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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
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สารผู�ว�าการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค [102-14]

 ป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�ก�าวสู�ทศวรรษที่ 7 อย�างมั่นคง

และย่ังยืน โดยพัฒนาจาก “ความเชื่อมั่น” สู� “ความไว�วางใจ” 

ตลอดระยะเวลากว�า 60 ป�ที่ผ�านมาเรามุ�งมั่นพัฒนาการให�บริการ

อย�างเต็มศักยภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให�กับคนไทยได�เข�าถึง

พลังงานไฟฟ�า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ�า เพ่ือก�าวสู�

ยุคดิจิทัล “Digital Utility” จึงเป�นเป�าหมายที่ท�าทาย โดยการสร�าง

ระบบและกลไกเพ่ือนําศักยภาพของพนักงานมาใช�ให�เกิดประโยชน�

สูงสุดต�อองค�กร, การพัฒนาพนกังานด�านทักษะความรู�ความสามารถ 

(Hard Skill) และทักษะทางอารมณ� (Soft Skill) การส�งเสริม

และขยายผลการใช�งานนวัตกรรมอย�างเป�นระบบ และการสนับสนุน

การดําเนินงานขององค�กรให�มีผลผลิตที่สูงขึ้นภายใต� 7 ป�จจัย

ขับเคลื่อนค�านิยมและวัฒนธรรมองค�กร หรือ TRUSTED:

T - TECHNOLOGY SAVVY:

 ทันโลก เรียนรู� เข�าใจ ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีและองค�ความรู�ใหม�

R - RUSH TO SERVICE:

 บริการด�วยใจ รวดเร็ว เป�นธรรม ทันสมัย ใส�ใจผู�รับบริการ

U - UNDER GOOD GOVERNANCE:

  ซื่อสัตย�สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร�งใสตรวจสอบได� ต�อต�าน

ทุจริต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

S - SPECIALIST: 

 รอบรู� เชี่ยวชาญในงานที่ทํา แบ�งป�น สร�างสรรค�และพัฒนา

T - TEAMWORK:

 มุ�งมั่นทํางานเป�นทีม มีนํ้าใจ เป�ดใจกว�าง แบ�งป�นทักษะ

E - ENGAGEMENT: 

  รักองค�กร ทุ�มเท เสียสละ ทํางานอย�างเต็มกําลังความสามารถ 

พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง

D - DATA DRIVEN: 

 ศึกษา เข�าใจ ใช�ประโยชน�จากข�อมูล ขับเคลื่อนภารกิจองค�กร

 สําหรับป�ที่ผ�านมาในช�วงสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

ได�เตรียมความพร�อมในทุกสถานการณ� ด�วยการปรับแผนกลยุทธ�

ในการดํา เนินงานและนํา เทคโนโลยีดิจิทัลเข� ามาเสริมเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน อาทิ การให�บริการแก�ลูกค�าและ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในภาคส�วนต�าง ๆ โดยยังคงยึดมั่นอยู�บนพ้ืนฐาน

ของความยั่งยืนควบคู�กับการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือรองรับ

กับป�จจัยที่เปล่ียนแปลงต�าง ๆ พร�อมกันนี้ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ได�ตระหนักถึงการช�วยเหลือประชาชนในช�วงสถานการณ�ดังกล�าว 

ด�วยมาตรการช�วยเหลือค�าไฟฟ�าเพ่ือลดภาระค�าครองชพีของประชาชน 

พร�อมทัง้ได�เตรยีมจดัทําแผนรองรบัสถานะทางการเงนิทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาวเพื่อให�ประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุด

 นอกจากนี ้การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคยงัให�ความสําคญักบัการได�มา

ซึ่งการอนุญาตให�ประกอบกิจการจากสังคม (Social License to 

Operate) โดยการบริหารความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และ

ใช�หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ พร�อมคํานึงถึงการดูแล

ด�านส่ิงแวดล�อม การสร�างความสมัพันธ�กบัชมุชน และความปลอดภัย

ของผู�ใช�ไฟฟ�า จนเป�นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต�างประเทศ 

ซึ่ ง ยืนยันความสําเร็จด�วยรางวัลแห�งความภาคภูมิใจ ได�แก� 

รางวัลรฐัวิสาหกจิยอดเยีย่ม ประจําป� 2563, รางวัลการบรหิารจดัการ

ดีเด�น, รางวัลการดําเนินงานเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล�อมดีเด�น, 

รางวัลความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมดีเด�น (ด�านนวัตกรรม 

ประเภทดเีด�น), รางวลับรกิารดเีด�น, รางวัลโครงการสํานกังานสีเขียว 

(Green Office) 70 รางวัล (รางวัล G ทอง จํานวน 66 แห�ง 

รางวัล G เงิน จํานวน 4 แห�ง)

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคขอยืนยันว�า เราดําเนินธุรกิจอยู�เคียงข�าง

คนไทยเพ่ือส�งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให�แก�ประชาชน และพร�อม

ก�าวสู�การเป�นผู�นําในธุรกิจพลังงานที่เป�นกําลังสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมของประเทศอย�างยั่งยืนต�อไป

“มุ�งสู�องค�กรที่เป�นเลิศด�านธุรกิจพลังงานไฟฟ�า

ตอบสนองความคาดหวังของลูกค�า

ร�วมสร�างคุณค�าสู�สังคมและสิ่งแวดล�อม

ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

มุ�งสู�องค�กรท่ีเปนเลิศด�านธุรกิจพลังงานไฟฟ�า 
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค�า 

ร�วมสร�างคุณค�าสู�สังคมและสิ�งแวดล�อม
ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล

( นายสมพงษ ปรีเปรม )

ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค

5การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)รายงานความยั�งยืน ประจําป� 25634



รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ

01
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาครับรางวัลชนะเลิศ
ขวญัใจกาชาด ประจาํป� 2563

การไฟฟ�าส�วนภูมภิาครับรางวัลชนะเลศิ การ

ประกวดขวัญใจกาชาด ประจาํป� 2563 โดย

นางสาวกรวิภา อนิทามระ นกับรหิารงานทัว่ไป 

ระดับ 4 กองประสานนโยบายและพิธีการ 

ฝ�ายงานผู�ว�าการ เป�นตัวแทนของ กฟภ. ในการ

เข�าประกวด ร�วมกับตัวแทนของแต�ละ

หน�วยงาน ได�รบัเงินรางวัลมลูค�า 50,000 บาท 

พร�อมโล� ราง วัลและสายสะพาย จาก

สภากาชาดไทย 

02
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาครบัรางวลั
รองชนะเลิศร�านค�าในดวงใจ
(P PU  V ) ในการประกวดร�านค�า
งานกาชาดออนไลน� ประจาํป� 2563

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคออกแบบร�านกาชาด 

ประจาํป� 2563 ภายใต�แนวคดิ “PEA ให�ด�วยใจ

ไม�ส้ินสุด” ที่แสดงให�เห็นถึงการให�ต�อชุมชน 

สังคม และส่ิงแวดล�อมในยคุ New Normal 

ซึ่งสะท�อนให�เห็นว�าการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคนั้น

ให�คนในชุมชนมากกว�าแสงสว�าง ผ�านทั้ง 

6 โครงการของการไฟฟ�าส�วนภมูภิาคทีมุ่�งมัน่

ให�ความช�วยเหลอืประชาชนในพ้ืนที ่74 จงัหวัด

ทัว่ไทยมาตลอดระยะเวลา 60 ป� ได�แก� การให�

คุณภาพชีวิตที่ดี  ให� โอกาสสร�างอาชีพ 

สร�างรายได� ให�แสงสว�างที่มั่นคงปลอดภัย 

ให�พลงังานสะอาด ลดการใช�พลังงานทีก่าํลงั

จะหมดไปในอนาคต และให�บรกิารทีท่นัสมยั 

ให�ง�ายได�ทกุเรือ่งไฟฟ�า

04
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัลรองชนะเลศิ 
สมุดบนัทก จากการประกวดปฏทินิดเีด�น 
รางวลัสรุยิศศธิร ครั�งที ่40 ประจาํป� 2563

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

เป�นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด

ปฏิทินดีเด�น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 40 

ประจําป� 2563 โดยการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ได�รบัรางวัลรองชนะเลิศสมดุบนัทกึ 

ในแนวคิด “Brightness for Life Quality 

- สว�างทั่วทิศ สร�างคุณภาพชีวิตทั่วไทย  

โดยนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู�ว�าการ 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เป�นผู�รับรางวัล 

ณ ห�องประชุมอาจารย�สะอาด ตัณศุภผล 

ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ� 

กรมประชาสัมพันธ�

05
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัใบรบัรองระบบบรหิารจดัการ 
งานบรกิารด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล 
IS /I  20000-1:2018

การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคได�รบัใบรบัรองระบบบรหิารจดัการงานบรกิารด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018 

ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ณ ห�องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ� การไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค จํานวน 2 ด�าน ได�แก�

 1)  บรกิารงานเครือ่งคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ประกอบ (The 

Supporting and Provision of Computer and Network 

Equipment Service )

 2)  บรกิารงานลูกค�าอจัฉรยิะ (Smart Customer Service:SCS)

การผ�านการรบัรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1 ในครัง้นี้ได�

สร�างความเชื่อมั่นให�แก�องค�กรที่จะมุ�งมั่นพัฒนาและรักษาคุณภาพ

ของการให�บริการด�านเทคโนโลยีให�มีความยั่งยืนต�อไป

03
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัลเกียรตคิณุ
(SUS IN I I  DIS SU  

D) ประจาํป� 2563

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�รับรางวัลเกียรติคุณ 

Sustainability Disclosure Award ประจาํป� 

2563 ในงาน The State of Corporate 

Sustainability in 2020 จัดข้ึนโดยสถาบัน

ไทยพัฒน� เพ่ือส�งเสรมิการยกระดบัการเป�ดเผย

ข�อมลูด�านความยัง่ยืน และเป�นประโยชน�ต�อ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียขององค�กร รวมทั้ ง

ตอบสนองต�อเป�าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) เพ่ือนาํแนวปฏิบตัดิ�านความย่ังยนืมา

ใช�และบรูณาการข�อมลูการพัฒนาความย่ังยืน

ในกระบวนการรายงาน ณ ห�องออดทิอเรยีม 

ชัน้ 5 หอศลิปวัฒนธรรมแห�งกร�งเทพมหานคร 

ส่ีแยกปทมุวัน ถนนพระรามที ่1 กร�งเทพ

02 03 04รางวัลรองชนะเลิศร�านค�าในดวงใจ (Popular Vote) 
จากการประกวดร�านค�างานกาชาดออนไลน� 

รางวัลเกียรติคุณ
(SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD)

รางวัลรองชนะเลิศสมุดบันทึก จากการประกวดปฏิทินดีเด�นรางวัล “สุริยศศิธร” ครั�งท่ี 40 
จากแนวคิด “Brightness for Life Quality - สว�างทั�วทิศ สร�างคุณภาพชีวิตทั�วไทย”

7การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)รายงานความยั�งยืน ประจําป� 25636



06
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบั 8 รางวลั รฐัวสิาหกิจดเีด�น
(S  D) ประจาํป� 2563

พลเอก ประยทุธ� จนัทร�โอชา นายกรฐัมนตร ีเป�นประธานในพิธี

พร�อมมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด�น ประจาํป� 2563 โดยมี

คณะกรรมการ ผู�ว�าการ และผู�บรหิารการไฟฟ�าส�วนภูมภิาค 

เข�ารับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล กร�งเทพ  

สําหรบัป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคได�รับรางวัลประเภทต�าง ๆ  

ดงันี้

 1) รางวัลรฐัวิสาหกจิยอดเย่ียม ประจาํป� 2563 (3 ป�ซ�อน)

 2) รางวัลคณะกรรมการรฐัวิสาหกจิดเีด�น (3 ป�ซ�อน) 

 3) รางวัลการบริหารจดัการดเีด�น (3 ป�ซ�อน) 

 4)  รางวัลการดาํเนนิงานเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล�อมดีเด�น 

(4 ป�ซ�อน)

 5)  รางวัลความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมดีเด�น ด�าน

นวัตกรรม ประเภทดีเด�น (3 ป�ซ�อน) 

 6)  รางวัลความร�วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด�น ด�านการ

ยกระดบัการบรหิารจดัการองค�กร ประเภทชมเชย 

จากการดาํเนินงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ

ด�านการบรหิารจดัการองค�กร (โครงการพ่ีเล้ียง) 

 7)  ความร�วมมอืเพ่ือการพัฒนาดเีด�น ด�านความร�วมมอื

เชงิยุทธศาสตร� ประเภทเชดิชเูกยีรติ 

 8)  รางวัลบริการดเีด�น ซึง่เป�นรางวัลใหม�ในป� 2563

07
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัล 

 SI  S  P NI S   
 IN SI  2020 ( ailand dition)

จากบรษิทั usiness edia International 
ประเทศมาเลเ ีย

การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคได�รบัรางวลั HR Asia 

Best Companies to Work for in Asia 2020 

(Thailand Edition) เป�นรางวลัในด�านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล จัดโดยบริษัท 

Business Media International ประเทศ

มาเลเซีย ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท 

มาร�คีส� ควีนส�ปาร�ค กรงุเทพ

08
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัล
ศนูย�ราชการสะดวก (G ) 164 แห�ง
ประจาํป� 2563

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจาํสาํนัก

นายกรัฐมนตรี เป�นประธานในพิธีมอบโล�

และตรารับรองมาตรฐานการให�บริการของ

ศูนย�ราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center: GECC) ประจาํป� 2563 

โดยการไฟฟ�าส�วนภูมภิาคเป�นหน�วยงานทีผ่�าน

การรับรองสูงสุด 164 แห�ง ณ ห�องประชุม

คอนเวนชนั ชัน้ 4 อาคารคอนเวนชนัเซน็เตอร� 

โรงแรมรามาการ�เด�นส� กรงุเทพ

10
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัล 

SI  SP NSI  N P IS  
DS ( ) 2020  จากโครงการ 

เศษก่ิงไม�สร�างเศรษฐกิจชมุชน

การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคคว�ารางวัลชนะเลิศ Asia 

Responsible Enterprise Awards (AREA) 

2020 สาขาเสริมสร�างพลังงานทางสังคม 

(Social Empowerment) จากโครงการ 

“เศษกิ่งไม�สร�างเศรษฐกิจชุมชน” ตอกย้ํา

การเป�นองค�กรเติบโตร�วมกับสังคม แบ�งป�น

ประสบการณ�ในการดาํเนนิโครงการด�านสังคม

และส่ิงแวดล�อม สร�างเครือข�าย เสริมสร�าง

ความร�วมมอื และความสมัพันธ�อันดดี�าน CSR 

ทัง้หน�วยงานภาครฐัและเอกชนระดบัภูมภิาค

เอเชีย เป�นช�องทางในการประชาสัมพันธ�

องค�กร ยกระดบัให�เป�นทีรู่�จกัในเวทกีารแข�งขัน

ระดบันานาชาติ

09
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัโล�ประกาศเกียรติคณุ 
หน�วยงานทีล่ดสถติจิากอบุตัเิหตุ
จากการทาํงานให�เปนศนูย� 
(  ID N  P IGN 2020)

การไฟฟ�าส�วนภูมภิาครบัโล�ประกาศเกียรติคณุ 

กิจกรรมการรณรงค�ลดสถิติจากอุบัติเหตุ

จากการทาํงานให�เป�นศูนย� ประจาํป� 2563 

( ero Accident Campaign 2020) ระดับ

แพลทนิมั 1 แห�ง ระดับทอง 1 แห�ง ระดบัเงนิ 

6 แห�ง ระดบัทองแดง 76 แห�ง และระดบัต�น 

242 แห�ง โดยมีนายปกรณ� นุตบุญเลิศ 

รองผู�ว�าการ และผู�บรหิารการไฟฟ�าส�วนภูมภิาค

รับมอบจากพลเอก อภิชาต แสงร��งเรือง 

ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

สถาบนัส�งเสรมิความปลอดภัย อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล�อมในการทาํงาน เป�นผู�มอบโล�

ประกาศเกยีรติคณุ ณ หออเนกประสงค� ชัน้ 1

อาคารเทยีนอชักลุ กองความปลอดภยัแรงงาน 

กรมสวัสดกิารและคุ�มครองแรงงาน

08

10

06 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ประจําป� 2563 (3 ป�ซ�อน) รางวัลศูนย�ราชการสะดวก (GECC)
โดยผ�านการรับรองสูงสุด 164 แห�ง

รางวัลชนะเลิศ Asia Responsible 
Enterprise Awards (AREA) 2020
สาขาเสริมสร�างพลังงานทางสังคม 
จากโครงการเศษกิ�งไม�สร�างเศรษฐกิจชุมชน

9การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)รายงานความยั�งยืน ประจําป� 25638



11
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัโล�เกียรติคณุ
เครือข�ายพัฒนา �มือแรงงาน โครงการ 
1 ตาํบล 1 ช�างไฟฟ�า

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�รับโล�เกียรติคุณ

เครือข�ายพัฒนาฝ�มือแรงงานในโครงการ 

“1 ตําบล 1 ช�างไฟฟ�า” จากนายธวัช เบญจาทกุิล

อธิบดกีรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน ณ ห�องประชมุ

ปกรณ� อังศุสิงห� ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนา

ฝ�มอืแรงงาน

12
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาคชนะเลศิคะแนนรวม
คว�าถ�วยพระราชทานสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
รชักาลที ่10 ในการแข�งขนักี ารฐัวสิาหกิจ 
ครัง้ที ่44 (พ.ศ. 2563)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�รับถ�วยพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว

รชักาลที ่10 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมในการ

แข�งขันกี ารฐัวสิาหกจิครัง้ที ่44 (พ.ศ. 2563) 

โดยมีนายปริญญา ยมะสมิต ผู�ว�าการ

การประปานครหลวงเป�นประธานในการ

มอบรางวัลและพิธีป�ดการแข�งขัน ซึ่งในป�นี้

การประปานครหลวงเป�นเจ�าภาพพิธีป�ด ณ 

อินดอร�สเตเดี้ยม หัวหมาก การกี าแห�ง

ประเทศไทย

13
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาคได�รบัผลคะแนน I  
ประจาํป� 2563 สูงสดุในรอบ 7 ป�

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�รับคะแนนการ

ประเมิน คะแนนเฉล่ียในภาพรวมร�อยละ 

95.24 ระดบั AA สูงสุดในรอบ 7 ป� โดยตดิ

อนัดบั 5 ของรฐัวิสาหกจิทัง้หมดทีเ่ข�ารบัการ

ประเมนิและได�อนัดบั 1 ของรฐัวิสาหกจิด�าน

พลังงานและสาธารณูปโภค

14
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัลองค�กร
โปร�งใส ครัง้ที ่9 จากสํานกังาน ป.ป.ช.

การไฟฟ�าส�วนภูมภิาครบัรางวัลชมเชยองค�กร

โปร�งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) 

จากสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ โดยมี

พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ 

ประธานคณะกรรมการป� อ งกั น และ

ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เป�นผู�มอบ

รางวัล ณ สํานักงานคณะกรรมการป�องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ จังหวัด

นนทบุรี

15
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัล G-Green 
ระดบัดเียีย่ม (G ทอง) จาํนวน 47 แห�ง

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาครับรางวัลสํานักงาน

สีเขียว (Green Office) ประจําป� 2563 

ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จํานวน 47 แห�ง และ

รักษาระดับการต�ออายุได�จํานวน 23 แห�ง 

ระดบัดเีย่ียม (G ทอง) จาํนวน 19 แห�ง ระดบั

ดีมาก (G เงิน) จํานวน 4 แห�ง

16
การไฟฟ�าส�วนภมิูภาครบัรางวัล 

N I- UP I N DS 2020  
ส�งเสรมิการต�านคอร�รปัชนั ประจาํป� 2563

ก า ร ไ ฟฟ� า ส� ว น ภู มิ ภ า ค ไ ด� รั บ ร า ง วั ล 

Ant i-Corrup t ion Awards 2020” 

ส�งเสรมิการต�อต�านคอร�รปัชนั ประจําป� 2563 

ประเภทองค�กรภาครัฐวิสาหกิจที่มีผลงาน

ด�านการต�อต�านการทุจริตคอร� รัปชัน ท่ี

ประจกัษ�ชดั โดยมนีายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา เป�นประธานในพิธีมอบรางวัล 

ณ ห�องกมลทิพย� โรงแรม เดอะ สุโกศล

161411 โล�เกียรติคุณเครือข�ายพัฒนาฝ�มือแรงงาน โครงการ “1 ตําบล 1 ช�างไฟฟ�า” รางวัลองค�กรโปร�งใส รางวัล “Anti-Corruption Awards 2020”

11การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256310



ร�อยละ

95
ป�

2565 57.52
นาที/ราย/ป�

lo

PEA s Business
Brightly Move
เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน กฟภ. 
พร�อมปรับตัวให�เท�าทันทุกการเปลี่ยนแปลง 
ดําเนินธุรกิจเพ�อ่พัฒนากิจการอย�างต�อเน่ือง 
ด�วยการบริหารงานและนโยบายการเงิน
ที่รอบคอบ พร�อมขยายการดําเนินงานไปสู�
ธุรกิจใหม� ๆ โดยมีเป�าหมายเพ�่อก�าวสู�การเป�น
ผู�ให�บริการสาธารณูปโภคยุคใหม�ที่ทันสมัย
ด�วยนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบไฟฟ�า
สู�ความเป�นเลิศ และร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู�การสร�างอนาคตที่มั�นคง
และยั�งยืน

85.84 G

สนับสนุนการใช�พลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพในทุกภาคส�วนส�งผลให�

ประหยัดพลังงานไฟฟ�าสะสมได�

(ล�านหน�วย)

ความสําเร็จของ
โครงการ Smart Gri

ในพ�้นที่เมืองพัทยา

มีเป�าหมาย
ที่จะเป�นผู�ให�บริการ

สาธารณูปโภคดิจิทัล

ดัชนีระยะเวลา
ที่ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI)

จากเป�าหมาย
57.58 นาที/ราย/ป�



โรงไฟฟ�าเอกชน
ขนาดเล็กมาก (VSPP)

การไฟฟ�า ายผลิต
แห�งประเทศไทย ( G )

สถานีไฟฟ�าแรงสูง

สายส�งไฟฟ�าแรงสูง
115 V

22 - 33 V

สถานีไฟฟ�าย�อย

 ผู�ใช�ไฟฟ�ารายใหญ�
อุตสาหกรรมขนาดใหญ�

คอนโดมิเนียม

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

สายส�ง
ระบบจ หน�าย

อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายย�อย
ท่ีพักอาศัย

หม�อแปลงไฟฟ�า
ระบบจ หน�าย

 ผลิตไฟฟ�า
(Generator)

ส�งไฟฟ�า
( ransmission)

จ หน�ายไฟฟ�า
(Distribution)

บริการ
(Service)

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

380/220 V

ห�วงโ �คุณค�าของธุรกิจการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค [102-9]ธุรกิจของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค หรือ กฟภ. [102-1] เป�นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย [102-5] ดําเนินธุรกิจในการจัดหาและ

ให�บริการพลังงานไฟฟ�า รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในเชิงการให�บริการพลังงานไฟฟ�า และการให�บริการเพ่ือสนับสนุนลูกค�าของการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค ได�แก� งานก�อสร�างให�ผู�ใช�ไฟ งานตรวจสอบซ�อมแซมและงานบําร�งรักษา งานให�เช�าหรือใช�ทรัพย�สิน เป�นต�น [102-2]

วิสัยทัศน�
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคเป�นองค�กรชั�นนํา

ที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ�งมั�นให�บริการ
พลังงานไฟฟ�า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อย�างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได� เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมอย�างยั�งยืน

ภารกิจ
จัดหา ให�บริการพลังงานไฟฟ�า และ

ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพ�่อตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าให�เกิดความพงพอใจ 

ทั�งด�านคุณภาพและบริการ 
โดยการพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง

มีความรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

ค�านิยม
ทันโลก บริการดี 

มีคุณธรรม

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256314

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



แผนยุทธศาสตร� กฟภ.

ความต�องการ
ความ

คา
ดห

วัง

ข�อก หนดที่ส คัญของผ

ู�มีส
�วน

ได
�ส�ว

นเ
สีย

ภารกิจ ( ission)
จัดหา ให�บริการพลังงานไฟฟ�า 
และด เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ให�เกิดความพงพอใจทั�งด�านคุณภาพและบริการ

โดยการพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง 
มีความรับผิดชอบต�อสังคม

และสิ�งแวดล�อม

GOVERNANCE 
AND

STRATEGICS

CORE

ENABLER

1.  ระบบการก กับและ
 การจัดการเชิงยุทธศาสตร� 2.  ระบบการสร�างมูลค�าเพ��ม

3. ระบบจ หน�ายไฟฟ�า 4. ระบบลูกค�าและการตลาด

6. ระบบบริหารทรัพยากร

S1 การก กับดูแล การบริหารความเสี่ยง
 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับ (GRC)
 S1.1 กระบวนการก กับดูแลกิจการที่ดี
 S1.2 กระบวนการ S
 S1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 S1.4 กระบวนการ ompliance

S2 การจัดการเชิงยุทธศาสตร�
 S2.1 กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร� 
 S2.2 กระบวนการ Performance ana ement

C1 การจัดหาและผลิตพลังงานไฟฟ�า
 1.1 กระบวนการจัดหาและผลิต
  พลังงานไฟฟ�า
 1.2   กระบวนการจัดการด�านพลังงาน

 C2 การวางแผนและพัฒนา
  ระบบไฟฟ�า
 2.1 กระบวนการวางแผน
  และพัฒนาระบบไฟฟ�า

C3 การออกแบบสถานี ไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า
 3.1 กระบวนการออกแบบ
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

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

E1 การบริหารห�วงโ �อุปทาน 
 (Supply Chain anagement)
 1.1 กระบวนการจัดการด�านพัสดุ
 1.2 กระบวนการบริหารจัดการผู�ส�งมอบ
  คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ

E2 งบประมาณ บัญชีและการเงิน
 2.1 กระบวนการงบประมาณ
 2.2 กระบวนการบัญชีและการเงิน

E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 3.1 กระบวนการจัดการอัตราก ลัง
 3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 3.3 กระบวนการยกระดับความผูกพัน
  ของบุคลากร

E4 การประชาสัมพันธ�และ
 ภาพลักษณ�องค�กร
 4.1 กระบวนการประชาสัมพันธ�
 4.2 กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ�

7. ระบบการบริหาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

E5 การบริหารเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
 5.1 กระบวนการบริหารจัดการ
  ข�อมูลสารสนเทศ
 5.2 กระบวนการ
  จัดการ าร�ดแวร�
  และ อฟต�แวร�

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

C5 การบ รุงรักษาสถานี ไฟฟ�า
 และระบบไฟฟ�า
 5.1 กระบวนการบ รุงรักษา
  สถานีไฟฟ�าและระบบไฟฟ�า

C6 การควบคุมการจ�ายไฟฟ�า
 6.1 กระบวนการควบคุมการจ�ายไฟฟ�า

C7 การตลาดและการสร�าง
 ความสัมพันธ�ลูกค�า
 7.1 กระบวนการใช�สารสนเทศ
  จากลูกค�า ตลาด ผลิตภัณฑ� 
  และบริการ
 7.2 กระบวนการสร�างความสัมพันธ�
  กับลูกค�า
 7.3 กระบวนการจัดการข�อร�องเรียนลูกค�า

C8 การบริการลูกค�า
 8.1 กระบวนการบริการ
  และสนับสนุนลูกค�า

S3 การจัดการความรู�และนวัตกรรม 
 (K  an  Innovation)

S3.1 กระบวนการจัดการความรู� 
 S3.2 กระบวนการเรียนรู�และจัดการนวัตกรรม

S4 การบริหารธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 (Port olio anagement)
 S4.1 กระบวนการก กับบริษัทลูกและบริษัทร�วมทุน 
 S4.2 กระบวนการบริหารสินทรัพย�โครงการและการลงทุน
 S4.3 กระบวนการบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ความพ�งพอใจ
ของผู�มีส�วนได�

ส�วนเสีย

ระบบงานโดยรวมของ กฟภ. ตาม Value ain [102-10]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256316 17การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



 เป�นธุรกจิการรบัพลังงานไฟฟ�าจากระบบเครอืข�ายของ

ผู�ผลิตไฟฟ�า จําหน�ายให�กับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทต�าง ๆ ผ�าน

หน�วยงานที่มีการแบ�งพ้ืนที่เป�น 4 ภาค ได�แก� ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต� [102-2]

 เป�นธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน กลุ�มโรงไฟฟ�าที่

ใช�พลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ�าเชิงพาณิชย�ที่เป�นผู�ผลิต

ไฟฟ�ารายเล็ก ดําเนนิการโดย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร�

เนชั่นแนล จํากัด หรือ PEA ENCOM ที่จะเป�นผู�ลงทุนในการ

เข�าซือ้หุ�นในธุรกจิพลังงานแบบการถอืหุ�นรายย�อย มบีทบาท

หลักในการกําหนดกลยุทธ�การลงทุน การดําเนินงาน และ

การบริหารพอร�ตลงทุน (Investment Portfolio) 

 PEA ENCOM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

3 มิถุนายน 2552 เพื่อดําเนินธุรกิจลงทุนด�านพลังงานไฟฟ�า

และการจัดฝกอบรมด�านระบบไฟฟ�าแก�ภาครัฐและภาค

เอกชนทั้งในประเทศและต�างประเทศ โดยมีการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาคเป�นผู�ถือหุ�นทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต�น 

100,000,000 บาท ป�จจุบันมีทุนจดทะเบียน จํานวน 

2,451,283,750 บาท

 ธุรกิจเสริม: เป�นธุรกิจให�บริการ เพ่ือสนับสนุนงานให�บริการ

พลังงานไฟฟ�าทั้ งในและต�างประเทศ หรือสนับสนุนลูกค�าของ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ได�แก� งานก�อสร�างให�ผู�ใช�ไฟฟ�า งานตรวจสอบ

ซ�อมแซมและบําร�งรักษา งานให�เช�าหรือใช�ทรัพย�สิน เป�นต�น [102-2]

 ธุรกิจใหม�: เป�นธุรกิจให�บริการต�าง ๆ เพ่ือรองรับเทคโนโลยี

ที่เปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว ได�แก� ธุรกิจการให�บริการผ�านดิจิทัล

แพลตฟอร�มทั้งในด�านการให�บริการพลังงานไฟฟ�า การบริหารจัดการ

พลังงาน การพัฒนาซอฟต�แวร�สําหรับควบคุมอุปกรณ� ธุรกิจการพัฒนา

ผลิตภัณฑ�และบริการหลังมิเตอร� ได�แก� Solar Rooftop, บ�านอัจฉริยะ 

(Smart Home), รถไฟฟ�าและสถานอีดัประจ�ไฟฟ�าสําหรบัยานยนต�ไฟฟ�า 

(EV & Charging Station) เป�นต�น [102-2]

 เป �นธุรกิจที่การไฟฟ �าส �วนภูมิภาคใช �ความ

เชีย่วชาญในระบบจาํหน�ายไฟฟ�า มาดาํเนนิธุรกจิในส�วน

ของการบริหารจัดการในการซื้อขาย/แลกเปล่ียน

พลังงาน พัฒนาและให�บริการช�องทางในการซื้อขาย/

แลกเปล่ียนพลังงาน พัฒนาและดูแลระบบไฟฟ�าที่

เชื่อมต�อระหว�างแหล�งผลิตไฟฟ�า, Prosumer และ 

Energy Storage ตามจ�ดต�าง ๆ และบริหารจัดการ

พลังงานให�มีความสมดุล มีประสิทธิภาพภายใต�ต�นทุน

ที่เหมาะสม [102-2]

ธุรกิจจัดหาและจําหน�ายพลังงานไฟฟ�า

ธุรกิจการบริหารจัดการในการ
ื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
โดยบริษัทในเครือ [102-45]

ธุรกิจสนับสนุนการให�บริการพลังงานไฟฟ�า

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256318 19การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



โครงสร�างการดําเนินงานเพ�่อความยั�งยืน [102-18]

 ป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างการบริหารงาน โดยมีการจัดตั้งสํานักดิจิทัล 

สายงานธุรกิจและการตลาด สายงานบริหารองค�กร และสายงานสนับสนุนองค�กรข้ึน โดยรวมสายงาน

สังคมและส่ิงแวดล�อมกบัสายงานยทุธศาสตร�เข�าด�วยกนั และรวมสายงานทรพัยากรบคุคลกบัสํานกักฎหมาย

เข�าด�วยกันเป�นสายงานบริหารองค�กร [102-10] เพื่อให�เหมาะสมต�อการบริหารงาน พร�อมรองรับต�อการพัฒนา

และการเติบโตทางธุรกิจใหม� และสอดคล�องกับภารกิจป�จจ�บันของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

 คณะกรรมการ กฟภ.
 คณะกรรมการบริหาร กฟภ.
 คณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ.
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 และควบคุมภายใน กฟภ.
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

 ความรับผิดชอบต�อสังคม
 คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

 ของผู�ว�าการ
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�
 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
 คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
 กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

 สภาพแวดล�อมในการทํางาน สํานักงานใหญ�
 คณะอนุกรรมการพ�จารณาอุทธรณ� 

 คําสั�งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ�
 คําสั�งให�พนักงานชดใช�ค�าสินไหมทดแทน
 ความรับผิดทางละเมิด

สํานักดิจิทัล

คณะกรรมการ 
กฟภ.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กฟภ.

สํานักตรวจสอบภายใน

ผู�ว�าการ
กฟภ.

