


ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น ปี 2563 

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

ร้อยละ 100
ความสำาเร็จของ
แผนงานพัฒนา กฟภ. 
Customer Journey 

AAA
อันดับเครดิตองค์กร
ที่ได้รับจากทริสเรทติ้ง

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 

เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 

ความสำาเร็จของแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System)

2,000 ลิตร/วัน 

แปรรูปขยะพลาสติกและ
ชีวมวลที่ปะปนในขยะชุมชน 
เป็นน้ำามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

Performance

Planet

People

ร้อยละ 100
ใช้เทคโนโลยี Blockchain 
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(Energy Trading Platform) 

ร้อยละ 100
จัดตั้งศูนย์อำานวยการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
รองรับโรค COVID-19 
ในพื้นที่สำานักงานใหญ่ 
และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 

1,543 เครื่อง

จำานวนเครื่องปรับอากาศ
ที่เปลี่ยนเป็นระบบ Inverter 
ไม่ทำาลายชั้นโอโซนและ
ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

ร้อยละ 2.07 
ลดการใช้พลังงาน ในปี 2563

200,000 kg CO
2
eq

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ จากการดำาเนินงาน
Green Office 

4.32
ค่าเฉล่ียความผูกพันของพนักงาน

4.34 
ความรู้สึกภูมิ ใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร

4.3945 
คะแนน ความพึงพอใจ ที่มีต่อ
การดำาเนินงานของ กฟภ. 

ร้อยละ 100 
ความสำาเร็จของแผน 
การยกระดับการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล 

55,929 ครัวเรือน
จำานวนที่ได้ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้บ้านเรือนราษฎร

0 ข้อร้องเรียน
ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ ไม่เป็นธรรม

89 แห่ง 
ปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ใกล้
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 

0.1166 
ดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI) 

“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” 
Brightness for Life Quality

ติดตามการดําเนินงานด�านความยั�งยืน
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ได�ท่ี

www.sustainability.pea.co.th

สแกน
เพ�อ่เข�าชมเว็บไซต�

แบบสํารวจความคิดเห็น
รายงานความยั�งยืน

ประจําป� 2563
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค



ผลการดําเนินงานที่โดดเด�น ป� 2563 

95.24 คะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
สํานักงาน ป.ป.ช. 2563 

ร�อยละ 100
ความสําเร็จของ
แผนงานพัฒนา กฟภ. 
Customer Journey 

AAA
อันดับเครดิตองค�กร
ที่ได�รับจากทริสเรทติ�ง

2.96
อัตราส�วนการทํากําไร 
(Profit Margin)

ร�อยละ 98.24
ป�ดข�อร�องเรียนทั�วไป
ได�ภายใน 30 วันทําการ 

2.65 ครั�ง/ราย/ป� 
ดัชนีจํานวนครั�ง
ที่ ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) 

ร�อยละ 97.50
ความสําเร็จของ
แผนโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ 

เพ��มขึ้นเป�นระดับ 4
ความสําเร็จของแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค�กร (Corporate 
Innovation System)

2,000 ลิตร/วัน 

แปรรูปขยะพลาสติกและ
ชีวมวลที่ปะปนในขยะชุมชน 
เป�นน�ํามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

Performance

Planet

People

ร�อยละ 100
ใช�เทคโนโลยี Blockchain 
ซื้อขายพลังงานไฟฟ�า
(Energy Trading Platform) 

ร�อยละ 100
จัดตั�งศูนย�อํานวยการ
ตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน
รองรับโรค COVID-19 
ในพ�้นที่สํานักงานใหญ� 
และส�วนภูมิภาคทุกแห�ง 

1,543 เครื่อง

จํานวนเครื่องปรับอากาศ
ที่เปลี่ยนเป�นระบบ Inverter 
ไม�ทําลายชั�นโอโซนและ
ลดผลกระทบต�อภาวะโลกร�อน

ร�อยละ 2.07 
ลดการใช�พลังงาน ในป� 2563

200,000 kg CO
2
eq

ปริมาณก�าซเรือนกระจก
ที่ลดได� จากการดําเนินงาน
Green Office 

4.32
ค�าเฉล่ียความผูกพันของพนักงาน

4.34 
ความรู�สึกภูมิ ใจที่ได�เป�น
ส�วนหนึ่งขององค�กร

4.3945 
คะแนนความพ�งพอใจที่มีต�อ
การดําเนินงานของ กฟภ. 

ร�อยละ 100 
ความสําเร็จของแผน
การยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด�านดิจิทัล 

55,929 ครัวเรือน
จํานวนที่ได�ขยายเขตระบบไฟฟ�า
ให�บ�านเรือนราษฎร

0 ข�อร�องเรียน
ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ ไม�เป�นธรรม

89 แห�ง 
ปรับปรุงแก� ไขสายไฟที่อยู�ใกล�
อาคารหรือสิ�งก�อสร�างแล�วเสร็จ 

0.1166 
ดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI) 

“สว�างทั�วทิศ สร�างคุณภาพชีวิตทั�วไทย” 
Brightness for Life Quality
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ผลการดำาเนินงาน
ที่ โดดเด่น
ปี 2563

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

สารผู้ว่าการ รางวัล
แห่งความภาคภูมิ ใจ

86

90 94 98

124

การยกระดับไฟฟ้า
ให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล

ผลการดำาเนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ

การเสริมสร้างบุคลากร
แห่งอนาคต

ตารางสรุป
ผลการดำาเนินงาน

GRI 
Content Index

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

การรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก

Assurance Statement

การดูแลบุคลากร

80

การประเมินประเด็น
การพัฒนาความยั่งยืน
ที่มีนัยสำาคัญของ กฟภ.

Performance

People

สารบัญ

166174176

6

84



14

122

54

18 24

5668

ธุรกิจของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.)

ภาคผนวก

ธุรกิจของ กฟภ. การกำากับดูแลกิจการ
และการต่อต้านทุจริต

เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
และความท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืน 

104

118

106

110

การส่งเสริมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การส่งเสริมความปลอดภัย
ของผู้ใช้ไฟฟ้า

การจัดการพลังงาน
และทรัพยากร

ความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความทั่วถึงในการ
ได้รับบริการไฟฟ้า

การพัฒนาองค์กร
สู่ความยั่งยืน 

Planet

109

39

70

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

102



สารผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-14]

มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 

ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและส่ิงแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 25634



	 ปีี	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ก้าวสู่่ทศวรรษท่�	7	อย่่างมิ่�นคง

และย่่�งย่ืน	 โด้ย่พั่ฒนาจาก	 “ความิเชืื่�อมิ่�น”	 สู่่	 “ความิไว้วางใจ”	 

ตลอด้ระย่ะเวลากว่า	60	ปีีท่�ผ่่านมิาเรามิ่่งมิ่�นพั่ฒนาการให้้บริการ

อย่่างเต็มิศ่กย่ภูาพั	เพืั�อย่กระด้่บค่ณภูาพัชื่่วิตให้้ก่บคนไทย่ได้้เข้้าถึึง

พัล่งงานไฟฟ้า	ด้่งน่�น	การวางแผ่นพ่ัฒนาระบบไฟฟ้า	 เพืั�อก้าวสู่ ่

ย่่คด้ิจิท่ล	“Digital	Utility”	จึงเปี็นเปี้าห้มิาย่ท่�ท้าทาย่	โด้ย่การส่ร้าง

ระบบและกลไกเพืั�อนำาศ่กย่ภูาพัข้องพัน่กงานมิาใชื่้ให้้เกิด้ปีระโย่ชื่น์

ส่งูส่ด่้ตอ่องคก์ร,	การพัฒ่นาพันก่งานด้้านทก่ษะความิรูค้วามิส่ามิารถึ	

(Hard	Skill)	 และท่กษะทางอารมิณ์	(Soft	Skill)	 การส่่งเส่ริมิ 

และข้ย่าย่ผ่ลการใชื่้งานนว่ตกรรมิอย่่างเปี็นระบบ	และการส่น่บส่น่น

การด้ำาเนินงานข้ององค์กรให้้มิ่ผ่ลผ่ลิตท่�สู่งข้ึ�นภูาย่ใต้	7	ปีัจจ่ย่ 

ข้่บเคลื�อนค่านิย่มิและว่ฒนธรรมิองค์กร	ห้รือ	TRUSTED:

T - TECHNOLOGY SAVVY:

	 ท่นโลก	เร่ย่นรู้	เข้้าใจ	ปีระย่่กต์ใช้ื่เทคโนโลย่่และองค์ความิรู้ให้ม่ิ

R - RUSH TO SERVICE:

	 บริการด้้วย่ใจ	รวด้เร็ว	เปี็นธรรมิ	ท่นส่มิ่ย่	ใส่่ใจผู่้ร่บบริการ

U - UNDER GOOD GOVERNANCE:

	 	ซื่ื�อส่่ตย์่ส่่จริต	มิ่จิตร่บผิ่ด้ชื่อบ	โปีร่งใส่ตรวจส่อบได้้	 ต่อต้าน 

ท่จริต	ย่ึด้ห้ล่กปีร่ชื่ญาเศรษฐกิจพัอเพั่ย่ง

S - SPECIALIST: 

	 รอบรู้	เชื่่�ย่วชื่าญในงานท่�ทำา	แบ่งปีัน	ส่ร้างส่รรค์และพั่ฒนา

T - TEAMWORK:

	 มิ่่งมิ่�นทำางานเปี็นท่มิ	มิ่นำ�าใจ	เปีิด้ใจกว้าง	แบ่งปีันท่กษะ

E - ENGAGEMENT: 

	 	ร่กองค์กร	ท่่มิเท	เส่่ย่ส่ละ	ทำางานอย่่างเต็มิกำาล่งความิส่ามิารถึ	

พัร้อมิร่บการเปีล่�ย่นแปีลง

D - DATA DRIVEN: 

	 ศึกษา	เข้้าใจ	ใชื่้ปีระโย่ชื่น์จากข้้อมิูล	ข้่บเคลื�อนภูารกิจองค์กร

	 ส่ำาห้ร่บปีีท่�ผ่่านมิาในช่ื่วงส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรค 

ติด้เชื่ื�อไวร่ส่โคโรนา	2019	(COVID-19)	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	 

ได้้เตร่ย่มิความิพัร้อมิในท่กส่ถึานการณ์	ด้้วย่การปีร่บแผ่นกลย่่ทธ ์

ในการด้ำา เ นินงานและนำา เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ลเข้้ ามิาเส่ริมิเ พิั�มิ

ปีระส่ิทธิภูาพัในการทำางาน	 อาทิ	 การให้้บริการแก่ลูกค้าและ 

ผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่ในภูาคส่่วนต่าง	ๆ	โด้ย่ย่่งคงย่ึด้มิ่�นอยู่่บนพืั�นฐาน 

ข้องความิย่่�งยื่นควบคู่ก่บการบริห้ารจ่ด้การความิเส่่�ย่ง	 เพืั�อรองร่บ 

ก่บปีัจจ่ย่ท่�เปีล่�ย่นแปีลงต่าง	ๆ	พัร้อมิก่นน่�	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 

ได้้ตระห้น่กถึึงการช่ื่วย่เห้ลือปีระชื่าชื่นในช่ื่วงส่ถึานการณ์ด้่งกล่าว	 

ด้้วย่มิาตรการช่ื่วย่เห้ลอืค่าไฟฟ้าเพืั�อลด้ภูาระค่าครองชื่พ่ัข้องปีระชื่าชื่น	

พัรอ้มิท่�งได้เ้ตรย่่มิจด่้ทำาแผ่นรองรบ่ส่ถึานะทางการเงนิท่�งในระย่ะส่่�น

และระย่ะย่าวเพัื�อให้้ปีระชื่าชื่นได้้ร่บปีระโย่ชื่น์สู่งส่่ด้

 

	 นอกจากน่�	การไฟฟา้ส่่วนภููมิภิูาคย่่งให้ค้วามิส่ำาคญ่กบ่การได้้มิา

ซื่ึ�งการอน่ญาตให้้ปีระกอบกิจการจากส่่งคมิ	(Social	License	to	

Operate)	โด้ย่การบริห้ารความิคาด้ห้ว่งข้องผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่	และ

ใชื่้ห้ล่กบรรษ่ทภูิบาลในการด้ำาเนินธ่รกิจ	พัร้อมิคำานึงถึึงการดู้แล 

ด้า้นสิ่�งแวด้ลอ้มิ	การส่รา้งความิส่่มิพัน่ธก์บ่ชื่ม่ิชื่น	และความิปีลอด้ภู่ย่

ข้องผู่้ใชื่้ไฟฟ้า	 จนเปี็นท่�ย่อมิร่บท่�งในปีระเทศและต่างปีระเทศ	 

ซื่ึ� งย่ืนย่่นความิส่ำาเร็จด้้วย่รางว่ลแห้่งความิภูาคภููมิิใจ	 ได้้แก่	 

รางว่ลรฐ่วิส่าห้กิจย่อด้เย่่�ย่มิ	ปีระจำาปี	ี2563,	รางว่ลการบริห้ารจด่้การ

ด้่เด่้น,	 รางว่ลการด้ำาเนินงานเพืั�อส่่งคมิและสิ่�งแวด้ล้อมิด้่เด่้น,	 

รางว่ลความิคิด้ส่ร้างส่รรค์และนว่ตกรรมิด้่เด้่น	(ด้้านนว่ตกรรมิ	

ปีระเภูทด้เ่ด้น่),	รางว่ลบรกิารด้เ่ด้น่,	รางว่ลโครงการส่ำานก่งานส่่เข่้ย่ว	

(Green	Office)	70	รางว่ล	(รางว่ล	G	ทอง	จำานวน	66	แห่้ง	 

รางว่ล	G	เงิน	จำานวน	4	แห้่ง)

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคข้อย่ืนย่่นว่า	เราด้ำาเนินธ่รกิจอยู่่เค่ย่งข้้าง 

คนไทย่เพืั�อส่่งมิอบค่ณภูาพัชื่่วิตท่�ด้่ ให้้แก่ปีระชื่าชื่น	 และพัร้อมิ 

ก้าวสู่่การเป็ีนผู่้นำาในธ่รกิจพัล่งงานท่�เปี็นกำาล่งส่ำาค่ญในการพ่ัฒนา

เศรษฐกิจ	ส่่งคมิ	และส่ิ�งแวด้ล้อมิข้องปีระเทศอย่่างย่่�งย่ืนต่อไปี

“มิ่่งสู่่องค์กรท่�เปี็นเลิศด้้านธ่รกิจพัล่งงานไฟฟ้า

ตอบส่นองความิคาด้ห้ว่งข้องลูกค้า

ร่วมิส่ร้างค่ณค่าสู่่ส่่งคมิและส่ิ�งแวด้ล้อมิ

ด้้วย่เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล”

( นายสมพงษ์ ปรีเปรม )

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

01
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลชนะเลิศ
ขวญัใจกาชาด ประจ�าปี 2563 

การไฟฟ้าส่่วนภูมูิภิูาครบ่รางวล่ชื่นะเลศิ	การ

ปีระกวด้ข้ว่ญใจกาชื่าด้	ปีระจำาปีี	2563	โด้ย่

นางส่าวกรวภิูา	อนิทามิระ	นก่บรหิ้ารงานท่�วไปี	

ระด้่บ	4	กองปีระส่านนโย่บาย่และพิัธ่การ	 

ฝ่่าย่งานผู่ว่้าการ	เป็ีนตว่แทนข้อง	กฟภู.	ในการ 

เข้้าปีระกวด้	 ร่วมิก่บต่วแทนข้องแต่ละ 

ห้น่วย่งาน	ได้้รบ่เงนิรางว่ลมิลูค่า	50,000	บาท	 

พัร้อมิโ ล่ราง ว่ลและส่าย่ส่ะพัาย่	 จาก 

ส่ภูากาชื่าด้ไทย่	

02
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครบัรางวลั
รองชนะเลิศร้านค้าในดวงใจ
(POPULAR VOTE) ในการประกวดร้านค้า
งานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคออกแบบร้านกาชื่าด้	 

ปีระจำาปีี	2563	ภูาย่ใต้แนวคดิ้	“PEA	ให้้ด้้วย่ใจ 

ไม่ิส่ิ�นส่่ด้”	ท่�แส่ด้งให้้เห้็นถึึงการให้้ต่อชื่่มิชื่น	 

ส่่งคมิ	และสิ่�งแวด้ล้อมิในย่ค่	New	Normal	 

ซื่ึ�งส่ะท้อนให้้เห็้นว่าการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคน่�น 

ให้้คนในชื่่มิชื่นมิากกว่าแส่งส่ว่าง	 ผ่่านท่�ง	 

6	โครงการข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคท่�มิ่ง่มิ่�น 

ให้้ความิช่ื่วย่เห้ลือปีระชื่าชื่นในพืั�นท่�	74	จง่ห้ว่ด้ 

ท่�วไทย่มิาตลอด้ระย่ะเวลา	60	ปีี	ได้้แก่	การให้้ 

ค่ณภูาพัชื่่วิตท่�ด้่ 	 ให้้โอกาส่ส่ร้างอาชื่่พั	 

ส่ร้างราย่ได้้	 ให้้แส่งส่ว่างท่�มิ่�นคงปีลอด้ภู่ย่	 

ให้้พัลง่งานส่ะอาด้	ลด้การใช้ื่พัลง่งานท่�กำาลง่ 

จะห้มิด้ไปีในอนาคต	และให้้บรกิารท่�ทน่ส่มิย่่	 

ให้้ง่าย่ได้้ท่กเรื�องไฟฟ้า

03 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบัรางวลัเกียรตคิณุ
(SUSTAINABILITY DISCLOSURE 
AWARD) ประจ�าปี 2563

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ร่บรางว่ลเก่ย่รติค่ณ	 

Sustainability	Disclosure	Award	ปีระจำาปีี	 

2563	 ในงาน	The	State	of	Corporate	 

Sustainability	in	2020	 จ่ด้ข้ึ�นโด้ย่ส่ถึาบ่น 

ไทย่พ่ัฒน์	เพืั�อส่่งเส่ริมิการย่กระด้บ่การเปิีด้เผ่ย่ 

ข้้อมิลูด้้านความิย่่�งย่นื	และเป็ีนปีระโย่ชื่น์ต่อ 

ผู่้มิ่ ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่ข้ององค์กร	 รวมิท่� ง 

ตอบส่นองต่อเป้ีาห้มิาย่การพั่ฒนาท่�ย่่�งย่ืน	

(SDGs)	เพืั�อนำาแนวปีฏิิบต่ด้ิ้านความิย่่�งย่นืมิา

ใช้ื่และบรูณาการข้้อมิลูการพ่ัฒนาความิย่่�งย่นื

ในกระบวนการราย่งาน	ณ	ห้้องออดิ้ทอเรย่่มิ	

ชื่่�น	5	ห้อศลิปีว่ฒนธรรมิแห่้งกรุงเทพัมิห้านคร	

ส่่�แย่กปีทม่ิวน่	ถึนนพัระรามิท่�	1	กรุงเทพัฯ

02 03รางวััลรองชนะเลิศร้านค้้าในดวังใจ (Popular Vote)  
จากการประกวัดร้านค้้างานกาชาดออนไลน์ 

รางวััลเกียรติิคุ้ณ
(SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 25636



04
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาครบัรางวลัรองชนะเลศิ 
สมดุบนัทึก จากการประกวดปฏิทินิดเีด่น 
รางวลัสรุยิศศธิร ครั�งที ่40 ประจ�าปี 2563

พัลอากาศเอก	ชื่ลิต	พ่ักผ่าส่่ข้	องคมินตร่	

เปี็นปีระธานในพัิธ่มิอบรางว่ลการปีระกวด้ 

ปีฏิิทินด่้เด้่น	รางว่ลส่่ริย่ศศิธร	คร่�งท่�	40	

ปีระจำาปีี	2563	โด้ย่การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	

(กฟภู.)	ได้้ร่บรางว่ลรองชื่นะเลศิส่มิด่้บน่ทกึ	

ในแนวคิด้	“Brightness	for	Life	Quality	

-	ส่ว่างท่�วทิศ	ส่ร้างค่ณภูาพัชื่่วิตท่�วไทย่"	

โด้ย่นาย่ภูาณ่มิาศ	ลิ�มิส่่วรรณ	รองผู่้ว่าการ	 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	 เปี็นผู่้ ร่บรางว่ล	 

ณ	ห้้องปีระชื่่มิอาจารย์่ส่ะอาด้	ต่ณศ่ภูผ่ล	 

ชื่่�น	2	อาคารส่ถึาบ่นการปีระชื่าส่่มิพ่ันธ์	

กรมิปีระชื่าส่่มิพั่นธ์

05
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาครบัใบรับรองระบบบรหิารจดัการ 
งานบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 20000-1:2018

การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคได้้รบ่ใบรบ่รองระบบบรหิ้ารจด่้การงานบรกิารด้้าน 

เทคโนโลย่่ส่ารส่นเทศตามิมิาตรฐานส่ากล	ISO/IEC	20000-1:2018	 

ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ณ	ห้้องปีระชื่่มิคณะกรรมิการการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค	 ชื่่�น	23	 อาคาร	 LED	ส่ำาน่กงานให้ญ่	 การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค	จำานวน	2	ด้้าน	ได้้แก่

	 1)	 	บรกิารงานเครื�องคอมิพิัวเตอร์และอป่ีกรณ์ปีระกอบ	(The	

Supporting	and	Provision	of	Computer	and	Network	

Equipment	Service	)

	 2)	 	บรกิารงานลกูค้าอจ่ฉรยิ่ะ	(Smart	Customer	Service:SCS)

การผ่่านการร่บรองมิาตรฐานส่ากล	ISO/IEC	20000-1	ในคร่�งน่�ได้้

ส่ร้างความิเชืื่�อมิ่�นให้้แก่องค์กรท่�จะมิ่่งมิ่�นพ่ัฒนาและร่กษาค่ณภูาพั

ข้องการให้้บริการด้้านเทคโนโลย่่ให้้มิ่ความิย่่�งย่ืนต่อไปี

04 รางวััลรองชนะเลิศสมุุดบัันทึึก จากการประกวัดปฏิิทิึนดีเด่นรางวััล “สุริยศศิธร” ค้รั�งทีึ� 40 
จากแนวัคิ้ด “Brightness for Life Quality - สว่ัางทัึ�วัทิึศ สร้างคุ้ณภาพชีวิัติทัึ�วัไทึย”

7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



06
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบั 8 รางวลั รฐัวสิาหกิจดเีด่น
(SOE AWARD) ประจ�าปี 2563

พัลเอก	ปีระย่ท่ธ์	จน่ทร์โอชื่า	นาย่กรฐ่มินตร	่เป็ีนปีระธานในพัธ่ิ 

พัร้อมิมิอบรางว่ลร่ฐวิส่าห้กิจด้่เด่้น	ปีระจำาปีี	2563	โด้ย่มิ่ 

คณะกรรมิการ	ผู่ว่้าการ	และผู่บ้ริห้ารการไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาค	

เข้้าร่บรางว่ล	ณ	ตึกส่่นติไมิตร่	ทำาเน่ย่บร่ฐบาล	กรุงเทพัฯ	

ส่ำาห้รบ่ปีี	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคได้้รบ่รางว่ลปีระเภูทต่าง	ๆ 	

ด้ง่น่�

	 1)	 รางว่ลรฐ่วสิ่าห้กจิย่อด้เย่่�ย่มิ	ปีระจำาปีี	2563	(3	ปีีซ้ื่อน)

	 2)	 รางว่ลคณะกรรมิการรฐ่วสิ่าห้กจิด้เ่ด่้น	(3	ปีีซ้ื่อน)	

	 3)	 รางว่ลการบรหิ้ารจด่้การด้เ่ด่้น	(3	ปีีซ้ื่อน)	

	 4)	 	รางว่ลการด้ำาเนนิงานเพืั�อส่่งคมิและส่ิ�งแวด้ล้อมิด้เ่ด่้น	

(4	ปีีซ้ื่อน)

	 5)	 	รางว่ลความิคิด้ส่ร้างส่รรค์และนว่ตกรรมิด้เ่ด่้น	ด้้าน

นว่ตกรรมิ	ปีระเภูทด้เ่ด่้น	(3	ปีีซ้ื่อน)	

	 6)	 	รางว่ลความิร่วมิมิือเพัื�อการพั่ฒนาด้่เด่้น	ด้้านการ 

ย่กระด้บ่การบรหิ้ารจด่้การองค์กร	ปีระเภูทชื่มิเชื่ย่	 

จากการด้ำาเนินงานโครงการส่น่บส่น่นร่ฐวิส่าห้กิจ 

ด้้านการบรหิ้ารจด่้การองค์กร	(โครงการพ่ั�เล่�ย่ง)	

	 7)	 	ความิร่วมิมิอืเพัื�อการพ่ัฒนาด้เ่ด่้น	ด้้านความิร่วมิมิอื

เชื่งิย่่ทธศาส่ตร์	ปีระเภูทเชื่ดิ้ชื่เูก่ย่รติ	

	 8)	 	รางวล่บรกิารด้เ่ด่้น	ซึื่�งเป็ีนรางวล่ให้ม่ิในปีี	2563

07 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบัรางวลั 
HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK 
FOR IN ASIA 2020 (Thailand Edition)
จากบรษิทั Business Media International 
ประเทศมาเลเซีย

การไฟฟ้าส่่วนภูมูิภิูาคได้้ร่บรางว่ล	HR	Asia	

Best	Companies	to	Work	for	in	Asia	2020	

(Thailand	Edition)	เป็ีนรางวล่ในด้้านการ 

บริห้ารทร่พัย่ากรบ่คคล	 จ่ด้โด้ย่บริษ่ท	

Business	Media	International	ปีระเทศ

มิาเลเซื่่ย่	ณ	โรงแรมิ	แบงค็อก	แมิริออท	

มิาร์คส์่่	ควน่ส์่ปีาร์ค	กรง่เทพัฯ

06 รางวััลรัฐวิัสาหกิจยอดเยี�ยมุ ประจำาปี 2563 (3 ปีซ้้อน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 25638



08
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบัรางวลั
ศนูย์ราชการสะดวก (GECC) 164 แห่ง
ประจ�าปี 2563

นาย่อน่ชื่า	นาคาศ่ย่	 ร่ฐมินตร่ปีระจำาส่ำาน่ก 

นาย่กร่ฐมินตร่	 เป็ีนปีระธานในพัิธ่มิอบโล่ 

และตราร่บรองมิาตรฐานการให้้บริการข้อง 

ศูนย์่ราชื่การส่ะด้วก	(Government	Easy	

Contact	Center:	GECC)	ปีระจำาปีี	2563	 

โด้ย่การไฟฟ้าส่่วนภูมูิภิูาคเป็ีนห้น่วย่งานท่�ผ่่าน

การร่บรองสู่งส่่ด้	164	แห้่ง	ณ	ห้้องปีระชื่่มิ

คอนเวนชื่น่	ชื่่�น	4	อาคารคอนเวนชื่น่เซื่น็เตอร์	

โรงแรมิรามิาการ์เด้้นส์่	กรง่เทพัฯ

10
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบัรางวลั 
ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE 
AWARDS (AREA) 2020  จากโครงการ 
เศษก่ิงไม้สร้างเศรษฐกิจชมุชน

การไฟฟ้าส่่วนภูมูิภิูาคคว้ารางว่ลชื่นะเลิศ	Asia	

Responsible	Enterprise	Awards	(AREA)	

2020	ส่าข้าเส่ริมิส่ร้างพัล่งงานทางส่่งคมิ	

(Social	Empowerment)	 จากโครงการ	 

“เศษกิ�งไม้ิส่ร้างเศรษฐกิจชื่่มิชื่น”	ตอกย่ำ�า 

การเป็ีนองค์กรเติบโตร่วมิก่บส่่งคมิ	แบ่งปัีน 

ปีระส่บการณ์ในการด้ำาเนนิโครงการด้้านส่่งคมิ

และสิ่�งแวด้ล้อมิ	ส่ร้างเครือข่้าย่	เส่ริมิส่ร้าง

ความิร่วมิมิอื	และความิส่่มิพัน่ธ์อน่ด้ด้่้าน	CSR	

ท่�งห้น่วย่งานภูาครฐ่และเอกชื่นระด้บ่ภููมิภิูาค

เอเชื่่ย่	 เปี็นชื่่องทางในการปีระชื่าส่่มิพ่ันธ์

องค์กร	ย่กระด้บ่ให้้เป็ีนท่�รูจ้ก่ในเวท่การแข่้งข่้น

ระด้บ่นานาชื่าติ

09
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาครบัโล่ประกาศเกยีรติคณุ 
หน่วยงานทีล่ดสถิติจิากอบุตัเิหตุ
จากการท�างานให้เป็นศนูย์ 
(ZERO ACCIDENT CAMPAIGN 2020) 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาครบ่โล่ปีระกาศเกย่่รติคณ่	

กิจกรรมิการรณรงค์ลด้ส่ถึิติจากอ่บ่ติเห้ต ่

จากการทำางานให้้เป็ีนศูนย์่	ปีระจำาปีี	2563	

(Zero	Accident	Campaign	2020)	ระด้่บ

แพัลทนิม่ิ	1	แห่้ง	ระด้บ่ทอง	1	แห่้ง	ระด้บ่เงนิ	

6	แห่้ง	ระด้บ่ทองแด้ง	76	แห่้ง	และระด้บ่ต้น	 

242	 แห่้ง	 โด้ย่มิ่นาย่ปีกรณ์	 น่ตบ่ญเลิศ	 

รองผู่ว่้าการ	และผู่บ้ริห้ารการไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาค 

ร่บมิอบจากพัลเอก	อภูิชื่าต	แส่งรุ่งเรือง	

ปีระธานกรรมิการในคณะกรรมิการบริห้าร

ส่ถึาบน่ส่่งเส่ริมิความิปีลอด้ภู่ย่	อาชื่ว่อนามิย่่	 

และส่ภูาพัแวด้ล้อมิในการทำางาน	เป็ีนผู่ม้ิอบโล่ 

ปีระกาศเกย่่รตคิณ่	ณ	ห้ออเนกปีระส่งค์	ชื่่�น	1 

อาคารเทย่่นอช่ื่กล่	กองความิปีลอด้ภู่ย่แรงงาน	 

กรมิส่ว่ส่ด้กิารและค่ม้ิครองแรงงาน

08

10

รางวััลศูนย์ราชการสะดวัก (GECC)
โดยผ่่านการรับัรองสูงสุด 164 แห่ง

รางวััลชนะเลิศ Asia Responsible  
Enterprise Awards (AREA) 2020
สาขาเสริมุสร้างพลังงานทึางสังค้มุ 
จากโค้รงการเศษกิ�งไมุ้สร้างเศรษฐกิจชุมุชน

9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



11
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาครบัโล่เกยีรตคิณุ 
เครือข่ายพฒันาฝีีมือแรงงาน โครงการ  
“1 ต�าบล 1 ช่างไฟฟ้า” 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ร่บโล่เก่ย่รติค่ณ 

เครือข่้าย่พั่ฒนาฝี่มิือแรงงานในโครงการ	 

“1	ตำาบล	1	ช่ื่างไฟฟ้า”	จากนาย่ธว่ชื่	เบญจาทิก่ล 

อธบิด้ก่รมิพัฒ่นาฝี่มืิอแรงงาน	ณ	ห้้องปีระชื่ม่ิ 

ปีกรณ์	อ่งศ่สิ่งห์้	ชื่่�น	10	อาคารกรมิพั่ฒนา 

ฝี่มิอืแรงงาน

12
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคชนะเลศิคะแนนรวม
คว้าถ้ิวยพระราชทานสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 
รชักาลที ่10 ในการแข่งขนักีฬารฐัวสิาหกิจ 
ครัง้ที ่44 (พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ร่บถ้ึวย่พัระราชื่ทาน	

พัระบาทส่มิเด้็จพัระวชื่ิรเกล้าเจ้าอยู่่ห้่ว 

รช่ื่กาลท่�	10	รางว่ลชื่นะเลศิคะแนนรวมิในการ 

แข่้งข่้นกฬ่ารฐ่วสิ่าห้กจิคร่�งท่�	44	(พั.ศ.	2563)	 

โด้ย่มิ่นาย่ปีริญญา	 ย่มิะส่มิิต	 ผู่้ ว่าการ 

การปีระปีานครห้ลวงเป็ีนปีระธานในการ 

มิอบรางว่ลและพิัธ่ปิีด้การแข่้งข่้น	ซื่ึ�งในปีีน่� 

การปีระปีานครห้ลวงเปี็นเจ้าภูาพัพิัธ่ปีิด้	ณ	 

อินด้อร์ส่เตเด้่�ย่มิ	ห้่วห้มิาก	การก่ฬาแห้่ง

ปีระเทศไทย่

13
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้รบัผลคะแนน ITA 
ประจ�าปี 2563 สูงสดุในรอบ 7 ปี

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ร่บคะแนนการ

ปีระเมิิน	คะแนนเฉล่�ย่ในภูาพัรวมิร้อย่ละ	

95.24	ระด้บ่	AA	ส่งูส่่ด้ในรอบ	7	ปีี	โด้ย่ตดิ้

อน่ด้บ่	5	ข้องร่ฐวิส่าห้กจิท่�งห้มิด้ท่�เข้้ารบ่การ

ปีระเมินิและได้้อน่ด้บ่	1	ข้องรฐ่วิส่าห้กจิด้้าน

พัล่งงานและส่าธารณปูีโภูค

11 โล่เกียรติิคุ้ณเค้รือข่ายพัฒนาฝีีมืุอแรงงาน โค้รงการ “1 ติำาบัล 1 ช่างไฟฟ้า”

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256310



14 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบัรางวลัองค์กร
โปร่งใส ครัง้ที ่9 จากส�านกังาน ป.ป.ช.

การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาครบ่รางว่ลชื่มิเชื่ย่องค์กร

โปีร่งใส่	คร่�งท่�	9	(NACC	Integrity	Awards)	 

จากส่ำาน่กงานคณะกรรมิการปี้องก่นและ 

ปีราบปีรามิการท่จ ริตแห้่งชื่าติ 	 โด้ย่มิ ่

พัลตำารวจเอก	ด้ร.ว่ชื่รพัล	ปีระส่ารราชื่กิจ	 

ปีระธานคณะกรรมิการปี้ อ ง ก่ นและ 

ปีราบปีรามิการท่จริตแห้่งชื่าติ	 เปี็นผู่้มิอบ 

รางว่ล	ณ	ส่ำาน่กงานคณะกรรมิการป้ีองก่น 

และปีราบปีรามิการท่จริตแห่้งชื่าติ	จ่งห้ว่ด้

นนทบ่ร่

15 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบัรางวลั G-Green 
ระดบัดเียีย่ม (G ทอง) จ�านวน 47 แห่ง

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคร่บรางว่ลส่ำาน่กงาน 

ส่่เข้่ย่ว	 (Green	Office)	ปีระจำาปีี	 2563	 

ระด้่บด้่เย่่�ย่มิ	(G	ทอง)	จำานวน	47	แห้่ง	และ 

ร่กษาระด้่บการต่ออาย่่ได้้จำานวน	23	แห้่ง	 

ระด้บ่ด่้เย่่�ย่มิ	(G	ทอง)	จำานวน	19	แห่้ง	ระด้บ่ 

ด้่มิาก	(G	เงิน)	จำานวน	4	แห้่ง

16
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครบัรางวลั 
“ANTI-CORRUPTION AWARDS 2020” 
ส่งเสรมิการต้านคอร์รปัชนั ประจ�าปี 2563

ก า ร ไ ฟฟ้ า ส่่ ว น ภูู มิิ ภู า ค ไ ด้้ ร่ บ ร า ง ว่ ล	 

"Ant i-Corrup t ion	 Awards	 2020”	 

ส่่งเส่ริมิการต่อต้านคอร์รป่ีชื่น่	ปีระจำาปี	ี2563	

ปีระเภูทองค์กรภูาคร่ฐวิส่าห้กิจท่�มิ่ผ่ลงาน

ด้้านการต่อต้านการท่จริตคอร์ร่ปีชื่่นท่�

ปีระจก่ษ์ชื่ด่้	โด้ย่มิน่าย่ชื่วน	ห้ล่กภู่ย่	ปีระธาน

ร่ฐส่ภูา	 เปี็นปีระธานในพิัธ่มิอบรางว่ล	 

ณ	ห้้องกมิลทิพัย่์	โรงแรมิ	เด้อะ	ส่่โกศล

1614 รางวััลองค์้กรโปร่งใส รางวััล “Anti-Corruption Awards 2020”

11การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)





ร้อยละ 

95 

ปี 

2565 
57.52  

นาที/ราย/ปี

lo

PEA’s Business: 
Brightly Move
เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน กฟภ.  
พร้อมปรับตัวให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง  
ดำาเนินธุรกิจเพ่ือพัฒนากิจการอย่างต่อเน่ือง  
ด้วยการบริหารงานและนโยบายการเงิน 
ที่รอบคอบ พร้อมขยายการดำาเนินงานไปสู่
ธุรกิจใหม่ ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็น 
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย 
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบไฟฟ้า 
สู่ความเป็นเลิศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ 
ขับเคลื่อนประเทศสู่การสร้างอนาคตที่มั่นคง
และยั่งยืน

85.84 GWh

สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนส่งผลให้ 

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสะสมได้

(ล้านหน่วย)

ความสำาเร็จของ 
โครงการ Smart Grid  

ในพื้นที่เมืองพัทยา

มีเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้ให้บริการ

สาธารณูปโภคดิจิทัล

ดัชนีระยะเวลา 
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)  

จากเป้าหมาย  
57.58 นาที/ราย/ปี



ธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค หรือ กฟภู. [102-1]	เปี็นร่ฐวิส่าห้กิจส่าข้าพัล่งงาน	ส่่งก่ด้กระทรวงมิห้าด้ไทย่	[102-5]	ด้ำาเนินธ่รกิจในการจ่ด้ห้าและ 

ให้้บริการพัล่งงานไฟฟ้า	รวมิถึึงธ่รกิจท่�เก่�ย่วเนื�องท่�งในเชื่ิงการให้้บริการพัล่งงานไฟฟ้า	และการให้้บริการเพืั�อส่น่บส่น่นลูกค้าข้องการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค	ได้้แก่	งานก่อส่ร้างให้้ผู่้ใชื่้ไฟ	งานตรวจส่อบซื่่อมิแซื่มิและงานบำารุงร่กษา	งานให้้เชื่่าห้รือใชื่้ทร่พัย่์ส่ิน	เปี็นต้น	[102-2]

วิสัยทัศน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำา

ที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ

ดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 

ทั้งด้านคุณภาพและบริการ 
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
ทันโลก บริการดี 

มีคุณธรรม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256314

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



โรงไฟฟ�าเอกชน
ขนาดเล็กมาก (VSPP)

การไฟฟ�าฝ�ายผลิต
แห�งประเทศไทย (EGAT)

สถานีไฟฟ�าแรงสูง

สายส�งไฟฟ�าแรงสูง
115 kV

 ผู�ใช�ไฟฟ�ารายใหญ�
อุตสาหกรรมขนาดใหญ�

คอนโดมิเนียม

 ผู�ใช�ไฟฟ�ารายใหญ�
โรงแรม/ห�างสรรพสินค�า

อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายย�อย
ท่ีพักอาศัย

หม�อแปลงไฟฟ�า
ระบบจำหน�าย

 ผลิตไฟฟ�า
(Generator)

ส�งไฟฟ�า
(Transmission)

จำหน�ายไฟฟ�า
(Distribution)

บริการ
(Service)

การผลิตไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�
ท่ีติดตั�งบนหลังคา
(Solar Rooftop)

380/220 V

สถานีไฟฟ�าย�อย

สายส�ง
ระบบจำหน�าย

22 - 33 kV

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-9]



แผนยุทธศาสตร� กฟภ.

ความต�องการ 
ความ

คา
ดห

วัง

ข�อกำหนดที่สำคัญของผ

ู�มีส
�วน

ได
�ส�ว

นเ
สีย

 

ภารกิจ (Mission)
“จัดหา ให�บริการพลังงานไฟฟ�า 
และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ให�เกิดความพ�งพอใจทั�งด�านคุณภาพและบริการ

โดยการพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง 
มีความรับผิดชอบต�อสังคม

และสิ�งแวดล�อม”

GOVERNANCE 
AND

STRATEGICS

CORE

ENABLER

1.  ระบบการกำกับและ
 การจัดการเชิงยุทธศาสตร� 2.  ระบบการสร�างมูลค�าเพ��ม

3. ระบบจำหน�ายไฟฟ�า 4. ระบบลูกค�าและการตลาด

6. ระบบบริหารทรัพยากร

S1 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับ (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

C1 การจัดหาและผลิตพลังงานไฟฟ�า
 C1.1 กระบวนการจัดหาและผลิต
  พลังงานไฟฟ�า
 C1.2   กระบวนการจัดการด�านพลังงาน

 C2 การวางแผนและพัฒนา
  ระบบไฟฟ�า
 C2.1 กระบวนการวางแผน
  และพัฒนาระบบไฟฟ�า

C3 การออกแบบสถานี ไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า
 C3.1 กระบวนการออกแบบ
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

5. ระบบบัญชี การเงิน ผู�ส�งมอบ 
 คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ

E1 การบริหารห�วงโซ�อุปทาน 
 (Supply Chain Management)
 E1.1 กระบวนการจัดการด�านพัสดุ
 E1.2 กระบวนการบริหารจัดการผู�ส�งมอบ
  คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ

E2 งบประมาณ บัญชีและการเงิน
 E2.1 กระบวนการงบประมาณ
 E2.2 กระบวนการบัญชีและการเงิน

E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 E3.1 กระบวนการจัดการอัตรากำลัง
 E3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 E3.3 กระบวนการยกระดับความผูกพัน
  ของบุคลากร

E4 การประชาสัมพันธ�และ
 ภาพลักษณ�องค�กร
 E4.1 กระบวนการประชาสัมพันธ�
 E4.2 กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ�

7. ระบบการบริหาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

E5 การบริหารเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
 E5.1 กระบวนการบริหารจัดการ
  ข�อมูลสารสนเทศ
 E5.2 กระบวนการ
  จัดการฮาร�ดแวร�
  และซอฟต�แวร�

C4 การก�อสร�างสถานี ไฟฟ�า
 และระบบไฟฟ�า
 C4.1 กระบวนการก�อสร�าง
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

C5 การบำรุงรักษาสถานี ไฟฟ�า
 และระบบไฟฟ�า
 C5.1 กระบวนการบำรุงรักษา
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

C6 การควบคุมการจ�ายไฟฟ�า
 C6.1 กระบวนการควบคุมการจ�ายไฟฟ�า

C7 การตลาดและการสร�าง
 ความสัมพันธ�ลูกค�า
 C7.1 กระบวนการใช�สารสนเทศ
  จากลูกค�า ตลาด ผลิตภัณฑ� 
  และบริการ
 C7.2 กระบวนการสร�างความสัมพันธ�
  กับลูกค�า
 C7.3 กระบวนการจัดการข�อร�องเรียนลูกค�า

C8 การบริการลูกค�า
 C8.1 กระบวนการบริการ
  และสนับสนุนลูกค�า

S3 การจัดการความรู�และนวัตกรรม 
 (KM and Innovation)
 S3.1 กระบวนการจัดการความรู� 
 S3.2 กระบวนการเรียนรู�และจัดการนวัตกรรม

S4 การบริหารธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 (Portfolio Management)
 S4.1 กระบวนการกำกับบริษัทลูกและบริษัทร�วมทุน 
 S4.2 กระบวนการบริหารสินทรัพย�โครงการและการลงทุน
 S4.3 กระบวนการบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ความพ�งพอใจ
ของผู�มีส�วนได�

ส�วนเสีย

ระบบงานโดยรวมของ กฟภ. ตาม Value Chain [102-10]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256316

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



แผนยุทธศาสตร� กฟภ.
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ภารกิจ (Mission)
“จัดหา ให�บริการพลังงานไฟฟ�า 
และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ให�เกิดความพ�งพอใจทั�งด�านคุณภาพและบริการ

โดยการพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง 
มีความรับผิดชอบต�อสังคม

และสิ�งแวดล�อม”

GOVERNANCE 
AND

STRATEGICS

CORE

ENABLER

1.  ระบบการกำกับและ
 การจัดการเชิงยุทธศาสตร� 2.  ระบบการสร�างมูลค�าเพ��ม

3. ระบบจำหน�ายไฟฟ�า 4. ระบบลูกค�าและการตลาด

6. ระบบบริหารทรัพยากร

S1 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับ (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

C1 การจัดหาและผลิตพลังงานไฟฟ�า
 C1.1 กระบวนการจัดหาและผลิต
  พลังงานไฟฟ�า
 C1.2   กระบวนการจัดการด�านพลังงาน

 C2 การวางแผนและพัฒนา
  ระบบไฟฟ�า
 C2.1 กระบวนการวางแผน
  และพัฒนาระบบไฟฟ�า

C3 การออกแบบสถานี ไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า
 C3.1 กระบวนการออกแบบ
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

5. ระบบบัญชี การเงิน ผู�ส�งมอบ 
 คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ

E1 การบริหารห�วงโซ�อุปทาน 
 (Supply Chain Management)
 E1.1 กระบวนการจัดการด�านพัสดุ
 E1.2 กระบวนการบริหารจัดการผู�ส�งมอบ
  คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ

E2 งบประมาณ บัญชีและการเงิน
 E2.1 กระบวนการงบประมาณ
 E2.2 กระบวนการบัญชีและการเงิน

E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 E3.1 กระบวนการจัดการอัตรากำลัง
 E3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 E3.3 กระบวนการยกระดับความผูกพัน
  ของบุคลากร

E4 การประชาสัมพันธ�และ
 ภาพลักษณ�องค�กร
 E4.1 กระบวนการประชาสัมพันธ�
 E4.2 กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ�

7. ระบบการบริหาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

E5 การบริหารเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
 E5.1 กระบวนการบริหารจัดการ
  ข�อมูลสารสนเทศ
 E5.2 กระบวนการ
  จัดการฮาร�ดแวร�
  และซอฟต�แวร�

C4 การก�อสร�างสถานี ไฟฟ�า
 และระบบไฟฟ�า
 C4.1 กระบวนการก�อสร�าง
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

C5 การบำรุงรักษาสถานี ไฟฟ�า
 และระบบไฟฟ�า
 C5.1 กระบวนการบำรุงรักษา
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

C6 การควบคุมการจ�ายไฟฟ�า
 C6.1 กระบวนการควบคุมการจ�ายไฟฟ�า

C7 การตลาดและการสร�าง
 ความสัมพันธ�ลูกค�า
 C7.1 กระบวนการใช�สารสนเทศ
  จากลูกค�า ตลาด ผลิตภัณฑ� 
  และบริการ
 C7.2 กระบวนการสร�างความสัมพันธ�
  กับลูกค�า
 C7.3 กระบวนการจัดการข�อร�องเรียนลูกค�า

C8 การบริการลูกค�า
 C8.1 กระบวนการบริการ
  และสนับสนุนลูกค�า

S3 การจัดการความรู�และนวัตกรรม 
 (KM and Innovation)
 S3.1 กระบวนการจัดการความรู� 
 S3.2 กระบวนการเรียนรู�และจัดการนวัตกรรม

S4 การบริหารธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 (Portfolio Management)
 S4.1 กระบวนการกำกับบริษัทลูกและบริษัทร�วมทุน 
 S4.2 กระบวนการบริหารสินทรัพย�โครงการและการลงทุน
 S4.3 กระบวนการบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ความพ�งพอใจ
ของผู�มีส�วนได�

ส�วนเสีย
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	 เปีน็ธ่รกจิการรบ่พัล่งงานไฟฟ้าจากระบบเครอืข้า่ย่ข้อง 

ผู่้ผ่ลิตไฟฟ้า	จำาห้น่าย่ให้้ก่บผู่้ใชื่้ไฟฟ้าปีระเภูทต่าง	ๆ	ผ่่าน 

ห้น่วย่งานท่�มิ่การแบ่งพืั�นท่�เปี็น	4	ภูาค	ได้้แก่	ภูาคเห้นือ	 

ภูาคตะว่นออกเฉ่ย่งเห้นือ	ภูาคกลาง	และภูาคใต้	[102-2]

 ธุุรกิจเส่ริมิ:	 เปี็นธ่รกิจให้้บริการ	 เพืั�อส่น่บส่น่นงานให้้บริการ

พัล่งงานไฟฟ้าท่� งในและต่างปีระเทศ	 ห้รือส่น่บส่น่นลูกค้าข้อง 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ได้้แก่	งานก่อส่ร้างให้้ผู่้ใชื่้ไฟฟ้า	งานตรวจส่อบ

ซื่่อมิแซื่มิและบำารุงร่กษา	งานให้้เชื่่าห้รือใชื่้ทร่พัย่์ส่ิน	เปี็นต้น	[102-2]

 ธุุรกิจใหมิ่:	 เปี็นธ่รกิจให้้บริการต่าง	ๆ	 เพืั�อรองร่บเทคโนโลย่่ 

ท่�เปีล่�ย่นแปีลงอย่่างรวด้เร็ว	 ได้้แก่	 ธ่รกิจการให้้บริการผ่่านด้ิจิท่ล

แพัลตฟอร์มิท่�งในด้้านการให้้บริการพัล่งงานไฟฟ้า	การบริห้ารจ่ด้การ

พัล่งงาน	การพั่ฒนาซื่อฟต์แวร์ส่ำาห้ร่บควบค่มิอ่ปีกรณ์	ธ่รกิจการพั่ฒนา

ผ่ลิตภู่ณฑ์์และบริการห้ล่งมิิเตอร์	ได้้แก่	Solar	Rooftop,	บ้านอ่จฉริย่ะ	

(Smart	Home),	รถึไฟฟา้และส่ถึานอ่ด่้ปีระจุไฟฟ้าส่ำาห้รบ่ย่านย่นตไ์ฟฟ้า	

(EV	&	Charging	Station)	เปี็นต้น	[102-2] 

ธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการพลังงานไฟฟ้า

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256318

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



	 เปี็นธ่รกิจการลงท่นในธ่รกิจพัล่งงาน	กล่่มิโรงไฟฟ้าท่�

ใชื่้พัล่งงานห้มิ่นเว่ย่น	และโรงไฟฟ้าเชื่ิงพัาณิชื่ย่์ท่�เปี็นผู่้ผ่ลิต

ไฟฟ้าราย่เลก็	ด้ำาเนนิการโด้ย่	บรษ่ิท	พ่ัอ่เอ	เอน็คอมิ	อนิเตอร์

เนชื่่�นแนล	จำาก่ด้	ห้รือ	PEA	ENCOM	ท่�จะเปี็นผู่้ลงท่นในการ

เข้้าซื่ื�อห้่น้ในธร่กจิพัลง่งานแบบการถึอืห้่น้ราย่ย่่อย่	มิบ่ทบาท

ห้ล่กในการกำาห้นด้กลย่่ทธ์การลงท่น	การด้ำาเนินงาน	และ

การบริห้ารพัอร์ตลงท่น	(Investment	Portfolio)	

	 PEA	ENCOM	จ่ด้ต่�งข้ึ�นตามิมิติคณะร่ฐมินตร่เมิื�อว่นท่�	

3	มิิถึ่นาย่น	2552	เพัื�อด้ำาเนินธ่รกิจลงท่นด้้านพัล่งงานไฟฟ้า

และการจ่ด้ฝ่ึกอบรมิด้้านระบบไฟฟ้าแก่ภูาคร่ฐและภูาค

เอกชื่นท่�งในปีระเทศและต่างปีระเทศ	 โด้ย่มิ่การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาคเปี็นผู่้ถืึอห้่้นท่�งห้มิด้	มิ่ท่นจด้ทะเบ่ย่นเริ�มิต้น	

100,000,000	 บาท	 ปีัจจ่บ่นมิ่ท่นจด้ทะเบ่ย่น	 จำานวน	

2,451,283,750	บาท

	 เปี ็นธ่รกิจท่�การไฟฟ ้าส่ ่วนภููมิิภูาคใชื่ ้ความิ

เชื่่�ย่วชื่าญในระบบจำาห้น่าย่ไฟฟ้า	มิาด้ำาเนนิธ่รกจิในส่่วน

ข้องการบริห้ารจ่ด้การในการซืื่�อข้าย่/แลกเปีล่�ย่น

พัล่งงาน	พั่ฒนาและให้้บริการชื่่องทางในการซื่ื�อข้าย่/ 

แลกเปีล่�ย่นพัล่งงาน	พั่ฒนาและดู้แลระบบไฟฟ้าท่� 

เชื่ื�อมิต่อระห้ว่างแห้ล่งผ่ลิตไฟฟ้า,	 Prosumer	และ	

Energy	Storage	ตามิจุด้ต่าง	ๆ	และบริห้ารจ่ด้การ 

พัล่งงานให้้มิ่ความิส่มิด้่ล	มิ่ปีระสิ่ทธิภูาพัภูาย่ใต้ต้นท่น 

ท่�เห้มิาะส่มิ	[102-2]

ธุรกิจการบริหารจัดการในการ
ซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
โดยบริษัทในเครือ [102-45]
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โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน [102-18] 

	 ปีี	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคมิ่การปีร่บเปีล่�ย่นโครงส่ร้างการบริห้ารงาน	โด้ย่มิ่การจ่ด้ต่�งส่ำาน่กด้ิจิท่ล	 

ส่าย่งานธ่รกิจและการตลาด้	ส่าย่งานบริห้ารองค์กร	และส่าย่งานส่น่บส่น่นองค์กรข้ึ�น	 โด้ย่รวมิส่าย่งาน 

ส่่งคมิและสิ่�งแวด้ล้อมิกบ่ส่าย่งานย่ท่ธศาส่ตร์เข้า้ด้ว้ย่กน่	และรวมิส่าย่งานทรพ่ัย่ากรบค่คลกบ่ส่ำานก่กฎห้มิาย่

เข้้าด้้วย่ก่นเปี็นส่าย่งานบริห้ารองค์กร	[102-10]	เพัื�อให้้เห้มิาะส่มิต่อการบริห้ารงาน	พัร้อมิรองร่บต่อการพั่ฒนา

และการเติบโตทางธ่รกิจให้มิ่	และส่อด้คล้องก่บภูารกิจปีัจจุบ่นข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256320

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



• คณะกรรมการ กฟภ.
• คณะกรรมการบริหาร กฟภ.
• คณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ.
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และควบคุมภายใน กฟภ.
• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
• คณะกรรมการประเมินผลการดำาเนินงาน
 ของผู้ว่าการ
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
• คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
• กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
 สภาพแวดล้อมในการทำางาน สำานักงานใหญ่
• คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 คำาสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ์
 คำาสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 ความรับผิดทางละเมิด

สำานักดิจิทัล

คณะกรรมการ 
กฟภ.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กฟภ.

สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

ผู้ว่าการ
กฟภ.

