่� ง ประดิิษฐ์์ ร่่ว มกัั น สร้้ า งสรรค์์
ผลงานวิิจััยที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมในวงกว้้าง มีีการ
ประเมิินความเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิจของผลงานเพื่่�อนำำ�ไป
ใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นเชิิงพาณิิชย์์ ใ นอนาคต รวมทั้้� ง มีีการ
วางแผนเพื่่� อ บริิหารจัั ด การและดำำ� เนิินการคุ้้�มครอง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา
•	จััดสรรงบประมาณในอััตราร้้อยละ 3 ของรายได้้สุุทธิิ
คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินเฉลี่่�ยปีีละ 100 - 130 ล้้านบาท
เพื่่�อสนัับสนุุนกองทุุนการวิิจััยพััฒนาและนวััตกรรม

•	สนัับสนุุนทุุนแก่่หน่่วยงานวิิจััยภายในประเทศ หรืือ
สถาบัันวิิจััยที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้บริิการทางวิิชาการ
ใน 4 รููปแบบ ดัังนี้้�

1

ให้้ทุุนสนัับสนุุน
เต็็มจำำ�นวน
2

วิิจััยร่่วม

(Co-research)

3

ร่่วมทุุนวิิจััย

(Co-funding)

4

รููปแบบอื่่�น ๆ
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
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•	สนัับสนุุนทุุนแก่่หน่่วยงานวิิจััยภายในการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาคโดยให้้ทุุนสนัับสนุุนไม่่เกิิน 300,000 บาท
ต่่อโครงการ
•	สนัับสนุุนทุุนแก่่วิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น (วิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น คืือ
กิิจการที่่� ใช้้เทคโนโลยีีหรืือนวััตกรรมเป็็นส่่วนสำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ หรืือเป็็นไปตามกฎหมายกำำ�หนด)
สำำ�หรัับดำำ�เนิินการในเชิิงพาณิิชย์์ โดยให้้ทุุนสนัับสนุุน
โครงการ 3 ระยะ ดัังนี้้�

•	มีีการรวบรวมผลงานจากผลงานวิิจััยและสิ่่�งประดิิษฐ์์/
นวััตกรรมของนัักประดิิษฐ์์การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
เพื่่�อนํํามาประเมิินศัักยภาพ โดยใช้้ระบบบริิหารจััดการ
เตรีียมความพร้้อมของเทคโนโลยีี (Technology
Readiness Levels: TRL) :

กระบวนการในการนํํา
นวััตกรรมต้้นแบบไปสู่่�การ
ผลิิตนวััตกรรมเชิิงพาณิิชย์์
มีีหลัักเกณฑ์์การพิิจารณา
ดัังนี้้�

สนับสนุนทุน
แก่วสิ าหกิจเริม่ ต้น
โครงการ 3 ระยะดังนี้
ระยะที่่� 1: พััฒนาแนวคิิดและศึึกษาความเป็็นไปได้้ของ
ผลงานวิิจััยในเชิิงพาณิิชย์์ ระยะเวลาไม่่เกิิน 6 เดืือน
มีีกรอบงบประมาณไม่่เกิิน 10,000,000 บาท
ระยะที่่� 2: พััฒนาผลงานวิิจััยต้้นแบบ ระยะเวลาไม่่เกิิน
12 เดืือน มิิได้้ระบุุขอบเขตของกรอบงบประมาณ
ระยะที่่� 3: พััฒนาผลงานวิิจััยต้้นแบบไปสู่่�ขั้้�นการขยายผล
ใช้้งานทั่่�วทั้้�งองค์์กร หรืือทดลองผลิิตในระดัับอุุตสาหกรรม
หรืือเชิิงพาณิิชย์์ ระยะเวลาไม่่เกิิน 12 เดืือน มิิได้้ระบุุ
ขอบเขตของกรอบงบประมาณ

1
การพิิจารณาสิ่่�งประดิิษฐ์์ (ระดัับ TRL6 - 7)/
ผลงานที่่�มีีศัักยภาพ/โครงการวิิจััย

2
พิิจารณาคััดเลืือกจากกลุ่่�มเป้้าหมาย
(ภายในกัับภายนอกองค์์กร) ซึ่่�งยัังมิิได้้ดํําเนิินการ
ในเชิิงพาณิิชย์์และมิิได้้ ใช้้ ในการบริิหารจััดการ
ภายในองค์์กร

3
พิิจารณาให้้คะแนน โดยคณะทํํางาน
ซึ่่�งผลงานที่่�จะได้้รัับคััดเลืือกต้้องมีีคะแนน
ไม่่น้้อยกว่่า 80%

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
โดยในปี 2563 มีการบูรณาการสิ่งประดิษฐ์
และกระบวนการเพื่อลดหน่วยสูญเสีย (Loss)

ในระบบจําหน่ายแรงต่ำ�ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พร้อมทั้งมีผลงานผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
การพิจารณานํานวัตกรรมต้นแบบไปสู่การผลิตนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์

ทั้งหมด

13 ผลงาน

ความสำ�เร็จของแผนงานการพัฒนา
ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร

(Corporate Innovation System) ประจำ�ปี 2563

อยู่ ในระดับ

4

เพิ่มขึ้น 1 ระดับจากปี 2562

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :
ยกระดับแผนงานการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร

(Corporate Innovation System)
ให้นําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึง Business Model ใหม่ ๆ
ได้ภายในปี 2564
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ตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2563

หมวดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Technologies) [former EU8]

โครงการวิจัย “การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ”
การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าค ร่่ ว มกัั บ  จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
โดยศููนย์์บริิการวิิชาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ดำำ�เนิินงาน
โครงการวิิจััย “การศึึกษาเทคโนโลยีีและพััฒนาระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วย
พลัังงานขยะ” เพื่่�อนำำ�เสนอนวััตกรรมใหม่่ในการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า
จากเชื้้�อเพลิิงเหลวทดแทนดีีเซลที่่� ได้้จากขยะพลาสติิกและชีีวมวล
ที่่� ป ะปนในขยะชุุมชนด้้ ว ยนวัั ต กรรมใหม่่ ที่่� มีี การใช้้ เ ทคโนโลยีี

การแปรรูู ป ขยะพลาสติิ ก และชีีวมวลที่่� ป ะปนในขยะชุุมชนเป็็ น
น้ำำ��มัั น เชื้้� อ เพลิิ ง ทดแทนดีีเซลได้้ ป ระมาณ 2,000 ลิิ ต รต่่ อ วัั น
จากขยะพลาสติิก 3.5 ตัันต่่อวััน และน้ำำ��มัันชีีวภาพได้้ประมาณ 
200 ลิิ ต รต่่ อ วัั น  จากชีีวมวล 0.5 ตัั น ต่่ อ วัั น  ทำำ� การผลิิ ตไฟฟ้้ า
จากน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงทดแทนดีีเซลที่่�ผลิิตได้้ที่่�กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า 200 kW
และช่่วยลดปััญหาขยะพร้้อมกัับการผลิิตไฟฟ้้าอย่่างยั่่�งยืืน

แผนผังระบบแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำ�มันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล
กาซที่ไดรับการทำความสะอาดแลว

หนวย
ทำความสะอาด
กาซเสีย

ระบบปอน
วัตถุดิบ
หนวยควบแนน
(เปลี่ยนสภาวะจากแกส
เปนของเหลว/ของแข็ง)

เครื่องปฏิกรณแบบสกรู
(Screw type Reactor)

Diesel และ
Naphtha/Gassoline

ระบบปอนแกสเชื้อเพลิง
กลับเขาสูเตาเผา
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(กิโลกรัม)
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อัตราการป้อน
กิโลกรัม/
อุณหภูมิ
ชัว่ โมง
เครือ่ งปฏิกรณ์
๐
(กิโลกรัม/
C
นาที)

น้�ำ มัน
ไพโรไลซิส
ลิตร (% wt)

กากของแข็ง
กิโลกรัม
(%)

11/6/2563

3+7

630

90 (1.5)

385

460 (65.7)

70.5 (11.2)

12/6/2563

3+5

400

80 (1.3)

380

310 (69.7)

38.0 (9.50)

13/6/2563

3+5

300

60 (1.0)

380

180 (54.0)

24.5 (8.16)

14/6/2563

หยุุดตรวจสภาพเครื่อ�่ งปฏิิกรณ์์

15/6/2563

3+4

300

75 (1.25)

400

195 (58.5)

32 (10.6)

16/6/2563

3+4.5

337.5

75 (1.25)

425

265 (70.6)

30.5 (9.0)

ตารางที่่� 1 ผลการเดิินระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานขยะด้้วยการแปรรููปขยะพลาสติิกเป็็นน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงทดแทนดีีเซล
ผลการทดสอบเดิินระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานขยะระหว่่างวัันที่่� 11 - 16 มิิถุุนายน 2563 โดยการป้้อนวััตถุุดิิบ (ขยะพลาสติิกและ
ชีีวมวล) ปริิมาณ 300 - 630 กิิโลกรััม ที่่�อััตราการป้้อน 75 - 90 กิิโลกรััม/ชั่่�วโมง ในช่่วงอุุณหภููมิิ 380 - 425 องศาเซลเซีียส พบว่่า
ได้้ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง 1,269 กิิโลกรััม กาก (ของแข็็ง) 195.5 กิิโลกรััม และแก๊๊สเชื้้�อเพลิิง 503 กิิโลกรััม โดยในส่่วนของน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิงที่่�เก็็บได้้ในเครื่่�องควบแน่่นตััวที่่� 1 มีีองค์์ประกอบของดีีเซลร้้อยละ 48, แนฟทา (เบนซีีน) ร้้อยละ 15.9, เคโรซีีน (น้ำำ��มัันก๊๊าด)
ร้้อยละ 14.8, และลองเรสซิิดิิว (น้ำำ��มัันหนััก) ร้้อยละ 21.3 และในเครื่่�องควบแน่่นตััวที่่� 2 ได้้แนฟทาเป็็นองค์์ประกอบหลััก ร้้อยละ 92.4
100

หยุุดตรวจสภาพเครื่อ�่ งปฏิิกรณ์์

ร้้อยละผลได้้ (wt.%)

80
60
40
20
0
11/6/2563

Solid
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12/6/2563

Liquid

13/6/2563

14/6/2563

15/6/2563

16/6/2563

Gas
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เครื่อ�่ งควบแน่่น 1

เครื่อ�่ งควบแน่่น 2

21.3%

48%

14.8%

15.9%

92.4%

4.9%
0.5% 2.2%
น้ำำ�มั
� นั หนััก
(Long Residue)

กากของแข็ง

น้ำำ�มั
� นั ดีีเซล
(Diesel)

น้ำำ�มั
� นั ก๊๊าด
(Kerosene)

น้ำ�มันดีเซลฟอกและไม่ฟอกสี

ปิิโตรเคมีี
(Naphtha)

น้ำ�มันเบนซินฟอกและไม่ฟอกสี

รููปที่่� 2 องค์์ประกอบของผลิิตภััณฑ์์และสััดส่่วนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงทดแทนดีีเซลที่่�ผลิิตได้้
จากความสำำ�เร็็จในการศึึกษาเทคโนโลยีีและพััฒนาระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานขยะ ส่่งผลให้้ กฟภ. และจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
โดยศููนย์์บริิการวิิชาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยได้้พััฒนานวััตกรรมใหม่่ในการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า 200 kW จากเชื้้�อเพลิิงเหลว
ทดแทนดีีเซลที่่� ไ ด้้ จ ากขยะพลาสติิ ก และชีีวมวลที่่� ป ะปนในขยะชุุมชน ซึ่่� ง จะเป็็ น นวัั ต กรรมต้้ น แบบอย่่ า งยั่่� ง ยืืนที่่� เ หมาะสม
สำำ�หรัับการขยายผลไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�ยัังไม่่เข้้าถึึงระบบไฟฟ้้า
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การจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมปี ระสิทธภิ าพ
ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ องค์์ ก ร [103-1]: ในฐานะองค์์ ก รชั้้� น นำำ�
ด้้านพลัังงานของประเทศ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคโดยสายงานวางแผน
และพัั ฒ นาระบบไฟฟ้้ า ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การบริิ ห ารจัั ด การ
ด้้านพลัังงาน เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการบริิหารจััดการพลัังงานจะเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้ประกาศนโยบายอนุุรัักษ์์
พลัังงาน แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารการจััดการพลัังงานการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการประหยััดพลัังงาน ทั้้�งอาคาร
สำำ�นัั ก งานใหญ่่ แ ละทุุกสำำ�นัั ก งานเขต ผ่่ า นกิิ จ กรรมการสร้้ า ง
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[102-11]