สายงาน
ยุทธศาสตร�

สายงาน
ก�อสร�าง

และบริหาร
โครงการ

สายงาน
ปฏิบัติการ
และบํารุง

รักษา

สายงาน
ธุรกิจและ
การตลาด

สายงาน
การไฟฟ�า 
ภาค 1-4

สายงาน
สารสนเทศ
และส่ือสาร

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
บริหาร
องค�กร

สายงาน
สนับสนุน
องค�กร

สายงาน
วางแผน

และพัฒนา
ระบบไฟฟ�า

สายงาน
วิศวกรรม

กิจการ
องค�กร

การไฟฟ�า 
เขต 1-12

ก หมาย
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พ�้นที่ ให�บริการ 
 การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคมสีาํนกังานใหญ�ต้ังอยู�ที ่ เลขท่ี 200 ถนนงามวงศ�วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กร�งเทพมหานคร 10900 [102-3] 

และรับผิดชอบจําหน�ายไฟฟ�าในพื้นท่ี 74 จังหวัดของประเทศไทย ยกเว�นกร�งเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งคิดเป�น 

ร�อยละ 99.98 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนผู�ใช�ไฟฟ�า 20,732,911 ราย [102-4] 

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

ภาคเหนือ
สํานักงานการไฟฟ�าเขต จํานวน 3 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าจังหวัด/อําเภอ จํานวน 42 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขา จํานวน 86 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขาย�อย จํานวน 120 แห�ง

ศูนย�บริการ PEA Shop จํานวน 17 แห�ง

โรงไฟฟ�าขนาดเล็ก จํานวน 13 แห�ง

สถานีไฟฟ�า จํานวน 143 แห�ง

ภาคตะวันออกเ ยีงเหนือ
สํานักงานการไฟฟ�าเขต จํานวน 3 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าจังหวัด/อําเภอ จํานวน 45 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขา จํานวน 85 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขาย�อย จํานวน 189 แห�ง

ศูนย�บริการ PEA Shop จํานวน 18 แห�ง

โรงไฟฟ�าขนาดเล็ก จํานวน 4 แห�ง

สถานีไฟฟ�า จํานวน 137 แห�ง

ภาคกลาง
สํานักงานการไฟฟ�าเขต จํานวน 3 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าจังหวัด/อําเภอ จํานวน 64 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขา จํานวน 52 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขาย�อย จํานวน 64 แห�ง

ศูนย�บริการ PEA Shop จํานวน 27 แห�ง

โรงไฟฟ�าขนาดเล็ก จํานวน 13 แห�ง

สถานีไฟฟ�า จํานวน 309 แห�ง

ภาคใต�
สํานักงานการไฟฟ�าเขต จํานวน 3 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าจังหวัด/อําเภอ จํานวน 44 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขา จํานวน 62 แห�ง

สํานักงานการไฟฟ�าสาขาย�อย จํานวน 93 แห�ง

ศูนย�บริการ PEA Shop จํานวน 23 แห�ง

โรงไฟฟ�าขนาดเล็ก จํานวน 15 แห�ง

สถานีไฟฟ�า จํานวน 127 แห�ง

ผู�ใช�ไฟฟ�า
ป� 2559 
(ราย)

ป� 2560
(ราย)

ป� 2561
(ราย)

ป� 2562
(ราย)

ป� 2563
(ราย)

บ�านอยู�อาศัย 16,739,341 17,095,476 17,450,080 17,815,865 18,308,116

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

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

อ่ืน ๆ 524,000 544,010 579,256 905,298 639,841

ราชการและรัฐวิสาหกิจ - - - 295,208 299,838

รวมท้ังส้ิน 18,893,919 19,352,657 19,766,030 20,193,090 20,732,911

ข�อมูลองค�กร [102-7] 

จํานวนพนักงานและลูกจ�าง

พนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

28,372 คน 
ลูกจ�าง 

6,063 คน
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

การเปนสมาชิกองค�กร [102-12] [102-13]

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคดําเนินกิจการตามพระราชบัญญัติ 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และได�นําข�อกําหนด กรอบ  

หลักเกณฑ� มาตรฐานและหลักการท้ังภายในและต�างประเทศ 

มาประยุกต�ใช�ในการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาองค�กรให�มีแนวทาง 

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เช�น ข�อกําหนดของสํานักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรอบการบริหารความเสี่ยง

องค�กรของ COSO ERM มาตรฐานการบริหารความต�อเนือ่งทางธุรกิจ  

(ISO/IEC 22301) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

(ISO/IEC 27001) มาตรฐานความรบัผิดชอบต�อสังคม (ISO 26000) 

มาตรฐานการรายงานสากล (GRI Standards) และเป�าหมาย 

การพัฒนาอย�างย่ังยนืขององค�การสหประชาชาติ (UN SDGs) เป�นต�น

 นอกจากนี้การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคยังเข�าร�วมเป�นสมาชิก หรือ 

มกีารดําเนนิงานร�วมกับหน�วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนต�าง ๆ  เพือ่ให�

สามารถขับเคล่ือนการดาํเนนิงานได�อย�างมปีระสทิธภิาพ ส�งต�อคุณค�า

ให�กับชุมชนและสังคม ดังนี้ การดําเนินงานหลัก (ระบบจําหน�าย) 

ได�แก� สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ� สมาคมสถาบนัวิศวกรไฟฟ�าและอเิล็กทรอนกิส�

นานาชาติ  (IEEE Thai land) สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ �า 

แห�งประเทศไทย (TESIA) Heads of ASEAN Power Utilities/ 

Authorities (HAPUA) คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได� 

ของระบบไฟฟ�า 3 การไฟฟ�า เป�นต�น

 การดําเนินงานด�านอื่น ๆ ได�แก� สมาคมช�างเหมาไฟฟ�าและ

เครือ่งกลไทย สมาคมการจดัการงานบคุคลแห�งประเทศไทย (PMAT) 

กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส�งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป�นต�น

หน�วยจําหน�าย
ปริมาณไฟฟ�าสูงสุดท่ีจําหน�ายได�

(ล�านหน�วย)

ป� 2559

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

129,673

132,401
134,661.5 135,301.4

131,848.4
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การกํากับดูแลกิจการและการต�อต�านทุจริต
เพ�่อสร�างคุณค�าสู�ความยั�งยืน 

 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคให�

ความสําคญัต�อการตอบสนองความต�องการของลูกค�า ด�วยการดาํเนนิงาน

อย�างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต�อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดล�อม จึงได�กําหนดแนวทางการดําเนินงานด�านการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี ป�องกันและปราบปรามการทุจริตคอร�รัปชัน 

ไว�ในแผนยุทธศาสตร�ขององค�กร โดยกําหนดเป�นวัตถุประสงค�

เชงิยุทธศาสตร�แรก คอื SO1: ดําเนนิธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ

การเติบโตอย�างยั่งยืนตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล 

OECD และ DJSI เพ่ือเป�นการแสดงถึงการดําเนินงานที่โปร�งใส 

ปราศจากทจุรติคอร�รปัชนั มมีาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชพี ซึง่สอดคล�องกบัค�านยิมองค�กร “ทนัโลก บรกิารด ีมคีณุธรรม”

ที่กําหนดให�บุคลากรทุกระดับประพฤติตามป�จจัยขับเคล่ือนค�านิยม 

(TRUSTED) อย�างเคร�งครัดและสมํ่าเสมอ  

 นอกจากนี ้การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคยงัได�มุ�งมัน่พัฒนากรอบหลักการ 

แนวคิด และแนวปฏิบัติเพ่ือการกํากับดูแลกิจการที่ดีให�มีมาตรฐาน

เทยีบเท�าสากล จงึได�ประกาศใช�นโยบายด�านการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

และแนวทางปฏิบติัส�งเสรมิความโปร�งใสและป�องกนัการทจุรติ [102-16]

เพ่ือให�ผู�บริหารและพนักงานใช�เป�นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป�น

การแสดงถงึความมุ�งมัน่ขององค�กรทีจ่ะป�องกนัการทจุรติทกุรปูแบบ

เพ่ือนําไปสู�การยกระดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption 

Perception Index: CPI) ที่มีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ

ในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รบัผดิชอบต�อสังคมทําหน�าทีก่ํากบัดแูล มอบนโยบาย ให�ข�อเสนอแนะ 

และติดตามให�มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน

ด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคมอย�าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพ�่อการเติบโตอย�างยั�งยืน โดยปราศจาก
การทุจริตคอร�รัปชัน มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ 
ผู�บริหาร และพนักงาน ตลอดจนวิชาชีพหลัก
ขององค�กร รวมทั�งมีภาพลักษณ�ที่ได�รับ
การยอมรับจากมุมมองสาธารณะ 

• ยกระดับเจตจํานงในการบริหารตามหลักการ
 กํากับดูแลกิจการที่ดี
• เสริมสร�างองค�ความรู� สังคม และวัฒนธรรม
 ด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
•  ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 และระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก สร�างการมีส�วนร�วม
 ในกระบวนการและกลไกการป�องปราม เฝ�าระวัง ติดตาม 
 ตรวจสอบ และลงโทษอย�างมีประสิทธิภาพ

เป�าหมาย [103-2]  กลยุทธ� [103-2]
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•  ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช�วงเทศกาลป�ใหม� 
ป� 2563 ( o Gift Policy) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ�ของ 
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ในการดําเนินงานด�วยความโปร�งใส
ต�อต�านการรับสินบน และป�องกันการทุจริตคอร�รัปชัน

•  ประกาศใช�นโยบายด�านกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ปฏิบัติส �งเสริมความโปร �งใสและป �องกันการทุจริต 
(7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ) เพื่อให�ผู�บริหารและ
พนกังานใช�เป�นกรอบในการปฏบิตังิาน ซึง่เป�นการแสดงถงึ
ความมุ�งมั่นขององค�กรที่จะป�องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

•  การปฏิบัติตามคู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ปฏบิตั ิตลอดจนจรยิธรรมและจรรยาบรรณอย�างเคร�งครดั 
รวมทั�งก หมาย ข�อบงัคบั ระเบยีบ คาํสั�ง ประกาศทีเ่ก่ียวข�อง
กับการป�องปรามการทุจริตซึ่งได�เผยแพร�ผ�านส่ือต�าง ๆ 
ขององค�กร  

•  การติดตามผลการดํา เนินงานตามแผนแม�บทและ
แผนปฏิบัติการด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร�รัปชัน โดยการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน  ให�คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคมรับทราบพร�อมให�
ข�อเสนอแนะเป�นประจําทุกไตรมาส

•  จัดกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร�งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control) เพื่อเป�นการ
ปลูกจิตสํานึกและส�งเสริมค�านิยม ทันโลก บริการดี 
มีคณุธรรม  และการน�อมนาํหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
มาประยุกต�ใช�ให�แก�ผู�บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค�กร

•  แต�งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบด�าน Compliance Unit 
เพื่อติดตาม วิเคราะห� ทบทวน และจัดทํา/พัฒนาก  
ระเบียบ ข�อบังคับ เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค�กร
ให�สอดคล�องกับภายนอก รวมถึงเป�นที่ปรึกษาในการ
ตอบข�อซกัถาม/ช้ีแจง เสรมิสร�างความรู�ให�แก�ผู�บรหิารและ
พนักงาน ให�ปฏิบัติตามก  ระเบียบ ข�อบังคับ เพื่อลด
ความเส่ียงด�าน Compliance ขององค�กร โดยต้ังแต�
วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ได�บรรจุงานด�าน Compliance 
ไว� ในความรับผิดชอบของฝายกํากับดูแลและบริหาร
ความเส่ียงตามโครงสร�างใหม�ขององค�กร เข�าร�วม 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ

ดําเนนิงานของหน�วยงานภาครฐั  สํานกังานคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ โดยนําผล
การประเมินในป�ที่ผ�านมา มาวิเคราะห�ช�องว�าง (Gap 
Analysis) เพ�่อจัดทําเป�นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานมาอย�างต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 [102-25]

การบริหารจัดการ [103-2]

•  จัดตั�งศูนย�ข�อมูลข�าวสารอิเล็กทรอนิกส�ของการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาคบนฐานข�อมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
ข�อมูลข� าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี รวม 658 แห�ง

•  นําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ในระบบสารสนเทศด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG e-System) ประกอบด�วย

1

CG Testing
 ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู�การ
เสริมสร�างการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม
และค�านยิมสุจรติ คุณธรรม จรยิธรรม ความโปร�งใส 
และการต�อต�านการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

2
COI Reporting

 ระบบการรายงานการขัดกันระหว�างประโยชน�
ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมของการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาค 

3
CG Acknowle gement

 ระบบการลงนามรบัทราบคู�มือการกํากับดูแล
กิจการทีดี่ 

•  แผนงาน การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคโปร�งใสอย�างยั�งยืน  
ที่มุ�งเน�นการสร�างเครือข�ายการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
โปร�งใสทั�งภายในและภายนอกองค�กร เพ�่อร�วมมือใน
การเฝ�าระวัง สอดส�อง ดูแล ป�องกัน และแจ�งเบาะแส
หากพบเห็นการทจุรติจากการให�หรอืการรบัสินบน โดย
ในป� 2563 ได�พัฒนาสมรรถนะของระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ�่อให�กระบวนการติดตามและประเมินผล
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานด�านความโปร�งใส
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมากยิ�งขึ้น

•  โครงการจัดทําข�อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
สําหรับโครงการที่มีมูลค�า 1,000 ล�านบาทขึ้นไป เพื่อ
เป�นการยกระดับความโปร�งใส สร�างความเช่ือมั�น และ
ก�อให�เกิดการแข�งขันอย�างเป�นธรรมสําหรับโครงการ
จัดซือ้จัดจ�างภาครฐั ซึง่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�ดําเนนิการ
มาอย�างต�อเนื่องเป�นป�ที่ 4

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256326 27การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติ ป� 2563

ผลการประเมินการตระหนักรับรู�และการประยุกต� ใช�
การกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ (CG Testing) 
(เพ��มสูงขึ้นจากป� 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเท�ากับร�อยละ 
95.50) โดยมีจํานวนพนักงานที่ตอบแบบประเมินผล  
คิดเป�น ร�อยละ 99.38 ของจํานวนพนักงานทั�งหมด
(เพ��มสูงขึ้นจากป� 2562 คิดเป�นร�อยละ 25.91)

ร�อยละ 97.09

คะแนนประเมิน ร�อยละ 95.24
(Rating Score ระดับ AA)

ร�อยละ 98.59 ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
คู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(CG Acknowledgement)
ของผู�บริหารและพนักงาน 

คณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของ 
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค รายงานการขัดกันระหว�าง
ประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม [102-25]

(COI Reporting) กรณีรายงานประจําป� 

ครบร�อยละ 100
ต�อเนื่องเป�นระยะเวลา 5 ป
(ตั�งแต�ป� 2559 - 2563)

ผู�บริหารและพนักงานเข�าร�วม
กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

จํานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 
(กรณีทุจริตประพ ติชั�วอย�างร�ายแรง) 

คิดเป�นร�อยละ 0.06
ของจํานวนพนักงานทั�งหมด 

การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร�าง กระบวนการติดตามและประเมินผลเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ด�านความโปร�งใส ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ประกอบด�วย 8 ระบบงานที่สําคัญ ได�แก� 

การตอบสนองข�อร�องเรียน

ข�อร�องเรียนทั�วไปปดได�ภายใน 30 วันทําการ

ร�อยละ 98.24
ข�อร�องเรียนทั�วไปปดได�ภายใน 30 วัน

ร�อยละ 96.77
ข�อร�องเรียนทั�วไปปดได�ภายใน 15 วันทําการ

ร�อยละ 86.68

1

2  

3

ระบบควบคุม
งานจ�างเหมา 

4
ระบบการประเมินผล

ลูกค�าผ�านระบบ
Customers

Smile Feedback

5

ระบบควบคุม
การจัดซื้อจัดจ�าง

(สขร.1) วงเงินตํากว�า 
100,000 บาท

8
ระบบควบคุม

เครือข�าย
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

โปร�งใส

7
ระบบสรุปรายงาน

ให�บริการลูกค�าระบบงาน
(OM) กระบวนงาน P2:

งานแก�กระแสไฟฟ�าขัดข�อง
และกระบวนงาน
P3: งานขอใช�ไฟ

6

ระบบรายงานผล
ขยายเขตติดตั�ง

หม�อแปลง
เฉพาะราย 

3
ระบบการรายงาน

และติดตามประเมินผล
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

โปร�งใสอย�างยั�งยืน 

1

ระบบทะเบียนควบคุม
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

(คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ)

2

จํานวน 16,790 คน
(มากกว�าค�าเป�าหมายจํานวน 11,790 คน) 
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การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3]: 

เหตุการณ�ทุจริต 

 ในป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคไม�มีคดีความที่องค�กรถูกฟ�องร�องจากการทุจริต และไม�มีเหตุการณ�ทุจริตที่เป�นเหตุให�คู�ค�าบอกเลิก

สัญญาหรือไม�ต�อสัญญา แต�มีเหตุการณ�ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในองค�กร 12 กรณี จําแนกเป�นการปลอมแปลงเอกสาร จํานวน 5 ราย และการ

เบียดบังทรัพย�ของทางราชการมาเป�นของตน จํานวน 7 ราย โดยการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคลงโทษไล�ออกจากงาน 6 ราย และลงโทษปลดออก

จากงาน 6 ราย [205-3]

การบริหารจัดการข�อร�องเรียน [103-2]

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการข�อร�องเรียนอย�างเป�นระบบ และสร�างความเป�นธรรมให�แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย โดยได�

พัฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข�ามาใช�ในการบริหารจัดการข�อร�องเรียน ควบคู�ไปกับการบริหารจัดการการรับฟ�งเสียงของ

ลูกค�า เพื่อให�สามารถจัดเก็บ ติดตามผล และรายงานผลการดําเนินงานบนฐานข�อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค�กร ซึ่งจะช�วยให�การรับเรื่องร�องเรียน 

การตอบสนองและแก�ไขป�ญหาข�อร�องเรียนของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�องสามารถบริหารจัดการได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินการได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด

1 วิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรม
 และความโปร�งใสในการดําเนินงาน
 ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
 ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค และทบทวน
 รูปแบบการดําเนินงานในภาพรวม
 ที่สอดคล�องตามเกณ �การประเมิน

3 ยกระดับการดําเนินงาน
 เพ�่อป�องกันการทุจริต

5 ปฏิบัติตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรม
 และความโปร�งใสภายในหน�วยงาน

2 ศึกษาแนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข�อมูลส�วนบุคคล
 ด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Profile) ซึ่งประกอบด�วย
 ข�อมูลจากระบบ CG Testing, COI Reporting และ 
 CG Acknowledgement เพ�่อใช�เป�นเครื่องมือในการนําเสนอข�อมูล
 ด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีรายบุคคล

4 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 และดําเนินการเพ�่อจัดการ
 ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทของข�อร�องเรียน
ข�อร�องเรียนด�านบริการ แบ�งเป�น 6 ประเภท ได�แก�

 พ ติกรรม
พนักงาน

5
อ่ืน  

6

  การจดหน�วย/
แจ�งค�าไฟฟ�า

3
 การถูก

งดจ�ายไฟฟ�า

4

การให�บริการ
2

คุณภาพไฟฟ�า
1

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256330 31การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนและการรับฟงเสียงของลูกค�า

การรับฟงเสียงลูกค�า
ทางโทรศัพท� 1129 PEA Call Center โทรศัพท�สํานักงาน/ผู�บริหาร

ศูนย�ปฏิบัติการ
ต�อต�านการทุจริต
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

ตู� ปณ. 150 
ปณจ.หลักสี่ กทม.

ศูนย�ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

หน�วยงานกํากับดูแล 
(เช�น กระทรวงมหาดไทย, สํานักงาน
คณะกรรมการการกํากับกิจการพลังงาน
ประจําเขต เป�นต�น)

สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 
(www.1111.go.th)

การรับข�อมูล
จากส�วนราชการ

หน�วยงานอ่ืน ๆ (เช�น สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ,
สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน เป�นต�น)

การรับฟง
ด�วยการปฏิสัมพันธ� ติดต�อโดยตรงที่สํานักงานใหญ�และส�วนภูมิภาค

จัดกิจกรรมรับฟ�งเสียงของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การรับฟงลูกค�าทางส่ือมวลชน
และส่ือสังคมออนไลน� 

PEA Smart Plus
Website การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
(www.pea.co.th)

วิทยุ โทรทัศน� หนังสือพ�มพ� 
และสื่อท�องถิ�น

E-mail

IA/IR Chat

การคุ�มครองบุคคลที่เกี่ยวข�องกับการร�องเรียนและการแจ�งเบาะแส

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคกําหนดหลักเกณฑ�ไว�อย�างชัดเจนในคู�มือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข�อร�องเรียนของการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค โดยระบุไว�ว�า ผู�รับผิดชอบข�อร�องเรียนและการแจ�งเบาะแสจะต�องปกป�องข�อมูลผู�ร�องเรียนและผู�แจ�งเบาะแสให�เป�นความลับ 

โดยไม�เป�ดเผยต�อบุคคลอื่น คํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย และใช�ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ�มครองผู�ร�องเรียน ผู�แจ�งเบาะแส 

พยานและบุคคลที่ให�ข�อมูลในการสืบสวน สอบสวน อย�าให�ต�องรับภัยหรือความไม�ชอบธรรมซึ่งอาจมาจากการร�องเรียน การเป�นพยาน 

หรือการให�ข�อมูลนั้น

01
กระบวนการ
จัด ือ้จัดจ�าง

05
การประพ ติมิชอบ/
า นประมวลจริยธรรม

02
กระบวนการด�าน
ทรัพยากรบุคคล

07
กระบวนการจัดการ
และบริหารองค�กร

03
กระบวนการด�าน
งานบริการลูกค�า

08
อ่ืน  

04
กระบวนการ
ด�านการเงิน 

06
กระบวนการ

ด�านระบบไฟฟ�า

แจ�งเบาะแสทุจริตประพ ติมิชอบ แบ�งเป�น 8 ประเภท ได�แก�

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256332 33การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแจ�งข�อเรียกร�อง

ช�องทางการรับฟงเสียงของลูกค�า

การรับฟงเสียงลูกค�า
ทางโทรศัพท�

การรับข�อมูลจากส�วนราชการ
และเอกสาร

การรับฟงลูกค�าทางส่ือมวลชน  ส่ือสังคมออนไลน�
และประเด็นข�าวจากส�วนราชการ

จ แนกประเภท
รับเรื่องเข�า

จ แนกเรื่องร�องเรียน
เปน 2 ด�าน

เสนอผู�บังคับบัญชา
พจารณา

เสนอผู�บังคับบัญชา
พจารณา

เรื่องส คัญเร�งด�วน (I  / I  at)เรื่องร�องขอ/แจ�งเหตุ/เสนอแนะ/ชื่นชม

แจ�งเบาะแสการทุจริตประพ ติมิชอบ

เรื่องร�องเรียน

บันทกรับเรื่องร�องเรียน

หน�วยงานเจ�าของเรื่องรับเรื่องร�องเรียน

ร�องเรียนด�านงานบริการตามภารกิจของ กฟภ.

ระบบงานสารสนเทศ
GIS /  / 

ระบบรับฟงเสียงของลูกค�า 
(P -V  S stem)

ตรวจสอบข�อมูลภายใน 5 วัน

วางแผนการด เนินงานแก�ไขปญหา

ส รวจความพ�งพอใจหลังการแก�ไขและบันทกข�อมูลลงในระบบ ภายใน 15 วัน

ด เนินการจัดการข�อร�องเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล
แจ�งผู�ร�องเรียนและบันทกข�อมูลในระบบ ภายใน 30 วัน

การรับฟง
ด�วยการปฏิสัมพันธ�

S S แจ�งผู�ร�องเรียน

ยุติเรื่องร�องเรียน รายงานผล
และแจ�งผลตอบผู�ร�องเรียน

ระบบ
V  lert ot

รายงานสถิติเรื่องร�องเรียน
ประเมินผลการด เนินงาน

ไตรมาส / ป�

กรณีมีมูล

กรณีไม�มีมูล

เห็นชอบ

ไม�เห็นชอบ

สรุปวิเคราะห�เรื่องร�องเรียน 
ปญหา อุปสรรค

เพ�่อปรับปรุงการท งาน

รายงาน ผวก.

รายงานที่ประชุมผู�บริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส

แจ�งหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

S S
แจ�งผู�บริหาร
/ผู�รับผิดชอบ

ระบบ
รับฟงเสียง
ของลูกค�า 
(P -V
S stem)

เรื่องส คัญเร�งด�วน
• เรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการให�บริการ
 ที่มีผลกระทบกับลูกค�าโดยตรงเป�นวงกว�าง 
 หรือมีผลทางก หมาย หรือคดีความที่มีมูลค�าสูง
 ร�องเรียนผ�านสื่อต�าง ๆ ที่กระทบกับภาพลักษณ�
 ข�อร�องเรียนอื่น ๆ ที่ผู�บริหารพ�จารณา

 สั�งการว�าเป�นเรื่องส คัญเร�งด�วน

จ แนกประเภท
การแจ�งเบาะแส

S S แจ�งผู�แจ�งเบาะแส / ผู�บริหารระบบรับฟงเสียงของลูกค�า 
(P -V  S stem)

ระบบรับฟงเสียงของลูกค�า 
(P -V  S stem)

กรณีไม�มีมูล

กรณีมีมูล

กรณีมีความผิด

กรณีไม�มีความผิด

รับ / บันทกการแจ�งเบาะแสทุจริต

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

ส�งหนังสือถงผู�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

ด เนินการสอบสวนวินัย/ละเมิด

จัดท ค สั�งลงโทษ / ชดใช�ค�าเสียหาย / รายงานผลและแจ�งผลผู�แจ�งเบาะแสทราบ

สรุปวิเคราะห�ข�อมูลเรื่องแจ�งเบาะแส ปญหา อุปสรรค 
เพ�่อปรับปรุงการท งานต�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
กับเบาะแสทุจริต

รายงานผลเพ�่อปดเรื่อง

สืบข�อเท็จจริงเอง แต�งตั�งคณะกรรมการสืบข�อเท็จจริง

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับเบาะแสทุจริต

รายงานผลเพ�่อปดเรื่อง

รายงานผล แจ�งผลผู�แจ�งเบาะแส
ภายใน 15 วัน

ด เนินการสืบ / สอบข�อเท็จจริง / แจ�งตอบกลับหรือพบผู�แจ�งเบาะแสภายใน 5 วัน

ระบบรับข�อร�องเรียน
ของส นักตรวจสอบภายใน

ระบบ e-investi ate 
ของส นักก หมาย

ผู�บังคับบัญชา
พจารณา

ผู�บังคับบัญชา
พจารณาผลการสอบสวน

ผู�บังคับบัญชา
พจารณาผลสอบข�อเท็จจริง

ช�องทางการรับฟงเสียงของลูกค�า

การรับฟงเสียงลูกค�า
ทางโทรศัพท�

การรับข�อมูลจากส�วนราชการ
และเอกสาร

การรับฟงลูกค�าทางส่ือมวลชน  ส่ือสังคมออนไลน�
และประเด็นข�าวจากส�วนราชการ

การรับฟง
ด�วยการปฏิสัมพันธ�

การแจ�งเบาะแสทุจริต ประพ ติมิชอบ เรียกร�องค�าช�วยเหลือชดเชยที่ได�รับผลกระทบจาก กฟภ.

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแจ�งข�อเรียกร�อง

หมายเหตุ: 

 การติดตามแก�ไขข�อร�องเรียน (ด�านการบริการ) ประเภทคุณภาพไฟฟ�าในระบบ PEA-VOC System สามารถเพ่ิมเติมข�อมูลในระบบได�อีกภายใน 120 วัน นับจากวันที่ป�ดข�อร�องเรียน

 การสํารวจความพึงพอใจ  ให�สํารวจเฉพาะ Code I และ Code M เท�านั้น (ไม�ต�องสํารวจ Code C ที่ Call Center เป�นผู�ดําเนินการ)

แผนผังข�อร�องเรียนด�านบริการ แผนผังการแจ�งเบาะแสทุจริตประพ ติมิชอบ (Whistle Blower)

หมายเหตุ:

 ศปท. PEA ย�อมาจาก ศูนย�ปฏิบัติการ

 ต�อต�านการทุจริต กฟภ.

 กกท. คือ กองกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ของ กฟภ.

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256334 35การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



แนวโน�มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ [102-15]

 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคตระหนักถึง

ความเปล่ียนแปลงท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล�อมทีอ่าจ

ส�งผลกระทบต�อความย่ังยืนขององค�กร ตลอดจนปรากฏการณ�

การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม�ที่พัฒนาไปอย�างรวดเร็ว นําไปสู�การ

เปลีย่นแปลงอย�างร�นแรงในธุรกจิพลังงาน (Disruptive Innovation) 

และป�จจัยด�านต�นทุนและราคาพลังงานที่เป�นตัวกําหนดความสําเร็จ

ของการดําเนินธุรกิจ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจึงให�ความสําคัญกับ

การบริหารจัดการความเส่ียงขององค�กรโดยบริหารป�จจัย ควบคุม

กิจกรรมและกระบวนการดาํเนินงานต�าง ๆ เพ่ือป�องกันหรือ

บรรเทาความร�นแรงและลดมูลเหตุที่จะก�อให�เกิดความเสียหาย

ต�อองค�กร เพ่ือให�มั่นใจได�ว�า การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจะมีการปรับตัว

ได�ทันต�อการเปล่ียนแปลง และดําเนินธุรกิจไปได�อย�างย่ังยืน และ

เนื่องด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจึงได�มีการปรับเปล่ียน

มาตรการต�าง ๆ ภายในองค�กรเพ่ือรองรับสถานการณ�ดังกล�าว

ทีเ่กดิข้ึน ยกตัวอย�างเช�น การจดัต้ังศนูย�อํานวยการตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน 

รองรับสถานการณ�การระบาดของ COVID-19 โดยมีผู�ว�าการเป�น

ผู�อํานวยการศูนย� การกําหนดหลักเกณฑ�การปฏิบัติงานภายในที่พัก 

(Work from Home) และมาตรการเหล่ือมเวลาปฏิบัติงาน การนํา

แอปพลิเคชนั LINE PEA COVID-19 มาใช�งานเพ่ือให�พนกังานประเมนิ

สุขภาพและความเส่ียงการติดโรค COVID-19 ในทุก ๆ วัน และ

ลงเวลาเข�า-ออกของการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ�ช�องทาง

การให�บริการลูกค�าในช�องทางอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือลดการใช�บริการ

ที่สํานักงานการไฟฟ�า เป�นต�น

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจัดให�มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�ขององค�กรตามแผนยุทธศาสตร�
เพ�่อให�มั�นใจได�ว�าการดําเนินงานในแต�ละป�จะสามารถมุ�งสู�ภารกิจและวิสัยทัศน�ตามแผนยุทธศาสตร� โดยเป�าประสงค�
เชิงยุทธศาสตร�กําหนดขึ้นเพ�่อผลักดันการดําเนินงานให�บรรลุเป�าหมายและทิศทางยุทธศาสตร�

เป�าหมาย [103-2]

นอกจากนี้ ในป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคยังได�พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการรายงาน การวิเคราะห�ระดับผลกระทบความเสี่ยง 
และการเตือนภัย/แจ�งให�รู�ล�วงหน�า (Early Warning System) 
ถึงเหตุการณ�หรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงต�อองค�กรที่จะเกิดขึ้น 
มาใช�ในการแจ�งเตือนผลการบริหารความเสี่ยงที่มีแนวโน�มที่จะไม�บรรลุเป�าหมาย 
เพ�่อให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องสามารถทบทวนมาตรการในการดําเนินการ 
หรือปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานให�มีความรวดเร็ว สอดคล�องกับสถานการณ�
ที่เปลี่ยนแปลงไป และส�งผลให�บรรลุเป�าหมายได�มากยิ�งขึ้น

 กลยทุธ� [103-2]

COSO
ER  2017

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค�กร
ที่สอดคล�องกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป�นมาตรฐานสากล 
COSO ERM 2017 โดยเป�นการบริหารความเสี่ยงลักษณะเชิงรุก 
มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค�ขององค�กร 
การระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงผ�านมุมมอง
ของโอกาสและผลกระทบ การกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
รวมถึงการติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองค�กร 
ประจําป� 2563 เพ�่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะก�อให�เกิดความ
เสียหายและถือเป�นเครื่องมือในการสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�องค�กร 
ซึ่งการพ�จารณาแผนบริหารความเสี่ยงนั�นได�คํานึงถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน� ภารกิจ และเป�าหมายขององค�กรตามแผนยุทธศาสตร� 
โดยจะนําไปสู�การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�ในระยะยาว ส�งผลให�องค�กรบรรลุเป�าหมาย
และยุทธศาสตร�ตามที่กําหนดไว�ได�

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256336 37การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การบริหารจัดการ [103-2]

•  การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคนาํมาตรฐาน COSO ERM แนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกิจกําหนด และมาตรฐาน ISO 22301 มาประยุกต�ใช�ในการบรหิารจัดการความเส่ียงและพฒันาการดําเนนิงาน
ในทุกระดับขององค�กร โดยได�กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน [102-16]  เพ�่อเป�น
ข�อปฏิบัติให�คณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับนําไปปฏิบัติ

•  สื่อสารทําความเข�าใจ และสร�างความตระหนักให�พนักงานทุกระดับมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และความท�าทายเชิงกลยุทธ� 
 การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคมกีารแต�งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายใน ทําหน�าที่ในการกํากบัดแูล ควบคมุ การนํานโยบาย

และกรอบการบรหิารความเสีย่งไปปฏบิติั รวมทัง้ติดตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในให�เพียงพอต�อการจดัการความเสีย่ง

ที่สําคัญ และรายงานผลให�คณะกรรมการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคทราบทุกไตรมาส [102-31] โดยมีฝ�ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

เป�นหน�วยงานหลักในการดแูล ประสานงานกบัคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งทกุสายงาน ซึง่มรีองผู�ว�าการของแต�ละสายงานเป�นประธาน 

และเจ�าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให�ดําเนินการเป�นไปตามกระบวนการที่กําหนดตามนโยบายและคู�มือการบริหารความเสี่ยง

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256338 39การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



โครงสร�างการบริหารความเสี่ยงองค�กร

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบ

ต�อสังคม

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

และควบคุม
ภายใน กฟภ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 กํากับดูแล มอบนโยบาย กรอบแนวทาง  
ติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง ส่ือสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ กฟภ.

 สอบทานการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ
ท่ีจัดทําจากฐานความเส่ียง

สํานัก
ตรวจสอบ

ภายใน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน  
ทุกสายงาน

รองผู�ว�าการยุทธศาสตร�/
ายกํากับดูแลและบริหาร
ความเสี่ยง/กองแผน

บริหารความเสี่ยง
และกองประสานงาน

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
กํากับดูแลระบบ

การควบคุมภายใน
ของ กฟภ.

 ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
 ความเสี่ยงของสายงาน
 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

 ของสายงาน
 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

 องค�กรในส�วนที่สายงานรับผิดชอบ
 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

 ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค�กร
 ในส�วนที่รับผิดชอบ และระดับสายงาน

 กําหนดแนวทาง/ 
 คู�มือการบริหารความเสี่ยง
 และการควบคุมภายใน
 ประสานงานกับคณะกรรมการ

 และคณะอนุกรรมการ  สายงาน 
 ในการจัดทําแผนและติดตามผล
 การบริหารความเสี่ยง
 และการควบคุมภายใน
 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

 ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ของ กฟภ.
 สื่อสารทําความเข�าใจ

 และประชาสัมพันธ�เรื่อง
 การบริหารความเสี่ยง
 และการควบคุมภายใน
 ประเมินความเสี่ยงและบริหาร

 ความเสี่ยงของหน�วยงาน

 อํานวยการในการประเมินผล
 การควบคุมภายในของ กฟภ.
 กําหนดแนวทางการประเมินผล

 การควบคุมภายใน และแนวทาง
 การกํากับการปฏิบัติตามก เกณ �
 ของ กฟภ.
 พ�จารณาจัดทําแผน/รายงานผล

 การดําเนินงานด�านการควบคุมภายใน
 ของ กฟภ.
 สรุปผลการดําเนินงานด�านการควบคุม

 ภายในและการกํากับการปฏิบัติตาม
 ก เกณ �ของ กฟภ.