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงาน
ก่อสร้าง

และบริหาร
โครงการ

สายงาน
ปฏิิบัติการ
และบ�ารุง

รักษา

สายงาน
ธุรกิจและ
การตลาด

สายงาน
การไฟฟ้า 
ภาค 1-4

สายงาน
สารสนเทศ
และส่ือสาร

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
บริหาร
องค์กร

สายงาน
สนับสนุน
องค์กร

สายงาน
วางแผน

และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า

สายงาน
วิศวกรรม

กิจการ
องค์กร

การไฟฟ้า 
เขต 1-12

กฎหมาย
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พื้นที่ ให้บริการ 
	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคมีิส่ำานกังานใหญ่่ตัั้�งอยูู่่ทีี่�	 เลขทีี่�	200	ถนนงามิวงศ์์วาน	แขวงลาดยู่าว	เขตั้จตุั้จกัร	กรุงเที่พมิหานคร	10900	 [102-3] 

และรับผิิดชอบจำาหน่ายู่ไฟฟ้าในพ้�นทีี่�	74	จังหวัดของประเที่ศ์ไที่ยู่	ยู่กเว้นกรุงเที่พมิหานคร	นนที่บุรี	 และส่มุิที่รปราการ	ซึ่่�งคิดเป็น 

ร้อยู่ละ	99.98	ของพ้�นที่ี�ประเที่ศ์ไที่ยู่	หร้อประมิาณ	510,000	ตั้ารางกิโลเมิตั้ร	มิีจำานวนผิู้ใช้ไฟฟ้า	20,732,911	รายู่	[102-4]	

จำานวนสำานักงานบริการประชาชน [102-4] [102-6] [102-7] [102-10]

ภาคเหนือ
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 42 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 86 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 120 แห่ง

ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 17 แห่ง

โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 13 แห่ง

สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 143 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 45 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 85 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 189 แห่ง

ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 18 แห่ง

โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 4 แห่ง

สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 137 แห่ง

ภาคกลาง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 64 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 52 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 64 แห่ง

ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 27 แห่ง

โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 13 แห่ง

สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 309 แห่ง

ภาคใต้
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 44 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 62 แห่ง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 93 แห่ง

ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 23 แห่ง

โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 15 แห่ง

สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 127 แห่ง

ผู้ใช้ไฟฟ้า
ปี 2559 
(ราย)

ปี 2560
(ราย)

ปี 2561
(ราย)

ปี 2562
(ราย)

ปี 2563
(ราย)

บ้านอยูู่่อาศั์ยู่ 16,739,341 17,095,476 17,450,080 17,815,865 18,308,116

พาณิชย์ู่ 1,595,770 1,667,476 1,699,324 1,435,732 1,448,063

อุตั้ส่าหกรรมิ 34,808 35,695 37,370 36,195 37,053

อ้�น	ๆ	 524,000 544,010 579,256 905,298 639,841

ราชการและรัฐวิส่าหกิจ - - - 295,208 299,838

รวมท้ังส้ิน 18,893,919 19,342,657 19,766,030 20,488,298 20,732,911

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256322

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ข้อมูลองค์กร [102-7] 

จ�านวนพนักงานและลูกจ้าง

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28,372 คน 
ลูกจ้าง 

6,063 คน
(ณ วัันทีึ� 31 ธันวัาค้มุ 2563)

การเป็นสมาชิกองค์กร [102-12] [102-13]

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคด้ำาเนินกิจการตามิพัระราชื่บ่ญญ่ติ 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	พั.ศ.	2503	และได้้นำาข้้อกำาห้นด้	กรอบ	 

ห้ล่กเกณฑ์์	 มิาตรฐานและห้ล่กการท่�งภูาย่ในและต่างปีระเทศ 

มิาปีระย่่กต์ใชื่้ในการด้ำาเนินงาน	 เพืั�อพ่ัฒนาองค์กรให้้มิ่แนวทาง 

การด้ำาเนินงานท่�มิ่ปีระส่ิทธิภูาพั	 เชื่่น	 ข้้อกำาห้นด้ข้องส่ำาน่กงาน 

คณะกรรมิการนโย่บาย่ร่ฐวิส่าห้กิจ	กรอบการบริห้ารความิเส่่�ย่ง

องค์กรข้อง	COSO	ERM	มิาตรฐานการบริห้ารความิต่อเนื�องทางธ่รกิจ	 

(ISO/IEC	22301)	มิาตรฐานความิมิ่�นคงปีลอด้ภู่ย่ระบบส่ารส่นเทศ	

(ISO/IEC	27001)	มิาตรฐานความิร่บผิ่ด้ชื่อบต่อส่่งคมิ	(ISO	26000)	

มิาตรฐานการราย่งานส่ากล	(GRI	Standards)	และเปี้าห้มิาย่ 

การพ่ัฒนาอย่่างย่่�งยื่นข้ององค์การส่ห้ปีระชื่าชื่าติ	(UN	SDGs)	เป็ีนต้น

	 นอกจากน่�การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคย่่งเข้้าร่วมิเป็ีนส่มิาชิื่ก	ห้รือ 

มิก่ารด้ำาเนินงานร่วมิกบ่ห้น่วย่งานท่�งภูาครฐ่และเอกชื่นต่าง	ๆ 	เพืั�อให้้

ส่ามิารถึข้บ่เคลื�อนการด้ำาเนนิงานได้้อย่่างมิป่ีระส่ทิธิภูาพั	ส่่งต่อค่ณค่า

ให้้ก่บชื่่มิชื่นและส่่งคมิ	ด้่งน่�	การด้ำาเนินงานห้ล่ก	(ระบบจำาห้น่าย่)	

ได้้แก่	ส่ำาน่กงานนโย่บาย่และแผ่นพัล่งงาน	ส่ำาน่กงานคณะกรรมิการ

กำาก่บกิจการพัล่งงาน	ส่มิาคมิวิศวกรรมิส่ถึานแห้่งปีระเทศไทย่	 

ในพัระบรมิราชูื่ปีถึม่ิภ์ู	ส่มิาคมิส่ถึาบ่นวศิวกรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์่

นานาชื่าติ 	(IEEE	Thai land)	 ส่มิาคมิอ่ตส่าห้กรรมิไฟฟ ้า 

แห้่งปีระเทศไทย่	(TESIA)	Heads	of	ASEAN	Power	Utilities/ 

Authorities	(HAPUA)	คณะกรรมิการปีร่บปีร่งความิเชื่ื�อถึือได้้ 

ข้องระบบไฟฟ้า	3	การไฟฟ้า	เปี็นต้น

	 การด้ำาเนินงานด้้านอื�น	ๆ	ได้้แก่	ส่มิาคมิช่ื่างเห้มิาไฟฟ้าและ

เครื�องกลไทย่	ส่มิาคมิการจด่้การงานบ่คคลแห่้งปีระเทศไทย่	(PMAT)	

กรมิพ่ัฒนาฝ่ีมืิอแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	กรมิส่่งเส่ริมิค่ณภูาพั 

ส่ิ�งแวด้ล้อมิ	กระทรวงทร่พัย่ากรธรรมิชื่าติและส่ิ�งแวด้ล้อมิ	เปี็นต้น

หน่วยจ�าหน่าย
ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดท่ีจ�าหน่ายได้

(ล้านหน่วย)

ปี 2559

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

129,673

132,401
134,661.5 135,301.4

131,848.4
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การก�ากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน 

	 ความิส่ำาค่ญต่อองค์กร	[103-1]:	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคให้ ้

ความิส่ำาคญ่ต่อการตอบส่นองความิต้องการข้องลกูค้า	ด้้วย่การด้ำาเนนิงาน 

อย่่างมิ่ธรรมิาภูิบาลและมิ่ความิร่บผ่ิด้ชื่อบต่อชื่่มิชื่น	 ส่่งคมิ	และ 

สิ่�งแวด้ล้อมิ	 จึงได้้กำาห้นด้แนวทางการด้ำาเนินงานด้้านการกำาก่บ 

ดู้แลกิจการท่�ด้่	 ปี้องก่นและปีราบปีรามิการท่จริตคอร์ร่ปีชื่่น	 

ไว้ในแผ่นย่่ทธศาส่ตร์ข้ององค์กร	 โด้ย่กำาห้นด้เป็ีนว่ตถึ่ปีระส่งค์ 

เชื่งิย่่ทธศาส่ตร์แรก	คือ	SO1:	ด้ำาเนินธ่รกิจตามิห้ลก่ธรรมิาภิูบาลเพืั�อ

การเติบโตอย่่างย่่�งย่ืนตามิกรอบ	SDGs	และแนวปีฏิิบ่ติท่�ด้่ข้องส่ากล	

OECD	และ	DJSI	 เพืั�อเปี็นการแส่ด้งถึึงการด้ำาเนินงานท่�โปีร่งใส่	

ปีราศจากทจ่รติคอรร์ป่ีชื่น่	มิม่ิาตรฐานทางจรยิ่ธรรมิและจรรย่าบรรณ

ในวชิื่าชื่พ่ั	ซื่ึ�งส่อด้คล้องกบ่ค่านิย่มิองค์กร	“ทน่โลก	บรกิารด้	่มิค่ณ่ธรรมิ” 

ท่�กำาห้นด้ให้้บ่คลากรท่กระด้่บปีระพัฤติตามิปัีจจ่ย่ข้่บเคลื�อนค่านิย่มิ	

(TRUSTED)	อย่่างเคร่งคร่ด้และส่มิำ�าเส่มิอ		

	 นอกจากน่�	การไฟฟ้าส่่วนภูมูิภิูาคย่ง่ได้้มิ่ง่มิ่�นพ่ัฒนากรอบห้ล่กการ	

แนวคิด้	และแนวปีฏิิบ่ติเพืั�อการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่ให้้มิ่มิาตรฐาน

เทย่่บเท่าส่ากล	จงึได้้ปีระกาศใช้ื่นโย่บาย่ด้้านการกำากบ่ด้แูลกจิการท่�ด้่ 

และแนวทางปีฏิิบติ่ส่่งเส่ริมิความิโปีร่งใส่และป้ีองกน่การทจ่ริต  [102-16] 

เพืั�อให้้ผู่้บริห้ารและพัน่กงานใชื่้เปี็นกรอบในการปีฏิิบ่ติงาน	ซื่ึ�งเปี็น 

การแส่ด้งถึงึความิมิ่ง่มิ่�นข้ององคก์รท่�จะปีอ้งกน่การทจ่รติทก่รูปีแบบ 

เพืั�อนำาไปีสู่่การย่กระด้่บด้่ชื่น่การร่บรู้การท่จริต	(Corruption	 

Perception	Index:	CPI)	 ท่�มิ่ความิส่ำาค่ญต่อการพ่ัฒนาปีระเทศ 

ในภูาพัรวมิ	 โด้ย่มิ่คณะกรรมิการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่และความิ 

รบ่ผิ่ด้ชื่อบต่อส่่งคมิทำาห้น้าท่�กำากบ่ดู้แล	มิอบนโย่บาย่	ให้ข้้อ้เส่นอแนะ	 

และติด้ตามิให้้มิ่การปีฏิิบ่ติตามินโย่บาย่และแผ่นการด้ำาเนินงาน 

ด้้านการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่และความิร่บผิ่ด้ชื่อบต่อส่่งคมิอย่่าง 

มิ่ปีระส่ิทธิภูาพัและปีระส่ิทธิผ่ลสู่งส่่ด้

ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนวิชาชีพหลัก
ขององค์กร รวมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ได้รับ 
การยอมรับจากมุมมองสาธารณะ 

• ยกระดับเจตจำานงในการบริหารตามหลักการ
 กำากับดูแลกิจการที่ดี
• เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรม
 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•  ยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างการมีส่วนร่วม
 ในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม 
 ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย [103-2]  กลยุทธ์ [103-2]
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•  ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปี 2563 (No Gift Policy) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส
ต่อต้านการรับสินบน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

•  ประกาศใช้นโยบายด้านกำากับดูแลกิจการท่ีดี และแนวทาง
ปฏิบัติส ่งเสริมความโปร ่งใสและป ้องกันการทุจริต  
(7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ) เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนกังานใช้เป็นกรอบในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นการแสดงถงึ
ความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

•  การปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ปฏบิตั ิตลอดจนจรยิธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั 
รวมทัง้กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ คำาส่ัง ประกาศทีเ่ก่ียวข้อง
กับการป้องปรามการทุจริตซึ่งได้เผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ  
ขององค์กร  

•  การติดตามผลการดำา เ นินงานตามแผนแม่บทและ 
แผนปฏิบัติการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการรายงานผล 
การดำาเนินงานตามแผนฯ ให้คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมรับทราบพร้อมให้
ข้อเสนอแนะเป็นประจำาทุกไตรมาส

•  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control) เพื่อเป็นการ
ปลูกจิตสำานึกและส่งเสริมค่านิยม “ทันโลก บริการดี  
มีคณุธรรม” และการน้อมนำาหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
มาประยุกต์ใช้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร

•  แต่งตั้งคณะทำางานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit  
เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำา/พัฒนากฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
ให้สอดคล้องกับภายนอก รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการ 
ตอบข้อซกัถาม/ช้ีแจง เสรมิสร้างความรู้ให้แก่ผู้บรหิารและ
พนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อลด 
ความเส่ียงด้าน Compliance ขององค์กร โดยตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ได้บรรจุงานด้าน Compliance  
ไว้ ในความรับผิดชอบของฝ่ายกำากับดูแลและบริหาร 
ความเส่ียงตามโครงสร้างใหม่ขององค์กร เข้าร่วม 
“โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั” สำานกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยนำาผล 
การประเมินในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap  
Analysis) เพื่อจัดทำาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 [102-25]

การบริหารจัดการ [103-2]
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•  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคบนฐานข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำานักงานปลัดสำานัก 
นายกรัฐมนตรี รวม 658 แห่ง

•  นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้านการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี (CG e-System) ประกอบด้วย

1

CG Testing
 ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้การ 
เสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม 
และค่านิยมสจุรติ คณุธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใส  
และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

2
COI Reporting

 ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

3
CG Acknowledgement

 ระบบการลงนามรบัทราบคูมื่อการกำากับดูแล
กิจการทีดี่ 

•  แผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างย่ังยืน”  
ที่ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมมือใน 
การเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ป้องกัน และแจ้งเบาะแส 
หากพบเหน็การทจุรติจากการใหห้รอืการรบัสนิบน โดย 
ในปี 2563 ได้พัฒนาสมรรถนะของระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัล เพื่อให้กระบวนการติดตามและประเมินผล 
มีประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้านความโปร่งใส 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

•  โครงการจัดทำาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
สำาหรับโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อ
เป็นการยกระดับความโปร่งใส สร้างความเช่ือม่ัน และ 
ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมสำาหรับโครงการ 
จดัซือ้จัดจ้างภาครัฐ ซึง่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ดำาเนนิการ 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
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ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ปี 2563

ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ ใช้
การกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ (CG Testing) 
(เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 
95.50) โดยมีจำานวนพนักงานที่ตอบแบบประเมินผลฯ 
คิดเป็น ร้อยละ 99.38 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด
(เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.91)

ร้อยละ 97.09

คะแนนประเมิน ร้อยละ 95.24
(Rating Score ระดับ AA)

ร้อยละ 98.59 ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(CG Acknowledgement)
ของผู้บริหารและพนักงาน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [102-25]

(COI Reporting) กรณีรายงานประจำาปี 

ครบร้อยละ 100
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี
(ตั้งแต่ปี 2559 - 2563)

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

จำานวน 16,790 คน
(มากกว่าค่าเป้าหมายจำานวน 11,790 คน) 
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จำานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 
(กรณีทุจริตประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง) 

คิดเป็นร้อยละ 0.06
ของจำานวนพนักงานทั้งหมด 

การนำาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง กระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

ด้านความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 8 ระบบงานที่ส�าคัญ ได้แก่ 

การตอบสนองข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วันทำาการ

ร้อยละ 98.24
ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วัน

ร้อยละ 96.77
ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 15 วันทำาการ

ร้อยละ 86.68

1

2  

3

ระบบควบคุม
งานจ้างเหมา 

4
ระบบการประเมินผล

ลูกค้าผ่านระบบ
Customers’

Smile Feedback

5

ระบบควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง

(สขร.1) วงเงินต่ำากว่า 
100,000 บาท

8
ระบบควบคุม

เครือข่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใส

7
ระบบสรุปรายงาน

ให้บริการลูกค้าระบบงาน
(OM) กระบวนงาน P2:

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และกระบวนงาน
P3: งานขอใช้ไฟ

6

ระบบรายงานผล
ขยายเขตติดตั้ง

หม้อแปลง
เฉพาะราย 

3
ระบบการรายงาน

และติดตามประเมินผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

1

ระบบทะเบียนควบคุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)

2
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การวางแผนปรับปรุงการด�าเนินงานในอนาคต [103-3]: 

1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
 และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
 ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทบทวน
 รูปแบบการดำาเนินงานในภาพรวม
 ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินฯ

3 ยกระดับการดำาเนินงาน
 เพื่อป้องกันการทุจริต

5 ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
 และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2 ศึกษาแนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล
 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Profile) ซึ่งประกอบด้วย
 ข้อมูลจากระบบ CG Testing, COI Reporting และ 
 CG Acknowledgement เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำาเสนอข้อมูล
 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีรายบุคคล

4 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 และดำาเนินการเพื่อจัดการ
 ความเสี่ยงการทุจริต 

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256330

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



เหตุการณ์ทุจริต 

	 ในปีี	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคไมิ่มิ่คด้่ความิท่�องค์กรถึูกฟ้องร้องจากการท่จริต	และไมิ่มิ่เห้ต่การณ์ท่จริตท่�เปี็นเห้ต่ให้้คู่ค้าบอกเลิก

ส่่ญญาห้รือไมิ่ต่อส่่ญญา	แต่มิ่เห้ต่การณ์ท่จริตท่�เกิด้ข้ึ�นภูาย่ในองค์กร	12	กรณ่	จำาแนกเปี็นการปีลอมิแปีลงเอกส่าร	จำานวน	5	ราย่	และการ

เบ่ย่ด้บ่งทร่พัย่์ข้องทางราชื่การมิาเปี็นข้องตน	จำานวน	7	ราย่	โด้ย่การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคลงโทษไล่ออกจากงาน	6	ราย่	และลงโทษปีลด้ออก

จากงาน	6	ราย่	[205-3]

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน [103-2]

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคมิ่การบริห้ารจ่ด้การข้้อร้องเร่ย่นอย่่างเปี็นระบบ	และส่ร้างความิเปี็นธรรมิให้้แก่ผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่ท่กฝ่่าย่	โด้ย่ได้ ้

พั่ฒนาระบบส่ารส่นเทศ	(PEA-VOC	System)	เข้้ามิาใชื่้ในการบริห้ารจ่ด้การข้้อร้องเร่ย่น	ควบคู่ไปีก่บการบริห้ารจ่ด้การการร่บฟังเส่่ย่งข้อง 

ลูกค้า	เพัื�อให้้ส่ามิารถึจ่ด้เก็บ	ติด้ตามิผ่ล	และราย่งานผ่ลการด้ำาเนินงานบนฐานข้้อมิูลเด้่ย่วก่นท่�วท่�งองค์กร	ซื่ึ�งจะชื่่วย่ให้้การร่บเรื�องร้องเร่ย่น	 

การตอบส่นองและแก้ไข้ปีัญห้าข้้อร้องเร่ย่นข้องผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่ท่�เก่�ย่วข้้องส่ามิารถึบริห้ารจ่ด้การได้้อย่่างรวด้เร็วและมิ่ปีระส่ิทธิภูาพั	 

ด้ำาเนินการได้้ภูาย่ในระย่ะเวลาท่�กำาห้นด้

ประเภทของข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนด้านบริการ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่

 พฤติกรรม
พนักงาน

5
อ่ืน ๆ 

6

  การจดหน่วย/
แจ้งค่าไฟฟ้า

3
 การถูิก

งดจ่ายไฟฟ้า

4

การให้บริการ
2

คุณภาพไฟฟ้า
1
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01
กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

05
การประพฤติมิชอบ/

ฝ่ีาฝืีนประมวลจริยธรรม

02
กระบวนการด้าน
ทรัพยากรบุคคล

07
กระบวนการจัดการ
และบริหารองค์กร

03
กระบวนการด้าน
งานบริการลูกค้า

08
อ่ืน ๆ 

04
กระบวนการ
ด้านการเงิน 

06
กระบวนการ

ด้านระบบไฟฟ้า

แจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ แบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256332

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการรับฟังเสียงของลูกค้า

การรับฟังเสียงลูกค้า
ทางโทรศัพท์ 1129 PEA Call Center โทรศัพท์สำานักงาน/ผู้บริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตู้ ปณ. 150 
ปณจ.หลักสี่ กทม.

ศูนย์ดำารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานกำากับดูแล 
(เช่น กระทรวงมหาดไทย, สำานักงาน
คณะกรรมการการกำากับกิจการพลังงาน
ประจำาเขต เป็นต้น)

สำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี 
(www.1111.go.th)

การรับข้อมูล
จากส่วนราชการ

หน่วยงานอ่ืน ๆ (เช่น สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น)

การรับฟัง
ด้วยการปฏิิสัมพันธ์ ติดต่อโดยตรงที่สำานักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค

จัดกิจกรรมรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรับฟังลูกค้าทางส่ือมวลชน
และส่ือสังคมออนไลน์ 

PEA Smart Plus
Website การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(www.pea.co.th)

วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และสื่อท้องถิ่น

E-mail

IA/IR Chat

การคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคกำาห้นด้ห้ล่กเกณฑ์์ไว้อย่่างชื่่ด้เจนในคู่มิือเพิั�มิปีระส่ิทธิภูาพัการบริห้ารจ่ด้การข้้อร้องเร่ย่นข้องการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค	โด้ย่ระบ่ไว้ว่า	ผู่้ร่บผิ่ด้ชื่อบข้้อร้องเร่ย่นและการแจ้งเบาะแส่จะต้องปีกปี้องข้้อมิูลผู่้ร้องเร่ย่นและผู่้แจ้งเบาะแส่ให้้เป็ีนความิล่บ	 

โด้ย่ไมิ่เปีิด้เผ่ย่ต่อบ่คคลอื�น	คำานึงถึึงความิปีลอด้ภู่ย่และความิเส่่ย่ห้าย่	และใชื่้ด้่ลพัินิจส่่�งการท่�ส่มิควร	เพัื�อค่้มิครองผู่้ร้องเร่ย่น	ผู่้แจ้งเบาะแส่	 

พัย่านและบ่คคลท่�ให้้ข้้อมิูลในการส่ืบส่วน	ส่อบส่วน	อย่่าให้้ต้องร่บภู่ย่ห้รือความิไมิ่ชื่อบธรรมิซื่ึ�งอาจมิาจากการร้องเร่ย่น	การเปี็นพัย่าน	 

ห้รือการให้้ข้้อมูิลน่�น
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ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแจ�งข�อเรียกร�อง

ช�องทางการรับฟ�งเสียงของลูกค�า

การรับฟ�งเสียงลูกค�า
ทางโทรศัพท�

การรับข�อมูลจากส�วนราชการ
และเอกสาร

การรับฟ�งลูกค�าทางส่ือมวลชน, ส่ือสังคมออนไลน�
และประเด็นข�าวจากส�วนราชการ

จำแนกประเภท
รับเรื่องเข�า

จำแนกเรื่องร�องเรียน
เป�น 2 ด�าน

เสนอผู�บังคับบัญชา
พ�จารณา

เสนอผู�บังคับบัญชา
พ�จารณา

เรื่องสำคัญเร�งด�วน (IA / IR Chat)เรื่องร�องขอ/แจ�งเหตุ/เสนอแนะ/ชื่นชม

แจ�งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ

เรื่องร�องเรียน

บันทึกรับเรื่องร�องเรียน

หน�วยงานเจ�าของเรื่องรับเรื่องร�องเรียน

ร�องเรียนด�านงานบริการตามภารกิจของ กฟภ.

ระบบงานสารสนเทศ
GIS / CRM / KM

ระบบรับฟ�งเสียงของลูกค�า 
(PEA-VOC System)

ตรวจสอบข�อมูลภายใน 5 วัน

วางแผนการดำเนินงานแก�ไขป�ญหา

**สำรวจความพ�งพอใจหลังการแก�ไขและบันทึกข�อมูลลงในระบบ ภายใน 15 วัน

*ดำเนินการจัดการข�อร�องเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล
แจ�งผู�ร�องเรียนและบันทึกข�อมูลในระบบ ภายใน 30 วัน

การรับฟ�ง
ด�วยการปฏิสัมพันธ�

SMS แจ�งผู�ร�องเรียน

ยุติเรื่องร�องเรียน รายงานผล
และแจ�งผลตอบผู�ร�องเรียน

ระบบ
VOC Alert Bot

รายงานสถิติเรื่องร�องเรียน
ประเมินผลการดำเนินงาน

ไตรมาส / ป�

กรณีมีมูล

กรณีไม�มีมูล

เห็นชอบ

ไม�เห็นชอบ

สรุปวิเคราะห�เรื่องร�องเรียน 
ป�ญหา อุปสรรค

เพ�่อปรับปรุงการทำงาน

รายงาน ผวก.

รายงานที่ประชุมผู�บริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส

แจ�งหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

SMS
แจ�งผู�บริหาร
/ผู�รับผิดชอบ

ระบบ
รับฟ�งเสียง
ของลูกค�า 
(PEA-VOC
System)

เรื่องสำคัญเร�งด�วน
• เรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการให�บริการ
 ที่มีผลกระทบกับลูกค�าโดยตรงเป�นวงกว�าง 
 หรือมีผลทางกฎหมาย หรือคดีความที่มีมูลค�าสูง
• ร�องเรียนผ�านสื่อต�าง ๆ ที่กระทบกับภาพลักษณ�
• ข�อร�องเรียนอื่น ๆ ที่ผู�บริหารพ�จารณา
 สั�งการว�าเป�นเรื่องสำคัญเร�งด�วน

จำแนกประเภท
การแจ�งเบาะแส

SMS แจ�งผู�แจ�งเบาะแส / ผู�บริหารระบบรับฟ�งเสียงของลูกค�า 
(PEA-VOC System)

ระบบรับฟ�งเสียงของลูกค�า 
(PEA-VOC System)

กรณีไม�มีมูล

กรณีมีมูล

กรณีมีความผิด

กรณีไม�มีความผิด

รับ / บันทึกการแจ�งเบาะแสทุจริต

ศปท. PEA (กกท.) / หน�วยงานของ กฟภ. ที่รับเรื่องร�องเรียน

ส�งหนังสือถึงผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงานเพ�่อสั�งการ

หน�วยงานของ กฟภ. ที่รับเรื่องร�องเรียน

รายงานสถิติแจ�งเบาะแส ตรวจติดตาม ประเมินผลงานรายไตรมาส/ป�

กกท.

มอบหมายพนักงานสืบข�อเท็จจริง

แต�งตั�งคณะกรรมการสอบสวน และแจ�งความคืบหน�าผู�แจ�งเบาะแสทราบทุก 15 วัน

ดำเนินการสอบสวนวินัย/ละเมิด

จัดทำคำสั�งลงโทษ / ชดใช�ค�าเสียหาย / รายงานผลและแจ�งผลผู�แจ�งเบาะแสทราบ

สรุปวิเคราะห�ข�อมูลเรื่องแจ�งเบาะแส ป�ญหา อุปสรรค 
เพ�่อปรับปรุงการทำงานต�อ ผวก. ทุกไตรมาส

กกท.

รายงานที่ประชุมผู�บริหารระดับสูง
ทุกไตรมาส

กกท.

แจ�งหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

กกท.

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
รายงานความคืบหน�า

ทราบทุก 15 วัน
จนกว�าจะแล�วเสร็จ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับเบาะแสทุจริตฯ

รายงานผลเพ�่อป�ดเรื่อง

สืบข�อเท็จจริงเอง แต�งตั�งคณะกรรมการสืบข�อเท็จจริง

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับเบาะแสทุจริตฯ

รายงานผลเพ�่อป�ดเรื่อง

รายงานผล แจ�งผลผู�แจ�งเบาะแส
ภายใน 15 วัน

ดำเนินการสืบ / สอบข�อเท็จจริง / แจ�งตอบกลับหรือพบผู�แจ�งเบาะแสภายใน 5 วัน

ระบบรับข�อร�องเรียน
ของสำนักตรวจสอบภายใน

ระบบ e-investigate 
ของสำนักกฎหมาย

ผู�บังคับบัญชา
พ�จารณา

ผู�บังคับบัญชา
พ�จารณาผลการสอบสวน

ผู�บังคับบัญชา
พ�จารณาผลสอบข�อเท็จจริง

ช�องทางการรับฟ�งเสียงของลูกค�า

การรับฟ�งเสียงลูกค�า
ทางโทรศัพท�

การรับข�อมูลจากส�วนราชการ
และเอกสาร

การรับฟ�งลูกค�าทางส่ือมวลชน, ส่ือสังคมออนไลน�
และประเด็นข�าวจากส�วนราชการ

การรับฟ�ง
ด�วยการปฏิสัมพันธ�

การแจ�งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ เรียกร�องค�าช�วยเหลือชดเชยที่ได�รับผลกระทบจาก กฟภ.

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแจ�งข�อเรียกร�อง

ห้มิาย่เห้ต่:	

*	การติด้ตามิแก้ไข้ข้้อร้องเร่ย่น	(ด้้านการบริการ)	ปีระเภูทค่ณภูาพัไฟฟ้าในระบบ	PEA-VOC	System	ส่ามิารถึเพิั�มิเติมิข้้อมิูลในระบบได้้อ่กภูาย่ใน	120	ว่น	น่บจากว่นท่�ปีิด้ข้้อร้องเร่ย่น

**	การส่ำารวจความิพัึงพัอใจฯ	ให้้ส่ำารวจเฉพัาะ	Code	I	และ	Code	M	เท่าน่�น	(ไมิ่ต้องส่ำารวจ	Code	C	ท่�	Call	Center	เปี็นผู่้ด้ำาเนินการ)

แผนผังข้อร้องเรียนด้านบริการ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256334

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแจ�งข�อเรียกร�อง

ช�องทางการรับฟ�งเสียงของลูกค�า

การรับฟ�งเสียงลูกค�า
ทางโทรศัพท�

การรับข�อมูลจากส�วนราชการ
และเอกสาร

การรับฟ�งลูกค�าทางส่ือมวลชน, ส่ือสังคมออนไลน�
และประเด็นข�าวจากส�วนราชการ

จำแนกประเภท
รับเรื่องเข�า

จำแนกเรื่องร�องเรียน
เป�น 2 ด�าน

เสนอผู�บังคับบัญชา
พ�จารณา

เสนอผู�บังคับบัญชา
พ�จารณา

เรื่องสำคัญเร�งด�วน (IA / IR Chat)เรื่องร�องขอ/แจ�งเหตุ/เสนอแนะ/ชื่นชม

แจ�งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ

เรื่องร�องเรียน

บันทึกรับเรื่องร�องเรียน

หน�วยงานเจ�าของเรื่องรับเรื่องร�องเรียน

ร�องเรียนด�านงานบริการตามภารกิจของ กฟภ.

ระบบงานสารสนเทศ
GIS / CRM / KM

ระบบรับฟ�งเสียงของลูกค�า 
(PEA-VOC System)

ตรวจสอบข�อมูลภายใน 5 วัน

วางแผนการดำเนินงานแก�ไขป�ญหา

**สำรวจความพ�งพอใจหลังการแก�ไขและบันทึกข�อมูลลงในระบบ ภายใน 15 วัน

*ดำเนินการจัดการข�อร�องเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล
แจ�งผู�ร�องเรียนและบันทึกข�อมูลในระบบ ภายใน 30 วัน

การรับฟ�ง
ด�วยการปฏิสัมพันธ�

SMS แจ�งผู�ร�องเรียน

ยุติเรื่องร�องเรียน รายงานผล
และแจ�งผลตอบผู�ร�องเรียน

ระบบ
VOC Alert Bot

รายงานสถิติเรื่องร�องเรียน
ประเมินผลการดำเนินงาน

ไตรมาส / ป�

กรณีมีมูล

กรณีไม�มีมูล

เห็นชอบ

ไม�เห็นชอบ

สรุปวิเคราะห�เรื่องร�องเรียน 
ป�ญหา อุปสรรค

เพ�่อปรับปรุงการทำงาน

รายงาน ผวก.

รายงานที่ประชุมผู�บริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส

แจ�งหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

SMS
แจ�งผู�บริหาร
/ผู�รับผิดชอบ

ระบบ
รับฟ�งเสียง
ของลูกค�า 
(PEA-VOC
System)

เรื่องสำคัญเร�งด�วน
• เรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการให�บริการ
 ที่มีผลกระทบกับลูกค�าโดยตรงเป�นวงกว�าง 
 หรือมีผลทางกฎหมาย หรือคดีความที่มีมูลค�าสูง
• ร�องเรียนผ�านสื่อต�าง ๆ ที่กระทบกับภาพลักษณ�
• ข�อร�องเรียนอื่น ๆ ที่ผู�บริหารพ�จารณา
 สั�งการว�าเป�นเรื่องสำคัญเร�งด�วน

จำแนกประเภท
การแจ�งเบาะแส

SMS แจ�งผู�แจ�งเบาะแส / ผู�บริหารระบบรับฟ�งเสียงของลูกค�า 
(PEA-VOC System)

ระบบรับฟ�งเสียงของลูกค�า 
(PEA-VOC System)

กรณีไม�มีมูล

กรณีมีมูล

กรณีมีความผิด

กรณีไม�มีความผิด

รับ / บันทึกการแจ�งเบาะแสทุจริต

ศปท. PEA (กกท.) / หน�วยงานของ กฟภ. ที่รับเรื่องร�องเรียน

ส�งหนังสือถึงผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงานเพ�่อสั�งการ

หน�วยงานของ กฟภ. ที่รับเรื่องร�องเรียน

รายงานสถิติแจ�งเบาะแส ตรวจติดตาม ประเมินผลงานรายไตรมาส/ป�

กกท.

มอบหมายพนักงานสืบข�อเท็จจริง

แต�งตั�งคณะกรรมการสอบสวน และแจ�งความคืบหน�าผู�แจ�งเบาะแสทราบทุก 15 วัน

ดำเนินการสอบสวนวินัย/ละเมิด

จัดทำคำสั�งลงโทษ / ชดใช�ค�าเสียหาย / รายงานผลและแจ�งผลผู�แจ�งเบาะแสทราบ

สรุปวิเคราะห�ข�อมูลเรื่องแจ�งเบาะแส ป�ญหา อุปสรรค 
เพ�่อปรับปรุงการทำงานต�อ ผวก. ทุกไตรมาส

กกท.

รายงานที่ประชุมผู�บริหารระดับสูง
ทุกไตรมาส

กกท.

แจ�งหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

กกท.

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
รายงานความคืบหน�า

ทราบทุก 15 วัน
จนกว�าจะแล�วเสร็จ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับเบาะแสทุจริตฯ

รายงานผลเพ�่อป�ดเรื่อง

สืบข�อเท็จจริงเอง แต�งตั�งคณะกรรมการสืบข�อเท็จจริง

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับเบาะแสทุจริตฯ

รายงานผลเพ�่อป�ดเรื่อง

รายงานผล แจ�งผลผู�แจ�งเบาะแส
ภายใน 15 วัน

ดำเนินการสืบ / สอบข�อเท็จจริง / แจ�งตอบกลับหรือพบผู�แจ�งเบาะแสภายใน 5 วัน

ระบบรับข�อร�องเรียน
ของสำนักตรวจสอบภายใน

ระบบ e-investigate 
ของสำนักกฎหมาย

ผู�บังคับบัญชา
พ�จารณา

ผู�บังคับบัญชา
พ�จารณาผลการสอบสวน

ผู�บังคับบัญชา
พ�จารณาผลสอบข�อเท็จจริง

ช�องทางการรับฟ�งเสียงของลูกค�า

การรับฟ�งเสียงลูกค�า
ทางโทรศัพท�

การรับข�อมูลจากส�วนราชการ
และเอกสาร

การรับฟ�งลูกค�าทางส่ือมวลชน, ส่ือสังคมออนไลน�
และประเด็นข�าวจากส�วนราชการ

การรับฟ�ง
ด�วยการปฏิสัมพันธ�

การแจ�งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ เรียกร�องค�าช�วยเหลือชดเชยที่ได�รับผลกระทบจาก กฟภ.

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแจ�งข�อเรียกร�อง

แผนผังการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)

ห้มิาย่เห้ต่: 

*	 ศปีท.	PEA	ย่่อมิาจาก	ศูนย่์ปีฏิิบ่ติการ 

	 ต่อต้านการท่จริต	กฟภู.

**	กกท.	คือ	กองกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่ 

	 ข้อง	กฟภู.
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แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ [102-15]

	 ความิส่ำาค่ญต่อองค์กร	[103-1]:	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคตระห้น่กถึึง 

ความิเปีล่�ย่นแปีลงท่�งทางด้้านเศรษฐกจิ	ส่ง่คมิ	และสิ่�งแวด้ลอ้มิท่�อาจ 

ส่่งผ่ลกระทบต่อความิย่่�งยื่นข้ององค์กร	ตลอด้จนปีรากฏิการณ์ 

การเกิด้ขึ้�นข้องเทคโนโลย่่ให้มิ่ท่�พั่ฒนาไปีอย่่างรวด้เร็ว	นำาไปีสู่่การ 

เปีล่�ย่นแปีลงอย่่างรุนแรงในธ่รกจิพัลง่งาน	(Disruptive	Innovation)	 

และปัีจจ่ย่ด้้านต้นท่นและราคาพัล่งงานท่�เปี็นต่วกำาห้นด้ความิส่ำาเร็จ 

ข้องการด้ำาเนินธ่รกิจ	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคจึงให้้ความิส่ำาค่ญก่บ 

การบริห้ารจ่ด้การความิเส่่�ย่งข้ององค์กรโด้ย่บริห้ารปัีจจ่ย่	ควบค่มิ 

กิจกรรมิและกระบวนการด้ำาเนินงานต่าง	 ๆ	 เพืั�อป้ีองก่นห้รือ 

บรรเทาความิรุนแรงและลด้มิูลเห้ต่ท่�จะก่อให้้เกิด้ความิเส่่ย่ห้าย่ 

ต่อองค์กร	เพืั�อให้้มิ่�นใจได้้ว่า	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคจะมิ่การปีร่บต่ว 

ได้้ท่นต่อการเปีล่�ย่นแปีลง	และด้ำาเนินธ่รกิจไปีได้้อย่่างย่่�งย่ืน	และ 

เนื�องด้้วย่ส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติด้เชื่ื�อไวร่ส่โคโรนา	 

2019	(COVID-19)	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคจึงได้้มิ่การปีร่บเปีล่�ย่น 

มิาตรการต่าง	ๆ	ภูาย่ในองค์กรเพืั�อรองร่บส่ถึานการณ์ด้่งกล่าว 

ท่�เกิด้ขึ้�น	ย่กต่วอย่า่งเชื่น่	การจด่้ต่�งศูนย่อ์ำานวย่การตอบโตภู้าวะฉ่กเฉนิ	 

รองร่บส่ถึานการณ์การระบาด้ข้อง	COVID-19	โด้ย่มิ่ผู่้ว่าการเป็ีน 

ผู่้อำานวย่การศูนย์่	การกำาห้นด้ห้ล่กเกณฑ์์การปีฏิิบ่ติงานภูาย่ในท่�พั่ก	 

(Work	from	Home)	และมิาตรการเห้ลื�อมิเวลาปีฏิิบ่ติงาน	การนำา

แอปีพัลเิคชื่น่	LINE	PEA	COVID-19	มิาใชื่ง้านเพืั�อให้พ้ันก่งานปีระเมินิ

ส่่ข้ภูาพัและความิเส่่�ย่งการติด้โรค	COVID-19	ในท่ก	ๆ	 ว่น	และ 

ลงเวลาเข้้า-ออกข้องการปีฏิิบ่ติงาน	และปีระชื่าส่่มิพ่ันธ์ชื่่องทาง 

การให้้บริการลูกค้าในชื่่องทางอิเล็กทรอนิกส่์	 เพืั�อลด้การใชื่้บริการ 

ท่�ส่ำาน่กงานการไฟฟ้า	เปี็นต้น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256336

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนินงานในแต่ละปีจะสามารถมุ่งสู่ภารกิจและวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์กำาหนดขึ้นเพื่อผลักดันการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์

เป้าหมาย [103-2]

นอกจากนี้ ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการรายงาน การวิเคราะห์ระดับผลกระทบความเสี่ยง 
และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (Early Warning System) 
ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรที่จะเกิดขึ้น 
มาใช้ในการแจ้งเตือนผลการบริหารความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนมาตรการในการดำาเนินการ 
หรือปรับเปลี่ยนแผนการดำาเนินงานให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 กลยทุธ์ [103-2]

COSO
ERM 2017

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ที่สอดคล้องกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นมาตรฐานสากล 
COSO ERM 2017 โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงลักษณะเชิงรุก 
มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ขององค์กร 
การระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงผ่านมุมมอง
ของโอกาสและผลกระทบ การกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
รวมถึงการติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ประจำาปี 2563 เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายและถือเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
ซึ่งการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงนั้นได้คำานึงถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร ์
โดยจะนำาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในระยะยาว ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ตามที่กำาหนดไว้ได้
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การบริหารจัดการ [103-2]

•  การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคนำามาตรฐาน COSO ERM แนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รฐัวสิาหกิจกำาหนด และมาตรฐาน ISO 22301 มาประยกุต์ใช้ในการบรหิารจัดการความเส่ียงและพฒันาการดำาเนนิงาน
ในทุกระดับขององค์กร โดยได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน [102-16]  เพื่อเป็น
ข้อปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำาไปปฏิบัติ

•  สื่อสารทำาความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256338

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
	 การไฟฟา้ส่่วนภููมิภิูาคมิก่ารแตง่ต่�งคณะกรรมิการบรหิ้ารความิเส่่�ย่งและควบคม่ิภูาย่ใน	ทำาห้นา้ท่�ในการกำากบ่ดู้แล	ควบคม่ิ	การนำานโย่บาย่ 

และกรอบการบริห้ารความิเส่่�ย่งไปีปีฏิิบติ่	รวมิท่�งตดิ้ตามิกระบวนการบรหิ้ารความิเส่่�ย่งและควบคม่ิภูาย่ในให้เ้พ่ัย่งพัอต่อการจด่้การความิเส่่�ย่ง 

ท่�ส่ำาค่ญ	และราย่งานผ่ลให้้คณะกรรมิการการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคทราบท่กไตรมิาส่	 [102-31]	 โด้ย่มิ่ฝ่่าย่บริห้ารความิเส่่�ย่งและความิปีลอด้ภู่ย่	 

เปีน็ห้นว่ย่งานห้ล่กในการด้แูล	ปีระส่านงานก่บคณะอนก่รรมิการบรหิ้ารความิเส่่�ย่งทก่ส่าย่งาน	ซื่ึ�งมิร่องผู่ว้า่การข้องแตล่ะส่าย่งานเปีน็ปีระธาน	 

และเจ้าข้องความิเส่่�ย่ง	(Risk	Owner)	ให้้ด้ำาเนินการเปี็นไปีตามิกระบวนการท่�กำาห้นด้ตามินโย่บาย่และคู่มิือการบริห้ารความิเส่่�ย่ง
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

และควบคุม
ภายใน กฟภ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

* กำากับดูแล มอบนโยบาย กรอบแนวทางฯ 
ติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง ส่ือสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ กฟภ.

* สอบทานการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ
ท่ีจัดทำาจากฐานความเส่ียง

ส�านัก
ตรวจสอบ

ภายใน

คณะกรรมการ 
กฟภ.

* กำากับดูแลให้มี
การบูรณาการระหว่าง
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
การบริหารความเส่ียง
และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

* สอบทานการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม
ภายในของ กฟภ. 
และให้ข้อคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและ
คณะกรรมการ กฟภ.

ติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงของ กฟภ.

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256340

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายในฯ 
ทุกสายงาน

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์/
ฝี่ายก�ากับดูแลและบริหาร

ความเสี่ยง/กองแผน
บริหารความเสี่ยง

และกองประสานงาน
ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลระบบ

การควบคุมภายใน
ของ กฟภ.

* ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
 ความเสี่ยงของสายงาน
* จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง
 ของสายงาน
* ดำาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
 องค์กรในส่วนที่สายงานรับผิดชอบ
* ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
 ในส่วนที่รับผิดชอบ และระดับสายงาน

* กำาหนดแนวทาง/ 
 คู่มือการบริหารความเสี่ยง
 และการควบคุมภายใน
* ประสานงานกับคณะกรรมการ
 และคณะอนุกรรมการฯ สายงาน 
 ในการจัดทำาแผนและติดตามผล
 การบริหารความเสี่ยง
 และการควบคุมภายใน
* จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ของ กฟภ.
* สื่อสารทำาความเข้าใจ
 และประชาสัมพันธ์เรื่อง
 การบริหารความเสี่ยง
 และการควบคุมภายใน
* ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
 ความเสี่ยงของหน่วยงาน

* อำานวยการในการประเมินผล
 การควบคุมภายในของ กฟภ.
* กำาหนดแนวทางการประเมินผล
 การควบคุมภายใน และแนวทาง
 การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 ของ กฟภ.
* พิจารณาจัดทำาแผน/รายงานผล
 การดำาเนินงานด้านการควบคุมภายใน
 ของ กฟภ.
* สรุปผลการดำาเนินงานด้านการควบคุม
 ภายในและการกำากับการปฏิบัติตาม
 กฎเกณฑ์ของ กฟภ.

หน่วยงาน
ภายในสังกัด

ฝี่าย/กอง/แผนก

ผู้ว่าการ
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การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-15]

ประเด็นความเส่ียง
ด้านเศรษฐกิจ 

ความส�าคัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ์  [103-3]

การลงท่นและพ่ัฒนาธ่รกิจ

เก่�ย่วเนื�อง	(Business	Model)	

ไม่ิเป็ีนไปีตามิเป้ีาห้มิาย่

ธ่รกิจท่�เก่�ย่วเนื�องจะเป็ีนส่่วน

ส่ำาค่ญในการพ่ัฒนาความิ

ส่ามิารถึในการส่ร้างราย่ได้้ใน

ภูาพัรวมิข้ององค์กรในอนาคต	

รวมิถึึงบทบาทการส่ร้างโอกาส่

ทางธ่รกิจในการลงท่นใน

ธ่รกิจด้้านอน่ร่กษ์พัล่งงานและ

พัล่งงานทด้แทนท่�งในปีระเทศ

และภููมิิภูาคอาเซ่ื่ย่น

•	 แผ่นงานการด้ำาเนินงาน 

ตามิโครงการ	Smart	Grid 

(ให้้ความิส่ำาค่ญภูาคเอกชื่น 

เพืั�อให้้เกิด้การส่ร้าง	

Ecosystem)

•	 แผ่นการจ่ด้ทำา	

Competency	for	Business	

Model	ตามิแผ่นย่่ทธศาส่ตร์

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 ความิส่ำาเร็จข้องแผ่นงาน 

การด้ำาเนินงานธ่รกิจ 

เก่�ย่วเนื�อง	=	100%	 

เท่ย่บเท่า	BSC	ระด่้บ	5

•	 ราย่ได้้ธ่รกิจเก่�ย่วเนื�อง	

(ส่ถึานะ	มิ.ค.	-	ธ.ค.	2563)	

=	6,352.50	ล้านบาท

การบริห้ารสิ่นทร่พัย์่ 

ให้้เกิด้ปีระสิ่ทธิภูาพัสู่งส่่ด้ 

ไม่ิเป็ีนไปีตามิเป้ีาห้มิาย่

การบริห้ารสิ่นทร่พัย์่ให้้เกิด้

ปีระโย่ชื่น์สู่งส่่ด้จะเป็ีนแนวทาง

ท่�ส่่งเส่ริมิปีร่บปีรุงกระบวนการ	 

ข่้�นตอน	วิธ่การบำารุงร่กษาท่� 

ท่นส่ม่ิย่และม่ิปีระสิ่ทธิภูาพั	เพืั�อ

ยื่ด้อาย่่สิ่นทร่พัย์่ท่�ม่ิใช้ื่งานอยู่่	

การจ่ด้ห้าพ่ัส่ด่้และอ่ปีกรณ์ท่�ม่ิ

ค่ณภูาพั	ซึื่�งจะส่ามิารถึช่ื่วย่ลด้

การลงท่นท่�ไม่ิจำาเป็ีน	รวมิท่�ง 

ส่ามิารถึส่ร้างราย่ได้้ให้้ก่บ 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 แผ่นงานติด้ตามิการ	

Implement	การใช้ื่	

Software	บริห้ารจ่ด้การ

ระบบจำาห้น่าย่แรงต�ำา	 

(LDCAD)	(เป้ีาห้มิาย่คือการ	

Training	12	เข้ต)

ความิส่ำาเร็จในการด้ำาเนินการ

ตามิแผ่นย่่ทธศาส่ตร์การบริห้าร

จ่ด้การสิ่นทร่พัย์่ในปีี	2563	=	89%	

เท่ย่บเท่า	BSC	ระด่้บ	4.45

ด้านเศรษฐกิจ [102-15]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256342

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ประเด็นความเส่ียง
ด้านเศรษฐกิจ 

ความส�าคัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ์  [103-3]

ท่กษะข้องบ่คลากร	 

ย่่งไม่ิส่ามิารถึพ่ัฒนาเพืั�อส่ร้าง 

มูิลค่าเพิั�มิให้้ก่บองค์กร 

ตามิทิศทางในอนาคต

ในอนาคตอน่ใกล้จะมิพ่ันก่งาน 

การไฟฟ้าส่่วนภูมูิภิูาคใกล้เกษย่่ณ 

จำานวนมิาก	ด่้งน่�น	การไฟฟ้า

ส่่วนภููมิภิูาคต้องเร่งด้ำาเนนิการ

ในการบรหิ้ารจด่้การองค์ความิรู้

ข้ององค์กร	และเตร่ย่มิการ	

Successors	ให้้มิค่วามิพัร้อมิต่อ

การด้ำาเนนิธ่รกจิต่อไปี	ซื่ึ�งการ

พั่ฒนาศ่กย่ภูาพับ่คลากรต้อง

ส่ามิารถึรองรบ่และข่้บเคลื�อน

องค์กรให้้ท่นส่มิ่ย่ได้้

•	 การส่ร้างว่ฒนธรรมิ 

เพัื�อรองร่บ	Transformation	

ไปีเป็ีน	Digital	Utility	ข้อง

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	และ

ส่ร้างม่ิมิมิองการทำาธ่รกิจ 

ให้้ก่บกล่่มิเป้ีาห้มิาย่

ความิส่ำาเร็จข้องแผ่นงาน 

การย่กระด่้บการพ่ัฒนา

ทร่พัย่ากรบ่คคล	(ในส่่วน 

ท่กษะข้องบ่คลากรในด้้าน

ธ่รกิจการตลาด้	และการ

ส่ร้าง	Business	และ	Digital	

Mindset	Digital	Technology)	 

=	90.51%

ประเด็นความเส่ียง
ด้านเศรษฐกิจ 

ความส�าคัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ์  [103-3]

การบริห้ารห้น่วย่สู่ญเส่่ย่ 

ในภูาพัรวมิไม่ิเป็ีนไปี 

ตามิเป้ีาห้มิาย่

เพืั�อให้้การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

ลด้การสู่ญเส่่ย่ราย่ได้้จากการ

จำาห้น่าย่กระแส่ไฟฟ้า	และช่ื่วย่

ส่น่บส่น่นการบริห้ารจ่ด้การ

ต้นท่นจากการจำาห้น่าย่กระแส่

ไฟฟ้า	รวมิท่�งเป็ีนส่่วนห้นึ�งข้อง

ว่ตถ่ึปีระส่งค์เชิื่งย่่ทธศาส่ตร์

องค์กรท่�	2	(SO2)	ท่�ม่่ิงสู่่

องค์กรท่�เป็ีนเลิศในด้้านจำาห้น่าย่

กระแส่ไฟฟ้า	โด้ย่บูรณาการท่ก

ระบบงานด้้วย่	Digitalization

•	 แผ่นงานการกำาห้นด้

โครงส่ร้างห้น่วย่งาน	และ	

Job	Description	เพืั�อ

รองร่บระบบงาน	U-Cube	

•	 แผ่นทบทวนการจ่ด้การ 

พ่ัส่ด่้,	นำา	Lesson	Learn	 

ในการจ่ด้ห้าพ่ัส่ด่้ห้ล่กข้อง 

แต่ละปีีมิาวิเคราะห์้เพืั�อ 

จ่ด้ทำาแผ่นจ่ด้ห้าพ่ัส่ด่้ห้ล่ก 

ในปีีถ่ึด้ไปีและการจ่ด้ส่่มิมินา	 

Workshop	ท่�เก่�ย่วข้้อง

ร้อย่ละห้น่วย่สู่ญเส่่ย่ในระบบ

จำาห้น่าย่	(Total	Losses)	 

เดื้อน	มิ.ค.	-	ธ.ค.	2563	=	5.47%	

เท่ย่บเท่า	BSC	ระด่้บ	5

ด้านเศรษฐกิจ [102-15]

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [102-15]

43การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ประเด็นความเส่ียง
ด้านเศรษฐกิจ 

ความส�าคัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ์  [103-3]

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 

ไม่ิส่ามิารถึให้้บริการและ 

จำาห้น่าย่กระแส่ไฟฟ้าได้้ 

อย่่างต่อเนื�อง

การให้้บริการและจำาห้น่าย่

กระแส่ไฟฟ้าได้้อย่่างต่อเนื�อง

และม่ิค่ณภูาพัเป็ีนปัีจจ่ย่ส่ำาค่ญ

ท่�ม่ิผ่ลต่อความิต้องการ	ความิ

คาด้ห้ว่งข้องผู้่ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่ 

ท่�ส่ำาค่ญ	รวมิท่�งเพืั�อให้้การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาคม่ิ�นใจต่อการ 

บรรล่เป้ีาห้มิาย่การด้ำาเนินงาน

ท่�กำาห้นด้

•	 พิัจารณาจ่ด้ทำาเกณฑ์์ราคา	

และเกณฑ์์อื�น	(Price-

Performance)	เพืั�อการ

จ่ด้ห้าพ่ัส่ด่้/อ่ปีกรณ์ไฟฟ้า

ตามิ	พั.ร.บ.การจ่ด้ซืื่�อจ่ด้จ้าง

และการบริห้ารพ่ัส่ด่้ภูาคร่ฐ	

พั.ศ.	2560

•	 ติด้ตามิการ	Implement	 

แผ่นงาน	KM	ในส่่วนข้อง

การแก้ไข้ปัีญห้าไฟฟ้า

•	 ทบทวนแผ่นบำารุงร่กษา

ระบบไฟฟ้า

•	 แผ่นการวิเคราะห์้กรอบ

อ่ตรากำาล่ง	เพืั�อตอบส่นอง

การด้ำาเนินงานในอนาคต

•	 ทบทวนการจ่ด้การพ่ัส่ด่้,	 

นำา	Lesson	Learn	ในการ

จ่ด้ห้าพ่ัส่ด่้ห้ล่กข้องแต่ละปีี	

มิาวิเคราะห์้เพืั�อจ่ด้ทำาแผ่น

จ่ด้ห้าพ่ัส่ด่้ห้ล่กในปีีถ่ึด้ไปี	

และการจ่ด้ส่่มิมินา	 

Workshop	ท่�เก่�ย่วข้้อง

•	 ค่า	SAIFI	 

(มิ.ค.	-	ธ.ค.	2563)	 

=	2.650	เท่ย่บเท่า	 

BSC	ระด่้บ	5

•	 ค่า	SAIDI	 

(มิ.ค.	-	ธ.ค.	2563)	 

=	57.52	เท่ย่บเท่า 

BSC	ระด่้บ	5

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [102-15]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256344
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ประเด็นความเส่ียง
ด้านเศรษฐกิจ 

ความส�าคัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ์  [103-3]

ความิล่าชื่้าในการพั่ฒนา

ข้องโครงข้่าย่ไฟฟ้าอ่จฉริย่ะ

ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	

(โครงการนำาร่อง)

การพ่ัฒนาข้องโครงข่้าย่ไฟฟ้า 

อ่จฉริย่ะข้องการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค	(โครงการนำาร่อง)	 

ม่ิความิล่าช้ื่ากว่าแผ่นฯ	ท่�กำาห้นด้ 

เล็กน้อย่	ด่้งน่�น	การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาคจึงให้้ความิส่ำาค่ญใน 

การเร่งร่ด้และติด้ตามิแผ่นงาน 

ด่้งกล่าวอย่่างใกล้ชิื่ด้	เพืั�อให้้ 

แผ่นงานด่้งกล่าวด้ำาเนินงานได้้

ส่อด้คล้องก่บแผ่นแม่ิบท 

การพ่ัฒนาระบบโครงข่้าย่ 

ส่มิาร์ทกริด้ข้องปีระเทศ	รวมิถึึง 

ม่ิการบูรณาการด้ำาเนินงานร่วมิก่น 

ระห้ว่าง	3	การไฟฟ้าท่�ช่ื่ด้เจน

•	 แผ่นส่ำารองกรณ่การ 

เชืื่�อมิโย่งระบบ	AMI	เข้้าก่บ 

ระบบ	SAP	และข้ออน่ม่ิติ	

Design	Change	Request	

ไม่ิเป็ีนไปีตามิแผ่น	OM2.2

•	 แผ่นงานการด้ำาเนินงานตามิ

โครงการ	Smart	Grid 

(ให้้ความิส่ำาค่ญภูาคเอกชื่น 

เพืั�อให้้เกิด้การส่ร้าง	

Ecosystem)

ความิส่ำาเร็จข้องการพ่ัฒนา 

ข้องโครงข่้าย่ไฟฟ้าอ่จฉริย่ะ 

ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	 

(โครงการนำาร่อง)	=	97.5%	

เท่ย่บเท่า	BSC	ระด่้บ	5

ข้าด้การบริห้ารจ่ด้การข้้อมูิล

ท่�เห้มิาะส่มิเพ่ัย่งพัอและเป็ีน

ระบบต่อการนำาไปีใช้ื่ปีระโย่ชื่น์

เพืั�อเพิั�มิมูิลค่าทางธ่รกิจข้อง

องค์กร	(Data	Analytics)

