


สารบัญ 2

สารผู้ว่าการ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การยกระดับไฟฟ้า
ให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล

ผลการดำาเนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
การเก็บรักษาข้อมูล

และความเป็นส่วนตัวลูกค้า

ความทั่วถึงในการ
ได้รับบริการไฟฟ้า

การจัดการพลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์องค์กร 

การกำากับดูแลกิจการ
และการต่อต้านทุจริต

เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน 

การดูแลบุคลากร 

การส่งเสริมความปลอดภัย
ของผู้ใช้ไฟฟ้า

5 กระบวนการหลัก 
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

สู่ความยั่งยืนระดับองค์กร

การประเมินประเด็นการพัฒนา
ความยั่งยืน ที่มีนัยสำาคัญ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การเสริมสร้าง
บุคลากรแห่งอนาคต

การส่งเสริมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
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พื้นที่ให้บริการ 

“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” 
Brightness for Life Quality

โครงสร้างการดำาเนินงานเพ่ือความย่ังยืน

Performance

95.24 คะแนน การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) สำานักงาน ป.ป.ช. 2563 

ร้อยละ 100 ความสำาเร็จของแผนงานพัฒนา กฟภ. 
Customer Journey 

AAA อันดับเครดิตองค์กรที่ได้รับจากทริสเรทติ้ง

2.96 อัตราส่วนการทำากำาไร (Profit Margin)

ร้อยละ 98.24 ปิดข้อร้องเรียนท่ัวไปได้ภายใน 30 วันทำาการ 

2.65 ครั้ง/ราย/ปี  ดัชนีจำานวนคร้ังท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 

57.52 นาที/ราย/ปี ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

ร้อยละ 5.47 ของหน่วยสูญเสียในระบบจำาหน่าย (Loss) 

ร้อยละ 97.50 ความสำาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ร้อยละ 100 ใช้เทคโนโลยี Blockchain
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform) 

ร้อยละ 100 จัดตั้งศูนย์อำานวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
รองรับโรค COVID-19 ในพื้นที่สำานักงานใหญ่ 
และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 

Planet

เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 ความสำาเร็จของแผนงาน การพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)

2,000 ลิตร/วัน แปรรูปขยะพลาสติกและชีวมวล
ที่ปะปนในขยะชุมชนเป็นน้ำามันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล

ร้อยละ 2.07 ลดการใช้พลังงาน ในปี 2563

1,543 เครื่อง จำานวนเครื่องปรับอากาศที่เปลี่ยนเป็น
ระบบ Inverter ไม่ทำาลายชั้นโอโซนและลดผลกระทบ
ต่อภาวะโลกร้อน

200,000 kg CO
2
eq ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  

จากการดำาเนินงาน Green Office 

People

4.32 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงาน

4.34 ความรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

4.3945 คะแนน ความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการดำาเนินงานของ กฟภ. 

ร้อยละ 100 ความสำาเร็จของแผนการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล 

55,929 ครัวเรือน จำานวนที่ได้ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

0 ข้อร้องเรียน ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ที่ ไม่เป็นธรรม

89 แห่ง ปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ใกล้อาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 

0.1166 ดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index: √DI) 
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สารผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 ปีี	2563	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ก้าวสู่่
ทศวรรษท่�	7	อย่่่างมิ่�นคงและย่่�งย่ืน	โด้ย่พั่ฒนาจาก	
“ความิเชื่ื�อมิ่�น”	สู่่่	“ความิไว้้วางใจ”	ตลอด้ระย่ะเวลา
กว่า	60	ปีีีท่�ผ่่านมิา	เรามิ่่งมิ่�นพั่ฒนาการให้้้บริการ
อย่่่างเต็มิศ่กย่ภูาพั	เพัื�อย่กระด้่บค่ณภูาพัชื่่วิตให้้้ก่บ
คนไทย่ได้้้เข้้้าถึึงพัล่งงานไฟฟ้้า	ด้่งน่�น	การวางแผ่น
พั่ฒนาระบบไฟฟ้า	 เพัื�อก้าวสู่่ย่่คด้ิจิท่ล	 “Digital	
Utility”	จึงเปี็็นเปี้าห้มิาย่ท่�ท้้าทาย่	โด้ย่การส่ร้้าง
ระบบและกลไกเพัื�อนำาศ่กย่ภูาพัข้องพัน่กงาน 
มิาใชื่้้ให้้้เกิด้ปีระโย่ชื่น์สู่งส่่ด้ต่่อองค์์กร	การพั่ฒนา
พัน่กงานด้้านท่กษะความิรู้ความิส่ามิารถึ	(Hard	Skill)	
และทก่ษะทางอารมิณ์	์(Soft	Skill)	การส่่่งเส่รมิิและ
ข้ย่าย่ผ่ลการใช้ื่้งานนว่ตกรรมิอย่่่างเป็ีนระบบ	และ
การส่นบ่ส่นน่การด้ำาเนนิงานข้ององค์ก์รให้้ม้ิผ่่ลผ่ลติ
ท่�สู่งข้ึ�นภูาย่ใต้	7	 ปีัจจ่ย่ข้่บเคลื�อนค่านิย่มิและ
ว่ฒนธรรมิองค์์กร	ห้รือ	TRUSTED:
T - TECHNOLOGY SAVVY: ทน่โลก	เรย่่นรู้	้เข้า้ใจ	
ปีระย่่กต์ใชื่้เทคโนโลย่่และองค์ความิรู้ให้มิ่
R - RUSH TO SERVICE: บริการด้้้วย่ใจ	รวด้เร็ว	
เปี็นธรรมิ	ท่นส่มิ่ย่	ใส่่่ใจผู่้ร่บบริการ
U - UNDER GOOD GOVERNANCE: ซื่ื�อส่ต่ย่์ส่์่จริต	
มิ่จิตร่บผ่ิด้ชื่อบ	โปีร่่งใส่ตรวจส่อบได้้้	ต่่อต้านท่จริต	
ย่ึด้ห้ล่กปีร่ชื่ญาเศรษฐกิจพัอเพั่ย่ง
S - SPECIALIST: รอบรู้ ้	 เชื่่�ย่วชื่าญในงานท่�ทำา	 
แบ่งปีััน	ส่ร้้างส่รรค์์และพั่ฒนา
T - TEAMWORK: มิ่่งมิ่�นทำางานเป็ีนท่มิ	มิ่นำ�าใจ	 
เปีิด้ใจกว้าง	แบ่งปีันท่กษะ
E - ENGAGEMENT: ร่กองค์กร	ท่่มิเท	เส่่ย่ส่ละ	 
ทำางานอย่่างเต็มิกำาล่งความิส่ามิารถึ	พัร้อมิร่บ 
การเปีล่�ย่นแปีลง
D - DATA DRIVEN: ศึกษา	เข้้าใจ	ใชื่้้ปีระโย่ชื่น์ 
จากข้้อมิูล	ข้่บเคลื�อนภูารกิจองค์์กร

	 ส่ำาห้ร่ บปีี ท่� ผ่่ านมิาในชื่่ ว งส่ถึานการณ์ 
การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติด้เชื่ื�อไวร่ส่โคโรนา	2019	
(COVID-19)	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้เตร่ย่มิ 
ความิพัร้อมิในท่กส่ถึานการณ์	 ด้้วย่การปีร่บ 
แผ่นกลย่่ทธ์ในการด้ำาเนินงานและนำาเทคโนโลย่่
ด้ิจิท่ลเข้้ามิาเส่ริมิเพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัในการทำางาน	
อาทิ	การให้้บริการแก่ลูกค้าและผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่
ในภูาคส่่วนต่าง	ๆ 	โด้ย่ย่ง่คงยึ่ด้ม่ิ�นอยู่บ่นพัื�นฐานข้อง
ความิย่่�งย่ืนควบคู่ก่บการบริห้ารจ่ด้การความิเส่่�ย่ง	
เพืั�อรองร่บก่บปัีจจ่ย่ท่�เปีล่�ย่นแปีลงต่าง	ๆ	พัร้อมิก่นน่�	
การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ตระห้น่กถึึงการชื่่วย่เห้ลือ
ปีระชื่าชื่นในช่ื่วงส่ถึานการณด์้ง่กล่าว	ด้้วย่มิาตรการ
ชื่่วย่เห้ลือค่าไฟฟ้าเพัื�อลด้ภูาระค่าครองชื่่พัข้อง
ปีระชื่าชื่น
	 พัร้อมิท่�งได้้เตร่ย่มิจ่ด้ทำาแผ่นรองร่บส่ถึานะ
ทางการเงินท่�งในระย่ะส่่�นและระย่ะย่าวเพัื�อให้้
ปีระชื่าชื่นได้้ร่บปีระโย่ชื่น์สู่งส่่ด้
	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคข้อย่ืนย่่นว่า	 เราด้ำาเนิน
ธ่รกิจอยู่่เค่ย่งข้้างคนไทย่เพืั�อส่่่งมิอบค่ณภูาพัช่ื่วิตท่�ด่้
ให้้แก่ปีระชื่าชื่น	 และพัร้อมิก้าวสู่่การเปี็ ็นผู่้นำา 
ในธ่รกิจพัล่งงานท่�เปี็นกำาล่งส่ำาค่ญในการพ่ัฒนา
เศรษฐกิจ	ส่่งคมิ	และส่ิ�งแวด้ล้อมิข้องปีระเทศ 
อย่่่างย่่�งย่ืนต่่อไปี

“มิ่่งสู่่องค์กรท่�เปี็็นเลิศด้้านธ่รกิจพัล่งงานไฟฟ้้า	
ตอบส่นองความิคาด้ห้ว่งข้องลูกค้้า	

ร่วมิส่ร้้างค่ณค่าสู่่ส่่งคมิและส่ิ�งแวด้ล้้อมิ
ด้้วย่เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล”

(นาย่ส่มิพังษ์	ปีร่เปีรมิ)
ผู่้ว่าการการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

โรงไฟฟ้าเอกชน
ขนาดเล็กมาก (VSPP)

การไฟฟ้าฝ�ายผลิต
แห่งประเทศไทย (EGAT)

สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
115 kV

 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คอนโดมิเนียม

 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า

สายส่ง
ระบบจำหน่าย

อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย
ท่ีพักอาศัย

หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบจำหน่าย

 ผลิตไฟฟ้า
(Generator)

ส่งไฟฟ้า
(Transmission)

จำหน่ายไฟฟ้า
(Distribution)

บริการ
(Service)

การผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย�
ท่ีติดตั�งบนหลังคา
(Solar Rooftop)

380/220 V

22 - 33 kV

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



สารผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 ปีี	2563	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ก้าวสู่่
ทศวรรษท่�	7	อย่่่างมิ่�นคงและย่่�งย่ืน	โด้ย่พั่ฒนาจาก	
“ความิเชื่ื�อมิ่�น”	สู่่่	“ความิไว้้วางใจ”	ตลอด้ระย่ะเวลา
กว่า	60	ปีีีท่�ผ่่านมิา	เรามิ่่งมิ่�นพั่ฒนาการให้้้บริการ
อย่่่างเต็มิศ่กย่ภูาพั	เพัื�อย่กระด้่บค่ณภูาพัชื่่วิตให้้้ก่บ
คนไทย่ได้้้เข้้้าถึึงพัล่งงานไฟฟ้้า	ด้่งน่�น	การวางแผ่น
พั่ฒนาระบบไฟฟ้า	 เพัื�อก้าวสู่่ย่่คด้ิจิท่ล	 “Digital	
Utility”	จึงเปี็็นเปี้าห้มิาย่ท่�ท้้าทาย่	โด้ย่การส่ร้้าง
ระบบและกลไกเพัื�อนำาศ่กย่ภูาพัข้องพัน่กงาน 
มิาใชื่้้ให้้้เกิด้ปีระโย่ชื่น์สู่งส่่ด้ต่่อองค์์กร	การพั่ฒนา
พัน่กงานด้้านท่กษะความิรู้ความิส่ามิารถึ	(Hard	Skill)	
และทก่ษะทางอารมิณ์	์(Soft	Skill)	การส่่่งเส่รมิิและ
ข้ย่าย่ผ่ลการใช้ื่้งานนว่ตกรรมิอย่่่างเป็ีนระบบ	และ
การส่นบ่ส่นน่การด้ำาเนนิงานข้ององค์ก์รให้้ม้ิผ่่ลผ่ลติ
ท่�สู่งข้ึ�นภูาย่ใต้	7	 ปีัจจ่ย่ข้่บเคลื�อนค่านิย่มิและ
ว่ฒนธรรมิองค์์กร	ห้รือ	TRUSTED:
T - TECHNOLOGY SAVVY: ทน่โลก	เรย่่นรู้	้เข้า้ใจ	
ปีระย่่กต์ใชื่้เทคโนโลย่่และองค์ความิรู้ให้มิ่
R - RUSH TO SERVICE: บริการด้้้วย่ใจ	รวด้เร็ว	
เปี็นธรรมิ	ท่นส่มิ่ย่	ใส่่่ใจผู่้ร่บบริการ
U - UNDER GOOD GOVERNANCE: ซื่ื�อส่ต่ย่์ส่์่จริต	
มิ่จิตร่บผ่ิด้ชื่อบ	โปีร่่งใส่ตรวจส่อบได้้้	ต่่อต้านท่จริต	
ย่ึด้ห้ล่กปีร่ชื่ญาเศรษฐกิจพัอเพั่ย่ง
S - SPECIALIST: รอบรู้ ้	 เชื่่�ย่วชื่าญในงานท่�ทำา	 
แบ่งปีััน	ส่ร้้างส่รรค์์และพั่ฒนา
T - TEAMWORK: มิ่่งมิ่�นทำางานเป็ีนท่มิ	มิ่นำ�าใจ	 
เปีิด้ใจกว้าง	แบ่งปีันท่กษะ
E - ENGAGEMENT: ร่กองค์กร	ท่่มิเท	เส่่ย่ส่ละ	 
ทำางานอย่่างเต็มิกำาล่งความิส่ามิารถึ	พัร้อมิร่บ 
การเปีล่�ย่นแปีลง
D - DATA DRIVEN: ศึกษา	เข้้าใจ	ใชื่้้ปีระโย่ชื่น์ 
จากข้้อมิูล	ข้่บเคลื�อนภูารกิจองค์์กร