หน�วยงาน
ภายในสังกัด
าย/กอง/แผนก

คณะกรรมการ 
กฟภ.

 กํากับดูแลให�มี
การบูรณาการระหว�าง
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
การบริหารความเส่ียง
และการปฏิบัติตาม
ก ระเบียบ

 สอบทานการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม
ภายในของ กฟภ. 
และให�ข�อคิดเห็นต�อ
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและ
คณะกรรมการ กฟภ.

ผู�ว�าการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงของ กฟภ.

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256340 41การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด�านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวดล�อมของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค [102-15]

ประเด็นความเส่ียง
ด�านเศรษฐกิจ 

ความสําคัญต�อ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ�  [103-3]

การลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง (Business Model) 

ไม�เป�นไปตามเป�าหมาย

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจะเป�นส�วน

สําคัญในการพัฒนาความ

สามารถในการสร�างรายได�ใน

ภาพรวมขององค�กรในอนาคต 

รวมถึงบทบาทการสร�างโอกาส

ทางธุรกิจในการลงทุนใน

ธุรกิจด�านอนุรักษ�พลังงานและ

พลังงานทดแทนท้ังในประเทศ

และภูมิภาคอาเซียน

• แผนงานการดําเนินงาน

ตามโครงการ Smart Grid

(ให�ความสําคัญภาคเอกชน

เพ่ือให�เกิดการสร�าง 

Ecosystem)

• แผนการจัดทํา 

Competency for Business 

Model ตามแผนยุทธศาสตร�

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• ความสําเร็จของแผนงาน

การดําเนินงานธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง  100  

เทียบเท�า BSC ระดับ 5

• รายได�ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

(สถานะ ม.ค. - ธ.ค. 2563) 

 6,352.50 ล�านบาท

การบริหารสินทรัพย�

ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ไม�เป�นไปตามเป�าหมาย

การบริหารสินทรัพย�ให�เกิด

ประโยชน�สูงสุดจะเป�นแนวทาง

ท่ีส�งเสริมปรับปร�งกระบวนการ 

ข้ันตอน วิธีการบําร�งรักษาท่ี

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ยืดอายุสินทรัพย�ท่ีมีใช�งานอยู� 

การจัดหาพัสดุและอุปกรณ�ท่ีมี

คุณภาพ ซ่ึงจะสามารถช�วยลด

การลงทุนท่ีไม�จําเป�น รวมท้ัง

สามารถสร�างรายได�ให�กับ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• แผนงานติดตามการ 

Implement การใช� 

Software บริหารจัดการ

ระบบจําหน�ายแรงตํ่า 

(LDCAD) (เป�าหมายคือการ 

Training 12 เขต)

ความสําเร็จในการดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร�การบริหาร

จัดการสินทรัพย�ในป� 2563  89  

เทียบเท�า BSC ระดับ 4.45

ประเด็นความเส่ียง
ด�านเศรษฐกิจ 

ความสําคัญต�อ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ�  [103-3]

ทักษะของบุคลากร 

ยังไม�สามารถพัฒนาเพ่ือสร�าง

มูลค�าเพ่ิมให�กับองค�กร

ตามทิศทางในอนาคต

ในอนาคตอนัใกล�จะมพีนกังาน

การไฟฟ�าส�วนภมูภิาคใกล�เกษยีณ

จาํนวนมาก ดงันัน้ การไฟฟ�า

ส�วนภูมภิาคต�องเร�งดาํเนนิการ

ในการบรหิารจดัการองค�ความรู�

ขององค�กร และเตรยีมการ 

Successors ให�มคีวามพร�อมต�อ

การดาํเนนิธุรกจิต�อไป ซึง่การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรต�อง

สามารถรองรบัและขับเคล่ือน

องค�กรให�ทันสมัยได�

• การสร�างวัฒนธรรม

เพื่อรองรับ Transformation 

ไปเป�น Digital Utility ของ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค และ

สร�างมุมมองการทําธุรกิจ

ให�กับกลุ�มเป�าหมาย

ความสําเร็จของแผนงาน

การยกระดับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (ในส�วน

ทักษะของบุคลากรในด�าน

ธุรกิจการตลาด และการ

สร�าง Business และ Digital 

Mindset Digital Technology) 

 90.51

ประเด็นความเส่ียง
ด�านเศรษฐกิจ 

ความสําคัญต�อ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ�  [103-3]

การบริหารหน�วยสูญเสีย

ในภาพรวมไม�เป�นไป

ตามเป�าหมาย

เพ่ือให�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ลดการสูญเสียรายได�จากการ

จําหน�ายกระแสไฟฟ�า และช�วย

สนับสนุนการบริหารจัดการ

ต�นทุนจากการจําหน�ายกระแส

ไฟฟ�า รวมท้ังเป�นส�วนหน่ึงของ

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�

องค�กรท่ี 2 (SO2) ท่ีมุ�งสู�

องค�กรท่ีเป�นเลิศในด�านจําหน�าย

กระแสไฟฟ�า โดยบูรณาการทุก

ระบบงานด�วย Digitali ation

• แผนงานการกําหนด

โครงสร�างหน�วยงาน และ 

Job Description เพ่ือ

รองรับระบบงาน U-Cube 

• แผนทบทวนการจัดการ

พัสดุ, นํา Lesson Learn 

ในการจัดหาพัสดุหลักของ

แต�ละป�มาวิเคราะห�เพ่ือ

จัดทําแผนจัดหาพัสดุหลัก

ในป�ถัดไปและการจัดสัมมนา 

Workshop ท่ีเก่ียวข�อง

ร�อยละหน�วยสูญเสียในระบบ

จําหน�าย (Total Losses) 

เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2563  5.47  

เทียบเท�า BSC ระดับ 5

ด�านเศรษฐกิจ [102-15]

ด�านเศรษฐกิจ [102-15]

ด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม [102-15]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256342 43การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ประเด็นความเส่ียง
ด�านเศรษฐกิจ 

ความสําคัญต�อ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ�  [103-3]

ความล�าช�าในการพัฒนา

ของโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ

ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

(โครงการนําร�อง)

การพัฒนาของโครงข�ายไฟฟ�า

อัจฉริยะของการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค (โครงการนําร�อง) 

มีความล�าช�ากว�าแผน  ท่ีกําหนด

เล็กน�อย ดังน้ัน การไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาคจึงให�ความสําคัญใน

การเร�งรัดและติดตามแผนงาน

ดังกล�าวอย�างใกล�ชิด เพ่ือให�

แผนงานดังกล�าวดําเนินงานได�

สอดคล�องกับแผนแม�บท

การพัฒนาระบบโครงข�าย

สมาร�ทกริดของประเทศ รวมถึง

มีการบูรณาการดําเนินงานร�วมกัน

ระหว�าง 3 การไฟฟ�าท่ีชัดเจน

• แผนสํารองกรณีการ

เช่ือมโยงระบบ AMI เข�ากับ

ระบบ SAP และขออนุมัติ 

Design Change Request 

ไม�เป�นไปตามแผน OM2.2

• แผนงานการดําเนินงานตาม

โครงการ Smart Grid

(ให�ความสําคัญภาคเอกชน

เพ่ือให�เกิดการสร�าง 

Ecosystem)

ความสําเร็จของการพัฒนา

ของโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ

ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

(โครงการนําร�อง)  97.5  

เทียบเท�า BSC ระดับ 5

ขาดการบริหารจัดการข�อมูล

ท่ีเหมาะสมเพียงพอและเป�น

ระบบต�อการนําไปใช�ประโยชน�

เพ่ือเพ่ิมมูลค�าทางธุรกิจของ

องค�กร (Data Analytics)

การกําหนดฐานข�อมูลองค�กรท่ี

เหมาะสมท่ีจะใช�ขับเคล่ือน

ในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี

สําคัญ การสํารวจความเพียงพอ

และการกระจายตัวของข�อมูล

ขององค�กรท่ีจะต�องถูกนํามา

ใช�ในการทํา Data Analytics

และการจัดการฐานข�อมูลของ

องค�กรให�เป�นระบบ ในลักษณะ

ของ Structured Data ท่ีพร�อม

สําหรับการนําไปใช�ประโยชน�

โดยการทํา Data Analytics

เพ่ือให�ม่ันใจว�า การไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาคสามารถ

ใช�ประโยชน�ของข�อมูล 

เพ่ือเพ่ิมมูลค�าธุรกิจขององค�กร

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

• มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เดิม

มีความเพียงพอแล�ว

ความสําเร็จในการวิเคราะห�และ

จัดทําฐานข�อมูลของ Potential 

Customer (Strategic และ 

Star) เพ่ือกําหนดกลยุทธ�

ทางการตลาดในกลุ�มธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง  100  เทียบเท�า 

BSC ระดับ 5

ประเด็นความเส่ียง
ด�านเศรษฐกิจ 

ความสําคัญต�อ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ�  [103-3]

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ไม�สามารถให�บริการและ

จําหน�ายกระแสไฟฟ�าได�

อย�างต�อเน่ือง

การให�บริการและจําหน�าย

กระแสไฟฟ�าได�อย�างต�อเน่ือง

และมีคุณภาพเป�นป�จจัยสําคัญ

ท่ีมีผลต�อความต�องการ ความ

คาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ท่ีสําคัญ รวมท้ังเพ่ือให�การไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาคม่ันใจต�อการ

บรรลุเป�าหมายการดําเนินงาน

ท่ีกําหนด

• พิจารณาจัดทําเกณฑ�ราคา 

และเกณฑ�อ่ืน (Price-

Performance) เพ่ือการ

จัดหาพัสดุ/อุปกรณ�ไฟฟ�า

ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ�าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560

• ติดตามการ Implement 

แผนงาน KM ในส�วนของ

การแก�ไขป�ญหาไฟฟ�า

• ทบทวนแผนบําร�งรักษา

ระบบไฟฟ�า

• แผนการวิเคราะห�กรอบ

อัตรากําลัง เพ่ือตอบสนอง

การดําเนินงานในอนาคต

• ทบทวนการจัดการพัสดุ, 

นํา Lesson Learn ในการ

จัดหาพัสดุหลักของแต�ละป� 

มาวิเคราะห�เพ่ือจัดทําแผน

จัดหาพัสดุหลักในป�ถัดไป 

และการจัดสัมมนา 

Workshop ท่ีเก่ียวข�อง

• ค�า SAIFI 

(ม.ค. - ธ.ค. 2563) 

 2.650 เทียบเท�า 

BSC ระดับ 5

• ค�า SAIDI 

(ม.ค. - ธ.ค. 2563) 

 57.52 เทียบเท�า

BSC ระดับ 5

ด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม [102-15] การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกิดภายในป� 2563

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256344 45การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ประเด็นความเส่ียง
ด�านเศรษฐกิจ 

ความสําคัญต�อ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

มาตรการ
ลดความเส่ียง

ผลลัพธ�  [103-3]

ขาดการบูรณาการในการ

นําการจัดการความรู�และ

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ� 

บริการ และกระบวนการ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสและสร�างรายได�

เชิงพาณิชย�

การบริหารจัดการองค�ความรู�

และการบริหารจัดการ

นวัตกรรมในองค�กรเป�นประเด็น

สําคัญท่ีต�องบริหารจัดการอย�าง

เป�นระบบ และมีการบูรณาการ

ท่ีชัดเจน เพ่ือให�เกิดการบริหาร

จัดการท่ีดีต้ังแต�กระบวนการคิด

นวัตกรรม การใช�นวัตกรรม 

ไปจนถึงการบริหารจัดการและ

การสร�างประโยชน�จากนวัตกรรม

(Corporate Innovation 

System: CIS) เพ่ือนําไปสู� 

Productivity ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

• แผนงานต�อยอด/สร�าง

แนวความคิดการพัฒนา

นวัตกรรมร�วมกับหน�วยธุรกิจ

เพ่ือพัฒนาแล�วได�ต�นแบบ/

Product ให�สายงานธุรกิจ

และการตลาดนําไปดําเนิน

การตลาด

• การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเพ่ิมศักยภาพของ

ระบบนวัตกรรมองค�กร

• ความสําเร็จของแผนการ

จัดการความรู�และนวัตกรรม 

 99.5

• จํานวนผลิตภัณฑ�ท่ีสร�าง

รายได�เชิงพาณิชย�  100

การเปล่ียนถ�ายข�อมูลและนําเข�า

ใช�งานระบบศูนย�ส่ังการจ�ายไฟ 

(SCADA/TDMS) ท่ีจะกระทบ

ต�อการควบคุมส่ังการจ�ายไฟ

งานด�านระบบศูนย�ส่ังการจ�ายไฟ

เป�นงานท่ีมีรายละเอียดทาง

เทคนิคท่ีซับซ�อน ทําให�การ

ดําเนินการในแต�ละข้ันตอน

ระยะเวลานานและล�าช�า ดังน้ัน

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจึงให�

ความสําคัญในการเร�งรัดและ

ติดตามแผนงานอย�างใกล�ชิด

เพ่ือให�การจัดหาพร�อมติดต้ัง 

Hardware และ Software 

ระบบศูนย�ส่ังการจ�ายไฟ

แล�วเสร็จตามกําหนด สนับสนุน

งานส่ังการควบคุมระบบไฟฟ�า

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมความน�าเช่ือถือได�ของ

ระบบไฟฟ�า และสามารถ

ให�บริการและจําหน�าย

กระแสไฟฟ�าได�อย�างต�อเน่ือง

• แผนงานจ�างท่ีปรึกษา

ควบคุมงาน

• แผนติดตามการจัดส�ง 

Progress Report และ

ประชุมติดตามงาน

• แผนการกําหนด Test 

Procedure สําหรับ

การดําเนินการ Cutover

อย�างละเอียดและชัดเจน

• แผนการฝกอบรม OJT

(On the Job Training)

ความสําเร็จของแผนงานการ

เปล่ียนถ�ายข�อมูลและนําเข�าใช�

งานระบบศูนย�ส่ังการจ�ายไฟ 

(SCADA/TDMS) ท่ีจะกระทบ

ต�อการควบคุมส่ังการจ�ายไฟ 

 100

การบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกิดภายในป� 2563

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256346

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ระบบบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคแบ�งได�ดังนี้

  การป�องกันและการเตรียมความพร�อมรับภัย (Prevention and Preparedness) 
 โดยทุกหน�วยงานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคนาํข�อมูลภัยพ�บัติหรือสภาวะวิก ตในอดีตและป�จจุบันมาประเมินโอกาสเกิดและ
ผลกระทบ หากมีระดับความเส่ียงปานกลางและสูงมาก จะต�องจัดทําแผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP)
และจัดทํามาตรการควบคุมเพ��มเติม เพ�่อจัดการความเสี่ยงและลดโอกาสผลกระทบให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� (ตํา)

  การจัดการในภาวะวิก ต ( risis ana ement) 
 ทุกหน�วยงานในการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคต�องจัดทําแผนความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพ�่อฟนคืน
กระบวนการงานท่ีสําคัญให�กลับมาดําเนินงานได�อย�างต�อเนื่องในระยะเวลาท่ีกําหนด (Recovery Time Objective: RTO) ในกรณีที่
เหตกุารณ�มีความรนุแรง (รวมถงึสถานการณ�โรคระบาดทีส่ามารถข�ามพรมแดน) และส�งผลกระทบต�อผู�ใช�ไฟฟ�าเป�นวงกว�าง การไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาคจะมีการจัดตั�งศนูย�อํานวยการช�วยเหลือสนบัสนนุกรณเีหตุการณ�ไม�ปกต ิเพ�อ่ดําเนนิการตามแผนตอบโต�ภาวะฉกุเฉนิ (ERP) 
แผนความต�อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และแผนการฟนฟู (RP) พร�อมทั�งแจ�งให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ให�สอดคล�องกับสถานการณ�และติดตามวิเคราะห�ผลการดําเนินงาน และรายงานผลให�ผู�บริหารระดับสูงอย�างต�อเนื่อง

  การจัดการภายหลังภัยพบัติ ( e abilitation and econstruction) 
เมื่อสถานการณ�เข�าสู�ภาวะปกติ คณะทํางาน BCM แต�ละหน�วยงานจะพ�จารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น และกําหนดแนวทาง/วิธีการ

ในการฟนฟูสถานที่ปฏิบัติงานหรือระบบจําหน�ายที่เสียหายให�กลับคืนสู�สภาพเดิมโดยเร็ว

•  จํานวนหน�วยงานทีมี่การจัดทําระบบ BCMS 
 ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019 
 และมีการฝกซ�อมแผน ERP และ BCP

•  ระยะเวลาการฝกซ�อมแผน ERP และ BCP เป�นไปตาม
ทีกํ่าหนด

•  ระยะเวลาในการกู�คนืระบบ (RTO) เป�นไปตามทีกํ่าหนด

•  ป�องกัน ลดโอกาสการเกิด เตรียมความพร�อม 
ตอบโต�ภาวะฉกุเฉนิ และฟนฟกูลับสู�สภาวะปกติ

•  ดําเนินงานและให�บริการพลังงานไฟฟ�าได�อย�าง
ต�อเนื่อง

•  กลับมาดําเนินธุรกิจได�ตามปกติอย�างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดภาวะวิก ต

เป�าหมาย [103-2]  กลยทุธ� [103-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3]

• ขยายการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 ไปยังส�วนภูมิภาค

•   ปรับปร�งกระบวนการวิเคราะห�ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 

Analysis: BIA) เพ่ือกําหนดขอบข�าย (Scope ในการรับรองมาตรฐาน 

ISO 22301 เพื่อให�ครอบคลุมการบริการจําหน�ายไฟฟ�าซึ่งเป�นบริการหลักของ 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

•   ปรับปร�งโครงสร�างการกํากับดูแลและบริหารจัดการการบริหารความต�อเนื่อง

ทางธุรกิจให�สอดคล�องกับแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างองค�กร

การบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ 
และการบริหารภาวะวิก ต [former EU21]

ความสําคัญต�อองค�กร [103-1] 

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคบริหารจัดการระบบการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) 

โดยมีโครงสร�างการกํากับดูแลการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจและ

บรหิารภาวะวิกฤตตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2019 เพ่ือเตรียม

ความพร�อมต�อภัยพิบติัหรือภาวะวิกฤตทีอ่าจเกิดข้ึนกับระบบงานและ

สถานที่ทํางาน โดยมีการวางแผน การวิเคราะห� จัดทําแผน ฝกซ�อม/

ทดสอบแผน และประเมนิประสิทธิภาพของกระบวนการอย�างเป�นระบบ

พร�อมทั้งปรับปร�งกระบวนการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�การไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาคมีความสามารถในการป�องกัน เตรียมความพร�อมการ

ตอบโต�ภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตได�อย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยบรรเทา

และแก�ไขความร�นแรงเมือ่เกดิสถานการณ�ไม�คาดฝ�น และดําเนนิการ

ให�กลับคืนสู�สภาวะปกติได�ในระยะเวลาที่เหมาะสม

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
( ายบริหารความเสี่ยง)

คณะท งานจัดท แผนความต�อเน่ืองทางธุรกิจ 
กฟภ. ส นักงานใหญ�

HQ BCM Coordinator
( ายบริหารความเสี่ยง)

Provincial BCM Coordinator 
(กองบริการลูกค�า ายวิศวกรรมและบริการ 12 เขต)

การไฟฟ�าเขต การไฟฟ�า ชั�น 1 - 3

คณะท งานบริหาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจ

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256348 49การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ปรับปรุงนโยบายการบริหารความต�อเนื่อง
ทางธุรกิจ ให�สอดคล�องกับสถานการณ�
ภัยคุกคามในป�จจุบัน โดยมุ�งเน�นการป�องกัน
และเตรียมความพร�อมรองรับภัยคุกคาม

COVID-19 และ

Cy er Attack

จัดตั�งคณะทํางานบริหารจัดการระบบความมั�นคงปลอดภัย
ทางไ เบอร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
(PEA Cy er Security Team  PEA CST)
เพ�่อควบคุมและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคให�มีความมั�นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร� และมีความพร�อมในการสนับสนุนการให�บริการ
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�อย�างต�อเนื่อง

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ�่อการรวบรวมข�อมูลและการติดตาม
สถานการณ�ภัยคุกคามในการแจ�งเตือน

ทุกหน�วยงานมีการจัดทํา

ระบบ BC S
ตามมาตรฐาน ISO 22301 2019 
และมีการฝกซ�อมแผน ERP และ BCP เป�นไปตามที่กําหนด

ระยะเวลาการ ก �อมแผน 

ERP และ BCP
เป�นไปตามระยะเวลาในการกู�คืนระบบ (RTO) ที่กําหนด

ISO 22301 2019
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�รับการรับรองระบบ BC S 
ตามมาตรฐาน ISO 22301 2019
และรักษาสถานะการรับรองฯ อย�างต�อเนื่อง
โดยผู�ตรวจประเมินจากภายนอก เป�นประจําทุกป�

จัดตั�งศูนย�อํานวยการตอบโต�

ภาวะฉุกเฉิน รองรับโรค COVID-19
ในพ�้นที่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค สํานักงานใหญ� และส�วนภูมิภาค (ทุกแห�ง)
เพ�่อควบคุมและบริหารจัดการการแพร�ระบาดของโรค CO ID-19
ให�เกิดความปลอดภัยและความต�อเนื่องในการให�บริการ

สร�างความตระหนักของพนักงาน
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในด�านการรับรู� 
ความรู�ความเข�าใจ การให�ความสําคัญ
และการนําระบบ BCMS ไปปฏิบัติ

เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา

เพ��มขึนร�อยละ

2.21

PEA Cy er
Security Team

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256350 51การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



มาตรการรองรับสถานการณ� VID-19 
ภายในการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

จัดตั�งศูนย�อํานวยการตอบโต�
ภาวะฉุกเฉิน รองรับสถานการณ�
การระบาดของ CO ID-19 
โดยมีผู�ว�าการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
เป�นผู�อํานวยการศูนย�

ศูนย�อํานวยการตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน 
ประกาศมาตรการและวิธีปฏิบัติเพ�่อป�องกัน
และรองรับการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(CO ID-19)

การลดการประชุม ยกเลิกการประชุม และหลีกเลี่ยงการจัดงาน/
จัดประชุมที่ต�องมีการชุมนุมแออัด โดยจัดลําดับความสําคัญ
และความจําเป�น ซึ่งหากต�องมีการประชุมให�ดําเนินการ
ผ�านระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication 
System: UC) ระบบ ideo Conference

ไม�อนุมัติให�พนักงานเดินทางไปอบรม 
สัมมนา หรือดูงานในประเทศกลุ�มเสี่ยง 
และไม�เชิญบุคลากรจากต�างประเทศ
เข�าร�วมการประสานงาน

กําหนดหลักเกณ �การปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)
และมาตรการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน

การจัดตั�งจุดตรวจคัดกรอง
พนักงาน ลูกจ�าง บุคคลภายนอกติดต�อ/
ประสานงาน และประชาชนที่เข�ามาใช�บริการ 
และกําหนดมาตรการเว�นระยะห�างทางสังคม 
(Social Distancing)

การจัดหาหน�ากากอนามัย 
สเปรย�แอลกอ อล� เจลแอลกอ อล� 
เครื่องวัดอุณหภูมิ ฉากกั�นเชื้อโรค 
(Counter Shield) และอุปกรณ�ป�องกันต�าง ๆ 
เพ�่อใช�ในการป�องกันโรค CO ID-19 
ภายในสํานักงาน

ทําความสะอาด/ฉีดพ�นนํายา �าเชื้อโรค
ในพ�้นที่ที่มีการใช�งานบ�อยและ
บริเวณที่ให�บริการลูกค�าอย�างเป�นประจํา

การนําแอปพลิเคชัน I E 
PEA CO ID-19 มาใช�งาน 
เพ�่อให�พนักงานประเมินสุขภาพและ
ความเสี่ยงการติดโรค CO ID-19 
ในทุก ๆ วัน และลงเวลาเข�า-ออก 
ของการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป�นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)

ดําเนินการจัดทําแผนและฝกซ�อม
แผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน (ERP) 
และแผนความต�อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 
รองรับสถานการณ�การแพร�ระบาด
ของโรค CO ID-19

ประชาสัมพันธ�ช�องทาง
การให�บริการลูกค�าในช�องทางอิเล็กทรอนิกส� 
เพ�่อลดการใช�บริการที่สํานักงานการไฟฟ�า

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256352 53การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



lo

Bright Innovation, 
Happy People
เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน 
กฟภ. ให�ความสําคัญกับการพัฒนาบริการ
ด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ�่อ
สร�างสรรค�การบริการด�านไฟฟ�าให�เป�นเลิศ
สู�ประชาชนในทุกภูมิภาคทั�วประเทศไทย 
สร�างเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก
แห�งอนาคต พร�อมเติมเต็มทุกความห�วงใยใส�ใจ
กันมากขึ้น สร�างความสุขและรอยยิ�มที่กว�างขึ้น 
อนาคตที่ยั�งยืนขึ้น เติมเต็มทุกความฝ�น และ
ส�องสว�างให�ทุกความหวังแก�ทุกชีวิต ได�เติบโต
มีคุณภาพชีวิตและรอยยิ�มที่ยั�งยืน

จากคะแนนเต็ม 5 ระดับความพ�งพอใจ
ของพนักงานใหม�ที่มีต�อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร อยู� ในเกณฑ�ดีมาก

อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน�าที่ควบคุมงาน
ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

บนหลังคาอาคารสํานักงานในพ�้นที่การไฟฟ�า

คะแนน 4.58

12 เขต จํานวน 117 คน

ร�อยละ

100
ร�อยละ

100 12
หน�วยงาน

ความสําเร็จในการยกระดับ
โครงการด�านสังคมและ
สิ�งแวดล�อม จากเป�าหมาย

ที่ร�อยละ 95

ความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด�าน HR 
จากเป�าหมายร�อยละ 100

คือ จํานวนหน�วยงาน
ที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน 

TIS 18001 ที่เพ��มขึ้น



ยุทธศาสตร�องค�กร
 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�ทบทวนแผนยุทธศาสตร�การไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 - 2567 โดยกําหนดเป�าหมายระยะยาว 10 ป�

โดยมุ�งเน�นเป�นองค�กรชัน้นําทีท่นัสมยัในระดับภูมภิาค มุ�งมัน่ให�บรกิาร

พลังงานไฟฟ�าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย�างครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ 

เชื่อถือได� เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย�างย่ังยืน 

ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations Sustainable 

Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI 

(The Down Jones Sustainability Indices) โดยมีเป�าหมายที่สําคัญ 

คือ การบรรลุเป�าหมายใน 3 มิติ ได�แก� มิติเศรษฐกิจ (Economic) 

มิติสังคม (Social) และมิติสิ่งแวดล�อม (Environment) นอกจากนี้ 

ยังให�ความสําคัญในการวิเคราะห�และกําหนดป�จจัยขับเคลื่อนความ

ยัง่ยนื รวมทัง้การกําหนดและสือ่สารแผนงานสู�ความยัง่ยืนขององค�กร

 รวมถึงการมุ�งเน�นในการพัฒนาและส�งเสริมการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี และมุ�งสู�มาตรฐานของ OECD Principles (The 

Organisation for Economic Co-operation and Development) 

ภายในป� 2563 รวมทั้งการพัฒนาการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคเข�าสู�องค�กร

ที่มีการพัฒนาอย�างย่ังยืน โดยนําแนวทางที่ดีที่เป�นมาตรฐานสากล 

มาเป�นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานทั้งมาตรฐาน ISO 26001 

UN SDGs และ DJSI รวมถึงเกณฑ�การกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง การสร�าง

ต�นแบบการไฟฟ�าโปร�งใส และขยายผลไปยังการไฟฟ�าต�าง ๆ โดย

การดาํเนินงานด�วยความโปร�งใส ปราศจากทุจริตคอร�รัปชัน

มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป�น

ที่ยอมรับในด�านภาพลักษณ�ขององค�กรในมุมมองของสาธารณชน

 นอกจากนี้ ยังให�ความสําคัญในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมใน

การรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อม โดยรักษามาตรฐาน

กระบวนการสร�างความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมของ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให�ความสําคัญ

กับการได�มาซึ่ง “Social License to Operate” (การอนุญาตให�

ประกอบกจิการจากสังคม) โดยประเดน็ดงักล�าวจะครอบคลุมมากกว�า

การบริหารความคาดหวังของชุมชน แต�จะครอบคลุมถึงการใช�หลัก

บรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ (Ethical Business Conduct and 

Transparency) การดูแลด�านส่ิงแวดล�อม (Envi ronment 

Performance) การสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน (Community 

Relationships) และสทิธิและความปลอดภัยของพนกังานและแรงงาน

ด�วย (Workers’ Rights and Safety)

DJSI
การบรรลุเป�าหมายใน 3 มิติ ได�แก�

มิติเศรษฐกิจ 
Economic

มิติสังคม
Social

มิติสิ�งแวดล�อม 
Environment

The Down Jones
Sustainability Indices

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256356
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จํานวนหน�วย (GWh)
ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ�าได�สะสม 

อยู�ที่ 85.84 ล�านหน�วย
จากเป�าหมายที่ 80 ล�านหน�วย

การตอบสนองต�อเป�าหมาย UN SDGs

S01 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพ�่อการเติบโตอย�างยั�งยืน

ตัวอย�างแผนงานป� 2563
 [103-2]

เป�าหมาย [103-2]

•  OC1 วิเคราะห� GAP 

และแนวทางการผลักดัน

องค�กรสู�ความยั่งยืน

•  OC2 การวิเคราะห�

และกําหนดแนวทาง

ตอบสนองความต�องการ

ความคาดหวัง และ

ความกังวลของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

•  RS1 สนับสนุน

การใช�พลังงาน

อย�างมีประสิทธิภาพ

 กลยุทธ�
[103-2]

UN SDGs
ที่เกี่ยวข�อง

ยุทธศาสตร� 
[103-2]

•  S1 สร�างการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาคให�เติบโต

อย�างยั่งยืน ตามกรอบ 

SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี

ของสากล OECD 

และ DJSI

•  S2 การให�ความสําคัญ

และตอบสนองต�อกลุ�ม

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

OC1.1  โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปร�งใส

ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)

OC1.2  แผนงานการยกระดับการดําเนินงานเรื่องความ

ปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

OC1.3  แผนงานจัดทํามาตรฐานและกระบวนการ

ที่สนับสนุนการดําเนินงานความปลอดภัย

ในการทํางาน (PEA-SMS)

OC1.4  แผนงานยกระดับการดําเนินงานให�ได�ตาม

มาตรฐาน OECD และเกณฑ�การกํากับดูแล

ของ สคร.

OC1.5  แผนงานยกระดับการดําเนินงานด�าน

ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม

สู�มาตรฐานสากลอย�างยั่งยืน

OC1.6  แผนงานประเมินผลลัพธ�โครงการด�านสังคม

และสิ่งแวดล�อม

OC2.1  แผนงานวิเคราะห�และจัดลําดับความสําคัญ

ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่สอดคล�องตาม

กระบวนการของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

OC2.2  แผนงานบูรณาการในการยกระดับด�าน

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

 -  RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช�พลังงาน

อย�างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส�วน

คะแนนประเมิน ITA อยู�ที่ 95.24คะแนน
เป�นอันดับ 1 ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป�นอันดับ 1 ของหน�วยงานรัฐวิสาหกิจด�านพลังงาน
และสาธารณูปการและเป�น อันดับ 5 ของหน�วยงานรัฐวิสาหกิจทั�งหมดที่เข�ารับการประเมิน 
จากเป�าหมายที่ 85 - 100 คะแนน (ระดับ A - AA) หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจ 
ด�านพลังงานและสาธารณูปโภค

ความสําเร็จเพ�่อยกระดับ
การดําเนินงานให� ได�ตามมาตรฐาน 
OECD, DJSI และเกณฑ�การ
กํากับดูแลของ สคร.