การกำาห้นด้ฐานข้้อมูิลองค์กรท่�

เห้มิาะส่มิท่�จะใช้ื่ข่้บเคลื�อน 

ในแต่ละปีระเด็้นย่่ทธศาส่ตร์ท่�

ส่ำาค่ญ	การส่ำารวจความิเพ่ัย่งพัอ 

และการกระจาย่ต่วข้องข้้อมูิล 

ข้ององค์กรท่�จะต้องถูึกนำามิา 

ใช้ื่ในการทำา	Data	Analytics 

และการจ่ด้การฐานข้้อมูิลข้อง 

องค์กรให้้เป็ีนระบบ	ในล่กษณะ 

ข้อง	Structured	Data	ท่�พัร้อมิ 

ส่ำาห้ร่บการนำาไปีใช้ื่ปีระโย่ชื่น์ 

โด้ย่การทำา	Data	Analytics 

เพืั�อให้้ม่ิ�นใจว่า	การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาคส่ามิารถึ 

ใช้ื่ปีระโย่ชื่น์ข้องข้้อมูิล	 

เพืั�อเพิั�มิมูิลค่าธ่รกิจข้ององค์กร 

ได้้อย่่างม่ิปีระสิ่ทธิภูาพั

•	 มิาตรการควบค่มิท่�ม่ิอยู่่เดิ้มิ

ม่ิความิเพ่ัย่งพัอแล้ว

ความิส่ำาเร็จในการวิเคราะห์้และ

จ่ด้ทำาฐานข้้อมูิลข้อง	Potential	

Customer	(Strategic	และ	

Star)	เพืั�อกำาห้นด้กลย่่ทธ์

ทางการตลาด้ในกล่่มิธ่รกิจ 

เก่�ย่วเนื�อง	=	100%	เท่ย่บเท่า	

BSC	ระด่้บ	5

การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกิดภายในปี 2563

45การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ประเด็นความเส่ียง
ด้านเศรษฐกิจ 

ความส�าคัญต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ์  [103-3]

ข้าด้การบูรณาการในการ 

นำาการจ่ด้การความิรู้และ 

นว่ตกรรมิ	เพืั�อพ่ัฒนาผ่ลิตภู่ณฑ์์	 

บริการ	และกระบวนการ	 

เพืั�อเพิั�มิโอกาส่และส่ร้างราย่ได้้ 

เชิื่งพัาณิชื่ย์่

การบริห้ารจ่ด้การองค์ความิรู้ 

และการบริห้ารจ่ด้การ

นว่ตกรรมิในองค์กรเป็ีนปีระเด็้น

ส่ำาค่ญท่�ต้องบริห้ารจ่ด้การอย่่าง

เป็ีนระบบ	และม่ิการบูรณาการ 

ท่�ช่ื่ด้เจน	เพืั�อให้้เกิด้การบริห้าร

จ่ด้การท่�ด่้ต่�งแต่กระบวนการคิด้ 

นว่ตกรรมิ	การใช้ื่นว่ตกรรมิ	 

ไปีจนถึึงการบริห้ารจ่ด้การและ 

การส่ร้างปีระโย่ชื่น์จากนว่ตกรรมิ 

(Corporate	Innovation	

System:	CIS)	เพืั�อนำาไปีสู่่	

Productivity	ท่�เพิั�มิสู่งขึ้�น

•	 แผ่นงานต่อย่อด้/ส่ร้าง

แนวความิคิด้การพ่ัฒนา

นว่ตกรรมิร่วมิก่บห้น่วย่ธ่รกิจ

เพืั�อพ่ัฒนาแล้วได้้ต้นแบบ/

Product	ให้้ส่าย่งานธ่รกิจ

และการตลาด้นำาไปีด้ำาเนิน

การตลาด้

•	 การใช้ื่เทคโนโลย่่ส่ารส่นเทศ

ในการเพิั�มิศ่กย่ภูาพัข้อง

ระบบนว่ตกรรมิองค์กร

•	 ความิส่ำาเร็จข้องแผ่นการ

จ่ด้การความิรู้และนว่ตกรรมิ	

=	99.5%

•	 จำานวนผ่ลิตภู่ณฑ์์ท่�ส่ร้าง 

ราย่ได้้เชิื่งพัาณิชื่ย์่	=	100%

การเปีล่�ย่นถ่ึาย่ข้้อมูิลและนำาเข้้า

ใช้ื่งานระบบศูนย์่ส่่�งการจ่าย่ไฟ	

(SCADA/TDMS)	ท่�จะกระทบ

ต่อการควบค่มิส่่�งการจ่าย่ไฟ

งานด้้านระบบศูนย์่ส่่�งการจ่าย่ไฟ 

เป็ีนงานท่�ม่ิราย่ละเอ่ย่ด้ทาง 

เทคนิคท่�ซ่ื่บซ้ื่อน	ทำาให้้การ 

ด้ำาเนินการในแต่ละข่้�นตอน 

ระย่ะเวลานานและล่าช้ื่า	ด่้งน่�น 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคจึงให้้ 

ความิส่ำาค่ญในการเร่งร่ด้และ 

ติด้ตามิแผ่นงานอย่่างใกล้ชิื่ด้ 

เพืั�อให้้การจ่ด้ห้าพัร้อมิติด้ต่�ง	 

Hardware	และ	Software	 

ระบบศูนย์่ส่่�งการจ่าย่ไฟ 

แล้วเส่ร็จตามิกำาห้นด้	ส่น่บส่น่น 

งานส่่�งการควบค่มิระบบไฟฟ้า 

ได้้อย่่างม่ิปีระสิ่ทธิภูาพั	 

เพิั�มิความิน่าเชืื่�อถืึอได้้ข้อง 

ระบบไฟฟ้า	และส่ามิารถึ 

ให้้บริการและจำาห้น่าย่ 

กระแส่ไฟฟ้าได้้อย่่างต่อเนื�อง

•	 แผ่นงานจ้างท่�ปีรึกษา 

ควบค่มิงาน

•	 แผ่นติด้ตามิการจ่ด้ส่่ง	

Progress	Report	และ

ปีระช่ื่มิติด้ตามิงาน

•	 แผ่นการกำาห้นด้	Test	

Procedure	ส่ำาห้ร่บ 

การด้ำาเนินการ	Cutover 

อย่่างละเอ่ย่ด้และช่ื่ด้เจน

•	 แผ่นการฝึ่กอบรมิ	OJT 

(On	the	Job	Training)

ความิส่ำาเร็จข้องแผ่นงานการ

เปีล่�ย่นถ่ึาย่ข้้อมูิลและนำาเข้้าใช้ื่

งานระบบศูนย์่ส่่�งการจ่าย่ไฟ	

(SCADA/TDMS)	ท่�จะกระทบ

ต่อการควบค่มิส่่�งการจ่าย่ไฟ	 

=	100%

การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกิดภายในปี 2563

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256346
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
และการบริหารภาวะวิกฤต [former EU21]

ความส�าคัญต่อองค์กร [103-1]  

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคบริห้ารจ่ด้การระบบการบริห้ารความิต่อเนื�องทางธ่รกิจ	(Business	Continuity	Management	System:	BCMS)	

โด้ย่มิ่โครงส่ร้างการกำาก่บดู้แลการบริห้ารความิต่อเนื�องทางธ่รกิจ	ด้่งน่�

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคบริห้ารความิต่อเนื�องทางธ่รกิจและ 

บรหิ้ารภูาวะวิกฤตตามิมิาตรฐานส่ากล	ISO	22301:	2019	เพืั�อเตรย่่มิ 

ความิพัร้อมิตอ่ภู่ย่พับิติ่ห้รอืภูาวะวกิฤตท่�อาจเกดิ้ข้ึ�นก่บระบบงานและ 

ส่ถึานท่�ทำางาน	โด้ย่มิ่การวางแผ่น	การวิเคราะห้์	จ่ด้ทำาแผ่น	ฝ่ึกซื่้อมิ/ 

ทด้ส่อบแผ่น	และปีระเมินิปีระสิ่ทธภิูาพัข้องกระบวนการอย่่างเป็ีนระบบ 

พัร้อมิท่�งปีร่บปีรุงกระบวนการอย่่างต่อเนื�อง	 เพืั�อให้้การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาคมิ่ความิส่ามิารถึในการปี้องก่น	 เตร่ย่มิความิพัร้อมิการ 

ตอบโต้ภู่ย่พัิบ่ติห้รือภูาวะวิกฤตได้้อย่่างมิ่ปีระส่ิทธิภูาพั	ชื่่วย่บรรเทา

และแกไ้ข้ความิรนุแรงเมิื�อเกดิ้ส่ถึานการณไ์มิค่าด้ฝ่นั	และด้ำาเนนิการ

ให้้กล่บคืนสู่่ส่ภูาวะปีกติได้้ในระย่ะเวลาท่�เห้มิาะส่มิ

Risk Management and Internal 
Control Committee (RMIC)

Governor
(ผู�ว�าการ)

BCMS
Internal Audit

Management Level

Working Group Level

ICT BCM 
Committee

ICT BCM
Working Team

Business Continuity Management Committee
(BCM Committee)

Business Continuity Management Secretary
(ฝ�ายบริหารความเสี่ยง)

คณะทำงานจัดทำแผนความต�อเน่ืองทางธุรกิจ 
กฟภ. สำนักงานใหญ�

HQ BCM Coordinator
(ฝ�ายบริหารความเสี่ยง)

Provincial BCM Coordinator 
(กองบริการลูกค�า ฝ�ายวิศวกรรมและบริการ 12 เขต)

การไฟฟ�าเขต การไฟฟ�า ชั�น 1 - 3

คณะทำงานบริหาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256348
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ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งได้ดังนี้

•  การป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับภัย (Prevention and Preparedness) 
 โดยทุกหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำาข้อมูลภัยพิบัติหรือสภาวะวิกฤตในอดีตและปัจจุบันมาประเมินโอกาสเกิดและ 
ผลกระทบ หากมีระดับความเส่ียงปานกลางและสูงมาก จะต้องจัดทำาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP)
และจัดทำามาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการความเสี่ยงและลดโอกาสผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตำ่า)

•  การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
 ทุกหน่วยงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อฟ้�นคืน
กระบวนการงานท่ีสำาคัญให้กลับมาดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำาหนด (Recovery Time Objective: RTO) ในกรณีที่
เหตกุารณ์มคีวามรนุแรง (รวมถงึสถานการณ์โรคระบาดทีส่ามารถข้ามพรมแดน) และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟา้เปน็วงกว้าง การไฟฟ้า
สว่นภูมภิาคจะมีการจดัตัง้ศนูย์อำานวยการช่วยเหลอืสนบัสนนุกรณีเหตกุารณ์ไมป่กต ิเพือ่ดำาเนนิการตามแผนตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิ (ERP) 
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และแผนการฟ้�นฟู (RP) พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และติดตามวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

•  การจัดการภายหลังภัยพิบัติ (Rehabilitation and Reconstruction) 
 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ คณะทำางาน BCM แต่ละหน่วยงานจะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น และกำาหนดแนวทาง/วิธีการ
ในการฟ้�นฟูสถานที่ปฏิบัติงานหรือระบบจำาหน่ายที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

•  จำานวนหน่วยงานทีม่กีารจดัทำาระบบ BCMS 
 ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019 
 และมีการฝึกซ้อมแผน ERP และ BCP

•  ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน ERP และ BCP เป็นไปตาม 
ทีก่ำาหนด

•  ระยะเวลาในการกู้คนืระบบ (RTO) เป็นไปตามทีก่ำาหนด

•  ป้องกัน ลดโอกาสการเกิด เตรียมความพร้อม  
ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ และฟ้�นฟกูลบัสู่สภาวะปกติ

•  ดำาเนินงานและให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง

•  กลับมาดำาเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต

เปา้หมาย [103-2]  กลยุทธ์ [103-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

การวางแผนปรับปรุงการด�าเนินงานในอนาคต [103-3]

•	 ข้ย่าย่การร่บรองมิาตรฐาน	ISO	22301:2019	ไปีย่่งส่่วนภููมิิภูาค

•   ปีร่บปีรุงกระบวนการวิเคราะห์้ผ่ลกระทบทางธ่รกิจ	(Business	Impact	 

Analysis:	BIA)	 เพืั�อกำาห้นด้ข้อบข่้าย่	(Scope	 ในการร่บรองมิาตรฐาน	 

ISO	22301	เพัื�อให้้ครอบคล่มิการบริการจำาห้น่าย่ไฟฟ้าซื่ึ�งเปี็นบริการห้ล่กข้อง	 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•   ปีร่บปีรุงโครงส่ร้างการกำาก่บดู้แลและบริห้ารจ่ด้การการบริห้ารความิต่อเนื�อง

ทางธ่รกิจให้้ส่อด้คล้องก่บแผ่นการเปีล่�ย่นแปีลงโครงส่ร้างองค์กร
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ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ปรับปรุงนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภัยคุกคามในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
และเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคาม

COVID-19 และ 
Cyber Attack

จัดตั้งคณะทำางานบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA Cyber Security Team: PEA CST)
เพื่อควบคุมและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และมีความพร้อมในการสนับสนุนการให้บริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง

ISO 22301:2019
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองระบบ BCMS 
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019
และรักษาสถานะการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอก เป็นประจำาทุกปี

จัดตั้งศูนย์อำานวยการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน รองรับโรค COVID-19 
ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำานักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค (ทุกแห่ง)
เพื่อควบคุมและบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ให้เกิดความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการให้บริการ

PEA Cyber
Security Team

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256350

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมข้อมูลและการติดตาม
สถานการณ์ภัยคุกคามในการแจ้งเตือน

ทุกหน่วยงานมีการจัดทำา

ระบบ BCMS
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019 
และมีการฝึกซ้อมแผน ERP และ BCP เป็นไปตามที่กำาหนด

ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน 

ERP และ BCP
เป็นไปตามระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (RTO) ที่กำาหนด

สร้างความตระหนักของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้านการรับรู้ 
ความรู้ความเข้าใจ การให้ความสำาคัญ
และการนำาระบบ BCMS ไปปฏิบัติ

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เพิ่มขึ้นร้อยละ

2.21
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มาตรการรองรับสถิานการณ์ COVID-19 
ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จัดตั้งศูนย์อำานวยการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 
โดยมีผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้อำานวยการศูนย์

ศูนย์อำานวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ประกาศมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

การลดการประชุม ยกเลิกการประชุม และหลีกเลี่ยงการจัดงาน/
จัดประชุมที่ต้องมีการชุมนุมแออัด โดยจัดลำาดับความสำาคัญ
และความจำาเป็น ซึ่งหากต้องมีการประชุมให้ดำาเนินการ
ผ่านระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication 
System: UC) ระบบ Video Conference

ไม่อนุมัติให้พนักงานเดินทางไปอบรม 
สัมมนา หรือดูงานในประเทศกลุ่มเสี่ยง 
และไม่เชิญบุคลากรจากต่างประเทศ
เข้าร่วมการประสานงาน

กำาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)
และมาตรการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256352

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



การจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง
พนักงาน ลูกจ้าง บุคคลภายนอกติดต่อ/
ประสานงาน และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
และกำาหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing)

การจัดหาหน้ากากอนามัย 
สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ ฉากกั้นเชื้อโรค 
(Counter Shield) และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการป้องกันโรค COVID-19 
ภายในสำานักงาน

ทำาความสะอาด/ฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อโรค
ในพื้นที่ที่มีการใช้งานบ่อยและ
บริเวณที่ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นประจำา

การนำาแอปพลิเคชัน LINE 
PEA COVID-19 มาใช้งาน 
เพื่อให้พนักงานประเมินสุขภาพและ
ความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 
ในทุก ๆ วัน และลงเวลาเข้า-ออก 
ของการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)

ดำาเนินการจัดทำาแผนและฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP) 
และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การให้บริการลูกค้าในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อลดการใช้บริการที่สำานักงานการไฟฟ้า
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Bright Innovation, 
Happy People
เพราะโลกเปล่�ยนแปลงในทุุกวััน  
กฟภ. ให้้ควัามสำำาคัญกับการพัฒนาบริการ 
ด้้วัยนวััตกรรมและเทุคโนโลย่ทุ่�ทุันสำมัยเพ่�อ
สำร้างสำรรค์การบริการด้้านไฟฟ้าให้้เป็นเลิศ
สำ่�ประชาชนในทุุกภ่มิภาคทุั�วัประเทุศไทุย 
สำร้างเสำริมพลังงานสำะอาด้และพลังงานทุางเลือก
แห้�งอนาคต พร้อมเติมเต็มทุุกควัามห้�วังใยใสำ�ใจ
กันมากขึ้้�น สำร้างควัามสำุขึ้และรอยยิ�มทุ่�กวั้างขึ้้�น 
อนาคตทุ่�ยั�งยืนขึ้้�น เติมเต็มทุุกควัามฝััน และ
สำ�องสำวั�างให้้ทุุกควัามห้วัังแก�ทุุกช่วัิต ได้้เติบโต
ม่คุณภาพช่วัิตและรอยยิ�มทุ่�ยั�งยืน

จากคะแนนเต็็ม 5 ระดัับความพึึงพึอใจ 
ของพึนักงานใหม่ที่่�ม่ต็่อกระบวนการสรรหา
และคัดัเลือกบุคลากร อยู่่่ ในเกณฑ์์ดั่มาก

อบรมบุคลากรที่่�ปฏิบัต็ิหน้าที่่�ควบคุมงาน
ต็ิดัต็ั้งระบบผลิต็ไฟฟ้าพึลังงานแสงอาที่ิต็ยู่์

บนหลังคาอาคารสำานักงานในพึื้นที่่�การไฟฟ้า

คะแนน 4.58

12 เขต จำำ�นวน 117 คน

ร้อยู่ละ 

100 

ร้อยู่ละ 

100 
12
ห้น�วัยงาน

ควัามสำำาเร็จในการยกระด้ับ
โครงการด้้านสำังคมและ
สำิ�งแวัด้ล้อม จากเป้าห้มาย

ทุ่�ร้อยละ 95

ควัามสำำาเร็จในการพัฒนา
ระบบเทุคโนโลย่ด้้าน HR 
จากเป้าห้มายร้อยละ 100

คือ จำานวันห้น�วัยงาน 
ทุ่�ได้้รับการรับรองมาตรฐาน  

TIS 18001 ทุ่�เพิ�มขึ้้�น



ยูุ่ที่ธศาสต็ร์องค์กร 

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ทบทวนแผนยุุทธศาส่ตร์การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค	พ.ศ.	2563	-	2567	โด้ยุกำาหนด้เป้้าหมิายุระยุะยุาว	10	ปี้ 

โด้ยุมิุง่เน้นเป้น็องคก์รชั้้�นนำาท่�ทน้ส่มิยุ้ในระด้้บภููมิภิูาค	มิุง่มิ้�นใหบ้รกิาร

พลั้งงานไฟฟ้าแลัะธุรกิจเก่�ยุวเน่�องอยุ่างครบวงจร	ท่�มิ่ป้ระส่ิทธิภูาพ	

เชั้่�อถื่อได้้	 เพ่�อพ้ฒนาคุณภูาพชั้่วิต	เศรษฐกิจ	แลัะส่้งคมิอยุ่างยุ้�งยุ่น	

ตามิแนวทางส่ากลัของ	UN	SDGs	(United	Nations	Sustainable	

Development	Goals)	 รวมิท้�งกรอบแนวป้ฏิิบ้ติท่�ด้่ของ	DJSI	 

(The	Down	Jones	Sustainability	Indices)	โด้ยุมิ่เป้้าหมิายุท่�ส่ำาค้ญ	

ค่อ	การบรรลัุเป้้าหมิายุใน	3	มิิติ	ได้้แก่	มิิติเศรษฐกิจ	(Economic)	

มิิติส่้งคมิ	(Social)	แลัะมิิติส่ิ�งแวด้ลั้อมิ	(Environment)	นอกจากน่�	

ยุ้งให้ความิส่ำาค้ญในการวิเคราะห์แลัะกำาหนด้ปั้จจ้ยุข้บเคลั่�อนความิ

ยุ้�งยุ่น	รวมิท้�งการกำาหนด้แลัะส่่�อส่ารแผนงานสู่่ความิยุ้�งยุ่นขององคก์ร

	 รวมิถืึงการมิุ่งเน้นในการพ้ฒนาแลัะส่่งเส่ริมิการกำาก้บดู้แลั

กิจการท่�ด้่	 แลัะมิุ่งสู่่มิาตรฐานของ	OECD	Principles	(The	 

Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development)	

ภูายุในป้ี	2563	รวมิท้�งการพ้ฒนาการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคเข้าสู่่องค์กร

ท่�มิ่การพ้ฒนาอยุ่างยุ้�งยุ่น	โด้ยุนำาแนวทางท่�ด้่ท่�เป้็นมิาตรฐานส่ากลั	

มิาเป็้นแนวป้ฏิิบ้ติในการด้ำาเนินงานท้�งมิาตรฐาน	 ISO	26001	 

UN	SDGs	แลัะ	DJSI	รวมิถึืงเกณฑ์์การกำาก้บดู้แลัของส่ำาน้กงาน 

คณะกรรมิการนโยุบายุร้ฐวิส่าหกิจ	กระทรวงการคล้ัง	การส่ร้าง

ต้นแบบการไฟฟ้าโป้ร่งใส่	แลัะขยุายุผลัไป้ยุ้งการไฟฟ้าต่าง	ๆ	โด้ยุ 

การด้ำาเนินงานด้้วยุความิโป้ร่งใส่	 ป้ราศจากทุจริตคอร์ร้ป้ชั้้น 

มิ่มิาตรฐานทางจริยุธรรมิแลัะจรรยุาบรรณในวิชั้าชั้่พ	 แลัะเป้็น 

ท่�ยุอมิร้บในด้้านภูาพลั้กษณ์ขององค์กรในมิุมิมิองของส่าธารณชั้น

	 นอกจากน่�	 ยุ้งให้ความิส่ำาค้ญในการส่่งเส่ริมิการมิ่ส่่วนร่วมิใน

การร้บผิด้ชั้อบต่อส่้งคมิ	ชัุ้มิชั้น	แลัะส่ิ�งแวด้ลั้อมิ	โด้ยุร้กษามิาตรฐาน 

กระบวนการส่ร้างความิร้บผิด้ชั้อบต่อส้่งคมิแลัะสิ่�งแวด้ลั้อมิของ 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ตามิมิาตรฐาน	ISO	26000	แลัะการให้ความิส่ำาค้ญ 

ก้บการได้้มิาซึ่ึ�ง	 “Social	License	to	Operate”	(การอนุญาตให้

ป้ระกอบกจิการจากส้่งคมิ)	โด้ยุป้ระเด้น็ด้ง้กลัา่วจะครอบคลัมุิมิากกวา่

การบริหารความิคาด้หว้งของชัุ้มิชั้น	แต่จะครอบคลัุมิถืึงการใชั้้หลั้ก 

บรรษ้ทภูิบาลัในการด้ำาเนินธุรกิจ	(Ethical	Business	Conduct	and	 

Transparency)	 การดู้แลัด้้านสิ่�งแวด้ลั้อมิ	(Envi ronment	

Performance)	การส่ร้างความิส้่มิพ้นธ์ก้บชัุ้มิชั้น	(Community	

Relationships)	แลัะส่ทิธแิลัะความิป้ลัอด้ภู้ยุของพนก้งานแลัะแรงงาน

ด้้วยุ	(Workers’	Rights	and	Safety)

DJSI
การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่

มิติเศรษฐกิจ 
Economic

มิติสังคม
Social

มิติส่ิงแวดล้อม 
Environment

The Down Jones
Sustainability Indices

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256356
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การต็อบสนองต็่อเป้าหมายู่ UN SDGs

S01 ด้ำาเนินธุรกิจตามห้ลักธรรมาภิบาล
เพ่�อการเติบโตอย�างยั�งยืน

ต็ัวอยู่่างแผนงานปี 2563
 [103-2]

เป้าหมายู่ [103-2]

•	 	OC1	วิเคราะห์	GAP	

แลัะแนวทางการผลั้กด้้น

องค์กรสู่่ความิยุ้�งยุ่น

•	 	OC2	การวิเคราะห์ 

แลัะกำาหนด้แนวทาง

ตอบส่นองความิต้องการ

ความิคาด้หว้ง	แลัะ

ความิก้งวลัของ 

ผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ

•	 	RS1	ส่น้บส่นุน 

การใชั้้พลั้งงาน 

อยุ่างมิ่ป้ระส่ิทธิภูาพ

 กลยูุ่ที่ธ์
[103-2]

UN SDGs
ที่่�เก่�ยู่วข้อง

ยูุ่ที่ธศาสต็ร์ 
[103-2]

•	 	S1	ส่ร้างการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาคให้เติบโต

อยุ่างยุ้�งยุ่น	ตามิกรอบ	

SDGs	แลัะแนวป้ฏิิบ้ติท่�ด้่

ของส่ากลั	OECD	 

แลัะ	DJSI

•	 	S2	การให้ความิส่ำาค้ญ

แลัะตอบส่นองต่อกลัุ่มิ 

ผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ

OC1.1	 	โครงการร้กษาระด้้บคุณธรรมิแลัะความิโป้ร่งใส่

ในการด้ำาเนินงานของหน่วยุงานภูาคร้ฐ	(ITA)

OC1.2	 	แผนงานการยุกระด้้บการด้ำาเนินงานเร่�องความิ

ป้ลัอด้ภู้ยุในระด้้บมิาตรฐาน/ระด้้บส่ากลั

OC1.3	 	แผนงานจ้ด้ทำามิาตรฐานแลัะกระบวนการ 

ท่�ส่น้บส่นุนการด้ำาเนินงานความิป้ลัอด้ภู้ยุ 

ในการทำางาน	(PEA-SMS)

OC1.4	 	แผนงานยุกระด้้บการด้ำาเนินงานให้ได้้ตามิ

มิาตรฐาน	OECD	แลัะเกณฑ์์การกำาก้บดู้แลั 

ของ	ส่คร.

OC1.5	 	แผนงานยุกระด้้บการด้ำาเนินงานด้้าน 

ความิร้บผิด้ชั้อบต่อส่้งคมิแลัะส่ิ�งแวด้ลั้อมิ 

สู่่มิาตรฐานส่ากลัอยุ่างยุ้�งยุ่น

OC1.6	 	แผนงานป้ระเมิินผลัลั้พธ์โครงการด้้านส่้งคมิ 

แลัะส่ิ�งแวด้ลั้อมิ

OC2.1	 	แผนงานวิเคราะห์แลัะจ้ด้ลัำาด้้บความิส่ำาค้ญ 

ของผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท่�ส่อด้คลั้องตามิ

กระบวนการของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

OC2.2	 	แผนงานบูรณาการในการยุกระด้้บด้้าน 

ผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ

	 -	 	RS1.1	แผนงานส่น้บส่นุนการใชั้้พลั้งงาน

อยุ่างมิ่ป้ระส่ิทธิภูาพในทุกภูาคส่่วน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256358
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ผลการดัำาเนินงานท่ี่�สำาคัญปี 2563 [103-3]

จำานวนหน่วย (GWh)
ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 

อยู่ที่ 85.84 ล้านหน่วย
จากเป้าห้มายทุ่� 80 ล้านห้น�วัย

คะแนนประเมิน ITA อยู่ที่ 95.24 คะแนน 

เป็นอันดับ 1 ขึ้องห้น�วัยงานในสำังกัด้กระทุรวังมห้าด้ไทุย เป็นอันดับ 1 ขึ้องห้น�วัยงานรัฐวัิสำาห้กิจด้้านพลังงาน
และสำาธารณ่ปการและเป็น อันดับ 5 ขึ้องห้น�วัยงานรัฐวัิสำาห้กิจทุั�งห้มด้ทุ่�เขึ้้ารับการประเมิน 
จากเป้าห้มายทุ่� 85 - 100 คะแนน (ระด้ับ A - AA) ห้รือม่คะแนนติด้อันด้ับ 1 ใน 3 ขึ้องรัฐวัิสำาห้กิจ 
ด้้านพลังงานและสำาธารณ่ปโภค

ความสำาเร็จเพื่อยกระดับ
การดำาเนินงานให้ ได้ตามมาตรฐาน 
OECD, DJSI และเกณฑ์การ
กำากับดูแลของ สคร. 

อยู่ที่ร้อยละ 100
จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 95

ความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ตามแผนงานบูรณาการ
ในการยกระด้ับด้้านผ่้ม่สำ�วันได้้สำ�วันเสำ่ย 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
เพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืน 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 95

ความสำาเร็จในการยกระดับ
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 95

ผลสำารวจความพึงพอใจในการดำาเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุ่�ตอบสำนอง
ต�อควัามคาด้ห้วัังขึ้องกลุ�มภาครัฐ กลุ�มค่�ค้า 
กลุ�มพนักงาน และกลุ�มล่กค้า

อยู่ที่ 4.28 
จากเป้าห้มายทุ่�ระด้ับ 4.00

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI)

อยู่ที่ 0.1166
จากเป้าห้มายทุ่� 0.0978

59การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



UN SDGs
ที่่�เก่�ยู่วข้อง

การต็อบสนองต็่อเป้าหมายู่ UN SDGs

ต็ัวอยู่่างแผนงานปี 2563
 [103-2]

•	 	OM1	การเพิ�มิ

ป้ระส่ิทธิภูาพแลัะ 

ความิน่าเชั้่�อถื่อของ

	 ระบบจำาหน่ายุ

•	 	OM2	การเส่ริมิส่ร้าง

ศ้กยุภูาพของระบบ

จำาหน่ายุโด้ยุ	 

Smart	Grid

•	 	OM3	เพิ�มิป้ระส่ิทธิภูาพ

ในการบริหารส่ินทร้พยุ์

•	 	OM4	ป้ร้บป้รุง

กระบวนการด้ำาเนินงาน

ให้มิ่ป้ระส่ิทธิภูาพ

	 โด้ยุให้ครอบคลัุมิ 

	 ท้�งห่วงโซึ่่อุป้ทาน

 กลยูุ่ที่ธ์
[103-2]

ยูุ่ที่ธศาสต็ร์ 
[103-2]

•	 	S3	มิ่การจำาหน่ายุไฟฟ้า

ท่�ได้้คุณภูาพในระด้้บ

	 ชั้้�นนำาของภููมิิภูาค

•	 	S4	การบริหารแลัะ

จ้ด้ส่รรส่ินทร้พยุ์	 

แลัะส่ร้างความิมิ้�นคง

ทางการเงิน

•	 	S5	ป้ร้บโครงส่ร้างองค์กร

ให้มิ่ความิคลั่องต้ว

	 ส่อด้คลั้องก้บความิ 

	 ต้องการของธุรกิจ

	 โด้ยุใชั้้ป้ระโยุชั้น์จาก

	 พ้นธมิิตร

OM1.1	 	แผนงานส่น้บส่นุนการใชั้้พลั้งงานอยุ่างมิ่

ป้ระส่ิทธิภูาพในทุกภูาคส่่วน

OM1.2	 	โครงการพ้ฒนาระบบส่่งแลัะจำาหน่ายุ	ระยุะท่�	1	

(คพจ.1)	(ส่ายุงานวิศวกรรมิ)

OM1.3	 	โครงการเพิ�มิความิเชั้่�อถื่อได้้ของระบบไฟฟ้า	

ระยุะท่�	3	(คชั้ฟ.3)

OM1.4	 	แผนงานพ้ฒนา	Strong	Grid

OM1.5	 	โครงการพ้ฒนาระบบไฟฟ้าเพ่�อรองร้บการจ้ด้ต้�ง

เขตพ้ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ระยุะท่�	1	(คพพ.1)

OM1.6	 	โครงการพ้ฒนาระบบไฟฟ้าเพ่�อรองร้บการจ้ด้ต้�ง

เขตพ้ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ระยุะท่�	2	(คพพ.2)

OM1.7	 	โครงการพ้ฒนาระบบไฟฟ้าในเมิ่องใหญ่	 

ระยุะท่�	1	(คพญ.1)

OM1.8	 	แผนงานควบคุมิหน่วยุสู่ญเส่่ยุ	(Technical/	

Non-Technical)

OM2.1	 	แผนงานพ้ฒนาภููมิิส่ารส่นเทศระบบไฟฟ้า	 

ระยุะท่�	3

OM2.2	 	แผนงานพ้ฒนาระบบไฟฟ้าเพ่�อรองร้บระบบ	

	 Smart	Grid

OM2.3	 	แผนงานพ้ฒนาเทคโนโลัยุ่แลัะการส่่�อส่ารเพ่�อ

รองร้บการพ้ฒนาโครงข่ายุไฟฟ้าอ้จฉริยุะ

OM2.4	 	แผนงานการด้ำาเนินงานตามิโครงการ	 

Smart	Grid	(ให้ความิส่ำาค้ญภูาคเอกชั้น	 

เพ่�อให้เกิด้การส่ร้าง	Ecosystem)

OM2.5	 แผนงานการจ้ด้ทำาระเบ่ยุบการร้บแลัะส่่งผ่าน

	 พลั้งงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายุไฟฟ้าของ

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ส่ำาหร้บผู้ผลัิตไฟฟ้าแลัะ

	 ลัูกค้าของผู้ผลัิตไฟฟ้า

S02 มุ�งสำ่�องค์กรทุ่�เป็นเลิศในด้้านจำาห้น�าย
กระแสำไฟฟ้าโด้ยบ่รณาการทุุกระบบงาน
ด้้วัย Digitalization 

เปา้หมายู่ [103-2]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256360
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ผลการดัำาเนินงานท่ี่�สำาคัญปี 2563 [103-3]

ความสำาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำางาน
ขององค์กร (Digital Operational Excellence) 
ด้้วัยการสำนับสำนุนขึ้องเทุคโนโลย่ด้ิจิทุัล

 ดัชนีจำานวนครั้ง
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

อยู่ที่ 2.65 
จากเป้าห้มายทุ่� 2.74 ครั�ง/ราย/ปี

ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
ในระบบจำาหน่าย (Loss) 

อยู่ที่ร้อยละ 5.47 
จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 5.54

ดัชนีระยะเวลา
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 

อยู่ที่ 57.52 
จากเป้าห้มายทุ่� 57.58 นาทุ่/ราย/ปี

ความสำาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

อยู่ที่ร้อยละ 97.50 จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 100

 ความสำาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain 
มาใช้ในการซื�อขึ้ายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform) 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผน 
Asset Management Roadmap 

อยู่ที่ร้อยละ 100  
เป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 100

 ความสำาเร็จของการดำาเนินการตาม 
Service Level Agreement (SLA)
ทุ่�ระบุในห้�วังโซ�อุปทุาน โด้ยบ่รณาการ
ระด้ับห้น�วัยงาน

บรรลุตามเป้าห้มาย

ที่ระดับ

5

ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อยู่ที่ระดับ 4.4172 
จากเป้าห้มายทุ่�ระด้ับ 4.39 
(ตัวัเลขึ้จากสำรุปร�าง
รายงานฉบับสำมบ่รณ์
ปัจจุบันอย่�ระห้วั�าง
การตรวัจรับงวัด้งาน)

OM2.6	 	แผนงานพ้ฒนาเทคโนโลัยุ่	Blockchain	มิาใชั้้ 

ในการซึ่่�อขายุพลั้งงานไฟฟ้า	(Energy	Trading	

	 Platform)

OM2.7	 	แผนงานการป้ร้บป้รุงโครงส่ร้างการกำาหนด้ราคา

	 ให้ส่อด้คลั้องก้บโครงส่ร้างระบบจำาหน่ายุในอนาคต

	 (Pricing	Model)

OM3.1	 	แผนงานการพ้ฒนาระบบบริหารจ้ด้การส่ินทร้พยุ์ของ

ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

OM4.1	 	แผนงานความิส่ำาเร็จในการด้ำาเนินการตามิ	SLA	 

แลัะ	QA	for	SLA	ตามิ	Supply	Chain	

	 ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

OM4.2	 	แผนงานการป้ร้บป้รุงกระบวนการทำางานขององค์กร	

(Digital	Operational	Excellence)	ด้้วยุการส่น้บส่นุน

ของเทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั
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การต็อบสนองต็่อเป้าหมายู่ UN SDGs

ต็ัวอยู่่างแผนงานปี 2563
 [103-2]

•	 	CR1	ยุกระด้้บมิาตรฐาน

ของผลัิตภู้ณฑ์์แลัะ 

การให้บริการของลัูกค้า

โด้ยุใชั้้เทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั	

(Customer	Service)

•	 	CR2	การส่ร้างความิ

ส่้มิพ้นธ์ก้บลัูกค้า 

ในระยุะยุาวแลัะ

	 ร้กษาฐานลัูกค้า 

	 รายุส่ำาค้ญ	(CRM)

•	 	CR3	ส่ร้างป้ระส่บการณ์

ท่�ด้่ก้บลัูกค้า	(Customer	

Experience)

 กลยูุ่ที่ธ์
[103-2]

ยูุ่ที่ธศาสต็ร์ 
[103-2]

•	 	S6	การเพิ�มิป้ระสิ่ทธิภูาพ 

การให้บริการลัูกค้า

•	 	S7	การส่ร้างความิส้่มิพ้นธ์

แลัะร้กษาฐานลัูกค้า	

High	Value

CR1.1	 	แผนงานการนำาเทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลัเพ่�อกำาหนด้แลัะ

	 ด้ำาเนินการตามิมิาตรฐานการให้บริการ	(SLA)	

	 ท่�เกินความิคาด้หว้งของลัูกค้า	แลัะเหน่อกว่า 

	 คู่เท่ยุบ

CR1.2	 	แผนงานการพ้ฒนาการให้บริการลัูกค้า 

ด้้านเทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั	(Digital	Service) 

(PEA	Smart	Plus)

CR1.3	 	แผนงานการพ้ฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ	

	 ตามิแนวทาง	Doing	Business	World	Bank	

CR1.4	 	แผนงานการป้ร้บป้รุงฐานข้อมิูลัขององค์กร

	 (รวมิถืึงฐานข้อมิูลัลัูกค้าแลัะการวิเคราะห์ข้อมิูลั

	 ในชั้่องทาง)	เพ่�อนำาไป้สู่่การวิเคราะห์แลัะ 

	 การบริหารจ้ด้การ	(Data	Driven	Execution)	

CR1.5	 	แผนงานพ้ฒนาการใชั้้ป้ระโยุชั้น์จากฐานข้อมิูลั

ลัูกค้า	(Customer	Analytics)	เพ่�อพ้ฒนา

คุณภูาพการให้บริการหร่อส่ร้างโอกาส่ทางธุรกิจ

เก่�ยุวเน่�อง

CR2.1	 	แผนงานส่ร้างความิส่้มิพ้นธ์เพ่�อร้กษาฐานลัูกค้า	

	 High	Value	แลัะนำาระบบ	Digital	CRM	 

	 มิาใชั้้ส่น้บส่นุนการให้บริการลัูกค้า

CR2.2	 	แผนงานเพิ�มิป้ระส่ิทธิภูาพการจ้ด้การ 

ข้อร้องเร่ยุน

CR2.3	 	แผนงานพ้ฒนาศ้กยุภูาพพน้กงานในด้้าน 

การส่ร้างความิส่้มิพ้นธ์ก้บลัูกค้า

CR3.1	 	แผนงานพ้ฒนา	PEA	Customer	Journey

UN SDGs
ที่่�เก่�ยู่วข้อง

S03 มุ�งเน้นการตอบสำนองควัามต้องการ
ขึ้องทุุกกลุ�มล่กค้า

เปา้หมายู่ [103-2]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256362

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ผลการดัำาเนินงานท่ี่�สำาคัญปี 2563 [103-3]

ความสำาเร็จของแผนงานพัฒนา 
PEA Customer Journey 

อยู่ที่ร้อยละ 82
จากเป้าห้มาย

ทุ่�ร้อยละ 100

ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า

อยู่ที่ระดับ 4.3945 
จากเป้าห้มายทุ่�ระด้ับ 4.37

ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าลดลง 

อยู่ที่ร้อยละ 82  
จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 10

ความสำาเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำาฐานข้อมูลของลูกค้า
Potential Customer (Strategic และ Star) 

เพ่�อกำาห้นด้กลยุทุธ์ทุางการตลาด้ในกลุ�มธุรกิจเก่�ยวัเนื�อง 

บรรลุตามเป้าหมายที่ระดับ 5

ความพึงพอใจลูกค้ารายสำาคัญ
(Key Account), High Value 

อยู่ที่ระดับ 4.4248
จากเป้าห้มายทุ่�ระด้ับ 4.34 
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การต็อบสนองต็่อเป้าหมายู่ UN SDGs

ต็ัวอยู่่างแผนงานปี 2563
 [103-2]

•	 	NM1	ส่่งเส่ริมิการลังทุน

แลัะใชั้้ป้ระโยุชั้น์ความิ

ร่วมิมิ่อ	เพ่�อพ้ฒนา

ธุรกิจเก่�ยุวเน่�อง

•	 	NM2	การผลั้กด้้น 

ผลัป้ระกอบการแลัะ 

การส่ร้าง	Brand	

	 Image	ของบริษ้ท 

	 ในเคร่อ

•	 	OC3	Change	 

Management

•	 	RS2	ทบทวนกฎหมิายุ	

ระเบ่ยุบ	ข้อบ้งค้บ	เพ่�อ

รองร้บการด้ำาเนินงาน 

ในธุรกิจเก่�ยุวเน่�อง	 

รวมิถืึงกำาก้บการ

	 ด้ำาเนินงานของ 

	 บริษ้ทในเคร่อ 

	 เพ่�อให้เกิด้	Synergy

 กลยูุ่ที่ธ์
[103-2]

ยูุ่ที่ธศาสต็ร์ 
[103-2]

•	 	S8	แส่วงหาโอกาส่ใน

การลังทุนในธุรกิจ

	 เก่�ยุวเน่�อง

NM1.1	 	แผนงานจ้ด้ทำา	Portfolio	Mix	Planning	&	

	 Implementation	แลัะการกำาหนด้นโยุบายุ 

	 ในการลังทุนในธุรกิจเก่�ยุวเน่�องเพ่�อยุกระด้้บ 

	 ผลัป้ระกอบการของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 

	 ในรูป้แบบ	Consolidate

NM1.2	 	แผนงานการจ้ด้ทำาระบบการติด้ตามิผลั 

การด้ำาเนินงานของบริษ้ทในเคร่อในรูป้แบบ	

Early	Warning	System

NM1.3	 	แผนงานการจ้ด้ทำาบ้ญชั้่ต้นทุนตามิป้ระเภูท 

รายุได้้ในส่่วนของธุรกิจนอกการกำาก้บดู้แลั	

(Non-Regulated)

NM2.1	 	แผนงานความิส่ำาเร็จในการกำาหนด้นโยุบายุ	

โครงส่ร้างการกำาก้บดู้แลัรูป้แบบการด้ำาเนินงาน

ท่�เหมิาะส่มิของท้�ง	Portfolio

NM2.2	 	แผนงานการด้ำาเนินงานธุรกิจเก่�ยุวเน่�อง

OC3.1	 	แผนงานป้ร้บโครงส่ร้างองค์กรแลัะกำาหนด้

บทบาทของหน่วยุงานเพ่�อมิุ่งเน้น	Business	

Alignment

RS2.1	 	โครงการป้ร้บป้รุงกระบวนการด้ำาเนินงานกฎ

ระเบ่ยุบ	หลั้กเกณฑ์์	แลัะการป้ฏิิบ้ติงานให้มิ่

ความิคลั่องต้วในการด้ำาเนินธุรกิจเก่�ยุวเน่�อง

RS2.2	 	โครงการตรวจส่อบกฎหมิายุ	กฎกระทรวง	มิติ	

ครมิ.	กฎหมิายุใหมิ่	แลัะป้ร้บป้รุงกระบวนการ

ด้ำาเนินงาน	กฎ	ระเบ่ยุบ	หลั้กเกณฑ์์	แลัะการ

ป้ฏิิบ้ติงาน	เพ่�อรองร้บการด้ำาเนินงานของ	 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	แลัะธุรกิจเก่�ยุวเน่�อง

UN SDGs
ที่่�เก่�ยู่วข้อง

S04 การเพิ�มม่ลค�าทุางธุรกิจขึ้ององค์กร 
โด้ยสำร้าง Advantaged Portfolio

เปา้หมายู่ [103-2]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256364

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ผลการดัำาเนินงานท่ี่�สำาคัญปี 2563 [103-3]

ความสำาเร็จของแผนงานการดำาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 100

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

อยู่ที่ 6,352.50 ล้านบาท 
จากเป้าห้มายทุ่� 4,200 ล้านบาทุ

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานของบริษัทในเครือ 
และการวิเคราะห์ ในเชิงนโยบายในการกำากับดูแล 

อยู่ที่ร้อยละ 100 

จากเป้าห้มายทุ่�ร้อยละ 100

ควัามสำำาเร็จขึ้อง
การปรับโครงสร้างองค์กร
เพ่�อเน้น Business
Alignment 

ควัามสำำาเร็จขึ้อง การจัดทำาหรือปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ทุั�งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่�อรองรับการด้ำาเนินธุรกิจเก่�ยวัเนื�อง 

ควัามสำำาเร็จขึ้องการ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการทุำาธุรกิจทุ่�เก่�ยวัเนื�อง
ขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภ่มิภาค

บรรลุตามเป้าห้มาย

ที่ระดับ

5
บรรลุตามเป้าห้มาย

ที่ระดับ

5
บรรลุตามเป้าห้มาย

ที่ระดับ

5
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UN SDGs
ที่่�เก่�ยู่วข้อง

การต็อบสนองต็่อเป้าหมายู่ UN SDGs

ต็ัวอยู่่างแผนงานปี 2563
 [103-2]

•	 	HR1	ส่่งเส่ริมิการบริหาร

ทุนมินุษยุ์โด้ยุใชั้้

เทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั

	 ในการพ้ฒนาระบบงาน	 

	 ด้้าน	HR	(HRM)

•	 	HR2	พ้ฒนาระบบการ 

เร่ยุนรู้แลัะพ้ฒนา 

ในการเส่ริมิส่ร้าง

	 แลัะยุกระด้้บส่มิรรถืนะ 

	 ของบุคลัากร	(HRD)

•	 	DT1	พ้ฒนาข่ด้ความิ

ส่ามิารถืด้้านเทคโนโลัยุ่

ด้ิจิท้ลั	เพ่�อส่ะท้อนถืึง

ป้ระส่ิทธิภูาพของการ

บริหารค่าใชั้้จ่ายุ

	 แลัะป้ระส่ิทธิภูาพของ 

	 กระบวนการด้ำาเนินงาน

•	 	DT2	พ้ฒนาข่ด้ความิ

ส่ามิารถืด้้าน	Cyber	

Security	แลัะ

	 การบริหารจ้ด้การ 

	 เทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั 

	 สู่่มิาตรฐานส่ากลั

•	 	IP1	พ้ฒนาโครงส่ร้าง

แลัะกระบวนการด้้าน

นว้ตกรรมิ

 กลยูุ่ที่ธ์
[103-2]

ยูุ่ที่ธศาสต็ร์ 
[103-2]

•	 	S9	ยุกระด้้บการบริหาร

แลัะศ้กยุภูาพของ

	 ทุนมินุษยุ์

•	 	S10	ส่่งเส่ริมิแลัะพ้ฒนา

ข่ด้ความิส่ามิารถื

	 ด้้วยุเทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั 

	 (Digital	Technology)	

	 เพ่�อการข้บเคลั่�อน 

	 องค์กรอยุ่างมิ่

	 ป้ระส่ิทธิภูาพ	(Digital	 

	 Transformation)

•	 	S11	เส่ริมิส่ร้างความิ

มิ้�นคงป้ลัอด้ภู้ยุแลัะ

	 มิ่เส่ถื่ยุรภูาพของ 

	 เทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั	

	 (Sustainable	and	 

	 Secured	Digital	

	 Technology)

•	 	S12	การพ้ฒนาระบบ

จ้ด้การนว้ตกรรมิ

	 องค์กร	(Corporate	

	 Innovation	System:	 

	 CIS)

HR1.1	 แผนงานพ้ฒนากลัไกการป้ระเมิินผลั

	 การป้ฏิิบ้ติงานท่�เป้็นระบบ	(PMS)	แลัะการ

	 นำาเทคโนโลัยุ่มิาใชั้้ในการพ้ฒนา

HR1.2	 แผนการป้ร้บโครงส่ร้างองค์กรแลัะอ้ตรากำาลั้ง 

	 ให้รองร้บการเป้็น	Digital	Utility

HR1.3	 แผนงานการพ้ฒนาระบบเทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลัเพ่�อ 

	 ส่น้บส่นุนการยุกระด้้บการบริหารแลัะพ้ฒนา 

	 ทุนมินุษยุ์

HR2.1	 แผนงานการพ้ฒนาศ้กยุภูาพบุคลัากรด้้านด้ิจิท้ลั

	 ท่�รองร้บการด้ำาเนินธุรกิจ	แลัะพ้ฒนาการ 

	 ส่่งเส่ริมิ	Digital

HR2.2	 แผนงานพ้ฒนาการจ้ด้การความิรู้	(KM) 

	 เพ่�อรองร้บแลัะพร้อมิต่อการด้ำาเนินธุรกิจ

HR2.3	 แผนงานพ้ฒนาบุคลัากรให้ส่ามิารถืส่ร้างส่รรค์

	 นว้ตกรรมิแลัะนำาไป้ใชั้้ป้ระโยุชั้น์

HR2.4	 แผนงานพ้ฒนาระบบการส่่งเส่ริมิท้กษะ 

	 ท่�ส่อด้คลั้องก้บการเป้ลั่�ยุนแป้ลังของธุรกิจ	 

	 เทคโนโลัยุ่	แลัะภูาวการณ์แข่งข้น	(New-skill/ 

	 Up-skill/Re-skill)

DT1.1	 แผนงานพ้ฒนาแพลัตฟอร์มิด้ิจิท้ลัเพ่�อรองร้บ

	 การบริหารจ้ด้การองค์กร	(Digital	Platform)

DT1.2	 แผนงานการยุกระด้้บการกำาก้บดู้แลัข้อมิูลั

	 (Data	Governance)

DT1.3	 แผนงานการบริหารจ้ด้การข้อมิูลั	(Data	

	 Management	&	Data	Analytics)

DT1.4	 แผนงานพ้ฒนามิาตรฐานการกำาก้บดู้แลัด้้าน

	 การบริหารจ้ด้การด้้านเทคโนโลัยุ่ส่ารส่นเทศ

S05 ขึ้ับเคลื�อนองค์กรให้้ทุันสำมัยด้้วัยทุุนมนุษย์ 
เทุคโนโลย่ด้ิจิทุัล และนวััตกรรม

เปา้หมายู่ [103-2]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256366

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ผลการดัำาเนินงานท่ี่�สำาคัญปี 2563 [103-3]

ความสำาเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ให้้เป็นกลไกห้ลักในการขึ้ับเคลื�อนองค์กร

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าห้มายร้อยละ 100

  ความสำาเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด้าน HR 

อยู่ที่ร้อยละ 100
จากเป้าห้มายร้อยละ 100

  ความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผนงาน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 

อยู่ที่ร้อยละ 100
จากเป้าห้มายร้อยละ 100 

ความสำาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อยู่ที่ร้อยละ 97
จากเป้าห้มายร้อยละ 100

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผน
การยกระดับการกำากับดูแลข้อมูลฯ 

อยู่ที่ร้อยละ 100
จากเป้าห้มายร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำากับ
ดูแลท่ีดีและบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 

อยู่ที่ร้อยละ 98
จากเป้าห้มายร้อยละ 100

  Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนา 
New-skill/Up-skill/Re-skill 

อยู่ที่ร้อยละ 81.03
จากเป้าห้มายร้อยละ 80

ความสำาเร็จการดำาเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation
System) 

อยู่ที่ร้อยละ 99 
จากเป้าห้มายร้อยละ 100

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผนงาน 
EA Governance & Development 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าห้มายร้อยละ 100

ความสำาเร็จของแผนสร้างมาตรฐาน
ด้านความม่ันคงปลอดภัย (ISO 27001) 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าห้มายร้อยละ 100

DT1.5	 แผนงาน	EA	Governance	&	Development	

	 (การยุกระด้้บความิส่ามิารถืการพ้ฒนา

	 ส่ถืาป้ัตยุกรรมิองค์กร)

DT2.1	 แผนงานพ้ฒนาระบบร้กษาความิมิ้�นคงป้ลัอด้ภู้ยุ

	 ทางเทคโนโลัยุ่ด้ิจิท้ลั

IP1.1	 แผนงานการพ้ฒนาระบบการจ้ด้การนว้ตกรรมิ	

	 (Innovation	Management	System)

IP1.2	 แผนการพ้ฒนาระบบการต่อยุอด้นว้ตกรรมิ 

	 เพ่�อให้เกิด้ป้ระโยุชั้น์แลัะส่ร้างรายุได้้

IP1.3	 แผนพ้ฒนาความิรู้ความิส่ามิารถืส่มิรรถืนะด้้าน

	 การใชั้้ความิคิด้ส่ร้างส่รรค์แลัะนว้ตกรรมิ

67การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การบริหารจัดัการดั้านความยู่ั่งยู่ืน [102-26]

Sustainable Development Goals: SDGs

	 เพ่�อส่น้บส่นุนเป้้าหมิายุของแผนยุุทธศาส่ตร์องค์กรในการ

ด้ำาเนินธุรกิจตามิหล้ักธรรมิาภิูบาลัเพ่�อการเติบโตอยุ่างยุ้�งยุ่น	การไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิภิูาคจึงได้น้ำาแนวทางตามิมิาตรฐานส่ากลัด้้านความิรบ้ผิด้ชั้อบ 

ตอ่ส่ง้คมิ	ISO	26000	แลัะเป้า้หมิายุการพฒ้นาท่�ยุ้�งยุน่	(Sustainable	 

Development	Goals:	SDGs)	มิาเป้็นกรอบในการกำาหนด้นโยุบายุ 

ความิร้บผิด้ชั้อบต่อส่้งคมิแลัะส่ิ�งแวด้ลั้อมิ	 เพ่�อการพ้ฒนาองค์กร 

สู่่ความิยุ้�งยุ่น	แลัะกำาหนด้แผนแมิ่บทด้้านการพ้ฒนาความิยุ้�งยุ่น	 

โด้ยุกระบวนการในการจ้ด้ทำาแผนแมิ่บทการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคให้

ความิส่ำาค้ญก้บการวิเคราะห์บริบทความิยุ้�งยุ่นท่�เก่�ยุวข้องท้�งภูายุใน 

แลัะภูายุนอกองค์กร	รวมิท้�งเป้ิด้โอกาส่ให้ผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุได้้มิ ่

ส่่วนร่วมิแส่ด้งความิคิด้เห็น	 เพ่�อนำาป้ัจจ้ยุนำาเข้าด้้งกลั่าวมิากำาหนด้ 

กลัยุทุธก์ารพฒ้นาความิยุ้�งยุน่แลัะถืา่ยุทอด้ลังสู่ร่ะด้บ้ป้ฏิบิต้กิารตามิ 

ลัำาด้้บข้�น	 ซึ่ึ�งคณะกรรมิการแลัะผู้บริหารระด้้บสู่ง	 มิ่บทบาท 

แลัะส่่วนร่วมิในทุกกระบวนการ 
[103-2]	ตามิโครงส่ร้างการบริหาร

จ้ด้การความิยุ้�งยุ่น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256368

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



โครงสร้างการบริหารจัดัการความยู่ั่งยู่ืน [102-19] [102-26]

ระดัับนโยู่บายู่
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม
กำาห้นด้นโยบายเชิงยุทุธศาสำตร์ 
เป้าห้มาย และให้้ขึ้้อคิด้เห้็นต�าง ๆ 

ระดัับบริหาร
ผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาปัจจัยควัามยั�งยืนต�าง ๆ 
ประกอบการจัด้ทุำาแผนยุทุธศาสำตร์  

กำาห้นด้ตัวัช่�วััด้ ติด้ตามผลการด้ำาเนินงาน 
ให้้ขึ้้อสำังเกต/ขึ้้อแนะนำาในการแก้ไขึ้ปัญห้า 

ทุบทุวันแผนและถ่�ายทุอด้ลงสำ่�ระดั้บปฏิิบัติการ

ระดัับปฏิบัติ็การ
คณะอนุกรรมการ/คณะทำางาน/

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำำารวัจควัามต้องการ/ควัามคาด้ห้วัังขึ้อง