ความตระหนัักเพื่่�อให้้พนัักงานปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในการประหยััด
พลัังงาน และปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของอุุปกรณ์์ โดยครอบคลุุม
การดำำ�เนิินงานโดยตรงของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคในการให้้บริิการไฟฟ้้า
ทั้้�ง 74 จัังหวััดทั่่�วประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วย การผลิิตไฟฟ้้า การจััดส่่ง
ไฟฟ้้า การจำำ�หน่า่ ยไฟฟ้้า โดยนำำ�หลักั เกณฑ์์การประเมิินประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) เข้้ามาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือเพื่่อ� ช่่วย
บริิหารจััดการให้้องค์์กรมีีศัักยภาพในการดำำ�เนิินงานมากขึ้้�น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย [103-2]
•	ยกระดัับตััวชี้้�วััดที่่�เหมาะสมด้้านเศรษฐกิิจ
และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ของการให้้บริิการของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคและกำำ�หนดแผนงาน
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
ขององค์์กรเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
และยุุทธศาสตร์์ของประเทศ

กลยุทธ์ [103-2]
•	ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยใช้้ข้้อมููลจากผลการประเมิิน
ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
•	การจััดทำำ�บััญชีีรายการด้้านเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม
โดยการรวบรวมข้้อมููลปีีฐานมาใช้้เปรีียบเทีียบผล
การปรัับปรุุง Eco-Efficiency ในการดำำ�เนิินงานของ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค โดยรวบรวมข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2563 เป็็นตััวประกอบ

การบริหารจัดการ [103-2]
• กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินการวััดและประเมิินในเรื่่�องของประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency)
	ตามแนวทาง ISO 14045 ประกอบด้้วย 5 ขั้้�นตอน
1 การกำำ�หนดเป้้าหมายและขอบเขตการดำำ�เนิินงาน
2 การประเมิินสิ่่�งแวดล้้อมและการประเมิินมููลค่่าเศรษฐกิิจ
3 การประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
4 การแปลผลการศึึกษา
5 การประยุุกต์์ ใช้้
	กำำ�หนดแนวทางและแผนระยะกลางในการประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) 3 ปีี
(พ.ศ. 2562 - 2564) เพื่่�อลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการใช้้ทรััพยากรหรืือวััตถุุดิิบในการผลิิต
และการบริิการ พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องโดยใช้้ข้้อมููล
จากผลการประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
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ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]
การดำ�เนินกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2561

(ปีฐาน) กับปี 2563 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2563 สามารถดำ�เนินการได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐาน คิดเป็น

1.0666 เท่า
การดำ�เนินงานตามแนวทาง ISO 14045

ในส่วนของกระบวนการกำ�หนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมิน
การประเมินสิ่งแวดล้อม และการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส่งผลให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำ�เนินการได้ตามเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์ระดับ 5 ที่กำ�หนดค่า Factor X

เท่ากับ

1.0636

ดำ�เนินการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Fixed
Speed เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter
ที่ใช้สารทำ�ความเย็น R-32 ซึ่งมีคุณสมบัติ ไม่ทำ�ลายชั้นโอโซน
และส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยกว่าสารทำ�ความเย็น R410A
ถึง 3 เท่า และยังให้ประสิทธิภาพการทำ�ความเย็นมากกว่า R22
ถึงร้อยละ 60 จำ�นวน 1,543 เครื่อง และเปลี่ยนเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพจำ�นวน 15 เครื่อง
ส่งผลให้ ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดการใช้พลังงานได้

ร้อยละ
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2.07 จากปี 2562

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3] :

•

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 579,962 kg CO2eq
•

การดำ�เนินงานของ Green Office

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 200,000 kg CO2eq
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ตารางสรุปผลการดำ�เนินงาน
Performance
ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการสื่อสารนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต [205-2]

ประเภท

จำ�นวนผู้ได้รบั การสื่อสารนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกยี่ วกับ
การต่อต้านทุจริตขององค์กร

สัดส่วน
ร้อยละ

คณะกรรมการ

15

100

สำ�นักงานใหญ่

3,537

94.75

ภาคเหนอื

5,412

97.30

ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

6,547

99.60

ภาคกลาง

6,901

99.64

ภาคใต้

5,284

100

1,770

83.33

พนักงานจำ�แนกตามพืน้ ที่

พันธมิตรทางธุรกิจ
คูค่ า้ /คูค่ วามร่วมมอื
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ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต [205-2]

ประเภท

จำ�นวนผู้ได้รบั การฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกยี่ วกับ
การต่อต้านทุจริตขององค์กร

สัดส่วน
ร้อยละ

คณะกรรมการ

9

69.23

สำ�นักงานใหญ่

9,702

100

ภาคเหนอื

2,234

40.07

ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

1,291

19.52

ภาคกลาง

1,464

21.09

ภาคใต้

135

2.55

พนักงานจำ�แนกตามพืน้ ที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การจัดการข้อร้องเรียน

ข้อมูลร้องเรียน
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จำำ�นวน
ข้้อร้้องเรีียน
ทั้้�งหมด

จำำ�นวน
การตอบสนอง
ต่่อข้้อร้้องเรีียนได้้
ภายใน 15 วััน

สััดส่่วนร้้อยละ
ของจำำ�นวน
ข้้อร้้องเรีียน
ที่่�ได้้รัับการตอบสนอง
ภายใน 15 วััน

จำำ�นวน
การตอบสนอง
ต่่อข้้อร้้องเรีียนได้้
ภายใน 30 วััน

สััดส่่วนร้้อยละ
ของจำำ�นวน
ข้้อร้้องเรีียน
ที่่�ได้้รัับการตอบสนอง
ภายใน 30 วััน

ปี
2559

1,966

-

-

1,800

91.56

ปี
2560

3,689

-

-

3,666

99.38

ปี
2561

4,246

3,196

75.27

4,236

99.76

ปี
2562

5,036

4,378

86.93

5,028

99.84

ปี
2563

4,954

4,294

86.68

4,794

96.77

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

ร้อยละของผลการดำ�เนินงานจัดการข้อร้องเรียน
ผลการดำ�เนินงานปี 2563
(ร้อยละ)

96.77

จากเป้าหมาย ร้อยละ 100

ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน
30 วัน

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
(ร้อยละ)

86.68

จากเป้าหมาย ร้อยละ 70

ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน
15 วัน

ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองข้อร้องเรียนแต่ละประเภท
1
คุณภาพ

3
การจดหน่วย/
แจ้งค่าไฟฟ้า

2
การให้บริการ

8

13

5
พฤติกรรม
พนักงาน

ประเภทข้้อร้้องเรีียน

8

6
อืน่ ๆ

12

ค่่าเฉลี่่ย� ในการตอบสนอง (วััน)

16

4
การถูกงด
จ่ายไฟฟ้า

7

ค่าเฉลี่ยรวม
ในการตอบสนอง
ข้อร้องเรียน
ทุกประเภท

11

หมายเหตุุ: คุุณภาพ หมายถึึง ค่่าเฉลี่่ย� ในการตอบสนองข้้อร้้องเรีียน ได้้แก่่ ไฟฟ้้าเกิิน 8 วััน, ไฟฟ้้ากะพริิบ 9 วััน, ไฟฟ้้าดัับบ่่อย 8 วััน, ไฟฟ้้าตก 8 วััน, ไฟฟ้้ารั่่ว� 9 วััน,
ไฟฟ้้าลััดวงจร 7 วััน, อื่่น� ๆ 7 วััน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ [102-7] [201-1]
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
ที่สร้างขึน้ และจำ�หน่ายออก
(Direct Economic Value Generated
and Distributed)

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)

ปี 2563
(ล้านบาท)

499,253.86

519,767.94

490,109.53

(1) มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

รายได้้
(Revenues)

482,963.42

(2) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่จำ�หน่ายออก (Economic Value Distributed)

ต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน
(Operating Costs)

428,118.63

451,684.60

475,679.05

453,831.40

ค่่าจ้้างและผลประโยชน์์พนักั งาน
(Employee Wages and Benefits)

24,662.89

23,849.55

27,397.41

22,264.78

เงิินที่่ชำ� �ำ ระแก่่เจ้้าของเงิินทุุน
(Payments to Providers of Capital)

3,056.45

2,903.44

2,657.44

2,740.18

เงิินที่่ชำ� �ำ ระให้้แก่่รัฐั
(Payments to Government)

13,857.00

13,350.00

6,715.00

11,343.52

การลงทุุนในชุุมชน
(Community Investment)

294.54

262.09

739.36

777.17

12,973.91

7,204.18

6,579.68

(847.52)

(1) - (2) มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสะสม
(Economic Value Retained)

หมายเหตุุ: อ้้างอิิง https://www.pea.co.th/เกี่่ย� วกัับเรา/ผลการดำำ�เนิินงาน/งบการเงิินและผลประกอบการ
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ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า [EU10]
การพยากรณ์จำ�นวนผู้ ใช้ไฟฟ้า จำ�แนกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้า [EU10]
ค่าจริง

ค่าพยากรณ์ (ราย)

ข้อมูล
2563
บ้้านอยู่่�อาศััย

18,308,892

2563

2564

2565

2566

18,174,859 18,513,412 18,874,388 19,240,538

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

2.76

2.01

1.86

1.95

1.94

กิิจการขนาดเล็็ก

1,681,395

1,701,308

1,730,643

1,762,139

1,794,952

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

0.98

2.17

1.72

1.82

1.86

กิิจการขนาดกลาง

82,606

84,525

87,716

90,964

94,204

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

2.07

4.44

3.78

3.70

3.56

กิิจการขนาดใหญ่่

7,453

7,275

7,438

7,638

7,855

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

4.35

1.86

2.24

2.70

2.83

กิิจการเฉพาะอย่่าง

13,688

14,839

15,631

16,493

17,402

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(3.28)

4.85

5.34

5.52

5.51

องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร

1,063

1,140

1,174

1,214

1,257

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(1.21)

5.96

2.95

3.45

3.49

สููบน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร

5,871

5,906

6,226

6,509

6,803

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(0.14)

0.46

5.42

4.55

4.51

ไฟชั่่�วคราว

371,422

358,557

367,583

377,260

387,383

5.50

1.85

2.52

2.63

2.68

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ
รวมทั้้�งหมด
เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

20,472,390
2.66

20,348,409 20,729,824 21,136,607 21,550,393
2.03

1.87

1.96

1.96

หมายเหตุุ: การพยากรณ์์จำำ�นวนผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าทั้้�งหมด ไม่่รวมประเภทผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าแบบไม่่คิิดมููลค่่า อาทิิ ไฟแสงสว่่างถนน ไฟสาธารณะ เป็็นต้้น
(อ้้างอิิงความคลาดเคลื่่�อนของข้้อมููลพยากรณ์์)
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การพยากรณ์หน่วยจำ�หน่าย จำ�แนกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้า [102-7] [EU10]
ค่าจริง

ค่าพยากรณ์ (จิกะวัตต์-ชัว่ โมง: GWh)

ข้อมูล
2563

2563

2564

2565

2566

37,167

36,597

38,110

39,722

41,401

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

6.48

4.85

4.13

4.23

4.23

กิิจการขนาดเล็็ก

13,911

14,591

15,190

15,813

16,459

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(1.16)

3.67

4.11

4.10

4.09

กิิจการขนาดกลาง

21,554

23,427

24,221

25,047

25,889

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(3.82)

4.54

3.39

3.41

3.36

กิิจการขนาดใหญ่่

54,711

60,492

61,880

63,476

65,013

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(5.45)