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 95

ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงานบูรณาการ
ในการยกระดับด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 100

ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 100

ความสําเร็จในการดําเนินงาน
เพ�่อยกระดับสู�ความยั�งยืน 

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 95

ความสําเร็จในการยกระดับ
โครงการด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม 

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 95

ผลสํารวจความพ�งพอใจในการดําเนินงาน
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ที่ตอบสนอง
ต�อความคาดหวังของกลุ�มภาครัฐ กลุ�มคู�ค�า 
กลุ�มพนักงาน และกลุ�มลูกค�า

อยู�ที่ 4.28
จากเป�าหมายที่ระดับ 4.00

ค�าดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI)

อยู�ที่ 0.1166
จากเป�าหมายที่ 0.0978

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256358 59การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ขององค�กร (Digital Operational Excellence) 
ด�วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

 ดัชนีจํานวนครั�ง
ที่ ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI)

อยู�ที่ 2.65
จากเป�าหมายที่ 2.74 ครั�ง/ราย/ป�

ร�อยละของหน�วยสูญเสีย
ในระบบจําหน�าย (Loss) 

อยู�ที่ร�อยละ 5.47
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 5.54

ดัชนีระยะเวลา
ที่ ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI) 

อยู�ที่ 57.52 
จากเป�าหมายที่ 57.58 นาที/ราย/ป�

ความสําเร็จของแผนโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ 

อยู�ที่ร�อยละ 97.50 จากเป�าหมายที่ร�อยละ 100

 ความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain 
มาใช�ในการซ้ือขายพลังงานไฟฟ�า (Energy Trading Platform) 

อยู�ที่ร�อยละ 100 จากเป�าหมายที่ร�อยละ 100

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน 
Asset Management Roadmap 

อยู�ที่ร�อยละ 100
เป�าหมายที่ร�อยละ 100

 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
Service Level Agreement (SLA)
ที่ระบุในห�วงโซ�อุปทาน โดยบูรณาการ
ระดับหน�วยงาน

บรรลุตามเป�าหมาย

ที่ระดับ

5

ความพ�งพอใจด�านคุณภาพผลิตภัณฑ�
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

อยู�ที่ระดับ4.4172 
จากเป�าหมายที่ระดับ 4.39 
(ตัวเลขจากสรุปร�าง
รายงานฉบับสมบูรณ�
ป�จจุบันอยู�ระหว�าง
การตรวจรับงวดงาน)

การตอบสนองต�อเป�าหมาย UN SDGs

ตัวอย�างแผนงานป� 2563
 [103-2]

•  OM1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

ความน�าเชื่อถือของ

 ระบบจําหน�าย

•  OM2 การเสริมสร�าง

ศักยภาพของระบบ

จําหน�ายโดย 

Smart Grid

•  OM3 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารสินทรัพย�

•  OM4 ปรับปร�ง

กระบวนการดําเนินงาน

ให�มีประสิทธิภาพ

 โดยให�ครอบคลุม

 ทั้งห�วงโซ�อุปทาน

 กลยุทธ�
[103-2]

ยุทธศาสตร� 
[103-2]

•  S3 มีการจําหน�ายไฟฟ�า

ที่ได�คุณภาพในระดับ

 ชั้นนําของภูมิภาค

•  S4 การบริหารและ

จัดสรรสินทรัพย� 

และสร�างความมั่นคง

ทางการเงิน

•  S5 ปรับโครงสร�างองค�กร

ให�มีความคล�องตัว

 สอดคล�องกับความ

 ต�องการของธุรกิจ

 โดยใช�ประโยชน�จาก

 พันธมิตร

OM1.1  แผนงานสนับสนุนการใช�พลังงานอย�างมี

ประสิทธิภาพในทุกภาคส�วน

OM1.2  โครงการพัฒนาระบบส�งและจําหน�าย ระยะที่ 1 

(คพจ.1) (สายงานวิศวกรรม)

OM1.3  โครงการเพิ่มความเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�า 

ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

OM1.4  แผนงานพัฒนา Strong Grid

OM1.5  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ�าเพื่อรองรับการจัดตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ.1)

OM1.6  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ�าเพื่อรองรับการจัดตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)

OM1.7  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ�าในเมืองใหญ� 

ระยะที่ 1 (คพญ.1)

OM1.8  แผนงานควบคุมหน�วยสูญเสีย (Technical/ 

Non-Technical)

OM2.1  แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ�า 

ระยะที่ 3

OM2.2  แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ�าเพื่อรองรับระบบ 

 Smart Grid

OM2.3  แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ

รองรับการพัฒนาโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ

OM2.4  แผนงานการดําเนินงานตามโครงการ 

Smart Grid (ให�ความสําคัญภาคเอกชน 

เพื่อให�เกิดการสร�าง Ecosystem)

OM2.5 แผนงานการจัดทําระเบียบการรับและส�งผ�าน

 พลังงานไฟฟ�าผ�านระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าและ

 ลูกค�าของผู�ผลิตไฟฟ�า

OM2.6  แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช�

ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ�า (Energy Trading 

 Platform)

OM2.7  แผนงานการปรับปร�งโครงสร�างการกําหนดราคา

 ให�สอดคล�องกับโครงสร�างระบบจําหน�ายในอนาคต

 (Pricing Model)

OM3.1  แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย�ของ

ระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

OM4.1  แผนงานความสําเร็จในการดําเนินการตาม SLA 

และ QA for SLA ตาม Supply Chain 

 ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

OM4.2  แผนงานการปรับปร�งกระบวนการทํางานขององค�กร 

(Digital Operational Excellence) ด�วยการสนับสนุน

ของเทคโนโลยีดิจิทัล

S02 มุ�งสู�องค�กรที่เป�นเลิศในด�านจําหน�าย
กระแสไฟฟ�าโดยบูรณาการทุกระบบงาน
ด�วย Digitalization 

เป�าหมาย [103-2]
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ความสําเร็จของแผนงานพัฒนา 
PEA Customer Journey 

อยู�ที่ร�อยละ 82
จากเป�าหมาย

ที่ร�อยละ 100

ความพ�งพอใจรายกลุ�มลูกค�า

อยู�ที่ระดับ 4.3945 
จากเป�าหมายที่ระดับ 4.37

ร�อยละต�นทุนการให�บริการลูกค�าลดลง 

อยู�ที่ร�อยละ 82 
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 10

ความสําเร็จในการวิเคราะห�และจัดทําฐานข�อมูลของลูกค�า
Potential Customer (Strategic และ Star) 

เพ�่อกําหนดกลยุทธ�ทางการตลาดในกลุ�มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

บรรลุตามเป�าหมายที่ระดับ 5

ความพ�งพอใจลูกค�ารายสําคัญ
(Key Account), High Value 

อยู�ที่ระดับ 4.4248
จากเป�าหมายที่ระดับ 4.34 

การตอบสนองต�อเป�าหมาย UN SDGs

ตัวอย�างแผนงานป� 2563
 [103-2]

•  CR1 ยกระดับมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ�และ

การให�บริการของลูกค�า

โดยใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Customer Service)

•  CR2 การสร�างความ

สัมพันธ�กับลูกค�า

ในระยะยาวและ

 รักษาฐานลูกค�า

 รายสําคัญ (CRM)

•  CR3 สร�างประสบการณ�

ที่ดีกับลูกค�า (Customer 

Experience)

 กลยุทธ�
[103-2]

ยุทธศาสตร� 
[103-2]

•  S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การให�บริการลูกค�า

•  S7 การสร�างความสัมพันธ�

และรักษาฐานลูกค�า 

High Value

CR1.1  แผนงานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกําหนดและ

 ดําเนินการตามมาตรฐานการให�บริการ (SLA) 

 ที่เกินความคาดหวังของลูกค�า และเหนือกว�า

 คู�เทียบ

CR1.2  แผนงานการพัฒนาการให�บริการลูกค�า

ด�านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)

(PEA Smart Plus)

CR1.3  แผนงานการพัฒนากระบวนการให�บริการธุรกิจ 

 ตามแนวทาง Doing Business World Bank 

CR1.4  แผนงานการปรับปร�งฐานข�อมูลขององค�กร

 (รวมถึงฐานข�อมูลลูกค�าและการวิเคราะห�ข�อมูล

 ในช�องทาง) เพื่อนําไปสู�การวิเคราะห�และ

 การบริหารจัดการ (Data Driven Execution) 

CR1.5  แผนงานพัฒนาการใช�ประโยชน�จากฐานข�อมูล

ลูกค�า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนา

คุณภาพการให�บริการหรือสร�างโอกาสทางธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง

CR2.1  แผนงานสร�างความสัมพันธ�เพื่อรักษาฐานลูกค�า 

 High Value และนําระบบ Digital CRM 

 มาใช�สนับสนุนการให�บริการลูกค�า

CR2.2  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ข�อร�องเรียน

CR2.3  แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงานในด�าน

การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�า

CR3.1  แผนงานพัฒนา PEA Customer Journey

UN SDGs
ที่เกี่ยวข�อง

S03 มุ�งเน�นการตอบสนองความต�องการ
ของทุกกลุ�มลูกค�า

เป�าหมาย [103-2]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256362 63การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญป� 2563 [103-3]

ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู�ที่ร�อยละ100 จากเป�าหมายที่ร�อยละ 100

รายได�ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

อยู�ที่ 6,352.50 ล�านบาท 
จากเป�าหมายที่ 4,200 ล�านบาท

ความสําเร็จของการดําเนินงานของบริษัทในเครือ 
และการวิเคราะห� ในเชิงนโยบายในการกํากับดูแล 

อยู�ที่ร�อยละ100
จากเป�าหมายที่ร�อยละ 100

ความสําเร็จของ
การปรับโครงสร�างองค�กร
เพ�่อเน�น Business
Alignment 

ความสําเร็จของ การจัดทําหรือปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับ หลักเกณฑ�ต�าง ๆ 
ทั�งภายในและภายนอกองค�กร 
เพ�่อรองรับการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

ความสําเร็จของการ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข�อง
ในการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

บรรลุตามเป�าหมาย

ที่ระดับ

5
บรรลุตามเป�าหมาย

ที่ระดับ

5
บรรลุตามเป�าหมาย

ที่ระดับ

5

การตอบสนองต�อเป�าหมาย UN SDGs

ตัวอย�างแผนงานป� 2563
 [103-2]

•  NM1 ส�งเสริมการลงทุน

และใช�ประโยชน�ความ

ร�วมมือ เพื่อพัฒนา

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

•  NM2 การผลักดัน

ผลประกอบการและ

การสร�าง Brand 

 Image ของบริษัท

 ในเครือ

•  OC3 Change 

Management

•  RS2 ทบทวนกฎหมาย 

ระเบียบ ข�อบังคับ เพื่อ

รองรับการดําเนินงาน

ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

รวมถึงกํากับการ

 ดําเนินงานของ

 บริษัทในเครือ

 เพื่อให�เกิด Synergy

 กลยุทธ�
[103-2]

ยุทธศาสตร� 
[103-2]

•  S8 แสวงหาโอกาสใน

การลงทุนในธุรกิจ

 เกี่ยวเนื่อง

NM1.1  แผนงานจัดทํา Portfolio Mix Planning & 

 Implementation และการกําหนดนโยบาย

 ในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อยกระดับ

 ผลประกอบการของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

 ในรูปแบบ Consolidate

NM1.2  แผนงานการจัดทําระบบการติดตามผล

การดําเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ 

Early Warning System

NM1.3  แผนงานการจัดทําบัญชีต�นทุนตามประเภท

รายได�ในส�วนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล 

(Non-Regulated)

NM2.1  แผนงานความสําเร็จในการกําหนดนโยบาย 

โครงสร�างการกํากับดูแลรูปแบบการดําเนินงาน

ที่เหมาะสมของทั้ง Portfolio

NM2.2  แผนงานการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

OC3.1  แผนงานปรับโครงสร�างองค�กรและกําหนด

บทบาทของหน�วยงานเพื่อมุ�งเน�น Business 

Alignment

RS2.1  โครงการปรับปร�งกระบวนการดําเนินงานกฎ

ระเบียบ หลักเกณฑ� และการปฏิบัติงานให�มี

ความคล�องตัวในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

RS2.2  โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ 

ครม. กฎหมายใหม� และปรับปร�งกระบวนการ

ดําเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ� และการ

ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการดําเนินงานของ 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

UN SDGs
ที่เกี่ยวข�อง

S04 การเพ��มมูลค�าทางธุรกิจขององค�กร 
โดยสร�าง Advantaged Portfolio

เป�าหมาย [103-2]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256364 65การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญป� 2563 [103-3]

ความสําเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป�นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ให�เป�นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค�กร

อยู�ที่ร�อยละ 100 จากเป�าหมายร�อยละ 100

  ความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด�าน HR 

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายร�อยละ 100

  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงาน 
เพ�่อเพ��มขีดความสามารถของบุคลากร 

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายร�อยละ 100 

ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

อยู�ที่ร�อยละ 97
จากเป�าหมายร�อยละ 100

ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผน
การยกระดับการกํากับดูแลข�อมูลฯ 

อยู�ที่ร�อยละ 100
จากเป�าหมายร�อยละ 100

ความสําเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกํากับ
ดูแลท่ีดีและบริหารจัดการด�านสารสนเทศ 

อยู�ที่ร�อยละ 98
จากเป�าหมายร�อยละ 100

  Competency ของกลุ�มเป�าหมายที่ ได�รับการพัฒนา 
New-skill/Up-skill/Re-skill 

อยู�ที่ร�อยละ 81.03
จากเป�าหมายร�อยละ 80

ความสําเร็จการดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค�กร
(Corporate Innovation
System) 

อยู�ที่ร�อยละ 99
จากเป�าหมายร�อยละ 100

ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงาน 
EA Governance & Development 

อยู�ที่ร�อยละ 100 จากเป�าหมายร�อยละ 100

ความสําเร็จของแผนสร�างมาตรฐาน
ด�านความมั�นคงปลอดภัย (ISO 27001) 

อยู�ที่ร�อยละ 100 จากเป�าหมายร�อยละ 100

UN SDGs
ที่เกี่ยวข�อง

การตอบสนองต�อเป�าหมาย UN SDGs

ตัวอย�างแผนงานป� 2563
 [103-2]

•  HR1 ส�งเสริมการบริหาร

ทุนมนุษย�โดยใช�

เทคโนโลยีดิจิทัล

 ในการพัฒนาระบบงาน 

 ด�าน HR (HRM)

•  HR2 พัฒนาระบบการ

เรียนรู�และพัฒนา

ในการเสริมสร�าง

 และยกระดับสมรรถนะ

 ของบุคลากร (HRD)

•  DT1 พัฒนาขีดความ

สามารถด�านเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อสะท�อนถึง

ประสิทธิภาพของการ

บริหารค�าใช�จ�าย

 และประสิทธิภาพของ

 กระบวนการดําเนินงาน

•  DT2 พัฒนาขีดความ

สามารถด�าน Cyber 

Security และ

 การบริหารจัดการ

 เทคโนโลยีดิจิทัล

 สู�มาตรฐานสากล

•  IP1 พัฒนาโครงสร�าง

และกระบวนการด�าน

นวัตกรรม

 กลยุทธ�
[103-2]

ยุทธศาสตร� 
[103-2]

•  S9 ยกระดับการบริหาร

และศักยภาพของ

 ทุนมนุษย�

•  S10 ส�งเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถ

 ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 (Digital Technology) 

 เพื่อการขับเคลื่อน

 องค�กรอย�างมี

 ประสิทธิภาพ (Digital 

 Transformation)

•  S11 เสริมสร�างความ

มั่นคงปลอดภัยและ

 มีเสถียรภาพของ

 เทคโนโลยีดิจิทัล 

 (Sustainable and 

 Secured Digital 

 Technology)

•  S12 การพัฒนาระบบ

จัดการนวัตกรรม

 องค�กร (Corporate 

 Innovation System: 

 CIS)

HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผล

 การปฏิบัติงานที่เป�นระบบ (PMS) และการ

 นําเทคโนโลยีมาใช�ในการพัฒนา

HR1.2 แผนการปรับโครงสร�างองค�กรและอัตรากําลัง

 ให�รองรับการเป�น Digital Utility

HR1.3 แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

 สนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนา

 ทุนมนุษย�

HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านดิจิทัล

 ที่รองรับการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาการ

 ส�งเสริม Digital

HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู� (KM)

 เพื่อรองรับและพร�อมต�อการดําเนินธุรกิจ

HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให�สามารถสร�างสรรค�

 นวัตกรรมและนําไปใช�ประโยชน�

HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส�งเสริมทักษะ

 ที่สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

 เทคโนโลยี และภาวการณ�แข�งขัน (New-skill/

 Up-skill/Re-skill)

DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร�มดิจิทัลเพื่อรองรับ

 การบริหารจัดการองค�กร (Digital Platform)

DT1.2 แผนงานการยกระดับการกํากับดูแลข�อมูล

 (Data Governance)

DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการข�อมูล (Data 

 Management & Data Analytics)

DT1.4 แผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลด�าน

 การบริหารจัดการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

S05 ขับเคลื่อนองค�กรให�ทันสมัยด�วยทุนมนุษย� 
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

เป�าหมาย [103-2]

DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development 

 (การยกระดับความสามารถการพัฒนา

 สถาป�ตยกรรมองค�กร)

DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 ทางเทคโนโลยีดิจิทัล

IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 

 (Innovation Management System)

IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการต�อยอดนวัตกรรม

 เพื่อให�เกิดประโยชน�และสร�างรายได�

IP1.3 แผนพัฒนาความรู�ความสามารถสมรรถนะด�าน

 การใช�ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256366 67การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การบริหารจัดการด�านความยั�งยืน [102-26]

โครงสร�างการบริหารจัดการความยั�งยืน [102-19] [102-26]

Sustainable Development Goals: SDGs

 เพื่อสนับสนุนเป�าหมายของแผนยุทธศาสตร�องค�กรในการ

ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย�างย่ังยืน การไฟฟ�า

ส�วนภูมภิาคจงึได�นําแนวทางตามมาตรฐานสากลด�านความรบัผดิชอบ

ต�อสงัคม ISO 26000 และเป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) มาเป�นกรอบในการกําหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม เพื่อการพัฒนาองค�กร

สู�ความยั่งยืน และกําหนดแผนแม�บทด�านการพัฒนาความยั่งยืน 

โดยกระบวนการในการจัดทําแผนแม�บทการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคให�

ความสําคัญกับการวิเคราะห�บริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข�องทั้งภายใน

และภายนอกองค�กร รวมทั้งเป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�มี

ส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนําป�จจัยนําเข�าดังกล�าวมากําหนด

กลยทุธ�การพฒันาความยัง่ยนืและถ�ายทอดลงสู�ระดบัปฏบิตักิารตาม

ลําดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู�บริหารระดับสูง มีบทบาท

และส�วนร�วมในทุกกระบวนการ [103-2] ตามโครงสร�างการบริหาร

จัดการความยั่งยืน

ระดับนโยบาย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต�อสังคม
กําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร� 
เป�าหมาย และให�ข�อคิดเห็นต�าง ๆ 

ระดับบริหาร
ผู�บริหารระดับสูง

พ�จารณาป�จจัยความยั�งยืนต�าง ๆ 
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร� 

กําหนดตัวชี้วัด ติดตามผลการดําเนินงาน 
ให�ข�อสังเกต/ข�อแนะนําในการแก�ไขป�ญหา 

ทบทวนแผนและถ�ายทอดลงสู�ระดับปฏิบัติการ

ระดับปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน/

หน�วยงานผู�รับผิดชอบ
สํารวจความต�องการ/ความคาดหวังของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย สํารวจข�อมูลที่เกี่ยวข�อง
ดําเนินงานในเรื่องต�าง ๆ และรายงาน

ต�อผู�บริหารระดับสูง

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256368 69การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

 การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�กําหนดหน�วยงานผู�รับผิดชอบ ตลอดทั้งวิธีการ ความถี่ในการดําเนินงาน 

และการรวบรวมความต�องการ/ความคาดหวังที่สําคัญของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไว�อย�างชัดเจน เพ่ือนํามาเป�นข�อมูลในการกําหนดแนวทางการ

ตอบสนองต�อความต�องการ/ความคาดหวังดังกล�าว ทั้งในระดับกลยุทธ�องค�กร หรือแผนงานของหน�วยงานต�อไป

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�ระบุผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตามระบบงาน

โดยรวมของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ตาม Value Chain ซึ่งมีการแยก

ประเภทของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยคํานึงถึงผลกระทบและผลประโยชน�

ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�รับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู�ใช�บริการ ชุมชน 

สื่อมวลชน ผู�รับจ�าง/ผู�รับจ�างช�วง ผู�ส�งมอบ ผู�รับเหมา พนักงาน โดย

มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ [102-42]

 1)  วิเคราะห�และระบุผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�องตามระบบงาน

โดยรวมของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ตาม Value Chain

วิเคราะห�ระบบงาน กระบวนการทํางานของทุกสายงาน/

ฝ�ายงาน ทั้งบริบทของงานที่ดําเนินการในป�จจ�บัน และที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต

 2)  ระบุผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทั้งหมดของแต�ละสายงาน/ฝ�ายงาน 

ผ�านแบบสอบถามการวิเคราะห� โดยให�แต�ละฝ�ายงานเขียน

ขั้นตอนการดําเนินงานตามภารกิจงานที่สําคัญของฝ�าย

ตนเอง ว�าในแต�ละข้ันตอนมีความสัมพันธ�เก่ียวข�องกับผู�มี

ส�วนได�ส�วนเสีย ซึ่งจะพิจารณา 2 มิติ 

  2.1)  ผู�ที่ ได�รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

  2.2)  ผู�ที่สร�างผลกระทบให�กับกระบวนการของการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยคํานึงถึง

ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ซึ่ง

สอดคล�องกบัยุทธศาสตร�องค�กรซึง่สามารถแบ�งกลุ�ม

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ได�ดังนี้ 

[102-40] 

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

YouTube: PEA CSR Facebook: PEA CSR

ผู�ท่ีได�รับผลกระทบ

ผู�ได�รับผลกระทบ
ในเชิงบวก

ผู�ได�รับผลกระทบ
ในเชิงลบ

ผู�ท่ีสร�างผลกระทบ

หน�วยงาน
กํากับ

ลูกค�า ชุมชน สังคม
และสิ�งแวดล�อม

ผู�ส�งมอบ/คู�ค�า/
คู�ความร�วมมือ

พนักงาน

ช�องทางการส่ือสารด�านความยั�งยืนไปให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256370

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
[102-40]

แนวทางการมีส�วนร�วม
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

และความถ่ี [102-43]

ความต�องการ/ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย [102-44]

การดําเนินงานเพ�อ่ตอบสนอง
ความต�องการ/ความคาดหวัง

ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ผลลัพธ�ท่ีสําคัญป� 2563

หน�ว งานกากั ู • สํารวจความพึงพอใจของผู� มีส�วนได�

ส� วนเ สีย ท่ี มีต�อการดํา เ นินงานของ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคประจําป� 

• มีการสัมภาษณ�หน�วยงานกํากับดูแล 

1 คร้ังต�อป� (In-depth Interview)

• ขยายระบบจําหน�ายพลังงานไฟฟ�า

เพิ่มเติมให�แก�ผู�ใช�รายใหม�

อย�างต�อเน่ือง ปรับปร�ง

ระบบไฟฟ�าให�อยู�ในสภาพ

พร�อมใช�งาน มีความม่ันคง 

เช่ือถือได� และปลอดภัย

• มีการดําเนินงานเชิงร�กในด�าน

พลังงานทดแทนและการใช�

พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนา Micro Grid และ 

Smart Grid

• ควรมีตัวช้ีวัดท่ีสะท�อน

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

เช�น Return on Capital 

Employed (ROCE) ซ่ึงสะท�อนถึง

ประสิทธิภาพการใช�เงินลงทุน 

หรือ Full-time Equivalent 

(FTE) เพ่ือสะท�อนประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของพนักงาน

• มีความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง 

และการเป�ดเผยข�อมูลสารสนเทศ

• จัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กร

ให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล

• ส�งเสริมระบบธรรมาภิบาลให�มี

ความโปร�งใสและเป�นธรรม

• จัดทําแผนงานการตอบสนอง

ความต�องการและความคาดหวัง

ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

• จัดทําแผนงานบูรณาการในการยกระดับ

ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (กลุ�มภาครัฐ)

• จัดทําแผนยุทธศาสตร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ท่ีตอบสนองต�อนโยบาย/ยุทธศาสตร� 

หรือแผนพัฒนา/ส�งเสริมในด�านพลังงาน

ของหน�วยงานกํากับดูแล

• ความพึงพอใจของหน�วยงานกํากับดูแลท่ีมีต�อ

การดําเนินงานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในป� 2563 

ค�าเฉล่ีย 4.35

*หมายเหตุ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�มีแผนงานรองรับ

ต�อความต�องการ ความคาดหวังของหน�วยงานกํากับดูแล

แล�ว แต�เน่ืองจากผลกระทบจากการดําเนินงานซ่ึงเกิด

จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากสถานการณ� COVID-19 

ทําให�คะแนนความพึงพอใจมีค�าเฉล่ียท่ีลดลง

• หมู�บ�านท่ีมีไฟฟ�าใช�มีจํานวน 74,301 หมู�บ�าน 

จากจํานวนทั้งหมด 74,317 หมู�บ�าน 

คิดเป�นร�อยละ 99.98

• ค�าดัชนีจํานวนคร้ังท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) 

ในป� 2563 เท�ากับ 2.65 คร้ัง/ราย/ป� 

• ค�าดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI) 

ในป� 2563 เท�ากับ 57.52 นาที/ราย/ป� 

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256372 73การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
[102-40]

แนวทางการมีส�วนร�วม
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

และความถ่ี [102-43]

ความต�องการ/ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย [102-44]

การดําเนินงานเพ�อ่ตอบสนอง
ความต�องการ/ความคาดหวัง

ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ผลลัพธ�ท่ีสําคัญป� 2563

นักงาน • ผู�บริหารพบปะผู�ปฏิบัติงาน (ประชุม/

ตรวจเย่ียม/ร�วมกิจกรรม)

• ส่ือสารประเด็นข�าวท่ีสําคัญ

ในการตัดสินใจของผู�บริหาร

• LINE@PEAfriends

• รายการ ผวก. พบพนักงาน

• การเผยแพร�ผลการดําเนินงาน

ทางส่ือภายในองค�กร

• การประชุมผู�บริหารระดับสูงร�วมกับ

แต�ละสายงาน

• การประกาศนโยบายในการบริหารและ

พัฒนาองค�กรของ ผวก.

• การสัมมนาช้ีแจงแผนยุทธศาสตร�ประจําป�

โดยผู�บริหารระดับสูง

• การประชุมถ�ายทอดแผนยุทธศาสตร�/

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป�ของสายงาน

• มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน

ได�รับโอกาสในความก�าวหน�า

ในอาชีพ

• ส่ือสารทิศทางการบริหารงาน

เพ่ือให�พนักงานตระหนักถึง

การเปล่ียนแปลงและร�วมกัน

พัฒนาองค�กร

• เงินเดือน สวัสดิการ 

ผลตอบแทน และผลประโยชน�

อันพึงได�จากการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค

• ส่ือสารทิศทางการบริหารงาน เพ่ือให�พนักงานตระหนักถึง

การเปล่ียนแปลงและร�วมกันพัฒนาองค�กร

• จัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

และการพัฒนาระบบคัดกรองและพัฒนาความพร�อม

ผู�ท่ีจะเล่ือนตําแหน�งตามหลักสมรรถนะ

• บริหารการรับรู�ของบุคลากรในเร่ืองค�าตอบแทน

• พัฒนาสภาพแวดล�อมการทํางานท่ีเอ้ือต�อสุขอนามัย 

ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน

• ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานอยู�ท่ี 4.18

• ค�าเฉล่ียความผูกพันของพนักงาน

อยู�ท่ี 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยมีค�าเฉล่ียความอยู�ดีมีสุขของพนักงาน

อยู�ท่ี 4.25 จากคะแนนเต็ม 5

ความรู�สึกภูมิใจท่ีได�เป�นส�วนหน่ึงขององค�กร

อยู�ท่ี 4.34 จากคะแนนเต็ม 5

ความอยากทุ�มเทกายใจในการทํางาน

อยู�ท่ี 4.37 จากคะแนนเต็ม 5

สู�งมอ • ส่ือสารประเด็นข�าวท่ีสําคัญ

ในการตัดสินใจหรือมีผลกระทบต�อ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค

• จดหมายข�าว/วารสาร/ข�าวและสกู�ปทาง

วิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� และนิตยสาร

• LINE Official Account

• จัดกิจกรรมร�วมกันกับผู�ส�งมอบ คู�ค�า 

และคู�ความร�วมมือ

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นท่ีมีต�อ

แผนยุทธศาสตร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• มีความโปร�งใสในการดําเนิน

ธุรกิจร�วมกัน ปฏิบัติตาม

พันธกรณีท่ีได�ตกลงกันไว�ตาม

สัญญา

• มีความเป�นธรรมในการแข�งขัน

• สนับสนุนอุปกรณ�และสายไฟ

ท่ีผลิตในประเทศ โดยไม�เน�น

การพิจารณาด�านราคา

เพียงอย�างเดียว ควรพิจารณา

ด�านคุณภาพร�วมด�วย

• ส�งเสริมให�ผู�บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน

ด�วยความโปร�งใส เป�นธรรม และตรวจสอบได� รวมถึง

ให�ความเป�นธรรมแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายในและ

ภายนอกองค�กร

• ไม�เรียก ไม�รับ หรือจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ ท่ีไม�สุจริต

ในการค�ากับผู�ส�งมอบ คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ กรณี

มีข�อมูลว�ามีการเรียก รับ หรือการจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ 

ท่ีไม�สุจริตเกิดข้ึน ต�องเป�ดเผยรายละเอียดต�อผู�ส�งมอบ 

คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ และร�วมกันแก�ไขป�ญหา

โดยยุติธรรมและรวดเร็ว

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีได�ตกลงกันไว�อย�างเคร�งครัด 

กรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อใดได� ต�องรีบแจ�ง

ให�ทราบล�วงหน�า เพ่ือร�วมกันพิจารณาหาแนวทางแก�ไขป�ญหา

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส

ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสํานักงาน ป.ป.ช. ป� 2563 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค มีคะแนนประเมิน

ร�อยละ 95.24 (Rating Score ระดับ AA)

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256374 75การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
[102-40]

แนวทางการมีส�วนร�วม
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

และความถ่ี [102-43]

ความต�องการ/ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย [102-44]

การดําเนินงานเพ�อ่ตอบสนอง
ความต�องการ/ความคาดหวัง

ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ผลลัพธ�ท่ีสําคัญป� 2563

คู�คา • ส่ือสารประเด็นข�าวท่ีสําคัญในการ

ตัดสินใจหรือมีผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียและการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• จดหมายข�าว/วารสาร/ข�าวและสกู�ป

ทางวิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� 

และนิตยสาร

• LINE Official Account

• LINE@PEAfriends

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นท่ีมีต�อแผน

ยุทธศาสตร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• พัฒนาแนวการบริหารจัดการกับ

ข�อร�องเรียนให�มีประสิทธิภาพ

• ความโปร�งใสในการดําเนินธุรกิจ

ร�วมกัน

• ปฏิบัติตามพันธกรณี

ท่ีได�ตกลงกันไว�ตามสัญญา

• พัฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข�ามาใช�

ในการบริหารจัดการข�อร�องเรียน ควบคู�ไปกับการบริหารจัดการ

การรับฟ�งเสียงของลูกค�า เพ่ือให�สามารถจัดเก็บ ติดตามผล 

และรายงานผลการดําเนินงานบนฐานข�อมูลเดียวกันท่ัวท้ังองค�กร 

ซ่ึงจะช�วยให�การรับเร่ืองร�องเรียน การตอบสนองและแก�ไขป�ญหา

ข�อร�องเรียนของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�องสามารถบริหารจัดการ

ได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• ส�งเสริมให�ผู�บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส

เป�นธรรม และตรวจสอบได� รวมถึงให�ความเป�นธรรม

แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค�กร

• ไม�เรียก ไม�รับ หรือจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ ท่ีไม�สุจริตในการค�ากับ

ผู�ส�งมอบ คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ กรณีมีข�อมูลว�ามีการเรียก รับ 

หรือการจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ ท่ีไม�สุจริตเกิดข้ึน ต�องเป�ดเผย

รายละเอียดต�อผู�ส�งมอบ คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ และร�วมกัน

แก�ไขป�ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีได�ตกลงกันไว�อย�างเคร�งครัด กรณีท่ี

ไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อใดได� ต�องรีบแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

เพ่ือร�วมกันพิจารณาหาแนวทางแก�ไขป�ญหา

• การตอบสนองข�อร�องเรียน

1) ข�อร�องเรียนท่ัวไป ป�ดได�ภายใน 

     30 วันทําการ (ร�อยละ 98.24)

2) ข�อร�องเรียนท่ัวไป ป�ดได�ภายใน 

     30 วัน (ร�อยละ 96.77)

3) ข�อร�องเรียนท่ัวไป ป�ดได�ภายใน 

     15 วันทําการ (ร�อยละ 86.68)

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส

ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

มีคะแนนประเมินร�อยละ 95.24

(Rating Score ระดับ AA)

คู�ความร�วมมือ • ส่ือสารประเด็นข�าวท่ีสําคัญในการตัดสินใจ

หรือมีผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

และการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• จดหมายข�าว/วารสาร/ข�าวและสกู�ปทาง

วิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� และนิตยสาร

• LINE Official Account

• จัดกิจกรรมร�วมกันกับผู�ส�งมอบ คู�ค�า 

และคู�ความร�วมมือ

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นท่ีมีต�อ

แผนยุทธศาสตร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• แลกเปล่ียนข�อมูลในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสมร�วมกัน

• ความโปร�งใสในการ

ดําเนินธุรกิจร�วมกัน

• มีการจัดทําสัญญา

อย�างเป�นธรรม

• ส�งเสริมให�ผู�บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส

เป�นธรรม และตรวจสอบได� รวมถึงให�ความเป�นธรรม

แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค�กร

• ไม�เรียก ไม�รับ หรือจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ ท่ีไม�สุจริตในการค�ากับ

ผู�ส�งมอบ คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ กรณีมีข�อมูลว�ามีการเรียก รับ 

หรือการจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ ท่ีไม�สุจริตเกิดข้ึน ต�องเป�ดเผย

รายละเอียดต�อผู�ส�งมอบ คู�ค�า และคู�ความร�วมมือ และร�วมกัน

แก�ไขป�ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีได�ตกลงกันไว�อย�างเคร�งครัด กรณีท่ี

ไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อใดได� ต�องรีบแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

เพ่ือร�วมกันพิจารณาหาแนวทางแก�ไขป�ญหา

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส

ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

มีคะแนนประเมินร�อยละ 95.24

(Rating Score ระดับ AA)

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256376 77การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
[102-40]

แนวทางการมีส�วนร�วม
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

และความถ่ี [102-43]

ความต�องการ/ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย [102-44]

การดําเนินงานเพ�อ่ตอบสนอง
ความต�องการ/ความคาดหวัง

ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ผลลัพธ�ท่ีสําคัญป� 2563

กูคา ใู ริการ • ส่ือสารประเด็นข�าวท่ีสําคัญในการ

ตัดสินใจหรือมีผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียและการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• จดหมายข�าว/วารสาร/ข�าวและสกู�ป

ทางวิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� 

และนิตยสาร

• LINE Official Account

• Application PEA Smart Plus

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นท่ีมีต�อ

แผนยุทธศาสตร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• ตรวจเย่ียมผู�ใช�ไฟรายย�อย/สัมมนา

ผู�ใช�ไฟรายใหญ� เพ่ือวิเคราะห�

ข�อร�องเรียน พฤติกรรม ความต�องการ/

ความคาดหวัง

• การสํารวจความพึงพอใจและความภักดี

ของลูกค�า

• มีการให�บริการอย�างท่ัวถึง 

มีไฟฟ�าใช�อย�างต�อเน่ืองในขณะ

ดําเนินกิจการ โดยไม�มีไฟฟ�าดับ

• ระบบไฟฟ�ามีมาตรฐาน 

มีความปลอดภัย

• ชดเชยความเสียหายจาก

การจ�ายไฟฟ�าไม�ได�มาตรฐาน

• ความสะดวกในการแจ�ง/ติดตาม 

การแก�ไฟฟ�าขัดข�อง มีความเป�นมิตร

ในการให�บริการประชาชน 

Service Mind 

• สามารถใช�บริการสนับสนุนต�าง ๆ 

ได�อย�างสะดวกรวดเร็ว เข�าถึงง�าย 

และระยะเวลาการแก�ไขไม�มาก

เกินไป

• โปร�งใสเป�นธรรมในการให�บริการ

• บําร�งรักษาระบบไฟฟ�าให�มีความพร�อมใช�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ลดหน�วยสูญเสีย และแก�ไขระบบไฟฟ�าขัดข�อง เพ่ือคืนสภาพ

การจ�ายไฟตามข�อกําหนดว�าด�วยความปลอดภัย

• อํานวยความสะดวกให�ประชาชนในการเข�าถึงบริการต�าง ๆ 

ได�อย�างรวดเร็ว เช�น การเข�าถึงชุมชนท่ีห�างไกล การให�บริการ

ผ�านโทรศัพท�ท่ีรองรับระบบปฏิบัติการต�าง ๆ ได� (Smartphone)

และการให�บริการแบบ One Touch Service เป�นต�น

• พัฒนาและรักษาคุณภาพการให�บริการอย�างต�อเน่ือง พร�อมท้ัง

ให�บริการกับลูกค�า/ผู�ใช�ไฟฟ�าทุกคนด�วยความเท�าเทียมและ

เป�นมาตรฐานเดียวกัน

• หมู�บ�านท่ีมีไฟฟ�าใช�มีจํานวน 74,301 หมู�บ�าน

จากจํานวนท้ังหมด 74,317 หมู�บ�าน 

คิดเป�นร�อยละ 99.98

• ค�าดัชนีจํานวนคร้ังท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) 

ในป� 2563 เท�ากับ 2.65 คร้ัง/ราย/ป� 

• ค�าดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI) 