ผ่้ม่สำ�วันได้้สำ�วันเสำ่ย สำำารวัจขึ้้อม่ลทุ่�เก่�ยวัขึ้้อง
ด้ำาเนินงานในเรื�องต�าง ๆ และรายงาน

ต�อผ่้บริห้ารระด้ับสำ่ง
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การม่ส่วนร่วมกับผ่้ม่ส่วนไดั้ส่วนเส่ยู่ 

	 การมิ่ส่่วนร่วมิก้บผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้กำาหนด้หน่วยุงานผู้ร้บผิด้ชั้อบ	ตลัอด้ท้�งวิธ่การ	ความิถื่�ในการด้ำาเนินงาน	

แลัะการรวบรวมิความิต้องการ/ความิคาด้หว้งท่�ส่ำาค้ญของผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุไว้อยุ่างชั้้ด้เจน	เพ่�อนำามิาเป้็นข้อมิูลัในการกำาหนด้แนวทางการ

ตอบส่นองต่อความิต้องการ/ความิคาด้หว้งด้้งกลั่าว	ท้�งในระด้้บกลัยุุทธ์องค์กร	หร่อแผนงานของหน่วยุงานต่อไป้

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ระบุผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุตามิระบบงาน 

โด้ยุรวมิของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ตามิ	Value	Chain	ซึ่ึ�งมิ่การแยุก 

ป้ระเภูทของผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ	โด้ยุคำานึงถึืงผลักระทบแลัะผลัป้ระโยุชั้น์ 

ท่�ผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุได้้ร้บ	ท้�งภูาคร้ฐ	ภูาคเอกชั้น	ผู้ใชั้้บริการ	ชัุ้มิชั้น	

ส่่�อมิวลัชั้น	ผู้ร้บจ้าง/ผู้ร้บจ้างชั้่วง	ผู้ส่่งมิอบ	ผู้ร้บเหมิา	พน้กงาน	โด้ยุ

มิ่แนวทางการด้ำาเนินงาน	ด้้งน่�	[102-42]

	 1)	 	วิเคราะห์แลัะระบุผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท่�เก่�ยุวข้องตามิระบบงาน 

โด้ยุรวมิของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ตามิ	Value	Chain 

วิเคราะห์ระบบงาน	กระบวนการทำางานของทุกส่ายุงาน/ 

ฝ่่ายุงาน	ท้�งบริบทของงานท่�ด้ำาเนินการในป้ัจจุบ้น	แลัะท่�จะ

เกิด้ขึ�นในอนาคต

	 2)	 	ระบุผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท้�งหมิด้ของแต่ลัะส่ายุงาน/ฝ่่ายุงาน	

ผ่านแบบส่อบถืามิการวิเคราะห์	โด้ยุให้แต่ลัะฝ่่ายุงานเข่ยุน

ข้�นตอนการด้ำาเนินงานตามิภูารกิจงานท่�ส่ำาค้ญของฝ่่ายุ

ตนเอง	ว่าในแต่ลัะข้�นตอนมิ่ความิส้่มิพ้นธ์เก่�ยุวข้องก้บผู้มิ่

ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ	ซึ่ึ�งจะพิจารณา	2	มิิติ	

	 	 2.1)	 	ผู้ท่� ได้้ร้บผลักระทบท่�เกิด้ขึ�นจากกระบวนการของ 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคท้�งในเชั้ิงบวกแลัะเชั้ิงลับ

	 	 2.2)	 	ผู้ท่�ส่ร้างผลักระทบให้ก้บกระบวนการของการไฟฟ้า

ส่่วนภููมิิภูาค	ท้�งในเชั้ิงบวกแลัะเชั้ิงลับ	โด้ยุคำานึงถืึง

ผลักระทบด้้านเศรษฐกิจ	ส่้งคมิ	แลัะส่ิ�งแวด้ลั้อมิ	ซึ่ึ�ง

ส่อด้คลัอ้งกบ้ยุุทธศาส่ตรอ์งคก์รซึ่ึ�งส่ามิารถืแบง่กลัุม่ิ

ผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ได้้ด้้งน่�	

[102-40]	

Website: https://sustainability.pea.co.th/ 

YouTube: PEA CSR Facebook: PEA CSR

ผ้่ท่ี่�ได้ัรับผลกระที่บ

ผ้่ได้้รับผลกระทุบ
ในเชิงบวัก

ผ้่ได้้รับผลกระทุบ
ในเชิงลบ

ผ้่ท่ี่�สร้างผลกระที่บ

ห้น�วัยงาน
กำากับ

ล่กค้า ชุมชน สัำงคม
และสิำ�งแวัด้ล้อม

ผ้่สำ�งมอบ/ค่�ค้า/
ค่�ควัามร�วัมมือ

พนักงาน

ช่่องที่างการสื�อสารด้ัานความย่ัู่งยืู่นไปให้ผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256370

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก





กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

หน่วยงานกำากับดูแล •	 ส่ำารวจความิพึงพอใจของผู้ม่ิส่่วนได้้ 

ส่่วนเ ส่่ยุ ท่� ม่ิ ต่อการด้ำ า เ นินงานของ 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคป้ระจำาปี้	

•	 ม่ิการส้่มิภูาษณ์หน่วยุงานกำาก้บดู้แลั	 

1	คร้�งต่อปี้	(In-depth	Interview)

•	 ขยุายุระบบจำาหน่ายุพล้ังงานไฟฟ้า

เพิ�มิเติมิให้แก่ผู้ใชั้้รายุใหมิ่ 

อยุ่างต่อเน่�อง	ป้ร้บป้รุง 

ระบบไฟฟ้าให้อยูุ่ในส่ภูาพ 

พร้อมิใช้ั้งาน	ม่ิความิม้ิ�นคง	 

เช่ั้�อถ่ือได้้	แลัะป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 ม่ิการด้ำาเนินงานเชิั้งรุกในด้้าน

พล้ังงานทด้แทนแลัะการใช้ั้

พล้ังงานอยุ่างม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ	

พ้ฒนา	Micro	Grid	แลัะ	 

Smart	Grid

•	 ควรม่ิต้วช่ั้�ว้ด้ท่�ส่ะท้อน

ป้ระสิ่ทธิภูาพการด้ำาเนินงาน	 

เช่ั้น	Return	on	Capital	 

Employed	(ROCE)	ซึึ่�งส่ะท้อนถึืง 

ป้ระสิ่ทธิภูาพการใช้ั้เงินลังทุน	

หร่อ	Full-time	Equivalent	

(FTE)	เพ่�อส่ะท้อนป้ระสิ่ทธิภูาพ

การด้ำาเนินงานของพน้กงาน

•	 ม่ิความิโป้ร่งใส่ในการจ้ด้ซ่ึ่�อจ้ด้จ้าง	

แลัะการเปิ้ด้เผยุข้อมูิลัส่ารส่นเทศ

•	 จ้ด้ทำาแผนยุุทธศาส่ตร์ขององค์กร

ให้ส่อด้คล้ัองก้บนโยุบายุของร้ฐบาลั

•	 ส่่งเส่ริมิระบบธรรมิาภิูบาลัให้ม่ิ

ความิโป้ร่งใส่แลัะเป็้นธรรมิ

•	 จ้ด้ทำาแผนงานการตอบส่นอง

ความิต้องการแลัะความิคาด้หว้ง

ของผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ

•	 จ้ด้ทำาแผนงานบูรณาการในการยุกระด้้บ 

ด้้านผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ	(กลุ่ัมิภูาคร้ฐ)

•	 จ้ด้ทำาแผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 

ท่�ตอบส่นองต่อนโยุบายุ/ยุุทธศาส่ตร์	 

หร่อแผนพ้ฒนา/ส่่งเส่ริมิในด้้านพล้ังงาน 

ของหน่วยุงานกำาก้บดู้แลั

•	 ความิพึงพอใจของหน่วยุงานกำาก้บดู้แลัท่�ม่ิต่อ 

การด้ำาเนินงานของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคในปี้	2563	 

ค่าเฉล่ั�ยุ	4.35  

*หมายเหตุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีแผนงานรองรับ 

ต่อความต้องการ ความคาดหวังของหน่วยงานกำากับดูแล

แล้ว แต่เน่ืองจากผลกระทบจากการดำาเนินงานซ่ึงเกิด

จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากสถานการณ์ COVID-19  

ทำาให้คะแนนความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียท่ีลดลง

•	 หมู่ิบ้านท่�ม่ิไฟฟ้าใช้ั้ม่ิจำานวน	74,301	หมู่ิบ้าน	 

จากจำานวนท้�งหมิด้	74,317	หมิู่บ้าน	 

คิด้เป็้นร้อยุลัะ	99.98

•	 ค่าด้้ชั้น่จำานวนคร้�งท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIFI)	 

ในปี้	2563	เท่าก้บ	2.65	คร้�ง/รายุ/ปี้	

•	 ค่าด้้ชั้น่ระยุะเวลัาท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIDI)	 

ในปี้	2563	เท่าก้บ	57.52	นาท่/รายุ/ปี้	

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256372

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

หน่วยงานกำากับดูแล •	 ส่ำารวจความิพึงพอใจของผู้ม่ิส่่วนได้้ 

ส่่วนเ ส่่ยุ ท่� ม่ิ ต่อการด้ำ า เ นินงานของ 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคป้ระจำาปี้	

•	 ม่ิการส้่มิภูาษณ์หน่วยุงานกำาก้บดู้แลั	 

1	คร้�งต่อปี้	(In-depth	Interview)

•	 ขยุายุระบบจำาหน่ายุพล้ังงานไฟฟ้า

เพิ�มิเติมิให้แก่ผู้ใชั้้รายุใหมิ่ 

อยุ่างต่อเน่�อง	ป้ร้บป้รุง 

ระบบไฟฟ้าให้อยูุ่ในส่ภูาพ 

พร้อมิใช้ั้งาน	ม่ิความิม้ิ�นคง	 

เช่ั้�อถ่ือได้้	แลัะป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 ม่ิการด้ำาเนินงานเชิั้งรุกในด้้าน

พล้ังงานทด้แทนแลัะการใช้ั้

พล้ังงานอยุ่างม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ	

พ้ฒนา	Micro	Grid	แลัะ	 

Smart	Grid

•	 ควรม่ิต้วช่ั้�ว้ด้ท่�ส่ะท้อน

ป้ระสิ่ทธิภูาพการด้ำาเนินงาน	 

เช่ั้น	Return	on	Capital	 

Employed	(ROCE)	ซึึ่�งส่ะท้อนถึืง 

ป้ระสิ่ทธิภูาพการใช้ั้เงินลังทุน	

หร่อ	Full-time	Equivalent	

(FTE)	เพ่�อส่ะท้อนป้ระสิ่ทธิภูาพ

การด้ำาเนินงานของพน้กงาน

•	 ม่ิความิโป้ร่งใส่ในการจ้ด้ซ่ึ่�อจ้ด้จ้าง	

แลัะการเปิ้ด้เผยุข้อมูิลัส่ารส่นเทศ

•	 จ้ด้ทำาแผนยุุทธศาส่ตร์ขององค์กร

ให้ส่อด้คล้ัองก้บนโยุบายุของร้ฐบาลั

•	 ส่่งเส่ริมิระบบธรรมิาภิูบาลัให้ม่ิ

ความิโป้ร่งใส่แลัะเป็้นธรรมิ

•	 จ้ด้ทำาแผนงานการตอบส่นอง

ความิต้องการแลัะความิคาด้หว้ง

ของผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ

•	 จ้ด้ทำาแผนงานบูรณาการในการยุกระด้้บ 

ด้้านผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ	(กลุ่ัมิภูาคร้ฐ)

•	 จ้ด้ทำาแผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 

ท่�ตอบส่นองต่อนโยุบายุ/ยุุทธศาส่ตร์	 

หร่อแผนพ้ฒนา/ส่่งเส่ริมิในด้้านพล้ังงาน 

ของหน่วยุงานกำาก้บดู้แลั

•	 ความิพึงพอใจของหน่วยุงานกำาก้บดู้แลัท่�ม่ิต่อ 

การด้ำาเนินงานของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคในปี้	2563	 

ค่าเฉล่ั�ยุ	4.35  

*หมายเหตุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีแผนงานรองรับ 

ต่อความต้องการ ความคาดหวังของหน่วยงานกำากับดูแล

แล้ว แต่เน่ืองจากผลกระทบจากการดำาเนินงานซ่ึงเกิด

จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากสถานการณ์ COVID-19  

ทำาให้คะแนนความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียท่ีลดลง

•	 หมู่ิบ้านท่�ม่ิไฟฟ้าใช้ั้ม่ิจำานวน	74,301	หมู่ิบ้าน	 

จากจำานวนท้�งหมิด้	74,317	หมิู่บ้าน	 

คิด้เป็้นร้อยุลัะ	99.98

•	 ค่าด้้ชั้น่จำานวนคร้�งท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIFI)	 

ในปี้	2563	เท่าก้บ	2.65	คร้�ง/รายุ/ปี้	

•	 ค่าด้้ชั้น่ระยุะเวลัาท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIDI)	 

ในปี้	2563	เท่าก้บ	57.52	นาท่/รายุ/ปี้	

73การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

พนักงาน •	 ผู้บริหารพบป้ะผู้ป้ฏิิบ้ติงาน	(ป้ระชุั้มิ/ 

ตรวจเยุ่�ยุมิ/ร่วมิกิจกรรมิ)

•	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญ 

ในการต้ด้ส่ินใจของผู้บริหาร

•	 LINE@PEAfriends

•	 รายุการ	ผวก.	พบพน้กงาน

•	 การเผยุแพร่ผลัการด้ำาเนินงาน 

ทางส่่�อภูายุในองค์กร

•	 การป้ระชุั้มิผู้บริหารระด้้บสู่งร่วมิก้บ 

แต่ลัะส่ายุงาน

•	 การป้ระกาศนโยุบายุในการบริหารแลัะ

พ้ฒนาองค์กรของ	ผวก.

•	 การส้่มิมินาช่ั้�แจงแผนยุุทธศาส่ตร์ป้ระจำาปี้

โด้ยุผู้บริหารระด้้บสู่ง

•	 การป้ระชุั้มิถ่ืายุทอด้แผนยุุทธศาส่ตร์/

ทบทวนแผนป้ฏิิบ้ติการป้ระจำาปี้ของส่ายุงาน

•	 ม่ิคุณภูาพช่ั้วิตท่�ด่้ในการทำางาน 

ได้้ร้บโอกาส่ในความิก้าวหน้า 

ในอาช่ั้พ

•	 ส่่�อส่ารทิศทางการบริหารงาน

เพ่�อให้พน้กงานตระหน้กถึืง 

การเป้ล่ั�ยุนแป้ลังแลัะร่วมิก้น 

พ้ฒนาองค์กร

•	 เงินเด่้อน	ส่ว้ส่ดิ้การ	 

ผลัตอบแทน	แลัะผลัป้ระโยุชั้น์

อ้นพึงได้้จากการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค

•	 ส่่�อส่ารทิศทางการบริหารงาน	เพ่�อให้พน้กงานตระหน้กถึืง 

การเป้ล่ั�ยุนแป้ลังแลัะร่วมิก้นพ้ฒนาองค์กร

•	 จ้ด้ทำาแผนพ้ฒนาส่ายุอาช่ั้พ	(Career	Development)	 

แลัะการพ้ฒนาระบบค้ด้กรองแลัะพ้ฒนาความิพร้อมิ 

ผู้ท่�จะเล่ั�อนตำาแหน่งตามิหล้ักส่มิรรถืนะ

•	 บริหารการร้บรู้ของบุคลัากรในเร่�องค่าตอบแทน

•	 พ้ฒนาส่ภูาพแวด้ล้ัอมิการทำางานท่�เอ่�อต่อสุ่ขอนาม้ิยุ	 

ความิป้ลัอด้ภู้ยุ	แลัะความิสุ่ขในการทำางาน

•	 ระด้้บความิพึงพอใจโด้ยุรวมิของพน้กงานอยูุ่ท่�	4.18 

•	 ค่าเฉล่ั�ยุความิผูกพ้นของพน้กงาน 

อยูุ่ท่�	4.32	จากคะแนนเต็มิ	5	 

โด้ยุม่ิค่าเฉล่ั�ยุความิอยูุ่ด่้ม่ิสุ่ขของพน้กงาน 

อยูุ่ท่�	4.25 จากคะแนนเต็มิ	5 

ความิรู้สึ่กภููมิิใจท่�ได้้เป็้นส่่วนหนึ�งขององค์กร 

อยูุ่ท่�	4.34	จากคะแนนเต็มิ	5 

ความิอยุากทุ่มิเทกายุใจในการทำางาน 

อยูุ่ท่�	4.37	จากคะแนนเต็มิ	5

ผู้ส่งมอบ •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญ 

ในการต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อ 

ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ทาง

วิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 จ้ด้กิจกรรมิร่วมิก้นก้บผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	 

แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อ 

แผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 ม่ิความิโป้ร่งใส่ในการด้ำาเนิน

ธุรกิจร่วมิก้น	ป้ฏิิบ้ติตามิ

พ้นธกรณ่ท่�ได้้ตกลังก้นไว้ตามิ

ส้่ญญา

•	 ม่ิความิเป็้นธรรมิในการแข่งข้น

•	 ส่น้บส่นุนอุป้กรณ์แลัะส่ายุไฟ 

ท่�ผลิัตในป้ระเทศ	โด้ยุไม่ิเน้น 

การพิจารณาด้้านราคา 

เพ่ยุงอยุ่างเด่้ยุว	ควรพิจารณา 

ด้้านคุณภูาพร่วมิด้้วยุ

•	 ส่่งเส่ริมิให้ผู้บริหารแลัะพน้กงานทุกระด้้บป้ฏิิบ้ติงาน 

ด้้วยุความิโป้ร่งใส่	เป็้นธรรมิ	แลัะตรวจส่อบได้้	รวมิถึืง 

ให้ความิเป็้นธรรมิแก่ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท้�งภูายุในแลัะ 

ภูายุนอกองค์กร

•	 ไม่ิเร่ยุก	ไม่ิร้บ	หร่อจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริต 

ในการค้าก้บผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	กรณ่ 

ม่ิข้อมูิลัว่าม่ิการเร่ยุก	ร้บ	หร่อการจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	 

ท่�ไม่ิสุ่จริตเกิด้ขึ�น	ต้องเปิ้ด้เผยุรายุลัะเอ่ยุด้ต่อผู้ส่่งมิอบ	 

คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	แลัะร่วมิก้นแก้ไขปั้ญหา 

โด้ยุยุุติธรรมิแลัะรวด้เร็ว

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขต่าง	ๆ	ท่�ได้้ตกลังก้นไว้อยุ่างเคร่งคร้ด้	

กรณ่ท่�ไม่ิส่ามิารถืป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขข้อใด้ได้้	ต้องร่บแจ้ง 

ให้ทราบล่ัวงหน้า	เพ่�อร่วมิก้นพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั้ญหา

•	 ผลัการป้ระเมิินคุณธรรมิแลัะความิโป้ร่งใส่ 

ในการด้ำาเนินงานของหน่วยุงานภูาคร้ฐ 

(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA) 

ของส่ำาน้กงาน	ป้.ป้.ชั้.	ปี้	2563	 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ม่ิคะแนนป้ระเมิิน 

ร้อยุลัะ	95.24 (Rating	Score	ระด้้บ	AA)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256374

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

พนักงาน •	 ผู้บริหารพบป้ะผู้ป้ฏิิบ้ติงาน	(ป้ระชุั้มิ/ 

ตรวจเยุ่�ยุมิ/ร่วมิกิจกรรมิ)

•	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญ 

ในการต้ด้ส่ินใจของผู้บริหาร

•	 LINE@PEAfriends

•	 รายุการ	ผวก.	พบพน้กงาน

•	 การเผยุแพร่ผลัการด้ำาเนินงาน 

ทางส่่�อภูายุในองค์กร

•	 การป้ระชุั้มิผู้บริหารระด้้บสู่งร่วมิก้บ 

แต่ลัะส่ายุงาน

•	 การป้ระกาศนโยุบายุในการบริหารแลัะ

พ้ฒนาองค์กรของ	ผวก.

•	 การส้่มิมินาช่ั้�แจงแผนยุุทธศาส่ตร์ป้ระจำาปี้

โด้ยุผู้บริหารระด้้บสู่ง

•	 การป้ระชุั้มิถ่ืายุทอด้แผนยุุทธศาส่ตร์/

ทบทวนแผนป้ฏิิบ้ติการป้ระจำาปี้ของส่ายุงาน

•	 ม่ิคุณภูาพช่ั้วิตท่�ด่้ในการทำางาน 

ได้้ร้บโอกาส่ในความิก้าวหน้า 

ในอาช่ั้พ

•	 ส่่�อส่ารทิศทางการบริหารงาน

เพ่�อให้พน้กงานตระหน้กถึืง 

การเป้ล่ั�ยุนแป้ลังแลัะร่วมิก้น 

พ้ฒนาองค์กร

•	 เงินเด่้อน	ส่ว้ส่ดิ้การ	 

ผลัตอบแทน	แลัะผลัป้ระโยุชั้น์

อ้นพึงได้้จากการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค

•	 ส่่�อส่ารทิศทางการบริหารงาน	เพ่�อให้พน้กงานตระหน้กถึืง 

การเป้ล่ั�ยุนแป้ลังแลัะร่วมิก้นพ้ฒนาองค์กร

•	 จ้ด้ทำาแผนพ้ฒนาส่ายุอาช่ั้พ	(Career	Development)	 

แลัะการพ้ฒนาระบบค้ด้กรองแลัะพ้ฒนาความิพร้อมิ 

ผู้ท่�จะเล่ั�อนตำาแหน่งตามิหล้ักส่มิรรถืนะ

•	 บริหารการร้บรู้ของบุคลัากรในเร่�องค่าตอบแทน

•	 พ้ฒนาส่ภูาพแวด้ล้ัอมิการทำางานท่�เอ่�อต่อสุ่ขอนาม้ิยุ	 

ความิป้ลัอด้ภู้ยุ	แลัะความิสุ่ขในการทำางาน

•	 ระด้้บความิพึงพอใจโด้ยุรวมิของพน้กงานอยูุ่ท่�	4.18 

•	 ค่าเฉล่ั�ยุความิผูกพ้นของพน้กงาน 

อยูุ่ท่�	4.32	จากคะแนนเต็มิ	5	 

โด้ยุม่ิค่าเฉล่ั�ยุความิอยูุ่ด่้ม่ิสุ่ขของพน้กงาน 

อยูุ่ท่�	4.25 จากคะแนนเต็มิ	5 

ความิรู้สึ่กภููมิิใจท่�ได้้เป็้นส่่วนหนึ�งขององค์กร 

อยูุ่ท่�	4.34	จากคะแนนเต็มิ	5 

ความิอยุากทุ่มิเทกายุใจในการทำางาน 

อยูุ่ท่�	4.37	จากคะแนนเต็มิ	5

ผู้ส่งมอบ •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญ 

ในการต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อ 

ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้า 

ส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ทาง

วิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 จ้ด้กิจกรรมิร่วมิก้นก้บผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	 

แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อ 

แผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 ม่ิความิโป้ร่งใส่ในการด้ำาเนิน

ธุรกิจร่วมิก้น	ป้ฏิิบ้ติตามิ

พ้นธกรณ่ท่�ได้้ตกลังก้นไว้ตามิ

ส้่ญญา

•	 ม่ิความิเป็้นธรรมิในการแข่งข้น

•	 ส่น้บส่นุนอุป้กรณ์แลัะส่ายุไฟ 

ท่�ผลิัตในป้ระเทศ	โด้ยุไม่ิเน้น 

การพิจารณาด้้านราคา 

เพ่ยุงอยุ่างเด่้ยุว	ควรพิจารณา 

ด้้านคุณภูาพร่วมิด้้วยุ

•	 ส่่งเส่ริมิให้ผู้บริหารแลัะพน้กงานทุกระด้้บป้ฏิิบ้ติงาน 

ด้้วยุความิโป้ร่งใส่	เป็้นธรรมิ	แลัะตรวจส่อบได้้	รวมิถึืง 

ให้ความิเป็้นธรรมิแก่ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท้�งภูายุในแลัะ 

ภูายุนอกองค์กร

•	 ไม่ิเร่ยุก	ไม่ิร้บ	หร่อจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริต 

ในการค้าก้บผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	กรณ่ 

ม่ิข้อมูิลัว่าม่ิการเร่ยุก	ร้บ	หร่อการจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	 

ท่�ไม่ิสุ่จริตเกิด้ขึ�น	ต้องเปิ้ด้เผยุรายุลัะเอ่ยุด้ต่อผู้ส่่งมิอบ	 

คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	แลัะร่วมิก้นแก้ไขปั้ญหา 

โด้ยุยุุติธรรมิแลัะรวด้เร็ว

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขต่าง	ๆ	ท่�ได้้ตกลังก้นไว้อยุ่างเคร่งคร้ด้	

กรณ่ท่�ไม่ิส่ามิารถืป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขข้อใด้ได้้	ต้องร่บแจ้ง 

ให้ทราบล่ัวงหน้า	เพ่�อร่วมิก้นพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั้ญหา

•	 ผลัการป้ระเมิินคุณธรรมิแลัะความิโป้ร่งใส่ 

ในการด้ำาเนินงานของหน่วยุงานภูาคร้ฐ 

(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA) 

ของส่ำาน้กงาน	ป้.ป้.ชั้.	ปี้	2563	 

การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	ม่ิคะแนนป้ระเมิิน 

ร้อยุลัะ	95.24 (Rating	Score	ระด้้บ	AA)

75การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

คู่ค้า •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการ 

ต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้ 

ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ 

ทางวิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	 

แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 LINE@PEAfriends

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อแผน

ยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 พ้ฒนาแนวการบริหารจ้ด้การก้บ

ข้อร้องเร่ยุนให้ม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ

•	 ความิโป้ร่งใส่ในการด้ำาเนินธุรกิจ

ร่วมิก้น

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิพ้นธกรณ่ 

ท่�ได้้ตกลังก้นไว้ตามิส้่ญญา

•	 พ้ฒนาระบบส่ารส่นเทศ	(PEA-VOC	System)	เข้ามิาใช้ั้ 

ในการบริหารจ้ด้การข้อร้องเร่ยุน	ควบคู่ไป้ก้บการบริหารจ้ด้การ 

การร้บฟังเส่่ยุงของลูักค้า	เพ่�อให้ส่ามิารถืจ้ด้เก็บ	ติด้ตามิผลั	 

แลัะรายุงานผลัการด้ำาเนินงานบนฐานข้อมูิลัเด่้ยุวก้นท้�วท้�งองค์กร	 

ซึึ่�งจะช่ั้วยุให้การร้บเร่�องร้องเร่ยุน	การตอบส่นองแลัะแก้ไขปั้ญหา 

ข้อร้องเร่ยุนของผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท่�เก่�ยุวข้องส่ามิารถืบริหารจ้ด้การ 

ได้้อยุ่างรวด้เร็วแลัะม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ

•	 ส่่งเส่ริมิให้ผู้บริหารแลัะพน้กงานทุกระด้้บป้ฏิิบ้ติงานด้้วยุความิโป้ร่งใส่ 

เป็้นธรรมิ	แลัะตรวจส่อบได้้	รวมิถึืงให้ความิเป็้นธรรมิ 

แก่ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท้�งภูายุในแลัะภูายุนอกองค์กร

•	 ไม่ิเร่ยุก	ไม่ิร้บ	หร่อจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตในการค้าก้บ

ผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	กรณ่ม่ิข้อมูิลัว่าม่ิการเร่ยุก	ร้บ	

หร่อการจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตเกิด้ขึ�น	ต้องเปิ้ด้เผยุ 

รายุลัะเอ่ยุด้ต่อผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	แลัะร่วมิก้น 

แก้ไขปั้ญหาโด้ยุยุุติธรรมิแลัะรวด้เร็ว

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขต่าง	ๆ	ท่�ได้้ตกลังก้นไว้อยุ่างเคร่งคร้ด้	กรณ่ท่�

ไม่ิส่ามิารถืป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขข้อใด้ได้้	ต้องร่บแจ้งให้ทราบล่ัวงหน้า	

เพ่�อร่วมิก้นพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั้ญหา

•	 การตอบส่นองข้อร้องเร่ยุน 

1)	 ข้อร้องเร่ยุนท้�วไป้	ปิ้ด้ได้้ภูายุใน	 

					30	ว้นทำาการ	(ร้อยุลัะ	98.24) 

2)	 ข้อร้องเร่ยุนท้�วไป้	ปิ้ด้ได้้ภูายุใน	 

					30	ว้น	(ร้อยุลัะ	96.77) 

3)	 ข้อร้องเร่ยุนท้�วไป้	ปิ้ด้ได้้ภูายุใน	 

					15	ว้นทำาการ	(ร้อยุลัะ	86.68)

•	 ผลัการป้ระเมิินคุณธรรมิแลัะความิโป้ร่งใส่

ในการด้ำาเนินงานของหน่วยุงานภูาคร้ฐ	 

(Integrity	and	Transparency	 

Assessment:	ITA)	ของส่ำาน้กงาน	ป้.ป้.ชั้.	

ปี้	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	 

ม่ิคะแนนป้ระเมิินร้อยุลัะ	95.24 

(Rating	Score	ระด้้บ	AA)

คู่ความร่วมมือ •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการต้ด้สิ่นใจ 

หร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ 

แลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ทาง

วิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 จ้ด้กิจกรรมิร่วมิก้นก้บผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	 

แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อ 

แผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 แลักเป้ล่ั�ยุนข้อมูิลัในระยุะเวลัา 

ท่�เหมิาะส่มิร่วมิก้น

•	 ความิโป้ร่งใส่ในการ 

ด้ำาเนินธุรกิจร่วมิก้น

•	 ม่ิการจ้ด้ทำาส้่ญญา 

อยุ่างเป็้นธรรมิ

•	 ส่่งเส่ริมิให้ผู้บริหารแลัะพน้กงานทุกระด้้บป้ฏิิบ้ติงานด้้วยุความิโป้ร่งใส่ 

เป็้นธรรมิ	แลัะตรวจส่อบได้้	รวมิถึืงให้ความิเป็้นธรรมิ 

แก่ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท้�งภูายุในแลัะภูายุนอกองค์กร

•	 ไม่ิเร่ยุก	ไม่ิร้บ	หร่อจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตในการค้าก้บ

ผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	กรณ่ม่ิข้อมูิลัว่าม่ิการเร่ยุก	ร้บ	

หร่อการจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตเกิด้ขึ�น	ต้องเปิ้ด้เผยุ 

รายุลัะเอ่ยุด้ต่อผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	แลัะร่วมิก้น 

แก้ไขปั้ญหาโด้ยุยุุติธรรมิแลัะรวด้เร็ว

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขต่าง	ๆ	ท่�ได้้ตกลังก้นไว้อยุ่างเคร่งคร้ด้	กรณ่ท่�

ไม่ิส่ามิารถืป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขข้อใด้ได้้	ต้องร่บแจ้งให้ทราบล่ัวงหน้า	

เพ่�อร่วมิก้นพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั้ญหา

•	 ผลัการป้ระเมิินคุณธรรมิแลัะความิโป้ร่งใส่

ในการด้ำาเนินงานของหน่วยุงานภูาคร้ฐ	 

(Integrity	and	Transparency	 

Assessment:	ITA)	ของส่ำาน้กงาน	ป้.ป้.ชั้.	

ปี้	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	 

ม่ิคะแนนป้ระเมิินร้อยุลัะ	95.24 

(Rating	Score	ระด้้บ	AA)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256376

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

คู่ค้า •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการ 

ต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้ 

ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ 

ทางวิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	 

แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 LINE@PEAfriends

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อแผน

ยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 พ้ฒนาแนวการบริหารจ้ด้การก้บ

ข้อร้องเร่ยุนให้ม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ

•	 ความิโป้ร่งใส่ในการด้ำาเนินธุรกิจ

ร่วมิก้น

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิพ้นธกรณ่ 

ท่�ได้้ตกลังก้นไว้ตามิส้่ญญา

•	 พ้ฒนาระบบส่ารส่นเทศ	(PEA-VOC	System)	เข้ามิาใช้ั้ 

ในการบริหารจ้ด้การข้อร้องเร่ยุน	ควบคู่ไป้ก้บการบริหารจ้ด้การ 

การร้บฟังเส่่ยุงของลูักค้า	เพ่�อให้ส่ามิารถืจ้ด้เก็บ	ติด้ตามิผลั	 

แลัะรายุงานผลัการด้ำาเนินงานบนฐานข้อมูิลัเด่้ยุวก้นท้�วท้�งองค์กร	 

ซึึ่�งจะช่ั้วยุให้การร้บเร่�องร้องเร่ยุน	การตอบส่นองแลัะแก้ไขปั้ญหา 

ข้อร้องเร่ยุนของผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท่�เก่�ยุวข้องส่ามิารถืบริหารจ้ด้การ 

ได้้อยุ่างรวด้เร็วแลัะม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ

•	 ส่่งเส่ริมิให้ผู้บริหารแลัะพน้กงานทุกระด้้บป้ฏิิบ้ติงานด้้วยุความิโป้ร่งใส่ 

เป็้นธรรมิ	แลัะตรวจส่อบได้้	รวมิถึืงให้ความิเป็้นธรรมิ 

แก่ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท้�งภูายุในแลัะภูายุนอกองค์กร

•	 ไม่ิเร่ยุก	ไม่ิร้บ	หร่อจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตในการค้าก้บ

ผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	กรณ่ม่ิข้อมูิลัว่าม่ิการเร่ยุก	ร้บ	

หร่อการจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตเกิด้ขึ�น	ต้องเปิ้ด้เผยุ 

รายุลัะเอ่ยุด้ต่อผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	แลัะร่วมิก้น 

แก้ไขปั้ญหาโด้ยุยุุติธรรมิแลัะรวด้เร็ว

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขต่าง	ๆ	ท่�ได้้ตกลังก้นไว้อยุ่างเคร่งคร้ด้	กรณ่ท่�

ไม่ิส่ามิารถืป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขข้อใด้ได้้	ต้องร่บแจ้งให้ทราบล่ัวงหน้า	

เพ่�อร่วมิก้นพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั้ญหา

•	 การตอบส่นองข้อร้องเร่ยุน 

1)	 ข้อร้องเร่ยุนท้�วไป้	ปิ้ด้ได้้ภูายุใน	 

					30	ว้นทำาการ	(ร้อยุลัะ	98.24) 

2)	 ข้อร้องเร่ยุนท้�วไป้	ปิ้ด้ได้้ภูายุใน	 

					30	ว้น	(ร้อยุลัะ	96.77) 

3)	 ข้อร้องเร่ยุนท้�วไป้	ปิ้ด้ได้้ภูายุใน	 

					15	ว้นทำาการ	(ร้อยุลัะ	86.68)

•	 ผลัการป้ระเมิินคุณธรรมิแลัะความิโป้ร่งใส่

ในการด้ำาเนินงานของหน่วยุงานภูาคร้ฐ	 

(Integrity	and	Transparency	 

Assessment:	ITA)	ของส่ำาน้กงาน	ป้.ป้.ชั้.	

ปี้	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	 

ม่ิคะแนนป้ระเมิินร้อยุลัะ	95.24 

(Rating	Score	ระด้้บ	AA)

คู่ความร่วมมือ •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการต้ด้สิ่นใจ 

หร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ 

แลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ทาง

วิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 จ้ด้กิจกรรมิร่วมิก้นก้บผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	 

แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อ 

แผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 แลักเป้ล่ั�ยุนข้อมูิลัในระยุะเวลัา 

ท่�เหมิาะส่มิร่วมิก้น

•	 ความิโป้ร่งใส่ในการ 

ด้ำาเนินธุรกิจร่วมิก้น

•	 ม่ิการจ้ด้ทำาส้่ญญา 

อยุ่างเป็้นธรรมิ

•	 ส่่งเส่ริมิให้ผู้บริหารแลัะพน้กงานทุกระด้้บป้ฏิิบ้ติงานด้้วยุความิโป้ร่งใส่ 

เป็้นธรรมิ	แลัะตรวจส่อบได้้	รวมิถึืงให้ความิเป็้นธรรมิ 

แก่ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุท้�งภูายุในแลัะภูายุนอกองค์กร

•	 ไม่ิเร่ยุก	ไม่ิร้บ	หร่อจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตในการค้าก้บ

ผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	กรณ่ม่ิข้อมูิลัว่าม่ิการเร่ยุก	ร้บ	

หร่อการจ่ายุผลัป้ระโยุชั้น์ใด้	ๆ	ท่�ไม่ิสุ่จริตเกิด้ขึ�น	ต้องเปิ้ด้เผยุ 

รายุลัะเอ่ยุด้ต่อผู้ส่่งมิอบ	คู่ค้า	แลัะคู่ความิร่วมิม่ิอ	แลัะร่วมิก้น 

แก้ไขปั้ญหาโด้ยุยุุติธรรมิแลัะรวด้เร็ว

•	 ป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขต่าง	ๆ	ท่�ได้้ตกลังก้นไว้อยุ่างเคร่งคร้ด้	กรณ่ท่�

ไม่ิส่ามิารถืป้ฏิิบ้ติตามิเง่�อนไขข้อใด้ได้้	ต้องร่บแจ้งให้ทราบล่ัวงหน้า	

เพ่�อร่วมิก้นพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั้ญหา

•	 ผลัการป้ระเมิินคุณธรรมิแลัะความิโป้ร่งใส่

ในการด้ำาเนินงานของหน่วยุงานภูาคร้ฐ	 

(Integrity	and	Transparency	 

Assessment:	ITA)	ของส่ำาน้กงาน	ป้.ป้.ชั้.	

ปี้	2563	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	 

ม่ิคะแนนป้ระเมิินร้อยุลัะ	95.24 

(Rating	Score	ระด้้บ	AA)

77การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการ 

ต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้

ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ 

ทางวิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	 

แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 Application	PEA	Smart	Plus

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อ 

แผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 ตรวจเยุ่�ยุมิผู้ใช้ั้ไฟรายุยุ่อยุ/ส้่มิมินา 

ผู้ใช้ั้ไฟรายุใหญ่	เพ่�อวิเคราะห์ 

ข้อร้องเร่ยุน	พฤติกรรมิ	ความิต้องการ/

ความิคาด้หว้ง

•	 การส่ำารวจความิพึงพอใจแลัะความิภู้กด่้

ของลูักค้า

•	 ม่ิการให้บริการอยุ่างท้�วถึืง	 

ม่ิไฟฟ้าใช้ั้อยุ่างต่อเน่�องในขณะ 

ด้ำาเนินกิจการ	โด้ยุไม่ิม่ิไฟฟ้าด้้บ

•	 ระบบไฟฟ้าม่ิมิาตรฐาน	 

ม่ิความิป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 ชั้ด้เชั้ยุความิเส่่ยุหายุจาก 

การจ่ายุไฟฟ้าไม่ิได้้มิาตรฐาน

•	 ความิส่ะด้วกในการแจ้ง/ติด้ตามิ	

การแก้ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	ม่ิความิเป็้นมิิตร 

ในการให้บริการป้ระชั้าชั้น	 

Service	Mind	

•	 ส่ามิารถืใชั้้บริการส่น้บส่นุนต่าง	ๆ	 

ได้้อยุ่างส่ะด้วกรวด้เร็ว	เข้าถึืงง่ายุ	 

แลัะระยุะเวลัาการแก้ไขไม่ิมิาก 

เกินไป้

•	 โป้ร่งใส่เป็้นธรรมิในการให้บริการ

•	 บำารุงร้กษาระบบไฟฟ้าให้ม่ิความิพร้อมิใช้ั้อยุ่างม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ	 

ลัด้หน่วยุสู่ญเส่่ยุ	แลัะแก้ไขระบบไฟฟ้าข้ด้ข้อง	เพ่�อค่นส่ภูาพ 

การจ่ายุไฟตามิข้อกำาหนด้ว่าด้้วยุความิป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 อำานวยุความิส่ะด้วกให้ป้ระชั้าชั้นในการเข้าถึืงบริการต่าง	ๆ	 

ได้้อยุ่างรวด้เร็ว	เช่ั้น	การเข้าถึืงชุั้มิชั้นท่�ห่างไกลั	การให้บริการ 

ผ่านโทรศ้พท์ท่�รองร้บระบบป้ฏิิบ้ติการต่าง	ๆ	ได้้	(Smartphone) 

แลัะการให้บริการแบบ	One	Touch	Service	เป็้นต้น

•	 พ้ฒนาแลัะร้กษาคุณภูาพการให้บริการอยุ่างต่อเน่�อง	พร้อมิท้�ง 

ให้บริการก้บลูักค้า/ผู้ใช้ั้ไฟฟ้าทุกคนด้้วยุความิเท่าเท่ยุมิแลัะ 

เป็้นมิาตรฐานเด่้ยุวก้น

•	 หมู่ิบ้านท่�ม่ิไฟฟ้าใช้ั้ม่ิจำานวน	74,301	หมู่ิบ้าน 

จากจำานวนท้�งหมิด้	74,317	หมู่ิบ้าน	 

คิด้เป็้นร้อยุลัะ	99.98

•	 ค่าด้้ชั้น่จำานวนคร้�งท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIFI)	

ในปี้	2563	เท่าก้บ	2.65	คร้�ง/รายุ/ปี้	

•	 ค่าด้้ชั้น่ระยุะเวลัาท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIDI)	

ในปี้	2563	เท่าก้บ	57.52 นาท่/รายุ/ปี้	

•	 ค่าผลักระทบความิไม่ิป้ลัอด้ภู้ยุในระบบไฟฟ้า 

ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคต่อผู้ใช้ั้ไฟ	 

ม่ิค่าเท่าก้บ	0.0075	อยูุ่ใน	ระดับ 5

•	 ความิพึงพอใจของลูักค้าท่�ม่ิต่อการ 

ด้ำาเนินงานของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 

ในปี้	2563	ค่าเฉล่ั�ยุ	4.3945

ชุมชน สังคม

และส่ิงแวดล้อม
•	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการ 

ต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้

ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ 

ทางวิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	 

แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 LINE@PEAfriends

•	 Application	PEA	Smart	Plus

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็น	 

ความิต้องการ/ความิคาด้หว้งจากชุั้มิชั้น

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อแผน

ยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 ระบบไฟฟ้าม่ิความิป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 ไม่ิส่ร้างผลักระทบต่อสิ่�งแวด้ล้ัอมิ

•	 ได้้ร้บการส่น้บส่นุนกิจกรรมิ 

ทางส้่งคมิแลัะสิ่�งแวด้ล้ัอมิแบบยุ้�งยุ่น 

จากการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	

•	 การดู้แลัร้กษาส่ายุไฟฟ้าให้ม่ิ 

ความิเป็้นระเบ่ยุบเร่ยุบร้อยุ	 

ต้ด้ต้นไม้ิตามิแนวส่ายุไฟ

•	 การบริหารจ้ด้การบิลัค่าไฟฟ้า	 

เพ่�อแก้ไขเจ้าของบ้านท่�ไม่ิได้้ร้บบิลั 

หร่อทำาบิลัหายุโด้ยุไม่ิทราบค่าใช้ั้จ่ายุ

•	 ความิม้ิ�นคงแข็งแรงของเส่าไฟฟ้า	

ป้้องก้นอุบ้ติเหตุ	หร่อภู้ยุ 

จากธรรมิชั้าติ

•	 จ้ด้กิจกรรมิ/ป้ระชั้าส้่มิพ้นธ์	เพ่�อเผยุแพร่ความิรู้เร่�องความิป้ลัอด้ภู้ยุ

ในการใช้ั้ไฟฟ้าอยุ่างส่มิ�ำาเส่มิอ

•	 ผู้บริหารระด้้บสู่งกำาก้บดู้แลัการด้ำาเนินงานด้้านความิร้บผิด้ชั้อบ 

ต่อส้่งคมิแลัะสิ่�งแวด้ล้ัอมิให้เป็้นไป้ตามิมิาตรฐาน	ISO	26000	

ตลัอด้ท้�งส่่งเส่ริมิให้บุคลัากรทุกระด้้บเกิด้ความิรู้ความิเข้าใจ 

ในหล้ักการแลัะแนวป้ฏิิบ้ติด้้านการแส่ด้งความิร้บผิด้ชั้อบ 

ต่อส้่งคมิแลัะสิ่�งแวด้ล้ัอมิในกระบวนการ	(CSR	in	Process) 

เพ่�อมุ่ิงเน้นการลัด้ผลักระทบเชิั้งลับต่อส้่งคมิให้เกิด้ผลัส่ำาเร็จ 

อยุ่างเป็้นรูป้ธรรมิ

•	 ระด้้บความิพึงพอใจของผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ 

ต่อการด้ำาเนินงานด้้าน	CSR	ม่ิค่าลัด้ลัง	0.08	

เม่ิ�อเท่ยุบก้บปี้	2561	โด้ยุอยูุ่ท่�	4.42	หร่อ 

คิด้เป็้นร้อยุลัะ	88.40 อยูุ่ใน ระดับดีมาก

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256378

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



กลุ่มผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
[102-40]

แนวที่างการม่ส่วนร่วม
กับผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ 

และความถ่� [102-43]

ความต้็องการ/ความคาดัหวัง
ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่ [102-44]

การดัำาเนินงานเพืึ�อต็อบสนอง
ความต้็องการ/ความคาดัหวัง

ของผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยู่
ผลลัพึธ์ท่ี่�สำาคัญปี 2563

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ •	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการ 

ต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้

ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ 

ทางวิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	 

แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 Application	PEA	Smart	Plus

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อ 

แผนยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 ตรวจเยุ่�ยุมิผู้ใช้ั้ไฟรายุยุ่อยุ/ส้่มิมินา 

ผู้ใช้ั้ไฟรายุใหญ่	เพ่�อวิเคราะห์ 

ข้อร้องเร่ยุน	พฤติกรรมิ	ความิต้องการ/

ความิคาด้หว้ง

•	 การส่ำารวจความิพึงพอใจแลัะความิภู้กด่้

ของลูักค้า

•	 ม่ิการให้บริการอยุ่างท้�วถึืง	 

ม่ิไฟฟ้าใช้ั้อยุ่างต่อเน่�องในขณะ 

ด้ำาเนินกิจการ	โด้ยุไม่ิม่ิไฟฟ้าด้้บ

•	 ระบบไฟฟ้าม่ิมิาตรฐาน	 

ม่ิความิป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 ชั้ด้เชั้ยุความิเส่่ยุหายุจาก 

การจ่ายุไฟฟ้าไม่ิได้้มิาตรฐาน

•	 ความิส่ะด้วกในการแจ้ง/ติด้ตามิ	

การแก้ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	ม่ิความิเป็้นมิิตร 

ในการให้บริการป้ระชั้าชั้น	 

Service	Mind	

•	 ส่ามิารถืใชั้้บริการส่น้บส่นุนต่าง	ๆ	 

ได้้อยุ่างส่ะด้วกรวด้เร็ว	เข้าถึืงง่ายุ	 

แลัะระยุะเวลัาการแก้ไขไม่ิมิาก 

เกินไป้

•	 โป้ร่งใส่เป็้นธรรมิในการให้บริการ

•	 บำารุงร้กษาระบบไฟฟ้าให้ม่ิความิพร้อมิใช้ั้อยุ่างม่ิป้ระสิ่ทธิภูาพ	 

ลัด้หน่วยุสู่ญเส่่ยุ	แลัะแก้ไขระบบไฟฟ้าข้ด้ข้อง	เพ่�อค่นส่ภูาพ 

การจ่ายุไฟตามิข้อกำาหนด้ว่าด้้วยุความิป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 อำานวยุความิส่ะด้วกให้ป้ระชั้าชั้นในการเข้าถึืงบริการต่าง	ๆ	 

ได้้อยุ่างรวด้เร็ว	เช่ั้น	การเข้าถึืงชุั้มิชั้นท่�ห่างไกลั	การให้บริการ 

ผ่านโทรศ้พท์ท่�รองร้บระบบป้ฏิิบ้ติการต่าง	ๆ	ได้้	(Smartphone) 

แลัะการให้บริการแบบ	One	Touch	Service	เป็้นต้น

•	 พ้ฒนาแลัะร้กษาคุณภูาพการให้บริการอยุ่างต่อเน่�อง	พร้อมิท้�ง 

ให้บริการก้บลูักค้า/ผู้ใช้ั้ไฟฟ้าทุกคนด้้วยุความิเท่าเท่ยุมิแลัะ 

เป็้นมิาตรฐานเด่้ยุวก้น

•	 หมู่ิบ้านท่�ม่ิไฟฟ้าใช้ั้ม่ิจำานวน	74,301	หมู่ิบ้าน 

จากจำานวนท้�งหมิด้	74,317	หมู่ิบ้าน	 

คิด้เป็้นร้อยุลัะ	99.98

•	 ค่าด้้ชั้น่จำานวนคร้�งท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIFI)	

ในปี้	2563	เท่าก้บ	2.65	คร้�ง/รายุ/ปี้	

•	 ค่าด้้ชั้น่ระยุะเวลัาท่�ไฟฟ้าข้ด้ข้อง	(SAIDI)	

ในปี้	2563	เท่าก้บ	57.52 นาท่/รายุ/ปี้	

•	 ค่าผลักระทบความิไม่ิป้ลัอด้ภู้ยุในระบบไฟฟ้า 

ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคต่อผู้ใช้ั้ไฟ	 

ม่ิค่าเท่าก้บ	0.0075	อยูุ่ใน	ระดับ 5

•	 ความิพึงพอใจของลูักค้าท่�ม่ิต่อการ 

ด้ำาเนินงานของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 

ในปี้	2563	ค่าเฉล่ั�ยุ	4.3945

ชุมชน สังคม

และส่ิงแวดล้อม
•	 ส่่�อส่ารป้ระเด็้นข่าวท่�ส่ำาค้ญในการ 

ต้ด้สิ่นใจหร่อม่ิผลักระทบต่อผู้ม่ิส่่วนได้้

ส่่วนเส่่ยุแลัะการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 จด้หมิายุข่าว/วารส่าร/ข่าวแลัะส่กู๊ป้ 

ทางวิทยุุ	โทรท้ศน์	หน้งส่่อพิมิพ์	 

แลัะนิตยุส่าร

•	 LINE	Official	Account

•	 LINE@PEAfriends

•	 Application	PEA	Smart	Plus

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็น	 

ความิต้องการ/ความิคาด้หว้งจากชุั้มิชั้น

•	 จ้ด้ป้ระชุั้มิร้บฟังความิคิด้เห็นท่�ม่ิต่อแผน

ยุุทธศาส่ตร์ของการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 ระบบไฟฟ้าม่ิความิป้ลัอด้ภู้ยุ

•	 ไม่ิส่ร้างผลักระทบต่อสิ่�งแวด้ล้ัอมิ

•	 ได้้ร้บการส่น้บส่นุนกิจกรรมิ 

ทางส้่งคมิแลัะสิ่�งแวด้ล้ัอมิแบบยุ้�งยุ่น 

จากการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	

•	 การดู้แลัร้กษาส่ายุไฟฟ้าให้ม่ิ 

ความิเป็้นระเบ่ยุบเร่ยุบร้อยุ	 

ต้ด้ต้นไม้ิตามิแนวส่ายุไฟ

•	 การบริหารจ้ด้การบิลัค่าไฟฟ้า	 

เพ่�อแก้ไขเจ้าของบ้านท่�ไม่ิได้้ร้บบิลั 

หร่อทำาบิลัหายุโด้ยุไม่ิทราบค่าใช้ั้จ่ายุ

•	 ความิม้ิ�นคงแข็งแรงของเส่าไฟฟ้า	

ป้้องก้นอุบ้ติเหตุ	หร่อภู้ยุ 

จากธรรมิชั้าติ

•	 จ้ด้กิจกรรมิ/ป้ระชั้าส้่มิพ้นธ์	เพ่�อเผยุแพร่ความิรู้เร่�องความิป้ลัอด้ภู้ยุ

ในการใช้ั้ไฟฟ้าอยุ่างส่มิ�ำาเส่มิอ

•	 ผู้บริหารระด้้บสู่งกำาก้บดู้แลัการด้ำาเนินงานด้้านความิร้บผิด้ชั้อบ 

ต่อส้่งคมิแลัะสิ่�งแวด้ล้ัอมิให้เป็้นไป้ตามิมิาตรฐาน	ISO	26000	

ตลัอด้ท้�งส่่งเส่ริมิให้บุคลัากรทุกระด้้บเกิด้ความิรู้ความิเข้าใจ 

ในหล้ักการแลัะแนวป้ฏิิบ้ติด้้านการแส่ด้งความิร้บผิด้ชั้อบ 

ต่อส้่งคมิแลัะสิ่�งแวด้ล้ัอมิในกระบวนการ	(CSR	in	Process) 

เพ่�อมุ่ิงเน้นการลัด้ผลักระทบเชิั้งลับต่อส้่งคมิให้เกิด้ผลัส่ำาเร็จ 

อยุ่างเป็้นรูป้ธรรมิ

•	 ระด้้บความิพึงพอใจของผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ 

ต่อการด้ำาเนินงานด้้าน	CSR	ม่ิค่าลัด้ลัง	0.08	

เม่ิ�อเท่ยุบก้บปี้	2561	โด้ยุอยูุ่ท่�	4.42	หร่อ 

คิด้เป็้นร้อยุลัะ	88.40 อยูุ่ใน ระดับดีมาก

79การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การประเมินประเดั็นการพึัฒนาความยู่ั่งยู่ืน
ที่่�ม่นัยู่สำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภ่มิภาค [102-46]

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคพิจารณาข้อมิูลัส่ำาค้ญเพ่�อระบุ

ป้ระเด้็นการพ้ฒนาความิยุ้�งยุ่นท้�งจากป้ัจจ้ยุภูายุในแลัะภูายุนอก	 

รวมิถืึงขอบเขตของผลักระทบท้�งเชั้ิงบวกแลัะเชั้ิงลับท่�อาจส่่ง 

ผลักระทบต่อความิยุ้�งยุ่นขององค์กร	แลัะวิเคราะห์ข้อมิูลัส่ำาค้ญ 

ด้้งกลั่าวบนหลั้กการความิครอบคลัุมิของผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ	 

(Stakeholder	Inclusiveness	Principle)	แลัะบริบทความิยุ้�งยุ่น	 

(Sustainability	Context	Principle)	 ขององค์กรในด้้าน

เศรษฐกิจ	ส่้งคมิ	แลัะส่ิ�งแวด้ลั้อมิ	ด้้งน่�

1. การระบุประเดั็นการพึัฒนาความยู่ั่งยู่ืน 
 (Identification)

• ข้้อมูลสำาคัญจากปััจจัยภายใน

	 เป้า้หมิายุแลัะแผนยุทุธศาส่ตรอ์งค์กร	ความิเส่่�ยุงแลัะโอกาส่ทางธรุกจิท้�งใน 

	 ระยุะส่้�นแลัะระยุะยุาว

• ข้้อมูลสำาคัญจากปััจจัยภายนอก 

	 ความิต้องการ/ความิคาด้หว้งท่�ส่ำาค้ญหร่อเร่งด่้วนของผู้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุ	 

	 แนวโน้มิแลัะทิศทางการเป้ล่ั�ยุนแป้ลังต่าง	ๆ	ของธุรกิจพล้ังงาน	แลัะ 

	 เป้้าหมิายุการพ้ฒนาท่�ยุ้�งยุ่น	(SDGs)	

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256380

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



2. การจัดัลำาดัับความสำาคัญ
 ของประเดั็นการพึัฒนาความยู่ั่งยู่ืน 
 (Prioritization)

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคนำาป้ระเด้็นการพ้ฒนาความิยุ้�งยุ่นท่�ได้้ 

มิาเท่ยุบเค่ยุงก้บมิาตรฐานป้ระเด็้นเฉพาะ	(Topic-specific	Standards) 

ตามิมิาตรฐาน	GRI	จากน้�นได้้นำาป้ระเด็้นด้้งกล่ัาวมิาจ้ด้ลัำาด้้บความิส่ำาค้ญ 

ตามิหล้ักการส่าร้ตถืภูาพ	(Materiality	Principle)	ท่�คำานึงถึืงน้ยุส่ำาค้ญ 

ของผลักระทบทางเศรษฐกิจ	ส่้งคมิ	แลัะสิ่�งแวด้ล้ัอมิต่อองค์กร	 

(แกนนอน)	 แลัะอิทธิพลัต่อการป้ระเมิินแลัะต้ด้ส่ินใจได้้ของ 

ผู้ม่ิส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยุขององค์กร	(แกนต้�ง)	ผ่านการป้ระชุั้มิเชิั้งป้ฏิิบ้ติการ 