	 ส่ำาห้ร่ บปีี ท่� ผ่่ านมิาในชื่่ ว งส่ถึานการณ์ 
การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติด้เชื่ื�อไวร่ส่โคโรนา	2019	
(COVID-19)	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้เตร่ย่มิ 
ความิพัร้อมิในท่กส่ถึานการณ์	 ด้้วย่การปีร่บ 
แผ่นกลย่่ทธ์ในการด้ำาเนินงานและนำาเทคโนโลย่่
ด้ิจิท่ลเข้้ามิาเส่ริมิเพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัในการทำางาน	
อาทิ	การให้้บริการแก่ลูกค้าและผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่
ในภูาคส่่วนต่าง	ๆ 	โด้ย่ย่ง่คงยึ่ด้มิ่�นอยู่บ่นพัื�นฐานข้อง
ความิย่่�งย่ืนควบคู่ก่บการบริห้ารจ่ด้การความิเส่่�ย่ง	
เพืั�อรองร่บก่บปัีจจ่ย่ท่�เปีล่�ย่นแปีลงต่าง	ๆ	พัร้อมิก่นน่�	
การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ตระห้น่กถึึงการชื่่วย่เห้ลือ
ปีระชื่าชื่นในช่ื่วงส่ถึานการณด์้ง่กล่าว	ด้ว้ย่มิาตรการ
ชื่่วย่เห้ลือค่าไฟฟ้าเพัื�อลด้ภูาระค่าครองชื่่พัข้อง
ปีระชื่าชื่น
	 พัร้อมิท่�งได้้เตร่ย่มิจ่ด้ทำาแผ่นรองร่บส่ถึานะ
ทางการเงินท่�งในระย่ะส่่�นและระย่ะย่าวเพัื�อให้้
ปีระชื่าชื่นได้้ร่บปีระโย่ชื่น์สู่งส่่ด้
	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคข้อย่ืนย่่นว่า	 เราด้ำาเนิน
ธ่รกิจอยู่่เค่ย่งข้้างคนไทย่เพืั�อส่่่งมิอบค่ณภูาพัช่ื่วิตท่�ด่้
ให้้แก่ปีระชื่าชื่น	 และพัร้อมิก้าวสู่่การเปี็ ็นผู่้นำา 
ในธ่รกิจพัล่งงานท่�เปี็นกำาล่งส่ำาค่ญในการพ่ัฒนา
เศรษฐกิจ	ส่่งคมิ	และส่ิ�งแวด้ล้อมิข้องปีระเทศ 
อย่่่างย่่�งย่ืนต่่อไปี

“มิ่่งสู่่องค์กรท่�เปี็็นเลิศด้้านธ่รกิจพัล่งงานไฟฟ้้า	
ตอบส่นองความิคาด้ห้ว่งข้องลูกค้้า	

ร่วมิส่ร้้างค่ณค่าสู่่ส่่งคมิและส่ิ�งแวด้ล้้อมิ
ด้้วย่เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล”

(นาย่ส่มิพังษ์	ปีร่เปีรมิ)
ผู่้ว่าการการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

โรงไฟฟ้าเอกชน
ขนาดเล็กมาก (VSPP)

การไฟฟ้าฝ�ายผลิต
แห่งประเทศไทย (EGAT)

สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
115 kV

 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คอนโดมิเนียม

 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า

สายส่ง
ระบบจำหน่าย

อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย
ท่ีพักอาศัย

หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบจำหน่าย

 ผลิตไฟฟ้า
(Generator)

ส่งไฟฟ้า
(Transmission)

จำหน่ายไฟฟ้า
(Distribution)

บริการ
(Service)

การผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย�
ท่ีติดตั�งบนหลังคา
(Solar Rooftop)

380/220 V

22 - 33 kV

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



พื้นที่ ให้บริการ 
	 การไฟฟา้ส่ว่นภููมิภิูาคมิสี่ำานักงานใหญ่ต่ั้ั�งอยูู่ท่ี่ี�	เลขที่ี�	200	ถนนงามิวงศ์ว์าน	แขวงลาดยู่าว	เขตั้จตั้จุกัร	
กรุงเที่พมิหานคร	10900	และรับผิิดชอบจำาหน่ายู่ไฟฟ้าในพ้�นที่ี�	74	จังหวัดของประเที่ศ์ไที่ยู่	ยู่กเว้น
กรงุเที่พมิหานคร	นนที่บรีุ	และส่มิทุี่รปราการ	ซึ่่�งคิดเปน็รอ้ยู่ละ	99.98	ของพ้�นทีี่�ประเที่ศ์ไที่ยู่	หรอ้ประมิาณ	
510,000	ตั้ารางกิโลเมิตั้ร	มิีจำานวนผิู้ใช้ไฟฟ้า	20,732,911	รายู่	

จำานวนสำานักงานบริการประชาชน

ผู้ใช้ไฟฟ้า
ปี 2559 
(ราย)

ปี 2560
(ราย)

ปี 2561
(ราย)

ปี 2562
(ราย)

ปี 2563
(ราย)

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

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

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

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

ราชการและรัฐวิส่าหกิจ - - - 295,208 299,838

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

ภาคเหนือ

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 42 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 86 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 120 แห่ง
ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 17 แห่ง
โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 13 แห่ง
สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 143 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 45 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 85 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 189 แห่ง
ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 18 แห่ง
โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 4 แห่ง
สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 137 แห่ง

ภาคกลาง

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 64 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 52 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 64 แห่ง
ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 27 แห่ง
โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 13 แห่ง
สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 309 แห่ง

ภาคใต้

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�เขต จำ�นวน 3 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�จังหวัด/อำ�เภอ จำ�นวน 44 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข� จำ�นวน 62 แห่ง
สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส�ข�ย่อย จำ�นวน 93 แห่ง
ศูนย์บริก�ร PEA Shop จำ�นวน 23 แห่ง
โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก จำ�นวน 15 แห่ง
สถ�นีไฟฟ้� จำ�นวน 127 แห่ง

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 25634



พื้นที่ ให้บริการ 
	 การไฟฟา้ส่ว่นภููมิภิูาคมิส่่ำานก่งานให้ญต่่�งอยู่ท่่�	เลข้ท่�	200	ถึนนงามิวงศว์าน	แข้วงลาด้ย่าว	เข้ตจตจ่ก่ร	
กรุงเทพัมิห้านคร	10900	และร่บผ่ิด้ชื่อบจำาห้น่าย่ไฟฟ้าในพัื�นท่�	74	จ่งห้ว่ด้ข้องปีระเทศไทย่	ย่กเว้น
กรงุเทพัมิห้านคร	นนทบร่	่และส่มิท่รปีราการ	ซื่ึ�งคดิ้เปีน็รอ้ย่ละ	99.98	ข้องพัื�นท่�ปีระเทศไทย่	ห้รอืปีระมิาณ	
510,000	ตารางกิโลเมิตร	มิ่จำานวนผู่้ใชื่้ไฟฟ้า	20,732,911	ราย่	

จำานวนสำานักงานบริการประชาชน

ผู้ใช้ไฟฟ้า
ปี 2559 
(ราย)

ปี 2560
(ราย)

ปี 2561
(ราย)

ปี 2562
(ราย)

ปี 2563
(ราย)

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

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

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

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

ราชื่การและร่ฐวิส่าห้กิจ - - - 295,208 299,838

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

ภาคเหนือ

สำานักงานการไฟฟ้าเขต จำานวน 3 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำาเภอ จำานวน 42 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขา จำานวน 86 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำานวน 120 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำานวน 17 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำานวน 13 แห่ง
สถานีไฟฟ้า จำานวน 143 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำานักงานการไฟฟ้าเขต จำานวน 3 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำาเภอ จำานวน 45 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขา จำานวน 85 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำานวน 189 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำานวน 18 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำานวน 4 แห่ง
สถานีไฟฟ้า จำานวน 137 แห่ง

ภาคกลาง

สำานักงานการไฟฟ้าเขต จำานวน 3 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำาเภอ จำานวน 64 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขา จำานวน 52 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำานวน 64 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำานวน 27 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำานวน 13 แห่ง
สถานีไฟฟ้า จำานวน 309 แห่ง

ภาคใต้

สำานักงานการไฟฟ้าเขต จำานวน 3 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำาเภอ จำานวน 44 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขา จำานวน 62 แห่ง
สำานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำานวน 93 แห่ง
ศูนย์บริการ PEA Shop จำานวน 23 แห่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำานวน 15 แห่ง
สถานีไฟฟ้า จำานวน 127 แห่ง

จำานวนรวมพนักงานจำาแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน 

กลุ่มพนักงาน 

กลุ่มลูกจ้าง

ปี 2559 
ร้อยละ

ส่ำาน่กงานให้ญ่
4,137 คน

ภูาคเห้นือ
6,099 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
6,980 คน

ภูาคกลาง
7,268 คน

ภูาคใต้
5,624 คน

รวม 30,108 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
4,105 คน

ภูาคเห้นือ
6,023 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
6,912 คน

ภูาคกลาง
7,196 คน

ภูาคใต้
5,599 คน

รวม 29,835 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
4,040 คน

ภูาคเห้นือ
5,769 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
6,786 คน

ภูาคกลาง
7,054 คน

ภูาคใต้
5,435 คน

รวม 29,084 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
4,128 คน

ภูาคเห้นือ
5,926 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
6,944 คน

ภูาคกลาง
7,103 คน

ภูาคใต้
5,558 คน

รวม 29,659 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
3,917 คน

ภูาคเห้นือ
5,572 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
6,610 คน

ภูาคกลาง
6,953 คน

ภูาคใต้
5,320 คน

รวม 28,372 คน

ปี 2560
ร้อยละ

ปี 2561 
ร้อยละ

ปี 2562
ร้อยละ

ปี 2563 
ร้อยละ

ปี 2559 
ร้อยละ

ส่ำาน่กงานให้ญ่
248 คน

ภูาคเห้นือ
1,211 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
1,350 คน

ภูาคกลาง
1,723 คน

ภูาคใต้
1,234 คน

รวม 5,766 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
249 คน

ภูาคเห้นือ
1,169 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
1,440 คน

ภูาคกลาง
1,704 คน

ภูาคใต้
1,264 คน

รวม 5,826 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
168 คน

ภูาคเห้นือ
1,163 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
1,525 คน

ภูาคกลาง
1,693 คน

ภูาคใต้
1,312 คน

รวม 5,861 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
167 คน

ภูาคเห้นือ
1,233 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
1,421 คน

ภูาคกลาง
1,752 คน

ภูาคใต้
1,300 คน

รวม 5,873 คน

ส่ำาน่กงานให้ญ่
170 คน

ภูาคเห้นือ
1,212 คน

ภูาคตะว่นออกเฉ่ีย่งเห้นือ
1,564 คน

ภูาคกลาง
1,775 คน

ภูาคใต้
1,342 คน

รวม 6,063 คน

ปี 2560
ร้อยละ

ปี 2561 
ร้อยละ

ปี 2562
ร้อยละ

ปี 2563 
ร้อยละ

	ห้มิาย่เห้ต่:	 ลููกจ้้าง	ห้มิาย่ถึึง	 ลูกจ้างราย่เดื้อน	ผู่้ซื่ึ�งตกลงทำางานให้้แก่นาย่จ้าง	เพัื�อร่บค่าจ้างเป็ีนราย่เดื้อน	ซื่ึ�งจ้างตามิแผ่นอ่ตรากำาล่ง	รวมิถึึงจ้างปีระจำาส่ำาน่ก 
ผู่้ว่าการ,	ส่ำาน่กรองผู่้ว่าการ	และส่ำาน่กผู่้ชื่่วย่ผู่้ว่าการ	เชื่่น	พัน่กงานข้่บรถึย่นต์	แมิ่บ้าน	เปี็นต้น

เพัศชื่าย่	74.10

เพัศห้ญิง	25.90

เพัศชื่าย่	73.75

เพัศห้ญิง	26.25

เพัศชื่าย่	73.71

เพัศห้ญิง	26.29

เพัศชื่าย่	73.82

เพัศห้ญิง	26.18

เพัศชื่าย่	73.88

เพัศห้ญิง	26.12

เพัศชื่าย่	66.06

เพัศห้ญิง	33.94

เพัศชื่าย่	66.62

เพัศห้ญิง	33.38

เพัศชื่าย่	66.66

เพัศห้ญิง	33.34

เพัศชื่าย่	66.73

เพัศห้ญิง	33.27

เพัศชื่าย่	66.75

เพัศห้ญิง	33.25

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 25634 5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงท่ีสร้างข้ึน
และจำาหน่ายออก

(Direct Economic Value 
Generated and Distributed)

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)

ปี 2563
(ล้านบาท)

(1) มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

ราย่ได้้	
(Revenues)

482,963.42 499,253.86 519,767.94 490,109.53

(2) มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีจำาหน่ายออก (Economic Value Distributed)

ต้นท่นการด้ำาเนินงาน	
(Operating	Costs)

428,118.63 451,684.60 475,679.05 453,831.40

ค่าจ้างและผ่ลปีระโย่ชื่น์พัน่กงาน
(Employee	Wages	and	
Benefits)

24,662.89 23,849.55 27,397.41 	22,264.78

เงินท่�ชื่ำาระแก่เจ้าข้องเงินท่น
(Payments	to	Providers	of	
Capital)

3,056.45 2,903.44 2,657.44 	2,740.18

เงินท่�ชื่ำาระให้้แก่ร่ฐ	
(Payments	to	Government)

13,857.00 13,350.00 6,715.00 11,343.52

การลงท่นในช่ื่มิชื่น	
(Community	Investment)

294.54 262.09 739.36 	777.17

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

12,973.91 7,204.18 6,579.68 	(847.52)

ห้มิาย่เห้ต่:	อ้างอิง	https://www.pea.co.th/เก่�ย่วก่บเรา/ผ่ลการด้ำาเนินงาน/งบการเงินและผ่ลปีระกอบการ

ยุทธศาสตร์องค์กร 
	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ทบทวนแผ่นย่่ทธศาส่ตร์
การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	พั.ศ.	2563	-	2567	โด้ย่
กำาห้นด้เป้ีาห้มิาย่ระย่ะย่าว	10	 ปีีโด้ย่ม่่ิงเน้น 
เปี็นองค์กรชื่่�นนำาท่�ท่นส่มิ่ย่ในระด้่บภููมิิภูาค	 ม่่ิงมิ่�น
ให้้บริการพัล่งงานไฟฟ้าและธ่รกิจเก่�ย่วเนื�อง 
อย่่างครบวงจร	 ท่�มิ่ปีระสิ่ทธิภูาพั	 เชื่ื�อถึือได้	้ 
เพัื�อพ่ัฒนาค่ณภูาพัชื่่วิต	 เศรษฐกิจ	 และส่่งคมิ 
อย่่างย่่�งย่ืน	ตามิแนวทางส่ากลข้อง	UN	SDGs	
(United	Nations	Sustainable	Development	Goals)	

มิติเศรษฐกิจ 
Economic

มิติสังคม
Social

มิติส่ิงแวดล้อม 
Environment

รวมิท่�งกรอบแนวปีฏิิบ่ติท่�ด้่ข้อง	DJSI	(The	Down	
Jones	Sustainability	Indices)	 โด้ย่มิ่เปี้าห้มิาย่ 
ท่�ส่ำาค่ญ	คือ	การบรรล่เปี้าห้มิาย่ใน	3	มิิติ	 ได้้แก่	 
มิิติเศรษฐกิจ	(Economic)	มิิติส่่งคมิ	(Social)	และ
มิิติส่ิ�งแวด้ล้อมิ	(Environment)	นอกจากน่�ย่่งให้้
ความิส่ำาค่ญในการวิเคราะห้์และกำาห้นด้ปัีจจ่ย่ 
ข้บ่เคลื�อนความิย่่�งย่นื	รวมิท่�งการกำาห้นด้และส่ื�อส่าร
แผ่นงานสู่่ความิย่่�งย่ืนข้ององค์กร

การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 25636 7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงท่ีสร้างข้ึน
และจำาหน่ายออก

(Direct Economic Value 
Generated and Distributed)

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)

ปี 2563
(ล้านบาท)

(1) มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

ราย่ได้้	
(Revenues)

482,963.42 499,253.86 519,767.94 490,109.53

(2) มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีจำาหน่ายออก (Economic Value Distributed)

ต้นท่นการด้ำาเนินงาน	
(Operating	Costs)

428,118.63 451,684.60 475,679.05 453,831.40

ค่าจ้างและผ่ลปีระโย่ชื่น์พัน่กงาน
(Employee	Wages	and	
Benefits)