ในป� 2563 เท�ากับ 57.52 นาที/ราย/ป� 

• ค�าผลกระทบความไม�ปลอดภัยในระบบไฟฟ�า

ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคต�อผู�ใช�ไฟ 

มีค�าเท�ากับ 0.0075 อยู�ใน ร ั  

• ความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อการ

ดําเนินงานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ในป� 2563 ค�าเฉล่ีย 4.3945

มุ น สังคม

สิง ว อม
• ส่ือสารประเด็นข�าวท่ีสําคัญในการ

ตัดสินใจหรือมีผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียและการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• จดหมายข�าว/วารสาร/ข�าวและสกู�ป

ทางวิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� 

และนิตยสาร

• LINE Official Account

• LINE@PEAfriends

• Application PEA Smart Plus

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็น 

ความต�องการ/ความคาดหวังจากชุมชน

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นท่ีมีต�อแผน

ยุทธศาสตร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

• ระบบไฟฟ�ามีความปลอดภัย

• ไม�สร�างผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

• ได�รับการสนับสนุนกิจกรรม

ทางสังคมและส่ิงแวดล�อมแบบย่ังยืน

จากการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

• การดูแลรักษาสายไฟฟ�าให�มี

ความเป�นระเบียบเรียบร�อย 

ตัดต�นไม�ตามแนวสายไฟ

• การบริหารจัดการบิลค�าไฟฟ�า 

เพ่ือแก�ไขเจ�าของบ�านท่ีไม�ได�รับบิล

หรือทําบิลหายโดยไม�ทราบค�าใช�จ�าย

• ความม่ันคงแข็งแรงของเสาไฟฟ�า 

ป�องกันอุบัติเหตุ หรือภัย

จากธรรมชาติ

• จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ� เพ่ือเผยแพร�ความรู�เร่ืองความปลอดภัย

ในการใช�ไฟฟ�าอย�างสมํ่าเสมอ

• ผู�บริหารระดับสูงกํากับดูแลการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบ

ต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมให�เป�นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 

ตลอดท้ังส�งเสริมให�บุคลากรทุกระดับเกิดความรู�ความเข�าใจ

ในหลักการและแนวปฏิบัติด�านการแสดงความรับผิดชอบ

ต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมในกระบวนการ (CSR in Process)

เพ่ือมุ�งเน�นการลดผลกระทบเชิงลบต�อสังคมให�เกิดผลสําเร็จ

อย�างเป�นรูปธรรม

• ระดับความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ต�อการดําเนินงานด�าน CSR มีค�าลดลง 0.08 

เม่ือเทียบกับป� 2561 โดยอยู�ท่ี 4.42 หรือ

คิดเป�นร�อยละ 88.40 อยู�ในร ั มาก

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256378 79การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การประเมินประเด็นการพัฒนาความยั�งยืน
ที่มีนัยสําคัญของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค [102-46]

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคพิจารณาข�อมูลสําคัญเพ่ือระบุ

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนทั้งจากป�จจัยภายในและภายนอก 

รวมถึงขอบเขตของผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจส�ง

ผลกระทบต�อความยั่งยืนขององค�กร และวิเคราะห�ข�อมูลสําคัญ

ดังกล�าวบนหลักการความครอบคลุมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

(Stakeholder Inclusiveness Principle) และบริบทความยั่งยืน 

(Sustainability Context Principle) ขององค�กรในด�าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ดังนี้

1. การระบุประเด็นการพัฒนาความยั�งยืน 
 (Identification)

2. การจัดลําดับความสําคัญ
 ของประเด็นการพัฒนาความยั�งยืน 
 (Prioritization)

 อมู สาคั จาก จจั ภา ใน

 เป�าหมายและแผนยทุธศาสตร�องค�กร ความเส่ียงและโอกาสทางธุรกจิทัง้ใน

 ระยะสั้นและระยะยาว

 อมู สาคั จาก จจั ภา นอก 

 ความต�องการ/ความคาดหวังที่สําคัญหรือเร�งด�วนของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 แนวโน�มและทิศทางการเปล่ียนแปลงต�าง ๆ ของธุรกิจพลังงาน และ

 เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคนําประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่ได�

มาเทียบเคียงกับมาตรฐานประเด็นเฉพาะ (Topic-specific Standards)

ตามมาตรฐาน GRI จากน้ันได�นําประเด็นดังกล�าวมาจัดลําดับความสําคัญ

ตามหลักการสารัตถภาพ (Materiality Principle) ท่ีคํานึงถึงนัยสําคัญ

ของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อมต�อองค�กร 

(แกนนอน) และอิทธิพลต�อการประเมินและตัดสินใจได�ของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียขององค�กร (แกนต้ัง) ผ�านการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ของผู�แทนหน�วยงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง

 ประเด็นการพัฒนาความย่ังยืนที่ได�จากการ

จัดลําดับความสําคัญ ได�ถูกพิจารณาและเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต�อสังคม [102-32] ตามหลักการความสมบูรณ� 

(Completeness Principle) เพ่ือให�ประเดน็ดงักล�าว

มีความถูกต�อง ครบถ�วน และสอดคล�องกับ

ความต�องการ/ความคาดหวงัของผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย

ทั้งภายในและภายนอกองค�กร

 3. การทวนสอบประเด็นการพัฒนา
  ความยั�งยืนที่มีนัยสําคัญ
  ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
  (Validation)

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256380 81การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



โดยประเด็นการพัฒนาความยั�งยืนที่มีนัยสําคัญของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค มีจํานวนทั�งสิ�น 8 ประเด็น [102-47] [102-49]

5
การต�อต�าน
การทุจริต

(GRI 205: Anti-Corruption)

7
การใช�พลังงาน

(GRI 302-4: Reduction 
of Energy Consumption)

8
ผลการดําเนินงาน

ทางเศรษฐกิจ
(GRI 201: Economic 

Performance)

1
ความพร�อมจ�าย

และความมั�นคงเชื่อถือได�
ของระบบไฟฟ�า

(EU: Availability and Reliability)

3
สุขภาพและความปลอดภัย

ของลูกค�า
(GRI 416: Customer Health

and Safety)

4 
การเข�าถึง
ระบบไฟฟ�า
(EU: Access)

2
การวิจัย

และพัฒนา
(EU: Research and Management)

6
การบริหารจัดการ
ด�านการใช�ไฟฟ�า
(EU: Demand-Side 

Management)

ความสําคัญของเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมต�อองค�กร

อิท
ธิพ

ลต
�อก

ลุ�ม
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�ส
�วน

เส
ีย

0

0.5

0.5

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0

2.5

2.5

3.0

3.0

3.5

3.5

4.0

4.0

1
4

7 2

5 6

3 8

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256382

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



Creating a Brighter 
Future & Sustainability
เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน
กฟภ. ให�ความสําคัญกับการดูแลสิ�งแวดล�อม มุ�งเน�น
การใช�ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการดําเนินงาน
ให�มีประสิทธิภาพ เพ�่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต�อสิ�งแวดล�อมทั�งทางตรงและทางอ�อมจากการผลิต
และบริการ โดยนําหลักเกณ �การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 
เข�ามาใช�เป�นเครื่องมือ เพ�่อช�วยบริหารจัดการ
ให�องค�กรมีศักยภาพในการดําเนินงานมากข้ึน 
ควบคู�ไปกับการมีความรับผิดชอบต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

คือ ปริมาณกา เรือนกระจกที่ลดได�จาก 
การวางแผนปรับปรุงและเพ�มประสิทธิภาพ

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย� 
( iller) ในอนาคต

579,962kg CO
2
eq

13 ผลงาน กําหนด 5 ขั�นตอน ISO 45001
ผ�านการคัดเลือกตาม

หลักเกณ �การพ�จารณา
นํานวัตกรรมต�นแบบไปสู�

การผลิตนวัตกรรม
เชิงพาณิชย� 

ตามแนวทาง ISO 14045
สําหรับดําเนินการวัดและประเมิน

เร่ืองประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco- 

Efficiency)

ในป� 2565 ยกระดับ
กระบวนการด�านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
สู�มาตรฐาน



การยกระดับไฟฟ�าให�เปนเลิศด�วยดิจิทัล •  ระบบไฟฟ�าที่มีความมั�นคง ปลอดภัย
เชื่อถือได�

•  ระบบไฟฟ�าที่มีคุณภาพ และเพยงพอ
ต�อความต�องการของผู�ใช�ไฟฟ�า
ทั�งในป�จจุบันและอนาคต

•  ระบบไฟฟ�าที่จ�ายไฟฟ�าได�อย�างต�อเนื่อง 
 และมีประสิทธิภาพ

•  เพ��มประสิทธิภาพและความน�าเชื่อถือของระบบจําหน�าย
•  ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจําหน�ายไฟฟ�าในพ�้นที่ธุรกิจ

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพ�้นที่สําคัญ 
เพ�่อรองรับการขยายตัวของพ�้นที่เศรษฐกิจ 
พ�้นที่ยุทธศาสตร�ของประเทศ

•  พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบไฟฟ�าอัจฉริยะ
 (Smart Grid) ในรูปแบบใหม�เพ�อ่รองรับพลังงานทดแทน 
 และเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้น
 ในอนาคต
•  กําหนดนโยบาย/มาตรการเพ�่อลดผลกระทบ

ด�านเสถียรภาพและความสูญเสียในระบบจําหน�ายไฟฟ�า
•  สนับสนุนการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ

เป�าหมาย [103-2]  กลยุทธ� [103-2]

 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคให�

ความสําคัญกับการพัฒนามาตรฐานด�านระบบจําหน�ายไฟฟ�าที่ได�รับ

การยอมรับในระดับภูมิภาคอย�างต�อเนื่อง โดยมุ�งพัฒนาระบบ

โครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช�วยสนับสนุน

ให�เกิดการใช�พลังงานไฟฟ�าอย�างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยง

ทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ�าเข�าด�วยกัน และรองรับกับ

โครงสร�างของระบบสาธารณปูโภคและอตุสาหกรรมทีจ่ะเปล่ียนแปลง

ไปในอนาคต เพ่ือส�งต�อพลังงานไฟฟ�าที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 

เชื่อถือได� และเพียงพอต�อความต�องการของผู�ใช�ไฟฟ�าทั้งในป�จจ�บัน

และอนาคต โดยการพัฒนาระบบจําหน�ายของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ในป� 2563 จะยังคงเป�นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ�า ในช�วงแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

  สายงานการไฟฟ�าภาค 1 - 4 ได�ดําเนินแผนงานพัฒนา 
Strong Grid โดยติดตั�งอุปกรณ�ไฟฟ�าที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานสูงข้ึนในพ�้นท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อตุสาหกรรม และพ�น้ท่ีสําคญัต�าง ๆ  อาท ิจัดทาํระบบสายส�ง 
115 k  ที่จ�ายโหลดมากกว�า 150 MW ให�เป�น Closed 
oop จัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส 

พร�อมทั�งทบทวนปรบัปรงุแผนปลดโหลดสําหรบัเตรยีมการ
เกิดภาวะวิก ตพลังงานไฟฟ�าในพ�้นที่ เป�นต�น เพ�่อเพ��ม
ความมั�นคงและความเชื่อถือได�ของระบบส�งและจ�ายไฟฟ�า 

การบริหารจัดการ [103-2]

  สายงานวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ�าได�นําร�องดําเนนิการ
ตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ�าเพ�่อรองรับระบบ Smart 
Grid ได�แก� โครงการพัฒนาโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ในพ�้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได�
ศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบและการใช�งานระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะในด�านต�าง ๆ สําหรับรองรับการ
พฒันาระบบโครงข�ายไฟฟ�าอจัฉรยิะในพ�น้ท่ีอืน่ ๆ  ในอนาคต 
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและความมั�นคงให�กับระบบจําหน�าย 
รวมทั�งเพ��มประสิทธิภาพในการเช่ือมต�อกับแหล�งผลิต
ไฟฟ�าขนาดเล็ก และลดป�ญหาและค�าใช�จ�ายในด�านการ
ปฏิบัติการต�าง ๆ พร�อมทั�งจัดทําแผนงานสนับสนุนการใช�
พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ เพ�่อส�งเสริมให�ทุกภาคส�วน
ทั�งภายในและภายนอกองค�กรมีการใช�พลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และดําเนินการตรวจสอบแก�ไขจุดต�อ
จุดสัมผัสในสถานีไฟฟ�า สายส�ง และระบบจําหน�าย 

Performance

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256386 87การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

จากเป�าหมายร�อยละ 100 เนื่องจากชิ�นส�วนอุปกรณ�
ในการผลิตมิเตอร�ต�องนําเข�าจากต�างประเทศ
ที่มีการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(CO ID-19) เช�น ชิ�นส�วนภาควัดพลังงานไฟฟ�า
(Metrology Board) มีโรงงานอยู�ประเทศจีน 
และชิ�นส�วนระบบสื่อสาร ( etwork Interface Card)
มีโรงงานอยู�สหรัฐอเมริกา ส�งผลให�
การผลิตมิเตอร�ล�าช�าและเบิกจ�ายไม�ได�
ตามแผนงานที่กําหนดไว�

ดัชนีจํานวนครั�งที่ ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) 
จากเป�าหมาย 2.74 ครั�ง/ราย/ป� 

2.65
ครั�ง/ราย/ป

ดัชนีระยะเวลาที่ ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI)
จากเป�าหมาย 57.58 นาที/ราย/ป�

57.52
นาที/ราย/ป

ดัชนีระยะเวลาที่ ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ�
จากเป�าหมาย 13.364 นาที/ราย/ป�

10.558
นาที/ราย/ป

ดัชนีจํานวนครั�งที่ ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ�
จากเป�าหมาย 1.036 ครั�ง/ราย/ป�

0.893
ครั�ง/ราย/ป

ของหน�วยสูญเสียในระบบจําหน�าย (Loss)  
จากเป�าหมาย 5.54

ร�อยละ

5.47

ร�อยละ 95
ความสําเร็จของโครงการพัฒนาโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ (Smart Gri )

ในพ�้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคดําเนินการสนับสนุนการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส�วน

ส�งผลให�จํานวนการประหยัดพลังงานไฟฟ�าได�สะสม

85.84GWh (ล�านหน�วย) จากเป�าหมาย 80 GWh (ล�านหน�วย)

โดยมีจํานวนการประหยัดพลังงานไฟฟ�าจากป� 2560 - 2562 (31.86  11.75  24.37)  67.98 GWh (ล�านหน�วย) 
และมีจํานวนการประหยัดพลังงานไฟฟ�าป� 2563  17.86 GWh (ล�านหน�วย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การส�งเสริม
อนุรักษ�พลังงาน

ในภาครัฐ 

5.02
ล�านหน�วย

การส�งเสริม
อนุรักษ�พลังงาน
ภายในสํานักงาน

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

0.15
ล�านหน�วย 302-4

การส�งเสริม
อนุรักษ�พลังงาน

ในภาคอุตสาหกรรม

12.69 
ล�านหน�วย

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

• วางแผนปรับปรุงระบบส�งและจําหน�าย
 ให�มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ�าอนาคต
 (Grid Modernization of Transmission 
 and Distribution)

• พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain 
 มาใช�ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ�า
 (Energy Trading Platform)

• จัดทําแผนงานสนับสนุนการใช�พลังงาน
 อย�างมีประสิทธิภาพ

โดยมีเป�าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ�าสะสมที่ 

100 GWh (ล�านหน�วย) ภายในป� 2564

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256388 89การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ [201-1]

 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของ

เทคโนโลยีช�วยให�ผู�ใช�ไฟฟ�าสามารถผันตัวเองไปเป�นผู�ผลิตไฟฟ�า

ใช�เองได� โดยแนวโน�มดังกล�าวอาจส�งผลกระทบต�อการจําหน�ายไฟฟ�า

ซึ่งเป�นรายได�หลักของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เพ่ือปรับตัวให�ทันกับ

การเปล่ียนแปลงดังกล�าวและรักษาสภาวะของกิจการให�ดาํเนินได�

อย�างต�อเน่ือง การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจึงบริหารงานด�วยนโยบายการเงิน

ที่รอบคอบ และเตรียมความพร�อมท่ีจะขยายขอบเขตธุรกิจใหม� ๆ 

ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจหลัก โดยมีเป�าหมายที่จะเป�นผู�ให�บริการ

สาธารณูปโภคดิจิทัลภายในป� 2565 เพื่อกระจายมูลค�าทางเศรษฐกิจ

ที่ได�รับไปยังผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม และร�วมสร�างคุณค�าที่ย่ังยืน

ให�กับชุมชนและสังคมต�อไป

เป�าหมาย [103-2]  กลยุทธ� [103-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

•  เพ��มอัตราผลตอบแทน
 จากการดําเนินงาน
•  ลดค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

•  เพ��มประสิทธิภาพในการใช�สินทรัพย�และค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 
โดยมีการบริหารและจัดการสินทรัพย�อย�างเต็มประสิทธิภาพ

•  ลดหน�วยสูญเสียในระบบไฟฟ�า
•  เพ��มมูลค�าทางธุรกิจขององค�กร เพ�่อยกระดับขีดความสามารถ
 ในการแข�งขัน

  จัดทําและดําเนนิงานตาม Asset Management Roadmap 
ซึ่งมีการกําหนดกรอบนโยบาย วัตถุประสงค� กลยุทธ� และ
แนวทางในการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพย�องค�กร
ท่ีชัดเจน ตั�งแต�กระบวนการได�มา การใช�งาน การดูแล
บํารุงรักษา และการจําหน�าย เพ�่อให�ค�าใช�จ�ายตลอดอายุ
การใช�งานอยู�ในจุดที่เหมาะสม

  กําหนดให�มีการติดตามประเมินผลในการบริหารสินทรัพย�
ขององค�กร เพ�อ่ให�เกิดการแก�ป�ญหาในการบรหิารสินทรพัย�
ทีต่รงประเด็น และก�อให�เกิดการลงทนุในสินทรพัย�ทีท่ําให�เกิด
รายได�กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคอย�างแท�จริง

  พัฒนาระบบฐานข�อมูลระบบไฟฟ�าขององค�กร (IT/OT 
Integration) เพ�่อใช�ประโยชน�ในการตัดสินใจบริหารของ
ผู�บรหิาร รวมทั�งประเมินระดับความพร�อมในการใช�งานหรอื
สุขภาพของสินทรัพย� เพ�อ่วางแผนการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม

  กําหนดนโยบายในการลงทุนและออกแบบ Potential 
Portfolio Strategies ในการบรหิารภาพรวมของการลงทุน
ในธุรกิจต�าง ๆ ทั�งผ�านกลไกการดําเนินงานของการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาคและบริษัทในเครือ เพ�่อสร�างมูลค�าสูงสุดให�กับ
องค�กร รวมทั�งเกิดการพัฒนาธุรกิจได�อย�างยั�งยืน

  ส�งเสริมการลงทุน และสร�างความร�วมมือกับพันธมิตร
ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เป�นประโยชน�ต�อการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาค

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256390 91การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ร�อยละของหน�วยสูญเสียในระบบจําหน�าย ( oss)

อยู�ที่ 5.47

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

ได�รับอันดับเครดิตองค�กร ผลตอบแทน
ต�อสินทรัพย�รวม (ROA) 

อัตราส�วนการหมุนเวียนของสินทรัพย�รวม
(Total Asset Turnover)

อยู�ที่ 73.94

อยู�ที่ 4.41

อยู�ที่ 2.96

อัตราส�วนการทํากําไร
(Pro it argin)

ด�วยแนวโน�มอันดับเครดิต Stable
จากทริสเรทติ�ง

ที่ระดับ

AAA

อัตราส�วนสภาพคล�อง (Current Ratio)

อยู�ที่ 1.45

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน ที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ

อยู�ที่ 40.10 ล�านบาท

รายได�ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู�ที่ 6,352.50 ล�านบาท

• เพ��มประสิทธิภาพและความสามารถ
 ในการสร�างรายได�ของสินทรัพย� 

โดยตั�งเป�าไว�ว�าจะได�รับการรับรองระบบ
 การบริหารสินทรัพย� (Asset Management 
 Standard: ISO 55000) ในป� 2565

• บูรณาการฐานข�อมูลและระบบในการ
 สนับสนุนลูกค�าที่สมบูรณ� 

(Fully Completed CRM)
 เพ�่อสร�างประโยชน�ในด�านการให�บริการลูกค�า 
 การตลาด การวิเคราะห�ข�อมูลลูกค�า 
 และการให�บริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต�องการ/
 ความคาดหวังของลูกค�าในอนาคต 
 เพ�่อสร�างรายได�ให�กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256392 93การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การดูแลบุคลากร 
 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: พนักงานเป�นฟ�นเฟองสําคัญ

ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานขององค�กร การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

จึงมุ�งมั่นดูแลพนักงานทุกคนอย�างเท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัติ โดยให�

ความสําคัญต้ังแต�กระบวนการวางแผนกําลังคนและการสรรหา 

การบริหารค�าตอบแทนและการรักษาพนักงาน การบริหารความ

ก�าวหน�าในอาชีพ รวมถึงการสร�างสภาพแวดล�อมที่ปลอดภัยและ

เอื้อต�อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

จวบจนเกษียณอายุงาน เพ่ือตอบสนองความต�องการ/ความคาดหวัง

ของพนกังานทกุคนให�มคีวามสุขในการทํางาน ก�อให�เกดิความผกูพัน

ต�อองค�กร และสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาองค�กรอย�างยั่งยืน

เป�าหมาย [103-2]  กลยุทธ� [103-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

•  การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมีบุคลากร
ที่มีความรู� ความสามารถ และ
มีความมุ�งมั�นที่จะปฏิบัติงาน
ให�กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

•  ลดข�อร�องเรียนที่มีต�อกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

•  ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
•  พนักงานมีความภาคภูมิใจและ

ผูกพันกับองค�กร

•  พัฒนาหลักเกณ �การสรรหาและคัดเลือก เพ�่อตอบสนอง
 ความหลากหลายในแต�ละกลุ�มบุคลากร และสอดคล�อง
 กับยุทธศาสตร�องค�กร
•  ปรับปรุงหลักเกณ �การเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจําป� 
 เพ�่อให�เกิดความยุติธรรมและสอดคล�องตามผลการปฏิบัติงาน
 รายบุคคล
•  พัฒนารูปแบบการให�รางวัล (Reward) 
 ให�มีคุณค�า หลากหลาย และตรงตาม
 เป�าประสงค�ขององค�กร
•  ส�งเสริมความก�าวหน�าทางอาชีพ
 ของพนักงาน

  เปดโอกาสในการจ�างงานอย�างเท�าเทียม มีกระบวนการ
คัดเลือกอย�างโปร�งใส โดยพ�จารณาจากความรู�
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป�นไปตามคุณสมบัติ
ที่องค�กรกําหนด

  เปดโอกาสในการทํางานให�กับผู�พ�การ โดยมีการ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานใน
รูปแบบต�าง ๆ ทั�งการจ�างงาน การให�สิทธิสวัสดิการ
ที่เท�าเทียมกับพนักงานทั�วไป เพ�่อส�งเสริมคนพ�การ
ให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เลื่อนตําแหน�งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
โดยไม�นําเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา หรือ
ข�อกีดกันอื่น ๆ มาเกี่ยวข�องในการพ�จารณาคัดเลือก

  จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน�งตามเส�นทางใน
สายอาชีพ เพ�่อให�พนักงานทราบถึงเส�นทางการเติบโต
ในอนาคตและส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�มากขึ้น

  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งเน�นหลักนิติธรรม, คุณธรรม, 
ความโปร�งใส, การมีส�วนร�วม, ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนความคุ�มค�าในการพัฒนา ปรับปรุง แก�ไข 
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข�องต�าง ๆ

  กํากับดูแล พร�อมทั�งจัดอบรม ช้ีแจง และสื่อสาร
ให�การปฏิบัติงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป�นมาตรฐานเดียวกันทั�วทั�งองค�กร

  เปดโอกาสให�พนักงานมีการรวมกลุ�มจัดตั�ง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
ทําหน�าที่เป�นผู�แทนฝายลูกจ�างในการเจรจาต�อรอง
กับฝายนายจ�าง เพ�อ่คุ�มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน�
ของพนักงาน รวมถึงให�คําปรึกษากับสมาชิกท่ี
ไม�ได�รับความเป�นธรรม โดยมีพนักงานท่ีได�รับการดูแล
ภายใต�ข�อตกลงจากสหภาพแรงงาน  ร�อยละ 100 
ของจํานวนพนักงานทั�งหมด [102-41]

People

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256394 95การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ไม�มีข�อร�องเรียนในเรื่องการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่ ไม�เป�นธรรม 
และไม�พบการร�องเรียนที่เกี่ยวข�อง
กับกรณีของการเลือกปฏิบัติ 406-1

ระดับความพ�งพอใจของพนักงานใหม�
ที่มีต�อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร

อยู�ที่ 4.58 
จากคะแนนเต็ม 5 
อยู�ในเกณ �ดีมาก

ระดับความพ�งพอใจโดยรวมของพนักงานอยู�ที่ 4.18

อัตราการลาออกของพนักงาน คิดเป�นร�อยละ 0.14 
ลดลงจากป� 2562 ร�อยละ 0.08

อัตราการลาออกลูกจ�าง คิดเป�นร�อยละ 3
ลดลงจากป� 2562 ร�อยละ 5

ระดับความพ�งพอใจต�อของที่ระลึก
ที่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมอบให�พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ป�, 25 ป�, 30 ป�, 
35 ป�, 40 ป� และพนักงานที่จะพ�น
จากตําแหน�งด�วยเหตุอายุครบ 60 ป� 

อยู� ในระดับพ�งพอใจมาก

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

• ยกระดับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคให�เป�นหนึ่งใน Employee o  Choice ของตลาดแรงงาน
• ยกระดับการจ�างงานให�สอดคล�องตามความต�องการขององค�กรในการก�าวสู�การเป�น 
 Digital Utility
• นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช� ในการเพ��มประสิทธิภาพในการทํางาน
• ปรับปรุงแบบฟอร�มการลาออก ให�มีกระบวนการหรือช�องทางให�ผู�บังคับบัญชาและพนักงาน
 ได�ปรึกษาหารือก�อนการตัดสินใจลาออก และให�สามารถเก็บข�อมูลประกอบการลาออก เพ�่อนํามาวิเคราะห�
 และแก�ป�ญหาได�อย�างแท�จริง

ค�าเฉลี่ย
ความผูกพัน
ของพนักงาน

อยู�ที่ 4.32
จากคะแนนเต็ม 5 

ความอยากทุ�มเทกายใจในการทํางาน

อยู�ที่ 4.37

โดยมีค�าเฉลี่ย
ความอยู�ดีมีสุข
ของพนักงาน

อยู�ที่ 4.25  

ความรู�สึกภูมิ ใจที่ ได�เป�นส�วนหนึ่งขององค�กร

อยู�ที่ 4.34

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256396 97การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การเสริมสร�างบุคลากรแห�งอนาคต   
 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมุ�งเน�น

การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให�มีความพร�อม 

โดยส�งเสริมการพัฒนาเพ่ือสร�างนวัตกรรม สร�างสรรค�ธุรกิจใหม� รวมถึง

การให�บริการที่เป�นเลิศ เพ่ือให�พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได�

อย�างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับเป�าหมายขององค�กรในการมุ�งสู�

การเป�นองค�กรทีม่สีมรรถนะสูง และพร�อมรบัมอืต�อการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจในอนาคต โดยการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรที่ครอบคลุมสมรรถนะ 4 กลุ�ม ได�แก� สมรรถนะหลัก 

(Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Management 

Competency) สมรรถนะประจําตําแหน�งงาน (Functional 

Competency) และสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร� (Stategic Driven) 

เพ่ือให�การพัฒนาด�านการบริหารทุนมนุษย� (Human Capital 

Management: HCM) ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคสามารถตอบสนอง

ต�อการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร�ของการไฟฟ�าส�วนภูมภิาคและสอดคล�อง

กับนโยบายภาครัฐ ทิศทางของเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลง

อย�างรวดเร็ว ความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทั้งภายใน

และภายนอก สอดคล�องกับเกณฑ�การประเมิน Core Business 

Enablers สําหรบัการประเมนิผลการดําเนนิงานรฐัวิสาหกจิตามระบบ 

State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

•  พัฒนาระบบการเรียนรู�และพัฒนา
 ในการเสริมสร�างและยกระดับสมรรถนะ
 ของบุคลากร
•  พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล

เตรียมความพร�อมในการทํางานและ
 การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
•  พัฒนากลุ�มบุคลากรที่ทําหน�าที่เป�น 
 HR Business Partner ให�มีสมรรถนะ
 ตามที่กําหนดไว�

•  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบนพ�้นฐานของระบบสมรรถนะ 
(Competency) ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ขององค�กร 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ�อ่นําไปสู�การพัฒนาบุคลากร
ที่เหมาะสม

•  เพ��มขีดความสามารถของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ให�มีทักษะที่สอดคล�องกับที่องค�กรคาดหวัง

เป�าหมาย [103-2]  กลยทุธ� [103-2]

  วิ เคราะห� เรื่องท่ีต�องการพัฒนา ช่ือและขอบเขตเนื้อหา 
ของหลักสูตรฝกอบรมบนพ�้นฐานสมรรถนะตามหน�าที่งาน 
(Functional Competency) และความสามารถด�านดิจิทัล 
(Digital Competency)

  กําหนดตวัช้ีวดัพ ตกิรรมทีค่าดหวังตามกรอบพ ตกิรรมหลัก 
( BA) 3 ระดับ (ระดับ 2 - 4)

  กําหนดหัวข�อและเนื้อหาหลักสูตรวิธีการพัฒนา ( earning 
Method) 70:20:10 และแนวทางการประเมินและติดตามผล

  พัฒนาศูนย�รับรองสมรรถนะด�านการออกแบบและติดตั�งระบบ
ผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคาของการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาค (PEA Certification Center for Solar Rooftop 
Design and Installation) เพ�่อรองรับการพัฒนาบุคลากรให�
พร�อมรองรับธุรกิจเสริมด�าน Solar Rooftop แบบครบวงจร 
พร�อมทั�งจัดทํามาตรฐานการติดตั�งทางระบบไฟฟ�าของสถานี
อัดประจุไฟฟ�า

การบริหารจัดการ [103-2]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 256398 99การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ความสําเร็จของแผนการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�านดิจิทัล

อยู�ที่ร�อยละ 100 โดยดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค�กร
ตามสมรรถนะ ได�แก� สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามหน�าที่งาน
(Functional Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
สมรรถนะด�านดิจิทัล (Digital Competency) และสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร� (Strategic
Driven) ซึ่งในป� 2563 มีหลักสูตรที่พัฒนาตามสมรรถนะดังกล�าวข�างต�น ดังนี้ [404-2]

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

สมรรถนะตามหน�าท่ีงาน 
(Functional Competency)

สมรรถนะทางการบริหาร 
(Managerial Competency)

สมรรถนะด�านดิจิทัล
(Digital Competency)

ห กัสู ร

1.  การบริหารความเส่ียง/

ควบคุมภายใน

2.  สร�างเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน

ห กัสู ร

1.  การจัดการความรู�

ภาคปฏิบัติ

(KM in Action)

2.  ทักษะนักจัดการความรู� 

(KM Facilitator)

ห กัสู ร

1. Smart Direction

2. Smart Leadership 

3.  Executive Development 

Program

ห กัสู ร

1.  Online - Virtual 

Classroom (แทน

หลักสูตรในแผนฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากรของ

พนักงานในสังกัดฝ�าย

พัฒนาบุคลากร ประจําป� 

2563) 

อีกทั�งได�ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน�าที่ควบคุมงานเฉพาะ ประกอบด�วย

จัด กอบรมพนักงานที่ปฏิบัติหน�าที่ควบคุม
งานตรวจสอบมาตรฐานการติดตั�งระบบไฟฟ�า
ของสถานีอัดประจุไฟฟ�า 

จํานวน 12 เขต จํานวน 60 คน

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน�าที่
ควบคุมงานติดตั�งระบบ
ผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
บนหลังคาอาคารสํานักงาน
ในพ�้นที่การไฟฟ�าเขต 

ทั�ง 12 เขต
จํานวน 117 คน 
คิดเป�นร�อยละ

95.12 

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

• เร�งพัฒนาความรู�ความสามารถ
 ของพนักงานด�านการออกแบบ และ
 ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
 แสงอาทิตย�บนหลังคา เพ�่อเตรียมความพร�อม
 ให�พนักงานสามารถรองรับธุรกิจ

• ขยายผลการ กอบรมให�กับพนักงาน
 ที่ควบคุมงานตรวจสอบมาตรฐาน

การติดตั�งระบบไฟฟ�าสถานีอัดประจุไฟฟ�า 
 ให�ครอบคลุมพ�้นที่มากขึ้น

• พัฒนาสมรรถนะประจําตําแหน�งงาน
 (Functional Competency) และ

สมรรถนะเชิงยุทธศาสตร� (Strategic 
 Driven) ของพนักงาน เพ�่อให�พนักงาน
 สามารถนําพาองค�กรขยายไปสู�ธุรกิจใหม� 
 และสามารถแข�งขันกับตลาดได�

• ขยายผลระบบจัดการการเรียนรู� ( MS)

 แบบ e-Learning และการผลิตสื่อ
 ฝกอบรมรูปแบบดิจิทัล ไปสู�กลุ�มงานสําคัญ
 ที่มีหน�าที่ในการบริหารจัดการ เพ�่อขับเคลื่อน
 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่อยู�ในความ
 รับผิดชอบอย�างเป�นระบบ

• เร�งรัดการขยายผลการออกแบบ
 และพัฒนาหลักสูตร กอบรม
 บนพ�นฐานสมรรถนะ
 เพ�่อให�กระบวนการออกแบบและ
 พัฒนาเป�นแนวทางการปฏิบัติทั�วทั�งองค�กร
 และเป�นไปตามหลักเกณ �การประเมินผล
 การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
 ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)

หมายเหตุ: เน่ืองจากในป� 2563 เกิดการแพร�ระบาดของโรค COVID-19 จึงทําให�ยกเลิกหลักสูตรไปบางส�วน และบางส�วนจะจัดแบบ Online

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563100 101การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงาน
ที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

การส�งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [403-6]

 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมุ�งมั่นลด

สาเหตุทีทํ่าให�เกดิความไม�ปลอดภัยทัง้จากสขุภาพและบริบทแวดล�อม 

อันส�งผลกระทบต�อชวิีตและทรัพย�สินของพนกังาน โดยมกีารกําหนด

แผนแม�บทด�านความปลอดภัยที่ครอบคลุม มีการกําหนดยุทธศาสตร�

ให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ทั้งในเรื่อง

ของกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับ และยุทธศาสตร�ของหน�วยงาน