ของผู้แทนหน่วยุงานต่าง	ๆ	ท่�เก่�ยุวข้อง

	 ป้ระเด้็นการพ้ฒนาความิยุ้�งยุ่นท่�ได้้จากการ 

จ้ด้ลัำาด้้บความิส่ำาค้ญ	ได้้ถืูกพิจารณาแลัะเห็นชั้อบ

จากคณะกรรมิการกำาก้บดู้แลักิจการท่�ด้่แลัะความิ 

ร้บผิด้ชั้อบต่อส้่งคมิ	[102-32]	ตามิหล้ักการความิส่มิบูรณ์	

(Completeness	Principle)	เพ่�อใหป้้ระเด้น็ด้ง้กลัา่ว

มิ่ความิถืูกต้อง	 ครบถื้วน	 แลัะส่อด้คลั้องก้บ 

ความิตอ้งการ/ความิคาด้หว้งของผูม้ิส่่่วนได้ส่้่วนเส่่ยุ

ท้�งภูายุในแลัะภูายุนอกองค์กร

 3. การที่วนสอบประเดั็นการพึัฒนา
  ความยู่ั่งยู่ืนที่่�ม่นัยู่สำาคัญ
  ของการไฟฟ้าส่วนภ่มิภาค
  (Validation)

81การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



โดัยู่ประเดั็นการพึัฒนาความยู่ั่งยู่ืนที่่�ม่นัยู่สำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภ่มิภาค ม่จำานวนที่ั้งสิ้น 8 ประเดั็น [102-47] [102-49] 

5
การต�อต้าน
การทุุจริต

(GRI 205: Anti-Corruption)

7
การใช้พลังงาน

(GRI 302-4: Reduction 
of Energy Consumption)

8
ผลการด้ำาเนินงาน

ทุางเศรษฐกิจ
(GRI 201: Economic 

Performance)

1
ควัามพร้อมจ�าย

และควัามมั�นคงเชื�อถ่ือได้้
ขึ้องระบบไฟฟ้า

(EU: Availability and Reliability)

3
สำุขึ้ภาพและควัามปลอด้ภัย

ขึ้องล่กค้า
(GRI 416: Customer Health

and Safety)

4 
การเขึ้้าถ่้ง
ระบบไฟฟ้า
(EU: Access)

2
การวัิจัย

และพัฒนา
(EU: Research and Management)

6
การบริห้ารจัด้การ
ด้้านการใช้ไฟฟ้า
(EU: Demand-Side 

Management)

ความสำาคัญของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดัล้อมต็่อองค์กร
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Creating a Brighter 
Future & Sustainability
เพราะโลกเปล่�ยนแปลงในทุุกวััน 
กฟภ. ให้้ควัามสำำาคัญกับการดููแลส่ำ�งแวัดูล้อม มุ�งเน้น
การใช้้ทุรัพยากรธรรมช้าต่ิในกระบวันการดูำาเน่นงาน 
ให้้ม่ประสำ่ทุธ่ภาพ เพ่�อลดูผลกระทุบทุ่�จะเก่ดูขึ้้�น 
ติ�อส่ำ�งแวัดูล้อมทัุ�งทุางติรงและทุางอ้อมจากการผล่ติ 
และบร่การ โดูยนำาห้ลักเกณฑ์์การประเม่น
ประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จ (Eco-Efficiency) 
เขึ้้ามาใช้้เป็นเคร่�องม่อ เพ่�อช้�วัยบร่ห้ารจัดูการ 
ให้้องค์กรม่ศักยภาพในการดูำาเน่นงานมากข้ึ้�น  
ควับคู�ไปกับการม่ควัามรับผ่ดูช้อบติ�อ
ทุรัพยากรธรรมช้าติ่และสำ่�งแวัดูล้อม

คืือ ปริิมาณก๊๊าซเริือนก๊ริะจก๊ที่่�ลดได้จาก๊ 
ก๊าริวางแผนปริับปริุงและเพิ่่�มปริะสิิที่ธิิภาพิ่ 

ริะบบเคืริื�องปริับอาก๊าศแบบริวมศูนย์์  
(Chiller) ในอนาคืต

579,962 kg CO
2
eq

13 ผลงาน ก๊ำาหนด 5 ขั้นตอน ISO 45001
ผ�านการคัดูเล่อกติาม

ห้ลักเกณฑ์์การพิจารณา
นำานวััติกรรมต้ินแบบไปสูำ�

การผล่ตินวััติกรรม
เช่้งพาณ่ช้ย์ 

ติามแนวัทุาง ISO 14045
สำำาห้รับดูำาเน่นการวััดูและประเม่น

เร่�องประส่ำทุธ่ภาพเช่้งน่เวัศ
เศรษฐก่จ (Eco- 

Efficiency)

ในปี 2565 ยกระดูับ
กระบวันการดู้านอาช้่วัอนามัย

และควัามปลอดูภัย 
สำู�มาติรฐาน



ก๊าริย์ก๊ริะดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วย์ดิจิทัี่ล
	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	 การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคให้ ้

ความสำำาคัญกับการพััฒนามาต่รฐานด้้านระบบจำำาห้น่ายไฟฟ้าที่่�ได้้รับ 

การยอมรับในระดั้บภููมิภูาคอย่างต่่อเน่�อง	 โด้ยม่่งพััฒนาระบบ 

โครงข่่ายไฟฟ้าอัจำฉริยะด้้วยเที่คโนโลย่ด้ิจำิที่ัล	ซึ่่�งจำะช่่วยสำนับสำน่น 

ให้้เกิด้การใช่้พัลังงานไฟฟ้าอย่างเต่็มประสำิที่ธิิภูาพั	 เช่่�อมโยง 

ที่่กกิจำกรรมข่องอ่ต่สำาห้กรรมไฟฟ้าเข่้าด้้วยกัน	 และรองรับกับ 

โครงสำร้างข่องระบบสำาธิารณูปูโภูคและอต่่สำาห้กรรมที่่�จำะเปล่�ยนแปลง 

ไปในอนาคต่	 เพั่�อสำ่งต่่อพัลังงานไฟฟ้าที่่�ม่ความมั�นคง	ปลอด้ภูัย	 

เช่่�อถื่อได้้	และเพ่ัยงพัอต่่อความต้่องการข่องผูู้้ใช่้ไฟฟ้าที่ั�งในปัจำจำุบัน 

และอนาคต่	โด้ยการพััฒนาระบบจำำาห้น่ายข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค 

ในปี	2563	จำะยังคงเป็นไปต่ามแผู้นพััฒนาระบบไฟฟ้า	ในช่่วงแผู้น 

พััฒนาเศรษฐกิจำและสำังคมแห้่งช่าต่ิ	ฉบับที่่�	12	(พั.ศ.	2560	-	2564)

Performance

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256386

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



•  ระบบไฟฟ้าทุ่�ม่ควัามมั�นคง ปลอดูภัย 
เช้่�อถื่อไดู้

•  ระบบไฟฟ้าทุ่�ม่คุณภาพ และเพียงพอ 
ติ�อควัามติ้องการขึ้องผู้ใช้้ไฟฟ้า 
ทุั�งในปัจจุบันและอนาคติ

•  ระบบไฟฟ้าทุ่�จ�ายไฟฟ้าไดู้อย�างติ�อเน่�อง 
 และม่ประสำ่ทุธ่ภาพ

•  เพิ�มประสำ่ทุธ่ภาพและควัามน�าเช้่�อถื่อขึ้องระบบจำาห้น�าย
•  ปรับปรุงและเช้่�อมโยงระบบจำาห้น�ายไฟฟ้าในพ่�นทุ่�ธุรก่จ 

อุติสำาห้กรรม น่คมอุติสำาห้กรรม และพ่�นทุ่�สำำาคัญ  
เพ่�อรองรับการขึ้ยายติัวัขึ้องพ่�นทุ่�เศรษฐก่จ  
พ่�นทุ่�ยุทุธศาสำติร์ขึ้องประเทุศ

•  พัฒนาโครงสำร้างพ่�นฐานระบบไฟฟ้าอัจฉร่ยะ
 (Smart Grid) ในรูปแบบให้ม�เพ่�อรองรับพลังงานทุดูแทุน  
 และเทุคโนโลย่การบร่ห้ารจัดูการพลังงานทุ่�จะเก่ดูขึ้้�น 
 ในอนาคติ
•  กำาห้นดูนโยบาย/มาติรการเพ่�อลดูผลกระทุบ 

ดู้านเสำถื่ยรภาพและควัามสำูญเสำ่ยในระบบจำาห้น�ายไฟฟ้า
•  สำนับสำนุนการใช้้พลังงานอย�างม่ประสำ่ทุธ่ภาพ

เป้าหมาย์ [103-2]  ก๊ลย์ุที่ธิ์ [103-2]

•  สำายงานการไฟฟ้าภาค 1 - 4 ไดู้ดูำาเน่นแผนงานพัฒนา 
Strong Grid โดูยติ่ดูติั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุ่�ม่คุณภาพและ 
ม่มาติรฐานสูำงขึ้้�นในพ่�นทุ่�ธุรก่จ อุติสำาห้กรรม น่คม
อตุิสำาห้กรรม และพ่�นทุ่�สำำาคญัติ�าง ๆ  อาทุ ่จดัูทุำาระบบสำายสำ�ง 
115 kV ทุ่�จ�ายโห้ลดูมากกวั�า 150 MW ให้้เป็น Closed 
Loop จัดูทุำาระบบ Preventive Maintenance ทุุกไติรมาสำ 
พรอ้มทุั�งทุบทุวันปรบัปรุงแผนปลดูโห้ลดูสำำาห้รับเติรย่มการ
เก่ดูภาวัะวั่กฤติพลังงานไฟฟ้าในพ่�นทุ่� เป็นติ้น เพ่�อเพิ�ม 
ควัามมั�นคงและควัามเช้่�อถื่อไดู้ขึ้องระบบสำ�งและจ�ายไฟฟ้า 

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  สำายงานวัางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา้ไดูน้ำาร�องดูำาเนน่การ 
ติามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่�อรองรับระบบ Smart  
Grid ไดู้แก� โครงการพัฒนาโครงขึ้�ายไฟฟ้าอัจฉร่ยะ  
(Smart Grid) ในพ่�นทุ่�เม่องพัทุยา จังห้วััดูช้ลบุร่ โดูยไดู้ 
ศ้กษาเทุคโนโลย่ ทุดูสำอบการออกแบบและการใช้้งานระบบ 
โครงขึ้�ายไฟฟ้าอัจฉร่ยะในดู้านติ�าง ๆ สำำาห้รับรองรับการ 
พฒันาระบบโครงขึ้�ายไฟฟ้าอัจฉรย่ะในพ่�นทุ่�อ่�น ๆ  ในอนาคติ 
เพ่�อเพิ�มประส่ำทุธ่ภาพและควัามมั�นคงให้้กับระบบจำาห้น�าย  
รวัมทุั�งเพิ�มประส่ำทุธ่ภาพในการเช่้�อมติ�อกับแห้ล�งผล่ติ 
ไฟฟ้าขึ้นาดูเล็ก และลดูปัญห้าและค�าใช้้จ�ายในดู้านการ 
ปฏิ่บัติ่การติ�าง ๆ พร้อมทัุ�งจัดูทุำาแผนงานสำนับสำนุนการใช้้ 
พลังงานอย�างม่ประส่ำทุธ่ภาพ เพ่�อสำ�งเสำร่มให้้ทุุกภาคสำ�วัน 
ทุั�งภายในและภายนอกองค์กรม่การใช้้พลังงานอย�างม่ 
ประส่ำทุธ่ภาพมากขึ้้�น และดูำาเน่นการติรวัจสำอบแก้ไขึ้จุดูติ�อ 
จุดูสำัมผัสำในสำถืาน่ไฟฟ้า สำายสำ�ง และระบบจำาห้น�าย 

87การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

จากเป้าห้มายร้อยละ 100 เน่�องจากช้่�นสำ�วันอุปกรณ์
ในการผล่ติม่เติอร์ติ้องนำาเขึ้้าจากติ�างประเทุศ
ทุ่�ม่การแพร�ระบาดูขึ้องโรคติ่ดูเช้่�อไวัรัสำโคโรนา 2019
(COVID-19) เช้�น ช้่�นสำ�วันภาควััดูพลังงานไฟฟ้า
(Metrology Board) ม่โรงงานอยู�ประเทุศจ่น 
และช้่�นสำ�วันระบบสำ่�อสำาร (Network Interface Card)
ม่โรงงานอยู�สำห้รัฐอเมร่กา สำ�งผลให้้
การผล่ติม่เติอร์ล�าช้้าและเบ่กจ�ายไม�ไดู้
ติามแผนงานทุ่�กำาห้นดูไวั้

ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ ไฟฟ้�ขัดข้อง (SAIFI) 
จากเป้าห้มาย 2.74 ครั�ง/ราย/ปี 

2.65
ครั้ง/ร�ย/ปี

ดัชนีระยะเวล�ที่ ไฟฟ้�ขัดข้อง (SAIDI)
จากเป้าห้มาย 57.58 นาทุ่/ราย/ปี

57.52
น�ที/ร�ย/ปี

ดัชนีระยะเวล�ที่ ไฟฟ้�ขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่
จากเป้าห้มาย 13.364 นาทุ่/ราย/ปี

10.558
น�ที/ร�ย/ปี

ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ ไฟฟ้�ขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่
จากเป้าห้มาย 1.036 ครั�ง/ราย/ปี

0.893
ครั้ง/ร�ย/ปี

ของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่�ย (Loss)  
จากเป้าห้มาย 5.54

ร้อยละ

5.47

ร้อยละ 95
คว�มสำ�เร็จของโครงก�รพัฒน�โครงข่�ยไฟฟ้�อัจฉริยะ (Smart Grid)

ในพ่�นทุ่�เม่องพัทุยา จังห้วััดูช้ลบุร่ 

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256388
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ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คดำ�เนินก�รสนับสนุนก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พในทุกภ�คส่วน

ส่งผลให้จำ�นวนก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�ได้สะสม

85.84 GWh (ล้�นหน่วย) จากเป้าห้มาย 80 GWh (ล้านห้น�วัย)

โดูยม่จำานวันการประห้ยัดูพลังงานไฟฟ้าจากปี 2560 - 2562 (31.86 + 11.75 + 24.37) = 67.98 GWh (ล้านห้น�วัย) 
และม่จำานวันการประห้ยัดูพลังงานไฟฟ้าปี 2563 = 17.86 GWh (ล้านห้น�วัย) โดูยม่รายละเอ่ยดู ดูังน่� 

การสำ�งเสำร่ม
อนุรักษ์พลังงาน

ในภาครัฐ 

5.02
ล้�นหน่วย

การสำ�งเสำร่ม
อนุรักษ์พลังงาน
ภายในสำำานักงาน

การไฟฟา้สำ�วันภูมภ่าค

0.15
ล้�นหน่วย[302-4]

การสำ�งเสำร่ม
อนุรักษ์พลังงาน

ในภาคอุติสำาห้กรรม

12.69 
ล้�นหน่วย

ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

• ว�งแผนปรับปรุงระบบส่งและจำ�หน่�ย
 ให้้ม่ควัามทุันสำมัยรองรับเทุคโนโลย่ระบบไฟฟ้าอนาคติ
 (Grid Modernization of Transmission 
 and Distribution)

 • พัฒน�เทคโนโลยี Blockchain 
 มาใช้้ในการซ่�อขึ้ายพลังงานไฟฟ้า
 (Energy Trading Platform)

 • จัดทำ�แผนง�นสนับสนุนก�รใช้พลังง�น
 อย่�งมีประสิทธิภ�พ
 โดูยม่เป้าห้มายการประห้ยัดูพลังงานไฟฟ้าสำะสำมทุ่� 

 100 GWh (ล้�นหน่วย) ภายในปี 2564
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ผลก๊าริดำาเนินงานเชิงเศริษฐกิ๊จ [201-1]

	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	การเปล่�ยนแปลงที่่�รวด้เร็วข่อง 

เที่คโนโลย่ช่่วยให้้ผูู้้ใช้่ไฟฟ้าสำามารถืผู้ันต่ัวเองไปเป็นผูู้้ผู้ลิต่ไฟฟ้า 

ใช่เ้องได้	้โด้ยแนวโนม้ดั้งกลา่วอาจำส่ำงผู้ลกระที่บต่่อการจำำาห้น่ายไฟฟา้ 

ซึ่่�งเป็นรายได้้ห้ลักข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	 เพั่�อปรับตั่วให้้ทัี่นกับ 

การเปล่�ยนแปลงดั้งกล่าวและรักษาสำภูาวะข่องกิจำการให้้ด้ำาเนินได้ ้

อย่างต่่อเน่�อง	การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคจ่ำงบริห้ารงานด้้วยนโยบายการเงิน 

ที่่�รอบคอบ	และเต่ร่ยมความพัร้อมที่่�จำะข่ยายข่อบเข่ต่ธ่ิรกิจำให้ม่	ๆ	 

ที่่�นอกเห้น่อไปจำากธ่ิรกิจำห้ลัก	 โด้ยม่เป้าห้มายที่่�จำะเป็นผูู้้ให้้บริการ

สำาธิารณููปโภูคด้ิจำิที่ัลภูายในปี	2565	เพั่�อกระจำายมูลค่าที่างเศรษฐกิจำ

ที่่�ได้้รับไปยังผูู้้ม่ส่ำวนได้้ส่ำวนเส่ำยที่่กกล่่ม	และร่วมสำร้างค่ณูค่าที่่�ยั�งย่น

ให้้กับช่่มช่นและสำังคมต่่อไป

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256390

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



เป้าหมาย์ [103-2]  ก๊ลย์ุที่ธิ์ [103-2]

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  เพิ�มอัติราผลติอบแทุน
 จากการดูำาเน่นงาน
•  ลดูค�าใช้้จ�ายในการดูำาเน่นงาน

•  เพิ�มประสำ่ทุธ่ภาพในการใช้้สำ่นทุรัพย์และค�าใช้้จ�ายในการดูำาเน่นงาน 
โดูยม่การบร่ห้ารและจัดูการสำ่นทุรัพย์อย�างเติ็มประสำ่ทุธ่ภาพ

•  ลดูห้น�วัยสำูญเสำ่ยในระบบไฟฟ้า
•  เพิ�มมูลค�าทุางธุรก่จขึ้ององค์กร เพ่�อยกระดูับขึ้่ดูควัามสำามารถื
 ในการแขึ้�งขึ้ัน

•  จดัูทุำาและดูำาเนน่งานติาม Asset Management Roadmap 
ซ้�งม่การกำาห้นดูกรอบนโยบาย วััติถืุประสำงค์ กลยุทุธ์ และ
แนวัทุางในการดูำาเน่นงานในการบร่ห้ารส่ำนทุรัพย์องค์กร 
ทุ่�ช้ัดูเจน ติั�งแติ�กระบวันการไดู้มา การใช้้งาน การดููแล 
บำารุงรักษา และการจำาห้น�าย เพ่�อให้้ค�าใช้้จ�ายติลอดูอายุ 
การใช้้งานอยู�ในจุดูทุ่�เห้มาะสำม

•  กำาห้นดูให้้ม่การต่ิดูติามประเม่นผลในการบร่ห้ารส่ำนทุรัพย์
ขึ้ององคก์ร เพ่�อให้้เก่ดูการแกป้ญัห้าในการบรห่้ารส่ำนทุรัพย์
ทุ่�ติรงประเด็ูน และก�อให้้เก่ดูการลงทุุนในส่ำนทุรัพย์ทุ่�ทุำาให้้เก่ดู
รายไดู้กับการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคอย�างแทุ้จร่ง

•  พัฒนาระบบฐานขึ้้อมูลระบบไฟฟ้าขึ้ององค์กร (IT/OT 
Integration) เพ่�อใช้้ประโยช้น์ในการตัิดูส่ำนใจบร่ห้ารขึ้อง 
ผู้บรห่้าร รวัมทุั�งประเม่นระดัูบควัามพร้อมในการใช้้งานห้รอ่
สุำขึ้ภาพขึ้องส่ำนทุรัพย์ เพ่�อวัางแผนการบำารุงรักษาทุ่�เห้มาะสำม

•  กำาห้นดูนโยบายในการลงทุุนและออกแบบ Potential  
Portfolio Strategies ในการบรห่้ารภาพรวัมขึ้องการลงทุนุ
ในธุรก่จติ�าง ๆ ทุั�งผ�านกลไกการดูำาเน่นงานขึ้องการไฟฟ้า
สำ�วันภูม่ภาคและบร่ษัทุในเคร่อ เพ่�อสำร้างมูลค�าสูำงสุำดูให้้กับ
องค์กร รวัมทุั�งเก่ดูการพัฒนาธุรก่จไดู้อย�างยั�งย่น

•  สำ�งเสำร่มการลงทุุน และสำร้างควัามร�วัมม่อกับพันธม่ติร 
ในการดูำาเน่นธุรก่จเก่�ยวัเน่�องทุ่�เป็นประโยช้น์ติ�อการไฟฟ้า
สำ�วันภูม่ภาค
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ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่�ย (Loss)

อยู่ที่ 5.47

ได้รับอันดับเครดิตองค์กร ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 

อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover)

อยู่ที่ 73.94

อยู่ที่ 4.41

อยู่ที่ 2.96

อัตร�ส่วนก�รทำ�กำ�ไร
(Profit Margin)

ดู้วัยแนวัโน้มอันดูับเครดู่ติ Stable
จากทุร่สำเรทุติ่�ง

ที่ระดับ

AAA 

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (Current Ratio)

อยู่ที่ 1.45

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น ทุ่�ลดูลงจากการปรับปรุงกระบวันการ

อยู่ที่ 40.10 ล้�นบ�ท

ร�ยได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่ 6,352.50 ล้�นบ�ท

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256392

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

• เพิ่มประสิทธิภ�พและคว�มส�ม�รถ
 ในก�รสร้�งร�ยได้ของสินทรัพย์ 
 โดูยติั�งเป้าไวั้วั�าจะไดู้รับการรับรองระบบ
 การบร่ห้ารสำ่นทุรัพย์ (Asset Management 
 Standard: ISO 55000) ในปี 2565

• บูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลและระบบในก�ร
 สนับสนุนลูกค้�ที่สมบูรณ์ 
 (Fully Completed CRM)
 เพ่�อสำร้างประโยช้น์ในดู้านการให้้บร่การลูกค้า 
 การติลาดู การวั่เคราะห้์ขึ้้อมูลลูกค้า 
 และการให้้บร่การอ่�น ๆ ทุ่�ติอบสำนองควัามติ้องการ/
 ควัามคาดูห้วัังขึ้องลูกค้าในอนาคติ 
 เพ่�อสำร้างรายไดู้ให้้กับการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค
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ก๊าริดูแลบุคืลาก๊ริ 
	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	พันักงานเป็นฟันเฟืองสำำาคัญ 

ในการข่ับเคล่�อนการด้ำาเนินงานข่ององค์กร	การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค 

จำ่งม่่งมั�นดู้แลพันักงานที่่กคนอย่างเที่่าเที่่ยม	ไม่เล่อกปฏิิบัต่ิ	 โด้ยให้้

ความสำำาคัญตั่�งแต่่กระบวนการวางแผู้นกำาลังคนและการสำรรห้า	 

การบริห้ารค่าต่อบแที่นและการรักษาพันักงาน	การบริห้ารความ

ก้าวห้น้าในอาช่่พั	รวมถื่งการสำร้างสำภูาพัแวด้ล้อมที่่�ปลอด้ภูัยและ 

เอ่�อต่่อการม่ค่ณูภูาพัช่่วิต่ที่่�ด้่	ม่ข่วัญและกำาลังใจำในการปฏิิบัติ่งาน	 

จำวบจำนเกษ่ยณูอาย่งาน	เพ่ั�อต่อบสำนองความต้่องการ/ความคาด้ห้วัง 

ข่องพันกังานที่ก่คนให้ม้ค่วามสำข่่ในการที่ำางาน	กอ่ให้เ้กิด้ความผู้กูพััน 

ต่่อองค์กร	และสำนับสำน่นการเต่ิบโต่และพััฒนาองค์กรอย่างยั�งย่น

People

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256394

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



เป้าหมาย์ [103-2]  ก๊ลย์ุที่ธิ์ [103-2]

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคม่บุคลากร 
ทุ่�ม่ควัามรู้ ควัามสำามารถื และ 
ม่ควัามมุ�งมั�นทุ่�จะปฏิ่บัติ่งาน 
ให้้กับการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

•  ลดูขึ้้อร้องเร่ยนทุ่�ม่ติ�อกระบวันการ
สำรรห้าและคัดูเล่อกบุคลากร

•  ลดูอัติราการลาออกขึ้องพนักงาน
•  พนักงานม่ควัามภาคภูม่ใจและ

ผูกพันกับองค์กร

•  พัฒนาห้ลักเกณฑ์์การสำรรห้าและคัดูเล่อก เพ่�อติอบสำนอง
 ควัามห้ลากห้ลายในแติ�ละกลุ�มบุคลากร และสำอดูคล้อง
 กับยุทุธศาสำติร์องค์กร
•  ปรับปรุงห้ลักเกณฑ์์การเล่�อนเง่นเดู่อนพนักงานประจำาปี 
 เพ่�อให้้เก่ดูควัามยุติ่ธรรมและสำอดูคล้องติามผลการปฏิ่บัติ่งาน
 รายบุคคล
•  พัฒนารูปแบบการให้้รางวััล (Reward) 
 ให้้ม่คุณค�า ห้ลากห้ลาย และติรงติาม
 เป้าประสำงค์ขึ้ององค์กร
•  สำ�งเสำร่มควัามก้าวัห้น้าทุางอาช้่พ
 ขึ้องพนักงาน

•  เปิดูโอกาสำในการจ้างงานอย�างเทุ�าเทุ่ยม ม่กระบวันการ
คัดูเล่อกอย�างโปร�งใสำ โดูยพิจารณาจากควัามรู ้
ควัามสำามารถื และคุณสำมบัติ่ทุ่�เป็นไปติามคุณสำมบัติ ่
ทุ่�องค์กรกำาห้นดู

•  เปิดูโอกาสำในการทุำางานให้้กับผู้พิการ โดูยม่การ
กำาห้นดูนโยบายและแนวัทุางในการดูำาเน่นงานใน 
รูปแบบติ�าง ๆ ทุั�งการจ้างงาน การให้้สำ่ทุธ่สำวััสำดู่การ 
ทุ่�เทุ�าเทุ่ยมกับพนักงานทุั�วัไป เพ่�อสำ�งเสำร่มคนพิการ 
ให้้ม่คุณภาพช้่วั่ติทุ่�ดู่ขึ้้�น

•  เล่�อนติำาแห้น�งพนักงานติามคุณสำมบัติ่ทุ่�เห้มาะสำม 
โดูยไม�นำาเร่�องเช้่�อช้าติ่ สำ่ผ่วั เพศ ศาสำนา ห้ร่อ 
ขึ้้อก่ดูกันอ่�น ๆ มาเก่�ยวัขึ้้องในการพิจารณาคัดูเล่อก

•  จัดูทุำาแผนการสำ่บทุอดูติำาแห้น�งติามเสำ้นทุางใน 
สำายอาช้่พ เพ่�อให้้พนักงานทุราบถื้งเสำ้นทุางการเติ่บโติ 
ในอนาคติและสำ�งเสำร่มให้้เก่ดูการเร่ยนรู้มากขึ้้�น

•  บร่ห้ารจัดูการติามห้ลักธรรมาภ่บาล (Good  
Governance) ซ้�งเน้นห้ลักน่ติ่ธรรม, คุณธรรม,  
ควัามโปร�งใสำ, การม่สำ�วันร�วัม, ควัามรับผ่ดูช้อบ  
ติลอดูจนควัามคุ้มค�าในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขึ้  
ระเบ่ยบห้ร่อวั่ธ่ปฏิ่บัติ่ทุ่�เก่�ยวัขึ้้องติ�าง ๆ

•  กำากับดููแล พร้อมทุั�งจัดูอบรม ช่้�แจง และสำ่�อสำาร 
ให้้การปฏิ่บัติ่งานดู้านการบร่ห้ารทุรัพยากรบุคคล 
เป็นมาติรฐานเดู่ยวักันทุั�วัทุั�งองค์กร

•  เปิดูโอกาสำให้้พนักงานม่การรวัมกลุ�มจัดูติั�ง
สำห้ภาพแรงงานรัฐวั่สำาห้ก่จการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค 
ทุำาห้น้าทุ่�เป็นผู้แทุนฝ่่ายลูกจ้างในการเจรจาติ�อรอง 
กับฝ่่ายนายจ้าง เพ่�อคุ้มครองสำวััสำดู่การและส่ำทุธ่ประโยช้น์ 
ขึ้องพนักงาน รวัมถื้งให้้คำาปร้กษากับสำมาช้่กทุ่� 
ไม�ไดู้รับควัามเป็นธรรม โดูยม่พนักงานทุ่�ไดู้รับการดููแล 
ภายใติ้ขึ้้อติกลงจากสำห้ภาพแรงงานฯ ร้อยละ 100 
ขึ้องจำานวันพนักงานทุั�งห้มดู [102-41]
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ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องก�รสรรห�
และคัดเลือกบุคล�กรที่ ไม่เป็นธรรม 
และไม่พบก�รร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีของก�รเลือกปฏิบัติ [406-1]

ระดับคว�มพึงพอใจของพนักง�นใหม่
ที่มีต่อกระบวนก�รสรรห�
และคัดเลือกบุคล�กร 

อยู่ที่ 4.58 
จากคะแนนเติ็ม 5 
อยู�ในเกณฑ์์ดู่มาก

ระดับคว�มพึงพอใจโดยรวมของพนักง�นอยู่ที่ 4.18

อัตร�ก�รล�ออกของพนักง�น คิดเป็นร้อยละ 0.14 
ลดูลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.08

อัตร�ก�รล�ออกลูกจ้�ง คิดเป็นร้อยละ 3 
ลดูลงจากปี 2562 ร้อยละ 5

ระดับคว�มพึงพอใจต่อของที่ระลึก
ทุ่�การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคมอบให้้พนักงาน
ทุ่�ปฏิ่บัติ่งานครบ 20 ปี, 25 ปี, 30 ปี, 
35 ปี, 40 ปี และพนักงานทุ่�จะพ้น
จากติำาแห้น�งดู้วัยเห้ติุอายุครบ 60 ปี 

อยู่ ในระดับพึงพอใจม�ก

ค่�เฉลี่ย
คว�มผูกพัน
ของพนักง�น

อยู่ที่ 4.32 
จากคะแนนเติ็ม 5 

 

คว�มอย�กทุ่มเทก�ยใจในก�รทำ�ง�น

อยู่ที่ 4.37 

โดยมีค่�เฉลี่ย
คว�มอยู่ดีมีสุข
ของพนักง�น

อยู่ที่ 4.25  

คว�มรู้สึกภูมิ ใจที่ ได้เปน็ส่วนหนึ่งขององคก์ร

อยู่ที่ 4.34 

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256396

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

• ยกระดับก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คให้เป็นหนึ่งใน Employee of Choice ของตล�ดแรงง�น
• ยกระดับก�รจ้�งง�นให้สอดคล้องต�มคว�มต้องก�รขององค์กรในก�รก้�วสู่ก�รเป็น  
 Digital Utility
• นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น
• ปรับปรุงแบบฟอร์มก�รล�ออก ให้้ม่กระบวันการห้ร่อช้�องทุางให้้ผู้บังคับบัญช้าและพนักงาน
 ไดู้ปร้กษาห้าร่อก�อนการติัดูสำ่นใจลาออก และให้้สำามารถืเก็บขึ้้อมูลประกอบการลาออก เพ่�อนำามาวั่เคราะห้์
 และแก้ปัญห้าไดู้อย�างแทุ้จร่ง
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ก๊าริเสิริิมสิร้ิางบุคืลาก๊ริแห่งอนาคืต   
	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคม่่งเน้น 

การพััฒนาและเพิั�มข่่ด้ความสำามารถืข่องบ่คลากรให้้ม่ความพัร้อม	 

โด้ยส่ำงเสำริมการพััฒนาเพ่ั�อสำร้างนวัต่กรรม	สำร้างสำรรค์ธ่ิรกิจำให้ม่	รวมถ่ืง 

การให้้บริการที่่�เป็นเลิศ	เพั่�อให้้พันักงานที่่กคนสำามารถืปฏิิบัต่ิงานได้ ้

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพัและสำอด้คล้องกับเป้าห้มายข่ององค์กรในการม่่งสู่ำ 

การเปน็องคก์รท่ี่�มส่ำมรรถืนะสำงู	และพัรอ้มรบัมอ่ต่อ่การเปล่�ยนแปลง

ข่องธ่ิรกิจำในอนาคต่	โด้ยการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคได้้จัำด้ที่ำาแผู้นพััฒนา

บ่คลากรที่่�ครอบคล่มสำมรรถืนะ	4	กล่่ม	 ได้้แก่	 สำมรรถืนะห้ลัก	 

(Core	Competency)	สำมรรถืนะที่างการบริห้าร	(Management	 

Competency)	 สำมรรถืนะประจำำาต่ำาแห้น่งงาน	(Functional	 

Competency)	และสำมรรถืนะเชิ่งย่ที่ธิศาสำต่ร์	(Stategic	Driven)	

เพ่ั�อให้้การพััฒนาด้้านการบริห้ารที่่นมน่ษย์	(Human	Capital	 

Management:	HCM)	ข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคสำามารถืต่อบสำนอง

ต่อ่การข่บัเคล่�อนย่ที่ธิศาสำต่ร์ข่องการไฟฟา้ส่ำวนภููมภิูาคและสำอด้คลอ้ง

กับนโยบายภูาครัฐ	 ทิี่ศที่างข่องเที่คโนโลย่ที่่�ม่การเปล่�ยนแปลง 

อย่างรวด้เร็ว	 ความต้่องการข่องผูู้้ม่ส่ำวนได้้ส่ำวนเส่ำยที่ั�งภูายใน 

และภูายนอก	สำอด้คล้องกับเกณูฑ์์การประเมิน	Core	Business	 

Enablers	สำำาห้รบัการประเมนิผู้ลการด้ำาเนนิงานรฐัวสิำาห้กจิำต่ามระบบ	

State	Enterprise	Assessment	Model	(SE-AM)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 256398

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



•  พัฒนาระบบการเร่ยนรู้และพัฒนา
 ในการเสำร่มสำร้างและยกระดูับสำมรรถืนะ
 ขึ้องบุคลากร
•  พัฒนาศักยภาพขึ้องทุรัพยากรบุคคล

เติร่ยมควัามพร้อมในการทุำางานและ
 การเปล่�ยนแปลงในยุคดู่จ่ทุัล
•  พัฒนากลุ�มบุคลากรทุ่�ทุำาห้น้าทุ่�เป็น 
 HR Business Partner ให้้ม่สำมรรถืนะ
 ติามทุ่�กำาห้นดูไวั้

•  พัฒนาห้ลักสำูติรฝ่ึกอบรมบนพ่�นฐานขึ้องระบบสำมรรถืนะ  
(Competency) ให้้สำอดูคล้องกับยุทุธศาสำติร์ขึ้ององค์กร  
และแผนปฏ่ิบัต่ิการดู่จ่ทัุล เพ่�อนำาไปสูำ�การพัฒนาบุคลากร 
ทุ่�เห้มาะสำม

•  เพิ�มขึ้่ดูควัามสำามารถืขึ้องบุคลากรทุ่�ม่ศักยภาพสำูง 
(Talent) ให้้ม่ทุักษะทุ่�สำอดูคล้องกับทุ่�องค์กรคาดูห้วััง

เปา้หมาย์ [103-2]  ก๊ลยุ์ที่ธิ ์[103-2]

•  วั่ เคราะห้์ เร่�องทุ่�ติ้องการพัฒนา ช้่�อและขึ้อบเขึ้ติเน่�อห้า  
ขึ้องห้ลักสำูติรฝ่ึกอบรมบนพ่�นฐานสำมรรถืนะติามห้น้าทุ่�งาน  
(Functional Competency) และควัามสำามารถืดู้านดู่จ่ทัุล  
(Digital Competency)

•  กำาห้นดูติวััช่้�วัดัูพฤติก่รรมทุ่�คาดูห้วังัติามกรอบพฤติก่รรมห้ลกั 
(KBA) 3 ระดูับ (ระดูับ 2 - 4)

•  กำาห้นดูหั้วัขึ้้อและเน่�อห้าห้ลักสำูติรวั่ธ่การพัฒนา (Learning 
Method) 70:20:10 และแนวัทุางการประเม่นและติ่ดูติามผล

•  พัฒนาศูนย์รับรองสำมรรถืนะดู้านการออกแบบและติ่ดูติั�งระบบ
ผล่ติไฟฟ้าจากพลังงานแสำงอาทุ่ติย์บนห้ลังคาขึ้องการไฟฟ้า
สำ�วันภูม่ภาค (PEA Certification Center for Solar Rooftop 
Design and Installation) เพ่�อรองรับการพัฒนาบุคลากรให้้
พร้อมรองรับธุรก่จเสำร่มดู้าน Solar Rooftop แบบครบวังจร 
พร้อมทุั�งจัดูทุำามาติรฐานการต่ิดูติั�งทุางระบบไฟฟ้าขึ้องสำถืาน่
อัดูประจุไฟฟ้า

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]
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ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

คว�มสำ�เร็จของแผนก�รยกระดับก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลด้�นดิจิทัล 

อยู่ที่ร้อยละ 100 โดูยดูำาเน่นการพัฒนาบุคลากรทุุกคนในองค์กร
ติามสำมรรถืนะ ไดู้แก� สำมรรถืนะห้ลัก (Core Competency) สำมรรถืนะติามห้น้าทุ่�งาน
(Functional Competency) สำมรรถืนะทุางการบร่ห้าร (Managerial Competency)
สำมรรถืนะดู้านดู่จ่ทุัล (Digital Competency) และสำมรรถืนะเช้่งยุทุธศาสำติร์ (Strategic
Driven) ซ้�งในปี 2563 ม่ห้ลักสำูติรทุ่�พัฒนาติามสำมรรถืนะดูังกล�าวัขึ้้างติ้น ดูังน่� [404-2]

สิมริริถนะหลัก๊
(Core Competency)

สิมริริถนะตามหน้าท่ี่�งาน 
(Functional Competency)

สิมริริถนะที่างก๊าริบริิหาริ 
(Managerial Competency)

สิมริริถนะด้านดิจิทัี่ล
(Digital Competency)

หลักสูตร

1.		การบริห้ารความเส่ำ�ยง/

ควบค่มภูายใน

2.		สำร้างเสำริมค่ณูธิรรม	

จำริยธิรรมในการ 

ปฏิิบัติ่งาน

หลักสูตร

1.		การจัำด้การความรู้ 

ภูาคปฏิิบัติ่ 

(KM	in	Action)

2.		ทัี่กษะนักจัำด้การความรู้	

(KM	Facilitator)

หลักสูตร

1.	Smart	Direction

2.	Smart	Leadership	

3.		Executive	Development	

Program

หลักสูตร

1.		Online	-	Virtual	 

Classroom	(แที่น

ห้ลักสูำต่รในแผู้นฝึกอบรม

และพััฒนาบ่คลากรข่อง

พันักงานในสัำงกัด้ฝ่าย

พััฒนาบ่คลากร	ประจำำาปี	

2563)	

อ่กทุั�งไดู้ดูำาเน่นการพัฒนาบุคลากรทุ่�ปฏิ่บัติ่ห้น้าทุ่�ควับคุมงานเฉพาะ ประกอบดู้วัย

จัดฝึกอบรมพนักง�นที่ปฏิบัติหน้�ที่ควบคุม
ง�นตรวจสอบม�ตรฐ�นก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�
ขึ้องสำถืาน่อัดูประจุไฟฟ้า 

จำ�นวน 12 เขต จำ�นวน 60 คน

พัฒน�บุคล�กรที่ปฏิบัติหน้�ที่
ควบคุมง�นติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์
บนห้ลังคาอาคารสำำานักงาน
ในพ่�นทุ่�การไฟฟ้าเขึ้ติ 

ทั้ง 12 เขต
จำ�นวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ

95.12 

ห้มายเห้ต่่:	เน่�องจำากในปี	2563	เกิด้การแพัร่ระบาด้ข่องโรค	COVID-19	จ่ำงที่ำาให้้ยกเลิกห้ลักสูำต่รไปบางส่ำวน	และบางส่ำวนจำะจัำด้แบบ	Online

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563100

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

• เร่งพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ
 ของพนักง�นด้�นก�รออกแบบ และ
 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
 แสงอ�ทิตย์บนหลังค� เพ่�อเติร่ยมควัามพร้อม
 ให้้พนักงานสำามารถืรองรับธุรก่จ

• ขย�ยผลก�รฝึกอบรมให้กับพนักง�น
 ที่ควบคุมง�นตรวจสอบม�ตรฐ�น
 การติ่ดูติั�งระบบไฟฟ้าสำถืาน่อัดูประจุไฟฟ้า 
 ให้้ครอบคลุมพ่�นทุ่�มากขึ้้�น

• พัฒน�สมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่งง�น  
 (Functional Competency) และ 

 สมรรถนะเชิงยุทธศ�สตร์ (Strategic 
 Driven) ขึ้องพนักงาน เพ่�อให้้พนักงาน
 สำามารถืนำาพาองค์กรขึ้ยายไปสำู�ธุรก่จให้ม� 
 และสำามารถืแขึ้�งขึ้ันกับติลาดูไดู้

• ขย�ยผลระบบจัดก�รก�รเรียนรู้ (LMS) 
 แบบ e-Learning และการผล่ติสำ่�อ
 ฝ่ึกอบรมรูปแบบดู่จ่ทุัล ไปสำู�กลุ�มงานสำำาคัญ
 ทุ่�ม่ห้น้าทุ่�ในการบร่ห้ารจัดูการ เพ่�อขึ้ับเคล่�อน
 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทุ่�อยู�ในควัาม
 รับผ่ดูช้อบอย�างเป็นระบบ

• เร่งรัดก�รขย�ยผลก�รออกแบบ
 และพัฒน�หลักสูตรฝึกอบรม
 บนพื้นฐ�นสมรรถนะ 
 เพ่�อให้้กระบวันการออกแบบและ 
 พัฒนาเป็นแนวัทุางการปฏิ่บัติ่ทุั�วัทุั�งองค์กร 
 และเป็นไปติามห้ลักเกณฑ์์การประเม่นผล 
 การดูำาเน่นงานรัฐวั่สำาห้ก่จติามระบบ
 ประเม่นผลรัฐวั่สำาห้ก่จ (SE-AM)

101การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ก๊าริส่ิงเสิริิมอาช่วอนามัย์และคืวามปลอดภัย์ [403-6]

	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคม่่งมั�นลด้ 

สำาเห้ต่่ที่่�ที่ำาให้เ้กิด้ความไมป่ลอด้ภัูยที่ั�งจำากสำข่่ภูาพัและบริบที่แวด้ล้อม	

อนัสำง่ผู้ลกระที่บต่อ่ช่วิ่ต่และที่รัพัยส์ำนิข่องพันักงาน	โด้ยมก่ารกำาห้นด้

แผู้นแม่บที่ด้้านความปลอด้ภูัยที่่�ครอบคล่ม	ม่การกำาห้นด้ย่ที่ธิศาสำต่ร์

ให้้สำอด้คล้องกับสำภูาพัแวด้ล้อมภูายในและภูายนอก	ที่ั�งในเร่�อง 

ข่องกฎห้มาย	ระเบ่ยบข้่อบังคับ	และย่ที่ธิศาสำต่ร์ข่องห้น่วยงาน

สำนับสำน่นด้้านความปลอด้ภัูยข่องประเที่ศไที่ย	 และมาต่รฐาน 

การด้ำาเนินงานด้้านความปลอด้ภูัยระด้ับสำากล	

	 ด้ังนั�นกรอบการด้ำาเนินงานด้้านความปลอด้ภัูยข่องการไฟฟ้า 

สำว่นภููมภิูาค	ในปปีจัำจำบุนัจำนถ่ืงป	ี2567	จำง่ประกอบด้้วย	4	วตั่ถืป่ระสำงค ์

เช่ิงย่ที่ธิศาสำต่ร์	และ	11	 ย่ที่ธิศาสำต่ร์	 เพั่�อผู้ลักดั้นให้้การไฟฟ้า 

สำ่วนภููมิภูาคสำามารถืบรรล่เป้าห้มายห้ลักด้้านความปลอด้ภัูยได้้	ที่ั�ง 

ความต่ระห้นักด้้านความปลอด้ภัูย	ค่าดั้ช่น่การประสำบอ่บัต่ิภูัยข่อง 

การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	(Disabling	Injury	Index)	และผู้ลกระที่บต่่อ 

ผูู้้ใช่้ไฟ	พัร้อมที่ั�งม่การถื่ายที่อด้ย่ที่ธิศาสำต่ร์ด้้านความปลอด้ภูัยไปสำู่ 

การปฏิิบตั่	ิโด้ยได้จ้ำดั้ที่ำาเปน็แผู้นการด้ำาเนนิงาน	(Action	Plan)	รองรบั 

เป้าห้มายในการด้ำาเนินงานข่องแต่่ละย่ที่ธิศาสำต่ร์	 รวมที่ั�งม่การ 

กำาห้นด้ผูู้้รับผู้ิด้ช่อบ	เป้าห้มาย	และระยะเวลาในการด้ำาเนินงานใน 

แต่่ละกิจำกรรมครบถื้วน	ซึ่่�งในการด้ำาเนินงานต่ามแผู้นแม่บที่ความ 

ปลอด้ภัูย	อาช่่วอนามัย	และสำภูาพัแวด้ล้อมในการที่ำางานข่องการไฟฟ้า 

สำ่วนภููมิภูาค	พั.ศ.	2563	-	2567	ประกอบไปด้้วย	11	ย่ที่ธิศาสำต่ร์	 

27	แผู้นการด้ำาเนินงาน	และ	24	ต่ัวช่่�วัด้	พัร้อมที่ั�งพััฒนาระบบการ 

จำัด้การความปลอด้ภัูยข่องการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	(PEA	Safety	 

Management	System:	PEA-SMS)	สำอด้คล้องกับพัระราช่บัญญัต่ ิ

ความปลอด้ภูัย	อาช่่วอนามัย	 และสำภูาพัแวด้ล้อมในการที่ำางาน	 

พั.ศ.	2554	 เพั่�อข่อการรับรองระบบการจัำด้การอาช่่วอนามัยและ 

ความปลอด้ภูัย	(TIS	18001/BS	OHSAS	18001)	[403-3]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563102

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ผลก๊าริดำาเนินงาน
ที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น TIS 18001 

เพิ่มขึ้นจำ�นวน 12 หน่วยง�น

•  จำานวันอุบัติ่เห้ติุถื้งขึ้ั�นเสำ่ยช้่วั่ติลดูลงเม่�อเทุ่ยบกับปีทุ่�ผ�านมา
•  ลดูอัติราการเก่ดูอุบัติ่เห้ติุถื้งขึ้ั�นห้ยุดูงานในปี 2563 
•  ลดูอัติราการเจ็บป่วัยและโรคจากการทุำางานติ�อเน่�องทุุกปี
•  ไดู้รับการรับรองมาติรฐาน TIS 18001 12 แห้�ง

•  พัฒนาเทุคโนโลย่ดู่จ่ทุัลเป็น
 เคร่�องม่อกำากับดููแลการปฏิ่บัติ่งาน
 ทุ่�สำะดูวักและรวัดูเร็วั เพ่�อลดู
 ควัามเสำ่�ยงติ�อการเก่ดูอุบัติ่เห้ติุ

เปา้หมาย์ [103-2]  ก๊ลยุ์ที่ธ์ิ [103-2]

•  กำากับให้้ม่การใช้้เคร่�องม่อติรวัจประเม่นประส่ำทุธ่ภาพดู้านควัาม
ปลอดูภัยติามขึ้้อกำาห้นดูขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคอย�างติ�อเน่�อง

•  จัดูอบรมและพัฒนาห้ลักสำูติรเพ่�อสำ�งเสำร่มควัามปลอดูภัย พร้อม
ติ่ดูติามและวััดูผล เพ่�อนำามาปรับปรุงการฝ่ึกอบรมอย�างติ�อเน่�อง

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิง
ก๊าริดำาเนินงาน
ในอนาคืต [103-3] : 

• ยกระดับกระบวนก�ร
 ด้�นอ�ชีวอน�มัยและ
 คว�มปลอดภัยสู่ม�ตรฐ�น 
 ISO 45001 ในปี 2565

103การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ก๊าริส่ิงเสิริิมคืวามปลอดภัย์ของผู้ใช้ไฟฟ้า
	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคม่่งมั�นลด้อันต่รายจำากไฟฟ้าซึ่่�งก่อให้้เกิด้ความเส่ำยห้ายที่ั�งแก่ช่่วิต่และที่รัพัย์สำิน 

ข่องผูู้้ใช่้ไฟฟ้า	การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคจำ่งคำาน่งถื่งความปลอด้ภัูยข่องผูู้้ใช่้ไฟฟ้าเป็นสำำาคัญ	โด้ยม่การสำำารวจำ	ปรับปรุง	ต่รวจำสำอบระบบไฟฟ้า	 

พัร้อมที่ั�งให้้ความรู้กับผูู้้ใช่้ไฟฟ้าในเร่�องการใช่้ไฟฟ้าอย่างปลอด้ภัูยอยู่เสำมอ	เพ่ั�อลด้ความเส่ำยห้ายที่่�จำะเกิด้ข่่�นจำากอันต่รายข่องไฟฟ้าควบคู่ 

ไปกับการสำ่งเสำริมค่ณูภูาพัช่่วิต่ให้้กับผูู้้ใช่้ไฟฟ้า

•  ลดูจำานวันอุบัติ่เห้ติุทุ่�เก่ดูขึ้้�น
 จากระบบไฟฟ้าขึ้องการไฟฟ้า
 สำ�วันภูม่ภาคติ�อผู้ใช้้ไฟ

•  ประยุกติ์ใช้้ มอก. 18001 ระบบการจัดูการอาช้่วัอนามัยและ 
ควัามปลอดูภัย เพ่�อเฝ่้าระวัังและติรวัจสำอบ รวัมถื้งแก้ไขึ้ปรับปรุง 
การดูำาเน่นงานดู้านควัามปลอดูภัยอย�างติ�อเน่�อง

•  ปรับปรุงแก้ไขึ้สำายไฟทุ่�อยู�ใกล้อาคารห้ร่อสำ่�งก�อสำร้าง ให้้เป็นไปติาม
มาติรฐานขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

เปา้หมาย์ [103-2] ก๊ลย์ุที่ธิ ์[103-2]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563104

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

• เร่งรัดดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ ไขส�ยไฟที่อยู่ ใกล้อ�ค�รหรือสิ่งก่อสร้�ง
 ให้้เป็นไปต่ามมาต่รฐานข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคให้้แล้วเสำร็จำต่ามแผู้นงาน

•  การไฟฟา้สำ�วันภูม่ภาคประเม่นจุดูเสำ่�ยงทุ่�ม่แนวัโนม้สำ�งผลกระทุบ 
ติ�อผู้ใช้้ไฟฟ้าร้อยละ 100 โดูยพบวั�ากระบวันการทุำางานทุ่�ม่ 
ควัามเสำ่�ยงสำูงติ�อคู�ค้าและผู้ใช้้ไฟฟ้า ค่อ การทุำางานใกล้แนวั 
สำายไฟฟ้า

•  กำาห้นดูให้้ม่การติรวัจสำอบและประเม่นทุั�งในดู้านมาติรฐาน 
การออกแบบ คุณภาพ รวัมถื้งมาติรฐานดู้านควัามปลอดูภัย  
ในการติ่ดูติั�งอุปกรณ์ทุ่�เก่�ยวัข้ึ้องกับระบบการสำ�งและจำาห้น�าย 
ไฟฟ้า ทุั�งในกรณ่ทุ่�ม่การก�อสำร้าง ต่ิดูติั�งให้ม� และการซ�อมแซม 
บำารุงรักษา ค่ดูเป็นสำัดูสำ�วันร้อยละ 100 ขึ้องผล่ติภัณฑ์์และ 
บร่การทุั�งห้มดู [416-1] เพ่�อให้้ผู้ใช้้ไฟฟ้าไดู้รับควัามปลอดูภัย  
รวัมทุั�งไดู้รับผล่ติภัณฑ์์และบร่การทุ่�ดู่ม่คุณภาพ 

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  กำาห้นดูแผนงานสำำารวัจ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูำงใกล้
อาคารห้ร่อส่ำ�งก�อสำร้าง ควับคู�กับแผนงานประช้าสัำมพันธ์ 
เผยแพร�ควัามรู้ดู้านควัามปลอดูภัยในการใช้้ไฟฟ้า เพ่�อลดู
ผลกระทุบทุ่�จะเก่ดูขึ้้�น 

•  กำาห้นดูให้้ทุกุสำำานกังานการไฟฟา้ติรวัจสำอบระยะห้�างระห้วั�าง
สำายไฟฟ้ากับอาคารห้ร่อสำ่�งก�อสำร้าง ให้้ถืูกติ้องติาม 
มาติรฐานระยะห้�างทุ่�ปลอดูภัยในการก�อสำร้างทุางไฟฟ้า  
รวัมทุั�งให้้ทุกุสำำานกังานการไฟฟา้เขึ้ม้งวัดูและห้มั�นติรวัจสำอบ 
ระบบไฟฟ้าในพ่�นทุ่�รับผ่ดูช้อบ เพ่�อเป็นการสำ�งเสำร่ม 
ภาพลักษณ์ทุ่�ดู่ขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคโดูยเฉพาะดู้าน 
ควัามปลอดูภัยติ�อชุ้มช้น

ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ริาย์ละเอ่ย์ด จำานวน (แห้�ง) งบปริะมาณในก๊าริดำาเนินก๊าริ (บาทุ)

1.	ด้ำาเนินการปรับปรุงแก้ไข่แล้ว 89 14,072,076.12

2.	อน่มัต่ิงบประมาณูแล้ว	อยู่ระห้ว่างด้ำาเนินการ 12 7,818,377.94

3.	จำัด้ที่ำาแผู้นแล้ว	รออน่มัต่ิงบประมาณู 13 3,418,178.21

4.	อยู่ระห้ว่างจำัด้ที่ำาแผู้น 41 15,806.72

รวม 155 25,324,438.99

ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ ไขส�ยไฟที่อยู่ ใกล้อ�ค�รหรือสิ่งก่อสร้�งแล้วเสร็จ จำ�นวน 89 แห่ง จ�ก 155 แห่ง 
รายละเอ่ยดูการดูำาเน่นงานปรับปรุงแก้ไขึ้สำายไฟทุ่�อยู�ใกล้อาคารห้ร่อสำ่�งก�อสำร้าง ให้้เป็นไปติามมาติรฐานขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค สำรุปไดู้ดูังน่�

ค�าผลกระทุบควัามไม�ปลอดูภัยในระบบไฟฟ้าขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคติ�อผู้ใช้้ไฟ ม่ค�าเทุ�ากับ 0.0075 

อยู่ ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 27.17 ขึ้องค�าเกณฑ์์วััดูระดูับ 5

105การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



คืวามมั�นคืงปลอดภัย์ที่างไซเบอร์ิ ก๊าริเก็๊บรัิก๊ษาข้อมูล
และคืวามเป็นส่ิวนตัวลูก๊ค้ืา
	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	ต่ามนโยบาย	Thailand	4.0	 

รัฐบาลให้้นำาเที่คโนโลย่ที่างด้ิจำิที่ัลมาเป็นโครงสำร้างพ่ั�นฐานที่่�สำำาคัญ 

ในการพััฒนาเศรษฐกจิำข่องประเที่ศ	ในข่ณูะเด่้ยวกนักจ็ำะมภู่ยัคก่คาม 

ที่างไซึ่เบอร์ที่่�ม่่งร้ายต่่อระบบโครงสำร้างพ่ั�นฐานอันจำะนำาไปสู่ำความ 

เส่ำยห้ายที่างเศรษฐกิจำข่องประเที่ศ	การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคซึ่่�งเป็น 

ห้น่วยงานที่่�ม่สำ่วนสำำาคัญในการขั่บเคล่�อนเศรษฐกิจำย่คให้ม่	 จำ่งได้ ้

กำาห้นด้ต่ามแผู้นย่ที่ธิศาสำต่ร์การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	และแผู้นปฏิิบัติ่การ 