24,662.89 23,849.55 27,397.41 	22,264.78

เงินท่�ชื่ำาระแก่เจ้าข้องเงินท่น
(Payments	to	Providers	of	
Capital)

3,056.45 2,903.44 2,657.44 	2,740.18

เงินท่�ชื่ำาระให้้แก่ร่ฐ	
(Payments	to	Government)

13,857.00 13,350.00 6,715.00 11,343.52

การลงท่นในช่ื่มิชื่น	
(Community	Investment)

294.54 262.09 739.36 	777.17

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

12,973.91 7,204.18 6,579.68 	(847.52)

ห้มิาย่เห้ต่:	อ้างอิง	https://www.pea.co.th/เก่�ย่วก่บเรา/ผ่ลการด้ำาเนินงาน/งบการเงินและผ่ลปีระกอบการ

ยุทธศาสตร์องค์กร 
	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคได้้ทบทวนแผ่นย่่ทธศาส่ตร์
การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค	พั.ศ.	2563	-	2567	โด้ย่
กำาห้นด้เป้ีาห้มิาย่ระย่ะย่าว	10	 ปีีโด้ย่ม่่ิงเน้น 
เปี็นองค์กรชื่่�นนำาท่�ท่นส่มิ่ย่ในระด้่บภููมิิภูาค	 ม่่ิงมิ่�น
ให้้บริการพัล่งงานไฟฟ้าและธ่รกิจเก่�ย่วเนื�อง 
อย่่างครบวงจร	 ท่�มิ่ปีระสิ่ทธิภูาพั	 เชื่ื�อถึือได้	้ 
เพัื�อพั่ฒนาค่ณภูาพัชื่่วิต	 เศรษฐกิจ	 และส่่งคมิ 
อย่่างย่่�งย่ืน	ตามิแนวทางส่ากลข้อง	UN	SDGs	
(United	Nations	Sustainable	Development	Goals)	

มิติเศรษฐกิจ 
Economic

มิติสังคม
Social

มิติส่ิงแวดล้อม 
Environment

รวมิท่�งกรอบแนวปีฏิิบ่ติท่�ด้่ข้อง	DJSI	(The	Down	
Jones	Sustainability	Indices)	 โด้ย่มิ่เปี้าห้มิาย่ 
ท่�ส่ำาค่ญ	คือ	การบรรล่เปี้าห้มิาย่ใน	3	มิิติ	 ได้้แก่	 
มิิติเศรษฐกิจ	(Economic)	มิิติส่่งคมิ	(Social)	และ
มิิติส่ิ�งแวด้ล้อมิ	(Environment)	นอกจากน่�ย่่งให้้
ความิส่ำาค่ญในการวิเคราะห้์และกำาห้นด้ปีัจจ่ย่ 
ข้บ่เคลื�อนความิย่่�งย่นื	รวมิท่�งการกำาห้นด้และส่ื�อส่าร
แผ่นงานสู่่ความิย่่�งย่ืนข้ององค์กร

การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 25636 7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S02 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization 

กลยุทธ์
•	 	OM1	การเพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัและ 

ความิน่าเชื่ื�อถึือข้องระบบจำาห้น่าย่
•	 	OM2	การเส่ริมิส่ร้างศ่กย่ภูาพัข้องระบบ

จำาห้น่าย่โด้ย่	Smart	Grid
•	 	OM3	เพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัในการบริห้าร

ส่ินทร่พัย่์
•	 	OM4	ปีร่บปีรุงกระบวนการด้ำาเนินงาน 

ให้้มิ่ปีระส่ิทธิภูาพัโด้ย่ให้้ครอบคล่มิ 
ท่�งห้่วงโซื่่อ่ปีทาน

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
•	 	S3	มิ่การจำาห้น่าย่ไฟฟ้าท่�ได้้ค่ณภูาพั 

ในระด้่บชื่่�นนำาข้องภููมิิภูาค
•	 	S4	การบริห้ารและจ่ด้ส่รรส่ินทร่พัย่์	 

และส่ร้างความิมิ่�นคงทางการเงิน
•	 	S5	ปีร่บโครงส่ร้างองค์กรให้้มิ่ความิ

คล่องต่วส่อด้คล้องก่บความิต้องการ
ข้องธ่รกิจโด้ย่ใช้ื่ปีระโย่ชื่น์จากพ่ันธมิิตร

ความสำาเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการทำางานขององค์กร
(Digital Operational Excellence) 
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

 ดัชนีจำานวนครั้ง
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

อยู่ที่ 2.65 
จากเป้าหมายที่ 2.74 ครั้ง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลา
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 

อยู่ที่ 57.52 
จากเป้าหมายที่ 57.58 นาที/ราย/ปี

ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
ในระบบจำาหน่าย (Loss) 

อยู่ที่ร้อยละ 5.47 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 5.54

ความสำาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

อยู่ที่ร้อยละ 97.50 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

 ความสำาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform) 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผน 
Asset Management Roadmap 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

 ความสำาเร็จของการดำาเนินการตาม 
Service Level Agreement (SLA)
ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการ
ระดับหน่วยงาน

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

ความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อยู่ที่ระดับ 

4.4172 
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.39 

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S01 ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
•	 	OC1	วิเคราะห้์	GAP	และแนวทางการ

ผ่ล่กด้่นองค์กรสู่่ความิย่่�งย่ืน
•	 	OC2	การวิเคราะห้์และกำาห้นด้แนวทาง

ตอบส่นองความิต้องการ	ความิคาด้ห้ว่ง	
และความิก่งวลข้องผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่

•	 	RS1	ส่น่บส่น่นการใชื่้พัล่งงาน 
อย่่างมิ่ปีระส่ิทธิภูาพั

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
•	 	S1	ส่ร้างการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคให้้

เติบโตอย่่างย่่�งย่ืน	ตามิกรอบ	SDGs	
และแนวปีฏิิบ่ติท่�ด้่ข้องส่ากล	OECD	
และ	DJSI

•	 	S2	การให้้ความิส่ำาค่ญ	และตอบส่นอง 
ต่อกล่่มิผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่

คะแนนประเมิน ITA อยู่ที่ 95.24 คะแนน 
เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปการ
และเป็น อันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จากเป้าหมายที่ 85 - 100 คะแนน (ระดับ A - AA)
หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

ความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
เพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืน 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย 
(Disabling Injury Index: √DI)

อยู่ที่ 0.1166
จากเป้าหมายที่ 0.0978

ความสำาเร็จเพื่อยกระดับการดำาเนินงาน
ให้ ได้ตามมาตรฐาน OECD, DJSI 
และเกณฑ์การกำากับดูแลของ สคร. 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

ความสำาเร็จในการยกระดับ
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

จำานวนหน่วย (GWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 

อยู่ที่ 85.84 ล้านหน่วย จากเป้าหมายที่ 80 ล้านหน่วย

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ผลสำารวจความพึงพอใจ
ในการดำาเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ 
กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน
และกลุ่มลูกค้า

อยู่ที่ 4.28
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.00

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 25638 9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S02 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization 

กลยุทธ์
•	 	OM1	การเพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัและ 

ความิน่าเชื่ื�อถึือข้องระบบจำาห้น่าย่
•	 	OM2	การเส่ริมิส่ร้างศ่กย่ภูาพัข้องระบบ

จำาห้น่าย่โด้ย่	Smart	Grid
•	 	OM3	เพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัในการบริห้าร

ส่ินทร่พัย่์
•	 	OM4	ปีร่บปีรุงกระบวนการด้ำาเนินงาน 

ให้้มิ่ปีระส่ิทธิภูาพัโด้ย่ให้้ครอบคล่มิ 
ท่�งห้่วงโซื่่อ่ปีทาน

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
•	 	S3	มิ่การจำาห้น่าย่ไฟฟ้าท่�ได้้ค่ณภูาพั 

ในระด้่บชื่่�นนำาข้องภููมิิภูาค
•	 	S4	การบริห้ารและจ่ด้ส่รรส่ินทร่พัย่์	 

และส่ร้างความิมิ่�นคงทางการเงิน
•	 	S5	ปีร่บโครงส่ร้างองค์กรให้้มิ่ความิ

คล่องต่วส่อด้คล้องก่บความิต้องการ
ข้องธ่รกิจโด้ย่ใช้ื่ปีระโย่ชื่น์จากพ่ันธมิิตร

ความสำาเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการทำางานขององค์กร
(Digital Operational Excellence) 
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

 ดัชนีจำานวนครั้ง
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

อยู่ที่ 2.65 
จากเป้าหมายที่ 2.74 ครั้ง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลา
ที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 

อยู่ที่ 57.52 
จากเป้าหมายที่ 57.58 นาที/ราย/ปี

ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
ในระบบจำาหน่าย (Loss) 

อยู่ที่ร้อยละ 5.47 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 5.54

ความสำาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

อยู่ที่ร้อยละ 97.50 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

 ความสำาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform) 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผน 
Asset Management Roadmap 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

 ความสำาเร็จของการดำาเนินการตาม 
Service Level Agreement (SLA)
ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการ
ระดับหน่วยงาน

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

ความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อยู่ที่ระดับ 

4.4172 
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.39 

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S01 ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
•	 	OC1	วิเคราะห้์	GAP	และแนวทางการ

ผ่ล่กด้่นองค์กรสู่่ความิย่่�งย่ืน
•	 	OC2	การวิเคราะห้์และกำาห้นด้แนวทาง

ตอบส่นองความิต้องการ	ความิคาด้ห้ว่ง	
และความิก่งวลข้องผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่

•	 	RS1	ส่น่บส่น่นการใชื่้พัล่งงาน 
อย่่างมิ่ปีระส่ิทธิภูาพั

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
•	 	S1	ส่ร้างการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคให้้

เติบโตอย่่างย่่�งย่ืน	ตามิกรอบ	SDGs	
และแนวปีฏิิบ่ติท่�ด้่ข้องส่ากล	OECD	
และ	DJSI

•	 	S2	การให้้ความิส่ำาค่ญ	และตอบส่นอง 
ต่อกล่่มิผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่

คะแนนประเมิน ITA อยู่ที่ 95.24 คะแนน 
เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปการ
และเป็น อันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จากเป้าหมายที่ 85 - 100 คะแนน (ระดับ A - AA)
หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

ความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
เพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืน 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย 
(Disabling Injury Index: √DI)

อยู่ที่ 0.1166
จากเป้าหมายที่ 0.0978

ความสำาเร็จเพื่อยกระดับการดำาเนินงาน
ให้ ได้ตามมาตรฐาน OECD, DJSI 
และเกณฑ์การกำากับดูแลของ สคร. 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

ความสำาเร็จในการยกระดับ
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 95

จำานวนหน่วย (GWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 

อยู่ที่ 85.84 ล้านหน่วย จากเป้าหมายที่ 80 ล้านหน่วย

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ผลสำารวจความพึงพอใจ
ในการดำาเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ 
กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน
และกลุ่มลูกค้า

อยู่ที่ 4.28
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.00

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 25638 9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S03 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

กลยุทธ์
•	 	CR1	ย่กระด้่บมิาตรฐานข้องผ่ลิตภู่ณฑ์์และการให้้

บริการข้องลูกค้าโด้ย่ใชื่้เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล	(Customer	
Service)

•	 	CR2	การส่ร้างความิส่่มิพั่นธ์ก่บลูกค้าในระย่ะย่าว 
และร่กษาฐานลูกค้าราย่ส่ำาค่ญ	(CRM)

•	 	CR3	ส่ร้างปีระส่บการณ์ท่�ด้่ก่บลูกค้า	(Customer	
Experience)

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
•	 	S6	การเพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพั 

การให้้บริการลูกค้า
•	 	S7	การส่ร้างความิส่่มิพั่นธ์ 

และร่กษาฐานลูกค้า	 
High	Value

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

ความสำาเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey 

อยู่ที่ร้อยละ 82
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า

อยู่ที่ระดับ 4.3945
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.37

ร้อยละต้นทุน
การให้บริการลูกค้าลดลง

อยู่ที่ร้อยละ 82  
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำาฐานข้อมูลของลูกค้า Potential
Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมายที่ระดับ 5

ความพึงพอใจลูกค้ารายสำาคัญ
(Key Account), High Value 

อยู่ที่ระดับ 4.4248 จากเป้าหมายที่ระดับ 4.34 

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S04 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง
Advantaged Portfolio

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
•	 	NM1	ส่่งเส่ริมิการลงท่นและใชื่้ปีระโย่ชื่น์ความิร่วมิมิือ	 

เพัื�อพั่ฒนาธ่รกิจเก่�ย่วเนื�อง
•	 	NM2	การผ่ล่กด้่นผ่ลปีระกอบการและการส่ร้าง	 

Brand	Image	ข้องบริษ่ทในเครือ
•	 	OC3	Change	Management
•	 	RS2	ทบทวนกฎห้มิาย่	ระเบ่ย่บ	ข้้อบ่งค่บ	เพัื�อรองร่บ 

การด้ำาเนินงานในธ่รกิจเก่�ย่วเนื�อง	รวมิถึึงกำาก่บ 
การด้ำาเนินงานข้องบริษ่ทในเครือเพัื�อให้้เกิด้	Synergy

ยุทธศาสตร์
•	 	S8	แส่วงห้าโอกาส่
	 ในการลงท่นในธ่รกิจ 
	 เก่�ย่วเนื�อง

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

อยู่ที่ 6,352.50 ล้านบาท 
จากเป้าหมายที่ 4,200 ล้านบาท

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานของบริษัทในเครือ 
และการวิเคราะห์ ในเชิงนโยบายในการกำากับดูแล 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของแผนงาน
การดำาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของ
การปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อเน้น Business Alignment 

ความสำาเร็จของ
การจัดทำาหรือปรับปรุง 
กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

ความสำาเร็จของ
การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการทำาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256310 11การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S03 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

กลยุทธ์
•	 	CR1	ย่กระด้่บมิาตรฐานข้องผ่ลิตภู่ณฑ์์และการให้้

บริการข้องลูกค้าโด้ย่ใชื่้เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล	(Customer	
Service)

•	 	CR2	การส่ร้างความิส่่มิพั่นธ์ก่บลูกค้าในระย่ะย่าว 
และร่กษาฐานลูกค้าราย่ส่ำาค่ญ	(CRM)

•	 	CR3	ส่ร้างปีระส่บการณ์ท่�ด้่ก่บลูกค้า	(Customer	
Experience)

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
•	 	S6	การเพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพั 

การให้้บริการลูกค้า
•	 	S7	การส่ร้างความิส่่มิพั่นธ์ 

และร่กษาฐานลูกค้า	 
High	Value

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

ความสำาเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey 

อยู่ที่ร้อยละ 82
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า

อยู่ที่ระดับ 4.3945
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.37

ร้อยละต้นทุน
การให้บริการลูกค้าลดลง

อยู่ที่ร้อยละ 82  
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำาฐานข้อมูลของลูกค้า Potential
Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมายที่ระดับ 5

ความพึงพอใจลูกค้ารายสำาคัญ
(Key Account), High Value 

อยู่ที่ระดับ 4.4248 จากเป้าหมายที่ระดับ 4.34 

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S04 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง
Advantaged Portfolio

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
•	 	NM1	ส่่งเส่ริมิการลงท่นและใชื่้ปีระโย่ชื่น์ความิร่วมิมิือ	 