สนับสนุนด�านความปลอดภัยของประเทศไทย และมาตรฐาน

การดําเนินงานด�านความปลอดภัยระดับสากล 

 ดังนั้นกรอบการดําเนินงานด�านความปลอดภัยของการไฟฟ�า

ส�วนภูมภิาค ในป�ป�จจ�บนัจนถึงป� 2567 จงึประกอบด�วย 4 วัตถปุระสงค�

เชิงยุทธศาสตร� และ 11 ยุทธศาสตร� เพ่ือผลักดันให�การไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาคสามารถบรรลุเป�าหมายหลักด�านความปลอดภัยได� ทั้ง

ความตระหนักด�านความปลอดภัย ค�าดัชนีการประสบอุบัติภัยของ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (Disabling In ury Index) และผลกระทบต�อ

ผู�ใช�ไฟ พร�อมทั้งมีการถ�ายทอดยุทธศาสตร�ด�านความปลอดภัยไปสู�

การปฏิบติั โดยได�จดัทําเป�นแผนการดําเนนิงาน (Action Plan) รองรบั

เป�าหมายในการดําเนินงานของแต�ละยุทธศาสตร� รวมทั้งมีการ

กําหนดผู�รับผิดชอบ เป�าหมาย และระยะเวลาในการดําเนินงานใน

แต�ละกิจกรรมครบถ�วน ซึ่งในการดําเนินงานตามแผนแม�บทความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 - 2567 ประกอบไปด�วย 11 ยุทธศาสตร� 

27 แผนการดําเนินงาน และ 24 ตัวชี้วัด พร�อมทั้งพัฒนาระบบการ

จัดการความปลอดภัยของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (PEA Safety 

Management System: PEA-SMS) สอดคล�องกับพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

พ.ศ. 2554 เพ่ือขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

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

ได�รับการรับรองมาตรฐาน TIS 18001
เพ��มขึนจํานวน 12 หน�วยงาน

•  จํานวนอุบัติเหตุถึงขั�นเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา
•  ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั�นหยุดงานในป� 2563 
•  ลดอัตราการเจ็บปวยและโรคจากการทํางานต�อเนื่องทุกป�
•  ได�รับการรับรองมาตรฐาน TIS 18001 12 แห�ง

•  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป�น
 เครื่องมือกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
 ที่สะดวกและรวดเร็ว เพ�่อลด
 ความเสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุ

เป�าหมาย [103-2]  กลยทุธ� [103-2]

  กํากับให�มีการใช�เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิภาพด�านความ
ปลอดภัยตามข�อกําหนดของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคอย�างต�อเนื่อง

  จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพ�่อส�งเสริมความปลอดภัย พร�อม
ติดตามและวัดผล เพ�่อนํามาปรับปรุงการฝกอบรมอย�างต�อเนื่อง

การบริหารจัดการ [103-2]

การวางแผนปรับปรุง
การดําเนินงาน
ในอนาคต [103-3] : 

• ยกระดับกระบวนการ
 ด�านอาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัยสู�มาตรฐาน 
 ISO 45001 ในป 2565

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563102 103การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

การส�งเสริมความปลอดภัยของผู�ใช�ไฟฟ�า
 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมุ�งมั่นลดอันตรายจากไฟฟ�าซึ่งก�อให�เกิดความเสียหายทั้งแก�ชีวิตและทรัพย�สิน

ของผู�ใช�ไฟฟ�า การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจึงคํานึงถึงความปลอดภัยของผู�ใช�ไฟฟ�าเป�นสําคัญ โดยมีการสํารวจ ปรับปร�ง ตรวจสอบระบบไฟฟ�า 

พร�อมทั้งให�ความรู�กับผู�ใช�ไฟฟ�าในเร่ืองการใช�ไฟฟ�าอย�างปลอดภัยอยู�เสมอ เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอันตรายของไฟฟ�าควบคู�

ไปกับการส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับผู�ใช�ไฟฟ�า

•  ลดจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 จากระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�า
 ส�วนภูมิภาคต�อผู�ใช�ไฟ

•  ประยุกต�ใช� มอก. 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพ�่อเฝ�าระวังและตรวจสอบ รวมถึงแก�ไขปรับปรุง
การดําเนินงานด�านความปลอดภัยอย�างต�อเนื่อง

•  ปรับปรุงแก�ไขสายไฟที่อยู�ใกล�อาคารหรือสิ�งก�อสร�าง ให�เป�นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

เป�าหมาย [103-2] กลยุทธ� [103-2]

• เร�งรัดดําเนินการปรับปรุงแก� ไขสายไฟที่อยู� ใกล�อาคารหรือสิ�งก�อสร�าง
ให�เป�นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคให�แล�วเสร็จตามแผนงาน

  การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคประเมินจุดเส่ียงทีมี่แนวโน�มส�งผลกระทบ
ต�อผู� ใช�ไฟฟ�าร�อยละ 100 โดยพบว�ากระบวนการทํางานที่มี
ความเส่ียงสูงต�อคู�ค�าและผู� ใช�ไฟฟ�า คือ การทํางานใกล�แนว
สายไฟฟ�า

  กําหนดให�มีการตรวจสอบและประเมินทั�งในด�านมาตรฐาน
การออกแบบ คุณภาพ รวมถึงมาตรฐานด�านความปลอดภัย 
ในการติดตั�งอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการส�งและจําหน�าย
ไฟฟ�า ทั�งในกรณีที่มีการก�อสร�าง ติดตั�งใหม� และการซ�อมแซม
บํารุงรักษา คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 100 ของผลิตภัณ �และ
บริการทั�งหมด [416-1] เพ�่อให�ผู� ใช�ไฟฟ�าได�รับความปลอดภัย 
รวมทั�งได�รับผลิตภัณ �และบริการที่ดีมีคุณภาพ 

การบริหารจัดการ [103-2]

  กําหนดแผนงานสํารวจ ปรับปรุงระบบไฟฟ�าแรงสูงใกล�
อาคารหรือสิ�งก�อสร�าง ควบคู�กับแผนงานประชาสัมพันธ� 
เผยแพร�ความรู�ด�านความปลอดภัยในการใช�ไฟฟ�า เพ�่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

  กําหนดให�ทกุสํานกังานการไฟฟ�าตรวจสอบระยะห�างระหว�าง
สายไฟฟ�ากับอาคารหรือสิ�งก�อสร�าง ให�ถูกต�องตาม
มาตรฐานระยะห�างท่ีปลอดภัยในการก�อสร�างทางไฟฟ�า 
รวมทั�งให�ทกุสํานกังานการไฟฟ�าเข�มงวดและหมั�นตรวจสอบ
ระบบไฟฟ�าในพ�้นท่ีรับผิดชอบ เพ�่อเป�นการส�งเสริม
ภาพลักษณ�ท่ีดีของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคโดยเฉพาะด�าน
ความปลอดภัยต�อชุมชน

ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

รายละเอียด จํานวน (แห�ง) งบประมาณในการดําเนินการ (บาท)

1. ดําเนินการปรับปร�งแก�ไขแล�ว 89 14,072,076.12

2. อนุมัติงบประมาณแล�ว อยู�ระหว�างดําเนินการ 12 7,818,377.94

3. จัดทําแผนแล�ว รออนุมัติงบประมาณ 13 3,418,178.21

4. อยู�ระหว�างจัดทําแผน 41 15,806.72

รวม 155 25,324,438.99

ดําเนินการปรับปรุงแก� ไขสายไฟที่อยู� ใกล�อาคารหรือสิ�งก�อสร�างแล�วเสร็จ จํานวน 89 แห�ง จาก 155 แห�ง
รายละเอียดการดําเนินงานปรับปรุงแก�ไขสายไฟที่อยู�ใกล�อาคารหรือสิ�งก�อสร�าง ให�เป�นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค สรุปได�ดังนี้

ค�าผลกระทบความไม�ปลอดภัยในระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคต�อผู�ใช�ไฟ มีค�าเท�ากับ 0.0075 

อยู� ในระดับ 5 คิดเป�นร�อยละ 27.17 ของค�าเกณ �วัดระดับ 5

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563104 105การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ความมั�นคงปลอดภัยทางไ เบอร� การเก็บรักษาข�อมูล
และความเปนส�วนตัวลูกค�า
 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: ตามนโยบาย Thailand 4.0 

รัฐบาลให�นําเทคโนโลยีทางดิจิทัลมาเป�นโครงสร�างพ้ืนฐานที่สําคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ ในขณะเดยีวกันกจ็ะมภัียคกุคาม

ทางไซเบอร�ที่มุ�งร�ายต�อระบบโครงสร�างพ้ืนฐานอันจะนําไปสู�ความ

เสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคซึ่งเป�น

หน�วยงานท่ีมีส�วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม� จึงได�

กําหนดตามแผนยุทธศาสตร�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค และแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ

ด�านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร�และระบบสารสนเทศให�มี

มาตรฐานในระดบัสากล โดยมกีารเฝ�าระวังและรบัมอืภยัคุกคามทาง

ไซเบอร� และให�พนักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมีความตระหนักถึง

ภัยคุกคามทางไซเบอร�และระบบสารสนเทศ รวมถึงการสร�างความ

เชื่อมั่นต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และผู�เกี่ยวข�องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ว�าการไฟฟ�าส�วนภูมภิาคมกีารบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภัยทาง

ไซเบอร�และระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน รวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎหมายด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ อาท ิพ.ร.บ.การรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 เป�นต�น

เป�าหมาย [103-2]  กลยทุธ� [103-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

•  ได�รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/
IEC 27001 สําหรับโครงสร�างพ�้นฐาน
สําคัญด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให�ครอบคลุมสํานักงานใหญ�และ 12 เขต

•  มีศูนย�เฝ�าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร� 
(Security Operation Center: SOC)

•  สร�างความตระหนักด�านความมั�นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร�และระบบสารสนเทศ 
ควบคู�ไปกับการเก็บรักษาข�อมูลและ
ความเป�นส�วนตัวของลูกค�าให�กับ
พนักงานทุกระดับ

  จัดให�มีโครงสร�างบริหารจัดการความมั�นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ทั�งในสํานักงานใหญ�และสํานักงานเขต 
เพ�่อให�การดําเนินงานเป�นไปตามวงจร PDCA รวมทั�ง
จัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข�องให�สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายด�านความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และสอดคล�องกับข�อกําหนดมาตรฐานสากล ISO/
IEC 27001

  มีระบบการจัดเก็บข�อมูลจราจรคอมพ�วเตอร� 
( og Collection) และระบบวิเคราะห�การโจมตี
ทางไซเบอร� (Security Information and Event 
Management: SIEM) รวมถึงระบบตอบสนอง
การโจมตีเชิงอัตโนมัติ และรายงานต�อผู�บังคับบัญชา
ตามระดับชั�นทุกเดือน

  จัดทํา e- earning และ Infographic ที่เกี่ยวข�อง
กับการดูแลข�อมูลให�ปลอดภัย รวมถึงเผยแพร�ความรู�
เกี่ยวกับความตระหนักและกําหนดนโยบาย
การควบคุมอุปกรณ�ผ�านระบบ ITSM 

  ดําเนินงานภายใต� พ.ร.บ.การบริหารงานและ
การให�บริการภาครัฐผ�านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
และ พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดยได�แต�งตั�งคณะทํางานบริการข�อมูล และนําร�อง
การบริหารจัดการข�อมูลในกระบวนการบริหาร
และสนับสนุนลูกค�า

•  พัฒนาระบบรักษาความมั�นคงปลอดภัยด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานและการขอการรับรองมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 27001 

•  ดําเนินการเฝ�าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร� 
24 ชั�วโมง 7 วันต�อสัปดาห� (24/7) พร�อมแจ�งเหตุ
ผิดปกติให�ผู�เกี่ยวข�องดําเนินการแก�ไข และรายงาน
ผู�บริหารระดับสูงเพ�่อรับทราบและสั�งการ

•  ส�งเสริมให�พนักงานทั�งผู�ดูแลระบบและผู�ใช�งานทุกระดับ
ได�รับความรู�ด�านความมั�นคงปลอดภัยทางไซเบอร� 
และการเก็บรักษาข�อมูลความเป�นส�วนตัวของลูกค�า

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563106 107การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงานในอนาคต [103-3]:

มีเจ�าหน�าที่เ �าระวังการโจมตีทางไ เบอร� 

ตลอด 24 ชั�วโมง 7 วันต�อสัปดาห�
พร�อมแจ�งเตือนผู�เกี่ยวข�อง

ไม�มีข�อร�องเรียน
ที่เกี่ยวข�องกับการละเมิด
ความเป�นส�วนตัวของลูกค�า 
และการทําข�อมูลลูกค�าสูญหาย 

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

• หน�วยงานภายในการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 
 ครอบคลุมทั้ง 12 เขต

• ประเมินและพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั�นคงปลอดภัยทางไ เบอร�และการรวม
 ศูนย�เ �าระวังภัยคุกคามด�านความมั�นคงปลอดภัยทางไ เบอร� (SOC)
 ให�ครอบคลุมทั้งด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ

• ดําเนินงานภายใต� พ.ร.บ.การรักษาความมั�นคงปลอดภัยไ เบอร� พ.ศ. 2562 [418-1]

ความทั�วถงในการได�รับบริการไฟฟ�า
 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคคํานึงถึงความเท�าเทียมและความทั่วถึงของประชาชนในการเข�าถึงระบบไฟฟ�า

ซึ่งเป�นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน จึงได�ให�ความสําคัญกับการจัดสรรระบบไฟฟ�าให�แก�ประชาชนทั่วไปอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจ

และภาคอุตสาหกรรมให�เกิดการเติบโต รวมทั้งเพ่ือให�ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทที่ห�างไกล ได�มีชีวิตความเป�นอยู�ที่ดีขึ้น 

และเป�นพื้นฐานในการพัฒนาความเจริญของประเทศต�อไป

เป�าหมาย [103-2]  กลยทุธ� [103-2]

•  ขยายเขตระบบไฟฟ�าให�บ�านเรือนราษ ร
 ได�มีไฟฟ�าใช�ครบทุกหลังคาเรือน

•  ขยายเขตระบบไฟฟ�าให�เพยงพอต�อความต�องการของ
ประชาชน และกระจายไปในทุกพ�้นที่

•  เสริมสร�างศักยภาพของระบบจําหน�ายโดย Smart Grid

การบริหารจัดการ [103-2]

  ดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ�าให�บ�านเรือนราษ ร
รายใหม� ระยะที ่2 (คฟม.2) และโครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ�าให�ครัวเรือนที่ห�างไกล (คฟก.) อย�างต�อเนื่อง 
เพ�อ่ให�ครัวเรือนท่ียังไม�มีไฟฟ�าใช� และครัวเรือนท่ีห�างไกล 
ได�มีไฟฟ�าใช�ครบทุกครัวเรือน

  จัด ทําแผนงานการใช� เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy: RE) หรือไมโครกรดิ (Micro Grid) 
ในการผลิตไฟฟ�าให�กับครัวเรือนท่ีตั�งอยู�ในพ�้นที่หวงห�าม 
หรือพ�้นที่เกาะที่ห�างไกล ที่ ไม�สามารถขยายเขตโดยวิธี
ป�กเสาพาดสายแบบปกติได�

ผลการดําเนินงาน
ท่ีโดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ดําเนินการขยายเขตติดตั�งระบบไฟฟ�าแล�วเสร็จ 

จํานวน 61 เกาะ (จากการสํารวจพบว�ามีเกาะทั�วประเทศ
ทั�งหมดประมาณ 700 เกาะ และในจํานวนน้ีเป�นเกาะท่ีมีผู�อยู�อาศัย
ประมาณ 61 เกาะ)

• เป�าหมายดําเนินการขยายเขต
 ระบบไฟฟ�าให�บ�านเรือนราษฎรรายใหม� 

จํานวน 141,960 ครัวเรือน ภายในป� 2565

• โครงการปรับปรุงและพัฒนา
 ระบบไฟฟ�า แบบโครงข�ายไฟฟ�า
 ขนาดเล็กมาก ( icro Gri )
 บนพ�น้ท่ีเกาะพะลวย จังหวัดสุราษ ร�ธานี  
 เพ�อ่เพ��มขีดความสามารถและความมั�นคง
 ในการจ�ายไฟฟ�า ให�รองรับต�อความต�องการ
 ใช�ไฟฟ�าของเกาะท่ีมีแนวโน�มเพ��มข้ึนในอนาคต 
 เน่ืองจากเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ และ
 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

ดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ�าให�บ�านเรือนราษ รรายใหม�

แล�วเสร็จจํานวน 55,929 ครัวเรือน 

ส นักงานใหญ� 

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

มีหน�วยงานภายในการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
ได�รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 

จํานวน 10 แห�ง ได�แก�

ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ�าให�ครัวเรือนท่ีห�างไกลแล�วเสร็จ 

จากเป�าหมาย 11,600 ครัวเรือน 

จํานวน 13,390 ครัวเรือน 

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563108 109การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ�อ่สิ�งแวดล�อม 
 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคโดย

สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ�าให�ความสําคัญกับการนําการวิจัย

และนวัตกรรมมาเป�นป�จจยัขบัเคล่ือนทีสํ่าคญัในการดําเนนิธุรกจิและ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ�งเน�นให�นํางานวิจัยและนวัตกรรมมาใช�

ประโยชน�ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ� บรกิาร กระบวนการ

ดําเนินงาน และคํานึงถึงผลลัพธ�งานวิจัยที่สามารถนําไปใช�ได�จริง

ในเชงิพาณชิย�ในระยาวได� (Commerciali ed) เพ่ือให�สอดรบัต�อการ

เปลีย่นแปลงขององค�กร การทํา Business Model ใหม�และโครงสร�าง

อุตสาหกรรมไฟฟ�าที่เปลี่ยนแปลงไป

เป�าหมาย [103-2]

•  ยกระดับบทบาทของงานวิจัยและนวัตกรรม
สู�การพัฒนากระบวนการทํางานและการขยายผล 
เชิงพาณิชย� โดยมีแแผนงานการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค�กร (Corporate 
Innovation System) ทั�งระยะสั�นและระยะยาว 
พร�อมทั�งมีนวัตกรรมที่เพ��มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน 2 ชิ�นงาน และสร�างรายได�
เชิงพาณิชย� 1 ผลิตภัณ �

 กลยทุธ� [103-2]

•  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เสริมสร�างความมั�นคง สร�างมาตรฐานที่เป�นเลิศ 
 มุ�งสู�ความทันสมัย และสร�างการเติบโตอย�างยั�งยืนให�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

Planet

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563110 111การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การบริหารจัดการ [103-2]

  นักวิจัยและผู�คิดค�นสิ�งประดิษฐ�ร�วมกันสร�างสรรค�
ผลงานวิจัยที่เป�นประโยชน�ต�อสังคมในวงกว�าง มีการ
ประเมินความเป�นไปได�ทางธุรกิจของผลงานเพ�่อนําไป
ใช�ประโยชน� ในเชิงพาณิชย� ในอนาคต รวมทั�งมีการ
วางแผนเพ�่อบริหารจัดการและดําเนินการคุ�มครอง
ทรัพย�สินทางป�ญญา

  จัดสรรงบประมาณในอัตราร�อยละ 3 ของรายได�สุทธิ 
คิดเป�นจํานวนเงินเฉลี่ยป�ละ 100 - 130 ล�านบาท 
เพ�่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

  สนับสนุนทุนแก�หน�วยงานวิจัยภายในประเทศ หรือ
สถาบันวิจัยที่มีวัตถุประสงค�เพ�่อให�บริการทางวิชาการ
ใน 4 รูปแบบ ดังนี้  

1

ให�ทุนสนับสนุน
เต็มจํานวน 

2

วิจัยร�วม
(Co-research) 

3

ร�วมทุนวิจัย
(Co-funding)

4

รูปแบบอื่น ๆ 
ตามที่ตกลงร�วมกัน

  สนับสนุนทุนแก�หน�วยงานวิจัยภายในการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาคโดยให�ทุนสนับสนุนไม�เกิน 300,000 บาท
ต�อโครงการ

  สนับสนุนทุนแก�วิสาหกิจเริ�มต�น (วิสาหกิจเริ�มต�น คือ 
กิจการที่ใช�เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป�นส�วนสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจ หรือเป�นไปตามก หมายกําหนด) 
สําหรับดําเนินการในเชิงพาณิชย� โดยให�ทุนสนับสนุน
โครงการ 3 ระยะ ดังนี้

  มีการรวบรวมผลงานจากผลงานวิจัยและสิ�งประดิษฐ�/
นวัตกรรมของนักประดิษฐ�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
เพ�่อนํามาประเมินศักยภาพ โดยใช�ระบบบริหารจัดการ
เตรียมความพร�อมของเทคโนโลยี (Technology 
Readiness evels: TR ) :  

สนับสนุนทุน
แก�วิสาหกิจเริ�มต�น 
โครงการ 3 ระยะดังน้ี

ระยะที่ 1: พัฒนาแนวคิดและศึกษาความเป�นไปได�ของ
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย� ระยะเวลาไม�เกิน 6 เดือน 
มีกรอบงบประมาณไม�เกิน 10,000,000 บาท

ระยะที่ 2: พัฒนาผลงานวิจัยต�นแบบ ระยะเวลาไม�เกิน 
12 เดือน มิได�ระบุขอบเขตของกรอบงบประมาณ

ระยะที่ 3: พัฒนาผลงานวิจัยต�นแบบไปสู�ขั�นการขยายผล
ใช�งานทั�วทั�งองค�กร หรือทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
หรือเชิงพาณิชย� ระยะเวลาไม�เกิน 12 เดือน มิได�ระบุ
ขอบเขตของกรอบงบประมาณ

1
การพ�จารณาสิ�งประดิษฐ� (ระดับ TR 6 - 7)/

ผลงานที่มีศักยภาพ/โครงการวิจัย 

2
พ�จารณาคัดเลือกจากกลุ�มเป�าหมาย

(ภายในกับภายนอกองค�กร) ซึ่งยังมิได�ดําเนินการ
ในเชิงพาณิชย�และมิได�ใช�ในการบริหารจัดการ

ภายในองค�กร

3
พ�จารณาให�คะแนน โดยคณะทํางาน 

ซึ่งผลงานที่จะได�รับคัดเลือกต�องมีคะแนน
ไม�น�อยกว�า 80

กระบวนการในการนํา
นวัตกรรมต�นแบบไปสู�การ
ผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย�
มีหลักเกณฑ�การพ�จารณา

ดังนี

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563112 113การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

ความสําเร็จของแผนงานการพัฒนา
ระบบการจัดการนวัตกรรมองค�กร
(Corporate Innovation System) ประจําป� 2563 

อยู� ในระดับ 4 เพ��มขึ้น 1 ระดับจากป� 2562 

โดยในป 2563 มีการบูรณาการสิ�งประดิษฐ�
และกระบวนการเพ�่อลดหน�วยสูญเสีย ( oss)
ในระบบจําหน�ายแรงตําของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
พร�อมทั�งมีผลงานผ�านการคัดเลือกตามหลักเกณ �
การพ�จารณานํานวัตกรรมต�นแบบไปสู�การผลิตนวัตกรรม
เชิงพาณิชย�

ทั�งหมด13 ผลงาน

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

ยกระดับแผนงานการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค�กร
(Corporate Innovation System) 
ให�นําไปสู�การสร�างผลิตภัณ �และบริการ
รวมถึง Business Model ใหม� ๆ 
ได�ภายในป� 2564

ตัวอย�างโครงการวิจัยและพัฒนา ป� 2563
หมวดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Technologies) [former EU8]

โครงการวิจัย การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ�าด�วยพลังงานขยะ

 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ร�วมกับ จ� าลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

โดยศูนย�บริการวิชาการแห�งจ� าลงกรณ�มหาวิทยาลัย ดําเนินงาน

โครงการวิจัย “การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ�าด�วย

พลังงานขยะ” เพ่ือนําเสนอนวัตกรรมใหม�ในการผลิตพลังงานไฟฟ�า

จากเชื้อเพลิงเหลวทดแทนดีเซลที่ได�จากขยะพลาสติกและชีวมวล

ที่ปะปนในขยะชุมชนด�วยนวัตกรรมใหม�ที่มีการใช�เทคโนโลยี

แผนผังระบบแปรรูปขยะพลาสติกเป�นนํามันเชือเพลิงทดแทนดีเ ล

การแปรรูปขยะพลาสติกและชีวมวลที่ปะปนในขยะชุมชนเป�น

นํ้ามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลได�ประมาณ 2,000 ลิตรต�อวัน 

จากขยะพลาสติก 3.5 ตันต�อวัน และนํ้ามันชีวภาพได�ประมาณ 

200 ลิตรต�อวัน จากชีวมวล 0.5 ตันต�อวัน ทําการผลิตไฟฟ�า

จากนํ้ามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลที่ผลิตได�ที่กําลังผลิตไฟฟ�า 200 kW 

และช�วยลดป�ญหาขยะพร�อมกับการผลิตไฟฟ�าอย�างยั่งยืน

หน�วย
ท ความสะอาด

กา เสีย

กา ที่ได�รับการท ความสะอาดแล�ว

เครื่องปฏิกรณ�แบบสกรู
(Screw type Reactor)

ระบบป�อนแกสเชื้อเพลิง
กลับเข�าสู�เตาเผา

หน�วยควบแน�น
(เปลี่ยนสภาวะจากแกส
เป�นของเหลว/ของแข็ง)

Diesel และ
Naphtha/Gassoline 

ระบบป�อน
วัตถุดิบ

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563114 115การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



วันที่
ทําการทดลอง

เวลาปฏิบัติการ
จุดเตา

เวลาเริ�มป�อน 
(ชั�วโมง)

ปริมาณ
วัตถุดิบ
ท่ีป�อน

(กิโลกรัม)

อัตราการป�อน
กิโลกรัม/

ชั�วโมง
(กิโลกรัม/

นาที)

อุณหภูมิ
เคร่ืองปฏิกรณ�

C

นํามัน
ไพโรไล สิ

ลิตร (  t)

กากของแข็ง
กิโลกรัม

( )

11/6/2563 3 7 630 90 (1.5) 385 460 (65.7) 70.5 (11.2)

12/6/2563 3 5 400 80 (1.3) 380 310 (69.7) 38.0 (9.50)

13/6/2563 3 5 300 60 (1.0) 380 180 (54.0) 24.5 (8.16)

14/6/2563 หยุดตรวจสภาพเคร่ืองปฏิกรณ�

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)

ตารางที่ 1 ผลการเดินระบบผลิตไฟฟ�าด�วยพลังงานขยะด�วยการแปรรูปขยะพลาสติกเป�นนํ้ามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

 ผลการทดสอบเดินระบบผลิตไฟฟ�าด�วยพลังงานขยะระหว�างวันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2563 โดยการป�อนวัตถุดิบ (ขยะพลาสติกและ

ชีวมวล) ปริมาณ 300 - 630 กิโลกรัม ที่อัตราการป�อน 75 - 90 กิโลกรัม/ชั่วโมง ในช�วงอุณหภูมิ 380 - 425 องศาเซลเซียส พบว�า 

ได�ผลิตภัณฑ�นํ้ามันเชื้อเพลิง 1,269 กิโลกรัม กาก (ของแข็ง) 195.5 กิโลกรัม และแก�สเชื้อเพลิง 503 กิโลกรัม โดยในส�วนของนํ้ามัน

เชื้อเพลิงที่เก็บได�ในเครื่องควบแน�นตัวที่ 1 มีองค�ประกอบของดีเซลร�อยละ 48, แนฟทา (เบนซีน) ร�อยละ 15.9, เคโรซีน (นํ้ามันก�าด) 

ร�อยละ 14.8, และลองเรสซิดิว (นํ้ามันหนัก) ร�อยละ 21.3 และในเครื่องควบแน�นตัวที่ 2 ได�แนฟทาเป�นองค�ประกอบหลัก ร�อยละ 92.4 
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เคร่ืองควบแน�น 1

เคร่ืองควบแน�น 2

น้ํามันหนัก
(Long Residue)

น้ํามันดีเซล
(Diesel)

น้ํามันก�าด
(Kerosene)

ป�โตรเคมี
(Naphtha)

21.3 48 14.8 15.9

92.4

0.5 2.2

4.9

รูปที่ 2 องค�ประกอบของผลิตภัณฑ�และสัดส�วนนํ้ามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลที่ผลิตได�

 จากความสําเรจ็ในการศกึษาเทคโนโลยแีละพัฒนาระบบผลติไฟฟ�าด�วยพลงังานขยะ ส�งผลให� กฟภ. และจ� าลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

โดยศูนย�บริการวิชาการแห�งจ� าลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�พัฒนานวัตกรรมใหม�ในการผลิตพลังงานไฟฟ�า 200 kW จากเชื้อเพลิงเหลว

ทดแทนดีเซลที่ ได�จากขยะพลาสติกและชีวมวลท่ีปะปนในขยะชุมชน ซึ่งจะเป�นนวัตกรรมต�นแบบอย�างยั่งยืนที่เหมาะสม

สําหรับการขยายผลไปยังพื้นที่ที่ยังไม�เข�าถึงระบบไฟฟ�า

กากของแข็ง นํามันดีเซลฟอกและไม�ฟอกสี นํามันเบนซินฟอกและไม�ฟอกสี

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563116 117การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การจัดการพลังงานและทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ [102-11]

 ความสําคัญต�อองค�กร [103-1]: ในฐานะองค�กรชั้นนํา

ด�านพลังงานของประเทศ การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคโดยสายงานวางแผน

และพัฒนาระบบไฟฟ�าได�ให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการ

ด�านพลังงาน เพ่ือให�มัน่ใจว�าการบรหิารจดัการพลังงานจะเป�นไปอย�าง

มีประสิทธิภาพ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคได�ประกาศนโยบายอนุรักษ�

พลังงาน แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการพลังงานการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค เพ่ือกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งอาคาร

สํานักงานใหญ�และทุกสํานักงานเขต ผ�านกิจกรรมการสร�าง

ความตระหนักเพ่ือให�พนักงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการประหยัด

พลังงาน และปรับปร�งประสิทธิภาพของอุปกรณ� โดยครอบคลุม

การดําเนินงานโดยตรงของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในการให�บริการไฟฟ�า

ทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด�วย การผลิตไฟฟ�า การจัดส�ง

ไฟฟ�า การจําหน�ายไฟฟ�า โดยนําหลักเกณฑ�การประเมนิประสิทธิภาพ

เชงินเิวศเศรษฐกจิ (Eco-Efficiency) เข�ามาใช�เป�นเครือ่งมอืเพ่ือช�วย

บริหารจัดการให�องค�กรมีศักยภาพในการดําเนินงานมากขึ้น

เป�าหมาย [103-2]  กลยทุธ� [103-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

•  ยกระดับตัวชี้วัดที่เหมาะสมด�านเศรษฐกิจ
และด�านสิ�งแวดล�อม ของการให�บริการของ
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคและกําหนดแผนงาน
ในการเพ��มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ขององค�กรเพ�่อให�สอดคล�องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร�ของประเทศ 

•  ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค�กร
 อย�างต�อเนื่อง โดยใช�ข�อมูลจากผลการประเมิน
 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
•  การจัดทําบัญชีรายการด�านเศรษฐกิจและสิ�งแวดล�อม 
 โดยการรวบรวมข�อมูลป�ฐานมาใช�เปรียบเทียบผล
 การปรับปรุง Eco-Efficiency ในการดําเนินงานของ
 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค โดยรวบรวมข�อมูลด�านสิ�งแวดล�อม
 ในป� 2563 เป�นตัวประกอบ

 กําหนดแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 
 ตามแนวทาง ISO 14045 ประกอบด�วย 5 ขั�นตอน 

  กําหนดแนวทางและแผนระยะกลางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 3 ป� 
(พ.ศ. 2562 - 2564) เพ�่อลดผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมจากการใช�ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต
และการบริการ พร�อมทั�งปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค�กรอย�างต�อเนื่องโดยใช�ข�อมูล
จากผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

การกําหนดเป�าหมายและขอบเขตการดําเนินงาน

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การประเมินสิ�งแวดล�อมและการประเมินมูลค�าเศรษฐกิจ

1

3

การแปลผลการศึกษา4

การประยุกต� ใช�5

2

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563118 119การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ผลการดําเนินงานที่โดดเด�นในป� 2563 [103-3]

การดําเนินกิจกรรมของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคระหว�างป 2561
(ป�ฐาน) กับป� 2563 พบว�าการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในป� 2563 สามารถดําเนินการได�มีประสิทธิภาพ
มากกว�าป� 2561 ซึ่งเป�นป�ฐาน คิดเป�น

1.0666 เท�า 

การดําเนินงานตามแนวทาง ISO 14045
ในส�วนของกระบวนการกําหนดเป�าหมายและขอบเขตการประเมิน
การประเมินสิ�งแวดล�อม และการประเมินมูลค�าเศรษฐกิจ 
รวมทั�งการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส�งผลให�
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคดําเนินการได�ตามเกณ �ของสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ เกณ �ระดับ 5 ที่กําหนดค�า Factor  

เท�ากับ1.0636

ดําเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิด Fi e  
Spee  เป�นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิด Inverter
ที่ใช�สารทําความเย็น R-32 ซึ่งมีคุณสมบัติไม�ทําลายชั�นโอโซน 
และส�งผลกระทบต�อภาวะโลกร�อนน�อยกว�าสารทําความเย็น R410A 
ถึง 3 เท�า และยังให�ประสิทธิภาพการทําความเย็นมากกว�า R22 
ถึงร�อยละ 60 จํานวน 1,543 เครื่อง และเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
ที่มีประสิทธิภาพจํานวน 15 เครื่อง 
ส�งผลให�ในป� 2563 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคลดการใช�พลังงานได�

ร�อยละ 2.07 จากป 2562

การวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต [103-3] : 

• ปรับปรุงและเพ��มประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย� (Chiller)
 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได� 579,962 kg CO

2
e

• การดําเนินงานของ Green O ice
 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได� 200,000 kg CO

2
e

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563120 121การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



Appen i
ภาคผนวก



ข�อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน ที่ได�รับการ กอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข�องกับการต�อต�านทุจริต [205-2]

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

พนักงานจําแนกตามพ�นท่ี

ประเภท
สัดส�วน
ร�อยละ

จํานวนผู�ได�รับการฝกอบรม
หลักสูตรท่ีเก่ียวกับ

การต�อต�านทุจริตขององค�กร

คณะกรรมการ

สํานักงานใหญ�

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต�

9,702

2,234

1,291

1,464

135

100

40.07

19.52

21.09

2.55

9 69.23

ข�อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได�รับการสื่อสารนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต�อต�านทุจริต [205-2]

พนักงานจําแนกตามพ�นท่ี

พันธมิตรทางธุรกิจ

ประเภท
สัดส�วน
ร�อยละ

จํานวนผู�ได�รับการส่ือสารนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การต�อต�านทุจริตขององค�กร

คณะกรรมการ

สํานักงานใหญ�

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต�

คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ

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

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563124 125การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การจัดการข�อร�องเรียน

ป�
2560

ป�
2561

ป�
2562

ข�อมูลร�องเรียน

จํานวน
ข�อร�องเรียน

ทั้งหมด

จํานวน
การตอบสนอง

ต�อข�อร�องเรียนได�
ภายใน 15 วัน

สัดส�วนร�อยละ
ของจํานวน
ข�อร�องเรียน

ที่ได�รับการตอบสนอง
ภายใน 15 วัน

จํานวน
การตอบสนอง

ต�อข�อร�องเรียนได�
ภายใน 30 วัน

สัดส�วนร�อยละ
ของจํานวน
ข�อร�องเรียน

ที่ได�รับการตอบสนอง
ภายใน 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

ร�อยละของผลการดําเนินงานจัดการข�อร�องเรียน

ค�าเ ลี่ยในการตอบสนองข�อร�องเรียนแต�ละประเภท

ข�อร�องเรียนทั�วไป 
ปดได�ภายใน 

30 วัน

ผลการดําเนินงานป� 2563
(ร�อยละ)

จากเป�าหมาย ร�อยละ 100
96.77

ข�อร�องเรียนทั�วไป
ปดได�ภายใน

15 วัน

จากเป�าหมาย ร�อยละ 70

ผลการดําเนินงานป� 2563
(ร�อยละ) 86.68

2
การให�บริการ

13

1
คุณภาพ

8

5
พ ติกรรม
พนักงาน

12

3
การจดหน�วย/
แจ�งค�าไฟฟ�า

8

6
อ่ืน 

16

4
การถูกงด
จ�ายไฟฟ�า

7

ค�าเ ล่ียรวม
ในการตอบสนอง

ข�อร�องเรียน
ทุกประเภท

11

หมายเหตุ: คุณภาพ หมายถึง ค�าเฉล่ียในการตอบสนองข�อร�องเรียน ได�แก� ไฟฟ�าเกิน 8 วัน, ไฟฟ�ากะพริบ 9 วัน, ไฟฟ�าดับบ�อย 8 วัน, ไฟฟ�าตก 8 วัน, ไฟฟ�าร่ัว 9 วัน, 

  ไฟฟ�าลัดวงจร 7 วัน, อ่ืน ๆ 7 วัน

ประเภทข�อร�องเรียน ค�าเฉล่ียในการตอบสนอง (วัน)

ป�
2563

ป�
2559

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563126 127การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



มูลค�าทางเศรษฐกิจทางตรง
ท่ีสร�างข้นและจําหน�ายออก

(Direct conomic Value Generated 
and Distributed)

ป� 2560
(ล�านบาท)

ป� 2561
(ล�านบาท)

ป� 2562
(ล�านบาท)

ป� 2563
(ล�านบาท)

(1) มูลค�าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct conomic Value Generated)

รายได�

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

(2) มูลค�าทางเศรษฐกิจท่ีจําหน�ายออก ( conomic Value Distributed)

ต�นทุนการดําเนินงาน

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

ค�าจ�างและผลประโยชน�พนักงาน

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

เงินท่ีชําระแก�เจ�าของเงินทุน

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

เงินท่ีชําระให�แก�รัฐ

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

การลงทุนในชุมชน

(Community Investment)
294.54 262.09 739.36  777.17

(1) - (2) มูลค�าทางเศรษฐกิจสะสม

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

มูลค�าทางเศรษฐกิจ [102-7] [201-1] 

หมายเหตุ: อ�างอิง https://www.pea.co.th/เก่ียวกับเรา/ผลการดําเนินงาน/งบการเงินและผลประกอบการ

หมายเหตุ: การพยากรณ�จํานวนผู�ใช�ไฟฟ�าทั้งหมด ไม�รวมประเภทผู�ใช�ไฟฟ�าแบบไม�คิดมูลค�า อาทิ ไฟแสงสว�างถนน ไฟสาธารณะ เป�นต�น

 (อ�างอิงความคลาดเคลื่อนของข�อมูลพยากรณ�)

ข�อมูล

ค�าจริง ค�าพยากรณ� (ราย)

2563 2563 2564 2565 2566

บ�านอยู�อาศัย 18,308,892 18,174,859 18,513,412 18,874,388 19,240,538

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ 2.76 2.01 1.86 1.95 1.94

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

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ 0.98 2.17 1.72 1.82 1.86

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

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ 2.07 4.44 3.78 3.70 3.56

กิจการขนาดใหญ� 7,453 7,275 7,438 7,638 7,855

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ 4.35 1.86 2.24 2.70 2.83

กิจการเฉพาะอย�าง 13,688 14,839 15,631 16,493 17,402

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (3.28) 4.85 5.34 5.52 5.51

องค�กรไม�แสวงหากําไร 1,063 1,140 1,174 1,214 1,257

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (1.21) 5.96 2.95 3.45 3.49

สูบนํ้าเพื่อการเกษตร 5,871 5,906 6,226 6,509 6,803

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (0.14) 0.46 5.42 4.55 4.51

ไฟชั่วคราว 371,422 358,557 367,583 377,260 387,383

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ 5.50 1.85 2.52 2.63 2.68

รวมทั้งหม 20,472,390 20,348,409 20,729,824 21,136,607 21,550,393

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ . . . . .

ค�าพยากรณ�ความต�องการไฟฟ�า [ U10]

การพยากรณ�จํานวนผู� ใช�ไฟฟ�า จําแนกตามประเภทผู� ใช�ไฟฟ�า [ U10]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563128 129การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ข�อมูล

ค�าจริง ค�าพยากรณ� (จิกะวัตต�-ชั�วโมง: G )

2563 2563 2564 2565 2566

บ�านอยู�อาศัย 37,167 36,597 38,110 39,722 41,401

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ 6.48 4.85 4.13 4.23 4.23

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

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (1.16) 3.67 4.11 4.10 4.09

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

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (3.82) 4.54 3.39 3.41 3.36

กิจการขนาดใหญ� 54,711 60,492 61,880 63,476 65,013

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (5.45) 4.54 2.29 2.58 2.42

กิจการเฉพาะอย�าง 3,094 4,787 5,020 5,264 5,517 

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (31.75) 5.61 4.87 4.85 4.81

องค�กรไม�แสวงหากําไร 71 77 79 82 84

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (7.55) 0.05 3.21 3.24 3.27

สูบนํ้าเพื่อการเกษตร 417 483  547 605 663

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (10.89) 3.30 13.21 10.51 9.67

ไฟชั่วคราว 925 994 1,003 1,013 1,024

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ (5.23) 1.87 0.93 0.98 1.01

รวมทั้งหม (ไม�รวมไฟฟ�าไม�คิดมูลค�า) 131,849 141,448 146,050 151,022 156,050

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ . . . . .

ไฟฟ�าไม�คิ มู ค�า 3,018 3,039    

เพิ่ม/(ลด) ร�อยละ . . . . .

การพยากรณ�หน�วยจําหน�าย จําแนกตามประเภทผู� ใช�ไฟฟ�า [102-7] [ U10]

หมายเหตุ: ไฟฟ�าไม�คิดมูลค�า ประกอบด�วย 1) ไฟฟ�าอาคารสํานักงานและสถานีไฟฟ�าของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 2) ไฟฟ�าถนนทางหลวงและไฟฟ�าสาธารณะ 

 3) ไฟฟ�าทหารผ�านศึก 4) ไฟฟ�าเรือนรับรอง 5) ไฟฟ�าอื่น ๆ เช�น ไฟฟ�าลานกี า ไฟฟ�ารักษาความปลอดภัย บรรเทาสาธารณภัย ไฟฟ�าราชพิธี

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563130

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ข�อมูล

ค�าจริง ค�าพยากรณ�

2563 2563 2564 2565 2566

ส�วนท่ี ือ้จากการไฟฟ�า ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)

พลังงานไฟฟ�า (จิกะวัตต�-ชั่วโมง) 131,558 141,633 146,347 151,605 156,997

พลังไฟฟ�าสูงสุด (เมกะวัตต�) 20,001 21,324 22,006 22,763 23,540

ส�วนท่ี ือ้จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

พลังงานไฟฟ�า (จิกะวัตต�-ชั่วโมง) 47 108 108 108 108

พลังไฟฟ�าสูงสุด (เมกะวัตต�) 2 12.3 12.3 12.3 12.3

ส�วนท่ีการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคผลิต

พลังงานไฟฟ�า (จิกะวัตต�-ชั่วโมง) 90 105 105 105 105

พลังไฟฟ�าสูงสุด (เมกะวัตต�) 7 12 12 12 12

ส�วนท่ี ือ้จากผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)

พลังงานไฟฟ�า (จิกะวัตต�-ชั่วโมง) 10,982 10,839 11,146 11,299 11,378

พลังไฟฟ�าสูงสุด (เมกะวัตต�) 935 836 874 891 900

รวม

ังงานไฟฟ�า จิก วั ัว มง 142,677 152,684 157,705 163,116 168,587

เ ิม  รอ . . . . .

ังไฟฟ�าสูงสุ  เมก วั 20,945 22,184 22,904 23,679 24,464

เ ิม  รอ . . . . .

การพยากรณ�หน�วย ื้อ [ U10]

อ�างอิงความคลาดเคลื่อนของข�อมูลพยากรณ�

 ค�าพยากรณ� ป� 2563 - 2566 เป�นค�าพยากรณ�ความต�องการ 

ไฟฟ�าระยะสั้น ที่ใช�สําหรับจัดทํางบประมาณประจําป� 2563 - 2564  

ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ขอบเขตและสมมติฐานที่ ใช� ในการพยากรณ�ความต�องการไฟฟ�า 
ดังนี้
 1) ค�าพยากรณ�  กรอบป� 2562 - 2567 สําหรับจัดทํา 

งบประมาณของ 3 การไฟฟ�า ประจําป� 2563 - 2564

 2) ประมาณการแนวโน�มเศรษฐกจิไทยหรอืผลติภณัฑ�มวลรวม 

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยสํานักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ชุด 25 กรกฎาคม 2560

 3) ใช�แบบจําลองการพยากรณ�ความต�องการไฟฟ�าเพื่อการ

อนุรักษ�พลังงานในระยะยาวที่ได�ปรับปร�งโดยคณะเศรษฐศาสตร� 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ประกอบด�วย

  3.1  แบบจําลอง End-use Mode l  จากข�อมูล 

การสํารวจเครื่องใช�ฟ�าของกลุ�มบ�านอยู�อาศัย และ 

ข�อมูลอาคารและโรงงานควบคุมของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (พพ.)

  3.2  แบบจําลองเศรษฐมิติ (Econometric Model)

 4) ข�อมูลลักษณะการใช�ไฟฟ�า (Load Profile) ป� 2560 ซึ่งจะ

ถูกกําหนดให�เป�นป�ฐาน

 5) ค�าพยากรณ�การผลิตไฟฟ�าของผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 

(VSPP) แบ�งออกเป�น 2 ส�วน

ขอบเขตและสมมติฐานที่ ใช�ในการพยากรณ�จํานวนผู� ใช�ไฟฟ�า ดังนี้

 1) คํานวณหน�วยการใช�ไฟฟ�าต�อรายต�อป�ในอดีต 

 2) พยากรณ�หน�วยการใช�ไฟฟ�าต�อรายต�อป� ซึ่งกําหนดให�คงที่ตลอดป�พยากรณ�

 3) คํานวณค�าพยากรณ�จํานวนผู�ใช�ไฟฟ�า ด�วยค�าพยากรณ�ความต�องการไฟฟ�าต�อหน�วยต�อรายต�อป�

 ค�าพยากรณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นบนสมมติฐานที่ไม�ได�ประเมินผลกระทบของสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรค COVID-19

  5.1.  โครงการทีม่อียู�ในป�จจ�บนั (Existing) และโครงการ

ที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ ได�แก� โครงการที่จ�าย

ไฟฟ�าเข�าระบบไฟฟ�าแล�ว (COD) โครงการที่มี

สัญญาซื้อขายไฟฟ�าแล�วและอยู�ระหว�างรอ COD 

และโครงการที่มีการตอบรับซื้อไฟฟ�าแล�ว (ไม�รวม

สถานะยื่นคําขอแต�ยังไม�ตอบรับซื้อ) สําหรับ  

(PEA Self-Generation) และส�วนที่ซื้อจาก  

พพ. พิจารณาจากค�าที่มีในป�จจ�บัน

  5.2.  โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวียนใหม�ตามแผน 

(AEDP)

 6)  ข�อมูลตัวแทนลักษณะการผลิตไฟฟ�าของ VSPP (Typical 

Gen. Profile) ป� 2561 จากผลการศึกษา Dependable 

Capacity Factor เดือน มี.ค. - พ.ค. ของ กฟผ. ป� 2557 

และข�อมูล FIT ที่ สนพ. เสนอ กพช. ป� 2557

 7)  กําหนดหน�วยสูญเสียเป�นร�อยละ 5.4 (ค�าเฉลี่ยย�อนหลัง  

5 ป�) ตลอดป�พยากรณ�   

หมายเหตุ: อ�างอิงความคลาดเคลื่อนของข�อมูลพยากรณ�

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563132 133การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ดัชนีจํานวนครั�งท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (S I I) [ U28] และดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (S IDI) [ U29]

หมายเหตุ: -  ข�อมูลจากรายงานผลการประเมินดัชนีความเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 36 การไฟฟ�าจ�ดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค�า 

มากที่สุด 12 เมืองใหญ� และนิคมอุตสาหกรรม (SAIFI&SAIDI) สะสม 12 เดือน สถานะ 26 มกราคม 2564

  -  ค�าดัชนี  SAIFI&SAIDI ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคไม�นับรวมในส�วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�

  -  ค�าดัชนี  SAIFI&SAIDI 12 เมืองใหญ� นับรวมเฉพาะเหตุการณ�กระแสไฟฟ�าขัดข�อง และขอดับไฟ ปฏิบัติงานฉุกเฉิน ที่เกิดจากอุปกรณ�ป�องกันที่

สถานีไฟฟ�าต�นทาง (Circuit Breaker) ทํางานเท�านั้น

  -  เป�าหมายดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) และเป�าหมายดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI) จากเกณฑ�ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

  -  เป�าหมายดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ� และเป�าหมายดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ� การไฟฟ�า 

ส�วนภูมิภาคกําหนดเอง

การสูญเสียพลังงานไฟฟ�าของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค [ U12]

หมายเหตุ: ข�อมูลจากรายงานหน�วยสูญเสียป� 2563 (ปรับปร�งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2564)

เป�าหมายการสูญเสียรวม
(Total target loss)

สััดสั่วนร้้อยละของการ้สัูญเสัียพลังงานไฟฟ้าเทีียบกับพลังงานร้วม
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การสูญเสียรวม
(Total loss)
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ประเภทดัชนีจํานวนครั�งท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI) 
และดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI) 2560 25622561 2563

เป�าหมายดัชนีจํานวนครั�งท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI)

ผลดัชนีจํานวนครั�งท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI)

เป�าหมายดัชนีจํานวนครั�งท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI)
12 เมืองใหญ�

ผลดัชนีจํานวนครั�งท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIFI)
12 เมืองใหญ�

เป�าหมายดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI)

ผลดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI)

เป�าหมายดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง 
(SAIDI) 12 เมืองใหญ�

ผลดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ�าขัดข�อง (SAIDI)
12 เมืองใหญ�

4.61

4.50

1.314

1.232

118.85

118.70

18.446

16.528

3.86

3.81

1.120

1.174

87.08

89.82

14.784

14.853

3.17

3.10

1.174

1.036

75.78

73.82

14.853

13.364

2.74

2.65

1.036

0.893

57.58

57.52

13.364

10.558

สััดสั่วนร้้อยละของการ้สัูญเสัียพลังงานไฟฟ้าเทีียบกับพลังงานร้วม

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563134 135การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



ตัวอย�าง แผนการลงทุนเพ�่อให�สอดคล�องกับแนวทางยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 
โดยคํานงถงการรองรับความต�องการไฟฟ�าในอนาคตอย�างต�อเนื่อง และสถานะทางการเงิน
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค [former U6]

โครงการ
ท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ

วัตถุประสงค� รายละเอียดการดําเนินการ
เงินลงทุน
(ล�านบาท)

เป�าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน

ครงการ ั นา

ร ส�ง จาหน�า  

ร ท 

1) พัฒนาระบบไฟฟ�าและก�อสร�างสถานีไฟฟ�า ให�สามารถรองรับ

ความต�องการใช�ไฟฟ�าท่ีเพ่ิมข้ึนได�อย�างเพียงพอ

2) เพ่ิมประสิทธิภาพความม่ันคงและความเช่ือถือได�ของ 

ระบบไฟฟ�า และลดป�ญหาในด�านการปฏิบัติการและบําร�งรักษา

3) เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบส�งและ 

ระบบจําหน�ายให�สามารถจ�ายไฟได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

และปลอดภัย สอดคล�องตามมาตรฐานสากล

4) ลดหน�วยสูญเสียในระบบจําหน�าย

5) ติดต้ังและเปล่ียนหม�อแปลงไฟฟ�ากําลัง ติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟ�า 

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน เพ่ือปรับปร�งและ 

เช่ือมโยงระบบจําหน�ายไฟฟ�าในพ้ืนท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม การท�องเท่ียว แหล�งชุมชนต�าง ๆ  

ท้ังผู�ใช�ไฟฟ�ารายเดิม ผู�ใช�ไฟฟ�ารายใหม� และพ้ืนท่ีสําคัญ  

ให�มีขีดความม่ันคงของระบบไฟฟ�าท่ีสูงข้ึน

• ก�อสร�างสถานีไฟฟ�าและ 

ระบบสายส�ง 115 kV

• ก�อสร�าง/ปรับปร�งสถานีไฟฟ�า 

และระบบไฟฟ�า 115 kV 

เพ่ือเพ่ิมความม่ันคง 

• ก�อสร�างระบบจําหน�ายแรงสูง 

22/33 kV

• ก�อสร�างระบบจําหน�ายแรงตํ่า 

62,678.71 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 4 ภาค แต�ละภาคแบ�งพ้ืนท่ีออกเป�น  

3 การไฟฟ�าเขต รวมท้ังส้ิน 12 การไฟฟ�าเขต โดยแต�ละการไฟฟ�าเขต

มีการไฟฟ�าจังหวัดอยู�ในความรับผิดชอบ

ความก�าวหน�าการดําเนินโครงการ

พัฒนาระบบส�งและจําหน�ายระยะท่ี 1 

สถานะ ธันวาคม 2563 

คิดเป�นร�อยละ 26.15

ครงการ ั นา

ร ไฟฟ�า

ครง �า ไฟฟ�า

นา เ กมาก

  

ทอาเภอ ม�ส เร ง

จังหวั ม� �องสอน

(1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมโครงข�ายไฟฟ�าขนาดเล็ก 

(Microgrid Controller) 

(2) เพ่ือการวางแผนและปฏิบัติการระบบไฟฟ�าท่ีมีแหล�งผลิตไฟฟ�า

ขนาดเล็กประเภทต�าง ๆ ให�สามารถใช�ศักยภาพของระบบ

ได�สูงสุด เป�นการเพ่ิมความม่ันคง ความเช่ือถือได� และ 

คุณภาพของระบบไฟฟ�าโดยรวม 

(3)  เพ่ือลดระยะเวลาและค�าใช�จ�ายในการปฏิบัติการและ 

บําร�งรักษา ลดหน�วยสูญเสียในระบบผลิตและจําหน�าย 

ท่ีมีระยะทางไกล

(4) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบไฟฟ�า 

ในพ้ืนท่ีให�เป�นโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ (Smart Grid)  

และการผลิตไฟฟ�าด�วยพลังงานทดแทน

พ้ืนท่ีดําเนินการ: อําเภอแม�สะเรียง

จังหวัดแม� �องสอน

ปริมาณงาน:

(1) ติดต้ังโหลดเบรคสวิตช�พร�อม

ระบบอุปกรณ�ป�องกัน 13 ชุด

(2) ก�อสร�างอาคารควบคุม 

พร�อมติดต้ังระบบไมโครกริด 

1 ระบบ

(3) ติดต้ัง Battery Energy  

Storage 3 MW/1.5 MWh 

1 ชุด

(4) ติดต้ังระบบส่ือสาร 1 ระบบ

(5) ติดต้ังระบบเช่ือมโยงข�อมูล  

1 ระบบ

265 (1) เป�นโครงการท่ีตอบสนองต�อแผนความม่ันคงด�านพลังงานของ

ประเทศ ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อการดําเนินชีวิต พร�อมท้ังสร�าง

ความปลอดภัยให�กับทรัพย�สินของประชาชน 

(2) ระบบผลิตและจําหน�ายไฟฟ�าในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ ม่ันคง 

และเช่ือถือได� ลดป�ญหาไฟฟ�าขัดข�อง และเพ่ิมความพึงพอใจ 

ในคุณภาพและบริการให�กับลูกค�า

(3) ส�งเสริมการผลิตไฟฟ�าด�วยพลังงานทดแทน ช�วยให�การจ�ายไฟด�วย

พลังงานทดแทนเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยลดการปล�อยก�าซ

เรือนกระจกและผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

(4) ลดป�ญหาการปฏิบัติการและบําร�งรักษา ลดหน�วยสูญเสียในระบบ

สายส�งและจําหน�ายไฟฟ�า

(5) พัฒนาและปรับปร�งระบบไฟฟ�าในพ้ืนท่ีด�วยรูปแบบโครงข�ายไฟฟ�า

ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีและ

พัฒนาให�เป�นโครงข�ายไฟฟ�าอัจฉริยะ (Smart Grid)

ดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ�า 

แบบโครงข�ายไฟฟ�าขนาดเล็กมาก  

(Micro Grid) ท่ีอําเภอแม�สะเรียง 

จังหวัดแม� �องสอน แล�วเสร็จเม่ือ 

เดือนมิถุนายน 2563

รวมง ร มา ครงการทอ ู�ร หว�าง าเนินการ .  าน าท

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563136 137การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



โครงการท่ีคาดว�า
จะลงทุนใน 3 ป�ข�างหน�า

วัตถุประสงค� รายละเอียดการดําเนินการ
เงินลงทุน
(ล�านบาท)

เป�าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน

ครงการ ั นา

ร ส�ง จาหน�า  

ร ท  ค จ.

1) พัฒนาระบบไฟฟ�าและก�อสร�างสถานีไฟฟ�าแห�งใหม�  

ให�เป�นสถานีไฟฟ�าอัตโนมัติ (Substation Automation  

System) ตาม IEC 61850 เพ่ือให�สามารถจ�ายไฟฟ�าได� 

อย�างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สอดคล�องตามมาตรฐานสากล 

และรองรับความต�องการใช�ไฟฟ�าท่ีเพ่ิมข้ึนได�อย�างเพียงพอ

2) เพ่ิมประสิทธิภาพ ความม่ันคง และความเช่ือถือได�ของ 

ระบบไฟฟ�า ลดป�ญหาการปฏิบัติการบําร�งรักษา และ 

ลดหน�วยสูญเสียในระบบจําหน�าย

3) ปรับปร�งและเช่ือมโยงระบบจําหน�ายไฟฟ�าพ้ืนท่ีธุรกิจ 

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีสําคัญ 

ให�มีขีดความม่ันคงของระบบไฟฟ�าท่ีสูงข้ึน

• ก�อสร�างสถานีไฟฟ�าและ 

ระบบสายส�ง 115 kV

• ก�อสร�าง/ปรับปร�งสถานีไฟฟ�า 

และระบบไฟฟ�า 115 kV  

เพ่ือเพ่ิมความม่ันคง 

• ก�อสร�างระบบจําหน�ายแรงสูง 

22/33 kV

• ก�อสร�างระบบจําหน�ายแรงตํ่า 

77,334 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 4 ภาค แต�ละภาคแบ�งพ้ืนท่ีออกเป�น 

3 การไฟฟ�าเขต รวมท้ังส้ิน 12 การไฟฟ�าเขต โดยแต�ละ

การไฟฟ�าเขตมีการไฟฟ�าจังหวัดอยู�ในความรับผิดชอบ

• คณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบ

โครงการ คพจ.2  

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

• ป�จจ�บันแต�งตั้งรองผู�ว�าการ 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค สายงาน

ก�อสร�างและบริหารโครงการ 

เป�นผู�อํานวยการโครงการ

ครงการ ั นา 

ร ไฟฟ�า  

ครง �า ไฟฟ�า 

นา เ กมาก 

 

น ืน้ทเกา ว  

จังหวั สุรา รธาน

(1) เพ่ือสามารถจ�ายไฟให�ประชาชนผู�ใช�ไฟบนเกาะพะลวย 

ท่ีไม�มีไฟฟ�าใช�ตามนโยบายของรัฐบาล

(2) สามารถบริหารและจัดการระบบพลังงานไฟฟ�า 

ให�มีประสิทธิภาพ

(3) สนับสนุนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวียนและ 

ระบบกักเก็บพลังงาน

(4) ลดการใช�นํ้ามันดีเซลในการผลิตพลังงานไฟฟ�า

พ้ืนท่ีดําเนินการ: เกาะพะลวย 

จังหวัดสุราษฎร�ธานี

ปริมาณงาน:

(1) พลังงานแสงอาทิตย�  

1,000 kWp

(2) ระบบกําเนิดไฟฟ�าดีเซล  

600 kW

(3)  ระบบกักเก็บพลังงาน  

500 kW/1,500 kWh

(4) อาคารระบบควบคุมโครงข�าย

ไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (Micro 

Grid) 

(5) ระบบควบคุม Micro Grid 

(6) ติดตั้งอุปกรณ�ตัดต�อวงจรและ

ระบบสื่อสารในระบบจําหน�าย 

 -  แรงสูง (50 SAC)  

3.7 วงจร-กม.

 -  แรงต่ํา (50 AW)  

2.5 วงจร-กม.

(7) หม�อแปลงจําหน�าย 400 kVA

172 การพัฒนาระบบไฟฟ�าให�สามารถรองรับความต�องการใช�ไฟฟ�า 

ของเกาะพะลวยได�อย�างเพียงพอ ภายใต�กรอบระยะเวลา 

วงเงินดําเนินการของโครงการ

• คณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบ

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ�า 

แบบโครงข�ายไฟฟ�าขนาดเล็กมาก  

(Micro Grid) บนพ้ืนท่ี 

เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร�ธานี  

เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563

• ป�จจ�บันอยู�ระหว�างการพิจารณา

ความเหมาะสมของท่ีดิน

รวมง ร มา ครงการทคา ว�าจ งทุนในอก  างหนา  าน าท

รวมท้ังส้ิน .  าน าท

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563138 139การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



หมายเหตุ: ข�อมูลจากส�วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ 31 ธันวาคม 2563 

การเข�าถงบริการด�านไฟฟ�า [former U23]

รายละเอียด 2560 25622561 2563

จํานวน (ครัวเรือน)

จํานวนครัวเรือนทั�งหมดทั�วประเทศไทย

มีไฟฟ�าใช�แล�ว

• ป�กเสาพาดสาย

• ใช�ไฟระบบโซลาร�เซลล�

• อ่ืน ๆ (ไฟจากหน�วยงานอ่ืน ๆ เช�น
  พ�น้ท่ีทหาร การปโตรเลียมแห�งประเทศไทย 
  กรมอนุรักษ�พลังงาน กรมชลประทาน 
  ไฟฟ�าเอกชน ขอยกเลิกโครงการ
  เน่ืองจากราษ รย�ายถิ�นฐาน)

คงเหลือ

• อยู�ในพ�น้ท่ีปกติและอยู�ระหว�างรอจัดเข�าโครงการ

• อยู�ในพ�น้ท่ีหวงห�าม แต�หน�วยงานเจ�าของพ�น้ท่ี
  อนุญาตให�เข�าดําเนินการขยายเขตแล�ว

• อยู�ในพ�น้ท่ีหวงห�าม เช�น เขตปาสงวน เขตอุทยาน 
  พ�น้ท่ีปกครองราชการทหาร ล  ต�องขออนุญาต
  หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

• ไม�สามารถขยายเขตระบบไฟฟ�าได�เน่ืองจาก
  ไม�อยู�ในหลักเกณ �การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

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

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563140

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



แนวทาง/มาตรการ DS
(Demand Side 

ana ement)
วัตถุประสงค� กลุ�ม

กลุ�มเป�าหมาย
ท่ีดําเนินการในป� 2563

เทคโนโลยี/ 
แนวทางการปรับปรุง

วิธีการ
ประเมินผลประหยัด

ผลประหยัด 
ป� 2563
(G )

งบประมาณ
(ล�านบาท)

การให ริการ านการจั การ

งังานในภาคธุรกิจ

อุ สาหกรรม

สนับสนุนการใช�พลังงาน 

อย�างมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

ก ุ�มภาคธุรกิจ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร�-ซีพี จํากัด เปล่ียนหลอดไฟท้ังหมดเป�นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED IPMVP Option A 1.53 0.15

โรงแรมศรีอู�ทองแกรนด�โ เทล เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส�วน IPMVP Option A 0.37 0.15

โรงแรมวาสิฏฐี ซิต้ี โ เทล เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส�วน IPMVP Option A 0.1 0.15

โรงแรมสองพันบุรี 1)  เปล่ียน Chiller เป�น Oil-Free Magnetic Bearing VSD 

Centrifugal Chiller

2)  ติดต้ัง VSD เพ่ือควบคุมความเร็วมอเตอร�

IPMVP Option A 0.43 0.15

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด ติดต้ัง VSD เพ่ือควบคุมความเร็วมอเตอร� IPMVP Option A 0.07 0.15

บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ� จํากัด เปล่ียนหลอดไฟท้ังหมดเป�นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED IPMVP Option A 0.503 0.15

ก ุ�ม

อุ สาหกรรม

บริษัท ไทยแอลกอ อล� จํากัด (มหาชน),

บริษัท สินเอกพาณิชย� จํากัด

1) ติดต้ัง VSD ท่ี Cooling Tower

2) เปล่ียนใบพัดลมท่ี Cooling Tower

3) ลดลมร่ัว

4) เปล่ียน Steam Trap ท่ีชําร�ด

IPMVP Option A, B 2.589 0.15

โรงงานการยาสูบแห�งประเทศไทย 1) เปล่ียน Chiller เป�น Oil-Free Magnetic Bearing

2) เปล่ียน Air Compressor ให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

3) เปล่ียนเป�นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED

IPMVP Option A, B 5.9 0.15

หจก.เอกนิติพลกรายด้ิง 1) ติดต้ังระบบ Auto Drain ท่ีถังเก็บอากาศ

2) ป�ดป�มลมช�วงพักเท่ียง

IPMVP Option A, B 0.144 0.15

บริษัท พลายงามพาราวู�ด จํากัด 1) ติดต้ัง VSD เพ่ือควบคุมความเร็วมอเตอร�

2) เปล่ียนไปใช�มอเตอร�ประสิทธิภาพสูง

3) เปล่ียนสายพาน

4) บําร�งรักษาสายพาน

IPMVP Option A, B 0.511 0.15

บริษัท เอเอ รับเบอร� จํากัด 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบอัดอากาศ

2) เปล่ียนไปใช�มอเตอร�ประสิทธิภาพสูง

3) ลดลมร่ัว

IPMVP Option A, B 0.05 0.15

การบริหารจัดการด�านการใช�ไฟฟ�าที่สําคัญ [former U7]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563142 143การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



แนวทาง/มาตรการ DS
(Demand Side 

ana ement)
วัตถุประสงค� กลุ�ม

กลุ�มเป�าหมาย
ท่ีดําเนินการในป� 2563

เทคโนโลยี/
แนวทางการปรับปรุง

วิธีการ
ประเมินผลประหยัด

ผลประหยัด 
ป� 2563
(G )

งบประมาณ
(ล�านบาท)

การให ริการ านการจั การ

งังานในภาคธุรกิจ

อุ สาหกรรม

สนับสนุนการใช�พลังงาน

อย�างมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

ภาคส า นั โรงพยาบาลค�ายสุรนารี 1) ติดต้ัง VSD ท่ีป�มน้ํา Chiller จํานวน 2 ชุด

2) ป�ดป�มน้ําเย็นบางเคร่ืองในช�วงท่ีมีโหลดน�อย

IPMVP Option A, B 0.501 0.15

รวม . .

งานส�งเสริมการอนุรัก งังาน

ในภาครั

สนับสนุนการใช�พลังงาน

อย�างมีประสิทธิภาพในภาครัฐ

ภาคส า นั มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย� (Chiller) ประสิทธิภาพสูง

จํานวน 15 เคร่ือง

IPMVP Option B 5.02 1

รวม . 1

งานส�งเสริมการอนุรัก งังาน 

ในสานักงานการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค

ก ุ�มภาคธุรกิจ อาคารสํานักงานการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส�วนในอาคาร 

สํานักงานใหญ�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค จํานวน 90 เคร่ือง

IPMVP Option A 0.15 2.34

รวม . .

รวมท้ังส้ิน . .