ด้ิจำิที่ัลข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	 เพั่�อยกระด้ับการบริห้ารจำัด้การ 

ด้้านความมั�นคงปลอด้ภัูยที่างไซึ่เบอร์และระบบสำารสำนเที่ศให้้ม ่

มาต่รฐานในระด้บัสำากล	โด้ยมก่ารเฝ้าระวงัและรบัมอ่ภัูยคก่คามที่าง 

ไซึ่เบอร์	และให้้พันักงานการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคม่ความต่ระห้นักถื่ง 

ภูัยค่กคามที่างไซึ่เบอร์และระบบสำารสำนเที่ศ	รวมถ่ืงการสำร้างความ 

เช่่�อมั�นต่่อผูู้้ม่ส่ำวนได้้ส่ำวนเส่ำย	และผูู้้เก่�ยวข้่องที่ั�งภูาครัฐและเอกช่น	 

วา่การไฟฟ้าสำว่นภููมภิูาคมก่ารบริห้ารจำดั้การความมั�นคงปลอด้ภูยัที่าง 

ไซึ่เบอร์และระบบสำารสำนเที่ศต่ามมาต่รฐาน	รวมถ่ืงการปฏิิบัต่ิต่าม 

กฎห้มายด้า้นเที่คโนโลยส่ำารสำนเที่ศ	อาที่	ิพั.ร.บ.การรกัษาความมั�นคง 

ปลอด้ภูัยไซึ่เบอร์	พั.ศ.	2562	และ	พั.ร.บ.ค่้มครองข่้อมูลสำ่วนบ่คคล	 

พั.ศ.	2562	เป็นต่้น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563106

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



เปา้หมาย์ [103-2]  ก๊ลยุ์ที่ธิ ์[103-2]

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  ไดู้รับการรับรองมาติรฐานสำากล ISO/ 
IEC 27001 สำำาห้รับโครงสำร้างพ่�นฐาน
สำำาคัญดู้านเทุคโนโลย่สำารสำนเทุศ 
ให้้ครอบคลุมสำำานักงานให้ญ�และ 12 เขึ้ติ

•  ม่ศูนย์เฝ่้าระวัังภัยคุกคามทุางไซเบอร์ 
(Security Operation Center: SOC)

•  สำร้างควัามติระห้นักดู้านควัามมั�นคง
ปลอดูภัยทุางไซเบอร์และระบบสำารสำนเทุศ 
ควับคู�ไปกับการเก็บรักษาขึ้้อมูลและ 
ควัามเป็นสำ�วันติัวัขึ้องลูกค้าให้้กับ 
พนักงานทุุกระดูับ

•  จัดูให้้ม่โครงสำร้างบร่ห้ารจัดูการควัามมั�นคงปลอดูภัย
สำารสำนเทุศ ทุั�งในสำำานักงานให้ญ�และสำำานักงานเขึ้ติ  
เพ่�อให้้การดูำาเน่นงานเป็นไปติามวังจร PDCA รวัมทุั�ง 
จัดูฝึ่กอบรมและพัฒนาบุคลากรทุ่�เก่�ยวัข้ึ้องให้้สำามารถื
ปฏ่ิบัต่ิติามนโยบายดู้านควัามมั�นคงปลอดูภัยสำารสำนเทุศ
และสำอดูคล้องกับขึ้้อกำาห้นดูมาติรฐานสำากล ISO/ 
IEC 27001

•  ม่ระบบการจัดูเก็บขึ้้อมูลจราจรคอมพิวัเติอร์  
(Log Collection) และระบบวั่เคราะห้์การโจมติ ่
ทุางไซเบอร์ (Security Information and Event 
Management: SIEM) รวัมถื้งระบบติอบสำนอง 
การโจมติ่เช้่งอัติโนมัติ่ และรายงานติ�อผู้บังคับบัญช้า
ติามระดูับช้ั�นทุุกเดู่อน

•  จัดูทุำา e-Learning และ Infographic ทุ่�เก่�ยวัขึ้้อง 
กับการดููแลขึ้้อมูลให้้ปลอดูภัย รวัมถื้งเผยแพร�ควัามรู้
เก่�ยวักับควัามติระห้นักและกำาห้นดูนโยบาย 
การควับคุมอุปกรณ์ผ�านระบบ ITSM 

•  ดูำาเน่นงานภายใติ้ พ.ร.บ.การบร่ห้ารงานและ 
การให้้บร่การภาครัฐผ�านระบบดู่จ่ทุัล พ.ศ. 2562  
และ พ.ร.บ.คุ้มครองขึ้้อมูลสำ�วันบุคคล พ.ศ. 2562 
โดูยไดู้แติ�งติั�งคณะทุำางานบร่การขึ้้อมูล และนำาร�อง 
การบร่ห้ารจัดูการขึ้้อมูลในกระบวันการบร่ห้าร 
และสำนับสำนุนลูกค้า

•  พัฒนาระบบรักษาควัามมั�นคงปลอดูภัยดู้านเทุคโนโลย่
สำารสำนเทุศติามมาติรฐานและการขึ้อการรับรองมาติรฐาน
สำากล ISO/IEC 27001 

•  ดูำาเน่นการเฝ่้าระวัังภัยคุกคามทุางไซเบอร์  
24 ช้ั�วัโมง 7 วัันติ�อสำัปดูาห้์ (24/7) พร้อมแจ้งเห้ติ ุ
ผ่ดูปกติ่ให้้ผู้เก่�ยวัขึ้้องดูำาเน่นการแก้ไขึ้ และรายงาน 
ผู้บร่ห้ารระดูับสำูงเพ่�อรับทุราบและสำั�งการ

•  สำ�งเสำร่มให้้พนักงานทุั�งผู้ดููแลระบบและผู้ใช้้งานทุุกระดูับ 
ไดู้รับควัามรู้ดู้านควัามมั�นคงปลอดูภัยทุางไซเบอร์  
และการเก็บรักษาขึ้้อมูลควัามเป็นสำ�วันติัวัขึ้องลูกค้า
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มีเจ้�หน้�ที่เฝ้�ระวังก�รโจมตีท�งไซเบอร์ 

ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปด�ห์
พร้อมแจ้งเติ่อนผู้เก่�ยวัขึ้้อง

ไม่มีข้อร้องเรียน
ทุ่�เก่�ยวัขึ้้องกับการละเม่ดู
ควัามเป็นสำ�วันติัวัขึ้องลูกค้า 
และการทุำาขึ้้อมูลลูกค้าสำูญห้าย 

ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

• หน่วยง�นภ�ยในก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กล ISO/IEC 27001 
	 ครอบคล่มที่ั�ง	12	เข่ต่

• ประเมินและพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์และก�รรวม
 ศูนย์เฝ้�ระวังภัยคุกค�มด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ (SOC)
	 ให้้ครอบคล่มที่ั�งด้้านเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศและเที่คโนโลย่ปฏิิบัต่ิการ

• ดำ�เนินง�นภ�ยใต้ พ.ร.บ.ก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 [418-1]

สำนักงานใหญ� 

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

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

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เขต 2 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

มีหน่วยง�นภ�ยในก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
ได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO/IEC 27001 

จำ�นวน 10 แห่ง ได้แก่

ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563108

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริ
ดำาเนินงานในอนาคืต [103-3]:

คืวามทัี่�วถึงในก๊าริได้รัิบบริิก๊าริไฟฟ้า
	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคคำาน่งถ่ืงความเที่่าเที่่ยมและความที่ั�วถ่ืงข่องประช่าช่นในการเข่้าถ่ืงระบบไฟฟ้า 

ซึ่่�งเป็นสำาธิารณููปโภูคข่ั�นพ่ั�นฐาน	จำ่งได้้ให้้ความสำำาคัญกับการจำัด้สำรรระบบไฟฟ้าให้้แก่ประช่าช่นที่ั�วไปอย่างต่่อเน่�อง	เพั่�อสำนับสำน่นภูาคธ่ิรกิจำ 

และภูาคอ่ต่สำาห้กรรมให้้เกิด้การเติ่บโต่	รวมที่ั�งเพั่�อให้้ประช่าช่นคนไที่ยโด้ยเฉพัาะในพ่ั�นที่่�ช่นบที่ที่่�ห่้างไกล	ได้้ม่ช่่วิต่ความเป็นอยู่ที่่�ด้่ข่่�น	 

และเป็นพั่�นฐานในการพััฒนาความเจำริญข่องประเที่ศต่่อไป

เปา้หมาย์ [103-2]  ก๊ลยุ์ที่ธิ ์[103-2]

•  ขึ้ยายเขึ้ติระบบไฟฟ้าให้้บ้านเร่อนราษฎร
 ไดู้ม่ไฟฟ้าใช้้ครบทุุกห้ลังคาเร่อน

•  ขึ้ยายเขึ้ติระบบไฟฟ้าให้้เพียงพอติ�อควัามติ้องการขึ้อง
ประช้าช้น และกระจายไปในทุุกพ่�นทุ่�

•  เสำร่มสำร้างศักยภาพขึ้องระบบจำาห้น�ายโดูย Smart Grid

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  ดูำาเน่นโครงการขึ้ยายเขึ้ติไฟฟ้าให้้บ้านเร่อนราษฎร 
รายให้ม� ระยะทุ่� 2 (คฟม.2) และโครงการขึ้ยายเขึ้ติระบบ 
ไฟฟ้าให้้ครัวัเร่อนทุ่�ห้�างไกล (คฟก.) อย�างติ�อเน่�อง  
เพ่�อให้้ครัวัเร่อนทุ่�ยังไม�ม่ไฟฟ้าใช้้ และครัวัเร่อนทุ่�ห้�างไกล  
ไดู้ม่ไฟฟ้าใช้้ครบทุุกครัวัเร่อน

•  จัดูทุำาแผนงานการใ ช้้ เทุคโนโลย่พลังงานทุดูแทุน 
(Renewable Energy: RE) ห้รอ่ไมโครกรดู่ (Micro Grid) 
ในการผล่ติไฟฟ้าให้้กับครัวัเร่อนทุ่�ติั�งอยู�ในพ่�นทุ่�ห้วังห้้าม  
ห้ร่อพ่�นทุ่�เกาะทุ่�ห้�างไกล ทุ่� ไม�สำามารถืขึ้ยายเขึ้ติโดูยวั่ธ่ 
ปักเสำาพาดูสำายแบบปกติ่ไดู้

ผลก๊าริดำาเนินงาน
ท่ี่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ดูำาเน่นการขึ้ยายเขึ้ติต่ิดูตัิ�งระบบไฟฟ้าแล้วัเสำร็จ 

จำ�นวน 61 เก�ะ (จากการสำำารวัจพบวั�าม่เกาะทัุ�วัประเทุศ
ทัุ�งห้มดูประมาณ 700 เกาะ และในจำานวันน่�เป็นเกาะทุ่�ม่ผู้อยู�อาศัย 
ประมาณ 61 เกาะ)

• เป้�หม�ยดำ�เนินก�รขย�ยเขต
 ระบบไฟฟ้�ให้บ้�นเรือนร�ษฎรร�ยใหม่ 
 จำานวัน 141,960 ครัวัเร่อน ภายในปี 2565

• โครงก�รปรับปรุงและพัฒน�
 ระบบไฟฟ้� แบบโครงข่�ยไฟฟ้�
 ขน�ดเล็กม�ก (Micro Grid) 
 บนพ่�นทุ่�เกาะพะลวัย จังห้วััดูสุำราษฎร์ธาน่  
 เพ่�อเพิ�มข่ึ้ดูควัามสำามารถืและควัามมั�นคง
 ในการจ�ายไฟฟ้า ให้้รองรับติ�อควัามต้ิองการ
 ใช้้ไฟฟ้าขึ้องเกาะทุ่�ม่แนวัโน้มเพิ�มข้ึ้�นในอนาคติ 
 เน่�องจากเป็นแห้ล�งทุ�องเทุ่�ยวัทุ่�สำำาคัญ และ
 ม่อัติราการขึ้ยายตัิวัทุางเศรษฐก่จสูำง

ดูำาเน่นการขึ้ยายเขึ้ติระบบไฟฟ้าให้้บ้านเร่อนราษฎรรายให้ม�

แล้วัเสำร็จจำ�นวน 55,929 ครัวเรือน 

ดูำาเน่นการขึ้ยายเขึ้ติระบบไฟฟ้าให้้ครัวัเร่อนทุ่�ห้�างไกลแล้วัเสำร็จ 

จากเป้าห้มาย 11,600 ครัวัเร่อน 

จำานวน 13,390 คืรัิวเรืิอน 
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ก๊าริวิจัย์และพัิ่ฒนานวัตก๊ริริมเพืิ่�อสิิ�งแวดล้อม 
	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	 [103-1]:	 การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคโด้ย 

สำายงานวางแผู้นและพััฒนาระบบไฟฟ้าให้้ความสำำาคัญกับการนำาการวิจัำย 

และนวตั่กรรมมาเปน็ปจัำจำยัข่บัเคล่�อนที่่�สำำาคญัในการด้ำาเนนิธ่ิรกจิำและ

ธ่ิรกิจำที่่�เก่�ยวเน่�อง	 โด้ยม่่งเน้นให้้นำางานวิจำัยและนวัต่กรรมมาใช้่

ประโยช่นใ์นการเพิั�มประสำทิี่ธิิภูาพัข่องผู้ลติ่ภัูณูฑ์	์บรกิาร	กระบวนการ

ด้ำาเนินงาน	และคำาน่งถื่งผู้ลลัพัธิ์งานวิจำัยที่่�สำามารถืนำาไปใช่้ได้้จำริง 

ในเช่งิพัาณูชิ่ยใ์นระยาวได้	้(Commercialized)	เพ่ั�อให้ส้ำอด้รบัต่่อการ 

เปล่�ยนแปลงข่ององค์กร	การที่ำา	Business	Model	ให้มแ่ละโครงสำร้าง

อ่ต่สำาห้กรรมไฟฟ้าที่่�เปล่�ยนแปลงไป

Planet

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563110

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



เปา้หมาย์ [103-2]

•  ยกระดูับบทุบาทุขึ้องงานวั่จัยและนวััติกรรม 
สูำ�การพัฒนากระบวันการทุำางานและการขึ้ยายผล 
เช้่งพาณ่ช้ย์ โดูยม่แแผนงานการพัฒนาระบบ 
การจัดูการนวััติกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System) ทุั�งระยะสำั�นและระยะยาวั  
พร้อมทุั�งม่นวััติกรรมทุ่�เพิ�มประสำ่ทุธ่ภาพ 
การดูำาเน่นงาน 2 ช้่�นงาน และสำร้างรายไดู้ 
เช้่งพาณ่ช้ย์ 1 ผล่ติภัณฑ์์

 ก๊ลยุ์ที่ธิ ์[103-2]

•  พัฒนางานวั่จัยและนวััติกรรมทุ่�เสำร่มสำร้างควัามมั�นคง สำร้างมาติรฐานทุ่�เป็นเล่ศ 
 มุ�งสำู�ควัามทุันสำมัย และสำร้างการเติ่บโติอย�างยั�งย่นให้้การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค
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ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  นักวั่จัยและผู้ค่ดูค้นสำ่�งประดู่ษฐ์ร�วัมกันสำร้างสำรรค์ 
ผลงานวั่จัยทุ่�เป็นประโยช้น์ติ�อสัำงคมในวังกวั้าง ม่การ
ประเม่นควัามเป็นไปไดู้ทุางธุรก่จขึ้องผลงานเพ่�อนำาไป
ใช้้ประโยช้น์ ในเช่้งพาณ่ช้ย์ ในอนาคติ รวัมทุั�งม่การ
วัางแผนเพ่�อบร่ห้ารจัดูการและดูำาเน่นการคุ้มครอง
ทุรัพย์สำ่นทุางปัญญา

•  จัดูสำรรงบประมาณในอัติราร้อยละ 3 ขึ้องรายไดู้สำุทุธ่ 
ค่ดูเป็นจำานวันเง่นเฉล่�ยปีละ 100 - 130 ล้านบาทุ  
เพ่�อสำนับสำนุนกองทุุนการวั่จัยพัฒนาและนวััติกรรม

•  สำนับสำนุนทุุนแก�ห้น�วัยงานวั่จัยภายในประเทุศ ห้ร่อ
สำถืาบันวั่จัยทุ่�ม่วััติถืุประสำงค์เพ่�อให้้บร่การทุางวั่ช้าการ
ใน 4 รูปแบบ ดูังน่�  

1

ให้ทุนสนับสนุน
เต็มจำ�นวน 

2

วิจัยร่วม
(Co-research) 

3

ร่วมทุนวิจัย
(Co-funding)

4

รูปแบบอื่น ๆ 
ต�มที่ตกลงร่วมกัน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563112

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



•  สำนับสำนุนทุุนแก�ห้น�วัยงานวั่จัยภายในการไฟฟ้า 
สำ�วันภูม่ภาคโดูยให้้ทุุนสำนับสำนุนไม�เก่น 300,000 บาทุ 
ติ�อโครงการ

•  สำนับสำนุนทุุนแก�วั่สำาห้ก่จเร่�มติ้น (วั่สำาห้ก่จเร่�มติ้น ค่อ 
ก่จการทุ่�ใช้้เทุคโนโลย่ห้ร่อนวััติกรรมเป็นสำ�วันสำำาคัญ 
ในการดูำาเน่นธุรก่จ ห้ร่อเป็นไปติามกฎห้มายกำาห้นดู) 
สำำาห้รับดูำาเน่นการในเช้่งพาณ่ช้ย์ โดูยให้้ทุุนสำนับสำนุน
โครงการ 3 ระยะ ดูังน่�

•  ม่การรวับรวัมผลงานจากผลงานวั่จัยและสำ่�งประดู่ษฐ์/
นวััติกรรมขึ้องนักประดู่ษฐ์การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค
เพ่�อนำามาประเม่นศักยภาพ โดูยใช้้ระบบบร่ห้ารจัดูการ
เติร่ยมควัามพร้อมขึ้องเทุคโนโลย่ (Technology 
Readiness Levels: TRL) :  

สินับสินุนทุี่น
แก่๊วิสิาหกิ๊จเริิ�มต้น 
โคืริงก๊าริ 3 ริะย์ะดังน้่

ระยะทุ่� 1: พัฒนาแนวัค่ดูและศ้กษาควัามเป็นไปไดู้ขึ้อง 
ผลงานวั่จัยในเช้่งพาณ่ช้ย์ ระยะเวัลาไม�เก่น 6 เดู่อน  
ม่กรอบงบประมาณไม�เก่น 10,000,000 บาทุ

ระยะทุ่� 2: พัฒนาผลงานวั่จัยติ้นแบบ ระยะเวัลาไม�เก่น  
12 เดู่อน ม่ไดู้ระบุขึ้อบเขึ้ติขึ้องกรอบงบประมาณ

ระยะทุ่� 3: พัฒนาผลงานวั่จัยติ้นแบบไปสำู�ขึ้ั�นการขึ้ยายผล 
ใช้้งานทุั�วัทุั�งองค์กร ห้ร่อทุดูลองผล่ติในระดูับอุติสำาห้กรรม  
ห้ร่อเช้่งพาณ่ช้ย์ ระยะเวัลาไม�เก่น 12 เดู่อน ม่ไดู้ระบุ
ขึ้อบเขึ้ติขึ้องกรอบงบประมาณ

1
การพิจารณาสำ่�งประดู่ษฐ์ (ระดูับ TRL6 - 7)/

ผลงานทุ่�ม่ศักยภาพ/โครงการวั่จัย 

2
พิจารณาคัดูเล่อกจากกลุ�มเป้าห้มาย

(ภายในกับภายนอกองค์กร) ซ้�งยังม่ไดู้ดูำาเน่นการ
ในเช้่งพาณ่ช้ย์และม่ไดู้ใช้้ในการบร่ห้ารจัดูการ

ภายในองค์กร

3
พิจารณาให้้คะแนน โดูยคณะทุำางาน 

ซ้�งผลงานทุ่�จะไดู้รับคัดูเล่อกติ้องม่คะแนน
ไม�น้อยกวั�า 80%

กระบวนก�รในก�รนำ�
นวัตกรรมต้นแบบไปสู่ก�ร
ผลิตนวัตกรรมเชิงพ�ณิชย์
มีหลักเกณฑ์์ก�รพิจ�รณ�

ดังนี้
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ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

คว�มสำ�เร็จของแผนง�นก�รพัฒน�
ระบบก�รจัดก�รนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System) ประจำาปี 2563 

อยู่ ในระดับ 4 เพิ�มขึ้้�น 1 ระดูับจากปี 2562 

โดยในปี 2563 มีก�รบูรณ�ก�รสิ่งประดิษฐ์
และกระบวนก�รเพื่อลดหน่วยสูญเสีย (Loss)
ในระบบจำาห้น�ายแรงติ่ำาขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค
พร้อมทุั�งม่ผลงานผ�านการคัดูเล่อกติามห้ลักเกณฑ์์
การพิจารณานำานวััติกรรมติ้นแบบไปสำู�การผล่ตินวััติกรรม
เช้่งพาณ่ช้ย์

ทั้งหมด 13 ผลง�น

ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

ยกระดับแผนง�นก�รพัฒน�ระบบ
ก�รจัดก�รนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System) 
ให้้นำาไปสำู�การสำร้างผล่ติภัณฑ์์และบร่การ
รวัมถื้ง Business Model ให้ม� ๆ 
ไดู้ภายในปี 2564

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563114

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ตัวอย์่างโคืริงก๊าริวิจัย์และพิ่ัฒนา ปี 2563
ห้มวัดูเทุคโนโลย่พลังงานห้มุนเวั่ยน (Renewable Energy Technologies) [former EU8]

โครงก�รวิจัย “ก�รศึกษ�เทคโนโลยีและพัฒน�ระบบผลิตไฟฟ้�ด้วยพลังง�นขยะ”

	 การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	 ร่วมกับ	 จำุฬาลงกรณู์มห้าวิที่ยาลัย	 

โด้ยศูนย์บริการวิช่าการแห้่งจำุฬาลงกรณู์มห้าวิที่ยาลัย	ด้ำาเนินงาน 

โครงการวิจำัย	“การศ่กษาเที่คโนโลย่และพััฒนาระบบผู้ลิต่ไฟฟ้าด้้วย 

พัลังงานข่ยะ”	เพั่�อนำาเสำนอนวัต่กรรมให้ม่ในการผู้ลิต่พัลังงานไฟฟ้า

จำากเช่่�อเพัลิงเห้ลวที่ด้แที่นด่้เซึ่ลที่่�ได้้จำากข่ยะพัลาสำติ่กและช่่วมวล 

ที่่�ปะปนในข่ยะช่่มช่นด้้วยนวัต่กรรมให้ม่ที่่�ม่การใช่้เที่คโนโลย่ 

แผนผังระบบแปรรูปขยะพล�สติกเป็นน้ำ�มันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

การแปรรูปข่ยะพัลาสำติ่กและช่่วมวลที่่�ปะปนในข่ยะช่่มช่นเป็น 

นำ�ามันเช่่�อเพัลิงที่ด้แที่นด้่เซึ่ลได้้ประมาณู	2,000	 ลิต่รต่่อวัน	 

จำากข่ยะพัลาสำต่ิก	3.5	ต่ันต่่อวัน	 และนำ�ามันช่่วภูาพัได้้ประมาณู	 

200	 ลิต่รต่่อวัน	 จำากช่่วมวล	0.5	 ต่ันต่่อวัน	 ที่ำาการผู้ลิต่ไฟฟ้า 

จำากนำ�ามันเช่่�อเพัลิงที่ด้แที่นด้่เซึ่ลที่่�ผู้ลิต่ได้้ที่่�กำาลังผู้ลิต่ไฟฟ้า	200	kW	

และช่่วยลด้ปัญห้าข่ยะพัร้อมกับการผู้ลิต่ไฟฟ้าอย่างยั�งย่น

หน�วย
ทำความสะอาด

ก�าซเสีย

ก�าซที่ได�รับการทำความสะอาดแล�ว

เครื่องปฏิกรณ�แบบสกรู
(Screw type Reactor)

ระบบป�อนแก�สเชื้อเพลิง
กลับเข�าสู�เตาเผา

หน�วยควบแน�น
(เปลี่ยนสภาวะจากแก�ส
เป�นของเหลว/ของแข็ง)

Diesel และ
Naphtha/Gassoline 

ระบบป�อน
วัตถุดิบ
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วันที่่�
ที่ำาก๊าริที่ดลอง

เวลาปฏิบัติก๊าริ
จุดเตา+

เวลาเริิ�มป้อน 
(ชั�วโมง)

ปริิมาณ
วัตถุดิบ
ท่ี่�ป้อน

(กิ๊โลก๊รัิม)

อัตริาก๊าริป้อน
กิ๊โลก๊รัิม/

ชั�วโมง
(กิ๊โลก๊รัิม/

นาท่ี่)

อุณหภูมิ
เคืรืิ�องปฏิก๊ริณ์

๐C

น้ำามัน
ไพิ่โริไลซิสิ

ลิตริ (% wt)

ก๊าก๊ของแข็ง
กิ๊โลก๊รัิม

(%)

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 ห้ย่ด้ต่รวจำสำภูาพัเคร่�องปฏิิกรณ์ู

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)

ต่ารางที่่�	1	ผู้ลการเด้ินระบบผู้ลิต่ไฟฟ้าด้้วยพัลังงานข่ยะด้้วยการแปรรูปข่ยะพัลาสำต่ิกเป็นนำ�ามันเช่่�อเพัลิงที่ด้แที่นด้่เซึ่ล

	 ผู้ลการที่ด้สำอบเด้ินระบบผู้ลิต่ไฟฟ้าด้้วยพัลังงานข่ยะระห้ว่างวันที่่�	11	-	16	มิถื่นายน	2563	โด้ยการป้อนวัต่ถื่ด้ิบ	(ข่ยะพัลาสำต่ิกและ 

ช่่วมวล)	ปริมาณู	300	-	630	กิโลกรัม	ที่่�อัต่ราการป้อน	75	-	90	กิโลกรัม/ช่ั�วโมง	ในช่่วงอ่ณูห้ภููมิ	380	-	425	องศาเซึ่ลเซึ่่ยสำ	พับว่า	 

ได้้ผู้ลิต่ภูัณูฑ์์นำ�ามันเช่่�อเพัลิง	1,269	กิโลกรัม	กาก	(ข่องแข่็ง)	195.5	กิโลกรัม	และแก๊สำเช่่�อเพัลิง	503	กิโลกรัม	โด้ยในส่ำวนข่องนำ�ามัน 

เช่่�อเพัลิงที่่�เก็บได้้ในเคร่�องควบแน่นตั่วที่่�	1	ม่องค์ประกอบข่องด้่เซึ่ลร้อยละ	48,	แนฟที่า	(เบนซึ่่น)	 ร้อยละ	15.9,	 เคโรซึ่่น	(นำ�ามันก๊าด้)	 

ร้อยละ	14.8,	และลองเรสำซึ่ิด้ิว	(นำ�ามันห้นัก)	ร้อยละ	21.3	และในเคร่�องควบแน่นต่ัวที่่�	2	ได้้แนฟที่าเป็นองค์ประกอบห้ลัก	ร้อยละ	92.4	
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563116
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เคร่�องควบแน่น	1

เคร่�องควบแน่น	2

นำ�ามันห้นัก
(Long	Residue)

นำ�ามันด่้เซึ่ล
(Diesel)

นำ�ามันก๊าด้
(Kerosene)

ปิโต่รเคม่
(Naphtha)

21.3% 48% 14.8% 15.9%

92.4%

0.5% 2.2%

4.9%

รูปที่่�	2	องค์ประกอบข่องผู้ลิต่ภูัณูฑ์์และสำัด้สำ่วนนำ�ามันเช่่�อเพัลิงที่ด้แที่นด้่เซึ่ลที่่�ผู้ลิต่ได้้

	 จำากความสำำาเรจ็ำในการศ่กษาเที่คโนโลย่และพััฒนาระบบผู้ลติ่ไฟฟ้าด้ว้ยพัลงังานข่ยะ	สำง่ผู้ลให้	้กฟภู.	และจำฬุาลงกรณูม์ห้าวทิี่ยาลยั	

โด้ยศูนย์บริการวิช่าการแห้่งจำุฬาลงกรณู์มห้าวิที่ยาลัยได้้พััฒนานวัต่กรรมให้ม่ในการผู้ลิต่พัลังงานไฟฟ้า	200	kW	จำากเช่่�อเพัลิงเห้ลว

ที่ด้แที่นด้่เซึ่ลที่่� ได้้จำากข่ยะพัลาสำต่ิกและช่่วมวลที่่�ปะปนในข่ยะช่่มช่น	 ซึ่่�งจำะเป็นนวัต่กรรมต่้นแบบอย่างยั�งย่นที่่�เห้มาะสำม 

สำำาห้รับการข่ยายผู้ลไปยังพั่�นที่่�ที่่�ยังไม่เข่้าถื่งระบบไฟฟ้า

กากขึ้องแขึ้็ง น้ำามันดู่เซลฟอกและไม�ฟอกสำ่ น้ำามันเบนซ่นฟอกและไม�ฟอกสำ่
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ก๊าริจัดก๊าริพิ่ลังงานและที่รัิพิ่ย์าก๊ริอย่์างม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ [102-11]

	 ความสำำาคัญต่่อองค์กร	[103-1]:	 ในฐานะองค์กรช่ั�นนำา 

ด้า้นพัลังงานข่องประเที่ศ	การไฟฟา้ส่ำวนภููมิภูาคโด้ยสำายงานวางแผู้น 

และพััฒนาระบบไฟฟ้าได้้ให้้ความสำำาคัญกับการบริห้ารจำัด้การ 

ด้า้นพัลงังาน	เพั่�อให้ม้ั�นใจำวา่การบรหิ้ารจำดั้การพัลงังานจำะเปน็ไปอยา่ง 

ม่ประสิำที่ธิิภูาพั	การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคได้้ประกาศนโยบายอน่รักษ ์

พัลังงาน	แต่่งต่ั�งคณูะกรรมการบริห้ารการจำัด้การพัลังงานการไฟฟ้า 

สำ่วนภููมิภูาค	 เพั่�อกำาห้นด้มาต่รการประห้ยัด้พัลังงาน	 ทัี่�งอาคาร 

สำำานักงานให้ญ่และที่่กสำำานักงานเข่ต่	 ผู่้านกิจำกรรมการสำร้าง 

ความต่ระห้นักเพ่ั�อให้้พันักงานปรับเปล่�ยนพัฤต่ิกรรมในการประห้ยัด้ 

พัลังงาน	และปรับปรุงประสิำที่ธิิภูาพัข่องอ่ปกรณ์ู	 โด้ยครอบคล่ม 

การด้ำาเนินงานโด้ยต่รงข่องการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคในการให้้บริการไฟฟ้า 

ที่ั�ง	74	จำังห้วัด้ที่ั�วประเที่ศ	ซึ่่�งประกอบด้้วย	การผู้ลิต่ไฟฟ้า	การจำัด้สำ่ง 

ไฟฟ้า	การจำำาห้นา่ยไฟฟ้า	โด้ยนำาห้ลักเกณูฑ์ก์ารประเมินประสิำที่ธิิภูาพั

เช่งินิเวศเศรษฐกิจำ	(Eco-Efficiency)	เข่า้มาใช่เ้ปน็เคร่�องมอ่เพั่�อช่ว่ย

บริห้ารจำัด้การให้้องค์กรม่ศักยภูาพัในการด้ำาเนินงานมากข่่�น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563118

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



เปา้หมาย์ [103-2]  ก๊ลยุ์ที่ธิ ์[103-2]

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริ [103-2]

•  ยกระดูับติัวัช้่�วััดูทุ่�เห้มาะสำมดู้านเศรษฐก่จ
และดู้านสำ่�งแวัดูล้อม ขึ้องการให้้บร่การขึ้อง
การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคและกำาห้นดูแผนงาน
ในการเพิ�มประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จ
ขึ้ององค์กรเพ่�อให้้สำอดูคล้องกับนโยบาย
และยุทุธศาสำติร์ขึ้องประเทุศ 

•  ปรับปรุงประสำ่ทุธ่ภาพการดูำาเน่นงานขึ้ององค์กร
 อย�างติ�อเน่�อง โดูยใช้้ขึ้้อมูลจากผลการประเม่น
 ประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จ
•  การจัดูทุำาบัญช้่รายการดู้านเศรษฐก่จและสำ่�งแวัดูล้อม 
 โดูยการรวับรวัมขึ้้อมูลปีฐานมาใช้้เปร่ยบเทุ่ยบผล
 การปรับปรุง Eco-Efficiency ในการดูำาเน่นงานขึ้อง
 การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค โดูยรวับรวัมขึ้้อมูลดู้านสำ่�งแวัดูล้อม
 ในปี 2563 เป็นติัวัประกอบ

• กำาห้นดูแนวัทุางการดูำาเน่นการวััดูและประเม่นในเร่�องขึ้องประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จ (Eco-Efficiency) 
 ติามแนวัทุาง ISO 14045 ประกอบดู้วัย 5 ขึ้ั�นติอน 

  กำาห้นดูแนวัทุางและแผนระยะกลางในการประเม่นประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จ (Eco-Efficiency) 3 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่�อลดูผลกระทุบดู้านสำ่�งแวัดูล้อมจากการใช้้ทุรัพยากรห้ร่อวััติถืุดู่บในการผล่ติ 
และการบร่การ พร้อมทุั�งปรับปรุงประสำ่ทุธ่ภาพการดูำาเน่นงานขึ้ององค์กรอย�างติ�อเน่�องโดูยใช้้ขึ้้อมูล 
จากผลการประเม่นประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จ 

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและขอบเขตก�รดำ�เนินง�น

ก�รประเมินประสิทธิภ�พเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รประเมินสิ่งแวดล้อมและก�รประเมินมูลค่�เศรษฐกิจ

1

3

ก�รแปลผลก�รศึกษ�4

ก�รประยุกต์ ใช้5

2
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ผลก๊าริดำาเนินงานที่่�โดดเด่นในปี 2563 [103-3]

ก�รดำ�เนินกิจกรรมของก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คระหว่�งปี 2561
(ปีฐาน) กับปี 2563 พบวั�าการประเม่นประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จ
ขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคในปี 2563 สำามารถืดูำาเน่นการไดู้ม่ประสำ่ทุธ่ภาพ
มากกวั�าปี 2561 ซ้�งเป็นปีฐาน ค่ดูเป็น

1.0666 เท่� 

ก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�ง ISO 14045 
ในสำ�วันขึ้องกระบวันการกำาห้นดูเป้าห้มายและขึ้อบเขึ้ติการประเม่น
การประเม่นสำ่�งแวัดูล้อม และการประเม่นมูลค�าเศรษฐก่จ 
รวัมทุั�งการประเม่นประสำ่ทุธ่ภาพเช้่งน่เวัศเศรษฐก่จสำ�งผลให้้
การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคดูำาเน่นการไดู้ติามเกณฑ์์ขึ้องสำำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวั่สำาห้ก่จ เกณฑ์์ระดูับ 5 ทุ่�กำาห้นดูค�า Factor X 

เท่�กับ 1.0636

ดำ�เนินก�รเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอ�ก�ศแบบแยกส่วนชนิด Fixed 
Speed เป็นเครื่องปรับอ�ก�ศแบบแยกส่วนชนิด Inverter 
ทุ่�ใช้้สำารทุำาควัามเย็น R-32 ซ้�งม่คุณสำมบัติ่ไม�ทุำาลายช้ั�นโอโซน 
และสำ�งผลกระทุบติ�อภาวัะโลกร้อนน้อยกวั�าสำารทุำาควัามเย็น R410A 
ถื้ง 3 เทุ�า และยังให้้ประสำ่ทุธ่ภาพการทุำาควัามเย็นมากกวั�า R22 
ถื้งร้อยละ 60 จำานวัน 1,543 เคร่�อง และเปล่�ยนเคร่�องกำาเน่ดูไฟฟ้า
ทุ่�ม่ประสำ่ทุธ่ภาพจำานวัน 15 เคร่�อง 
สำ�งผลให้้ในปี 2563 การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคลดูการใช้้พลังงานไดู้

ร้อยละ 2.07 จ�กปี 2562

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563120

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริวางแผนปรัิบปรุิงก๊าริดำาเนินงานในอนาคืต [103-3] : 

• ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภ�พระบบเครื่องปรับอ�ก�ศแบบรวมศูนย์ (Chiller) 
 ปร่มาณก๊าซเร่อนกระจกทุ่�ลดูไดู้ 579,962 kg CO

2
eq

• ก�รดำ�เนินง�นของ Green Office 
 ปร่มาณก๊าซเร่อนกระจกทุ่�ลดูไดู้ 200,000 kg CO

2
eq
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Appendix
ภาคผนวัก





ตาริางสิรุิปผลก๊าริดำาเนินงาน

ข้อมูลของคืณะก๊ริริมก๊าริ พิ่นัก๊งาน และพิ่ันธิมิตริที่างธิุริก๊ิจที่่�ได้ริับก๊าริสิื�อสิารินโย์บาย์ 
และแนวปฏิบัติเก๊่�ย์วก๊ับก๊าริต่อต้านทีุ่จริิต [205-2]

พนักง�นจำ�แนกต�มพ้ืนท่ี

พันธมิตรท�งธุรกิจ

ประเภทุ
สัำดูสำ�วัน
ร้อยละ

จำานวันผู้ไดู้รับการส่ำ�อสำารนโยบาย 
และแนวัปฏ่ิบัต่ิเก่�ยวักับ

การติ�อต้ิานทุุจร่ติขึ้ององค์กร

คณะกรรมการ

สำำานักงานให้ญ�

ภาคเห้น่อ

ภาคติะวัันออกเฉ่ยงเห้น่อ

ภาคกลาง

ภาคใต้ิ

คู�ค้า/คู�ควัามร�วัมม่อ

3,537

5,412

6,547

6,901

5,284

1,770 83.33

15 100

94.75

97.30

99.60

99.64

100

Performance

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563124

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ข้อมูลของคืณะก๊ริริมก๊าริ พิ่นัก๊งาน ที่่�ได้ริับก๊าริฝึก๊อบริมหลัก๊สิูตริ
ที่่�เก๊่�ย์วข้องก๊ับก๊าริต่อต้านทีุ่จริิต [205-2]

พนักง�นจำ�แนกต�มพ้ืนท่ี

ประเภทุ
สัำดูสำ�วัน
ร้อยละ

จำานวันผู้ไดู้รับการฝึ่กอบรม
ห้ลักสูำติรทุ่�เก่�ยวักับ

การติ�อต้ิานทุุจร่ติขึ้ององค์กร

คณะกรรมการ

สำำานักงานให้ญ�

ภาคเห้น่อ

ภาคติะวัันออกเฉ่ยงเห้น่อ

ภาคกลาง

ภาคใต้ิ

9,702

2,234

1,291

1,464

135

100

40.07

19.52

21.09

2.55

9 69.23
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ก๊าริจัดก๊าริข้อริ้องเริ่ย์น

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ข้อมูลร้ิองเร่ิย์น

จำำานวน
ข่้อร้องเร่ยน
ที่ั�งห้มด้

จำำานวน
การต่อบสำนอง

ต่่อข่้อร้องเร่ยนได้้
ภูายใน	15	วัน

สำัด้สำ่วนร้อยละ
ข่องจำำานวน
ข่้อร้องเร่ยน

ที่่�ได้้รับการต่อบสำนอง
ภูายใน	15	วัน

จำำานวน
การต่อบสำนอง

ต่่อข่้อร้องเร่ยนได้้
ภูายใน	30	วัน

สำัด้สำ่วนร้อยละ
ข่องจำำานวน
ข่้อร้องเร่ยน

ที่่�ได้้รับการต่อบสำนอง
ภูายใน	30	วัน

1,966

3,689

4,246

5,036

4,954

1,800

3,666

4,236

5,028

4,794

91.56

99.38

99.76

99.84

96.77

-

-

3,196

4,378

4,294

-

-

75.27

86.93

86.68
ปี

2563

ปี
2559

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563126

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ริ้อย์ละของผลก๊าริดำาเนินงานจัดก๊าริข้อริ้องเริ่ย์น

คื่าเฉล่�ย์ในก๊าริตอบสินองข้อริ้องเริ่ย์นแต่ละปริะเภที่

ขึ้้อร้องเร่ยนทุั�วัไป 
ปิดูไดู้ภายใน 

30 วััน

ผลการดูำาเน่นงานปี 2563
(ร้อยละ)

จากเป้าห้มาย ร้อยละ 100
96.77

ขึ้้อร้องเร่ยนทุั�วัไป
ปิดูไดู้ภายใน

15 วััน

จากเป้าห้มาย ร้อยละ 70

ผลการดูำาเน่นงานปี 2563
(ร้อยละ) 86.68

2
ก๊าริให้บริิก๊าริ

13

1
คุืณภาพิ่

8

5
พิ่ฤติก๊ริริม
พิ่นัก๊งาน

12

3
ก๊าริจดหน่วย์/ 
แจ้งค่ืาไฟฟ้า

8

6
อื�น ๆ

16

4
ก๊าริถูก๊งด
จ่าย์ไฟฟ้า

7

ค่ืาเฉล่�ย์ริวม
ในก๊าริตอบสินอง

ข้อร้ิองเร่ิย์น
ทุี่ก๊ปริะเภที่

11

ห้มายเห้ต่่:	 ค่ณูภูาพั	ห้มายถ่ืง	ค่าเฉล่�ยในการต่อบสำนองข้่อร้องเร่ยน	ได้้แก่	ไฟฟ้าเกิน	8	วัน,	ไฟฟ้ากะพัริบ	9	วัน,	ไฟฟ้าดั้บบ่อย	8	วัน,	ไฟฟ้าต่ก	8	วัน,	ไฟฟ้ารั�ว	9	วัน,	

	 	 ไฟฟ้าลัด้วงจำร	7	วัน,	อ่�น	ๆ	7	วัน

ประเภูที่ข้่อร้องเร่ยน ค่าเฉล่�ยในการต่อบสำนอง	(วัน)
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มูลค่ืาที่างเศริษฐกิ๊จที่างตริง
ท่ี่�สิร้ิางข้ึนและจำาหน่าย์ออก๊

(Direct Economic Value Generated 
and Distributed)

ปี 2560
(ล้านบาที่)

ปี 2561
(ล้านบาที่)

ปี 2562
(ล้านบาที่)

ปี 2563
(ล้านบาที่)

(1) มูลค่ืาที่างเศริษฐกิ๊จที่างตริง (Direct Economic Value Generated)

รายได้้

(Revenues)
482,963.42 499,253.86 519,767.94 	490,109.53

(2) มูลค่ืาที่างเศริษฐกิ๊จท่ี่�จำาหน่าย์ออก๊ (Economic Value Distributed)

ต้่นท่ี่นการด้ำาเนินงาน

(Operating	Costs)
428,118.63 451,684.60 475,679.05 	453,831.40

ค่าจ้ำางและผู้ลประโยช่น์พันักงาน

(Employee	Wages	and	Benefits)
24,662.89 23,849.55 27,397.41 	22,264.78

เงินท่ี่�ช่ำาระแก่เจ้ำาข่องเงินท่ี่น

(Payments	to	Providers	of	Capital)
3,056.45 2,903.44 2,657.44 	2,740.18

เงินท่ี่�ช่ำาระให้้แก่รัฐ

(Payments	to	Government)
13,857.00 13,350.00 6,715.00 11,343.52

การลงท่ี่นในช่่มช่น

(Community	Investment)
294.54 262.09 739.36 	777.17

(1)	-	(2)	มูลค่าที่างเศรษฐกิจำสำะสำม

(Economic	Value	Retained)
12,973.91 7,204.18 6,579.68 	(847.52)

มูลคื่าที่างเศริษฐก๊ิจ [102-7] [201-1] 

ห้มายเห้ต่่:	อ้างอิง	https://www.pea.co.th/เก่�ยวกับเรา/ผู้ลการด้ำาเนินงาน/งบการเงินและผู้ลประกอบการ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563128

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ห้มายเห้ต่่:	การพัยากรณู์จำำานวนผูู้้ใช่้ไฟฟ้าที่ั�งห้มด้	ไม่รวมประเภูที่ผูู้้ใช่้ไฟฟ้าแบบไม่คิด้มูลค่า	อาที่ิ	ไฟแสำงสำว่างถืนน	ไฟสำาธิารณูะ	เป็นต่้น

	 (อ้างอิงความคลาด้เคล่�อนข่องข่้อมูลพัยากรณู์)

ข้อมูล

ค่ืาจริิง ค่ืาพิ่ย์าก๊ริณ์ (ริาย์)

2563 2563 2564 2565 2566

บ้านอยู่อาศัย 18,308,892 18,174,859 18,513,412 18,874,388 19,240,538

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 2.76 2.01 1.86 1.95 1.94

กิจำการข่นาด้เล็ก 1,681,395 1,701,308 1,730,643 1,762,139 1,794,952

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 0.98 2.17 1.72 1.82 1.86

กิจำการข่นาด้กลาง 82,606 84,525 87,716 90,964 94,204

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 2.07 4.44 3.78 3.70 3.56

กิจำการข่นาด้ให้ญ่ 7,453 7,275 7,438 7,638 7,855

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 4.35 1.86 2.24 2.70 2.83

กิจำการเฉพัาะอย่าง 13,688 14,839 15,631 16,493 17,402

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (3.28) 4.85 5.34 5.52 5.51

องค์กรไม่แสำวงห้ากำาไร 1,063 1,140 1,174 1,214 1,257

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (1.21) 5.96 2.95 3.45 3.49

สำูบนำ�าเพั่�อการเกษต่ร 5,871 5,906 6,226 6,509 6,803

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (0.14) 0.46 5.42 4.55 4.51

ไฟช่ั�วคราว 371,422 358,557 367,583 377,260 387,383

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 5.50 1.85 2.52 2.63 2.68

รวมทั้ั�งหมด้ 20,472,390 20,348,409 20,729,824 21,136,607 21,550,393

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 2.66 2.03 1.87 1.96 1.96

คื่าพิ่ย์าก๊ริณ์คืวามต้องก๊าริไฟฟ้า [EU10]

ก๊าริพิ่ย์าก๊ริณ์จำานวนผู้ ใช้ไฟฟ้า จำาแนก๊ตามปริะเภที่ผู้ ใช้ไฟฟ้า [EU10]
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ข้อมูล

ค่ืาจริิง ค่ืาพิ่ย์าก๊ริณ์ (จิก๊ะวัตต์-ชั�วโมง: GWh)

2563 2563 2564 2565 2566

บ้านอยู่อาศัย 37,167 36,597	 38,110	 39,722	 41,401

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 6.48 4.85 4.13 4.23 4.23

กิจำการข่นาด้เล็ก 13,911 14,591	 15,190 15,813	 16,459

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (1.16) 3.67 4.11 4.10 4.09

กิจำการข่นาด้กลาง 21,554 23,427	 24,221	 25,047 25,889

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (3.82) 4.54 3.39 3.41 3.36

กิจำการข่นาด้ให้ญ่ 54,711 60,492	 61,880 63,476 65,013

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (5.45) 4.54 2.29 2.58 2.42

กิจำการเฉพัาะอย่าง 3,094 4,787 5,020	 5,264	 5,517	

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (31.75) 5.61 4.87 4.85 4.81

องค์กรไม่แสำวงห้ากำาไร 71 77	 79 82 84

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (7.55) 0.05 3.21 3.24 3.27

สำูบนำ�าเพั่�อการเกษต่ร 417 483	 	547 605 663

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (10.89) 3.30 13.21 10.51 9.67

ไฟช่ั�วคราว 925 994 1,003 1,013 1,024

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (5.23) 1.87 0.93 0.98 1.01

รวมทั้ั�งหมด้ (ไม่รวมไฟฟ้าไม่คิด้มูลค่า) 131,849 141,448 146,050 151,022 156,050

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ (2.56) 4.54 3.25 3.40 3.33

ไฟฟ้าไม่คิิด้มูลค่ิา 3,018 3,039 3,188 3,337 3,486 

เพัิ�ม/(ลด้)	ร้อยละ 5.19 5.90 4.90 4.68 4.47

ก๊าริพิ่ย์าก๊ริณ์หน่วย์จำาหน่าย์ จำาแนก๊ตามปริะเภที่ผู้ ใช้ไฟฟ้า [102-7] [EU10]

ห้มายเห้ต่่:	ไฟฟ้าไม่คิด้มูลค่า	ประกอบด้้วย	1)	ไฟฟ้าอาคารสำำานักงานและสำถืาน่ไฟฟ้าข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	2)	ไฟฟ้าถืนนที่างห้ลวงและไฟฟ้าสำาธิารณูะ	 

	 3)	ไฟฟ้าที่ห้ารผู้่านศ่ก	4)	ไฟฟ้าเร่อนรับรอง	5)	ไฟฟ้าอ่�น	ๆ	เช่่น	ไฟฟ้าลานก่ฬา	ไฟฟ้ารักษาความปลอด้ภูัย	บรรเที่าสำาธิารณูภูัย	ไฟฟ้าราช่พัิธิ่

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563130

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก





ข้อมูล

ค่ืาจริิง ค่ืาพิ่ย์าก๊ริณ์

2563 2563 2564 2565 2566

ส่ิวนท่ี่�ซ้ือจาก๊ก๊าริไฟฟ้าฝ่าย์ผลิตแห่งปริะเที่ศไที่ย์ (ก๊ฟผ.)

พัลังงานไฟฟ้า	(จำิกะวัต่ต่์-ช่ั�วโมง) 131,558 141,633 146,347 151,605 156,997

พัลังไฟฟ้าสำูงสำ่ด้	(เมกะวัต่ต่์) 20,001 21,324 22,006 22,763 23,540

ส่ิวนท่ี่�ซ้ือจาก๊ก๊ริมพัิ่ฒนาพิ่ลังงานที่ดแที่นและอนุรัิก๊ษ์พิ่ลังงาน

พัลังงานไฟฟ้า	(จำิกะวัต่ต่์-ช่ั�วโมง) 47 108 108 108 108

พัลังไฟฟ้าสำูงสำ่ด้	(เมกะวัต่ต่์) 2 12.3 12.3 12.3 12.3

ส่ิวนท่ี่�ก๊าริไฟฟ้าส่ิวนภูมิภาคืผลิต

พัลังงานไฟฟ้า	(จำิกะวัต่ต่์-ช่ั�วโมง) 90 105 105 105 105

พัลังไฟฟ้าสำูงสำ่ด้	(เมกะวัต่ต่์) 7 12 12 12 12

ส่ิวนท่ี่�ซ้ือจาก๊ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก๊มาก๊ (VSPP)

พัลังงานไฟฟ้า	(จำิกะวัต่ต่์-ช่ั�วโมง) 10,982 10,839 11,146 11,299 11,378

พัลังไฟฟ้าสำูงสำ่ด้	(เมกะวัต่ต่์) 935 836 874 891 900

ริวม

พลังงานไฟฟ้า (จิิกะวัตต์-ชั่ั�วโมง) 142,677 152,684 157,705 163,116 168,587

เพิ�ม/(ลด้) ร้อยละ (2.29) 4.57 3.29 3.43 3.35

พลังไฟฟ้าสูงสุด้ (เมกะวัตต์) 20,945 22,184 22,904 23,679 24,464

เพิ�ม/(ลด้) ร้อยละ (4.08) 1.59 3.24 3.38 3.32

ก๊าริพิ่ย์าก๊ริณ์หน่วย์ซื้อ [EU10]

ห้มายเห้ต่่:	อ้างอิงความคลาด้เคล่�อนข่องข่้อมูลพัยากรณู์

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563132

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



อ้างอิงคืวามคืลาดเคืลื�อนของข้อมูลพิ่ย์าก๊ริณ์

	 ค่าพัยากรณ์ู	ปี	2563	-	2566	เป็นค่าพัยากรณ์ูความต้่องการ 

ไฟฟ้าระยะสำั�น	ที่่�ใช่้สำำาห้รับจำัด้ที่ำางบประมาณูประจำำาปี	2563	-	2564	 

ข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค

ขอบเขตและสิมมติฐานท่ี่� ใช้ ในก๊าริพิ่ย์าก๊ริณ์คืวามต้องก๊าริไฟฟ้า 
ดังน่้
	 1)	 ค่าพัยากรณู์ฯ	 กรอบปี	2562	-	2567	 สำำาห้รับจำัด้ที่ำา 

งบประมาณูข่อง	3	การไฟฟ้า	ประจำำาปี	2563	-	2564

	 2)	 ประมาณูการแนวโนม้เศรษฐกจิำไที่ยห้ร่อผู้ลติ่ภัูณูฑ์์มวลรวม 

ภูายในประเที่ศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	โด้ยสำำานักงาน 

สำภูาพััฒนาการเศรษฐกิจำและสำังคมแห้่งช่าต่ิ	ช่่ด้	25	กรกฎาคม	2560

	 3)	 ใช่้แบบจำำาลองการพัยากรณู์ความต่้องการไฟฟ้าเพั่�อการ

อน่รักษ์พัลังงานในระยะยาวที่่�ได้้ปรับปรุงโด้ยคณูะเศรษฐศาสำต่ร์	

มห้าวิที่ยาลัยธิรรมศาสำต่ร์	ประกอบด้้วย

	 	 3.1	 	แบบจำำาลอง	 End-use	Mode l 	 จำากข่้อ มูล 

การสำำารวจำเคร่�องใช่้ฟ้าข่องกล่่มบ้านอยู่อาศัย	และ 

ข่้อมูลอาคารและโรงงานควบค่มข่องกรมพััฒนา

พัลังงานที่ด้แที่นและอน่รักษ์พัลังงาน	(พัพั.)