เพัื�อพั่ฒนาธ่รกิจเก่�ย่วเนื�อง
•	 	NM2	การผ่ล่กด้่นผ่ลปีระกอบการและการส่ร้าง	 

Brand	Image	ข้องบริษ่ทในเครือ
•	 	OC3	Change	Management
•	 	RS2	ทบทวนกฎห้มิาย่	ระเบ่ย่บ	ข้้อบ่งค่บ	เพัื�อรองร่บ 

การด้ำาเนินงานในธ่รกิจเก่�ย่วเนื�อง	รวมิถึึงกำาก่บ 
การด้ำาเนินงานข้องบริษ่ทในเครือเพัื�อให้้เกิด้	Synergy

ยุทธศาสตร์
•	 	S8	แส่วงห้าโอกาส่
	 ในการลงท่นในธ่รกิจ 
	 เก่�ย่วเนื�อง

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

อยู่ที่ 6,352.50 ล้านบาท 
จากเป้าหมายที่ 4,200 ล้านบาท

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานของบริษัทในเครือ 
และการวิเคราะห์ ในเชิงนโยบายในการกำากับดูแล 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของแผนงาน
การดำาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของ
การปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อเน้น Business Alignment 

ความสำาเร็จของ
การจัดทำาหรือปรับปรุง 
กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

ความสำาเร็จของ
การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการทำาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ระดับ

5

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256310 11การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



5 กระบวนการหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจ สู่ความย่ังยืนระดับองค์กร
1. CONTEXT

3. STRATEGY 4. IMPLEMENT 5. DISCLOSE

2. POLICY

Context Analysis Stakeholder 
Engagement 

Sustainable 
Development 
Framework

Sustainable 
Development 
Initiative

Materiality 
Analysis

Commitment Team set up

ศึกษาบริบทองค์กร
ศึกษาจาก
• กลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

ทำาความเข้าใจบริบทองค์กร
• ประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร 
 (ESG)
• วิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ 
 ขององค์กร
• รวบรวมข้อมูล
• วิเคราะห์ประเด็นด้วย ESG

Output
ประเด็นจัดการด้านความยั่งยืน

ที่องค์กรต้องจัดการ

กำาหนดวิธีการ
กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม

จัดลำาดับ
ความสำาคัญ

กำาหนด
นโยบาย

ระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

+
วิเคราะห์
• ผลกระทบ
• ความคาดหวัง

กำาหนด
ประเด็นสำาคัญ

ข้อสังเกต
ควรทบทวนทุกปี 
เน่ืองจากแนวโน้ม/
ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 
เปล่ียนแปลงทุกปี

กำาหนด
เป้าหมาย
ในการจัดการ
ความยั่งยืน
ขององค์กร

กำาหนด
ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อทำาหน้าที่
เชื่อมโยงข้อมูล 
ประเด็นด้าน
ความย่ังยืนต่าง ๆ
หรือ Cross 
Functional 
เพื่อให้เกิด
การทำางาน
เชื่อมโยงกัน
ทั้งองค์กร 

เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

กำาหนดกรอบ
ด้านการบริหาร
จัดการของ
องค์กร
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

ข้อสังเกต 
Framework 
ไม่ควรเปล่ียนแปลง
ทุกปี ยกเว้น
กรณีท่ีบริบทองค์กร 
หรือการบริหาร
จัดการองค์กร
เปล่ียนแปลงไป

กำาหนด
แผนงาน
ระยะสั้น 
กลาง และยาว 
โดยเลือก
ดำาเนินการ
ในประเด็น
ที่องค์กรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสำาคัญ
เป็นประเด็นต้น ๆ

PDCA Evaluate Communicate Review

ดำาเนินการ
ตามแผน
ที่กำาหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง

+
สื่อสาร 
ผ่านช่องทาง
ที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เข้าถึงได้
โดยง่าย

ติดตาม
และทบทวน
เป็นการ
ติดตามผล
การดำาเนินงาน
โดยเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบ
ก่อน/หลัง  
เพื่อหาประเด็น
ท่ีต้องนำามา
พัฒนา/แก้ไข
เพิ่มเติม

ข้อสังเกต
สามารถใช้
เครื่องมือ SROI 
(การวัด
ผลตอบแทน
ทางสังคม)

รายงานผล
การปฏิิบัติงาน
ให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายใน/ 
ภายนอก รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านรายงาน
ประจำาปี/ 
รายงาน
ความยั่งยืน

ทบทวน
ประเด็น
ที่ต้องพัฒนา
หรือปรับปรุง
มาดำาเนินการ

หากประเมินแล้ว พบว่าส่วนใดต้องปรับปรุง/พัฒนา ให้ดำาเนินการส่วนน้ัน ๆ เพ่ิมเติมให้ดีข้ึน

Feedback

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S05 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
•	 	HR1	ส่่งเส่ริมิการบริห้ารท่นมิน่ษย่์โด้ย่ใชื่้

เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ลในการพั่ฒนาระบบงาน	 
ด้้าน	HR	(HRM)

ยุทธศาสตร์
•	 	S9	ย่กระด่้บการบริห้ารและศ่กย่ภูาพั

ข้องท่นมิน่ษย์่

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

•	 	S10	ส่่งเส่ริมิและพ่ัฒนาข่้ด้ความิส่ามิารถึ	 
ด้้วย่เทคโนโลย่่ดิ้จิท่ล	(Digital	Technology)

	 เพืั�อการข่้บเคลื�อนองค์กรอย่่างม่ิปีระสิ่ทธิภูาพั
	 (Digital	Transformation)
•	 	S11	เส่ริมิส่ร้างความิม่ิ�นคงปีลอด้ภู่ย่และ 

ม่ิเส่ถ่ึย่รภูาพัข้องเทคโนโลย่่ดิ้จิท่ล	(Sustainable	
and	Secured	Digital	Technology)

•	 	S12	การพ่ัฒนาระบบจ่ด้การนว่ตกรรมิ
	 องค์กร	(Corporate	Innovation	System:	CIS)

•	 	HR2	พ่ัฒนาระบบการเร่ย่นรู้และพ่ัฒนาในการเส่ริมิส่ร้าง
และย่กระด้่บส่มิรรถึนะข้องบ่คลากร	(HRD)

•	 	DT1	พั่ฒนาข้่ด้ความิส่ามิารถึด้้านเทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล	เพัื�อ
ส่ะท้อนถึึงปีระส่ิทธิภูาพัข้องการบริห้ารค่าใชื่้จ่าย่

	 และปีระส่ิทธิภูาพัข้องกระบวนการด้ำาเนินงาน
•	 	DT2	พั่ฒนาข้่ด้ความิส่ามิารถึด้้าน	Cyber	Security	

และการบริห้ารจ่ด้การเทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล 
สู่่มิาตรฐานส่ากล

•	 	IP1	พั่ฒนาโครงส่ร้างและกระบวนการด้้านนว่ตกรรมิ

ความสำาเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

  ความสำาเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด้าน HR 

อยู่ที่ร้อยละ 100
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

  ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
ตามแผนงาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากร 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อยู่ที่ร้อยละ 97
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผน
การยกระดับการกำากับดูแลข้อมูลฯ 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำากับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 

อยู่ที่ร้อยละ 98 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

  Competency ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้รับการพัฒนา 
New-skill/Up-skill/Re-skill 

อยู่ที่ร้อยละ 81.03
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 80

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) 

อยู่ที่ร้อยละ 99 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผนงาน 
EA Governance & Development 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของแผนสร้างมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256312 13การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



5 กระบวนการหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจ สู่ความย่ังยืนระดับองค์กร
1. CONTEXT

3. STRATEGY 4. IMPLEMENT 5. DISCLOSE

2. POLICY

Context Analysis Stakeholder 
Engagement 

Sustainable 
Development 
Framework

Sustainable 
Development 
Initiative

Materiality 
Analysis

Commitment Team set up

ศึกษาบริบทองค์กร
ศึกษาจาก
• กลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

ทำาความเข้าใจบริบทองค์กร
• ประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร 
 (ESG)
• วิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ 
 ขององค์กร
• รวบรวมข้อมูล
• วิเคราะห์ประเด็นด้วย ESG

Output
ประเด็นจัดการด้านความยั่งยืน

ที่องค์กรต้องจัดการ

กำาหนดวิธีการ
กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม

จัดลำาดับ
ความสำาคัญ

กำาหนด
นโยบาย

ระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

+
วิเคราะห์
• ผลกระทบ
• ความคาดหวัง

กำาหนด
ประเด็นสำาคัญ

ข้อสังเกต
ควรทบทวนทุกปี 
เน่ืองจากแนวโน้ม/
ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 
เปล่ียนแปลงทุกปี

กำาหนด
เป้าหมาย
ในการจัดการ
ความยั่งยืน
ขององค์กร

กำาหนด
ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อทำาหน้าที่
เชื่อมโยงข้อมูล 
ประเด็นด้าน
ความย่ังยืนต่าง ๆ
หรือ Cross 
Functional 
เพื่อให้เกิด
การทำางาน
เชื่อมโยงกัน
ทั้งองค์กร 

เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

กำาหนดกรอบ
ด้านการบริหาร
จัดการของ
องค์กร
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

ข้อสังเกต 
Framework 
ไม่ควรเปล่ียนแปลง
ทุกปี ยกเว้น
กรณีท่ีบริบทองค์กร 
หรือการบริหาร
จัดการองค์กร
เปล่ียนแปลงไป

กำาหนด
แผนงาน
ระยะสั้น 
กลาง และยาว 
โดยเลือก
ดำาเนินการ
ในประเด็น
ที่องค์กรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสำาคัญ
เป็นประเด็นต้น ๆ

PDCA Evaluate Communicate Review

ดำาเนินการ
ตามแผน
ที่กำาหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง

+
สื่อสาร 
ผ่านช่องทาง
ที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เข้าถึงได้
โดยง่าย

ติดตาม
และทบทวน
เป็นการ
ติดตามผล
การดำาเนินงาน
โดยเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบ
ก่อน/หลัง  
เพื่อหาประเด็น
ท่ีต้องนำามา
พัฒนา/แก้ไข
เพิ่มเติม

ข้อสังเกต
สามารถใช้
เครื่องมือ SROI 
(การวัด
ผลตอบแทน
ทางสังคม)

รายงานผล
การปฏิิบัติงาน
ให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายใน/ 
ภายนอก รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านรายงาน
ประจำาปี/ 
รายงาน
ความยั่งยืน

ทบทวน
ประเด็น
ที่ต้องพัฒนา
หรือปรับปรุง
มาดำาเนินการ

หากประเมินแล้ว พบว่าส่วนใดต้องปรับปรุง/พัฒนา ให้ดำาเนินการส่วนน้ัน ๆ เพ่ิมเติมให้ดีข้ึน

Feedback

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

เป้าหมาย
S05 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
•	 	HR1	ส่่งเส่ริมิการบริห้ารท่นมิน่ษย่์โด้ย่ใชื่้

เทคโนโลย่่ด้ิจิท่ลในการพั่ฒนาระบบงาน	 
ด้้าน	HR	(HRM)

ยุทธศาสตร์
•	 	S9	ย่กระด่้บการบริห้ารและศ่กย่ภูาพั

ข้องท่นมิน่ษย์่

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2563

•	 	S10	ส่่งเส่ริมิและพ่ัฒนาข่้ด้ความิส่ามิารถึ	 
ด้้วย่เทคโนโลย่่ดิ้จิท่ล	(Digital	Technology)

	 เพืั�อการข่้บเคลื�อนองค์กรอย่่างม่ิปีระสิ่ทธิภูาพั
	 (Digital	Transformation)
•	 	S11	เส่ริมิส่ร้างความิม่ิ�นคงปีลอด้ภู่ย่และ 

ม่ิเส่ถ่ึย่รภูาพัข้องเทคโนโลย่่ดิ้จิท่ล	(Sustainable	
and	Secured	Digital	Technology)

•	 	S12	การพ่ัฒนาระบบจ่ด้การนว่ตกรรมิ
	 องค์กร	(Corporate	Innovation	System:	CIS)

•	 	HR2	พ่ัฒนาระบบการเร่ย่นรู้และพ่ัฒนาในการเส่ริมิส่ร้าง
และย่กระด้่บส่มิรรถึนะข้องบ่คลากร	(HRD)

•	 	DT1	พั่ฒนาข้่ด้ความิส่ามิารถึด้้านเทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล	เพัื�อ
ส่ะท้อนถึึงปีระส่ิทธิภูาพัข้องการบริห้ารค่าใชื่้จ่าย่

	 และปีระส่ิทธิภูาพัข้องกระบวนการด้ำาเนินงาน
•	 	DT2	พั่ฒนาข้่ด้ความิส่ามิารถึด้้าน	Cyber	Security	

และการบริห้ารจ่ด้การเทคโนโลย่่ด้ิจิท่ล 
สู่่มิาตรฐานส่ากล

•	 	IP1	พั่ฒนาโครงส่ร้างและกระบวนการด้้านนว่ตกรรมิ

ความสำาเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

  ความสำาเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด้าน HR 

อยู่ที่ร้อยละ 100
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

  ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
ตามแผนงาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากร 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อยู่ที่ร้อยละ 97
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผน
การยกระดับการกำากับดูแลข้อมูลฯ 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำากับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 

อยู่ที่ร้อยละ 98 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

  Competency ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้รับการพัฒนา 
New-skill/Up-skill/Re-skill 

อยู่ที่ร้อยละ 81.03
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 80

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) 

อยู่ที่ร้อยละ 99 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จการดำาเนินงานตามแผนงาน 
EA Governance & Development 

อยู่ที่ร้อยละ 100 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

ความสำาเร็จของแผนสร้างมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) 

อยู่ที่ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256312 13การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีจำานวนทั้งสิ้น 8 ประเด็น 

การประเมินประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน 
ที่มีนัยสำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคพัจิารณาข้อ้มิลูส่ำาคญ่เพัื�อระบป่ีระเด้น็การพัฒ่นา
ความิย่่�งย่ืนท่�งจากปีัจจ่ย่ภูาย่ในและภูาย่นอก	รวมิถึึงข้อบเข้ตข้องผ่ลกระทบ
ท่�งเชื่ิงบวกและเชื่ิงลบท่�อาจส่่งผ่ลกระทบต่อความิย่่�งย่ืนข้ององค์กร	 
และวิเคราะห์้ข้้อมูิลส่ำาค่ญด้่งกล่าวบนห้ล่กการความิครอบคล่มิข้อง 
ผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่	(Stakeholder	Inclusiveness	Principle)	 และ 
บริบทความิย่่�งยื่น	(Sustainability	Context	Principle)	 ข้ององค์กร 
ในด้้านเศรษฐกิจ	ส่่งคมิ	และส่ิ�งแวด้ล้อมิ	ด้่งน่�

1. การระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (Identification)

•	ข้้อมููลสำำ�คััญจ�กปััจจัยภ�ยใน
	 เปี้าห้มิาย่และแผ่นย่่ทธศาส่ตร์องค์กร	ความิเส่่�ย่งและโอกาส่ทางธ่รกิจท่�งในระย่ะส่่�น
	 และระย่ะย่าว
•	ข้้อมููลสำำ�คััญจ�กปััจจัยภ�ยนอก	
	 ความิต้องการ/ความิคาด้ห้ว่งท่�ส่ำาค่ญห้รือเร่งด้่วนข้องผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่	แนวโน้มิและ 
	 ทิศทางการเปีล่�ย่นแปีลงต่าง	ๆ 	ข้องธ่รกิจพัล่งงาน	และเป้ีาห้มิาย่การพ่ัฒนาท่�ย่่�งยื่น	(SDGs)	