4.54

2.29

2.58

2.42

กิิจการเฉพาะอย่่าง

3,094

4,787

5,020

5,264

5,517

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(31.75)

5.61

4.87

4.85

4.81

71

77

79

82

84

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(7.55)

0.05

3.21

3.24

3.27

สููบน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร

417

483

547

605

663

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(10.89)

3.30

13.21

10.51

9.67

925

994

1,003

1,013

1,024

(5.23)

1.87

0.93

0.98

1.01

รวมทั้้�งหมด (ไม่่รวมไฟฟ้้าไม่่คิิดมููลค่่า)

131,849

141,448

146,050

151,022

156,050

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(2.56)

4.54

3.25

3.40

3.33

ไฟฟ้้าไม่่คิดมู
ิ ลู ค่่า

3,018

3,039

3,188

3,337

3,486

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

5.19

5.90

4.90

4.68

4.47

บ้้านอยู่่�อาศััย

องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร

ไฟชั่่�วคราว
เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

หมายเหตุุ: ไฟฟ้้าไม่่คิิดมููลค่่า ประกอบด้้วย 1) ไฟฟ้้าอาคารสำำ�นัักงานและสถานีีไฟฟ้้าของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค 2) ไฟฟ้้าถนนทางหลวงและไฟฟ้้าสาธารณะ
3) ไฟฟ้้าทหารผ่่านศึึก 4) ไฟฟ้้าเรืือนรัับรอง 5) ไฟฟ้้าอื่่�น ๆ เช่่น ไฟฟ้้าลานกีีฬา ไฟฟ้้ารัักษาความปลอดภััย บรรเทาสาธารณภััย ไฟฟ้้าราชพิิธีี
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การพยากรณ์หน่วยซื้อ [EU10]
ค่าจริง

ค่าพยากรณ์

ข้อมูล
2563

2563

2564

2565

2566

ส่วนที่ซือ้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

พลัังงานไฟฟ้้า (จิิกะวััตต์์-ชั่่�วโมง)

131,558

141,633

146,347

151,605

156,997

พลัังไฟฟ้้าสููงสุุด (เมกะวััตต์์)

20,001

21,324

22,006

22,763

23,540

ส่วนที่ซือ้ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

พลัังงานไฟฟ้้า (จิิกะวััตต์์-ชั่่�วโมง)

47

108

108

108

108

พลัังไฟฟ้้าสููงสุุด (เมกะวััตต์์)

2

12.3

12.3

12.3

12.3

พลัังงานไฟฟ้้า (จิิกะวััตต์์-ชั่่�วโมง)

90

105

105

105

105

พลัังไฟฟ้้าสููงสุุด (เมกะวััตต์์)

7

12

12

12

12

10,982

10,839

11,146

11,299

11,378

935

836

874

891

900

พลัังงานไฟฟ้้า (จิิกะวััตต์์-ชั่่�วโมง)

142,677

152,684

157,705

163,116

168,587

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(2.29)

4.57

3.29

3.43

3.35

พลัังไฟฟ้้าสููงสุุด (เมกะวััตต์์)

20,945

22,184

22,904

23,679

24,464

เพิ่่�ม/(ลด) ร้้อยละ

(4.08)

1.59

3.24

3.38

3.32

ส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคผลิต

ส่วนที่ซือ้ จากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)

พลัังงานไฟฟ้้า (จิิกะวััตต์์-ชั่่�วโมง)
พลัังไฟฟ้้าสููงสุุด (เมกะวััตต์์)
รวม

หมายเหตุุ: อ้้างอิิงความคลาดเคลื่่�อนของข้้อมููลพยากรณ์์
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อ้างอิงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลพยากรณ์

ค่่าพยากรณ์์ ปีี 2563 - 2566 เป็็นค่่าพยากรณ์์ความต้้องการ
ไฟฟ้้าระยะสั้้�น ที่่�ใช้้สำำ�หรัับจััดทำำ�งบประมาณประจำำ�ปีี 2563 - 2564
ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
ขอบเขตและสมมติฐานที่ใช้ ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ดังนี้

1) ค่่ า พยากรณ์์ ฯ กรอบปีี 2562 - 2567 สำำ�หรัั บ จัั ดทำำ�
งบประมาณของ 3 การไฟฟ้้า ประจำำ�ปีี 2563 - 2564
2) ประมาณการแนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยหรืือผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยสำำ�นัักงาน
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ชุุด 25 กรกฎาคม 2560
3) ใช้้แบบจำำ�ลองการพยากรณ์์ความต้้องการไฟฟ้้าเพื่่�อการ
อนุุรัักษ์์พลัังงานในระยะยาวที่่� ได้้ปรัับปรุุงโดยคณะเศรษฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ประกอบด้้วย
3.1 แ บบจำำ� ลอง End-use Model จากข้้ อ มูู ล
การสำำ�รวจเครื่่�องใช้้ฟ้้าของกลุ่่�มบ้้านอยู่่�อาศััย และ
ข้้อมููลอาคารและโรงงานควบคุุมของกรมพััฒนา
พลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน (พพ.)
3.2 แบบจำำ�ลองเศรษฐมิิติิ (Econometric Model)
4) ข้้อมููลลัักษณะการใช้้ไฟฟ้้า (Load Profile) ปีี 2560 ซึ่่�งจะ
ถููกกำำ�หนดให้้เป็็นปีีฐาน
5) ค่่าพยากรณ์์การผลิิตไฟฟ้้าของผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าขนาดเล็็กมาก
(VSPP) แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน

5.1. โครงการที่่มีี� อยู่่�ในปััจจุบัุ นั (Existing) และโครงการ
ที่่�มีีพัันธะผููกพัันกัับภาครััฐ ได้้แก่่ โครงการที่่�จ่่าย
ไฟฟ้้าเข้้าระบบไฟฟ้้าแล้้ว (COD) โครงการที่่�มีี
สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าแล้้วและอยู่่�ระหว่่างรอ COD
และโครงการที่่�มีีการตอบรัับซื้้�อไฟฟ้้าแล้้ว (ไม่่รวม
สถานะยื่่� น คำำ�ข อแต่่ ยัั ง ไม่่ ต อบรัั บ ซื้้� อ ) สำำ�หรัั บ
(PEA Self-Generation) และส่่ ว นที่่� ซื้้� อ จาก
พพ. พิิจารณาจากค่่าที่่�มีีในปััจจุุบััน
5.2. โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนใหม่่ตามแผน
(AEDP)
6) ข้้อมููลตััวแทนลัักษณะการผลิิตไฟฟ้้าของ VSPP (Typical
Gen. Profile) ปีี 2561 จากผลการศึึกษา Dependable
Capacity Factor เดืือน มีี.ค. - พ.ค. ของ กฟผ. ปีี 2557
และข้้อมููล FIT ที่่� สนพ. เสนอ กพช. ปีี 2557
7) กำำ�หนดหน่่วยสููญเสีียเป็็นร้้อยละ 5.4 (ค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง
5 ปีี) ตลอดปีีพยากรณ์์ฯ  

ขอบเขตและสมมติฐานที่ใช้ ในการพยากรณ์จำ�นวนผู้ ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1) คำำ�นวณหน่่วยการใช้้ไฟฟ้้าต่่อรายต่่อปีีในอดีีต 
2) พยากรณ์์หน่่วยการใช้้ไฟฟ้้าต่่อรายต่่อปีี ซึ่่�งกำำ�หนดให้้คงที่่�ตลอดปีีพยากรณ์์
3) คำำ�นวณค่่าพยากรณ์์จำำ�นวนผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า ด้้วยค่่าพยากรณ์์ความต้้องการไฟฟ้้าต่่อหน่่วยต่่อรายต่่อปีี
ค่่าพยากรณ์์ดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นบนสมมติิฐานที่่�ไม่่ได้้ประเมิินผลกระทบของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19
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การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [EU12]
เป้าหมายการสูญเสียรวม
(Total target loss)

6

5.28

5.18

5.20

5.54

2560

2561

2562

2563

4
2
0

สััดส่่วนร้้อยละของการสููญเสีียพลัังงานไฟฟ้้าเทีียบกัับพลัังงานรวม

การสูญเสียรวม
(Total loss)

6

5.12

5.36

5.37

5.47

2560

2561

2562

2563

4
2
0

สััดส่่วนร้้อยละของการสููญเสีียพลัังงานไฟฟ้้าเทีียบกัับพลัังงานรวม

หมายเหตุุ: ข้้อมููลจากรายงานหน่่วยสููญเสีียปีี 2563 (ปรัับปรุุงเมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564)
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ดัชนีจ�ำ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) [EU28] และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) [EU29]
ประเภทดัชนจี �ำ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIFI)
และดัชนรี ะยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIDI)

2560

2561

2562

2563

เป้าหมายดัชนจี �ำ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIFI)

4.61

3.86

3.17

2.74

ผลดัชนีจ�ำ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIFI)

4.50

3.81

3.10

2.65

เป้าหมายดัชนจี �ำ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIFI)
12 เมืองใหญ่

1.314

1.120

1.174

1.036

ผลดัชนีจ�ำ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIFI)
12 เมืองใหญ่

1.232

1.174

1.036

0.893

เป้าหมายดัชนรี ะยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIDI)

118.85

87.08

75.78

57.58

ผลดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIDI)

118.70

89.82

73.82

57.52

เป้าหมายดัชนรี ะยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง
(SAIDI) 12 เมอื งใหญ่

18.446

14.784

14.853

13.364

ผลดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดขอ้ ง (SAIDI)
12 เมืองใหญ่

16.528

14.853

13.364

10.558

หมายเหตุุ: - ข้้อมููลจากรายงานผลการประเมิินดััชนีีความเชื่่�อถืือได้้ของระบบไฟฟ้้าของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค 36 การไฟฟ้้าจุุดรวมงาน (รวมสัังกััด) ที่่�มีีค่่า
มากที่่�สุุด 12 เมืืองใหญ่่ และนิิคมอุุตสาหกรรม (SAIFI&SAIDI) สะสม 12 เดืือน สถานะ 26 มกราคม 2564
- ค่่าดััชนีีฯ SAIFI&SAIDI ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคไม่่นัับรวมในส่่วนของ 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
- ค่่าดััชนีีฯ SAIFI&SAIDI 12 เมืืองใหญ่่ นัับรวมเฉพาะเหตุุการณ์์กระแสไฟฟ้้าขััดข้้อง และขอดัับไฟ ปฏิิบััติิงานฉุุกเฉิิน ที่่�เกิิดจากอุุปกรณ์์ป้้องกัันที่่�
สถานีีไฟฟ้้าต้้นทาง (Circuit Breaker) ทำำ�งานเท่่านั้้�น
- เป้้าหมายดััชนีีจำำ�นวนครั้้�งที่่�ไฟฟ้้าขััดข้้อง (SAIFI) และเป้้าหมายดััชนีีระยะเวลาที่่�ไฟฟ้้าขััดข้้อง (SAIDI) จากเกณฑ์์ประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
- เป้้าหมายดััชนีีจำำ�นวนครั้้�งที่่�ไฟฟ้้าขััดข้้อง (SAIFI) 12 เมืืองใหญ่่ และเป้้าหมายดััชนีีระยะเวลาที่่�ไฟฟ้้าขััดข้้อง (SAIDI) 12 เมืืองใหญ่่ การไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาคกำำ�หนดเอง
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ตัวอย่าง แผนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โดยคำ�นึงถึงการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และสถานะทางการเงิน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [former EU6]
โครงการ
ที่อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดการดำ�เนินการ

โครงการพัฒนา
ระบบส่งและจำ�หน่าย
ระยะที่ 1

1) พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิม่ ขึ้นได้อย่างเพียงพอ
2) เพิม่ ประสิทธภิ าพความมัน่ คงและความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า และลดปัญหาในด้านการปฏิบตั กิ ารและบำ�รุงรักษา
3) เพิม่ ขีดความสามารถและประสิทธภิ าพของระบบส่งและ
ระบบจำ�หน่ายให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธภิ าพ
และปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4) ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย
5) ติดตง้ั และเปลยี่ นหม้อแปลงไฟฟ้ากำ�ลัง ติดตง้ั อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อปรับปรุงและ
เชื่อมโยงระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว แหล่งชุมชนต่าง ๆ
ทัง้ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายเดิม ผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายใหม่ และพื้นที่สำ�คัญ
ให้มีขีดความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น

• ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและ
ระบบสายส่ง 115 kV
• ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า
และระบบไฟฟ้า 115 kV
เพื่อเพิม่ ความมัน่ คง
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง
22/33 kV
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงต่ำ� 

โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา แบบ
โครงขา ยไฟฟา
ขนาดเล็กมาก
(Micro Grid)
ทีอ่ �ำ เภอแมส ะเรียง
จังหวัดแมฮ อ งสอน

(1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก
(Microgrid Controller)
(2) เพื่อการวางแผนและปฏิบตั กิ ารระบบไฟฟาที่มีแหลงผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กประเภทตาง ๆ ใหสามารถใชศักยภาพของระบบ
ไดสูงสุด เปนการเพิม่ ความมัน่ คง ความเชื่อถือได และ
คุณภาพของระบบไฟฟาโดยรวม
(3) เพื่อลดระยะเวลาและคาใชจายในการปฏิบตั กิ ารและ
บํารุงรักษา ลดหนวยสูญเสียในระบบผลิตและจําหนาย
ที่มีระยะทางไกล
(4) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบไฟฟา
ในพื้นที่ใหเปนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)
และการผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน

พื้นที่ดำ�เนินการ: อำ�เภอแมสะเรยี ง
จังหวัดแม่ฮอ งสอน
ปริมาณงาน:
(1) ติดตง้ั โหลดเบรคสวิตชพร้อม
ระบบอุปกรณปองกัน 13 ชุด
(2) กอสรางอาคารควบคมุ
พร้อมติดตง้ั ระบบไมโครกริด 
1 ระบบ
(3) ติดตง้ั Battery Energy
Storage 3 MW/1.5 MWh
1 ชุด
(4) ติดตง้ั ระบบสื่อสาร 1 ระบบ
(5) ติดตง้ั ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
1 ระบบ

รวมงบประมาณโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ
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เงินลงทุน
(ล้านบาท)

เป้าหมายโครงการ

ผลการดำ�เนินงาน

62,678.71

ดำ�เนินการในพื้นที่ 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งพื้นที่ออกเป็น
3 การไฟฟ้าเขต รวมทัง้ สิน้ 12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละการไฟฟ้าเขต
มีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดำ�เนินโครงการ
พัฒนาระบบส่งและจำ�หน่ายระยะที่ 1
สถานะ ธันวาคม 2563
คิดเป็นร้อยละ 26.15

265

(1) เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อแผนความมัน่ คงด้านพลังงานของ
ประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินชีวิต พร้อมทัง้ สร้าง
ความปลอดภัยให้กบั ทรัพย์สนิ ของประชาชน
(2) ระบบผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่มีประสิทธภิ าพ มัน่ คง
และเชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดขอ้ ง และเพิม่ ความพึงพอใจ
ในคุณภาพและบริการให้กบั ลูกค้า
(3) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ช่วยให้การจ่ายไฟด้วย
พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธภิ าพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(4) ลดปัญหาการปฏิบตั กิ ารและบำ�รุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบ
สายส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้า
(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีและ
พัฒนาให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

ดำ�เนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
แบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก
(Micro Grid) ที่อำ�เภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮอ งสอน แล้วเสร็จเมอื่
เดือนมิถุนายน 2563

62,943.71 ล้านบาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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โครงการที่คาดว่า
จะลงทุนใน 3 ปีขา้ งหน้า

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

วัตถุประสงค์

รายละเอียดการดำ�เนินการ

โครงการพัฒนา
ระบบส่งและจำ�หน่าย
ระยะที่ 2 (คพจ.2)

1) พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่
ให้เป็นสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation
System) ตาม IEC 61850 เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้
อย่างมีประสิทธภิ าพ ปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิม่ ขึ้นได้อย่างเพียงพอ
2) เพิม่ ประสิทธภิ าพ ความมัน่ คง และความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ลดปัญหาการปฏิบตั กิ ารบำ�รุงรักษา และ
ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย
3) ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าพื้นที่ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่สำ�คัญ
ให้มีขีดความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น

• ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและ
ระบบสายส่ง 115 kV
• ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า
และระบบไฟฟ้า 115 kV
เพื่อเพิม่ ความมัน่ คง
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง
22/33 kV
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงต่ำ� 

โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก
(Micro Grid)
บนพืน้ ทีเ่ กาะพะลวย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(1) เพื่อสามารถจ่ายไฟให้ประชาชนผูใ้ ช้ไฟบนเกาะพะลวย
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล
(2) สามารถบริหารและจัดการระบบพลังงานไฟฟ้า
ให้มปี ระสิทธภิ าพ
(3) สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
ระบบกักเก็บพลังงาน
(4) ลดการใช้น�ำ้ มันดีเซลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

พื้นที่ดำ�เนินการ: เกาะพะลวย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน:
(1) พลังงานแสงอาทิตย์
1,000 kWp
(2) ระบบกำ�เนิดไฟฟ้าดีเซล
600 kW
(3) ระบบกักเก็บพลังงาน
500 kW/1,500 kWh
(4) อาคารระบบควบคุมโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro
Grid)
(5) ระบบควบคุม Micro Grid
(6) ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อวงจรและ
ระบบสื่อสารในระบบจำ�หน่าย
- แรงสูง (50 SAC)
3.7 วงจร-กม.
- แรงต่ำ� (50 AW)
2.5 วงจร-กม.
(7) หม้อแปลงจำ�หน่าย 400 kVA

รวมงบประมาณโครงการที่คาดว่าจะลงทุนในอีก 3 ปีขา้ งหน้า

รวมทัง้ สิน้
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เงินลงทุน
(ล้านบาท)
77,334

172

เป้าหมายโครงการ

ผลการดำ�เนินงาน

ดำ�เนินการในพื้นที่ 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งพื้นที่ออกเป็น
3 การไฟฟ้าเขต รวมทัง้ สิน้ 12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละ
การไฟฟ้าเขตมีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบ

• คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
โครงการ คพจ.2
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
• ปัจจุบันแต่งตั้งรองผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงาน
ก่อสร้างและบริหารโครงการ
เป็นผู้อำ�นวยการโครงการ

การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของเกาะพะลวยได้อย่างเพียงพอ ภายใต้กรอบระยะเวลา
วงเงินดำ�เนินการของโครงการ

• คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(Micro Grid) บนพื้นที่
เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมอื่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
• ปัจจบุ นั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ความเหมาะสมของที่ดิน

77,506 ล้านบาท

140,449.71 ล้านบาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า [former EU23]
จำ�นวน (ครัวเรือน)

2560

2561

2562

2563

จำ�นวนครัวเรือนทัง้ หมดทัว่ ประเทศไทย

21,513,363

21,885,053

22,276,963

22,614,562

มี ไฟฟ้าใช้แล้ว

21,464,395

21,834,757

22,231,831

22,557,122

21,400,658

21,772,856

22,171,477

22,499,889

62,244

59,925

58,418

55,297

1,493

1,976

1,936

1,936

48,968

50,296

45,132

57,440

22,296

23,559

20,458

17,484

771

436

-

-

25,453

25,794

24,170

38,125

448

507

504

1,831

รายละเอยี ด

• ปักเสาพาดสาย
• ใช้ไฟระบบโซลาร์เซลล์
•
		
		
		
		

อนื่ ๆ (ไฟจากหน่วยงานอนื่ ๆ เช่น
พนื้ ที่ทหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรมอนุรกั ษ์พลังงาน กรมชลประทาน
ไฟฟ้าเอกชน ขอยกเลิกโครงการ
เนอื่ งจากราษฎรย้ายถิ่นฐาน)

คงเหลือ
• อยู่ในพนื้ ที่ปกติและอยูร่ ะหว่างรอจัดเข้าโครงการ
• อยู่ในพนื้ ที่หวงห้าม แต่หน่วยงานเจ้าของพนื้ ที่
		 อนุญาตให้เข้าดำ�เนินการขยายเขตแล้ว
• อยู่ในพนื้ ที่หวงห้าม เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน
		 พนื้ ที่ปกครองราชการทหาร ฯลฯ ต้องขออนุญาต
		หน่วยงานที่เกยี่ วข้อง
• ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เนอื่ งจาก
		 ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

หมายเหตุุ: ข้้อมููลจากส่่วนบริิหารและพััฒนาเทคโนโลยีีการทะเบีียน สำำ�นัักบริิหารการทะเบีียน กรมการปกครอง สถานะ 31 ธัันวาคม 2563
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าที่สำ�คัญ [former EU7]
แนวทาง/มาตรการ DSM
(Demand Side
Management)
การให้้บริิการด้้านการจััดการ
พลัังงานในภาคธุุรกิิจและ
อุุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

สนัับสนุุนการใช้้พลังั งาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในภาคธุุรกิิจ
และอุุตสาหกรรม

กลุม่
กลุ่่�มภาคธุุรกิิจ

กลุม่ เป้าหมาย
ที่ดำ�เนินการในปี 2563
บริิษััท เอสเอไอซีี มอเตอร์์-ซีีพีี จำำ�กัดั
โรงแรมศรีีอู่่�ทองแกรนด์์โฮเทล
โรงแรมวาสิิฏฐีี ซิตี้้ิ � โฮเทล
โรงแรมสองพัันบุุรีี

บริิษััท สยามแม็็คโคร จำำ�กัดั
บริิษััท เสริิมไทยคอมเพล็็กซ์์ จำำ�กัดั
กลุ่่�ม
อุุตสาหกรรม

บริิษััท ไทยแอลกอฮอล์์ จำำ�กัด 
ั (มหาชน),
บริิษััท สินิ เอกพาณิิชย์์ จำำ�กัดั

โรงงานการยาสููบแห่่งประเทศไทย

หจก.เอกนิิติพิ ลกรายดิ้้ง�
บริิษััท พลายงามพาราวู้้�ด จำำ�กัดั

บริิษััท เอเอ รัับเบอร์์ จำำ�กัดั
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วิธีการ
ประเมินผลประหยัด

ผลประหยัด
ปี 2563
(GWh)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เปลี่่ย� นหลอดไฟทั้้ง� หมดเป็็นหลอดประหยััดพลังั งานแบบ LED

IPMVP Option A

1.53

0.15

เปลี่่ย� นเครื่อ�่ งปรัับอากาศแบบแยกส่่วน

IPMVP Option A

0.37

0.15

เปลี่่ย� นเครื่อ�่ งปรัับอากาศแบบแยกส่่วน

IPMVP Option A

0.1

0.15

1) เปลี่่ย� น Chiller เป็็น Oil-Free Magnetic Bearing VSD
Centrifugal Chiller
2) ติิดตั้้ง� VSD เพื่่อ� ควบคุุมความเร็็วมอเตอร์์

IPMVP Option A

0.43

0.15

ติิดตั้้ง� VSD เพื่่อ� ควบคุุมความเร็็วมอเตอร์์

IPMVP Option A

0.07

0.15

เปลี่่ย� นหลอดไฟทั้้ง� หมดเป็็นหลอดประหยััดพลังั งานแบบ LED

IPMVP Option A

0.503

0.15

IPMVP Option A, B

2.589

0.15

1) เปลี่่ย� น Chiller เป็็น Oil-Free Magnetic Bearing
2) เปลี่่ย� น Air Compressor ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้น�
3) เปลี่่ย� นเป็็นหลอดไฟประหยััดพลังั งานแบบ LED

IPMVP Option A, B

5.9

0.15

1) ติิดตั้้ง� ระบบ Auto Drain ที่่ถั� งั เก็็บอากาศ
2) ปิิดปั๊๊ม� ลมช่่วงพัักเที่่ย� ง