	 	 3.2	 	แบบจำำาลองเศรษฐมิต่ิ	(Econometric	Model)

	 4)	 ข่้อมูลลักษณูะการใช่้ไฟฟ้า	(Load	Profile)	ปี	2560	ซึ่่�งจำะ

ถืูกกำาห้นด้ให้้เป็นปีฐาน

	 5)	 ค่าพัยากรณู์การผู้ลิต่ไฟฟ้าข่องผูู้้ผู้ลิต่ไฟฟ้าข่นาด้เล็กมาก	

(VSPP)	แบ่งออกเป็น	2	สำ่วน

ขอบเขตและสิมมติฐานที่่� ใช้ในก๊าริพิ่ย์าก๊ริณ์จำานวนผู้ ใช้ไฟฟ้า ดังน่้

	 1)	 คำานวณูห้น่วยการใช่้ไฟฟ้าต่่อรายต่่อปีในอด้่ต่	

	 2)	 พัยากรณู์ห้น่วยการใช่้ไฟฟ้าต่่อรายต่่อปี	ซึ่่�งกำาห้นด้ให้้คงที่่�ต่ลอด้ปีพัยากรณู์

	 3)	 คำานวณูค่าพัยากรณู์จำำานวนผูู้้ใช่้ไฟฟ้า	ด้้วยค่าพัยากรณู์ความต่้องการไฟฟ้าต่่อห้น่วยต่่อรายต่่อปี

	 ค่าพัยากรณู์ด้ังกล่าวเกิด้ข่่�นบนสำมมต่ิฐานที่่�ไม่ได้้ประเมินผู้ลกระที่บข่องสำถืานการณู์การแพัร่ระบาด้ข่องโรค	COVID-19

	 	 5.1.	 	โครงการที่่�มอ่ยู่ในปจัำจำบุนั	(Existing)	และโครงการ

ที่่�ม่พัันธิะผูู้กพัันกับภูาครัฐ	ได้้แก่	 โครงการที่่�จ่ำาย

ไฟฟ้าเข่้าระบบไฟฟ้าแล้ว	(COD)	 โครงการที่่�ม่

สำัญญาซึ่่�อข่ายไฟฟ้าแล้วและอยู่ระห้ว่างรอ	COD	

และโครงการที่่�ม่การต่อบรับซึ่่�อไฟฟ้าแล้ว	(ไม่รวม

สำถืานะย่�นคำาข่อแต่่ยังไม่ต่อบรับซึ่่�อ)	 สำำาห้รับ	 

(PEA	Self-Generation)	 และสำ่วนที่่�ซึ่่�อจำาก	 

พัพั.	พัิจำารณูาจำากค่าที่่�ม่ในปัจำจำุบัน

	 	 5.2.	 	โครงการโรงไฟฟ้าพัลังงานห้ม่นเว่ยนให้ม่ต่ามแผู้น	

(AEDP)

	 6)	 	ข่้อมูลตั่วแที่นลักษณูะการผู้ลิต่ไฟฟ้าข่อง	VSPP	(Typical	

Gen.	Profile)	ปี	2561	จำากผู้ลการศ่กษา	Dependable	

Capacity	Factor	เด้่อน	ม่.ค.	-	พั.ค.	ข่อง	กฟผู้.	ปี	2557	

และข่้อมูล	FIT	ที่่�	สำนพั.	เสำนอ	กพัช่.	ปี	2557

	 7)	 	กำาห้นด้ห้น่วยสำูญเส่ำยเป็นร้อยละ	5.4	(ค่าเฉล่�ยย้อนห้ลัง	 

5	ปี)	ต่ลอด้ปีพัยากรณู์ฯ		
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ก๊าริสิูญเสิ่ย์พิ่ลังงานไฟฟ้าของก๊าริไฟฟ้าสิ่วนภูมิภาคื [EU12]

ห้มายเห้ต่่:	ข่้อมูลจำากรายงานห้น่วยสำูญเสำ่ยปี	2563	(ปรับปรุงเม่�อวันที่่�	24	ก่มภูาพัันธิ์	2564)

เป้าห้มายการสำูญเสำ่ยรวัม
(Total target loss)

สััดสั่วนร้้อยละของการ้สัูญเสัียพลังงานไฟฟ้าเทีียบกับพลังงานร้วม
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การสำูญเสำ่ยรวัม
(Total loss)

0

2

4

6

2560

5.12

2561

5.36

2562

5.37

2563

5.47

สััดสั่วนร้้อยละของการ้สัูญเสัียพลังงานไฟฟ้าเทีียบกับพลังงานร้วม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563134

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ดัชน่จำานวนคืร้ัิงท่ี่�ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) [EU28] และดัชน่ริะย์ะเวลาท่ี่�ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) [EU29]

ห้มายเห้ต่่:	 -	 	ข่้อมูลจำากรายงานผู้ลการประเมินด้ัช่น่ความเช่่�อถื่อได้้ข่องระบบไฟฟ้าข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	36	การไฟฟ้าจำุด้รวมงาน	(รวมสำังกัด้)	ที่่�ม่ค่า 

มากที่่�สำ่ด้	12	เม่องให้ญ่	และนิคมอ่ต่สำาห้กรรม	(SAIFI&SAIDI)	สำะสำม	12	เด้่อน	สำถืานะ	26	มกราคม	2564

	 	 -	 	ค่าด้ัช่น่ฯ	SAIFI&SAIDI	ข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคไม่นับรวมในสำ่วนข่อง	3	จำังห้วัด้ช่ายแด้นภูาคใต่้

	 	 -	 	ค่าด้ัช่น่ฯ	SAIFI&SAIDI	12	เม่องให้ญ่	นับรวมเฉพัาะเห้ต่่การณู์กระแสำไฟฟ้าข่ัด้ข่้อง	และข่อด้ับไฟ	ปฏิิบัต่ิงานฉ่กเฉิน	ที่่�เกิด้จำากอ่ปกรณู์ป้องกันที่่�

สำถืาน่ไฟฟ้าต่้นที่าง	(Circuit	Breaker)	ที่ำางานเที่่านั�น

	 	 -	 	เป้าห้มายด้ัช่น่จำำานวนครั�งที่่�ไฟฟ้าข่ัด้ข่้อง	(SAIFI)	และเป้าห้มายด้ัช่น่ระยะเวลาที่่�ไฟฟ้าข่ัด้ข่้อง	(SAIDI)	จำากเกณูฑ์์ประเมินผู้ลรัฐวิสำาห้กิจำ

	 	 -	 	เป้าห้มายดั้ช่น่จำำานวนครั�งที่่�ไฟฟ้าขั่ด้ข้่อง	(SAIFI)	12	เม่องให้ญ่	และเป้าห้มายดั้ช่น่ระยะเวลาที่่�ไฟฟ้าขั่ด้ข้่อง	(SAIDI)	12	เม่องให้ญ่	การไฟฟ้า 

สำ่วนภููมิภูาคกำาห้นด้เอง

ประเภทุดัูช้น่จำานวันครั�งทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIFI) 
และดัูช้น่ระยะเวัลาทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIDI) 2560 25622561 2563

เป้าห้มายดัูช้น่จำานวันครั�งทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIFI)

ผลดัูช้น่จำานวันครั�งทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIFI)

เป้าห้มายดัูช้น่จำานวันครั�งทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIFI)
12 เม่องให้ญ�

ผลดัูช้น่จำานวันครั�งทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIFI)
12 เม่องให้ญ�

เป้าห้มายดัูช้น่ระยะเวัลาทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIDI)

ผลดัูช้น่ระยะเวัลาทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIDI)

เป้าห้มายดัูช้น่ระยะเวัลาทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง 
(SAIDI) 12 เม่องให้ญ�

ผลดัูช้น่ระยะเวัลาทุ่�ไฟฟ้าขัึ้ดูข้ึ้อง (SAIDI)
12 เม่องให้ญ�
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ตัวอย์่าง แผนก๊าริลงทีุ่นเพิ่ื�อให้สิอดคืล้องก๊ับแนวที่างย์ุที่ธิศาสิตริ์ก๊าริพิ่ัฒนาปริะเที่ศ 
โดย์คืำานึงถึงก๊าริริองริับคืวามต้องก๊าริไฟฟ้าในอนาคืตอย์่างต่อเนื�อง และสิถานะที่างก๊าริเงิน
ของก๊าริไฟฟ้าสิ่วนภูมิภาคื [former EU6]

โคืริงก๊าริ
ท่ี่�อยู่์ริะหว่างดำาเนินก๊าริ

วัตถุปริะสิงค์ื ริาย์ละเอ่ย์ดก๊าริดำาเนินก๊าริ
เงินลงทุี่น
(ล้านบาที่)

เป้าหมาย์โคืริงก๊าริ ผลก๊าริดำาเนินงาน

โคิรงการพัฒนา

ระบบส่งและจิำาหน่าย 

ระยะทีั้� 1

1)	 พััฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้า	ให้้สำามารถืรองรับ

ความต้่องการใช้่ไฟฟ้าท่ี่�เพิั�มข่่�นได้้อย่างเพ่ัยงพัอ

2)	 เพิั�มประสิำที่ธิิภูาพัความมั�นคงและความเช่่�อถ่ือได้้ข่อง 

ระบบไฟฟ้า	และลด้ปัญห้าในด้้านการปฏิิบัติ่การและบำารุงรักษา

3)	 เพิั�มข่่ด้ความสำามารถืและประสิำที่ธิิภูาพัข่องระบบส่ำงและ 

ระบบจำำาห้น่ายให้้สำามารถืจ่ำายไฟได้้อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพั 

และปลอด้ภัูย	สำอด้คล้องต่ามมาต่รฐานสำากล

4)	 ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบจำำาห้น่าย

5)	 ติ่ด้ตั่�งและเปล่�ยนห้ม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง	ติ่ด้ตั่�งอ่ปกรณ์ูไฟฟ้า 

ท่ี่�ม่ค่ณูภูาพัและมาต่รฐานท่ี่�สูำงข่่�น	เพ่ั�อปรับปรุงและ 

เช่่�อมโยงระบบจำำาห้น่ายไฟฟ้าในพ่ั�นท่ี่�ธ่ิรกิจำ	อ่ต่สำาห้กรรม 

นิคมอ่ต่สำาห้กรรม	การท่ี่องเท่ี่�ยว	แห้ล่งช่่มช่นต่่าง	ๆ	 

ทัี่�งผูู้้ใช้่ไฟฟ้ารายเดิ้ม	ผูู้้ใช้่ไฟฟ้ารายให้ม่	และพ่ั�นท่ี่�สำำาคัญ	 

ให้้ม่ข่่ด้ความมั�นคงข่องระบบไฟฟ้าท่ี่�สูำงข่่�น

•	 ก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้าและ 

ระบบสำายส่ำง	115	kV

•	 ก่อสำร้าง/ปรับปรุงสำถืาน่ไฟฟ้า	

และระบบไฟฟ้า	115	kV 

เพ่ั�อเพิั�มความมั�นคง	

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงสูำง	

22/33	kV

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงต่�ำา	

62,678.71 ด้ำาเนินการในพ่ั�นท่ี่�	4	ภูาค	แต่่ละภูาคแบ่งพ่ั�นท่ี่�ออกเป็น	 

3	การไฟฟ้าเข่ต่	รวมทัี่�งสิำ�น	12	การไฟฟ้าเข่ต่	โด้ยแต่่ละการไฟฟ้าเข่ต่

ม่การไฟฟ้าจัำงห้วัด้อยู่ในความรับผิู้ด้ช่อบ

ความก้าวห้น้าการด้ำาเนินโครงการ

พััฒนาระบบส่ำงและจำำาห้น่ายระยะท่ี่�	1	

สำถืานะ	ธัินวาคม	2563	

คิด้เป็นร้อยละ	26.15

โคิรงการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าแบบ

โคิรงข่ายไฟฟ้า

ขนาด้เล็กมาก

(Micro Grid) 

ทีั้�อำาเภอแม่สะเรียง

จัิงหวัด้แม่ฮ่องสอน

(1)	 เพ่ั�อศ่กษาและพััฒนาระบบควบค่มโครงข่่ายไฟฟ้าข่นาด้เล็ก	

(Microgrid	Controller)	

(2)	 เพ่ั�อการวางแผู้นและปฏิิบัติ่การระบบไฟฟ้าท่ี่�ม่แห้ล่งผู้ลิต่ไฟฟ้า

ข่นาด้เล็กประเภูที่ต่่าง	ๆ	ให้้สำามารถืใช้่ศักยภูาพัข่องระบบ

ได้้สูำงส่ำด้	เป็นการเพิั�มความมั�นคง	ความเช่่�อถ่ือได้้	และ 

ค่ณูภูาพัข่องระบบไฟฟ้าโด้ยรวม	

(3)	 	เพ่ั�อลด้ระยะเวลาและค่าใช้่จ่ำายในการปฏิิบัติ่การและ 

บำารุงรักษา	ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบผู้ลิต่และจำำาห้น่าย 

ท่ี่�ม่ระยะที่างไกล

(4)	 สำนับสำน่นนโยบายข่องรัฐบาลในการพััฒนาระบบไฟฟ้า 

ในพ่ั�นท่ี่�ให้้เป็นโครงข่่ายไฟฟ้าอัจำฉริยะ	(Smart	Grid)	 

และการผู้ลิต่ไฟฟ้าด้้วยพัลังงานที่ด้แที่น

พ่ั�นท่ี่�ด้ำาเนินการ:	อำาเภูอแม่สำะเร่ยง

จัำงห้วัด้แม่ฮ่องสำอน

ปริมาณูงาน:

(1)	ติ่ด้ตั่�งโห้ลด้เบรคสำวิต่ช์่พัร้อม

ระบบอ่ปกรณ์ูป้องกัน	13	ช่่ด้

(2)	ก่อสำร้างอาคารควบค่ม 

พัร้อมติ่ด้ตั่�งระบบไมโครกริด้	

1	ระบบ

(3)	ติ่ด้ตั่�ง	Battery	Energy	 

Storage	3	MW/1.5	MWh	

1	ช่่ด้

(4)	ติ่ด้ตั่�งระบบส่ำ�อสำาร	1	ระบบ

(5)	ติ่ด้ตั่�งระบบเช่่�อมโยงข้่อมูล	 

1	ระบบ

265 (1)	 เป็นโครงการท่ี่�ต่อบสำนองต่่อแผู้นความมั�นคงด้้านพัลังงานข่อง

ประเที่ศ	ก่อให้้เกิด้ประโยช่น์ต่่อการด้ำาเนินช่่วิต่	พัร้อมทัี่�งสำร้าง

ความปลอด้ภัูยให้้กับที่รัพัย์สิำนข่องประช่าช่น	

(2)	 ระบบผู้ลิต่และจำำาห้น่ายไฟฟ้าในพ่ั�นท่ี่�ม่ประสิำที่ธิิภูาพั	มั�นคง 

และเช่่�อถ่ือได้้	ลด้ปัญห้าไฟฟ้าขั่ด้ข้่อง	และเพิั�มความพ่ังพัอใจำ 

ในค่ณูภูาพัและบริการให้้กับลูกค้า

(3)	 ส่ำงเสำริมการผู้ลิต่ไฟฟ้าด้้วยพัลังงานที่ด้แที่น	ช่่วยให้้การจ่ำายไฟด้้วย

พัลังงานที่ด้แที่นเป็นไปอย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพั	ช่่วยลด้การปล่อยก๊าซึ่

เร่อนกระจำกและผู้ลกระที่บต่่อสิำ�งแวด้ล้อม

(4)	 ลด้ปัญห้าการปฏิิบัติ่การและบำารุงรักษา	ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบ

สำายส่ำงและจำำาห้น่ายไฟฟ้า

(5)	 พััฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพ่ั�นท่ี่�ด้้วยรูปแบบโครงข่่ายไฟฟ้า

ข่นาด้เล็กมาก	(Micro	Grid)	ท่ี่�สำามารถืรองรับเที่คโนโลย่และ

พััฒนาให้้เป็นโครงข่่ายไฟฟ้าอัจำฉริยะ	(Smart	Grid)

ด้ำาเนินโครงการพััฒนาระบบไฟฟ้า 

แบบโครงข่่ายไฟฟ้าข่นาด้เล็กมาก	 

(Micro	Grid)	ท่ี่�อำาเภูอแม่สำะเร่ยง	

จัำงห้วัด้แม่ฮ่องสำอน	แล้วเสำร็จำเม่�อ 

เด่้อนมิถ่ืนายน	2563

รวมงบประมาณโคิรงการทีั้�อยู่ระหว่างด้ำาเนินการ 62,943.71 ล้านบาทั้

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563136

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



โคืริงก๊าริ
ท่ี่�อยู่์ริะหว่างดำาเนินก๊าริ

วัตถุปริะสิงค์ื ริาย์ละเอ่ย์ดก๊าริดำาเนินก๊าริ
เงินลงทุี่น
(ล้านบาที่)

เป้าหมาย์โคืริงก๊าริ ผลก๊าริดำาเนินงาน

โคิรงการพัฒนา

ระบบส่งและจิำาหน่าย 

ระยะทีั้� 1

1)	 พััฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้า	ให้้สำามารถืรองรับ

ความต้่องการใช้่ไฟฟ้าท่ี่�เพิั�มข่่�นได้้อย่างเพ่ัยงพัอ

2)	 เพิั�มประสิำที่ธิิภูาพัความมั�นคงและความเช่่�อถ่ือได้้ข่อง 

ระบบไฟฟ้า	และลด้ปัญห้าในด้้านการปฏิิบัติ่การและบำารุงรักษา

3)	 เพิั�มข่่ด้ความสำามารถืและประสิำที่ธิิภูาพัข่องระบบส่ำงและ 

ระบบจำำาห้น่ายให้้สำามารถืจ่ำายไฟได้้อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพั 

และปลอด้ภัูย	สำอด้คล้องต่ามมาต่รฐานสำากล

4)	 ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบจำำาห้น่าย

5)	 ติ่ด้ตั่�งและเปล่�ยนห้ม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง	ติ่ด้ตั่�งอ่ปกรณ์ูไฟฟ้า 

ท่ี่�ม่ค่ณูภูาพัและมาต่รฐานท่ี่�สูำงข่่�น	เพ่ั�อปรับปรุงและ 

เช่่�อมโยงระบบจำำาห้น่ายไฟฟ้าในพ่ั�นท่ี่�ธ่ิรกิจำ	อ่ต่สำาห้กรรม 

นิคมอ่ต่สำาห้กรรม	การท่ี่องเท่ี่�ยว	แห้ล่งช่่มช่นต่่าง	ๆ	 

ทัี่�งผูู้้ใช้่ไฟฟ้ารายเดิ้ม	ผูู้้ใช้่ไฟฟ้ารายให้ม่	และพ่ั�นท่ี่�สำำาคัญ	 

ให้้ม่ข่่ด้ความมั�นคงข่องระบบไฟฟ้าท่ี่�สูำงข่่�น

•	 ก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้าและ 

ระบบสำายส่ำง	115	kV

•	 ก่อสำร้าง/ปรับปรุงสำถืาน่ไฟฟ้า	

และระบบไฟฟ้า	115	kV 

เพ่ั�อเพิั�มความมั�นคง	

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงสูำง	

22/33	kV

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงต่�ำา	

62,678.71 ด้ำาเนินการในพ่ั�นท่ี่�	4	ภูาค	แต่่ละภูาคแบ่งพ่ั�นท่ี่�ออกเป็น	 

3	การไฟฟ้าเข่ต่	รวมทัี่�งสิำ�น	12	การไฟฟ้าเข่ต่	โด้ยแต่่ละการไฟฟ้าเข่ต่

ม่การไฟฟ้าจัำงห้วัด้อยู่ในความรับผิู้ด้ช่อบ

ความก้าวห้น้าการด้ำาเนินโครงการ

พััฒนาระบบส่ำงและจำำาห้น่ายระยะท่ี่�	1	

สำถืานะ	ธัินวาคม	2563	

คิด้เป็นร้อยละ	26.15

โคิรงการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าแบบ

โคิรงข่ายไฟฟ้า

ขนาด้เล็กมาก

(Micro Grid) 

ทีั้�อำาเภอแม่สะเรียง

จัิงหวัด้แม่ฮ่องสอน

(1)	 เพ่ั�อศ่กษาและพััฒนาระบบควบค่มโครงข่่ายไฟฟ้าข่นาด้เล็ก	

(Microgrid	Controller)	

(2)	 เพ่ั�อการวางแผู้นและปฏิิบัติ่การระบบไฟฟ้าท่ี่�ม่แห้ล่งผู้ลิต่ไฟฟ้า

ข่นาด้เล็กประเภูที่ต่่าง	ๆ	ให้้สำามารถืใช้่ศักยภูาพัข่องระบบ

ได้้สูำงส่ำด้	เป็นการเพิั�มความมั�นคง	ความเช่่�อถ่ือได้้	และ 

ค่ณูภูาพัข่องระบบไฟฟ้าโด้ยรวม	

(3)	 	เพ่ั�อลด้ระยะเวลาและค่าใช้่จ่ำายในการปฏิิบัติ่การและ 

บำารุงรักษา	ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบผู้ลิต่และจำำาห้น่าย 

ท่ี่�ม่ระยะที่างไกล

(4)	 สำนับสำน่นนโยบายข่องรัฐบาลในการพััฒนาระบบไฟฟ้า 

ในพ่ั�นท่ี่�ให้้เป็นโครงข่่ายไฟฟ้าอัจำฉริยะ	(Smart	Grid)	 

และการผู้ลิต่ไฟฟ้าด้้วยพัลังงานที่ด้แที่น

พ่ั�นท่ี่�ด้ำาเนินการ:	อำาเภูอแม่สำะเร่ยง

จัำงห้วัด้แม่ฮ่องสำอน

ปริมาณูงาน:

(1)	ติ่ด้ตั่�งโห้ลด้เบรคสำวิต่ช์่พัร้อม

ระบบอ่ปกรณ์ูป้องกัน	13	ช่่ด้

(2)	ก่อสำร้างอาคารควบค่ม 

พัร้อมติ่ด้ตั่�งระบบไมโครกริด้	

1	ระบบ

(3)	ติ่ด้ตั่�ง	Battery	Energy	 

Storage	3	MW/1.5	MWh	

1	ช่่ด้

(4)	ติ่ด้ตั่�งระบบส่ำ�อสำาร	1	ระบบ

(5)	ติ่ด้ตั่�งระบบเช่่�อมโยงข้่อมูล	 

1	ระบบ

265 (1)	 เป็นโครงการท่ี่�ต่อบสำนองต่่อแผู้นความมั�นคงด้้านพัลังงานข่อง

ประเที่ศ	ก่อให้้เกิด้ประโยช่น์ต่่อการด้ำาเนินช่่วิต่	พัร้อมทัี่�งสำร้าง

ความปลอด้ภัูยให้้กับที่รัพัย์สิำนข่องประช่าช่น	

(2)	 ระบบผู้ลิต่และจำำาห้น่ายไฟฟ้าในพ่ั�นท่ี่�ม่ประสิำที่ธิิภูาพั	มั�นคง 

และเช่่�อถ่ือได้้	ลด้ปัญห้าไฟฟ้าขั่ด้ข้่อง	และเพิั�มความพ่ังพัอใจำ 

ในค่ณูภูาพัและบริการให้้กับลูกค้า

(3)	 ส่ำงเสำริมการผู้ลิต่ไฟฟ้าด้้วยพัลังงานที่ด้แที่น	ช่่วยให้้การจ่ำายไฟด้้วย

พัลังงานที่ด้แที่นเป็นไปอย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพั	ช่่วยลด้การปล่อยก๊าซึ่

เร่อนกระจำกและผู้ลกระที่บต่่อสิำ�งแวด้ล้อม

(4)	 ลด้ปัญห้าการปฏิิบัติ่การและบำารุงรักษา	ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบ

สำายส่ำงและจำำาห้น่ายไฟฟ้า

(5)	 พััฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพ่ั�นท่ี่�ด้้วยรูปแบบโครงข่่ายไฟฟ้า

ข่นาด้เล็กมาก	(Micro	Grid)	ท่ี่�สำามารถืรองรับเที่คโนโลย่และ

พััฒนาให้้เป็นโครงข่่ายไฟฟ้าอัจำฉริยะ	(Smart	Grid)

ด้ำาเนินโครงการพััฒนาระบบไฟฟ้า 

แบบโครงข่่ายไฟฟ้าข่นาด้เล็กมาก	 

(Micro	Grid)	ท่ี่�อำาเภูอแม่สำะเร่ยง	

จัำงห้วัด้แม่ฮ่องสำอน	แล้วเสำร็จำเม่�อ 

เด่้อนมิถ่ืนายน	2563

รวมงบประมาณโคิรงการทีั้�อยู่ระหว่างด้ำาเนินการ 62,943.71 ล้านบาทั้

137การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



โคืริงก๊าริท่ี่�คืาดว่า
จะลงทุี่นใน 3 ปีข้างหน้า

วัตถุปริะสิงค์ื ริาย์ละเอ่ย์ดก๊าริดำาเนินก๊าริ
เงินลงทุี่น
(ล้านบาที่)

เป้าหมาย์โคืริงก๊าริ ผลก๊าริดำาเนินงาน

โคิรงการพัฒนา

ระบบส่งและจิำาหน่าย 

ระยะทีั้� 2 (คิพจิ.2)

1)	 พััฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้าแห่้งให้ม่	 

ให้้เป็นสำถืาน่ไฟฟ้าอัต่โนมัติ่	(Substation	Automation	 

System)	ต่าม	IEC	61850	เพ่ั�อให้้สำามารถืจ่ำายไฟฟ้าได้้ 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพั	ปลอด้ภัูย	สำอด้คล้องต่ามมาต่รฐานสำากล	

และรองรับความต้่องการใช้่ไฟฟ้าท่ี่�เพิั�มข่่�นได้้อย่างเพ่ัยงพัอ

2)	 เพิั�มประสิำที่ธิิภูาพั	ความมั�นคง	และความเช่่�อถ่ือได้้ข่อง 

ระบบไฟฟ้า	ลด้ปัญห้าการปฏิิบัติ่การบำารุงรักษา	และ 

ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบจำำาห้น่าย

3)	 ปรับปรุงและเช่่�อมโยงระบบจำำาห้น่ายไฟฟ้าพ่ั�นท่ี่�ธ่ิรกิจำ	

อ่ต่สำาห้กรรม	นิคมอ่ต่สำาห้กรรม	และพ่ั�นท่ี่�สำำาคัญ 

ให้้ม่ข่่ด้ความมั�นคงข่องระบบไฟฟ้าท่ี่�สูำงข่่�น

•	 ก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้าและ 

ระบบสำายส่ำง	115	kV

•	 ก่อสำร้าง/ปรับปรุงสำถืาน่ไฟฟ้า	

และระบบไฟฟ้า	115	kV	 

เพ่ั�อเพิั�มความมั�นคง	

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงสูำง	

22/33	kV

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงต่�ำา	

77,334 ด้ำาเนินการในพ่ั�นท่ี่�	4	ภูาค	แต่่ละภูาคแบ่งพ่ั�นท่ี่�ออกเป็น	

3	การไฟฟ้าเข่ต่	รวมทัี่�งสิำ�น	12	การไฟฟ้าเข่ต่	โด้ยแต่่ละ

การไฟฟ้าเข่ต่ม่การไฟฟ้าจัำงห้วัด้อยู่ในความรับผิู้ด้ช่อบ

•	 คณูะรัฐมนต่ร่ให้้ความเห้็นช่อบ

โครงการ	คพัจำ.2	 

เม่�อวันที่่�	26	พัฤษภูาคม	2563

•	 ปัจำจำุบันแต่่งต่ั�งรองผูู้้ว่าการ 

การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	สำายงาน

ก่อสำร้างและบริห้ารโครงการ 

เป็นผูู้้อำานวยการโครงการ

โคิรงการพัฒนา 

ระบบไฟฟ้าแบบ 

โคิรงข่ายไฟฟ้า 

ขนาด้เล็กมาก 

(Micro Grid)

บนพื�นทีั้�เกาะพะลวย 

จัิงหวัด้สุราษฎร์ธานี

(1)	 เพ่ั�อสำามารถืจ่ำายไฟให้้ประช่าช่นผูู้้ใช้่ไฟบนเกาะพัะลวย 

ท่ี่�ไม่ม่ไฟฟ้าใช้่ต่ามนโยบายข่องรัฐบาล

(2)	 สำามารถืบริห้ารและจัำด้การระบบพัลังงานไฟฟ้า 

ให้้ม่ประสิำที่ธิิภูาพั

(3)	 สำนับสำน่นการผู้ลิต่ไฟฟ้าจำากพัลังงานห้ม่นเว่ยนและ 

ระบบกักเก็บพัลังงาน

(4)	 ลด้การใช้่น�ำามันด่้เซึ่ลในการผู้ลิต่พัลังงานไฟฟ้า

พ่ั�นท่ี่�ด้ำาเนินการ:	เกาะพัะลวย	

จัำงห้วัด้ส่ำราษฎร์ธิาน่

ปริมาณูงาน:

(1)	 พัลังงานแสำงอาที่ิต่ย์	 

1,000	kWp

(2)	 ระบบกำาเนิด้ไฟฟ้าด้่เซึ่ล	 

600	kW

(3)	 	ระบบกักเก็บพัลังงาน	 

500	kW/1,500	kWh

(4)	 อาคารระบบควบค่มโครงข่่าย

ไฟฟ้าข่นาด้เล็กมาก	(Micro	

Grid)	

(5)	 ระบบควบค่ม	Micro	Grid	

(6)	 ต่ิด้ต่ั�งอ่ปกรณู์ต่ัด้ต่่อวงจำรและ

ระบบสำ่�อสำารในระบบจำำาห้น่าย	

	 -	 	แรงสำูง	(50	SAC)	 

3.7	วงจำร-กม.

	 -	 	แรงต่�ำา	(50	AW)	 

2.5	วงจำร-กม.

(7)	 ห้ม้อแปลงจำำาห้น่าย	400	kVA

172 การพััฒนาระบบไฟฟ้าให้้สำามารถืรองรับความต้่องการใช้่ไฟฟ้า 

ข่องเกาะพัะลวยได้้อย่างเพ่ัยงพัอ	ภูายใต้่กรอบระยะเวลา 

วงเงินด้ำาเนินการข่องโครงการ

•	 คณูะรัฐมนต่ร่ให้้ความเห็้นช่อบ

โครงการพััฒนาระบบไฟฟ้า 

แบบโครงข่่ายไฟฟ้าข่นาด้เล็กมาก	 

(Micro	Grid)	บนพ่ั�นท่ี่� 

เกาะพัะลวย	จัำงห้วัด้ส่ำราษฎร์ธิาน่	 

เม่�อวันท่ี่�	21 กรกฎาคม	2563

•	 ปัจำจุำบันอยู่ระห้ว่างการพิัจำารณูา

ความเห้มาะสำมข่องท่ี่�ดิ้น

รวมงบประมาณโคิรงการทีั้�คิาด้ว่าจิะลงทุั้นในอีก 3 ปีข้างหน้า 77,506 ล้านบาทั้

รวมทัั้�งสิ�น 140,449.71 ล้านบาทั้

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563138

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



โคืริงก๊าริท่ี่�คืาดว่า
จะลงทุี่นใน 3 ปีข้างหน้า

วัตถุปริะสิงค์ื ริาย์ละเอ่ย์ดก๊าริดำาเนินก๊าริ
เงินลงทุี่น
(ล้านบาที่)

เป้าหมาย์โคืริงก๊าริ ผลก๊าริดำาเนินงาน

โคิรงการพัฒนา

ระบบส่งและจิำาหน่าย 

ระยะทีั้� 2 (คิพจิ.2)

1)	 พััฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้าแห่้งให้ม่	 

ให้้เป็นสำถืาน่ไฟฟ้าอัต่โนมัติ่	(Substation	Automation	 

System)	ต่าม	IEC	61850	เพ่ั�อให้้สำามารถืจ่ำายไฟฟ้าได้้ 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพั	ปลอด้ภัูย	สำอด้คล้องต่ามมาต่รฐานสำากล	

และรองรับความต้่องการใช้่ไฟฟ้าท่ี่�เพิั�มข่่�นได้้อย่างเพ่ัยงพัอ

2)	 เพิั�มประสิำที่ธิิภูาพั	ความมั�นคง	และความเช่่�อถ่ือได้้ข่อง 

ระบบไฟฟ้า	ลด้ปัญห้าการปฏิิบัติ่การบำารุงรักษา	และ 

ลด้ห้น่วยสูำญเส่ำยในระบบจำำาห้น่าย

3)	 ปรับปรุงและเช่่�อมโยงระบบจำำาห้น่ายไฟฟ้าพ่ั�นท่ี่�ธ่ิรกิจำ	

อ่ต่สำาห้กรรม	นิคมอ่ต่สำาห้กรรม	และพ่ั�นท่ี่�สำำาคัญ 

ให้้ม่ข่่ด้ความมั�นคงข่องระบบไฟฟ้าท่ี่�สูำงข่่�น

•	 ก่อสำร้างสำถืาน่ไฟฟ้าและ 

ระบบสำายส่ำง	115	kV

•	 ก่อสำร้าง/ปรับปรุงสำถืาน่ไฟฟ้า	

และระบบไฟฟ้า	115	kV	 

เพ่ั�อเพิั�มความมั�นคง	

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงสูำง	

22/33	kV

•	 ก่อสำร้างระบบจำำาห้น่ายแรงต่�ำา	

77,334 ด้ำาเนินการในพ่ั�นท่ี่�	4	ภูาค	แต่่ละภูาคแบ่งพ่ั�นท่ี่�ออกเป็น	

3	การไฟฟ้าเข่ต่	รวมทัี่�งสิำ�น	12	การไฟฟ้าเข่ต่	โด้ยแต่่ละ

การไฟฟ้าเข่ต่ม่การไฟฟ้าจัำงห้วัด้อยู่ในความรับผิู้ด้ช่อบ

•	 คณูะรัฐมนต่ร่ให้้ความเห้็นช่อบ

โครงการ	คพัจำ.2	 

เม่�อวันที่่�	26	พัฤษภูาคม	2563

•	 ปัจำจำุบันแต่่งต่ั�งรองผูู้้ว่าการ 

การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	สำายงาน

ก่อสำร้างและบริห้ารโครงการ 

เป็นผูู้้อำานวยการโครงการ

โคิรงการพัฒนา 

ระบบไฟฟ้าแบบ 

โคิรงข่ายไฟฟ้า 

ขนาด้เล็กมาก 

(Micro Grid)

บนพื�นทีั้�เกาะพะลวย 

จัิงหวัด้สุราษฎร์ธานี

(1)	 เพ่ั�อสำามารถืจ่ำายไฟให้้ประช่าช่นผูู้้ใช้่ไฟบนเกาะพัะลวย 

ท่ี่�ไม่ม่ไฟฟ้าใช้่ต่ามนโยบายข่องรัฐบาล

(2)	 สำามารถืบริห้ารและจัำด้การระบบพัลังงานไฟฟ้า 

ให้้ม่ประสิำที่ธิิภูาพั

(3)	 สำนับสำน่นการผู้ลิต่ไฟฟ้าจำากพัลังงานห้ม่นเว่ยนและ 

ระบบกักเก็บพัลังงาน

(4)	 ลด้การใช้่น�ำามันด่้เซึ่ลในการผู้ลิต่พัลังงานไฟฟ้า

พ่ั�นท่ี่�ด้ำาเนินการ:	เกาะพัะลวย	

จัำงห้วัด้ส่ำราษฎร์ธิาน่

ปริมาณูงาน:

(1)	 พัลังงานแสำงอาที่ิต่ย์	 

1,000	kWp

(2)	 ระบบกำาเนิด้ไฟฟ้าด้่เซึ่ล	 

600	kW

(3)	 	ระบบกักเก็บพัลังงาน	 

500	kW/1,500	kWh

(4)	 อาคารระบบควบค่มโครงข่่าย

ไฟฟ้าข่นาด้เล็กมาก	(Micro	

Grid)	

(5)	 ระบบควบค่ม	Micro	Grid	

(6)	 ต่ิด้ต่ั�งอ่ปกรณู์ต่ัด้ต่่อวงจำรและ

ระบบสำ่�อสำารในระบบจำำาห้น่าย	

	 -	 	แรงสำูง	(50	SAC)	 

3.7	วงจำร-กม.

	 -	 	แรงต่�ำา	(50	AW)	 

2.5	วงจำร-กม.

(7)	 ห้ม้อแปลงจำำาห้น่าย	400	kVA

172 การพััฒนาระบบไฟฟ้าให้้สำามารถืรองรับความต้่องการใช้่ไฟฟ้า 

ข่องเกาะพัะลวยได้้อย่างเพ่ัยงพัอ	ภูายใต้่กรอบระยะเวลา 

วงเงินด้ำาเนินการข่องโครงการ

•	 คณูะรัฐมนต่ร่ให้้ความเห็้นช่อบ

โครงการพััฒนาระบบไฟฟ้า 

แบบโครงข่่ายไฟฟ้าข่นาด้เล็กมาก	 

(Micro	Grid)	บนพ่ั�นท่ี่� 

เกาะพัะลวย	จัำงห้วัด้ส่ำราษฎร์ธิาน่	 

เม่�อวันท่ี่�	21 กรกฎาคม	2563

•	 ปัจำจุำบันอยู่ระห้ว่างการพิัจำารณูา

ความเห้มาะสำมข่องท่ี่�ดิ้น

รวมงบประมาณโคิรงการทีั้�คิาด้ว่าจิะลงทุั้นในอีก 3 ปีข้างหน้า 77,506 ล้านบาทั้

รวมทัั้�งสิ�น 140,449.71 ล้านบาทั้

139การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ห้มายเห้ต่่:	ข่้อมูลจำากสำ่วนบริห้ารและพััฒนาเที่คโนโลย่การที่ะเบ่ยน	สำำานักบริห้ารการที่ะเบ่ยน	กรมการปกครอง	สำถืานะ	31	ธิันวาคม	2563	

ก๊าริเข้าถึงบริิก๊าริด้านไฟฟ้า [former EU23]

รายละเอ่ยดู 2560 25622561 2563

จำานวน (คืรัิวเรืิอน)

จำ�นวนครัวเรือนท้ังหมดท่ัวประเทศไทย

มีไฟฟ้�ใช้แล้ว

 • ปักเสำาพาดูสำาย

 • ใช้้ไฟระบบโซลาร์เซลล์

 • อ่�น ๆ (ไฟจากห้น�วัยงานอ่�น ๆ เช้�น
  พ่�นทุ่�ทุห้าร การปิโติรเล่ยมแห้�งประเทุศไทุย 
  กรมอนุรักษ์พลังงาน กรมช้ลประทุาน 
  ไฟฟ้าเอกช้น ขึ้อยกเล่กโครงการ
  เน่�องจากราษฎรย้ายถ่ื�นฐาน)

คงเหลือ

 • อยู�ในพ่�นทุ่�ปกต่ิและอยู�ระห้วั�างรอจัดูเข้ึ้าโครงการ

 • อยู�ในพ่�นทุ่�ห้วังห้้าม แติ�ห้น�วัยงานเจ้าขึ้องพ่�นทุ่�
  อนุญาติให้้เข้ึ้าดูำาเน่นการขึ้ยายเขึ้ติแล้วั

 • อยู�ในพ่�นทุ่�ห้วังห้้าม เช้�น เขึ้ติป่าสำงวัน เขึ้ติอุทุยาน  
  พ่�นทุ่�ปกครองราช้การทุห้าร ฯลฯ ต้ิองขึ้ออนุญาติ
  ห้น�วัยงานทุ่�เก่�ยวัข้ึ้อง

 • ไม�สำามารถืขึ้ยายเขึ้ติระบบไฟฟ้าไดู้เน่�องจาก
  ไม�อยู�ในห้ลักเกณฑ์์การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

21,513,363

21,464,395

21,400,658

62,244

1,493

48,968

22,296

771

25,453

448

21,885,053

21,834,757

21,772,856

59,925

1,976

50,296

23,559

436

25,794

507

22,276,963

22,231,831

22,171,477

58,418

1,936

45,132

20,458

-

24,170

504

22,614,562

22,557,122

22,499,889

55,297

1,936

57,440

17,484

-

38,125

1,831

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563140

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก





แนวที่าง/มาตริก๊าริ DSM
(Demand Side 
Management)

วัตถุปริะสิงค์ื ก๊ลุ่ม
ก๊ลุ่มเป้าหมาย์

ท่ี่�ดำาเนินก๊าริในปี 2563
เที่คืโนโลย่์/ 

แนวที่างก๊าริปรัิบปรุิง
วิธ่ิก๊าริ

ปริะเมินผลปริะหยั์ด

ผลปริะหยั์ด 
ปี 2563
(GWh)

งบปริะมาณ
(ล้านบาที่)

การให้บริการด้้านการจัิด้การ

พลังงานในภาคิธุรกิจิและ

อุตสาหกรรม

สำนับสำน่นการใช้่พัลังงาน 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพัในภูาคธ่ิรกิจำ

และอ่ต่สำาห้กรรม

กลุ่มภาคิธุรกิจิ บริษัที่	เอสำเอไอซ่ึ่	มอเต่อร์-ซ่ึ่พ่ั	จำำากัด้ เปล่�ยนห้ลอด้ไฟทัี่�งห้มด้เป็นห้ลอด้ประห้ยัด้พัลังงานแบบ	LED IPMVP	Option	A 1.53 0.15

โรงแรมศร่อู่ที่องแกรนด์้โฮเที่ล เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบแยกส่ำวน IPMVP	Option	A 0.37 0.15

โรงแรมวาสิำฏิฐ่	ซิึ่ต่่�	โฮเที่ล เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบแยกส่ำวน IPMVP	Option	A 0.1 0.15

โรงแรมสำองพัันบ่ร่ 1)	 	เปล่�ยน	Chiller	เป็น	Oil-Free	Magnetic	Bearing	VSD	

Centrifugal	Chiller

2)	 	ติ่ด้ตั่�ง	VSD	เพ่ั�อควบค่มความเร็วมอเต่อร์

IPMVP	Option	A 0.43 0.15

บริษัที่	สำยามแม็คโคร	จำำากัด้ ติ่ด้ตั่�ง	VSD	เพ่ั�อควบค่มความเร็วมอเต่อร์ IPMVP	Option	A 0.07 0.15

บริษัที่	เสำริมไที่ยคอมเพัล็กซ์ึ่	จำำากัด้ เปล่�ยนห้ลอด้ไฟทัี่�งห้มด้เป็นห้ลอด้ประห้ยัด้พัลังงานแบบ	LED IPMVP	Option	A 0.503 0.15

กลุ่ม

อุตสาหกรรม

บริษัที่	ไที่ยแอลกอฮอล์	จำำากัด้	(มห้าช่น),

บริษัที่	สิำนเอกพัาณิูช่ย์	จำำากัด้

1)	 ติ่ด้ตั่�ง	VSD	ท่ี่�	Cooling	Tower

2)	 เปล่�ยนใบพััด้ลมท่ี่�	Cooling	Tower

3)	 ลด้ลมรั�ว

4)	 เปล่�ยน	Steam	Trap	ท่ี่�ช่ำารุด้

IPMVP	Option	A,	B 2.589 0.15

โรงงานการยาสูำบแห่้งประเที่ศไที่ย 1)	 เปล่�ยน	Chiller	เป็น	Oil-Free	Magnetic	Bearing

2)	 เปล่�ยน	Air	Compressor	ให้้ม่ประสิำที่ธิิภูาพัสูำงข่่�น

3)	 เปล่�ยนเป็นห้ลอด้ไฟประห้ยัด้พัลังงานแบบ	LED

IPMVP	Option	A,	B 5.9 0.15

ห้จำก.เอกนิติ่พัลกรายดิ้�ง 1)	ติ่ด้ตั่�งระบบ	Auto	Drain	ท่ี่�ถัืงเก็บอากาศ

2)	ปิด้ปั�มลมช่่วงพัักเท่ี่�ยง

IPMVP	Option	A,	B 0.144 0.15

บริษัที่	พัลายงามพัาราวู้ด้	จำำากัด้ 1)	ติ่ด้ตั่�ง	VSD	เพ่ั�อควบค่มความเร็วมอเต่อร์

2)	เปล่�ยนไปใช้่มอเต่อร์ประสิำที่ธิิภูาพัสูำง

3)	เปล่�ยนสำายพัาน

4)	บำารุงรักษาสำายพัาน

IPMVP	Option	A,	B 0.511 0.15

บริษัที่	เอเอ	รับเบอร์	จำำากัด้ 1)	 เพิั�มประสิำที่ธิิภูาพัในระบบอัด้อากาศ

2)	 เปล่�ยนไปใช้่มอเต่อร์ประสิำที่ธิิภูาพัสูำง

3)	 ลด้ลมรั�ว

IPMVP	Option	A,	B 0.05 0.15

ก๊าริบริิหาริจัดก๊าริด้านก๊าริใช้ไฟฟ้าที่่�สิำาคืัญ [former EU7]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563142

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



แนวที่าง/มาตริก๊าริ DSM
(Demand Side 
Management)

วัตถุปริะสิงค์ื ก๊ลุ่ม
ก๊ลุ่มเป้าหมาย์

ท่ี่�ดำาเนินก๊าริในปี 2563
เที่คืโนโลย่์/ 

แนวที่างก๊าริปรัิบปรุิง
วิธ่ิก๊าริ

ปริะเมินผลปริะหยั์ด

ผลปริะหยั์ด 
ปี 2563
(GWh)

งบปริะมาณ
(ล้านบาที่)

การให้บริการด้้านการจัิด้การ

พลังงานในภาคิธุรกิจิและ

อุตสาหกรรม

สำนับสำน่นการใช้่พัลังงาน 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพัในภูาคธ่ิรกิจำ

และอ่ต่สำาห้กรรม

กลุ่มภาคิธุรกิจิ บริษัที่	เอสำเอไอซ่ึ่	มอเต่อร์-ซ่ึ่พ่ั	จำำากัด้ เปล่�ยนห้ลอด้ไฟทัี่�งห้มด้เป็นห้ลอด้ประห้ยัด้พัลังงานแบบ	LED IPMVP	Option	A 1.53 0.15

โรงแรมศร่อู่ที่องแกรนด์้โฮเที่ล เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบแยกส่ำวน IPMVP	Option	A 0.37 0.15

โรงแรมวาสิำฏิฐ่	ซิึ่ต่่�	โฮเที่ล เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบแยกส่ำวน IPMVP	Option	A 0.1 0.15

โรงแรมสำองพัันบ่ร่ 1)	 	เปล่�ยน	Chiller	เป็น	Oil-Free	Magnetic	Bearing	VSD	

Centrifugal	Chiller

2)	 	ติ่ด้ตั่�ง	VSD	เพ่ั�อควบค่มความเร็วมอเต่อร์

IPMVP	Option	A 0.43 0.15

บริษัที่	สำยามแม็คโคร	จำำากัด้ ติ่ด้ตั่�ง	VSD	เพ่ั�อควบค่มความเร็วมอเต่อร์ IPMVP	Option	A 0.07 0.15

บริษัที่	เสำริมไที่ยคอมเพัล็กซ์ึ่	จำำากัด้ เปล่�ยนห้ลอด้ไฟทัี่�งห้มด้เป็นห้ลอด้ประห้ยัด้พัลังงานแบบ	LED IPMVP	Option	A 0.503 0.15

กลุ่ม

อุตสาหกรรม

บริษัที่	ไที่ยแอลกอฮอล์	จำำากัด้	(มห้าช่น),

บริษัที่	สิำนเอกพัาณิูช่ย์	จำำากัด้

1)	 ติ่ด้ตั่�ง	VSD	ท่ี่�	Cooling	Tower

2)	 เปล่�ยนใบพััด้ลมท่ี่�	Cooling	Tower

3)	 ลด้ลมรั�ว

4)	 เปล่�ยน	Steam	Trap	ท่ี่�ช่ำารุด้

IPMVP	Option	A,	B 2.589 0.15

โรงงานการยาสูำบแห่้งประเที่ศไที่ย 1)	 เปล่�ยน	Chiller	เป็น	Oil-Free	Magnetic	Bearing

2)	 เปล่�ยน	Air	Compressor	ให้้ม่ประสิำที่ธิิภูาพัสูำงข่่�น

3)	 เปล่�ยนเป็นห้ลอด้ไฟประห้ยัด้พัลังงานแบบ	LED

IPMVP	Option	A,	B 5.9 0.15

ห้จำก.เอกนิติ่พัลกรายดิ้�ง 1)	ติ่ด้ตั่�งระบบ	Auto	Drain	ท่ี่�ถัืงเก็บอากาศ

2)	ปิด้ปั�มลมช่่วงพัักเท่ี่�ยง

IPMVP	Option	A,	B 0.144 0.15

บริษัที่	พัลายงามพัาราวู้ด้	จำำากัด้ 1)	ติ่ด้ตั่�ง	VSD	เพ่ั�อควบค่มความเร็วมอเต่อร์

2)	เปล่�ยนไปใช้่มอเต่อร์ประสิำที่ธิิภูาพัสูำง

3)	เปล่�ยนสำายพัาน

4)	บำารุงรักษาสำายพัาน

IPMVP	Option	A,	B 0.511 0.15

บริษัที่	เอเอ	รับเบอร์	จำำากัด้ 1)	 เพิั�มประสิำที่ธิิภูาพัในระบบอัด้อากาศ

2)	 เปล่�ยนไปใช้่มอเต่อร์ประสิำที่ธิิภูาพัสูำง

3)	 ลด้ลมรั�ว

IPMVP	Option	A,	B 0.05 0.15

143การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



แนวที่าง/มาตริก๊าริ DSM
(Demand Side 
Management)

วัตถุปริะสิงค์ื ก๊ลุ่ม
ก๊ลุ่มเป้าหมาย์

ท่ี่�ดำาเนินก๊าริในปี 2563
เที่คืโนโลย่์/ 

แนวที่างก๊าริปรัิบปรุิง
วิธ่ิก๊าริ

ปริะเมินผลปริะหยั์ด

ผลปริะหยั์ด 
ปี 2563
(GWh)

งบปริะมาณ
(ล้านบาที่)

การให้บริการด้้านการจัิด้การ

พลังงานในภาคิธุรกิจิและ

อุตสาหกรรม

สำนับสำน่นการใช้่พัลังงาน 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพัในภูาคธ่ิรกิจำ

และอ่ต่สำาห้กรรม

ภาคิสถาบัน โรงพัยาบาลค่ายส่ำรนาร่ 1)	ติ่ด้ตั่�ง	VSD	ท่ี่�ปั�มนำ�า	Chiller	จำำานวน	2	ช่่ด้

2)	ปิด้ปั�มนำ�าเย็นบางเคร่�องในช่่วงท่ี่�ม่โห้ลด้น้อย

IPMVP	Option	A,	B 0.501 0.15

รวม 12.698 1.8

งานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ในภาคิรัฐ

สำนับสำน่นการใช้่พัลังงาน 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพัในภูาครัฐ

ภาคิสถาบัน มห้าวิที่ยาลัยรามคำาแห้ง เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบรวมศูนย์	(Chiller)	ประสิำที่ธิิภูาพัสูำง 

จำำานวน	15	เคร่�อง

IPMVP	Option	B 5.02 1

รวม 5.02 1

งานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ในสำานักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคิ

กลุ่มภาคิธุรกิจิ อาคารสำำานักงานการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบแยกส่ำวนในอาคาร	

สำำานักงานให้ญ่การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	จำำานวน	90	เคร่�อง

IPMVP	Option	A 0.15 2.34

รวม 0.15 2.34

รวมทัั้�งสิ�น 17.868 5.14

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563144

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



แนวที่าง/มาตริก๊าริ DSM
(Demand Side 
Management)

วัตถุปริะสิงค์ื ก๊ลุ่ม
ก๊ลุ่มเป้าหมาย์

ท่ี่�ดำาเนินก๊าริในปี 2563
เที่คืโนโลย่์/ 

แนวที่างก๊าริปรัิบปรุิง
วิธ่ิก๊าริ

ปริะเมินผลปริะหยั์ด

ผลปริะหยั์ด 
ปี 2563
(GWh)

งบปริะมาณ
(ล้านบาที่)

การให้บริการด้้านการจัิด้การ

พลังงานในภาคิธุรกิจิและ

อุตสาหกรรม

สำนับสำน่นการใช้่พัลังงาน 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพัในภูาคธ่ิรกิจำ

และอ่ต่สำาห้กรรม

ภาคิสถาบัน โรงพัยาบาลค่ายส่ำรนาร่ 1)	ติ่ด้ตั่�ง	VSD	ท่ี่�ปั�มนำ�า	Chiller	จำำานวน	2	ช่่ด้

2)	ปิด้ปั�มนำ�าเย็นบางเคร่�องในช่่วงท่ี่�ม่โห้ลด้น้อย

IPMVP	Option	A,	B 0.501 0.15

รวม 12.698 1.8

งานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ในภาคิรัฐ

สำนับสำน่นการใช้่พัลังงาน 

อย่างม่ประสิำที่ธิิภูาพัในภูาครัฐ

ภาคิสถาบัน มห้าวิที่ยาลัยรามคำาแห้ง เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบรวมศูนย์	(Chiller)	ประสิำที่ธิิภูาพัสูำง 

จำำานวน	15	เคร่�อง

IPMVP	Option	B 5.02 1

รวม 5.02 1

งานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ในสำานักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคิ

กลุ่มภาคิธุรกิจิ อาคารสำำานักงานการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค เปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศแบบแยกส่ำวนในอาคาร	

สำำานักงานให้ญ่การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	จำำานวน	90	เคร่�อง

IPMVP	Option	A 0.15 2.34

รวม 0.15 2.34

รวมทัั้�งสิ�น 17.868 5.14

ห้มายเห้ต่่:	 -	 	ข่้อมูลจำากรายงานผู้ลการด้ำาเนินงานโครงการนำาร่องมาต่รการส่ำงเสำริมการเพิั�มประสิำที่ธิิภูาพัการใช้่พัลังงานสำำาห้รับผูู้้ผู้ลิต่และจำำาห้น่ายพัลังงาน	
(Energy	Efficiency	Resource	Standards:	EERS)	ปี	2563

	 	 -	 	วธ่ิิการประเมนิผู้ลประห้ยดั้	โด้ยการต่รวจำวัด้การใช่พ้ัลงังานกอ่นและห้ลงัการปรบัปรงุอป่กรณู	์ต่ามคูม่อ่มาต่รฐานการต่รวจำวดั้และพัสิำจูำนผ์ู้ลประห้ยดั้ 
ข่องกรมพััฒนาพัลังงานที่ด้แที่นและอน่รักษ์พัลังงาน	(พัพั.)	ซึ่่�งอ้างอิงต่าม	International	Performance	Measurement	and	Verification	 
Protocol	(IPMVP)	ซึ่่�งเป็นระเบย่บวิธ่ิอา้งอิงสำำาห้รบัการต่รวจำวัด้และพิัสำจูำนผ์ู้ลประห้ยดั้ที่่�พััฒนาข่่�นโด้ย	EVO	(Efficiency	Valuation	Organization)	 
เพั่�อนำามาช่่วยกระต่่้นการลงที่่นในโครงการด้้านการอน่รักษ์พัลังงาน	โด้ยม่ที่างเล่อกในการพัิสำูจำน์ผู้ล	ด้ังน่�

	 	 	 Option	A:		วัด้ย่อยเฉพัาะต่ัวแปรห้ลัก	(Retrofit	Isolation:	Measure	Key	Parameters)	ต่รวจำวัด้เฉพัาะต่ัวแปรห้ลัก	(Key	Parameter)	ที่่�ม่ผู้ลต่่อ
ผู้ลประห้ยัด้	รปูแบบการต่รวจำวัด้เปน็แบบช่ั�วข่ณูะระยะสัำ�นห้รอ่ต่่อเน่�อง	ข่่�นกบัต่วัแปรนั�นคงที่่�ห้รอ่ไม	่ค่าที่่�ไม่ใช่ต้่วัแปรห้ลักให้ค้า่ประเมนิ
จำากอด้่ต่ข่้อมูลผูู้้ผู้ลิต่ห้ร่อแห้ล่งอ้างอิง	แต่่ต่้องแสำด้งที่่�มาและความสำมเห้ต่่สำมผู้ล	และม่การวิเคราะห้์ค่าความไม่แน่นอน

	 	 	 Option	B:	 	วัด้ย่อยที่่กต่ัวแปร	(Retrofit	Isolation:	Measure	All	Parameters)	ต่รวจำที่่กต่ัวแปร	รูปแบบการวัด้ระยะสำั�น	จำนถื่งต่รวจำวัด้ต่่อเน่�อง
ข่่�นกับลักษณูะการเปล่�ยนแปลงข่องต่ัวแปรนั�นและระยะเวลารายงานผู้ล

	 	 	 Option	C:		ดู้ใบเสำร็จำ	(Whole	Facility)	 วัด้การใช้่พัลังงานรวมที่ั�งโรงงานจำากใบเสำร็จำ	และต่รวจำวัด้ต่่อเน่�องต่ลอด้ช่่วงการรายงานผู้ล	และปรับ	
Baseline	ต่ามต่ัวแปรอิสำระที่่�เปล่�ยนแปลง

	 	 	 Option	D:		แบบจำำาลอง	(Calibrated	Simulation)	ห้าผู้ลประห้ยดั้จำากการใช่แ้บบจำำาลอง	(Simulation)	กรณูด่้ำาเนนิมาต่รการและไมด่้ำาเนนิมาต่รการ	
โด้ยม่การสำอบเที่่ยบให้้เห้็นว่าแบบจำำาลองม่ความเที่่�ยงต่รง

	 	 -	 	อ่ปกรณู์ควบค่มความเร็วรอบมอเต่อร์	(Variable	Speed	Drive:	VSD)

145การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ห้มายเห้ต่่:	 พนักงาน	ห้มายถ่ืง	(1)	กล่่มผูู้้บริห้าร	ได้้แก่	รองผูู้้ว่าการฯ,	ผูู้้ช่่วยผูู้้ว่าการฯ/ผูู้้อำานวยการไฟฟ้าเข่ต่/ผูู้้อำานวยการสำำานักต่รวจำสำอบภูายใน/ผูู้้อำานวยการสำำานัก 
	 	 กฎห้มาย/ผูู้้อำานวยการสำำานักผูู้้ว่าการ,	 ผูู้้อำานวยการฝ่าย/ผูู้้จัำด้การประจำำาการไฟฟ้าเข่ต่/ผูู้้จัำด้การการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	ชั่�น	1,	รองผูู้้อำานวยการฝ่าย,	 
	 	 ผูู้้อำานวยการกอง,	ผูู้้อำานวยการศูนย์,	 ผูู้้อำานวยการโรงเร่ยนช่่างการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค,	ผูู้้จัำด้การการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	ชั่�น	2	-	3	และต่ำาแห้น่งเท่ี่ยบเท่ี่า,	 
	 	 รอง/ผูู้้ช่่วยผูู้้อำานวยการกอง,	รอง/ผูู้้ช่่วยผูู้้อำานวยการศูนย์,	รอง/ผูู้้ช่่วยผูู้้อำานวยการโรงเร่ยนช่่างการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค,	รองผูู้้จัำด้การการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	 
	 	 ชั่�น	1	-	2,	 ผูู้้จัำด้การการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคสำาข่า,	 ผูู้้ช่่วยผูู้้จัำด้การการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	ชั่�น	3,	หั้วห้น้าแผู้นก,	 ผูู้้จัำด้การการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคสำาข่าย่อย,	 
	 	 ผูู้้ช่่วยหั้วห้น้าแผู้นก	(2)	กล่่มเช่่�ยวช่าญ	ได้้แก่	ผูู้้เช่่�ยวช่าญระดั้บ	12	-	13,	นักวิช่าการระดั้บ	9	-	11,	ผูู้้ช่ำานาญการระดั้บ	9,	ผูู้้ช่ำานาญการระดั้บ	8,	นักวิช่าการ 
	 	 ระดั้บ	7	-	8,	พันักงานวิช่าช่่พัระดั้บ	7	และ	(3)	กล่่มพันักงานปฏิิบัติ่การ	ได้้แก่	นักวิช่าการ/พันักงานวิช่าช่่พัระดั้บ	4	-	6,	พันักงานวิช่าช่่พัระดั้บ	2	-	3
  ลูกจ้ิาง	ห้มายถ่ืง	 ลูกจ้ำางรายเด่้อน	 ผูู้้ซ่ึ่�งต่กลงที่ำางานให้้แก่นายจ้ำาง	 เพ่ั�อรับค่าจ้ำางเป็นรายเด่้อน	 ซ่ึ่�งจ้ำางต่ามแผู้นอัต่รากำาลัง	รวมถ่ืงจ้ำางประจำำา 
	 	 สำำานักผูู้้ว่าการ,	สำำานักรองผูู้้ว่าการ	และสำำานักผูู้้ช่่วยผูู้้ว่าการ	เช่่น	พันักงานขั่บรถืยนต์่	แม่บ้าน	เป็นต้่น	[403-1]