2. การจัดลำาดับความสำาคัญ
 ของประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน 
 (Prioritization)

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคนำาปีระเด้น็การพัฒ่นา
ความิย่่�งย่ืนท่� ได้้มิาเท่ย่บเค่ย่งก่บมิาตรฐาน
ปีระเด้็นเฉีพัาะ	(Topic-specific	Standards)	 
ตามิมิาตรฐาน	GRI	จากน่�นได้น้ำาปีระเด้น็ด้ง่กลา่ว
มิาจ่ด้ลำาด้่บความิส่ำาค่ญตามิห้ล่กการส่าร่ตถึภูาพั	
(Materiality	Principle)	ท่�คำานึงถึึงน่ย่ส่ำาค่ญข้อง
ผ่ลกระทบทางเศรษฐกิจ	ส่่งคมิ	และส่ิ�งแวด้ล้อมิ
ตอ่องคก์ร	(แกนนอน)	และอทิธพิัลตอ่การปีระเมินิ

และต่ด้ส่ินใจได้้ข้องผู่้มิ่ ส่่วนได้้ 
ส่่วนเส่่ย่ข้ององค์กร	(แกนต่� ง)	 
ผ่่านการปีระชื่่มิเชิื่งปีฏิิบ่ติการข้อง 
ผู่้แทนห้น่วย่งานต่าง	ๆ	ท่�เก่�ย่วข้้อง

	 ปีระเด้็นการ
พั่ฒนาความิย่่�งย่ืน 
ท่�ได้้จากการจ่ด้ลำาด้่บ
ความิส่ำาค่ญ	 ได้้ถึูกพัิจารณาและเห้็นชื่อบ 
จากคณะกรรมิการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่และ
ความิร่บผิ่ด้ชื่อบต่อส่่งคมิ	 ตามิห้ล่กการ 
ความิส่มิบูรณ์	(Completeness	Principle)	
เพัื�อให้้ปีระเด็้นด้่งกล่าวมิ่ความิถูึกต้อง	 
ครบถึ้วน	และส่อด้คล้องก่บความิต้องการ/
ความิคาด้ห้ว่งข้องผู่้มิ่ ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่ท่�ง
ภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กร

3. การทวนสอบประเด็นการพัฒนา
 ความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ
 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 (Validation)

ความสำาคัญของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร

อิท
ธิพ

ลต
่อก

ลุ่ม
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

มาก

2.2

2.2 2.4 2.82.6 3

2.4

2.6

3

2.8

2

น้อย มาก

1 ความพร้อมจ่ายและ
ความม่ันคงเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า

(EU: Availability and Reliability)

2 การวิจัยและพัฒนา
(EU: Research and Management)

3 สุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกค้า

(GRI 416: Customer Health and Safety)

6 การบริหารจัดการ
   ด้านการใช้ไฟฟ้า

(EU: Demand-Side Management)

7 การใช้พลังงาน
(GRI 302-4: Reduction 

of Energy Consumption)

8 ผลการดำาเนินงาน
ทางเศรษฐกิจ

(GRI 201: Economic Performance)

4 การเข้าถึงระบบไฟฟ้า
(EU: Access)

5 การต่อต้านการทุจริต
(GRI 205: Anti-Corruption)

1

2

3

65

7

4

8

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256314 15การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีจำานวนทั้งสิ้น 8 ประเด็น 

การประเมินประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน 
ที่มีนัยสำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคพัจิารณาข้อ้มิลูส่ำาคญ่เพัื�อระบป่ีระเด้น็การพ่ัฒนา
ความิย่่�งย่ืนท่�งจากปีัจจ่ย่ภูาย่ในและภูาย่นอก	รวมิถึึงข้อบเข้ตข้องผ่ลกระทบ
ท่�งเชื่ิงบวกและเชื่ิงลบท่�อาจส่่งผ่ลกระทบต่อความิย่่�งย่ืนข้ององค์กร	 
และวิเคราะห์้ข้้อมูิลส่ำาค่ญด้่งกล่าวบนห้ล่กการความิครอบคล่มิข้อง 
ผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่	(Stakeholder	Inclusiveness	Principle)	 และ 
บริบทความิย่่�งยื่น	(Sustainability	Context	Principle)	 ข้ององค์กร 
ในด้้านเศรษฐกิจ	ส่่งคมิ	และส่ิ�งแวด้ล้อมิ	ด้่งน่�

1. การระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (Identification)

•	ข้้อมููลสำำ�คััญจ�กปััจจัยภ�ยใน
	 เปี้าห้มิาย่และแผ่นย่่ทธศาส่ตร์องค์กร	ความิเส่่�ย่งและโอกาส่ทางธ่รกิจท่�งในระย่ะส่่�น
	 และระย่ะย่าว
•	ข้้อมููลสำำ�คััญจ�กปััจจัยภ�ยนอก	
	 ความิต้องการ/ความิคาด้ห้ว่งท่�ส่ำาค่ญห้รือเร่งด้่วนข้องผู่้มิ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่	แนวโน้มิและ 
	 ทิศทางการเปีล่�ย่นแปีลงต่าง	ๆ 	ข้องธ่รกิจพัล่งงาน	และเป้ีาห้มิาย่การพ่ัฒนาท่�ย่่�งยื่น	(SDGs)	

2. การจัดลำาดับความสำาคัญ
 ของประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน 
 (Prioritization)

	 การไฟฟ้าส่่วนภููมิภิูาคนำาปีระเด้น็การพัฒ่นา
ความิย่่�งย่ืนท่� ได้้มิาเท่ย่บเค่ย่งก่บมิาตรฐาน
ปีระเด้็นเฉีพัาะ	(Topic-specific	Standards)	 
ตามิมิาตรฐาน	GRI	จากน่�นได้น้ำาปีระเด้น็ด้ง่กลา่ว
มิาจ่ด้ลำาด้่บความิส่ำาค่ญตามิห้ล่กการส่าร่ตถึภูาพั	
(Materiality	Principle)	ท่�คำานึงถึึงน่ย่ส่ำาค่ญข้อง
ผ่ลกระทบทางเศรษฐกิจ	ส่่งคมิ	และส่ิ�งแวด้ล้อมิ
ตอ่องคก์ร	(แกนนอน)	และอทิธพิัลตอ่การปีระเมินิ

และต่ด้ส่ินใจได้้ข้องผู่้มิ่ ส่่วนได้้ 
ส่่วนเส่่ย่ข้ององค์กร	(แกนต่� ง)	 
ผ่่านการปีระชื่่มิเชิื่งปีฏิิบ่ติการข้อง 
ผู่้แทนห้น่วย่งานต่าง	ๆ	ท่�เก่�ย่วข้้อง

	 ปีระเด้็นการ
พั่ฒนาความิย่่�งย่ืน 
ท่�ได้้จากการจ่ด้ลำาด้่บ
ความิส่ำาค่ญ	 ได้้ถึูกพัิจารณาและเห้็นชื่อบ 
จากคณะกรรมิการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่และ
ความิร่บผิ่ด้ชื่อบต่อส่่งคมิ	 ตามิห้ล่กการ 
ความิส่มิบูรณ์	(Completeness	Principle)	
เพัื�อให้้ปีระเด็้นด้่งกล่าวมิ่ความิถูึกต้อง	 
ครบถึ้วน	และส่อด้คล้องก่บความิต้องการ/
ความิคาด้ห้ว่งข้องผู่้มิ่ ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ย่ท่�ง
ภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กร

3. การทวนสอบประเด็นการพัฒนา
 ความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ
 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 (Validation)

ความสำาคัญของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร

อิท
ธิพ

ลต
่อก

ลุ่ม
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

มาก

2.2

2.2 2.4 2.82.6 3

2.4

2.6

3

2.8

2

น้อย มาก

1 ความพร้อมจ่ายและ
ความม่ันคงเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า

(EU: Availability and Reliability)

2 การวิจัยและพัฒนา
(EU: Research and Management)

3 สุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกค้า

(GRI 416: Customer Health and Safety)

6 การบริหารจัดการ
   ด้านการใช้ไฟฟ้า

(EU: Demand-Side Management)

7 การใช้พลังงาน
(GRI 302-4: Reduction 

of Energy Consumption)

8 ผลการดำาเนินงาน
ทางเศรษฐกิจ

(GRI 201: Economic Performance)

4 การเข้าถึงระบบไฟฟ้า
(EU: Access)

5 การต่อต้านการทุจริต
(GRI 205: Anti-Corruption)

1

2

3

65

7

4

8

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256314 15การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การตอบสนองข้อร้องเรียน

1 2 3
การนำาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง กระบวนการติดตามและประเมินผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกอบด้วย 8 ระบบงานที่สำาคัญ ได้แก ่

ระบบควบคุม
งานจ้างเหมา 

4
ระบบรายงานผล
ขยายเขตติดตั้ง

หม้อแปลง
เฉพาะราย 

3
ระบบการรายงาน

และติดตามประเมินผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

1

ระบบทะเบียนควบคุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)

2

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทบทวน
รูปแบบการดำาเนินงานในภาพรวม
ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินฯ

ยกระดับ
การดำาเนินงาน
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

ปฏบิตัติามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

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

ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและดำาเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน 30 วันทำาการ

ร้อยละ 98.24
ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน 30 วัน

ร้อยละ 96.77
ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน 15 วันทำาการ

ร้อยละ 86.68

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงานในอนาคต

1

3 4 5

2

การกำากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน 

เป้าหมาย 
ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
มีมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจน
วิชาชีพหลักขององค์กร รวมทั้ง 
มีภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับ
จากมุมมองสาธารณะ 

กลยุทธ์
•	 	ย่กระด้่บเจตจำานงในการบริห้ารตามิห้ล่กการ
	 กำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่
•	 	เส่ริมิส่ร้างองค์ความิรู้	ส่่งคมิ	และว่ฒนธรรมิ
	 ด้้านการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่
•	 	ย่กระด้่บมิาตรฐานการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่	และ

ระบบปี้องก่นการท่จริตเชื่ิงรุก	ส่ร้างการมิ่ส่่วนร่วมิ
ในกระบวนการและกลไกการปี้องปีรามิ	เฝ้้าระว่ง	
ติด้ตามิ	ตรวจส่อบ	และลงโทษอย่่างมิ่ปีระส่ิทธิภูาพั

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

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

ผลการประเมินการตระหนักรับรู้
และการประยุกต์ ใช้การกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ 
(CG Testing) (เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 95.50) โดยมีจำานวนพนักงานที่ตอบแบบประเมินผลฯ 
คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด
(เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.91)

ร้อยละ 97.09คะแนนประเมิน ร้อยละ 95.24
(Rating Score ระดับ AA)

ร้อยละ 98.59
ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Acknowledgement)
ของผู้บริหารและพนักงาน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(COI Reporting) กรณีรายงานประจำาปี 

ครบร้อยละ 100
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี
(ตั้งแต่ปี 2559 - 2563)

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

จำานวน 
16,790 คน
(มากกว่าค่าเป้าหมาย
จำานวน 11,790 คน) 

จำานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 
(กรณีทุจริตประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง) 

คิดเป็นร้อยละ 0.06
ของจำานวนพนักงานทั้งหมด 

ระบบการประเมินผล
ลูกค้าผ่านระบบ
Customers’

Smile Feedback

5
ระบบควบคุม

การจัดซื้อจัดจ้าง
(สขร.1) วงเงินต่ำากว่า 

100,000 บาท

8
ระบบควบคุม

เครือข่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใส

7
ระบบสรุปรายงาน

ให้บริการลูกค้าระบบงาน
(OM) กระบวนงาน P2:

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และกระบวนงาน
P3: งานขอใช้ไฟ

6

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256316 17การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การตอบสนองข้อร้องเรียน

1 2 3
การนำาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง กระบวนการติดตามและประเมินผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกอบด้วย 8 ระบบงานที่สำาคัญ ได้แก ่

ระบบควบคุม
งานจ้างเหมา 

4
ระบบรายงานผล
ขยายเขตติดตั้ง

หม้อแปลง
เฉพาะราย 

3
ระบบการรายงาน

และติดตามประเมินผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

1

ระบบทะเบียนควบคุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)

2

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทบทวน
รูปแบบการดำาเนินงานในภาพรวม
ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินฯ

ยกระดับ
การดำาเนินงาน
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

ปฏบิตัติามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

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

ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและดำาเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน 30 วันทำาการ

ร้อยละ 98.24
ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน 30 วัน

ร้อยละ 96.77
ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปิดได้ภายใน 15 วันทำาการ

ร้อยละ 86.68

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงานในอนาคต

1

3 4 5

2

การกำากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน 

เป้าหมาย 
ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
มีมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจน
วิชาชีพหลักขององค์กร รวมทั้ง 
มีภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับ
จากมุมมองสาธารณะ 

กลยุทธ์
•	 	ย่กระด้่บเจตจำานงในการบริห้ารตามิห้ล่กการ
	 กำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่
•	 	เส่ริมิส่ร้างองค์ความิรู้	ส่่งคมิ	และว่ฒนธรรมิ
	 ด้้านการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่
•	 	ย่กระด้่บมิาตรฐานการกำาก่บดู้แลกิจการท่�ด้่	และ

ระบบปี้องก่นการท่จริตเชื่ิงรุก	ส่ร้างการมิ่ส่่วนร่วมิ
ในกระบวนการและกลไกการปี้องปีรามิ	เฝ้้าระว่ง	
ติด้ตามิ	ตรวจส่อบ	และลงโทษอย่่างมิ่ปีระส่ิทธิภูาพั

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

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

ผลการประเมินการตระหนักรับรู้
และการประยุกต์ ใช้การกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ 
(CG Testing) (เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 95.50) โดยมีจำานวนพนักงานที่ตอบแบบประเมินผลฯ 
คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด
(เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.91)

ร้อยละ 97.09คะแนนประเมิน ร้อยละ 95.24
(Rating Score ระดับ AA)

ร้อยละ 98.59
ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Acknowledgement)
ของผู้บริหารและพนักงาน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(COI Reporting) กรณีรายงานประจำาปี 

ครบร้อยละ 100
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี
(ตั้งแต่ปี 2559 - 2563)

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

จำานวน 
16,790 คน
(มากกว่าค่าเป้าหมาย
จำานวน 11,790 คน) 

จำานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย 
(กรณีทุจริตประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง) 

คิดเป็นร้อยละ 0.06
ของจำานวนพนักงานทั้งหมด 

ระบบการประเมินผล
ลูกค้าผ่านระบบ
Customers’

Smile Feedback

5
ระบบควบคุม

การจัดซื้อจัดจ้าง
(สขร.1) วงเงินต่ำากว่า 

100,000 บาท

8
ระบบควบคุม

เครือข่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใส

7
ระบบสรุปรายงาน

ให้บริการลูกค้าระบบงาน
(OM) กระบวนงาน P2:

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และกระบวนงาน
P3: งานขอใช้ไฟ

6

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256316 17การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



 