IPMVP Option A, B

0.144

0.15

1) ติิดตั้้ง� VSD เพื่่อ� ควบคุุมความเร็็วมอเตอร์์
2) เปลี่่ย� นไปใช้้มอเตอร์์ประสิิทธิิภาพสููง
3) เปลี่่ย� นสายพาน
4) บำำ�รุงุ รัักษาสายพาน

IPMVP Option A, B

0.511

0.15

1) เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพในระบบอััดอากาศ
2) เปลี่่ย� นไปใช้้มอเตอร์์ประสิิทธิิภาพสููง
3) ลดลมรั่่ว�

IPMVP Option A, B

0.05

0.15

เทคโนโลยี/
แนวทางการปรับปรุง

1)
2)
3)
4)

ติิดตั้้ง� VSD ที่่� Cooling Tower
เปลี่่ย� นใบพััดลมที่่� Cooling Tower
ลดลมรั่่ว�
เปลี่่ย� น Steam Trap ที่่ชำ� �รุ
ำ ดุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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แนวทาง/มาตรการ DSM
(Demand Side
Management)
การให้้บริิการด้้านการจััดการ
พลัังงานในภาคธุุรกิิจและ
อุุตสาหกรรม

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

กลุม่

สนัับสนุุนการใช้้พลังั งาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในภาคธุุรกิิจ
และอุุตสาหกรรม

ภาคสถาบััน

ภาคผนวก

กลุม่ เป้าหมาย
ที่ดำ�เนินการในปี 2563
โรงพยาบาลค่่ายสุุรนารีี

รวม
งานส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน สนัับสนุุนการใช้้พลังั งาน
ในภาครััฐ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในภาครััฐ

ภาคสถาบััน

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

รวม
กลุ่่�มภาคธุุรกิิจ

งานส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
ในสำำ�นักั งานการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิภิ าค

อาคารสำำ�นักั งานการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค

รวม
รวมทั้้ง� สิ้้น�
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เทคโนโลยี/
แนวทางการปรับปรุง

วิธีการ
ประเมินผลประหยัด

ผลประหยัด
ปี 2563
(GWh)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1) ติิดตั้้ง� VSD ที่่ปั๊๊� ม� น้ำำ� 
� Chiller จำำ�นวน 2 ชุุด
2) ปิิดปั๊๊ม� น้ำำ�� เย็็นบางเครื่อ�่ งในช่่วงที่่มีี� โหลดน้้อย

IPMVP Option A, B

0.501

0.15

12.698

1.8

5.02

1

5.02

1

0.15

2.34

0.15

2.34

17.868

5.14

เปลี่่ย� นเครื่อ�่ งปรัับอากาศแบบรวมศููนย์์ (Chiller) ประสิิทธิิภาพสููง
จำำ�นวน 15 เครื่อ�่ ง

เปลี่่ย� นเครื่อ�่ งปรัับอากาศแบบแยกส่่วนในอาคาร
สำำ�นักั งานใหญ่่การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค จำำ�นวน 90 เครื่อ�่ ง

IPMVP Option B

IPMVP Option A

หมายเหตุุ: - ข้้อมููลจากรายงานผลการดำำ�เนิินงานโครงการนำำ�ร่่องมาตรการส่่งเสริิมการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายพลัังงาน
(Energy Efficiency Resource Standards: EERS) ปีี 2563
- วิธีีิ การประเมิินผลประหยััด โดยการตรวจวััดการใช้้พลังั งานก่่อนและหลัังการปรัับปรุุงอุุปกรณ์์ ตามคู่่�มืือมาตรฐานการตรวจวััดและพิิสูจน์
ู ผ์ ลประหยััด
ของกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน (พพ.) ซึ่่�งอ้้างอิิงตาม International Performance Measurement and Verification
Protocol (IPMVP) ซึ่่ง� เป็็นระเบีียบวิิธีีอ้า้ งอิิงสำำ�หรับั การตรวจวััดและพิิสูจน์
ู ผ์ ลประหยััดที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� โดย EVO (Efficiency Valuation Organization)
เพื่่�อนำำ�มาช่่วยกระตุ้้�นการลงทุุนในโครงการด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงาน โดยมีีทางเลืือกในการพิิสููจน์์ผล ดัังนี้้�
Option A: วััดย่่อยเฉพาะตััวแปรหลััก (Retrofit Isolation: Measure Key Parameters) ตรวจวััดเฉพาะตััวแปรหลััก (Key Parameter) ที่่�มีีผลต่่อ
ผลประหยััด รูปู แบบการตรวจวััดเป็็นแบบชั่่ว� ขณะระยะสั้้น� หรืือต่่อเนื่่อ� ง ขึ้้�นกัับตััวแปรนั้้น� คงที่่หรืื
� อไม่่ ค่า่ ที่่�ไม่่ใช้้ตัวั แปรหลัักให้้ค่า่ ประเมิิน
จากอดีีตข้้อมููลผู้้�ผลิิตหรืือแหล่่งอ้้างอิิง แต่่ต้้องแสดงที่่�มาและความสมเหตุุสมผล และมีีการวิิเคราะห์์ค่่าความไม่่แน่่นอน
Option B: วััดย่่อยทุุกตััวแปร (Retrofit Isolation: Measure All Parameters) ตรวจทุุกตััวแปร รููปแบบการวััดระยะสั้้�น จนถึึงตรวจวััดต่่อเนื่่�อง
ขึ้้�นกัับลัักษณะการเปลี่่�ยนแปลงของตััวแปรนั้้�นและระยะเวลารายงานผล
Option C: ดููใบเสร็็จ (Whole Facility) วััดการใช้้พลัังงานรวมทั้้�งโรงงานจากใบเสร็็จ  และตรวจวััดต่่อเนื่่�องตลอดช่่วงการรายงานผล และปรัับ
Baseline ตามตััวแปรอิิสระที่่�เปลี่่�ยนแปลง
Option D: แบบจํําลอง (Calibrated Simulation) หาผลประหยััดจากการใช้้แบบจํําลอง (Simulation) กรณีีดำำ�เนิินมาตรการและไม่่ดำำ�เนิินมาตรการ
โดยมีีการสอบเทีียบให้้เห็็นว่่าแบบจํําลองมีีความเที่่�ยงตรง
- อุุปกรณ์์ควบคุุมความเร็็วรอบมอเตอร์์ (Variable Speed Drive: VSD)
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ภาคผนวก

People

73.71

ร้้อยละ

ร้้อยละ

26.29

100

ร้้อยละ

73.82

ร้้อยละ

ร้้อยละ

100

ร้้อยละ

73.88

29,084

ร้้อยละ

26.25

100

รวม

ร้้อยละ

26.18

26.12

20,962

15,000

22,309

20,000

ร้้อยละ

25.90

22,002

25,000

73.75

ร้้อยละ
ร้้อยละ

21,469

30,000

100

29,659

74.10

ร้้อยละ
ร้้อยละ

21,862

100

30,108

35,000

ร้้อยละ

ร้้อยละ

29,835

พนักงาน (คน)

เพศหญงิ

เพศชาย

28,372

จำ�นวนรวมพนักงานจำ�แนกตามเพศ [102-8]

7,799

7,833

7,797

7,615

7,410

10,000

2559

2560

2561

2562

2563

5,000
0

100

ร้้อยละ

6,063

66.75

2,016

33.25

1,950

4,047

ร้้อยละ

33.27

5,861

ร้้อยละ

66.73

1,958

33.34

5,873

ร้้อยละ

3,915

5,826

ร้้อยละ

66.66

ร้้อยละ

100

1,945

3,881

3,809

ร้้อยละ

33.38

ร้้อยละ

100

ร้้อยละ

66.62

รวม

1,957

1,500

ร้้อยละ

33.94

ร้้อยละ

100

ร้้อยละ

5,766

ร้้อยละ

66.06

4,500
3,000

ร้้อยละ

100

3,911

ร้้อยละ

7,500
6,000

เพศหญงิ

เพศชาย

ลูกจ้าง (คน)

2559

2560

2561

2562

2563

0

รวมทัง้ สิ้น

35,874

35,661

35,532

34,945

34,435

หมายเหตุุ: พนัักงาน หมายถึึง (1) กลุ่่ม� ผู้บ้� ริิหาร ได้้แก่่ รองผู้้�ว่า่ การฯ, ผู้ช่้� ว่ ยผู้้�ว่า่ การฯ/ผู้้�อำ�ำ นวยการไฟฟ้้าเขต/ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั ตรวจสอบภายใน/ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั
กฎหมาย/ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักผู้้�ว่่าการ, ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่าย/ผู้้�จััดการประจำำ�การไฟฟ้้าเขต/ผู้้�จััดการการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ชั้้�น 1, รองผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่าย,
ผู้้�อำ�ำ นวยการกอง, ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์, ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนช่่างการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค, ผู้้�จัดั การการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค ชั้้�น 2 - 3 และตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า,
รอง/ผู้ช่้� ว่ ยผู้้�อำ�ำ นวยการกอง, รอง/ผู้ช่้� ว่ ยผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์, รอง/ผู้ช่้� ว่ ยผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนช่่างการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค, รองผู้้�จัดั การการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค
ชั้้น� 1 - 2, ผู้้�จัดั การการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคสาขา, ผู้ช่้� ว่ ยผู้้�จัดั การการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค ชั้้�น 3, หััวหน้้าแผนก, ผู้้�จัดั การการไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคสาขาย่่อย,
ผู้ช่้� ว่ ยหััวหน้้าแผนก (2) กลุ่่ม� เชี่่ย� วชาญ ได้้แก่่ ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญระดัับ 12 - 13, นัักวิิชาการระดัับ 9 - 11, ผู้้�ชำ�ำ นาญการระดัับ 9, ผู้้�ชำ�ำ นาญการระดัับ 8, นัักวิิชาการ
ระดัับ 7 - 8, พนัักงานวิิชาชีีพระดัับ 7 และ (3) กลุ่่ม� พนัักงานปฏิิบัติั กิ าร ได้้แก่่ นักั วิิชาการ/พนัักงานวิิชาชีีพระดัับ 4 - 6, พนัักงานวิิชาชีีพระดัับ 2 - 3
		ลููกจ้้าง หมายถึึง ลููกจ้้างรายเดืือน ผู้้�ซึ่�่งตกลงทำำ�งานให้้แก่่นายจ้้าง เพื่่�อรัับค่่าจ้้างเป็็นรายเดืือน ซึ่่�งจ้้างตามแผนอััตรากำำ�ลััง รวมถึึงจ้้างประจำำ�
สำำ�นักั ผู้้�ว่า่ การ, สำำ�นักั รองผู้้�ว่า่ การ และสำำ�นักั ผู้ช่้� ว่ ยผู้้�ว่า่ การ เช่่น พนัักงานขัับรถยนต์์ แม่่บ้า้ น เป็็นต้้น [403-1]
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จำ�นวนรวมพนักงานจำ�แนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน [102-8]
กลุม่ พนักงาน
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

4,137
6,099

6,980

7,268
ภาคใต้้

4,105

6,023
6,912
7,196
ภาคใต้้

4,128
5,926
6,944
7,103
ภาคใต้้

4,040

5,769

6,786
7,054
ภาคใต้้

3,917

5,572
6,610

6,953
ภาคใต้้

5,624

5,599

5,558

5,435

5,320

รวม 30,108

รวม 29,835

รวม 29,659

รวม 29,084

รวม 28,372

ปี 2562

ปี 2563

กลุม่ ลูกจ้าง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

สำำ�นักั งานใหญ่่

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

248

1,211

1,350

1,723
ภาคใต้้

249

1,169

1,440

1,704
ภาคใต้้

167

1,233
1,421

1,752
ภาคใต้้

168

1,163

1,525
1,693
ภาคใต้้

170

1,212

1,564
1,775
ภาคใต้้

1,234

1,264

1,300

1,312

1,342

รวม 5,766

รวม 5,826

รวม 5,873

รวม 5,861

รวม 6,063
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ภาคผนวก

การจ้างงานและการพ้นสภาพ [401-1]
พนักงานเข้าใหม่
ขององค์กร
เกณฑ์องค์ประกอบ
พนักงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวนการเปลี่ยนแปลง