จำานวนริวมพิ่นัก๊งานจำาแนก๊ตามเพิ่ศ [102-8] เพศช้าย เพศห้ญ่ง รวัม

พนักงาน (คน)
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เพศช้าย เพศห้ญ่ง รวัมลูกจ้าง (คน)
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รวัมทัุ�งส่ำ�น 35,874 35,661 35,532 34,945 34,435

People

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563146

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



จำานวนริวมพิ่นัก๊งานจำาแนก๊ตามพิ่ื้นที่่�ปฏิบัติงาน [102-8]

กลุ�มพนักงาน 

กลุ�มลูกจ้าง

ปี 2559 
จำานวัน (คน)

สำำานักงานให้ญ่
4,137
ภูาคเห้น่อ
6,099 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
6,980
ภูาคกลาง
7,268
ภูาคใต้่

5,624

ริวม 30,108

สำำานักงานให้ญ่
4,105
ภูาคเห้น่อ
6,023

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
6,912
ภูาคกลาง
7,196
ภูาคใต้่

5,599

ริวม 29,835

สำำานักงานให้ญ่
4,040
ภูาคเห้น่อ
5,769 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
6,786
ภูาคกลาง
7,054
ภูาคใต้่

5,435

ริวม 29,084

สำำานักงานให้ญ่
4,128
ภูาคเห้น่อ
5,926 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
6,944
ภูาคกลาง
7,103
ภูาคใต้่

5,558

ริวม 29,659

สำำานักงานให้ญ่
3,917
ภูาคเห้น่อ
5,572 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
6,610
ภูาคกลาง
6,953
ภูาคใต้่

5,320

ริวม 28,372

ปี 2560
จำานวัน (คน)

ปี 2561 
จำานวัน (คน)

ปี 2562
จำานวัน (คน)

ปี 2563 
จำานวัน (คน)

ปี 2559 
จำานวัน (คน)

สำำานักงานให้ญ่
248

ภูาคเห้น่อ
1,211 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
1,350
ภูาคกลาง
1,723
ภูาคใต้่

1,234

ริวม 5,766

สำำานักงานให้ญ่
249

ภูาคเห้น่อ
1,169 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
1,440
ภูาคกลาง
1,704
ภูาคใต้่

1,264

ริวม 5,826

สำำานักงานให้ญ่
168

ภูาคเห้น่อ
1,163 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
1,525
ภูาคกลาง
1,693
ภูาคใต้่

1,312

ริวม 5,861

สำำานักงานให้ญ่
167

ภูาคเห้น่อ
1,233 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
1,421
ภูาคกลาง
1,752
ภูาคใต้่

1,300

ริวม 5,873

สำำานักงานให้ญ่
170

ภูาคเห้น่อ
1,212 

ภูาคต่ะวันออก
เฉ่ยงเห้น่อ
1,564
ภูาคกลาง
1,775
ภูาคใต้่

1,342

ริวม 6,063

ปี 2560
จำานวัน (คน)

ปี 2561 
จำานวัน (คน)

ปี 2562
จำานวัน (คน)

ปี 2563 
จำานวัน (คน)
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ก๊าริจ้างงานและก๊าริพิ่้นสิภาพิ่ [401-1]

ปี 2560

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

ปี 2561

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

ปี 2562

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

ปี 2563

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

จำานวนก๊าริเปล่�ย์นแปลง
 

เพิ่ศ ช้าย

 ห้ญ่ง
 

ช่วงอายุ์  อายุ < 30 ปี

 อายุ 30 - 50 ปี

 อายุ > 50 ปี
 

พ้ืิ่นท่ี่�ปฏิบัติงาน

 สำำานักงานให้ญ�

 ภาคเห้น่อ

 ภาคติะวัันออก 
 เฉ่ยงเห้น่อ

 ภาคกลาง

 ภาคใต้ิ

954

671

283

872

82

0

228

189

165

188

184

1,097

797

300

966

131

0

306

172

259

198

162

1,133

884

249

916

213

4

232

226

218

273

184

843

601

242

764

79

0

145

152

162

240

144

3.20

2.25

0.95

2.92

0.27

0.00

0.76

0.63

0.55

0.63

0.62

3.70

2.25

0.95

2.92

0.27

0.00

0.76

0.63

0.55

0.63

0.62

3.90

3.04

0.86

3.15

0.73

0.01

0.80

0.78

0.75

0.94

0.63

2.97

2.12

0.85

2.69

0.28

0.00

0.51

0.54

0.57

0.85

0.51

เก๊ณฑ์องค์ืปริะก๊อบ
พิ่นัก๊งาน

พิ่นัก๊งานเข้าใหม่
ขององค์ืก๊ริ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563148

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



พิ่นัก๊งานพ้ิ่นสิภาพิ่ 
[401-1]

ปี 2560

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

ปี 2561

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

ปี 2562

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

ปี 2563

จำานวัน 
(คน)

ร้อยละ

จำานวนก๊าริเปล่�ย์นแปลง
 

เพิ่ศ ช้าย

 ห้ญ่ง
 

ช่วงอายุ์  อายุ < 30 ปี

 อายุ 30 - 50 ปี

 อายุ > 50 ปี
 

พ้ืิ่นท่ี่�ปฏิบัติงาน

 สำำานักงานให้ญ�

 ภาคเห้น่อ

 ภาคติะวัันออก 
 เฉ่ยงเห้น่อ

 ภาคกลาง

 ภาคใต้ิ

1,234

253

981

30

50

1,154

196

287

253

266

232

1,466

1,131

335

30

51

1,385

219

339

321

326

261

1,704

1,275

429

39

50

1,615

225

418

415

329

317

1,545

1,098

447

24

34

1,487

208

354

376

335

272

4.14

0.85

3.29

0.10

0.17

3.87

0.66

0.96

0.85

0.89

0.78

4.94

3.81

1.13

0.10

0.17

4.67

0.74

1.14

1.08

1.10

0.88

5.86

4.38

1.48

0.13

0.17

5.55

0.77

1.44

1.43

1.13

1.09

5.45

3.87

1.58

0.08

0.12

5.24

0.73

1.25

1.33

1.18

0.96

เก๊ณฑ์องค์ืปริะก๊อบ
พิ่นัก๊งาน
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จำาแนก๊สิาเหตุก๊าริพิ่้นสิภาพิ่ [401-1]

สิาเหตุก๊าริพิ่้นสิภาพิ่

ริวม 1,545 คืน

300 คืน

66 คืน

37 คืน

1 คืน

1,123 คืน

10 คืน

8 คืน

- คืน

เกษ่ยณ
ก�อนอายุครบ

60 ปี

ถื้งแก�กรรม

เกษ่ยณ
อายุครบ

60 ปี

ปลดู
ออกจากงาน

ลาออก
จากงาน

ให้้ออก
จากงาน

ไล�ออก
จากงาน

ยกเล่ก
การจ้าง

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563150

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



สิิที่ธิิปริะโย์ชน์และสิวัสิดิก๊าริของบุคืลาก๊ริ [401-2]

สิิที่ธิิปริะโย์ชน์และสิวัสิดิก๊าริของบุคืลาก๊ริ
บุคืลาก๊ริ

หมาย์เหตุ
พิ่นัก๊งาน ลูก๊จ้าง

เงินชั่ด้เชั่ยหรือเงินเกษียณอายุ เฉพัาะพันักงานเกษ่ยณู/ต่ามอัต่ราเงินเด่้อน

ค่ิาล่วงเวลาและค่ิาทั้ำางานในวันหยุด้ ต่ามอัต่ราเงินเด่้อน

เงินกองทุั้นสงเคิราะห์ เฉพัาะพันักงานท่ี่�เป็นสำมาชิ่ก

ค่ิาทั้ำาศพ ต่ามอัต่ราเงินเด่้อน

ค่ิาใช้ั่จ่ิายในการรักษาพยาบาล

และเงินทั้ด้แทั้นการขาด้รายได้้

-

เงินช่ั่วยเหลือบุตร -

การลาโด้ยได้้รับเงินเดื้อนตามทีั้�กฎหมายกำาหนด้ -

การจ่ิายเงินสมทั้บ เฉพัาะพันักงานท่ี่�เป็นสำมาชิ่ก

ค่ิาใช้ั่จ่ิายในการเดิ้นทั้างไปปฏิบัติงาน

ภายในประเทั้ศ/ต่างประเทั้ศ

เฉพัาะพันักงานท่ี่�ม่การอน่มัติ่

ค่ิาเช่ั่าบ้าน ต่้องได้้รับอน่มัต่ิค่าเช่่าบ้าน

ค่ิาเคิรื�องแบบพนักงาน เฉพัาะพันักงานบางต่ำาแห้น่ง

ค่ิาอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัด้ข้อง -

เงินเพิ�มพิเศษสำาหรับผู้ทั้ำางานกะ ต่ามอัต่ราเงินเด้่อน
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สิิที่ธิิปริะโย์ชน์และสิวัสิดิก๊าริของบุคืลาก๊ริ
บุคืลาก๊ริ

หมาย์เหตุ
พิ่นัก๊งาน ลูก๊จ้าง

ค่ิาล่วงเวลาและทั้ำางานในวันหยุด้

ของพนักงานทีั้�ปฏิบัติงานในการไฟฟ้า 

ทีั้�จ่ิายไฟจิากโรงจัิกรขนาด้เล็ก

ต่ามอัต่ราเงินเด้่อน

เงินเพิ�มพิเศษสำาหรับผู้ปฏิบัติงานฮอทั้ไลน์ เฉพัาะพันักงานช่่างฮอที่ไลน์

การจ่ิายเงินเพิ�มพิเศษให้พนักงานขับรถยนต์

โด้ยสารหรือรถเทั้รลเลอร์

-

เงินเพิ�มพิเศษสำาหรับพนักงานขับรถ เฉพัาะต่ำาแห้น่งพันักงานช่่าง

การเลื�อนขั�นเงินเดื้อนพนักงาน -

ค่ิาพื�นทีั้�พิเศษ เฉพัาะพั่�นที่่�ที่่�ได้้รับการอน่มัต่ิ

ค่ิารักษาพยาบาล

(ตนเอง, บิด้า-มารด้า, คู่ิสมรส, บุตร)

ลูกจำ้าง	(ต่นเอง,	คู่สำมรสำ,	บ่ต่ร)

ค่ิาเล่าเรียนบุตร -

เงินช่ั่วยเหลือค่ิาคิลอด้บุตร สำำาห้รับพันักงานผูู้้ห้ญิง

เงินช่ั่วยเหลือค่ิาอุปสมบทั้ สำำาห้รับพันักงานผูู้้ช่าย

เงินช่ั่วยเหลือผู้ประสบอัคิคีิภัยหรือภัยอื�น ๆ -

เงินช่ั่วยเหลือค่ิาไฟฟ้าของพนักงาน ต่ามอัต่ราเงินเด้่อน

ค่ิาเสี�ยงภัย (ภาคิใต้) เฉพัาะ	3	จำังห้วัด้ช่ายแด้นใต่้

สิิที่ธิิปริะโย์ชน์และสิวัสิดิก๊าริของบุคืลาก๊ริ [403-6]

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563152

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



สิิที่ธิิปริะโย์ชน์และสิวัสิดิก๊าริของบุคืลาก๊ริ
บุคืลาก๊ริ

หมาย์เหตุ
พิ่นัก๊งาน ลูก๊จ้าง

การกู้ยืมเงิน -

การฌาปนกิจิสงเคิราะห์ เฉพัาะพันักงานที่่�เป็นสำมาช่ิก

บริการรถรับ-ส่งพนักงาน -

เงินยืมเพื�อชั่ำาระค่ิาเล่าเรียนบุตร -

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคิ

-

เงินช่ั่วยเหลือค่ิาโทั้รศัพท์ั้ของพนักงานระดั้บบริหาร ต่ามต่ำาแห้น่ง

รถประจิำาตำาแหน่ง ต่ามต่ำาแห้น่ง

เงินเพิ�มพิเศษสู้รบ เคยได้้รับมาก่อนเข่้าการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค

เงินเพิ�มค่ิาวิชั่าชีั่พ เฉพัาะต่ำาแห้น่ง

การช่ั่วยเหลือพนักงานทีั้�ต้องคิดี้อาญา

จิากการปฏิบัติหน้าทีั้�

-

สิทั้ธิการแต่งเคิรื�องแบบ -

สิทั้ธิการได้้รับเคิรื�องราชั่อิสริยาภรณ์ ระด้ับห้ัวห้น้าแผู้นกข่่�นไป

สิทั้ธิการใช้ั่สถานรับเลี�ยงและพัฒนาเด็้ก 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคิ

-
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ก๊าริลาก๊ิจเล่้ย์งดูบุตริ [401-3]

ห้มายเห้ต่่:	 (1)	อัต่รากลับมาที่ำางาน	(Return	to	Work	Rate)	=	(จำำานวนพันักงานที่่�กลับมาที่ำางานห้ลังจำากสำิ�นสำ่ด้ระยะการลากิจำเพั่�อเล่�ยงดู้บ่ต่ร/จำำานวนพันักงาน 
	 	 ต่ามเพัศที่่�ได้้ใช่้สำิที่ธิิ�ลากิจำเพั่�อเล่�ยงดู้บ่ต่ร)	x	100
	 	 (2)	การคงอยู่ข่องพันักงาน	(Retention	Rate)	=	(จำำานวนพันักงานที่่�กลับมาที่ำางานห้ลังจำากสำิ�นสำ่ด้ระยะการลากิจำเพั่�อเล่�ยงดู้บ่ต่รและยังที่ำางานต่่อห้ลัง 
	 	 จำากนั�นไป	12	เด้่อน/จำำานวนพันักงานที่่�กลับมาที่ำางานห้ลังจำากสำิ�นสำ่ด้ระยะการลากิจำเพั่�อเล่�ยงดู้บ่ต่รในรอบรายงานก่อนห้น้า)	x	100

กรณ่ขึ้องการลา 2560 25622561 2563

จำานวันพนักงานทุ่�ม่ส่ำทุธ์่ลาก่จ
เพ่�อเล่�ยงดููบุติร (คน)

จำานวันพนักงานทุ่�ไดู้ใช้้ส่ำทุธ์่
เพ่�อเล่�ยงดููบุติร (คน)

จำานวันพนักงานทุ่�กลับมาห้ลังจาก
สำ่�นสำุดูระยะการลาก่จเพ่�อเล่�ยงดููบุติร 
(คน)

จำานวันพนักงานทุ่�กลับมาห้ลังจาก
ส่ำ�นสุำดูระยะการลาก่จเพ่�อเล่�ยงดููบุติร
และยังทุำางานติ�อห้ลังจากนั�น
ไป 12 เดู่อน (คน)

อัติราการกลับมาทุำางาน 
(Return to Work Rate) (1) 

ทุ่�กลับมาทุำางานห้ลังจาก
ระยะการลาส่ำ�นสุำดูลงแล้วั (ร้อยละ)

อัติราการคงอยู�ขึ้องพนักงาน
(Retention Rate) (2)

ทุ่�กลับมาทุำางานห้ลังจาก
ระยะการลาส่ำ�นสุำดูลงแล้วั (ร้อยละ)

7,833 7,797 7,615 7,41022,002 21,862 21,469 20,962

194 202 217 166355 394 426 409

190 166 209 157355 373 420 409

155 190 166 209268 355 373 419

98 82 96 95100 95 99 100

100 100 100 100100 100 100 99

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563154

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริฝึก๊อบริม [404-1]

ข้ึ้อมูลการฝึ่กอบรม
ขึ้องพนักงาน

2560 25622561 2563

จำานวันชั้�วัโมง
ฝึ่กอบรมเฉล่�ย
(ชั้�วัโมง/คน/ปี)

20.28 20.16 27.40 22.27

จำานวันชั้�วัโมงฝึ่กอบรมเฉล่�ย
จำาแนกติามเพศ (ชั้�วัโมง/คน/ปี)

2560 25622561 2563

เพศช้าย

เพศห้ญ่ง

23.06

11.74

70.29

29.70

74.51

25.48

24.11

17.62

จำานวันชั้�วัโมงฝึ่กอบรมเฉล่�ย
จำาแนกติามเพศ (ชั้�วัโมง/คน/ปี)

2560 25622561 2563

กลุ�มบร่ห้าร

กลุ�มเช่้�ยวัช้าญ

กลุ�มพนักงานปฏ่ิบัต่ิการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.63

11.27

18.62
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พิ่นัก๊งานที่่�ได้ริับก๊าริตริวจสิอบผลก๊าริปฏิบัติงานเป็นปริะจำา และก๊าริพิ่ัฒนาอาช่พิ่ [404-3]

ข้อมูลก๊าริปริะเมิน
ผลก๊าริปฏิบัติงาน
ของพิ่นัก๊งาน

เพศช้าย 73.88

26.31

16.70

56.99

26.12

73.88

26.31

16.70

56.99

26.12

73.88

26.31

16.70

56.99

26.12

73.88

26.31

16.70

56.99

26.12

-

-

-

-

-เพศห้ญ่ง

กลุ�มบร่ห้าร

กลุ�มเช่้�ยวัช้าญ

กลุ�มพนักงาน
ปฏ่ิบัต่ิการ

เกณฑ์์ประเม่นผลการปฏ่ิบัต่ิงาน

ผลสำำาเร็จขึ้องงาน
ติามนโยบายห้ร่อ

งานติามทุ่�ผู้บังคับบัญช้า
มอบห้มาย

งานติาม
ห้น้าทุ่�

ควัามรับผ่ดูช้อบ

งานติาม
ควัามค่ดู

สำร้างสำรรค์

พฤต่ิกรรมติาม
ค�าน่ยมทุ่�เก่�ยวัข้ึ้อง
กับการปฏ่ิบัต่ิงาน

อ่�น ๆ 
(ระบุ)

ร้ิอย์ละของพิ่นัก๊งานท่ี่�ได้รัิบก๊าริปริะเมินตามเก๊ณฑ์ปริะเมินผลก๊าริปฏิบัติงาน จำาแนก๊ตามเพิ่ศ

ร้ิอย์ละของพิ่นัก๊งานท่ี่�ได้รัิบก๊าริปริะเมินตามเก๊ณฑ์ปริะเมินผลก๊าริปฏิบัติงาน จำาแนก๊ตามก๊ลุ่มพิ่นัก๊งาน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563156

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



ก๊าริก๊ำาหนดริาย์ละเอ่ย์ดเก๊่�ย์วก๊ับก๊าริแต่งตั้งและหน้าที่่�ของคืณะก๊ริริมก๊าริคืวามปลอดภัย์ 
อาช่วอนามัย์ และสิภาพิ่แวดล้อมในก๊าริที่ำางาน ดังน่้

ห้น�วัยงาน
รวัม
(คน)

คณะกรรมการ
ฝ่่ายบร่ห้าร

(คน)

คณะกรรมการ
ฝ่่ายลูกจ้าง

(คน)

เลขึ้านุการ
(เจ้าห้น้าทุ่�ควัามปลอดูภัย 

ในการทุำางาน 
ประจำาห้น�วัยงาน) (คน)

สำำานักงานให้ญ�

สำำานักงานเขึ้ติ 

ฝ่่ายปฏ่ิบัต่ิการและ

บำารุงรักษาทุ่�อยู�นอกพ่�นทุ่�

สำำานักงานการไฟฟ้าเขึ้ติ

ฝ่่ายพัสำดุู, กองบร่ห้าร

คลังพัสำดุู 3 (รังส่ำติ)

การไฟฟ้าห้น�วัยงานติ�าง ๆ

กรณ่พนักงาน ลูกจ้าง และ

คนงานฯ ตัิ�งแติ� 50 คนข้ึ้�นไป 

แติ�ไม�ถ้ืง 100 คน

การไฟฟ้าห้น�วัยงานติ�าง ๆ

กรณ่พนักงาน ลูกจ้าง และ

คนงานฯ ตัิ�งแติ� 100 คนข้ึ้�นไป

โรงงานผล่ติภัณฑ์์คอนกร่ติ

ทุุกแห้�ง

7

7

4

3

2

3

3

7

7

4

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

15

15

9

7

5

7

7

157การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



1)  พิจารณานโยบายและแผนงานดู้านควัามปลอดูภัย 
ในการทุำางาน รวัมทุั�งควัามปลอดูภัยนอกงาน  
เพ่�อป้องกันและลดูการเก่ดูอุบัติ่เห้ติุ การประสำบอันติราย 
การเจ็บป่วัย ห้ร่อการเก่ดูเห้ติุเดู่อดูร้อนรำาคาญ 
อันเน่�องจากการทุำางาน ห้ร่อควัามไม�ปลอดูภัย 
ในการทุำางานเสำนอติ�อผู้บร่ห้าร

 

2)  รายงานและเสำนอแนะมาติรการห้ร่อแนวัทุางปรับปรุง 
แก้ไขึ้ให้้ถืูกติ้องติามกฎห้มายเก่�ยวักับควัามปลอดูภัย 
ในการทุำางานและมาติรฐานควัามปลอดูภัยในการทุำางาน
ติ�อผู้บร่ห้าร เพ่�อควัามปลอดูภัยในการทุำางานขึ้อง
พนักงาน ลูกจ้าง และคนงานจ้างเห้มาแรงงาน ผู้รับเห้มา 
และบุคคลภายนอกทุ่�เขึ้้ามาปฏิ่บัติ่งาน ห้ร่อเขึ้้ามา 
ใช้้บร่การในการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

3)  สำ�งเสำร่ม สำนับสำนุนก่จกรรมดู้านควัามปลอดูภัย 
ในการทุำางานขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

4)  พิจารณาขึ้้อบังคับและคู�ม่อวั�าดู้วัยควัามปลอดูภัย 
ในการทุำางาน รวัมทุั�งมาติรฐานดู้านควัามปลอดูภัย 
ในการทุำางานขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

5)  สำำารวัจการปฏิ่บัติ่การดู้านควัามปลอดูภัยในการทุำางาน  
และติรวัจสำอบสำถื่ติ่การประสำบอันติรายทุ่�เก่ดูขึ้้�น 
ในการไฟฟ่้าสำ�วันภูม่ภาคอย�างน้อยเดู่อนละ 1 ครั�ง

6)  พิจารณาโครงการห้ร่อแผนการฝ่ึกอบรมเก่�ยวักับ 
ควัามปลอดูภัยในการทุำางาน รวัมถื้งโครงการห้ร่อ
แผนการอบรมเก่�ยวักับบทุบาทุห้น้าทุ่�ควัามรับผ่ดูช้อบ 
ในดู้านควัามปลอดูภัยขึ้องลูกจ้าง ห้ัวัห้น้างาน ผู้บร่ห้าร 
และบุคลากรทุุกระดูับ เพ่�อเสำนอควัามเห้็นติ�อการไฟฟ้า
สำ�วันภูม่ภาค

7)  วัางระบบการรายงานสำภาพการทุำางานทุ่�ไม�ปลอดูภัย 
ให้้เป็นห้น้าทุ่�ขึ้องพนักงานและลูกจ้างทุุกคน ทุุกระดูับ
ติ้องปฏิ่บัติ่

8)  ติ่ดูติามผลควัามค่บห้น้าเร่�องทุ่�เสำนอติ�อผู้บร่ห้าร

9)  รายงานผลการปฏิ่บัติ่งานประจำาปี รวัมทุั�งระบุปัญห้า 
อุปสำรรค และขึ้้อเสำนอแนะในการปฏิ่บัติ่ห้น้าทุ่�ขึ้อง 
คณะกรรมการเม่�อปฏิ่บัติ่ห้น้าทุ่�ครบห้น้�งปี เพ่�อเสำนอ 
ติ�อผู้บร่ห้าร

10)  ประเม่นผลการดูำาเน่นงานดู้านควัามปลอดูภัย 
ในการทุำางานขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

11)  สำามารถืเช้่ญผู้แทุนห้น�วัยงานทุ่�เก่�ยวัขึ้้องมาร�วัมประชุ้ม 
พิจารณาห้าร่อ ให้้ขึ้้อมูล ห้ร่อช้่�แจง รวัมทุั�งเอกสำาร 
ทุ่�เก่�ยวัขึ้้อง

12)  ประธานคณะกรรมการสำามารถืแติ�งติั�งคณะทุำางานฯ 
เพ่�อดูำาเน่นการในเร่�องติ�าง ๆ ติามมติ่ทุ่�ประชุ้มไดู้ติาม
ควัามเห้มาะสำม

13)  ปฏิ่บัติ่งานดู้านควัามปลอดูภัยในการทุำางานอ่�น 
ติามทุ่�การไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาคมอบห้มาย  

โดูยม่การกำาห้นดูบทุบาทุและห้น้าทุ่�ขึ้องคณะกรรมการควัามปลอดูภัย อาช่้วัอนามัย
และสำภาพแวัดูล้อมในการทุำางานไว้ัดัูงน่� 

ห้มายเห้ต่่:	 คณูะกรรมการความปลอด้ภูัย	อาช่่วอนามัย	และสำภูาพัแวด้ล้อม 

	 	 ในการที่ำางาน	ม่การกำาห้นด้การประช่่มอย่างน้อยเด้่อนละ	1	ครั�ง	 

	 	 ต่ามที่่�กฎห้มายกำาห้นด้

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563158

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



จำานวนพิ่นัก๊งาน/ลูก๊จ้างได้ริับคืวามคืริอบคืลุม
โดย์ริะบบบริิหาริจัดก๊าริอาช่วอนามัย์และคืวามปลอดภัย์ [403-4] [403-1] [403-7]

พนักงานและลูกจ้าง

ร้ิอย์ละ 

100

34,435
ร้ิอย์ละ 

100

22,703
ลูกจ้างทุ่�ไม�ใช้�พนักงาน

(คนงานสัำญญาจ้าง)

พนักงานและลูกจ้าง

ร้ิอย์ละ 

100

34,435
ร้ิอย์ละ 

100

22,703
ลูกจ้างทุ่�ไม�ใช้�พนักงาน

(คนงานสัำญญาจ้าง)

พิ่นัก๊งาน/ลูก๊จ้างท่ี่�ได้รัิบคืวามคืริอบคืลุมโดย์ริะบบบริิหาริจัดก๊าริอาช่วอนามัย์และคืวามปลอดภัย์ ท่ี่�ได้รัิบก๊าริตริวจสิอบโดย์องค์ืก๊ริ

พนักงานและลูกจ้าง

ร้ิอย์ละ 

3.17

1,091
ร้ิอย์ละ 

5.75

1,307
ลูกจ้างทุ่�ไม�ใช้�พนักงาน

(คนงานสัำญญาจ้าง)

พิ่นัก๊งาน/ลูก๊จ้างท่ี่�ได้รัิบคืวามคืริอบคืลุมโดย์ริะบบบริิหาริจัดก๊าริอาช่วอนามัย์และคืวามปลอดภัย์ ท่ี่�ได้รัิบก๊าริตริวจสิอบ
หรืิอรัิบริองโดย์หน่วย์งานภาย์นอก๊

พิ่นัก๊งาน/ลูก๊จ้างท่ี่�ได้รัิบคืวามคืริอบคืลุมโดย์ริะบบบริิหาริจัดก๊าริอาช่วอนามัย์และคืวามปลอดภัย์

159การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ก๊าริบาดเจ็บที่่�เก๊่�ย์วข้องก๊ับงาน [403-9]

ข้อมูลสิถิติก๊าริเส่ิย์ช่วิต
และก๊าริบาดเจ็บของพิ่นัก๊งาน
และลูก๊จ้างท่ี่�ไม่ใช่พิ่นัก๊งาน

แต่งานและ/หรืิอ
สิถานปริะก๊อบก๊าริถูก๊คืวบคุืม

โดย์องค์ืก๊ริ

จำานวนผู้บาดเจ็บ
จำาแนก๊ตามปริะเภที่ก๊าริบาดเจ็บ (คืน)

จำานวน
ริวม 
(คืน)

จำานวนชั�วโมง
ที่ำางาน

อัตริาก๊าริ
เส่ิย์ช่วิต/

ก๊าริบาดเจ็บ
(ถูืกคำานวัณติาม 
200,000 ชั้�วัโมง

การทุำางาน)

แผล
ไฟไหม้ 

(Burns)

ไฟฟ้า
ช็อต

ย์าน
พิ่าหนะ

ตก๊จาก๊
ท่ี่�สูิง

อื�น ๆ 
(ริะบุ) 
วัสิดุ 

สิิ�งของ
ก๊ริะแที่ก๊/

ลื�นล้ม

ก๊าริเส่ิย์ช่วิตและก๊าริบาดเจ็บ (พิ่นัก๊งานและลูก๊จ้าง)

การเส่ำยช่่วิต่จำากการบาด้เจ็ำบ

ท่ี่�เก่�ยวข้่องกับงาน
- - - - - -

64,755,600

-

การบาด้เจ็ำบท่ี่�เก่�ยวข้่องกับงาน

ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บสูำง

(ไม่รวมการเส่ำยช่่วิต่)

2 8 4 3 2 19 0.058682

การบาด้เจำ็บที่่�เก่�ยวข่้องกับงาน

ซึ่่�งสำามารถืบันที่่กได้้	

(รวมการเสำ่ยช่่วิต่)

2 8 14 3 6 33 0.101922

ก๊าริเส่ิย์ช่วิตและก๊าริบาดเจ็บ (ลูก๊จ้างท่ี่�ไม่ใช่พิ่นัก๊งานแต่งานและ/หรืิอสิถานปริะก๊อบก๊าริถูก๊คืวบคุืมโดย์องค์ืก๊ริ คืนงานจ้างเหมา
แริงงาน)

การเส่ำยช่่วิต่จำากการบาด้เจ็ำบ

ท่ี่�เก่�ยวข้่องกับงาน
- 8 1 2 - 11

41,319,460

0.053244

การบาด้เจ็ำบท่ี่�เก่�ยวข้่องกับงาน

ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บสูำง	

(ไม่รวมการเส่ำยช่่วิต่)

1 7 3 15 15 41 0.072605

การบาด้เจำ็บที่่�เก่�ยวข่้องกับงาน

ซึ่่�งสำามารถืบันที่่กได้้	

(รวมการเสำ่ยช่่วิต่)

2 18 10 18 27 75 0.072605

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563160

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



อธิิบาย์หลัก๊เก๊ณฑ์ท่ี่�องค์ืก๊ริใช้เพืิ่�อก๊ำาหนดว่า
อันตริาย์ใดเก่๊�ย์วกั๊บงานท่ี่�ก่๊อให้เกิ๊ดคืวามเส่ิ�ย์ง
ท่ี่�นำาไปสู่ิก๊าริบาดเจ็บท่ี่�ส่ิงผลก๊ริะที่บสูิง
ห้ลักเกณฑ์์ทุ่�ใช้้สำำาห้รับการประเม่นควัามเส่ำ�ยง 
ซ้�งอาศัยพ่�นฐานในการพิจารณาควัามสัำมพันธ์
ขึ้องควัามรุนแรงและโอกาสำทุ่�จะเก่ดู โดูยติกลง
ร�วัมกันดัูงน่� ควัามรุนแรง กับโอกาสำทุ่�จะเก่ดู

ริะบุอันตริาย์ท่ี่�เก่๊�ย์วข้องกั๊บ
งานท่ี่�ก่๊อให้เกิ๊ดคืวามเส่ิ�ย์งจาก๊
ก๊าริบาดเจ็บท่ี่�ม่ผลก๊ริะที่บสูิง
• ไฟฟ้าช็้อก
• ยานพาห้นะ
• ติกจากทุ่�สูำง
• วััสำดุูส่ำ�งขึ้องติก/กระแทุก

ริะบุลัก๊ษณะงาน
หรืิออันตริาย์อื�น ๆ 
ท่ี่�อาจเก่๊�ย์วข้องส่ิงผลให้
เกิ๊ดก๊าริบาดเจ็บ
ท่ี่�ส่ิงผลก๊ริะที่บสูิง 
• ไฟย้อนจากผู้ใช้้ไฟ
• งานปรับปรุงระบบจำาห้น�าย
 ทุ่�รวัมห้ลายชุ้ดูปฏ่ิบัต่ิงาน
• งานซ�อมแซมระบบจำาห้น�าย

อันตริาย์ที่่�เก๊่�ย์วข้องก๊ับงานที่่�ก๊่อให้เก๊ิดคืวามเสิ่�ย์ง
จาก๊ก๊าริบาดเจ็บที่่�ม่ผลก๊ริะที่บสิูง [403-7]

แนวที่างก๊าริดำาเนินงานเพืิ่�อขจัดอันตริาย์
และลดคืวามเส่ิ�ย์งโดย์ใช้ลำาดับช้ันก๊าริคืวบคุืม
• ดูำาเน่นการตัิ�งคณะกรรมการสำอบสำวันอุบัต่ิเห้ตุิ
• จัดูทุำา/ปรับปรุงมาติรการ/มาติรฐานในการปฏ่ิบัต่ิงาน
• ศ้กษาห้าข้ึ้อมูลอุปกรณ์ทุ่�สำามารถืลดูควัามรุนแรง
 ขึ้องอุบัต่ิเห้ตุิ
• การสุำ�มติรวัจขัึ้�นติอนการปฏ่ิบัต่ิงานติามใบติรวัจงาน 
 (Checklist)
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ริาย์ก๊าริวัสิดุที่่� ใช้ในก๊าริผลิต
และบริริจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

และบริิก๊าริ

น้ำาหนัก๊
(หริือปริิมาตริ) 

ริวมของวัสิดุ

จำานวน ปริะเภที่วัสิดุ ริะบุที่่�มาของวัสิดุ
(ซื้อมาจาก๊ผู้สิ่งมอบภาย์นอก๊

หริือจัดหาจาก๊ภาย์ในองคื์ก๊ริ)ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 วัตถุดิบ วัสิดุที่่�เก๊่�ย์วข้อง
ในก๊ริะบวนก๊าริ ชิ้นสิ่วนปริะก๊อบ

วัสิดุไม่หมุนเว่ย์นที่่�ใช้ไป

นำ�ามันด้่เซึ่ลในการผู้ลิต่ไฟฟ้า

ข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค
ลิต่ร 11,849,400 12,007,362 13,290,417 11,709,758 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

นำ�ามันด้่เซึ่ลในการใช่้ยานพัาห้นะ ลิต่ร 20,617,061 20,442,645 21,167,266 20,882,952 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

นำ�ามันห้ม้อแปลง ลิต่ร 439,800 973,200 670,218 1,641,600 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

ไฟฟ้าสำำานักงาน กิโลวัต่ต์่ชั่�วโมง 119,439,445 113,902,768 130,844,956 139,809,413 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

สำาร	SF6	(Sulphur	Hexafluoride) กิโลกรัม 1,089.80 978.60 560.00 820.00 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-22 กิโลกรัม 3,685.85 2,985.72 2,037.62 0.00 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-501 กิโลกรัม 5.00 0.00	 0.00 0.00	 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-12 กิโลกรัม 7.00 0.00 27.00 1,454 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-123 กิโลกรัม 181.44 0.00 0.00 0.00 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-134a กิโลกรัม 155.90 8.30 153.00 32 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-32 กิโลกรัม 8.00 17.70 149.00 39 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-410A กิโลกรัม 90.00 30.00 387.00 44 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

เสำาไฟฟ้าคอนกร่ต่ผู้ลิต่เอง ต้่น ไม่ม่

การเก็บข้่อมูล

1,712 1,170 1,825 - - จัำด้ห้าจำากภูายในองค์กร

เสำาไฟฟ้าคอนกร่ต่จำัด้ซึ่่�อ ต้่น ไม่ม่

การเก็บข้่อมูล

18,015 14,786 18,522 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

วัสิดุหมุนเว่ย์นที่่� ใช้ไป

กระด้าษ	A4 กิโลกรัม 702,596.54 543,189.50 323,808.58 127,498 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

กระด้าษความร้อน	(Thermal)	 กิโลกรัม 74,906.80 107,099.46 214,398.81 6,133,184 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

นำ�าประปา ลูกบาศก์เมต่ร ไม่ม่

การเก็บข้่อมูล

1,159,986.44 1,268,641.00 1,513,664 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

Planet ข้อมูลก๊าริใช้วัสิดุที่่� ใช้ในก๊าริผลิตและบริริจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
และบริิก๊าริขององคื์ก๊ริ [301-1]
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ริาย์ก๊าริวัสิดุที่่� ใช้ในก๊าริผลิต
และบริริจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

และบริิก๊าริ

น้ำาหนัก๊
(หริือปริิมาตริ) 

ริวมของวัสิดุ

จำานวน ปริะเภที่วัสิดุ ริะบุที่่�มาของวัสิดุ
(ซื้อมาจาก๊ผู้สิ่งมอบภาย์นอก๊

หริือจัดหาจาก๊ภาย์ในองคื์ก๊ริ)ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 วัตถุดิบ วัสิดุที่่�เก๊่�ย์วข้อง
ในก๊ริะบวนก๊าริ ชิ้นสิ่วนปริะก๊อบ

วัสิดุไม่หมุนเว่ย์นที่่�ใช้ไป

นำ�ามันด้่เซึ่ลในการผู้ลิต่ไฟฟ้า

ข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค
ลิต่ร 11,849,400 12,007,362 13,290,417 11,709,758 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

นำ�ามันด้่เซึ่ลในการใช่้ยานพัาห้นะ ลิต่ร 20,617,061 20,442,645 21,167,266 20,882,952 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

นำ�ามันห้ม้อแปลง ลิต่ร 439,800 973,200 670,218 1,641,600 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

ไฟฟ้าสำำานักงาน กิโลวัต่ต์่ชั่�วโมง 119,439,445 113,902,768 130,844,956 139,809,413 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

สำาร	SF6	(Sulphur	Hexafluoride) กิโลกรัม 1,089.80 978.60 560.00 820.00 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-22 กิโลกรัม 3,685.85 2,985.72 2,037.62 0.00 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-501 กิโลกรัม 5.00 0.00	 0.00 0.00	 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-12 กิโลกรัม 7.00 0.00 27.00 1,454 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-123 กิโลกรัม 181.44 0.00 0.00 0.00 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-134a กิโลกรัม 155.90 8.30 153.00 32 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-32 กิโลกรัม 8.00 17.70 149.00 39 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

R-410A กิโลกรัม 90.00 30.00 387.00 44 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

เสำาไฟฟ้าคอนกร่ต่ผู้ลิต่เอง ต้่น ไม่ม่

การเก็บข้่อมูล

1,712 1,170 1,825 - - จัำด้ห้าจำากภูายในองค์กร

เสำาไฟฟ้าคอนกร่ต่จำัด้ซึ่่�อ ต้่น ไม่ม่

การเก็บข้่อมูล

18,015 14,786 18,522 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

วัสิดุหมุนเว่ย์นที่่� ใช้ไป

กระด้าษ	A4 กิโลกรัม 702,596.54 543,189.50 323,808.58 127,498 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

กระด้าษความร้อน	(Thermal)	 กิโลกรัม 74,906.80 107,099.46 214,398.81 6,133,184 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก

นำ�าประปา ลูกบาศก์เมต่ร ไม่ม่

การเก็บข้่อมูล

1,159,986.44 1,268,641.00 1,513,664 - - จัำด้ห้าจำากผูู้้ส่ำงมอบภูายนอก
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ก๊าริจัดก๊าริพิ่ลังงานของก๊าริไฟฟ้าสิ่วนภูมิภาคื [302-1]

น้ำามันดู่เซลในการผล่ติไฟฟ้า
ขึ้องการไฟฟ้าสำ�วันภูม่ภาค

น้ำามันดู่เซล
ในการใช้้ยานพาห้นะ
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ห้น�วัย: ล้าน (kWh)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

119,876,430.00 

208,575,933.78 

121,474,478.90 

206,811,425.25  134,454,718.65 

 214,142,174.37

 118,463,718.43 

 211,265,864.40 
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ห้มายเห้ต่่:	ปริมาณูพัลังงานข่องเช่่�อเพัลิง	(ค่าความร้อนสำ่ที่ธิิ)	นำ�ามันด้่เซึ่ล	10.1167	กิโลวัต่ต่์ช่ั�วโมง/ลิต่ร	(อ้างอิงจำากรายงานด้่ลยภูาพัพัลังงานข่องประเที่ศไที่ย	 

	 	 โด้ยกรมพััฒนาพัลังงานที่ด้แที่นและอน่รักษ์พัลังงาน	กระที่รวงพัลังงาน)

รวมพลังง�นที่ ใช้ ในก�รดำ�เนินง�น
ขององค์กร เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ไฟฟ้าสำำานักงาน

จำานวันพลังงาน (ก่โลวััติติ์ช้ั�วัโมง: kWh)

119,439,445

113,902,768

130,844,956

139,809,413

447,891,808.78

442,188,672.15

479,441,849.02

469,538,995.83

ร้อยละ
-1.27

-

ร้อยละ
8.42

ร้อยละ
-2.07



GRI Content Index [102-55] 

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

GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI	102:
General	
Disclosures	
2016

102-1		Name	of	the	organization 14

102-2		Activities,	brands,	products,	and	services 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 22-23,	128,	
130

102-8		Information	on	employees	and	other	

workers

146-147 SDG	8

102-9		Supply	chain 15

102-10		Significant	changes	to	the	organization	

and	its	supply	chain

16-17,	20-22

102-11		Precautionary	principle	or	approach 118-119

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

24-29,	38 SDG	16

102-18		Governance	structure 20-21

102-19		Delegating	authority 69

102-25  Conflicts	of	interest 26-28 SDG	16

102-26  Role	of	highest	governance	body	in	
setting	purpose,	values,	and	strategy

68-69

102-31  Review	of	economic,	environmental,	
and	social	topics

39
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GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

102-32  Highest	governance	body’s	role	in	
sustainability	reporting

81

102-40  List	of	stakeholder	groups 70,	72,	74,	
76,	78

102-41  Collective	bargaining	agreements 95 SDG	8

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

19

102-46  Defining	report	content	and	topic	
boundaries

80-81,	176

102-47  List	of	material	topics 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

176

102-54		Claims	of	reporting	in	accordance	with	

the	GRI	Standards

166-174

102-55  GRI	content	index 166-173

102-56  External	assurance 174-175

Material Topics

Economic Performance

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

90

103-2		The	management	approach	and	its	

components

91

103-3		Evaluation	of	the	management	

approach

92-93
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GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

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

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

24

103-2		The	management	approach	and	its	

components

24,	26-27,	
31-35

103-3		Evaluation	of	the	management	

approach

28-35

GRI	205:
Anti-
Corruption
2016

205-2		Communication	and	training	about	

anti-corruption	policies	and	procedures

124-125 SDG	16

205-3		Confirmed	incidents	of	corruption	and	

actions	taken

31 SDG	16

Materials

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

118

103-2		The	management	approach	and	its	

components

119

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 120-121

GRI	301:
Materials	
2016

301-1		Materials	used	by	weight	or	volume 162 SDG	8,	

SDG	12

Energy

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

118

103-2		The	management	approach	and	its	

components

119

103-3		Evaluation	of	the	management	

approach

120-121

GRI	302:
Energy	2016

302-1		Energy	consumption	within	the	

organization

164-165
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GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

Employment

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

94,	98

103-2		The	management	approach	and	its	

components

95,	99

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 96-97

GRI	401:
Employment	
2016

401-1		New	employee	hires	and	employee	 

turnover

148-150 SDG	5,	

SDG	8

401-2		Benefits	provided	to	full-time	 

employees	that	are	not	provided	to	

temporary	or	part-time	employees

151-153

401-3		Parental	leave 154 SDG	5,	

SDG	8

Occupational Health and Safety

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

102,	104

103-2		The	management	approach	and	its	

components

103,	
104-105

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 103,	105

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

104-105 SDG	8

403-3		Occupational	health	services 102-103 A	description	of	 
the	policies	and	
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.

Information	

unavailable

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

SDG	8

403-4		Worker	participation,	consultation,	and	

communication	on	occupational	health	

and	safety

102-103,	
159

SDG	8,	

SDG	16
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GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

403-5		Worker	training	on	occupational	health	

and	safety

102-103,	
159

SDG	8

403-6		Promotion	of	worker	health 152-153 SDG	3

403-7		Prevention	and	mitigation	of	

occupational	health	and	safety	impacts	

directly	linked	by	business	relationships

161 SDG	8

403-8		Workers	covered	by	an	occupational	

health	and	safety	management	system

159 SDG	8

403-9		Work-related	injuries 160 SDG	3,	

SDG	8,	

SDG	16

Training and Education

GRI	103:

Management	

Approach

2016

103-1  Explanation	of	the	material	topic	and	 

its	boundary

98

103-2  The	management	approach	and	its	

components

99

103-3  Evaluation	of	the	management	approach 100-101

GRI	404:
Training	and	
Education
2016

404-1		Average	hours	of	training	per	year	 

per	employee

155 SDG	4,	

SDG	5,	

SDG	8

404-2		Programs	for	upgrading	employee	skills	

and	transition	assistance	programs

100 SDG	8

404-3		Percentage	of	employees	receiving	regular	

performance	and	career	development	

reviews

156 SDG	5,	

SDG	8

Non-discrimination

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	 

its	boundary

94

103-2		The	management	approach	and	its	

components

95 https://www.

pea.co.th/

เก่�ยวกับเรา/

การกำากับดู้แล

กิจำการท่ี่�ด่้

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 96-97

GRI	406:
Non-
discrimination
2016

406-1		Incident	of	discrimination	and	corrective	

actions	taken

96 SDG	5,	

SDG	8,	

SDG	16

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563170

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

Customer Health and Safety

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	

its	boundary

104

103-2		The	management	approach	and	its	

components

104-105

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 105

GRI	416:
Customer	
Health	and	
Safety	2016

416-1		Assessment	of	the	health	and	safety	

impacts	of	product	and	service	

categories

105

Customer Privacy

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	

its	boundary

106

103-2		The	management	approach	and	its	

components

107

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 108

GRI	418:
Customer	
Privacy	2016

418-1		Substantiated	complaints	concerning	

breaches	of	customer	privacy	and	

losses	of	customer	data

108 SDG	16

Availability and Reliability

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	

its	boundary

86

103-2		The	management	approach	and	its	

components

87

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 88-89

Management	approach	to	ensure	short-	and	

long-term	electricity	availability	and	reliability	

(former	EU6)

136-139 SDG	7

EU10	Planned	capacity	against	projected	

electricity	demand	over	the	long	term,	broken	

down	by	energy	source	and	regulatory	regime

129-133 SDG	7

EU	-	การเปิด้เผู้ยข้่อมูลท่ี่�เป็นประเด็้นเฉพัาะรายสำาข่ากล่่มธ่ิรกิจำไฟฟ้า	ต่ามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

171การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

Demand-Side Management

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	

its	boundary

86

103-2		The	management	approach	and	its	

components

87

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 88-89

Demand-side	management	programs	including	

residential,	commercial,	institutional	and	

industrial	programs	(former	EU7)

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

110

103-2		The	management	approach	and	its	

components

111-113

103-3		Evaluation	of	the	management	approach 114

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

115-117 SDG	7,	

SDG	9,	

SDG	17

System Efficiency

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	

its	boundary

86

103-2		The	management	approach	and	its	

components

87

103-3		Evaluation	of	the	management	

approach

88-89

EU12		Transmission	and	distribution	losses	as	 

a	percentage	of	total	energy

134 SDG	7,	

SDG	8,	

SDG	12,	

SDG	13,	

SDG	14

EU	-	การเปิด้เผู้ยข้่อมูลท่ี่�เป็นประเด็้นเฉพัาะรายสำาข่ากล่่มธ่ิรกิจำไฟฟ้า	ต่ามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563172

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภาคผนวก



GRI
Standard

Disclosure Page
Number(s)

and/or 
URL(s)

Omission SDG
Linkage

to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

Disaster/Emergency Planning and Response

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

48

103-2		The	management	approach	and	its	

components

49

103-3		Evaluation	of	the	management	

approach

49-51

Contingency	planning	measures,	disaster/

emergency	management	plan	and	training	

programs,	and	recovery/restoration	plans	

(former	EU21)

48-53 https://www.

pea.co.th/

เก่�ยวกับเรา/

การบริห้ารความ

ต่่อเน่�องที่างธ่ิรกิจำ

ข่อง	กฟภู.

SDG	1,	

SDG	11

Access

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

109

103-2		The	management	approach	and	its	

components

109

103-3		Evaluation	of	the	management	

approach

109

Programs,	including	those	in	partnership	with	

government,	to	improve	or	maintain	access	to	

electricity	and	customer	support	services	

(former	EU23)

109,	140 SDG	1,	

SDG	7

EU28		Power	outage	frequency 135

EU29		Average	power	outage	duration 135

Cyber Security

GRI	103:
Management	
Approach
2016

103-1		Explanation	of	the	material	topic	and	its	

boundary

106

103-2		The	management	approach	and	its	

components

107

103-3		Evaluation	of	the	management	

approach

107

EU	-	การเปิด้เผู้ยข้่อมูลท่ี่�เป็นประเด็้นเฉพัาะรายสำาข่ากล่่มธ่ิรกิจำไฟฟ้า	ต่ามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	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 https://www.globalreporting.org 
2 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563174
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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 Dated: 15th June 2021 
LR Lead Verifier 

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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เก่๊�ย์วกั๊บริาย์งานฉบับน้่

 ท่ี่�มาของริาย์งาน [102-48] [102-50] [102-51] [102-52]

	 รายงานการพััฒนาความยั�งย่น	ประจำำาปี	2563	 นับเป็นฉบับที่่�	4	ต่่อจำากรายงานการพััฒนาความยั�งย่น	ประจำำาปี	2562	[102-51]	 

ที่่�การไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาคจัำด้ที่ำาข่่�นต่ามมาต่รฐานการรายงานสำากล	GRI	Standards	 เพ่ั�อเปิด้เผู้ยผู้ลการด้ำาเนินงานประจำำาปีข่ององค์กร 

ในด้้านเศรษฐกิจำ	สำังคม	และสำิ�งแวด้ล้อม	โด้ยม่รอบการรายงานแบบรายปี	[102-52]	ต่ั�งแต่่วันที่่�	1	มกราคม	ถื่ง	31	ธิันวาคม	2563	[102-50]	 

และใช้่แนวที่างการรายงานต่าม	GRI	Standards	และกล่่มธ่ิรกิจำไฟฟ้า	(Electric	Utilities:	EU)	ข่ององค์การแห่้งความริเริ�มวา่ด้ว้ยการรายงาน 

สำากล	(Global	Reporting	Initiative:	GRI)	ต่ามเกณูฑ์์ระด้ับการเปิด้เผู้ยข่้อมูลแบบห้ลัก	(Core	Option)	[102-54]

	 นอกจำากน่�	เพั่�อแสำด้งถืง่ความม่ง่มั�นในการพััฒนาอยา่งยั�งย่น	การไฟฟ้าสำว่นภููมภิูาคได้เ้ช่่�อมโยงการด้ำาเนนิงานเข่า้กบัเปา้ห้มายการพััฒนา 

ที่่�ยั�งย่น	17	ข่้อ	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ข่ององค์การสำห้ประช่าช่าต่ิ	และรวบรวมมาแสำด้งไว้ในรายงานฉบับน่�ด้้วย

 ขอบเขตของริาย์งาน [102-46]

	 การเปิด้เผู้ยข้่อมูลในรายงานฉบับน่�	แสำด้งข่้อมูลและผู้ลกระที่บจำากการด้ำาเนินงานต่ลอด้ที่ั�งห้่วงโซึ่่ค่ณูค่าข่องการไฟฟ้าส่ำวนภููมิภูาค	 

โด้ยม่ข่อบเข่ต่การรายงานครอบคล่มที่ั�งสำำานักงานให้ญ่และส่ำวนภููมิภูาค	โรงไฟฟ้า	สำถืาน่ไฟฟ้า	รวมถ่ืงผูู้้ม่ส่ำวนได้้ส่ำวนเส่ำยที่่�เก่�ยวข่้อง	ที่ั�งน่� 

ไม่รวมบริษัที่ในเคร่อ

 ก๊าริให้คืวามเชื�อมั�นต่อริาย์งาน [102-56]

	 คณูะกรรมการ	และผูู้้บริห้ารระด้ับสำูงข่องการไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาค	ม่บที่บาที่ในการต่ิด้ต่าม	ให้้คำาแนะนำา	พัร้อมที่ั�งให้้ความเห้็นช่อบและ 

ต่รวจำสำอบความถืูกต่้องข่องข่้อมูลสำำาคัญในรายงานฉบับน่�	เพั่�อให้้เน่�อห้าข่องรายงานม่ความครบถื้วน	สำมบูรณู์	และครอบคล่มการต่อบสำนอง 

ต่่อผูู้้ม่สำ่วนได้้สำ่วนเสำ่ยที่่กกล่่ม

	 นอกจำากน่�	การไฟฟ้าสำ่วนภููมิภูาคยังได้้จำัด้ให้้ม่การต่รวจำรับรองรายงานจำากห้น่วยงานภูายนอก	(Third	Party)	ที่่�ม่ความเช่่�ยวช่าญในการ 

ต่รวจำรับรองและให้้ความเช่่�อมั�นต่่อกระบวนการจัำด้ที่ำารายงาน	(External	Assurance)	เพั่�อเพิั�มความน่าเช่่�อถ่ือและโปร่งใสำ	สำอด้คล้องต่าม 

แนวที่างการรายงานข่องมาต่รฐานการรายงานสำากล	GRI	Standards	

 ก๊าริย์ก๊ริะดับคุืณภาพิ่ของก๊าริจัดที่ำาริาย์งาน
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ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น ปี 2563 

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

ร้อยละ 100
ความสำาเร็จของ
แผนงานพัฒนา กฟภ. 
Customer Journey 

AAA
อันดับเครดิตองค์กร
ที่ได้รับจากทริสเรทติ้ง

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 

เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 

ความสำาเร็จของแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System)

2,000 ลิตร/วัน 

แปรรูปขยะพลาสติกและ
ชีวมวลที่ปะปนในขยะชุมชน 
เป็นน้ำามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

Performance

Planet

People

ร้อยละ 100
ใช้เทคโนโลยี Blockchain 
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(Energy Trading Platform) 

ร้อยละ 100
จัดตั้งศูนย์อำานวยการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
รองรับโรค COVID-19 
ในพื้นที่สำานักงานใหญ่ 
และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 

1,543 เครื่อง

จำานวนเครื่องปรับอากาศ
ที่เปลี่ยนเป็นระบบ Inverter 
ไม่ทำาลายชั้นโอโซนและ
ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

ร้อยละ 2.07 
ลดการใช้พลังงาน ในปี 2563

200,000 kg CO
2
eq

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ จากการดำาเนินงาน
Green Office 

4.32
ค่าเฉล่ียความผูกพันของพนักงาน

4.34 
ความรู้สึกภูมิ ใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร

4.3945 
คะแนน ความพึงพอใจ ที่มีต่อ
การดำาเนินงานของ กฟภ. 

ร้อยละ 100 
ความสำาเร็จของแผน 
การยกระดับการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล 

55,929 ครัวเรือน
จำานวนที่ได้ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้บ้านเรือนราษฎร

0 ข้อร้องเรียน
ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ ไม่เป็นธรรม

89 แห่ง 
ปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ใกล้
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 

0.1166 
ดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI) 

“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” 
Brightness for Life Quality

ติดตามการดําเนินงานด�านความยั�งยืน
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ได�ท่ี

www.sustainability.pea.co.th

สแกน
เพ�อ่เข�าชมเว็บไซต�

แบบสํารวจความคิดเห็น
รายงานความยั�งยืน

ประจําป� 2563
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
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