PEA’s Business: 
Brightly Move

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน กฟภ. พร้อมปรับตัวให้เท่าทัน 
ทุกการเปลี่ยนแปลง ดำาเนินธุรกิจเพื่อพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการบริหารงานและนโยบายการเงินที่รอบคอบ พร้อมขยาย
การดำาเนินงานไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็น 
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล  
พัฒนาระบบไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ 
ขับเคลื่อนประเทศสู่การสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

85.84 GWh (ล้านหน่วย)

สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนส่งผลให้ 
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสะสมได้

ร้อยละ 

95 
ปี 

2565 57.52  
นาที/ราย/ปี

ความสำาเร็จของ 
โครงการ Smart Grid  

ในพื้นที่เมืองพัทยา

มีเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้ให้บริการ

สาธารณูปโภคดิจิทัล

ดัชนีระยะเวลา 
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)  

จากเป้าหมาย  
57.58 นาที/ราย/ปี

การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล

เป้าหมาย กลยุทธ์

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ดัชนีจำานวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI) จากเป้าหมาย 2.74 ครั้ง/ราย/ปี 

2.65 ครั้ง/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาที่ ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) จากเป้าหมาย 57.58 นาที/ราย/ปี

57.52 นาที/ราย/ปี 0.893 ครั้ง/ราย/ปี
ดัชนีจำานวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
จากเป้าหมาย 1.036 ครั้ง/ราย/ปี

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

ร้อยละ 5.47 ของหน่วยสูญเสียในระบบจำาหน่าย (Loss) จากเป้าหมาย 5.54

ร้อยละ 95 จากเป้าหมายร้อยละ 100 เนื่องจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลิตมิเตอร์ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ที่มีการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การผลิตล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

ความสำาเร็จของโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

•	 	ระบบไฟฟ้าท่�มิ่ความิมิ่�นคง	ปีลอด้ภู่ย่
	 เชื่ื�อถึือได้้
•	 	ระบบไฟฟ้าท่�มิ่ค่ณภูาพัและเพั่ย่งพัอ

ต่อความิต้องการข้องผู่้ใชื่้ไฟฟ้า
	 ท่�งในปีัจจุบ่นและอนาคต
•	 	ระบบไฟฟ้าท่�
	 จ่าย่ไฟฟ้าได้้
	 อย่่างต่อเนื�อง
	 และมิ่
	 ปีระส่ิทธิภูาพั

•	 	เพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัและความิน่าเชื่ื�อถึือข้องระบบจำาห้น่าย่
•	 	ปีร่บปีรุงและเชื่ื�อมิโย่งระบบจำาห้น่าย่ไฟฟ้าในพัื�นท่�ธ่รกิจอ่ตส่าห้กรรมิ	 

นิคมิอ่ตส่าห้กรรมิ	และพัื�นท่�ส่ำาค่ญ	เพัื�อรองร่บการข้ย่าย่ต่วข้อง 
พัื�นท่�เศรษฐกิจ	พัื�นท่�ย่่ทธศาส่ตร์ข้องปีระเทศ

•	 	พั่ฒนาโครงส่ร้างพัื�นฐานระบบไฟฟ้าอ่จฉีริย่ะ	(Smart	Grid)	 
ในรูปีแบบให้มิ่	เพัื�อรองร่บพัล่งงานทด้แทนและเทคโนโลย่่ 
การบริห้ารจ่ด้การพัล่งงานท่�จะเกิด้ข้ึ�นในอนาคต

•	 	กำาห้นด้นโย่บาย่/มิาตรการเพัื�อลด้ผ่ลกระทบด้้านเส่ถึ่ย่รภูาพั 
และความิสู่ญเส่่ย่ในระบบจำาห้น่าย่ไฟฟ้า

•	 	ส่น่บส่น่นการใชื่้พัล่งงานอย่่างมิ่ปีระส่ิทธิภูาพั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำาเนินการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน

ส่งผลให้จำานวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 85.84 GWh (ล้านหน่วย) จากเป้าหมาย 80 GWh (ล้านหน่วย)
และมีจำานวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าปี 2563 = 17.86 GWh (ล้านหน่วย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ในภาครัฐ 

การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม

การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภายในสำานักงาน กฟภ.

5.02
ล้านหน่วย

12.69 
ล้านหน่วย

0.15
ล้านหน่วย

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

•  วางแผนปรับปรุงระบบส่งและจำาหน่าย ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลย ี
ระบบไฟฟ้าอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

• พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า  
 (Energy Trading Platform)
 • จัดทำาแผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 โดยมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสะสมที่ 100 GWh (ล้านหน่วย) 
 ภายในปี 2564

19การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ในภาครัฐ 

การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม

การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภายในสำานักงาน กฟภ.

5.02
ล้านหน่วย

12.69 
ล้านหน่วย

0.15
ล้านหน่วย

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

•  วางแผนปรับปรุงระบบส่งและจำาหน่าย ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลย ี
ระบบไฟฟ้าอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

• พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า  
 (Energy Trading Platform)
 • จัดทำาแผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 โดยมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสะสมที่ 100 GWh (ล้านหน่วย) 
 ภายในปี 2564

19การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

•	 	เพัิ�มิอ่ตราผ่ลตอบแทน
	 จากการด้ำาเนินงาน
•	 	ลด้ค่าใชื่้จ่าย่
	 ในการด้ำาเนินงาน

กลยุทธ์

•	 	เพัิ�มิปีระส่ิทธิภูาพัในการใชื่้ส่ินทร่พัย่์และค่าใชื่้จ่าย่ในการด้ำาเนินงาน
	 โด้ย่มิ่การบริห้ารและจ่ด้การส่ินทร่พัย่์อย่่างเต็มิปีระส่ิทธิภูาพั
•	 	ลด้ห้น่วย่สู่ญเส่่ย่ในระบบไฟฟ้า
•	 	เพัิ�มิมิูลค่าทางธ่รกิจข้ององค์กร	
	 เพัื�อย่กระด้่บข้่ด้ความิส่ามิารถึในการแข้่งข้่น

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

•  เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ 
 โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองระบบการบริหารสินทรัพย์ 
 (Asset Management Standard: ISO 55000) ในปี 2565
•  บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully 

Completed CRM) เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า การตลาด 
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการให้บริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ/

 ความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

ได้รับอันดับเครดิตองค์กร

ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable
จากทริสเรทติ้ง

ที่ระดับ

AAA 

ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 

อยู่ที่ 4.41

อยู่ที่ 2.96

อัตราส่วนการทำากำาไร
(Profit Margin)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Current Ratio)

อยู่ที่ 1.45

อัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover)

อยู่ที่ 73.94

ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
ในระบบจำาหน่าย (Loss)

อยู่ที่ 5.47

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
ที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ

อยู่ที่ 40.10 ล้านบาท

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่ 6,352.50 ล้านบาท

Bright Innovation,
Happy People

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน กฟภ. ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อสร้างสรรค์การบริการด้านไฟฟ้าให้เป็นเลิศสู่ประชาชน
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย สร้างเสริมพลังงานสะอาด
และพลังงานทางเลือกแห่งอนาคต พร้อมเติมเต็ม
ทุกความห่วงใยใส่ใจกันมากขึ้น สร้างความสุขและรอยยิ้ม
ที่กว้างขึ้น อนาคตที่ยั่งยืนขึ้น เติมเต็มทุกความฝัน 
และส่องสว่างให้ทุกความหวังแก่ทุกชีวิต ได้เติบโต 
มีคุณภาพชีวิตและรอยยิ้มที่ยั่งยืน

จากคะแนนเต็ม 5 ระดับความพึงพอใจ 
ของพนักงานใหม่ที่มีต่อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร อยู่ ในเกณฑ์ดีมาก

อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคาอาคารสำานักงานในพื้นที่การไฟฟ้า

คะแนน 4.58

12 เขต จำานวน 117  คน

ร้อยละ 

100 12
หน่วยงาน

ความสำาเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด้าน HR 

จากเป้าหมาย
ร้อยละ 100

คือ จำานวนหน่วยงาน 
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  

TIS 18001 ท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 

100
ความสำาเร็จในการยกระดับ

โครงการด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม จากเป้าหมาย

ร้อยละ 95
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256320



เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

•	 	เพัิ�มิอ่ตราผ่ลตอบแทน
	 จากการด้ำาเนินงาน
•	 	ลด้ค่าใชื่้จ่าย่
	 ในการด้ำาเนินงาน

กลยุทธ์
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	 โด้ย่มิ่การบริห้ารและจ่ด้การส่ินทร่พัย่์อย่่างเต็มิปีระส่ิทธิภูาพั
•	 	ลด้ห้น่วย่สู่ญเส่่ย่ในระบบไฟฟ้า
•	 	เพัิ�มิมิูลค่าทางธ่รกิจข้ององค์กร	
	 เพัื�อย่กระด้่บข้่ด้ความิส่ามิารถึในการแข้่งข้่น

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

•  เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ 
 โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองระบบการบริหารสินทรัพย์ 
 (Asset Management Standard: ISO 55000) ในปี 2565
•  บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully 

Completed CRM) เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า การตลาด 
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการให้บริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ/

 ความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

ได้รับอันดับเครดิตองค์กร

ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable
จากทริสเรทติ้ง

ที่ระดับ

AAA 

ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 

อยู่ที่ 4.41

อยู่ที่ 2.96

อัตราส่วนการทำากำาไร
(Profit Margin)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Current Ratio)

อยู่ที่ 1.45

อัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover)

อยู่ที่ 73.94

ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
ในระบบจำาหน่าย (Loss)

อยู่ที่ 5.47

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
ที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ

อยู่ที่ 40.10 ล้านบาท

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อยู่ที่ 6,352.50 ล้านบาท

Bright Innovation,
Happy People

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน กฟภ. ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อสร้างสรรค์การบริการด้านไฟฟ้าให้เป็นเลิศสู่ประชาชน
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย สร้างเสริมพลังงานสะอาด
และพลังงานทางเลือกแห่งอนาคต พร้อมเติมเต็ม
ทุกความห่วงใยใส่ใจกันมากขึ้น สร้างความสุขและรอยยิ้ม
ที่กว้างขึ้น อนาคตที่ยั่งยืนขึ้น เติมเต็มทุกความฝัน 
และส่องสว่างให้ทุกความหวังแก่ทุกชีวิต ได้เติบโต 
มีคุณภาพชีวิตและรอยยิ้มที่ยั่งยืน

จากคะแนนเต็ม 5 ระดับความพึงพอใจ 
ของพนักงานใหม่ที่มีต่อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร อยู่ ในเกณฑ์ดีมาก

อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคาอาคารสำานักงานในพื้นที่การไฟฟ้า

คะแนน 4.58

12 เขต จำานวน 117  คน

ร้อยละ 

100 12
หน่วยงาน

ความสำาเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีด้าน HR 

จากเป้าหมาย
ร้อยละ 100

คือ จำานวนหน่วยงาน 
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  

TIS 18001 ท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 

100
ความสำาเร็จในการยกระดับ

โครงการด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม จากเป้าหมาย

ร้อยละ 95
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256320



ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ไม่มีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
ที่ ไม่เป็นธรรม และ
ไม่พบการร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ของการเลือกปฏิบัติ

การดูแลบุคลากร 

เป้าหมาย 

•	 	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคมิ่บ่คลากรท่�มิ่ความิรู้	
ความิส่ามิารถึ	และมิ่ความิมิ่่งมิ่�นท่�จะ
ปีฏิิบ่ติงานให้้ก่บการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 	ลด้ข้้อร้องเร่ย่นท่�มิ่ต่อกระบวนการส่รรห้า
และค่ด้เลือกบ่คลากร

•	 	ลด้อ่ตราการลาออกข้องพัน่กงาน
•	 	พัน่กงานมิ่ความิภูาคภููมิิใจ
	 และผู่กพั่นก่บองค์กร

กลยุทธ์

•	 	พั่ฒนาห้ล่กเกณฑ์์การส่รรห้าและค่ด้เลือก	เพัื�อตอบส่นอง 
ความิห้ลากห้ลาย่ในแต่ละกล่่มิบ่คลากร	และส่อด้คล้อง 
ก่บย่่ทธศาส่ตร์องค์กร

•	 	ปีร่บปีรุงห้ล่กเกณฑ์์การเลื�อนเงินเด้ือนพัน่กงานปีระจำาปีี	
	 เพัื�อให้้เกิด้ความิย่่ติธรรมิและส่อด้คล้องตามิผ่ลการปีฏิิบ่ติงาน
	 ราย่บ่คคล
•	 	พั่ฒนารูปีแบบการให้้รางว่ล	(Reward)	ให้้มิ่ค่ณค่า	
	 ห้ลากห้ลาย่	และตรงตามิเปี้าปีระส่งค์ข้ององค์กร
•	 	ส่่งเส่ริมิความิก้าวห้น้าทางอาชื่่พัข้องพัน่กงาน

การวางแผน
ปรับปรุง
การดำาเนนิงาน
ในอนาคต

•  ยกระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นหนึ่งใน Employee of Choice ของตลาดแรงงาน
•  ยกระดับการจ้างงานให้สอดคล้องตามความต้องการขององค์กรในการก้าวสู่การเป็น 

Digital Utility
•  นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน
•  ปรับปรุงแบบฟอร์มการลาออก ให้มีกระบวนการหรือช่องทางให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
 ได้ปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจลาออก และให้สามารถเก็บข้อมูลประกอบการลาออก
 เพื่อนำามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานใหม่
ที่มีต่อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร 

อยู่ที่ 4.58 
จากคะแนนเต็ม 5 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

อัตราการลาออกของพนักงาน

คิดเป็นร้อยละ 0.14 
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.08

อัตราการลาออกลูกจ้าง

คิดเป็นร้อยละ 3 ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5

ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงาน

อยู่ที่ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ของพนักงาน

อยู่ที่ 4.18
ระดับความพึงพอใจต่อของที่ระลึก
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี, 25 ปี, 30 ปี, 
35 ปี, 40 ปี และพนักงานที่จะพ้น
จากตำาแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี 

อยู่ ในระดับพึงพอใจมาก

ความอยากทุ่มเทกายใจ
ในการทำางาน

อยู่ที่ 4.37 

ค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุข
ของพนักงาน

อยู่ที่ 4.25  

ความรู้สึกภูมิ ใจที่ ได้เป็น 
ส่วนหนึ่งขององค์กร

อยู่ที่ 4.34 

•  พัฒนาสมรรถนะประจำาตำาแหน่งงาน
 (Functional Competency) และ สมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ 
 (Strategic Driven) ของพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถ
 นำาพาองค์กรขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
•  ขยายผลระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) แบบ e-Learning 

และการผลิตสื่อฝึกอบรมรูปแบบดิจิทัล ไปสู่กลุ่มงานสำาคัญที่มีหน้าที่
ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาบุคลากร

 ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ

การเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต

เป้าหมาย 

•	 	พั่ฒนาระบบการเร่ย่นรู้และพั่ฒนาในการ
	 เส่ริมิส่ร้างและย่กระด้่บส่มิรรถึนะข้องบ่คลากร
•	 	พั่ฒนาศ่กย่ภูาพัข้องทร่พัย่ากรบ่คคล
	 เตร่ย่มิความิพัร้อมิในการทำางานและ 
	 การเปีล่�ย่นแปีลงในย่่คด้ิจิท่ล
•	 	พั่ฒนากล่่มิบ่คลากรท่�ทำาห้น้าท่�เปี็น	HR	Business	