954

3.20

1,097

3.70

1,133

3.90

843

2.97

เพศ	ชาย

671

2.25

797

2.25

884

3.04

601

2.12

	หญงิ

283

0.95

300

0.95

249

0.86

242

0.85

ช่วงอายุ อายุ < 30 ปี

872

2.92

966

2.92

916

3.15

764

2.69

อายุ 30 - 50 ปี

82

0.27

131

0.27

213

0.73

79

0.28

อายุ > 50 ปี

0

0.00

0

0.00

4

0.01

0

0.00

228

0.76

306

0.76

232

0.80

145

0.51

ภาคเหนือ

189

0.63

172

0.63

226

0.78

152

0.54

ภาคตะวันออก
เฉยี งเหนือ

165

0.55

259

0.55

218

0.75

162

0.57

ภาคกลาง

188

0.63

198

0.63

273

0.94

240

0.85

ภาคใต้

184

0.62

162

0.62

184

0.63

144

0.51

พืน้ ที่ปฏิบตั งิ าน
	สำ�นักงานใหญ่
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พนักงานพ้นสภาพ
[401-1]

เกณฑ์องค์ประกอบ
พนักงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวนการเปลี่ยนแปลง

1,234

4.14

1,466

4.94

1,704

5.86

1,545

5.45

เพศ	ชาย

253

0.85

1,131

3.81

1,275

4.38

1,098

3.87

	หญงิ

981

3.29

335

1.13

429

1.48

447

1.58

ช่วงอายุ อายุ < 30 ปี

30

0.10

30

0.10

39

0.13

24

0.08

50

0.17

51

0.17

50

0.17

34

0.12

1,154

3.87

1,385

4.67

1,615

5.55

1,487

5.24

196

0.66

219

0.74

225

0.77

208

0.73

ภาคเหนือ

287

0.96

339

1.14

418

1.44

354

1.25

ภาคตะวันออก
เฉยี งเหนือ

253

0.85

321

1.08

415

1.43

376

1.33

ภาคกลาง

266

0.89

326

1.10

329

1.13

335

1.18

ภาคใต้

232

0.78

261

0.88

317

1.09

272

0.96

อายุ 30 - 50 ปี
อายุ > 50 ปี
พืน้ ที่ปฏิบตั งิ าน
	สำ�นักงานใหญ่
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จำ�แนกสาเหตุการพ้นสภาพ [401-1]

สาเหตุการพ้นสภาพ

300 คน
66 คน

เกษียณ
ก่อนอายุครบ
60 ปี

เกษียณ
อายุครบ
60 ปี

ถึงแก่กรรม
ปลด
ออกจากงาน

37 คน

ลาออก
จากงาน
ไล่ออก
จากงาน

1 คน

1,123 คน

ให้ออก
จากงาน
ยกเลิก
การจ้าง

10 คน
8 คน
- คน

รวม 1,545 คน
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร [401-2]
สิทธปิ ระโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

เงินชดเชยหรือเงินเกษียณอายุ
ค่าล่วงเวลาและค่าทำ�งานในวันหยุด
เงินกองทุนสงเคราะห์
ค่าทำ�ศพ

บุคลากร
พนักงาน

ลูกจ้าง

หมายเหตุ
เฉพาะพนักงานเกษียณ/ตามอัตราเงินเดือน
ตามอัตราเงินเดือน
เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก
ตามอัตราเงินเดือน

ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
และเงินทดแทนการขาดรายได้

-

เงินช่วยเหลือบุตร

-

การลาโดยได้รบั เงินเดือนตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด

-

การจ่ายเงินสมทบ

เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ

เฉพาะพนักงานที่มีการอนุมตั ิ

ค่าเช่าบ้าน

ต้องได้รับอนุมัติค่าเช่าบ้าน

ค่าเครือ่ งแบบพนักงาน

เฉพาะพนักงานบางตำ�แหน่ง

ค่าอยูเ่ วรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
เงินเพิม่ พิเศษสำ�หรับผูท้ �ำ งานกะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ตามอัตราเงินเดือน

151

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร [403-6]
สิทธปิ ระโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

ค่าล่วงเวลาและทำ�งานในวันหยุด
ของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในการไฟฟ้า
ที่จา่ ยไฟจากโรงจักรขนาดเล็ก
เงินเพิม่ พิเศษสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ านฮอทไลน์
การจ่ายเงินเพิม่ พิเศษให้พนักงานขับรถยนต์
โดยสารหรือรถเทรลเลอร์
เงินเพิม่ พิเศษสำ�หรับพนักงานขับรถ
การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนพนักงาน
ค่าพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
ค่ารักษาพยาบาล
(ตนเอง, บิดา-มารดา, คูส่ มรส, บุตร)
ค่าเล่าเรียนบุตร

บุคลากร
พนักงาน

ลูกจ้าง

หมายเหตุ
ตามอัตราเงินเดือน

เฉพาะพนักงานช่างฮอทไลน์
เฉพาะตำ�แหน่งพนักงานช่าง
เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ
ลูกจ้าง (ตนเอง, คู่สมรส, บุตร)
-

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

สำ�หรับพนักงานผู้หญิง

เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท

สำ�หรับพนักงานผู้ชาย

เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอัคคภี ยั หรือภัยอืน่ ๆ
เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของพนักงาน
ค่าเสีย่ งภัย (ภาคใต้)
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สิทธปิ ระโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

การกูย้ มื เงิน

บุคลากร
พนักงาน

ลูกจ้าง

หมายเหตุ
-

การฌาปนกิจสงเคราะห์

เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

บริการรถรับ-ส่งพนักงาน

-

เงินยืมเพือ่ ชำ�ระค่าเล่าเรียนบุตร

-

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

-

เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ของพนักงานระดับบริหาร

ตามตำ�แหน่ง

รถประจำ�ตำ�แหน่ง

ตามตำ�แหน่ง

เงินเพิม่ พิเศษสูร้ บ

เคยได้รับมาก่อนเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินเพิม่ ค่าวิชาชีพ

เฉพาะตำ�แหน่ง

การช่วยเหลือพนักงานทีต่ อ้ งคดีอาญา
จากการปฏิบตั หิ น้าที่

-

สิทธิการแต่งเครือ่ งแบบ

-

สิทธิการได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สิทธิการใช้สถานรับเลีย้ งและพัฒนาเด็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
-
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การลากิจเลี้ยงดูบุตร [401-3]
กรณีของการลา

จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิล์ ากิจ
เพอื่ เลยี้ งดูบตุ ร (คน)

2560

2561

2562

2563

22,002 7,833

21,862 7,797

21,469 7,615

20,962 7,410

จำ�นวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิ์
เพอื่ เลยี้ งดูบตุ ร (คน)

355

194

394

202

426

217

409

166

จำ�นวนพนักงานที่กลับมาหลังจาก
สิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
(คน)

355

190

373

166

420

209

409

157

268

155

355

190

373

166

419

209

อัตราการกลับมาทำ�งาน
(Return to Work Rate) (1)
ที่กลับมาทำ�งานหลังจาก
ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

100

98

95

82

99

96

100

95

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน
(Retention Rate) (2)
ที่กลับมาทำ�งานหลังจาก
ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

100

100

100

100

100

100

99

100

จำ�นวนพนักงานที่กลับมาหลังจาก
สิ้นสุดระยะการลากิจเพอื่ เลยี้ งดูบตุ ร
และยังทำ�งานต่อหลังจากนัน้
ไป 12 เดือน (คน)

หมายเหตุุ: (1) อััตรากลัับมาทำำ�งาน (Return to Work Rate) = (จำำ�นวนพนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งานหลัังจากสิ้้�นสุุดระยะการลากิิจเพื่่�อเลี้้�ยงดููบุุตร/จำำ�นวนพนัักงาน
ตามเพศที่่�ได้้ใช้้สิิทธิ์์�ลากิิจเพื่่�อเลี้้�ยงดููบุุตร) x 100
(2) การคงอยู่่�ของพนัักงาน (Retention Rate) = (จำำ�นวนพนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งานหลัังจากสิ้้�นสุุดระยะการลากิิจเพื่่�อเลี้้�ยงดููบุุตรและยัังทำำ�งานต่่อหลััง
จากนั้้�นไป 12 เดืือน/จำำ�นวนพนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งานหลัังจากสิ้้�นสุุดระยะการลากิิจเพื่่�อเลี้้�ยงดููบุุตรในรอบรายงานก่่อนหน้้า) x 100
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การฝึกอบรม [404-1]
ข้อมูลการฝึกอบรม
ของพนักงาน

2560

2561

2562

2563

20.28

20.16

27.40

22.27

2560

2561

2562

2563

เพศชาย

23.06

70.29

74.51

24.11

เพศหญงิ

11.74

29.70

25.48

17.62

2560

2561

2562

2563

กลุม่ บริหาร

-

-

-

7.63

กลุม่ เชี่ยวชาญ

-

-

-

11.27

กลุม่ พนักงานปฏิบัติการ

-

-

-

18.62

จำ�นวนชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉลยี่
(ชั่วโมง/คน/ปี)
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลยี่
จำ�แนกตามเพศ (ชั่วโมง/คน/ปี)

จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลยี่
จำ�แนกตามเพศ (ชั่วโมง/คน/ปี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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พนักงานที่ได้รับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ� และการพัฒนาอาชีพ [404-3]
เกณฑ์ประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน

ผลสำ�เร็จของงาน
ตามนโยบายหรือ
งานตามที่ผูบ้ งั คับบัญชา
มอบหมาย

งานตาม
หน้าที่
ความรับผิดชอบ

งานตาม
ความคิด
สร้างสรรค์

พฤติกรรมตาม
ค่านิยมที่เกยี่ วข้อง
กับการปฏิบัติงาน

อนื่ ๆ
(ระบุ)

ร้อยละของพนักงานที่ได้รบั การประเมินตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จำ�แนกตามเพศ
เพศชาย

73.88

73.88

73.88

73.88

-

เพศหญิง

26.12

26.12

26.12

26.12

-

ร้อยละของพนักงานที่ได้รบั การประเมินตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จำ�แนกตามกลุม่ พนักงาน
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กลุม่ บริหาร

26.31

26.31

26.31

26.31

-

กลุม่ เชี่ยวชาญ

16.70

16.70

16.70

16.70

-

กลุม่ พนักงาน
ปฏิบัติการ

56.99

56.99

56.99

56.99

-

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

การกำ�หนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ดังนี้

คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการ
ฝ่ายลูกจ้าง

สำ�นักงานใหญ่

หน่วยงาน

เลขานุการ

รวม

(คน)

(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำ�งาน
ประจำ�หน่วยงาน) (คน)

(คน)

7

7

1

15

สำ�นักงานเขต

7

7

1

15

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บำ�รุงรักษาที่อยูน่ อกพนื้ ที่
สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต

4

4

1

9

ฝ่ายพัสด,ุ กองบริหาร
คลังพัสดุ 3 (รังสิต)

3

3

1

7

การไฟฟ้าหน่วยงานต่าง ๆ
กรณีพนักงาน ลูกจ้าง และ
คนงานฯ ตัง้ แต่ 50 คนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 100 คน

2

2

1

5

การไฟฟ้าหน่วยงานต่าง ๆ
กรณีพนักงาน ลูกจ้าง และ
คนงานฯ ตัง้ แต่ 100 คนขึ้นไป

3

3

1

7

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ทุกแห่ง

3

3

1

7

(คน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

157

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

โดยมีการกำ�หนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานไว้ดงั นี้
1)	พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการทำ�งาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน
เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำ�คาญ
อันเนื่องจากการทำ�งาน หรือความไม่ปลอดภัย
ในการทำ�งานเสนอต่อผู้บริหาร

7)	วางระบบการรายงานสภาพการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัย
ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน ทุกระดับ
ต้องปฏิบัติ

2)	รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำ�งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน
ต่อผู้บริหาร เพื่อความปลอดภัยในการทำ�งานของ
พนักงาน ลูกจ้าง และคนงานจ้างเหมาแรงงาน ผู้รับเหมา
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามา
ใช้บริการในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9)	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี รวมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหาร

3)	ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทำ�งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4)	พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทำ�งาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการทำ�งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5)	สำ�รวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน
และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น
ในการไฟฟ่้าส่วนภูมิภาคอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6)	พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
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8)	ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร

10)	ประเมินผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
ในการทำ�งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11)	สามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม
พิจารณาหารือ ให้ข้อมูล หรือชี้แจง รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
12)	ประธานคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะทำ�งานฯ
เพื่อดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามมติที่ประชุมได้ตาม
ความเหมาะสม
13)	ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานอื่น
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

หมายเหตุุ: คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน มีีการกำำ�หนดการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

จำ�นวนพนักงาน/ลูกจ้างได้รับความครอบคลุม
โดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [403-4] [403-1] [403-7]
พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รบั ความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน
(คนงานสัญญาจ้าง)

พนักงานและลูกจ้าง

34,435

22,703

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รบั ความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รบั การตรวจสอบโดยองค์กร

พนักงานและลูกจ้าง

ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน
(คนงานสัญญาจ้าง)

34,435

22,703
ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รบั ความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รบั การตรวจสอบ
หรือรับรองโดยหน่วยงานภายนอก

พนักงานและลูกจ้าง

ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน
(คนงานสัญญาจ้าง)

1,091
ร้อยละ

3.17

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1,307
ร้อยละ

5.75
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การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน [403-9]

ข้อมูลสถิตกิ ารเสียชีวติ
และการบาดเจ็บของพนักงาน
และลูกจ้างที่ไม่ ใช่พนักงาน
แต่งานและ/หรือ
สถานประกอบการถูกควบคุม
โดยองค์กร

จำ�นวนผูบ้ าดเจ็บ
จำ�แนกตามประเภทการบาดเจ็บ (คน)

แผล
ไฟไหม้
(Burns)

ไฟฟ้า
ช็อต

ยาน
พาหนะ

ตกจาก
ที่สูง

อืน่ ๆ
(ระบุ)
วัสดุ
สิง่ ของ
กระแทก/
ลืน่ ล้ม

อัตราการ
จำ�นวน
เสียชวี ติ /
รวม จำ�นวนชัว่ โมง การบาดเจ็บ
(คน)
ทำ�งาน
(ถูกคำ�นวณตาม

200,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน)

การเสียชีวติ และการบาดเจ็บ (พนักงานและลูกจ้าง)

การเสีียชีีวิิตจากการบาดเจ็็บ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงาน

-

-

-

-

-

-

การบาดเจ็็บที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงาน
ที่่มีีผ
� ลกระทบสููง
(ไม่่รวมการเสีียชีีวิิต)

2

8

4

3

2

19

การบาดเจ็็บที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
ซึ่่�งสามารถบัันทึึกได้้
(รวมการเสีียชีีวิิต)

2

8

14

3

6

33

-

64,755,600

0.058682

0.101922

การเสียชีวติ และการบาดเจ็บ (ลูกจ้างที่ไม่ ใช่พนักงานแต่งานและ/หรือสถานประกอบการถูกควบคุมโดยองค์กร คนงานจ้างเหมา
แรงงาน)

การเสีียชีีวิิตจากการบาดเจ็็บ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงาน

-

8

1

2

-

11

การบาดเจ็็บที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงาน
ที่่มีีผ
� ลกระทบสููง
(ไม่่รวมการเสีียชีีวิิต)

1

7

3

15

15

41

การบาดเจ็็บที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
ซึ่่�งสามารถบัันทึึกได้้
(รวมการเสีียชีีวิิต)

2

18

10

18

27

75

160

0.053244

41,319,460

0.072605

0.072605

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

อธิบายหลักเกณฑ์ที่องค์กรใช้เพือ่ กำ�หนดว่า
อันตรายใดเกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ที่นำ�ไปสูก่ ารบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบสูง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ส�ห
ำ รับการประเมนิ ความเสี่ยง
ซงึ่ อาศัยพนื้ ฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์
ของความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิด โดยตกลง
ร่วมกันดังนี้ ความรุนแรง กับโอกาสที่จะเกิด

ระบุอนั ตรายที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจาก
การบาดเจ็บที่มีผลกระทบสูง
•
•
•
•

ไฟฟ้าช็อก
ยานพาหนะ
ตกจากที่สูง
วัสดสิุ่ งของตก/กระแทก

อันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากการบาดเจ็บที่มีผลกระทบสูง [403-7]

ระบุลกั ษณะงาน
หรืออันตรายอืน่ ๆ
ที่อาจเกี่ยวข้องส่งผลให้
เกิดการบาดเจ็บ
ที่ส่งผลกระทบสูง
• ไฟย้อนจากผู้ใช้ไฟ
• งานปรับปรุงระบบจำ�หนา่ ย
	ที่รวมหลายชุดปฏิบัติงาน
• งานซ่อมแซมระบบจำ�หนา่ ย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

แนวทางการดำ�เนินงานเพือ่ ขจัดอันตราย
และลดความเสี่ยงโดยใช้ล�ำ ดับชัน้ การควบคุม
• ดำ�เนินการตัง้ คณะกรรมการสอบสวนอุบติั เหตุ
• จัดท�ำ /ปรับปรุงมาตรการ/มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
• ศึกษาหาข้อมูลอุปกรณ์ที่สามารถลดความรุนแรง
	ของอุบติั เหตุ
• การสุม่ ตรวจขัน้ ตอนการปฏิบัติงานตามใบตรวจงาน
(Checklist)

161

ธุรกิจของ กฟภ.

Planet

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก

ข้อมูลการใช้วัสดุที่ ใช้ ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
และบริการขององค์กร [301-1]

รายการวัสดุที่ ใช้ ในการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
และบริการ

จำ�นวน

น้ำ�หนัก
(หรือปริมาตร)

รวมของวัสดุ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

น้ำำ��มัันดีีเซลในการผลิิตไฟฟ้้า
ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

ลิิตร

11,849,400

12,007,362

13,290,417

11,709,758

น้ำำ��มัันดีีเซลในการใช้้ยานพาหนะ

ลิิตร

20,617,061

20,442,645

21,167,266

20,882,952

น้ำำ��มัันหม้้อแปลง

ลิิตร

439,800

973,200

670,218

1,641,600

ไฟฟ้้าสำำ�นัักงาน

กิิโลวััตต์ชั่่์ ว� โมง

119,439,445

113,902,768

130,844,956

139,809,413

สาร SF6 (Sulphur Hexafluoride)

กิิโลกรััม

1,089.80

978.60

560.00

820.00

R-22

กิิโลกรััม

3,685.85

2,985.72

2,037.62

0.00

R-501

กิิโลกรััม

5.00

0.00

0.00

0.00

R-12

กิิโลกรััม

7.00

0.00

27.00

1,454

R-123

กิิโลกรััม

181.44

0.00

0.00

0.00

R-134a

กิิโลกรััม

155.90

8.30

153.00

32

R-32

กิิโลกรััม

8.00

17.70

149.00

39

R-410A

กิิโลกรััม

90.00

30.00

387.00

44

เสาไฟฟ้้าคอนกรีีตผลิิตเอง

ต้้น

1,712

1,170

1,825

เสาไฟฟ้้าคอนกรีีตจััดซื้้�อ

ต้้น

ไม่่มีี
การเก็็บข้้อมููล
ไม่่มีี
การเก็็บข้้อมููล

18,015

14,786

18,522

วัสดุไม่หมุนเวียนที่ใช้ไป

วัสดุหมุนเวียนที่ใช้ไป
กระดาษ A4

กิิโลกรััม

702,596.54

543,189.50

323,808.58

127,498

กระดาษความร้้อน (Thermal)

กิิโลกรััม

74,906.80

107,099.46

214,398.81

6,133,184

ลููกบาศก์์เมตร

ไม่่มีี
การเก็็บข้้อมููล

1,159,986.44

1,268,641.00

1,513,664

น้ำำ��ประปา
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ประเภทวัสดุ
วัตถุดิบ

วัสดุที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการ

ชิ้นส่วนประกอบ

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

ระบุที่มาของวัสดุ
(ซื้อมาจากผู้ส่งมอบภายนอก
หรือจัดหาจากภายในองค์กร)

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก
จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากภายในองค์์กร

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

-

-

จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบภายนอก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [302-1]
หน่วย: ล้าน (kWh)
500
450
400
350
300
250

211,265,864.40

118,463,718.43

134,454,718.65

121,474,478.90

50

119,876,430.00

100

214,142,174.37

150

206,811,425.25

208,575,933.78

200

0

น้ำ�มันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ. 2560
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พ.ศ. 2561

น้ำ�มันดีเซล
ในการใช้ยานพาหนะ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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จำ�นวนพลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง: kWh)

-1.27
442,188,672.15

447,891,808.78

139,809,413

130,844,956

113,902,768

119,439,445

ไฟฟ้าสำ�นักงาน

ร้อยละ

-2.07
469,538,995.83

-

ร้อยละ

8.42

479,441,849.02

ร้อยละ

รวมพลังงานที่ ใช้ ในการดำ�เนินงาน
ขององค์กร เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

หมายเหตุุ: ปริิมาณพลัังงานของเชื้้�อเพลิิง (ค่่าความร้้อนสุุทธิิ) น้ำำ��มัันดีีเซล 10.1167 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง/ลิิตร (อ้้างอิิงจากรายงานดุุลยภาพพลัังงานของประเทศไทย
โดยกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน)
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GRI Content Index [102-55]

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. [102-54]
GRI
Standard

Disclosure

Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
URL(s) Omission(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures
102-1 Name of the organization
GRI 102:

General
Disclosures
2016

102-2 Activities, brands, products, and services

14
14, 18-19

102-3 Location of headquarters

22

102-4 Location of operations

22

102-5 Ownership and legal form

14

102-6 Markets served

22

102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other
workers
102-9 Supply chain

22-23, 128,
130
146-147

SDG 8

15

102-10 Significant changes to the organization 16-17, 20-22
and its supply chain
102-11 Precautionary principle or approach
118-119

166

102-12 External initiatives

23

102-13 Membership of associations

23

102-14 Statement from senior decision-maker

4-5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

36, 42-46

102-16 Values, principles, standards, and
norms of behavior
102-18 Governance structure

24-29, 38

SDG 16

20-21

102-19 Delegating authority

69

102-25 Conflicts of interest

26-28

102-26 Role of highest governance body in
setting purpose, values, and strategy
102-31 Review of economic, environmental,
and social topics

68-69

SDG 16

39
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GRI
Standard

Disclosure

Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
URL(s) Omission(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

102-32 Highest governance body’s role in
sustainability reporting
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements

81
70, 72, 74,
76, 78
95

102-42 Identifying and selecting stakeholders

70

102-43 Approach to stakeholder engagement

72, 74, 76, 78

102-44 Key topics and concerns raised

72, 74, 76, 78

102-45 Entities included in the consolidated
financial statements
102-46 Defining report content and topic
boundaries
102-47 List of material topics

SDG 8

19
80-81, 176
82

102-48 Restatements of information

176

102-49 Changes in reporting

82

102-50 Reporting period

176

102-51 Date of most recent report

176

102-52 Reporting cycle

176

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

176
166-174

102-56 External assurance

174-175

166-173

Material Topics
Economic Performance
103-1 Explanation of the material topic and its
GRI 103:
boundary
Management
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

90
91
92-93
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Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
URL(s) Omission(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

GRI 201:
Economic
Performance
2016

201-1 Direct economic value generated and
distributed

90, 128

SDG 2,
SDG 5,
SDG 7,
SDG 8,
SDG 9

Anti-Corruption

GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 205:
AntiCorruption
2016

103-1 Explanation of the material topic and its
boundary
103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management
approach
205-2 Communication and training about
anti-corruption policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruption and
actions taken

24
24, 26-27,
31-35
28-35
124-125

SDG 16

31

SDG 16

Materials

GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 301:
Materials
2016

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

118
119
120-121

301-1 Materials used by weight or volume

162

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

118

SDG 8,
SDG 12

Energy

GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 302:
Energy 2016

168

119
120-121
164-165
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GRI
Standard

Disclosure

Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
URL(s) Omission(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

Employment

GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 401:
Employment
2016

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

94, 98

401-1 New employee hires and employee
turnover
401-2 Benefits provided to full-time
employees that are not provided to
temporary or part-time employees
401-3 Parental leave

148-150

95, 99
96-97
SDG 5,
SDG 8

151-153
154

SDG 5,
SDG 8

Occupational Health and Safety

GRI 103:
Management
Approach
2016

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

GRI 403:
Occupational
Health and
Safety
2018

403-1 Occupational health and safety
management system

104-105

SDG 8

403-2 Hazard identification, risk assessment,
and incident investigation
403-3 Occupational health services

104-105

SDG 8

403-4 Worker participation, consultation, and
communication on occupational health
and safety

102-103,
159
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102, 104
103,
104-105
103, 105

102-103

A description of
Information
the policies and
unavailable
processes for
workers to remove
themselves from
work situations that
they believe could
cause injury or
ill health, and an
explanation of
how workers are
protected against
reprisals.