หมายเหตุ: -  ข�อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานโครงการนําร�องมาตรการส�งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานสําหรับผู�ผลิตและจําหน�ายพลังงาน 
(Energy Efficiency Resource Standards: EERS) ป� 2563

  -  วิธีการประเมนิผลประหยัด โดยการตรวจวัดการใช�พลังงานก�อนและหลังการปรบัปร�งอปุกรณ� ตามคู�มอืมาตรฐานการตรวจวดัและพิสจูน�ผลประหยัด
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (พพ.) ซึ่งอ�างอิงตาม International Performance Measurement and Verification 
Protocol (IPMVP) ซึง่เป�นระเบยีบวิธีอ�างองิสําหรบัการตรวจวดัและพิสูจน�ผลประหยดัทีพั่ฒนาขึน้โดย EVO (Efficiency Valuation Organi ation) 
เพื่อนํามาช�วยกระตุ�นการลงทุนในโครงการด�านการอนุรักษ�พลังงาน โดยมีทางเลือกในการพิสูจน�ผล ดังนี้

   Option A:  วัดย�อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation: Measure Key Parameters) ตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลัก (Key Parameter) ที่มีผลต�อ
ผลประหยัด รปูแบบการตรวจวดัเป�นแบบชัว่ขณะระยะส้ันหรอืต�อเนือ่ง ขึน้กบัตวัแปรนัน้คงทีห่รอืไม� ค�าท่ีไม�ใช�ตวัแปรหลักให�ค�าประเมนิ
จากอดีตข�อมูลผู�ผลิตหรือแหล�งอ�างอิง แต�ต�องแสดงที่มาและความสมเหตุสมผล และมีการวิเคราะห�ค�าความไม�แน�นอน

   Option B:  วัดย�อยทุกตัวแปร (Retrofit Isolation: Measure All Parameters) ตรวจทุกตัวแปร รูปแบบการวัดระยะสั้น จนถึงตรวจวัดต�อเนื่อง
ขึ้นกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนั้นและระยะเวลารายงานผล

   Option C:  ดูใบเสร็จ (Whole Facility) วัดการใช�พลังงานรวมทั้งโรงงานจากใบเสร็จ และตรวจวัดต�อเนื่องตลอดช�วงการรายงานผล และปรับ 
Baseline ตามตัวแปรอิสระที่เปลี่ยนแปลง

   Option D:  แบบจาํลอง (Calibrated Simulation) หาผลประหยดัจากการใช�แบบจาํลอง (Simulation) กรณดีําเนนิมาตรการและไม�ดําเนนิมาตรการ 
โดยมีการสอบเทียบให�เห็นว�าแบบจําลองมีความเที่ยงตรง

  -  อุปกรณ�ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร� (Variable Speed Drive: VSD)

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563144 145การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



จํานวนรวมพนักงานจําแนกตามพ�้นที่ปฏิบัติงาน [102-8]

หมายเหตุ: นักงาน หมายถึง (1) กลุ�มผู�บริหาร ได�แก� รองผู�ว�าการ , ผู�ช�วยผู�ว�าการ /ผู�อํานวยการไฟฟ�าเขต/ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน/ผู�อํานวยการสํานัก 
  กฎหมาย/ผู�อํานวยการสํานักผู�ว�าการ, ผู�อํานวยการฝ�าย/ผู�จัดการประจําการไฟฟ�าเขต/ผู�จัดการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ช้ัน 1, รองผู�อํานวยการฝ�าย,  
  ผู�อํานวยการกอง, ผู�อํานวยการศูนย�, ผู�อํานวยการโรงเรียนช�างการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค, ผู�จัดการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ช้ัน 2 - 3 และตําแหน�งเทียบเท�า,  
  รอง/ผู�ช�วยผู�อํานวยการกอง, รอง/ผู�ช�วยผู�อํานวยการศูนย�, รอง/ผู�ช�วยผู�อํานวยการโรงเรียนช�างการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค, รองผู�จัดการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค  
  ช้ัน 1 - 2, ผู�จัดการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคสาขา, ผู�ช�วยผู�จัดการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ช้ัน 3, หัวหน�าแผนก, ผู�จัดการการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคสาขาย�อย,  
  ผู�ช�วยหัวหน�าแผนก (2) กลุ�มเช่ียวชาญ ได�แก� ผู�เช่ียวชาญระดับ 12 - 13, นักวิชาการระดับ 9 - 11, ผู�ชํานาญการระดับ 9, ผู�ชํานาญการระดับ 8, นักวิชาการ 
  ระดับ 7 - 8, พนักงานวิชาชีพระดับ 7 และ (3) กลุ�มพนักงานปฏิบัติการ ได�แก� นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพระดับ 4 - 6, พนักงานวิชาชีพระดับ 2 - 3
  ูกจาง หมายถึง ลูกจ�างรายเดือน ผู�ซ่ึงตกลงทํางานให�แก�นายจ�าง เพ่ือรับค�าจ�างเป�นรายเดือน ซ่ึงจ�างตามแผนอัตรากําลัง รวมถึงจ�างประจํา 
  สํานักผู�ว�าการ, สํานักรองผู�ว�าการ และสํานักผู�ช�วยผู�ว�าการ เช�น พนักงานขับรถยนต� แม�บ�าน เป�นต�น [403-1]

จํานวนรวมพนักงานจําแนกตามเพศ [102-8] เพศชาย เพศหญิง รวม

พนักงาน (คน)

2559 2560 2561 2562 2563

2563

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

22
,3
09

ร�อยละ
74.10

7,
79

9

ร�อยละ
25.90

30
,1
08

ร�อยละ
100

22
,0
02

ร�อยละ
73.75

7,
83

3

ร�อยละ
26.25

29
,8
35

ร�อยละ
100

21
,8
62

ร�อยละ
73.71

7,
79

7

ร�อยละ
26.29

29
,6
59

ร�อยละ
100

21
,4
69

ร�อยละ
73.82

7,
61

5

ร�อยละ
26.18

29
,0
84

ร�อยละ
100

20
,9
62

ร�อยละ
73.88

7,
41

0

ร�อยละ
26.12

28
,3
72

ร�อยละ
100

เพศชาย เพศหญิง รวมลูกจ�าง (คน)

2559 2560 2561 2562

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

3,
80

9

ร�อยละ
66.06

1,
95

7

ร�อยละ
33.94

5,
76

6

ร�อยละ
100

3,
88

1

ร�อยละ
66.62

1,
94

5

ร�อยละ
33.38

5,
82

6

ร�อยละ
100

3,
91

5

ร�อยละ
66.66

1,
95

8

ร�อยละ
33.34

5,
87

3

ร�อยละ
100

3,
91

1

ร�อยละ
66.73

1,
95

0

ร�อยละ
33.27

5,
86

1

ร�อยละ
100

4,
04

7

ร�อยละ
66.75

2,
01

6

ร�อยละ
33.25

6,
06

3

ร�อยละ
100

รวมทั�งสิ�น 35,874 35,661 35,532 34,945 34,435

กลุ�มพนักงาน 

กลุ�มลูกจ�าง

ป� 2559 
จํานวน (คน)

สํานักงานใหญ�
4,137
ภาคเหนือ
6 099 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
6 980
ภาคกลาง
7 268
ภาคใต�

5 624

รวม 30,108

สํานักงานใหญ�
4 105
ภาคเหนือ
6 023

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
6 912
ภาคกลาง
7 196
ภาคใต�

5 599

รวม 29 835

สํานักงานใหญ�
4,040
ภาคเหนือ
5 769 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
6 786
ภาคกลาง
7 054
ภาคใต�

5 435

รวม 29,084

สํานักงานใหญ�
4,128
ภาคเหนือ
5 926 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
6 944
ภาคกลาง
7,103
ภาคใต�

5 558

รวม 29 659

สํานักงานใหญ�
3,917
ภาคเหนือ
5 572 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
6 610
ภาคกลาง
6 953
ภาคใต�

5 320

รวม 28,372

ป� 2560
จํานวน (คน)

ป� 2561 
จํานวน (คน)

ป� 2562
จํานวน (คน)

ป� 2563 
จํานวน (คน)

ป� 2559 
จํานวน (คน)

สํานักงานใหญ�
248

ภาคเหนือ
1 211 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1 350
ภาคกลาง
1,723
ภาคใต�

1,234

รวม 5 766

สํานักงานใหญ�
249

ภาคเหนือ
1 169 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1,440
ภาคกลาง
1,704
ภาคใต�

1 264

รวม 5 826

สํานักงานใหญ�
168

ภาคเหนือ
1 163 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1 525
ภาคกลาง
1 693
ภาคใต�

1,312

รวม 5 861

สํานักงานใหญ�
167

ภาคเหนือ
1 233 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1,421
ภาคกลาง
1 752
ภาคใต�

1,300

รวม 5 873

สํานักงานใหญ�
170

ภาคเหนือ
1 212 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1 564
ภาคกลาง
1 775
ภาคใต�

1,342

รวม 6 063

ป� 2560
จํานวน (คน)

ป� 2561 
จํานวน (คน)

ป� 2562
จํานวน (คน)

ป� 2563 
จํานวน (คน)

People

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563146 147การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การจ�างงานและการพ�นสภาพ [401-1]

ป� 2560

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

ป� 2561

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

ป� 2562

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

ป 2563

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

จํานวนการเปล่ียนแปลง
 

เพศ ชาย

 หญิง
 

ช�วงอายุ  อายุ  30 ป�

 อายุ 30 - 50 ป�

 อายุ  50 ป�
 

พ�น้ท่ีปฏิบัติงาน

 สํานักงานใหญ�

 ภาคเหนือ

 ภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือ

 ภาคกลาง

 ภาคใต�

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

เกณฑ�องค�ประกอบ
พนักงาน

พนักงานเข�าใหม�
ขององค�กร

พนักงานพ�นสภาพ 
[401-1]

ป� 2560

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

ป� 2561

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

ป� 2562

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

ป 2563

จํานวน 
(คน)

ร�อยละ

จํานวนการเปล่ียนแปลง
 

เพศ ชาย

 หญิง
 

ช�วงอายุ  อายุ  30 ป�

 อายุ 30 - 50 ป�

 อายุ  50 ป�
 

พ�น้ท่ีปฏิบัติงาน

 สํานักงานใหญ�

 ภาคเหนือ

 ภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือ

 ภาคกลาง

 ภาคใต�

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

เกณฑ�องค�ประกอบ
พนักงาน

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563148 149การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



จําแนกสาเหตุการพ�นสภาพ [401-1]

สาเหตุการพ�นสภาพ

รวม 1 545 คน

300 คน

66 คน

37 คน

1 คน

1,123 คน

10 คน

8 คน

- คน

เกษียณ
ก�อนอายุครบ

60 ป�

ถึงแก�กรรม

เกษียณ
อายุครบ

60 ป�

ปลด
ออกจากงาน

ลาออก
จากงาน

ให�ออก
จากงาน

ไล�ออก
จากงาน

ยกเลิก
การจ�าง

สิทธิประโยชน�และสวัสดิการของบุคลากร [401-2]

สิทธิประโยชน�และสวัสดิการของบุคลากร
บุคลากร

หมายเหตุ
พนักงาน ลูกจ�าง

เงิน เ หรือเงินเก อา ุ เฉพาะพนักงานเกษียณ/ตามอัตราเงินเดือน

ค�า �วงเว า ค�าทางานในวันห ุ ตามอัตราเงินเดือน

เงินกองทุนสงเครา ห เฉพาะพนักงานท่ีเป�นสมาชิก

ค�าทา ตามอัตราเงินเดือน

ค�าใ จ�า ในการรัก า า า

เงินท ทนการ า รา ไ

-

เงิน �ว เห อื ุ ร -

การ า ไ รั เงินเ อืน ามทก หมา กาหน -

การจ�า เงินสมท เฉพาะพนักงานท่ีเป�นสมาชิก

ค�าใ จ�า ในการเ นิทางไ ิ ั งิาน

ภา ใน ร เท �าง ร เท

เฉพาะพนักงานท่ีมีการอนุมัติ

ค�าเ �า าน ต�องได�รับอนุมัติค�าเช�าบ�าน

ค�าเครือง นักงาน เฉพาะพนักงานบางตําแหน�ง

ค�าอ ู�เวร กไฟฟ�า ั อง -

เงินเ มิ เิ สาหรั ทูางานก ตามอัตราเงินเดือน

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563150 151การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



สิทธิประโยชน�และสวัสดิการของบุคลากร
บุคลากร

หมายเหตุ
พนักงาน ลูกจ�าง

ค�า �วงเว า ทางานในวันห ุ

อง นักงานท ิ ั งิานในการไฟฟ�า 

ทจ�า ไฟจาก รงจักร นา เ ก

ตามอัตราเงินเดือน

เงินเ มิ เิ สาหรั ู ิ ั งิาน อทไ น เฉพาะพนักงานช�าง อทไลน�

การจ�า เงินเ มิ เิ ให นักงาน ั ร น

สารหรือร เทร เ อร

-

เงินเ มิ เิ สาหรั นักงาน ั ร เฉพาะตําแหน�งพนักงานช�าง

การเ อืน ัน้เงินเ อืน นักงาน -

ค�า ืน้ท เิ เฉพาะพื้นที่ที่ได�รับการอนุมัติ

ค�ารัก า า า

นเอง  ิ า มาร า  คู�สมรส  ุ ร

ลูกจ�าง (ตนเอง, คู�สมรส, บุตร)

ค�าเ �าเร น ุ ร -

เงิน �ว เห อืค�าค อ ุ ร สําหรับพนักงานผู�หญิง

เงิน �ว เห อืค�าอุ สม ท สําหรับพนักงานผู�ชาย

เงิน �ว เห อื ู ร ส อัคคภั หรือภั อืน -

เงิน �ว เห อืค�าไฟฟ�า อง นักงาน ตามอัตราเงินเดือน

ค�าเส งภั  ภาคใ เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต�

สิทธิประโยชน�และสวัสดิการของบุคลากร
บุคลากร

หมายเหตุ
พนักงาน ลูกจ�าง

การกู มืเงิน -

การ า นกิจสงเครา ห เฉพาะพนักงานที่เป�นสมาชิก

ริการร รั ส�ง นักงาน -

เงิน มืเ อื าร ค�าเ �าเร น ุ ร -

การรัก า า า ในส าน า า

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

-

เงิน �ว เห อืค�า ทร ั ท อง นักงานร ั ริหาร ตามตําแหน�ง

ร ร จา า หน�ง ตามตําแหน�ง

เงินเ มิ เิ สูร เคยได�รับมาก�อนเข�าการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

เงินเ มิค�าวิ า เฉพาะตําแหน�ง

การ �ว เห อื นักงานท องค อา า

จากการ ิ ั หินาท

-

สิทธิการ �งเครือง -

สิทธิการไ รั เครืองรา อิสริ าภร ระดับหัวหน�าแผนกขึ้นไป

สิทธิการใ ส านรั เ ้ ง ั นาเ ก 

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

-

สิทธิประโยชน�และสวัสดิการของบุคลากร [403-6]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563152 153การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การ กอบรม [404-1]

ข�อมูลการฝกอบรม
ของพนักงาน

2560 25622561 2563

จํานวนชั�วโมง
ฝกอบรมเฉล่ีย
(ชั�วโมง/คน/ป�)

20.28 20.16 27.40 22.27

จํานวนชั�วโมงฝกอบรมเฉล่ีย
จําแนกตามเพศ (ชั�วโมง/คน/ป�)

2560 25622561 2563

เพศชาย

เพศหญิง

23.06

11.74

70.29

29.70

74.51

25.48

24.11

17.62

จํานวนชั�วโมงฝกอบรมเฉล่ีย
จําแนกตามเพศ (ชั�วโมง/คน/ป�)

2560 25622561 2563

กลุ�มบริหาร

กลุ�มเช่ียวชาญ

กลุ�มพนักงานปฏิบัติการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.63

11.27

18.62

การลากิจเลี้ยงดูบุตร [401-3]

หมายเหตุ: (1) อัตรากลับมาทํางาน (Return to Work Rate)  (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร/จํานวนพนักงาน 
  ตามเพศที่ได�ใช�สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร) x 100
  (2) การคงอยู�ของพนักงาน (Retention Rate)  (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทํางานต�อหลัง 
  จากนั้นไป 12 เดือน/จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรในรอบรายงานก�อนหน�า) x 100

กรณีของการลา 2560 25622561 2563

จํานวนพนักงานท่ีมีสิทธิลากิจ
เพ�อ่เล้ียงดูบุตร (คน)

จํานวนพนักงานท่ีได�ใช�สิทธิ
เพ�อ่เล้ียงดูบุตร (คน)

จํานวนพนักงานท่ีกลับมาหลังจาก
สิ�นสุดระยะการลากิจเพ�่อเลี้ยงดูบุตร 
(คน)

จํานวนพนักงานท่ีกลับมาหลังจาก
สิ�นสุดระยะการลากิจเพ�อ่เล้ียงดูบุตร
และยังทํางานต�อหลังจากนั�น
ไป 12 เดือน (คน)

อัตราการกลับมาทํางาน 
(Return to Work Rate) (1) 

ท่ีกลับมาทํางานหลังจาก
ระยะการลาสิ�นสุดลงแล�ว (ร�อยละ)

อัตราการคงอยู�ของพนักงาน
(Retention Rate) (2)

ท่ีกลับมาทํางานหลังจาก
ระยะการลาสิ�นสุดลงแล�ว (ร�อยละ)

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

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563154 155การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



พนักงานที่ได�รับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเปนประจํา และการพัฒนาอาชีพ [404-3] การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต�งตั�งและหน�าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ดังนี้

ข�อมูลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

เพศชาย 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

-

-

-

-

-เพศหญิง

กลุ�มบริหาร

กลุ�มเช่ียวชาญ

กลุ�มพนักงาน
ปฏิบัติการ

เกณ �ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จของงาน
ตามนโยบายหรือ

งานตามท่ีผู�บังคับบัญชา
มอบหมาย

งานตาม
หน�าท่ี

ความรับผิดชอบ

งานตาม
ความคิด

สร�างสรรค�

พ ติกรรมตาม
ค�านิยมท่ีเก่ียวข�อง
กับการปฏิบัติงาน

อ่ืน ๆ 
(ระบุ)

ร�อยละของพนักงานท่ีได�รับการประเมินตามเกณฑ�ประเมินผลการปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศ

ร�อยละของพนักงานท่ีได�รับการประเมินตามเกณฑ�ประเมินผลการปฏิบัติงาน จําแนกตามกลุ�มพนักงาน

หน�วยงาน
รวม
(คน)

คณะกรรมการ
ฝายบริหาร

(คน)

คณะกรรมการ
ฝายลูกจ�าง

(คน)

เลขานุการ
(เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย 

ในการทํางาน 
ประจําหน�วยงาน) (คน)

สํานักงานใหญ�

สํานักงานเขต 

ฝายปฏิบัติการและ

บํารุงรักษาท่ีอยู�นอกพ�น้ท่ี

สํานักงานการไฟฟ�าเขต

ฝายพัสดุ, กองบริหาร

คลังพัสดุ 3 (รังสิต)

การไฟฟ�าหน�วยงานต�าง ๆ

กรณีพนักงาน ลูกจ�าง และ

คนงาน  ตั�งแต� 50 คนข้ึนไป 

แต�ไม�ถึง 100 คน

การไฟฟ�าหน�วยงานต�าง ๆ

กรณีพนักงาน ลูกจ�าง และ

คนงาน  ตั�งแต� 100 คนข้ึนไป

โรงงานผลิตภัณ �คอนกรีต

ทุกแห�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

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563156 157การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



1)  พ�จารณานโยบายและแผนงานด�านความปลอดภัย 
ในการทํางาน รวมทั�งความปลอดภัยนอกงาน  
เพ�่อป�องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย 
การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญ 
อันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม�ปลอดภัย 
ในการทํางานเสนอต�อผู�บริหาร

 

2)  รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุง 
แก�ไขให�ถูกต�องตามก หมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
ต�อผู�บริหาร เพ�่อความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ลูกจ�าง และคนงานจ�างเหมาแรงงาน ผู�รับเหมา 
และบุคคลภายนอกที่เข�ามาปฏิบัติงาน หรือเข�ามา 
ใช�บริการในการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

3)  ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด�านความปลอดภัย 
ในการทํางานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

4)  พ�จารณาข�อบังคับและคู�มือว�าด�วยความปลอดภัย 
ในการทํางาน รวมทั�งมาตรฐานด�านความปลอดภัย 
ในการทํางานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

5)  สํารวจการปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการทํางาน  
และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น 
ในการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคอย�างน�อยเดือนละ 1 ครั�ง

6)  พ�จารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบ 
ในด�านความปลอดภัยของลูกจ�าง หัวหน�างาน ผู�บริหาร 
และบุคลากรทุกระดับ เพ�่อเสนอความเห็นต�อการไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาค

7)  วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม�ปลอดภัย 
ให�เป�นหน�าที่ของพนักงานและลูกจ�างทุกคน ทุกระดับ
ต�องปฏิบัติ

8)  ติดตามผลความคืบหน�าเรื่องที่เสนอต�อผู�บริหาร

9)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป� รวมทั�งระบุป�ญหา 
อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการปฏิบัติหน�าที่ของ 
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน�าที่ครบหนึ่งป� เพ�่อเสนอ 
ต�อผู�บริหาร

10)  ประเมินผลการดําเนินงานด�านความปลอดภัย 
ในการทํางานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

11)  สามารถเชิญผู�แทนหน�วยงานที่เกี่ยวข�องมาร�วมประชุม 
พ�จารณาหารือ ให�ข�อมูล หรือชี้แจง รวมทั�งเอกสาร 
ที่เกี่ยวข�อง

12)  ประธานคณะกรรมการสามารถแต�งตั�งคณะทํางาน  
เพ�่อดําเนินการในเรื่องต�าง ๆ ตามมติที่ประชุมได�ตาม
ความเหมาะสม

13)  ปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยในการทํางานอื่น 
ตามที่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคมอบหมาย  

โดยมีการกําหนดบทบาทและหน�าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทํางานไว�ดังน้ี 

จํานวนพนักงาน/ลูกจ�างได�รับความครอบคลุม
โดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [403-4] [403-1] [403-7]

พนักงานและลูกจ�าง

ร�อยละ 

100

34,435
ร�อยละ 

100

22,703
ลูกจ�างท่ีไม�ใช�พนักงาน

(คนงานสัญญาจ�าง)

พนักงานและลูกจ�าง

ร�อยละ 

100

34,435
ร�อยละ 

100

22,703
ลูกจ�างท่ีไม�ใช�พนักงาน

(คนงานสัญญาจ�าง)

พนักงาน/ลูกจ�างท่ีได�รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่ีได�รับการตรวจสอบโดยองค�กร

พนักงานและลูกจ�าง

ร�อยละ 

3.17

1,091
ร�อยละ 

5.75

1,307
ลูกจ�างท่ีไม�ใช�พนักงาน

(คนงานสัญญาจ�าง)

พนักงาน/ลูกจ�างท่ีได�รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่ีได�รับการตรวจสอบ
หรือรับรองโดยหน�วยงานภายนอก

พนักงาน/ลูกจ�างท่ีได�รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ: คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม 

  ในการทํางาน มีการกําหนดการประชุมอย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง  

  ตามที่กฎหมายกําหนด

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563158 159การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การบาดเจ็บที่เกี่ยวข�องกับงาน [403-9]

ข�อมูลสถิติการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บของพนักงาน
และลูกจ�างท่ีไม�ใช�พนักงาน

แต�งานและ/หรือ
สถานประกอบการถูกควบคุม

โดยองค�กร

จํานวนผู�บาดเจ็บ
จําแนกตามประเภทการบาดเจ็บ (คน)

จํานวน
รวม 
(คน)

จํานวนชั�วโมง
ทํางาน

อัตราการ
เสียชีวิต/

การบาดเจ็บ
(ถูกคํานวณตาม 
200,000 ชั�วโมง

การทํางาน)

แผล
ไฟไหม� 

( urns)

ไฟฟ�า
ช็อต

ยาน
พาหนะ

ตกจาก
ท่ีสูง

อ่ืน  
(ระบุ) 
วัสดุ 

สิ�งของ
กระแทก/

ล่ืนล�ม

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บ (พนักงานและลูกจ�าง)

การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

ท่ีเก่ียวข�องกับงาน
- - - - - -

64,755,600

-

การบาดเจ็บท่ีเก่ียวข�องกับงาน

ท่ีมีผลกระทบสูง

(ไม�รวมการเสียชีวิต)

2 8 4 3 2 19 0.058682

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข�องกับงาน

ซึ่งสามารถบันทึกได� 

(รวมการเสียชีวิต)

2 8 14 3 6 33 0.101922

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บ (ลูกจ�างท่ีไม�ใช�พนักงานแต�งานและ/หรือสถานประกอบการถูกควบคุมโดยองค�กร คนงานจ�างเหมา
แรงงาน)

การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

ท่ีเก่ียวข�องกับงาน
- 8 1 2 - 11

41,319,460

0.053244

การบาดเจ็บท่ีเก่ียวข�องกับงาน

ท่ีมีผลกระทบสูง 

(ไม�รวมการเสียชีวิต)

1 7 3 15 15 41 0.072605

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข�องกับงาน

ซึ่งสามารถบันทึกได� 

(รวมการเสียชีวิต)

2 18 10 18 27 75 0.072605

อธิบายหลักเกณฑ�ท่ีองค�กรใช�เพ�อ่กําหนดว�า
อันตรายใดเก่ียวกับงานท่ีก�อให�เกิดความเส่ียง
ท่ีนําไปสู�การบาดเจ็บท่ีส�งผลกระทบสูง
หลักเกณ �ท่ีใช�สําหรับการประเมินความเส่ียง 
ซ่ึงอาศัยพ�น้ฐานในการพ�จารณาความสัมพันธ�
ของความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิด โดยตกลง
ร�วมกันดังน้ี ความรุนแรง กับโอกาสท่ีจะเกิด

ระบุอันตรายท่ีเก่ียวข�องกับ
งานท่ีก�อให�เกิดความเส่ียงจาก
การบาดเจ็บท่ีมีผลกระทบสูง
• ไฟฟ�าช็อก
 ยานพาหนะ
 ตกจากท่ีสูง
 วัสดุสิ�งของตก/กระแทก

ระบุลักษณะงาน
หรืออันตรายอ่ืน  
ท่ีอาจเก่ียวข�องส�งผลให�
เกิดการบาดเจ็บ
ท่ีส�งผลกระทบสูง 
• ไฟย�อนจากผู�ใช�ไฟ
• งานปรับปรุงระบบจําหน�าย
 ท่ีรวมหลายชุดปฏิบัติงาน
• งานซ�อมแซมระบบจําหน�าย

อันตรายที่เกี่ยวข�องกับงานที่ก�อให�เกิดความเสี่ยง
จากการบาดเจ็บที่มีผลกระทบสูง [403-7]

แนวทางการดําเนินงานเพ�อ่ขจัดอันตราย
และลดความเส่ียงโดยใช�ลําดับชั�นการควบคุม
• ดําเนินการตั�งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
• จัดทํา/ปรับปรุงมาตรการ/มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
• ศึกษาหาข�อมูลอุปกรณ�ท่ีสามารถลดความรุนแรง
 ของอุบัติเหตุ
• การสุ�มตรวจขั�นตอนการปฏิบัติงานตามใบตรวจงาน 
 (Checklist)

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563160 161การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)
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รายการวัสดุที่ ใช�ในการผลิต
และบรรจุภัณฑ�ของผลิตภัณฑ�

และบริการ

นําหนัก
(หรือปริมาตร) 

รวมของวัสดุ

จํานวน ประเภทวัสดุ ระบุที่มาของวัสดุ
( ื้อมาจากผู�ส�งมอบภายนอก

หรือจัดหาจากภายในองค�กร)ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 วัตถุดิบ วัสดุที่เกี่ยวข�อง
ในกระบวนการ ชิ�นส�วนประกอบ

วัสดุไม�หมุนเวียนที่ ใช�ไป

นํ้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ�า

ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
ลิตร 11,849,400 12,007,362 13,290,417 11,709,758 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

นํ้ามันดีเซลในการใช�ยานพาหนะ ลิตร 20,617,061 20,442,645 21,167,266 20,882,952 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

นํ้ามันหม�อแปลง ลิตร 439,800 973,200 670,218 1,641,600 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

ไฟฟ�าสํานักงาน กิโลวัตต�ช่ัวโมง 119,439,445 113,902,768 130,844,956 139,809,413 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

สาร SF6 (Sulphur Hexafluoride) กิโลกรัม 1,089.80 978.60 560.00 820.00 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

R-22 กิโลกรัม 3,685.85 2,985.72 2,037.62 0.00 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

R-501 กิโลกรัม 5.00 0.00 0.00 0.00 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

R-12 กิโลกรัม 7.00 0.00 27.00 1,454 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

R-123 กิโลกรัม 181.44 0.00 0.00 0.00 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

R-134a กิโลกรัม 155.90 8.30 153.00 32 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

R-32 กิโลกรัม 8.00 17.70 149.00 39 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

R-410A กิโลกรัม 90.00 30.00 387.00 44 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

เสาไฟฟ�าคอนกรีตผลิตเอง ต�น ไม�มี

การเก็บข�อมูล

1,712 1,170 1,825 - - จัดหาจากภายในองค�กร

เสาไฟฟ�าคอนกรีตจัดซื้อ ต�น ไม�มี

การเก็บข�อมูล

18,015 14,786 18,522 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

วัสดุหมุนเวียนที่ ใช�ไป

กระดาษ A4 กิโลกรัม 702,596.54 543,189.50 323,808.58 127,498 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

กระดาษความร�อน (Thermal) กิโลกรัม 74,906.80 107,099.46 214,398.81 6,133,184 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

นํ้าประปา ลูกบาศก�เมตร ไม�มี

การเก็บข�อมูล

1,159,986.44 1,268,641.00 1,513,664 - - จัดหาจากผู�ส�งมอบภายนอก

Planet ข�อมูลการใช�วัสดุที่ ใช�ในการผลิตและบรรจุภัณฑ�ของผลิตภัณฑ�
และบริการขององค�กร [301-1]

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563162 163การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



การจัดการพลังงานของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค [302-1]

หมายเหตุ: ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค�าความร�อนสุทธิ) นํ้ามันดีเซล 10.1167 กิโลวัตต�ชั่วโมง/ลิตร (อ�างอิงจากรายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย  

  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กระทรวงพลังงาน)

นํามันดีเซลในการผลิตไฟฟ�า
ของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

รวมพลังงานที่ ใช� ในการดําเนินงาน
ขององค�กร เพ��ม/(ลด) ร�อยละ

นํามันดีเซล
ในการใช�ยานพาหนะ

ไฟฟ�าสํานักงาน

จํานวนพลังงาน (กิโลวัตต�ชั�วโมง: kWh)
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หน�วย: ล�าน (kWh)

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

119,876,430.00 

119,439,445

208,575,933.78 

121,474,478.90 

113,902,768

206,811,425.25  134,454,718.65 

130,844,956

 214,142,174.37

 118,463,718.43 

139,809,413

 211,265,864.40 

447,891,808.78

442,188,672.15

479,441,849.02

469,538,995.83

ร�อยละ
-1.27

-

ร�อยละ
8.42

ร�อยละ
-2.07

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563164
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G I ontent Inde  [102-55] 

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

G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(s)

G I 101: oundation 2016

General Disclosures

GRI 102:
General 
Disclosures 
2016

102-1  Name of the organi ation 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 organi ation 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 organi ation 

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

G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(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

aterial opics

conomic 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

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563166 167การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)
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G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(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

nti- orruption

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

aterials

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

ner

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 

organi ation

164-165

G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(s)

mplo ment

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

ccupational ealt  and Safet

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  Ha ard 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 in ury 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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G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(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 in uries 160 SDG 3, 

SDG 8, 

SDG 16

rainin  and ducation

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/

เก่ียวกับเรา/

การกํากับดูแล

กิจการท่ีดี

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

G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(s)

ustomer ealt  and Safet

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

ustomer Privac

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

vailabilit  and eliabilit

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 pro ected 

electricity demand over the long term, broken 

down by energy source and regulatory regime

129-133 SDG 7

EU - การเป�ดเผยข�อมูลท่ีเป�นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ�มธุรกิจไฟฟ�า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(s)

Demand-Side ana ement

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

esearc  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

S stem fficienc

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

G I
Standard

Disclosure Pa e
Number(s)

and/or 
U (s)

mission SDG
in a e

to 
Disclosure

Identified
mission(s)

eason(s) 
for 

mission(s)

planation 
for 

mission(s)

Disaster/ mer enc  Plannin  and esponse

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/

เก่ียวกับเรา/

การบริหารความ

ต�อเน่ืองทางธุรกิจ

ของ กฟภ.

SDG 1, 

SDG 11

ccess

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

ber Securit

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 - การเป�ดเผยข�อมูลท่ีเป�นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ�มธุรกิจไฟฟ�า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4EU - การเป�ดเผยข�อมูลท่ีเป�นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ�มธุรกิจไฟฟ�า ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2563172 173การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ. การพัฒนาองค�กรสู�ความยั�งยืน การดําเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ภาคผนวก



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 
urther observations and findings, made during the assurance engagement, are:

• Sta eholder inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from 
PEA’s stakeholders’ engagement process.

• ateriality: 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.  owever, 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.

s. iriya attanasuwan Dated: 1 th une 2021
LR Lead erifier

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22nd loor, Sirinrat Building, 33  Rama I  Road
longton, longtoey, Bangkok 10110 T AILA D

LR reference: BG 00000636

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

 
 

 

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. 
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ีผลการดําเนินงานที่โดดเด�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

ติดตามการดําเนินงานด�านความยั�งยืน
ของการไฟฟ้าส�วนภูมิภาค ได�ท่ี

www.sustainability.pea.co.th

สแกน
เพ�อ่เข�าชมเว็บไซต�

แบบสํารวจความคิดเห็น
รายงานความยั�งยืน

ประจําป� 2563
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

 ท่ีมาของรายงาน [102-48] [102-50] [102-51] [102-52]

 รายงานการพัฒนาความย่ังยืน ประจําป� 2563 นับเป�นฉบับที่ 4 ต�อจากรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจําป� 2562 [102-51] 

ที่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพ่ือเป�ดเผยผลการดําเนินงานประจําป�ขององค�กร

ในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยมีรอบการรายงานแบบรายป� [102-52] ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 [102-50] 

และใช�แนวทางการรายงานตาม GRI Standards และกลุ�มธุรกจิไฟฟ�า (Electric Utilities: EU) ขององค�การแห�งความรเิริม่ว�าด�วยการรายงาน

สากล (Global Reporting Initiative: GRI) ตามเกณฑ�ระดับการเป�ดเผยข�อมูลแบบหลัก (Core Option) [102-54]

 นอกจากนี ้เพ่ือแสดงถงึความมุ�งมัน่ในการพัฒนาอย�างย่ังยืน การไฟฟ�าส�วนภูมภิาคได�เชือ่มโยงการดําเนนิงานเข�ากบัเป�าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 17 ข�อ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค�การสหประชาชาติ และรวบรวมมาแสดงไว�ในรายงานฉบับนี้ด�วย

 ขอบเขตของรายงาน [102-46]

 การเป�ดเผยข�อมูลในรายงานฉบับนี้ แสดงข�อมูลและผลกระทบจากการดําเนินงานตลอดทั้งห�วงโซ�คุณค�าของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุมทั้งสํานักงานใหญ�และส�วนภูมิภาค โรงไฟฟ�า สถานีไฟฟ�า รวมถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง ทั้งนี้

ไม�รวมบริษัทในเครือ

 การให�ความเช่ือมั�นต�อรายงาน [102-56]

 คณะกรรมการ และผู�บริหารระดับสูงของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค มีบทบาทในการติดตาม ให�คําแนะนํา พร�อมทั้งให�ความเห็นชอบและ

ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลสําคัญในรายงานฉบับนี้ เพื่อให�เนื้อหาของรายงานมีความครบถ�วน สมบูรณ� และครอบคลุมการตอบสนอง

ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม

 นอกจากนี้ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคยังได�จัดให�มีการตรวจรับรองรายงานจากหน�วยงานภายนอก (Third Party) ที่มีความเชี่ยวชาญในการ

ตรวจรับรองและให�ความเชื่อมั่นต�อกระบวนการจัดทํารายงาน (External Assurance) เพ่ือเพ่ิมความน�าเชื่อถือและโปร�งใส สอดคล�องตาม

แนวทางการรายงานของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards 

 การยกระดับคุณภาพของการจัดทํารายงาน

 กฟภ. เป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�มสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการพัฒนาความย่ังยืนประจําป�ได� ผ�านทาง

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�อ�าน โดยความคิดเห็นดังกล�าวการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคจะนํามาใช�พัฒนาและยกระดับการจัดทํารายงานการ

พัฒนาความยั่งยืนฉบับถัดไป เพื่อให�สอดคล�องกับความต�องการ/ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

 การสอบถามข�อมูล [102-53]

 หากมีข�อสงสัยหรือข�อแนะนําเพ่ิมเติม สามารถติดต�อฝ�ายสังคมและส่ิงแวดล�อม การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค สํานักงานใหญ� อาคาร LED 

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ�วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 E-mail: analysis.csr@pea.co.th โทรศัพท� 0 2590 9916 

โทรสาร 0 2590 9919
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รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

BRIGHTER
FUTURE

T O W A R D S
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