Partner	ให้้มิ่ส่มิรรถึนะตามิท่�กำาห้นด้ไว้

กลยุทธ์

•	 	พั่ฒนาห้ล่กสู่ตรฝ้ึกอบรมิบนพัื�นฐานข้องระบบ
ส่มิรรถึนะ	(Competency)	ให้้ส่อด้คล้องก่บ
ย่่ทธศาส่ตร์ข้ององค์กร	และแผ่นปีฏิิบ่ติการด้ิจิท่ล	
เพัื�อนำาไปีสู่่การพั่ฒนาบ่คลากรท่�เห้มิาะส่มิ

•	 	เพัิ�มิข้่ด้ความิส่ามิารถึข้องบ่คลากรท่�มิ่ศ่กย่ภูาพัสู่ง	
(Talent)	ให้้มิ่ท่กษะท่�ส่อด้คล้องก่บท่�องค์กรคาด้ห้ว่ง

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ความสำาเร็จของแผนการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล 

อยู่ที่ร้อยละ 100 โดยดำาเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรตามสมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) 
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) 
และสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Driven)

อีกทั้งได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานเฉพาะ ประกอบด้วย

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมงานติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคารสำานักงาน
ในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 

ทั้ง 12 เขต จำานวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 95.12 

จัดฝึกอบรมพนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
งานตรวจสอบมาตรฐาน
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

จำานวน 12 เขต จำานวน 60 คน

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงานในอนาคต

•  เร่งรัดการขยายผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
 ฝึกอบรมบนพ้ืนฐานสมรรถนะ เพ่ือให้กระบวนการออกแบบ
 และพัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร และเป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
• เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้านการ
 ออกแบบ และติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 บนหลังคา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถรองรับธุรกิจ
• ขยายผลการฝึกอบรมให้กับพนักงานท่ีควบคุมงานตรวจสอบ
 มาตรฐาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้ครอบคลุม
 พื้นที่มากขึ้น

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256322 23การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ไม่มีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
ที่ ไม่เป็นธรรม และ
ไม่พบการร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ของการเลือกปฏิบัติ

การดูแลบุคลากร 

เป้าหมาย 

•	 	การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาคมิ่บ่คลากรท่�มิ่ความิรู้	
ความิส่ามิารถึ	และมิ่ความิมิ่่งมิ่�นท่�จะ
ปีฏิิบ่ติงานให้้ก่บการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

•	 	ลด้ข้้อร้องเร่ย่นท่�มิ่ต่อกระบวนการส่รรห้า
และค่ด้เลือกบ่คลากร

•	 	ลด้อ่ตราการลาออกข้องพัน่กงาน
•	 	พัน่กงานมิ่ความิภูาคภููมิิใจ
	 และผู่กพั่นก่บองค์กร

กลยุทธ์

•	 	พั่ฒนาห้ล่กเกณฑ์์การส่รรห้าและค่ด้เลือก	เพัื�อตอบส่นอง 
ความิห้ลากห้ลาย่ในแต่ละกล่่มิบ่คลากร	และส่อด้คล้อง 
ก่บย่่ทธศาส่ตร์องค์กร

•	 	ปีร่บปีรุงห้ล่กเกณฑ์์การเลื�อนเงินเด้ือนพัน่กงานปีระจำาปีี	
	 เพัื�อให้้เกิด้ความิย่่ติธรรมิและส่อด้คล้องตามิผ่ลการปีฏิิบ่ติงาน
	 ราย่บ่คคล
•	 	พั่ฒนารูปีแบบการให้้รางว่ล	(Reward)	ให้้มิ่ค่ณค่า	
	 ห้ลากห้ลาย่	และตรงตามิเปี้าปีระส่งค์ข้ององค์กร
•	 	ส่่งเส่ริมิความิก้าวห้น้าทางอาชื่่พัข้องพัน่กงาน

การวางแผน
ปรับปรุง
การดำาเนนิงาน
ในอนาคต

•  ยกระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นหนึ่งใน Employee of Choice ของตลาดแรงงาน
•  ยกระดับการจ้างงานให้สอดคล้องตามความต้องการขององค์กรในการก้าวสู่การเป็น 

Digital Utility
•  นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน
•  ปรับปรุงแบบฟอร์มการลาออก ให้มีกระบวนการหรือช่องทางให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
 ได้ปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจลาออก และให้สามารถเก็บข้อมูลประกอบการลาออก
 เพื่อนำามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานใหม่
ที่มีต่อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร 

อยู่ที่ 4.58 
จากคะแนนเต็ม 5 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

อัตราการลาออกของพนักงาน

คิดเป็นร้อยละ 0.14 
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.08

อัตราการลาออกลูกจ้าง

คิดเป็นร้อยละ 3 ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5

ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงาน

อยู่ที่ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ของพนักงาน

อยู่ที่ 4.18
ระดับความพึงพอใจต่อของที่ระลึก
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี, 25 ปี, 30 ปี, 
35 ปี, 40 ปี และพนักงานที่จะพ้น
จากตำาแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี 

อยู่ ในระดับพึงพอใจมาก

ความอยากทุ่มเทกายใจ
ในการทำางาน

อยู่ที่ 4.37 

ค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุข
ของพนักงาน

อยู่ที่ 4.25  

ความรู้สึกภูมิ ใจที่ ได้เป็น 
ส่วนหนึ่งขององค์กร

อยู่ที่ 4.34 

•  พัฒนาสมรรถนะประจำาตำาแหน่งงาน
 (Functional Competency) และ สมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ 
 (Strategic Driven) ของพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถ
 นำาพาองค์กรขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
•  ขยายผลระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) แบบ e-Learning 

และการผลิตสื่อฝึกอบรมรูปแบบดิจิทัล ไปสู่กลุ่มงานสำาคัญที่มีหน้าที่
ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาบุคลากร

 ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ

การเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต

เป้าหมาย 

•	 	พั่ฒนาระบบการเร่ย่นรู้และพั่ฒนาในการ
	 เส่ริมิส่ร้างและย่กระด้่บส่มิรรถึนะข้องบ่คลากร
•	 	พั่ฒนาศ่กย่ภูาพัข้องทร่พัย่ากรบ่คคล
	 เตร่ย่มิความิพัร้อมิในการทำางานและ 
	 การเปีล่�ย่นแปีลงในย่่คด้ิจิท่ล
•	 	พั่ฒนากล่่มิบ่คลากรท่�ทำาห้น้าท่�เปี็น	HR	Business	

Partner	ให้้มิ่ส่มิรรถึนะตามิท่�กำาห้นด้ไว้

กลยุทธ์

•	 	พั่ฒนาห้ล่กสู่ตรฝ้ึกอบรมิบนพัื�นฐานข้องระบบ
ส่มิรรถึนะ	(Competency)	ให้้ส่อด้คล้องก่บ
ย่่ทธศาส่ตร์ข้ององค์กร	และแผ่นปีฏิิบ่ติการด้ิจิท่ล	
เพัื�อนำาไปีสู่่การพั่ฒนาบ่คลากรท่�เห้มิาะส่มิ

•	 	เพัิ�มิข้่ด้ความิส่ามิารถึข้องบ่คลากรท่�มิ่ศ่กย่ภูาพัสู่ง	
(Talent)	ให้้มิ่ท่กษะท่�ส่อด้คล้องก่บท่�องค์กรคาด้ห้ว่ง

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ความสำาเร็จของแผนการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล 

อยู่ที่ร้อยละ 100 โดยดำาเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรตามสมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) 
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) 
และสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Driven)

อีกทั้งได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานเฉพาะ ประกอบด้วย

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมงานติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคารสำานักงาน
ในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 

ทั้ง 12 เขต จำานวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 95.12 

จัดฝึกอบรมพนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
งานตรวจสอบมาตรฐาน
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

จำานวน 12 เขต จำานวน 60 คน

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงานในอนาคต

•  เร่งรัดการขยายผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
 ฝึกอบรมบนพ้ืนฐานสมรรถนะ เพ่ือให้กระบวนการออกแบบ
 และพัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร และเป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
• เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้านการ
 ออกแบบ และติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 บนหลังคา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถรองรับธุรกิจ
• ขยายผลการฝึกอบรมให้กับพนักงานท่ีควบคุมงานตรวจสอบ
 มาตรฐาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้ครอบคลุม
 พื้นที่มากขึ้น

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256322 23การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

เป้าหมาย 

•	 	จำานวนอ่บ่ติเห้ต่ถึึงข้่�นเส่่ย่ชื่่วิตลด้ลงเมิื�อเท่ย่บก่บปีีท่�ผ่่านมิา
•	 	ลด้อ่ตราการเกิด้อ่บ่ติเห้ต่ถึึงข้่�นห้ย่่ด้งานในปีี	2563	
•	 	ลด้อ่ตราการเจ็บปี่วย่และโรคจากการทำางานต่อเนื�องท่กปีี
•	 	ได้้ร่บการร่บรองมิาตรฐาน	TIS	18001	12	แห้่ง

กลยุทธ์

•	 		พั่ฒนาเทคโนโลย่่ด้ิจิท่ลเปี็นเครื�องมิือ
กำาก่บดู้แลการปีฏิิบ่ติงานท่�ส่ะด้วก

	 และรวด้เร็ว	เพัื�อลด้ความิเส่่�ย่งต่อ
	 การเกิด้อ่บ่ติเห้ต่

เป้าหมาย 

•	 		ลด้จำานวนอ่บ่ติเห้ต่
	 ท่�เกิด้ข้ึ�นจากระบบไฟฟ้า
	 ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค
	 ต่อผู่้ใชื่้ไฟ

กลยุทธ์

•	 	ปีระย่่กต์ใชื่้	มิอก.	18001	ระบบการจ่ด้การอาชื่่วอนามิ่ย่และความิปีลอด้ภู่ย่	
เพัื�อเฝ้้าระว่งและตรวจส่อบ	รวมิถึึงแก้ไข้ปีร่บปีรุงการด้ำาเนินงานด้้านความิ
ปีลอด้ภู่ย่อย่่างต่อเนื�อง

•	 	ปีร่บปีรุงแก้ไข้ส่าย่ไฟท่�อยู่่ใกล้อาคารห้รือส่ิ�งก่อส่ร้าง	ให้้เปี็นไปีตามิมิาตรฐาน
ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

TIS 18001 
เพิ่มขึ้นจำานวน 12 หน่วยงาน

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

• ยกระดับกระบวนการด้านอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัยสู่มาตรฐาน 
 ISO 45001 ในปี 2565

รายละเอียด จำานวน 
(แห่ง)

งบประมาณในการดำาเนินการ (บาท)

1.	ด้ำาเนินการปีร่บปีรุงแก้ไข้แล้ว 89 14,072,076.12

2.	อน่มิ่ติงบปีระมิาณแล้ว	อยู่่ระห้ว่างด้ำาเนินการ 12 7,818,377.94

3.	จ่ด้ทำาแผ่นแล้ว	รออน่มิ่ติงบปีระมิาณ 13 3,418,178.21

4.	อยู่่ระห้ว่างจ่ด้ทำาแผ่น 41 15,806.72

รวม 155 25,324,438.99

ดำาเนินการปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 

จำานวน 89 แห่ง จาก 155 แห่ง รายละเอียดการดำาเนินงานปรับปรุงแก้ไขสายไฟ 
ที่อยู่ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อผู้ใช้ไฟ มีค่าเท่ากับ 

0.0075 อยู่ ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของค่าเกณฑ์วัดระดับ 5

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงาน
ในอนาคต

• เร่งรัดดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 สายไฟท่ีอยู่ใกล้อาคารหรือ 
 ส่ิงก่อสร้าง ให้้เปี็นไปีตามิมิาตรฐาน	
	 ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 
	 ให้้แล้วเส่ร็จตามิแผ่นงาน

• หน่วยงานภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 ISO/IEC 27001 ครอบคลุมทั้ง 12 เขต
• ประเมินและพัฒนาความสามารถในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 และการรวมศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 (SOC) ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ
• ดำาเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเก็บรักษาข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวลูกค้า

เป้าหมาย 

•  ได้้ร่บการร่บรองมิาตรฐานส่ากล	ISO/IEC	27001	
ส่ำาห้ร่บโครงส่ร้างพัื�นฐานส่ำาค่ญด้้านเทคโนโลย่่
ส่ารส่นเทศให้้ครอบคล่มิส่ำาน่กงานให้ญ่และ	12	เข้ต

•  มิ่ศูนย่์เฝ้้าระว่งภู่ย่ค่กคามิทางไซื่เบอร์	(Security	
Operation	Center:	SOC)

•  ส่ร้างความิตระห้น่กด้้านความิมิ่�นคงปีลอด้ภู่ย่ทาง
ไซื่เบอร์และระบบส่ารส่นเทศ	ควบคู่ไปีก่บการเก็บ
ร่กษาข้้อมิูลและความิเปี็นส่่วนต่วข้องลูกค้าให้้ก่บ
พัน่กงานท่กระด้่บ

กลยุทธ์

•  พ่ัฒนาระบบร่กษาความิม่ิ�นคงปีลอด้ภู่ย่ด้้านเทคโนโลย่่ส่ารส่นเทศ
ตามิมิาตรฐานและการข้อการร่บรองมิาตรฐานส่ากล	ISO/IEC	
27001	

•	 	ด้ำาเนินการเฝ้้าระว่งภู่ย่ค่กคามิทางไซื่เบอร์	24	ชื่่�วโมิง	7	ว่นต่อ
ส่่ปีด้าห้์	(24/7)	พัร้อมิแจ้งเห้ต่ผ่ิด้ปีกติให้้ผู่้เก่�ย่วข้้องด้ำาเนินการ
แก้ไข้	และราย่งานผู่้บริห้ารระด้่บสู่งเพัื�อร่บทราบและส่่�งการ

•	 	ส่่งเส่ริมิให้้พัน่กงานท่�งผู่้ดู้แลระบบและผู่้ใชื่้งานท่กระด้่บได้้ร่บ
ความิรู้ด้้านความิมิ่�นคงปีลอด้ภู่ย่ทางไซื่เบอร์	และการเก็บร่กษา
ข้้อมิูลความิเปี็นส่่วนต่วข้องลูกค้า

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

สำนักงานใหญ่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคเหนือ) จังหวัดพ�ษณุโลก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

มีหน่วยงานภายใน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001

จำานวน 10 แห่ง ได้แก่

มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการโจมตี

ทางไซเบอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
7 วันต่อสัปดาห์ พร้อมแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
และการทำาข้อมูลลูกค้าสูญหาย 

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256324 25การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

เป้าหมาย 

•	 	จำานวนอ่บ่ติเห้ต่ถึึงข้่�นเส่่ย่ชื่่วิตลด้ลงเมิื�อเท่ย่บก่บปีีท่�ผ่่านมิา
•	 	ลด้อ่ตราการเกิด้อ่บ่ติเห้ต่ถึึงข้่�นห้ย่่ด้งานในปีี	2563	
•	 	ลด้อ่ตราการเจ็บปี่วย่และโรคจากการทำางานต่อเนื�องท่กปีี
•	 	ได้้ร่บการร่บรองมิาตรฐาน	TIS	18001	12	แห้่ง

กลยุทธ์

•	 		พั่ฒนาเทคโนโลย่่ด้ิจิท่ลเปี็นเครื�องมิือ
กำาก่บดู้แลการปีฏิิบ่ติงานท่�ส่ะด้วก