Considering for
improving the
policies and
processes. The
complete disclosure
of information will
report on the next
reporting period.

SDG 8

SDG 8,
SDG 16
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Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
URL(s) Omission(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

403-5 Worker training on occupational health
and safety
403-6 Promotion of worker health

102-103,
159
152-153

SDG 8

403-7 Prevention and mitigation of
occupational health and safety impacts
directly linked by business relationships
403-8 Workers covered by an occupational
health and safety management system
403-9 Work-related injuries

161

SDG 8

159

SDG 8

160

SDG 3,
SDG 8,
SDG 16

SDG 3

Training and Education

GRI 103:
Management
Approach
2016

103-1 E xplanation of the material topic and
its boundary
103-2 T he management approach and its
components
103-3 E valuation of the management approach

GRI 404:
Training and
Education
2016

404-1 Average hours of training per year
per employee

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

GRI 103:
Management
Approach
2016

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

406-1 Incident of discrimination and corrective
GRI 406:
actions taken
Nondiscrimination
2016

170

98
99
100-101
155

SDG 4,
SDG 5,
SDG 8
SDG 8

100
156

SDG 5,
SDG 8

94
95

https://www.
pea.co.th/
เกี่่ย� วกัับเรา/
การกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่ดีี�

96-97
96

SDG 5,
SDG 8,
SDG 16
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GRI
Standard

Disclosure

Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
Omission(s)
URL(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

Customer Health and Safety

GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 416:
Customer
Health and
Safety 2016

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

104
104-105
105

416-1 Assessment of the health and safety
impacts of product and service
categories

105

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

106

Customer Privacy

GRI 103:
Management
Approach
2016

418-1 Substantiated complaints concerning
breaches of customer privacy and
losses of customer data
Availability and Reliability

GRI 418:
Customer
Privacy 2016

GRI 103:
Management
Approach
2016

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

107
108
108

SDG 16

86
87
88-89
136-139

SDG 7

129-133

SDG 7

EU - การเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� ป็็นประเด็็นเฉพาะรายสาขากลุ่่ม� ธุุรกิิจไฟฟ้้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบัับ G4
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Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
Omission(s)
URL(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

Demand-Side Management

GRI 103:
Management
Approach
2016

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

86
87
88-89
142-145

SDG 7,
SDG 8,
SDG 12,
SDG 13

Research and Development

GRI 103:
Management
Approach
2016

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

Research and development activity and
expenditure aimed at providing reliable
electricity and promoting sustainable
development (former EU8)
System Efficiency

GRI 103:
Management
Approach
2016

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

110
111-113
114
115-117

SDG 7,
SDG 9,
SDG 17

86
87
88-89
134

SDG 7,
SDG 8,
SDG 12,
SDG 13,
SDG 14

EU - การเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� ป็็นประเด็็นเฉพาะรายสาขากลุ่่ม� ธุุรกิิจไฟฟ้้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบัับ G4
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GRI
Standard

Disclosure

Page
Omission
Number(s)
and/or
Identified
Reason(s)
for
Omission(s)
URL(s)

SDG
Linkage
to
Explanation
for
Disclosure

Omission(s) Omission(s)

Disaster/Emergency Planning and Response

GRI 103:
Management
Approach
2016

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

48
49
49-51
48-53

https://www.
pea.co.th/
เกี่่ย� วกัับเรา/
การบริิหารความ
ต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ
ของ กฟภ.

SDG 1,
SDG 11

Access

GRI 103:
Management
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its
boundary
103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management
approach
Programs, including those in partnership with
government, to improve or maintain access to
electricity and customer support services
(former EU23)
EU28 Power outage frequency

109
109
109
109, 140

SDG 1,
SDG 7

135

EU29 Average power outage duration

135

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

106

Cyber Security

GRI 103:
Management
Approach
2016

107
107

EU - การเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� ป็็นประเด็็นเฉพาะรายสาขากลุ่่ม� ธุุรกิิจไฟฟ้้า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบัับ G4
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LR Independent Assurance
Statement

Relating to Provincial Electricity Authority’s Sustainability
Report for the calendar year 2020
This Assurance Statement has been prepared for Provincial Electricity Authority in accordance with our
contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of engagement

Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LR) was commissioned by Provincial Electricity Authority (PEA)
to provide independent assurance on its Sustainability Report 2020 (“the report”) against the assurance
criteria below to a limited level of assurance and materiality of the professional judgement of the verifier
using LR’s verification procedure. LR’s verification procedure is based on current best practice, is in
accordance with ISAE 3000 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness
and reliability of performance data.
Our assurance engagement covered PEA’s power supply operations and service activities in procuring and
providing electric power service, including power distribution services and customer support services, in
Thailand, and specifically the following requirements:
• Confirming that the report is in accordance with GRI1 standards, core option
• Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators
listed below: 2
- Availability and Reliability (former EU6)
- System Efficiency (EU12).
Our assurance engagement excluded the data and information of PEA’s suppliers, contractors and any
third-parties mentioned in the report.
LR’s responsibility is only to PEA. LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the
end footnote. PEA’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and
information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the
report is derived. Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of PEA.

LR’s Opinion

Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that PEA has
not, in all material respects:
• Met the requirements above
• Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were detected
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report.
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the
professional judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable
assurance engagement been performed.

LR’s approach

LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
• Assessing PEA’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders
were captured correctly. We did this through reviewing documents and associated records.
• Reviewing PEA’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues
were included in their report. We did this by benchmarking reports written by PEA’s and its peers to
1
2
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•

ensure that sector specific issues were included for comparability. We also tested the filters used in
determining material issues to evaluate whether PEA makes informed business decisions that may
create opportunities that contribute towards sustainable development.
Auditing PEA’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions
or mis-statements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures,
instructions and systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people
responsible for compiling the data and drafting the report.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
• Stakeholder inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from
PEA’s stakeholders’ engagement process.
• Materiality: We are not aware of any material issues concerning PEA’s sustainability performance that
have been excluded from the report. It should be noted that PEA has established extensive criteria for
determining which issue is material and that these criteria are not biased to the company’s management.
• Responsiveness: PEA has ensured good collaboration with suppliers and customers. They have also
addressed, within the report, the expectations of all stakeholder groups. However, we believe that PEA
could provide a clearer message on its environmental improvement strategy as part of explaining its
corporate sustainability context to readers.
• Reliability: Data management systems are considered to be well defined but the implementation of
systems is variable at site level. PEA could introduce a function in the data collection tool that
automatically converts the data into the required unit.
LR’s standards, competence and independence
LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by
senior management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.
The verification is the only work undertaken by LR for PEA and as such does not compromise our
independence or impartiality.

Ms. Wiriya Rattanasuwan
LR Lead Verifier

Dated: 15th June 2021

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LR reference: BGK00000636
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's
Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the
information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms
and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility
for versions translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2021. A member of the Lloyd’s Register Group
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	ที่มาของรายงาน [102-48] [102-50] [102-51] [102-52]
รายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 นัับเป็็นฉบัับที่่� 4 ต่่อจากรายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2562 [102-51]
ที่่�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพื่่�อเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีขององค์์กร
ในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีรอบการรายงานแบบรายปีี [102-52] ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 [102-50]
และใช้้แนวทางการรายงานตาม GRI Standards และกลุ่่ม� ธุุรกิิจไฟฟ้้า (Electric Utilities: EU) ขององค์์การแห่่งความริิเริ่่ม� ว่่าด้้วยการรายงาน
สากล (Global Reporting Initiative: GRI) ตามเกณฑ์์ระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลแบบหลััก (Core Option) [102-54]
นอกจากนี้้� เพื่่อ� แสดงถึึงความมุ่่ง� มั่่น� ในการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าคได้้เชื่่อ� มโยงการดำำ�เนิินงานเข้้ากัับเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน 17 ข้้อ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ และรวบรวมมาแสดงไว้้ในรายงานฉบัับนี้้�ด้้วย

ขอบเขตของรายงาน [102-46]
การเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้� แสดงข้้อมููลและผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
โดยมีีขอบเขตการรายงานครอบคลุุมทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่และส่่วนภููมิิภาค โรงไฟฟ้้า สถานีีไฟฟ้้า รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�
ไม่่รวมบริิษััทในเครืือ

	การให้ความเชือ่ มัน่ ต่อรายงาน [102-56]
คณะกรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค มีีบทบาทในการติิดตาม ให้้คำำ�แนะนำำ� พร้้อมทั้้�งให้้ความเห็็นชอบและ
ตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลสำำ�คััญในรายงานฉบัับนี้้� เพื่่�อให้้เนื้้�อหาของรายงานมีีความครบถ้้วน สมบููรณ์์ และครอบคลุุมการตอบสนอง
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
นอกจากนี้้� การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคยัังได้้จััดให้้มีีการตรวจรัับรองรายงานจากหน่่วยงานภายนอก (Third Party) ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการ
ตรวจรัับรองและให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อกระบวนการจััดทำำ�รายงาน (External Assurance) เพื่่�อเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือและโปร่่งใส สอดคล้้องตาม
แนวทางการรายงานของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards

	การยกระดับคุณภาพของการจัดทำ�รายงาน
กฟภ. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มสามารถแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับรายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีีได้้ ผ่่านทาง
แบบสอบถามความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่าน โดยความคิิดเห็็นดัังกล่่าวการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจะนำำ�มาใช้้พััฒนาและยกระดัับการจััดทำำ�รายงานการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนฉบัับถััดไป เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

	การสอบถามข้อมูล [102-53]
หากมีีข้้อสงสััยหรืือข้้อแนะนำำ�เพิ่่�มเติิม สามารถติิดต่่อฝ่่ายสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค สำำ�นัักงานใหญ่่ อาคาร LED
เลขที่่� 200 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กทม. 10900 E-mail: analysis.csr@pea.co.th โทรศััพท์์ 0 2590 9916
โทรสาร 0 2590 9919
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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ความสำาเร็จของแผน
การยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล

www.sustainability.pea.co.th

55,929 ครัวเรือน

จำานวนที่ ได้ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้บ้านเรือนราษฎร

0 ข้อร้องเรียน

ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ ไม่เป็นธรรม

89 แห่ง

ปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ

0.1166

ดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI)

สแกน
เพ�อ่ เขาชมเว็บไซต

Planet
เพิ่มขึ้นเป็นระดับ

4

ความสำาเร็จของแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate
Innovation System)

2,000 ลิตร/วัน

แปรรูปขยะพลาสติกและ
ชีวมวลที่ปะปนในขยะชุมชน
เป็นน้ำามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

แบบสํารวจความคิดเห็น
รายงานความยัง� ยืน
ประจําป 2563
การไฟฟาสวนภูมภิ าค

1,543 เครื่อง

จำานวนเครื่องปรับอากาศ
ที่เปลี่ยนเป็นระบบ Inverter
ไม่ทำาลายชั้นโอโซนและ
ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
ร้อยละ

2.07

ลดการใช้พลังงาน ในปี 2563

200,000 kg CO eq
2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ จากการดำาเนินงาน
Green Office