	 และรวด้เร็ว	เพัื�อลด้ความิเส่่�ย่งต่อ
	 การเกิด้อ่บ่ติเห้ต่

เป้าหมาย 

•	 		ลด้จำานวนอ่บ่ติเห้ต่
	 ท่�เกิด้ข้ึ�นจากระบบไฟฟ้า
	 ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค
	 ต่อผู่้ใชื่้ไฟ

กลยุทธ์

•	 	ปีระย่่กต์ใชื่้	มิอก.	18001	ระบบการจ่ด้การอาชื่่วอนามิ่ย่และความิปีลอด้ภู่ย่	
เพัื�อเฝ้้าระว่งและตรวจส่อบ	รวมิถึึงแก้ไข้ปีร่บปีรุงการด้ำาเนินงานด้้านความิ
ปีลอด้ภู่ย่อย่่างต่อเนื�อง

•	 	ปีร่บปีรุงแก้ไข้ส่าย่ไฟท่�อยู่่ใกล้อาคารห้รือส่ิ�งก่อส่ร้าง	ให้้เปี็นไปีตามิมิาตรฐาน
ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

TIS 18001 
เพิ่มขึ้นจำานวน 12 หน่วยงาน

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

• ยกระดับกระบวนการด้านอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัยสู่มาตรฐาน 
 ISO 45001 ในปี 2565

รายละเอียด จำานวน 
(แห่ง)

งบประมาณในการดำาเนินการ (บาท)

1.	ด้ำาเนินการปีร่บปีรุงแก้ไข้แล้ว 89 14,072,076.12

2.	อน่มิ่ติงบปีระมิาณแล้ว	อยู่่ระห้ว่างด้ำาเนินการ 12 7,818,377.94

3.	จ่ด้ทำาแผ่นแล้ว	รออน่มิ่ติงบปีระมิาณ 13 3,418,178.21

4.	อยู่่ระห้ว่างจ่ด้ทำาแผ่น 41 15,806.72

รวม 155 25,324,438.99

ดำาเนินการปรับปรุงแก้ ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 

จำานวน 89 แห่ง จาก 155 แห่ง รายละเอียดการดำาเนินงานปรับปรุงแก้ไขสายไฟ 
ที่อยู่ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อผู้ใช้ไฟ มีค่าเท่ากับ 

0.0075 อยู่ ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของค่าเกณฑ์วัดระดับ 5

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงาน
ในอนาคต

• เร่งรัดดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 สายไฟท่ีอยู่ใกล้อาคารหรือ 
 ส่ิงก่อสร้าง ให้้เปี็นไปีตามิมิาตรฐาน	
	 ข้องการไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค 
	 ให้้แล้วเส่ร็จตามิแผ่นงาน

• หน่วยงานภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 ISO/IEC 27001 ครอบคลุมทั้ง 12 เขต
• ประเมินและพัฒนาความสามารถในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 และการรวมศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 (SOC) ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ
• ดำาเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเก็บรักษาข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวลูกค้า

เป้าหมาย 

•  ได้้ร่บการร่บรองมิาตรฐานส่ากล	ISO/IEC	27001	
ส่ำาห้ร่บโครงส่ร้างพัื�นฐานส่ำาค่ญด้้านเทคโนโลย่่
ส่ารส่นเทศให้้ครอบคล่มิส่ำาน่กงานให้ญ่และ	12	เข้ต

•  มิ่ศูนย่์เฝ้้าระว่งภู่ย่ค่กคามิทางไซื่เบอร์	(Security	
Operation	Center:	SOC)

•  ส่ร้างความิตระห้น่กด้้านความิมิ่�นคงปีลอด้ภู่ย่ทาง
ไซื่เบอร์และระบบส่ารส่นเทศ	ควบคู่ไปีก่บการเก็บ
ร่กษาข้้อมิูลและความิเปี็นส่่วนต่วข้องลูกค้าให้้ก่บ
พัน่กงานท่กระด้่บ

กลยุทธ์

•  พ่ัฒนาระบบร่กษาความิม่ิ�นคงปีลอด้ภู่ย่ด้้านเทคโนโลย่่ส่ารส่นเทศ
ตามิมิาตรฐานและการข้อการร่บรองมิาตรฐานส่ากล	ISO/IEC	
27001	

•	 	ด้ำาเนินการเฝ้้าระว่งภู่ย่ค่กคามิทางไซื่เบอร์	24	ชื่่�วโมิง	7	ว่นต่อ
ส่่ปีด้าห้์	(24/7)	พัร้อมิแจ้งเห้ต่ผ่ิด้ปีกติให้้ผู่้เก่�ย่วข้้องด้ำาเนินการ
แก้ไข้	และราย่งานผู่้บริห้ารระด้่บสู่งเพัื�อร่บทราบและส่่�งการ

•	 	ส่่งเส่ริมิให้้พัน่กงานท่�งผู่้ดู้แลระบบและผู่้ใชื่้งานท่กระด้่บได้้ร่บ
ความิรู้ด้้านความิมิ่�นคงปีลอด้ภู่ย่ทางไซื่เบอร์	และการเก็บร่กษา
ข้้อมิูลความิเปี็นส่่วนต่วข้องลูกค้า

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคเหนือ) จังหวัดพ�ษณุโลก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256324 25การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



• เป้าหมายดำาเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือน
 ราษฎรรายใหม่ จำานวน 141,960 ครัวเรือน ภายในปี 2565

• โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย
 ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความ
 มั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ให้รองรับต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า
 ของเกาะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นแหล่ง
 ท่องเที่ยวที่สำาคัญ และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

ความทั่วถึงในการได้รับบริการไฟฟ้า

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

เป้าหมาย 

•	 	ข้ย่าย่เข้ตระบบไฟฟา้ให้บ้า้นเรอืนราษฎร
ได้้มิ่ไฟฟ้าใชื่้ครบท่กห้ล่งคาเรือน

กลยุทธ์

•	 	ข้ย่าย่เข้ตระบบไฟฟ้าให้้เพั่ย่งพัอต่อความิต้องการข้องปีระชื่าชื่น	
และกระจาย่ไปีในท่กพัื�นท่�

•	 	เส่ริมิส่ร้างศ่กย่ภูาพัข้องระบบจำาห้น่าย่โด้ย่	Smart	Grid

ดำาเนินการขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ จำานวน 61 เกาะ 
(จากการสำารวจพบว่ามีเกาะท่ัวประเทศท้ังหมดประมาณ 700 เกาะ
และในจำานวนน้ีเป็นเกาะท่ีมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 61 เกาะ)

ดำาเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่แล้วเสร็จ 

จำานวน 55,929 ครัวเรือน 

ดำาเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกลแล้วเสร็จ 

จากเป้าหมาย 11,600 ครัวเรือน จำานวน 13,390 ครัวเรือน 

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า

รายละเอียด 2560 25622561 2563

จำานวนครัวเรือนท้ังหมดท่ัวประเทศไทย

มีไฟฟ้าใช้แล้ว

 • ปักเสาพาดสาย

 • ใช้ไฟระบบโซลาร์เซลล์

 • อ่ืน ๆ (ไฟจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนท่ีทหาร การปิโตรเลียม
  แห่งประเทศไทย กรมอนุรักษ์พลังงาน กรมชลประทาน ไฟฟ้าเอกชน 
  ขอยกเลิกโครงการเน่ืองจากราษฎรย้ายถ่ินฐาน)

คงเหลือ

 • อยู่ในพ้ืนท่ีปกติและอยู่ระหว่างรอจัดเข้าโครงการ

 • อยู่ในพ้ืนท่ีหวงห้าม แต่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีอนุญาตให้เข้าดำาเนินการ
  ขยายเขตแล้ว

 • อยู่ในพ้ืนท่ีหวงห้าม เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน พ้ืนท่ีปกครอง
  ราชการทหาร ฯลฯ ต้องขออนุญาตหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 • ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เน่ืองจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำานวน (ครัวเรือน)

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

ห้มิาย่เห้ต่:	ข้้อมิูลจากส่่วนบริห้ารและพั่ฒนาเทคโนโลย่่การทะเบ่ย่น	ส่ำาน่กบริห้ารการทะเบ่ย่น	กรมิการปีกครอง	ส่ถึานะ	31	ธ่นวาคมิ	2563	

Creating a Brighter 
Future & Sustainability

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน กฟภ. ให้ความสำาคัญ
กับการดูแลส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในกระบวนการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการผลิตและบริการ โดยนำาหลักเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-Efficiency) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วย
บริหารจัดการให้มีศักยภาพในการดำาเนินงานมากขึ้น
ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก 
การวางแผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์  
(Chiller) ในอนาคต

579,962  kg CO
2
eq

13 ผลงาน กำาหนด 5 ขั้นตอน ISO 45001
ผ่านการคัดเลือก

ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
นำานวัตกรรมต้นแบบ

ไปสู่การผลิตนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ 

ตามแนวทาง ISO 14045
สำาหรับดำาเนินการวัดและ
ประเมินเร่ืองประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency)

ในปี 2565 ยกระดับ
กระบวนการด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
สู่มาตรฐาน

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256326
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Creating a Brighter 
Future & Sustainability
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ติดตามการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ที่

www.sustainability.pea.co.th

 การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
	 คณะกรรมการ	และผู้้�บริหารระดัับสู้งของการไฟฟ้า 
สู่วนภู้มิภูาค	 มีบทบาทในการติิดัติาม	 ให�คำาแนะนำา	 
พร�อมทั�งให�ความเห็นชอบและติรวจสูอบความถู้กติ�อง 
ของข�อมล้สูำาคญัในรายงานฉบับนี�	เพ่�อให�เน่�อหาของรายงาน
มีความครบถู�วน	สูมบ้รณ์	และครอบคลุมการติอบสูนอง 
ติ่อผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูียทุกกลุ่ม
	 นอกจากนี�	การไฟฟา้สู่วนภู้มภิูาคยังไดั�จัดัให�มีการติรวจ
รับรองรายงานจากหน่วยงานภูายนอก	(Third	Party)	 
ที�มีความเชี�ยวชาญในการติรวจรับรองและให�ความเช่�อมั�น 
ติ่อกระบวนการจัดัทำารายงาน	(External	Assurance)	เพ่�อ
เพิ�มความน่าเช่�อถู่อและโปร่งใสู	สูอดัคล�องติามแนวทาง 
การรายงานของมาติรฐานการรายงานสูากล	GRI	Standards	

 การยกระดับคุณภาพของการจัดทำารายงาน
	 การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาคเปิดัโอกาสูให�ผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูีย
ทุกกลุ่มสูามารถูแสูดังความคิดัเห็นเกี�ยวกับรายงาน 
การพัฒนาความยั�งย่นประจำาปีไดั�	ผู้่านทางแบบสูอบถูาม
ความคิดัเห็นของผู้้�อ่าน	โดัยความคิดัเห็นดัังกล่าวการไฟฟ้า
สูว่นภู้มิภูาคจะนำามาใช�พัฒนาและยกระดับัการจัดัทำารายงาน
การพัฒนาความยั�งย่นฉบับถัูดัไป	 เพ่�อให�สูอดัคล�องกับ 
ความติ�องการ/ความคาดัหวังของผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูีย

 การสอบถามข้อมูล
	 หากมีข�อสูงสูัยหร่อข�อแนะนำาเพิ�มเติิม	สูามารถูติิดัติ่อ
ฝ่่ายสัูงคมและสิู�งแวดัล�อม	การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาค	สูำานักงานใหญ่	
อาคาร	LED	เลขที�	200	ถูนนงามวงศ์์วาน	แขวงลาดัยาว	 
เขติจตุิจกัร	กทม.	10900	E-mail:	analysis.csr@pea.co.th	
โทรศ์ัพท์	0	2590	9916	โทรสูาร	0	2590	9919

 ที่มาของรายงาน
	 รายงานการพัฒนาความยั�งย่น	ประจำาปี	2563	นับเป็น
ฉบับที�	4	ต่ิอจากรายงานการพัฒนาความยั�งย่น	ประจำาปี	2562	
ที�การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาคจัดัทำาข้�นติามมาติรฐานการรายงานสูากล	
GRI	Standards	 เพ่�อเปิดัเผู้ยผู้ลการดัำาเนินงานประจำาปี 
ขององค์กรในดั�านเศ์รษฐกิจ	 สูังคม	 และสูิ�งแวดัล�อม	 
โดัยมีรอบการรายงานแบบรายปี	ติั�งแติ่วันที�	1	มกราคม	 
ถู้ง	31	ธัันวาคม	2563	และใช�แนวทางการรายงานติาม	GRI	
Standards	และกลุ่มธุัรกิจไฟฟ้า	(Electric	Utilities:	EU)	
ขององค์การแห่งความริเริ�มว่าดั�วยการรายงานสูากล	(Global	
Reporting	Initiative:	GRI)	ติามเกณฑ์์ระดัับการเปิดัเผู้ย
ข�อม้ลแบบหลัก	(Core	Option)
	 นอกจากนี�	 เพ่�อแสูดังถู้งความมุ่งมั�นในการพัฒนา 
อยา่งยั�งยน่	การไฟฟา้สูว่นภูม้ภิูาคไดั�เช่�อมโยงการดัำาเนนิงาน
เข�ากับเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งย่น	17	ข�อ	(Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	ขององค์การสูหประชาชาติ	ิ
และรวบรวมมาแสูดังไว�ในรายงานฉบับนี�ดั�วย

 ขอบเขตของรายงาน
	 การเปิดัเผู้ยข�อม้ลในรายงานฉบับนี�	แสูดังข�อม้ลและ
ผู้ลกระทบจากการดัำาเนินงานติลอดัทั�งห่วงโซ่่คุณค่าของ 
การไฟฟา้สูว่นภู้มภิูาค	โดัยมขีอบเขติการรายงานครอบคลมุ
ทั�งสูำานักงานใหญ่และสู่วนภู้มิภูาค	โรงไฟฟ้า	สูถูานีไฟฟ้า	
รวมถู้งผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูียที�เกี�ยวข�อง	ทั�งนี� ไม่รวมบริษัท 
ในเคร่อ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สแกน
เพ่ือเข้าชม
เว็บไซต์

แบบสำารวจ
ความคิดเห็น
รายงานความย่ังยืน
ประจำาปี 2563
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

• ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
 ระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
 (Chiller) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
 ที่ลดได้ 579,962 kg CO

2
eq

• การดำาเนินงานของ Green Office 
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
 200,000 kg CO2eq

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 

•	 	ยกระดัับบทบาทของงานวิจัยและนวัติกรรมสู้่การพัฒนากระบวนการ
ทำางานและการขยายผู้ลเชิงพาณิชย์	โดัยมีแผู้นงานการพัฒนา 
ระบบการจัดัการนวัติกรรมองค์กร	(Corporate	Innovation	System)	
ทั�งระยะสูั�นและระยะยาว	พร�อมทั�งมีนวัติกรรมที�เพิ�มประสูิทธัิภูาพ 
การดัำาเนินงาน	2	ชิ�นงาน	และสูร�างรายไดั�เชิงพาณิชย์	1	ผู้ลิติภูัณฑ์์

กลยุทธ์

•	 	พัฒนางานวิจัยและนวัติกรรมที�
	 เสูริมสูร�างความมั�นคง	สูร�างมาติรฐาน 
	 ที�เป็นเลิศ์	มุ่งสู้่ความทันสูมัย
	 และสูร�างการเติิบโติอย่างยั�งย่น
	 ให�การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาค

เป้าหมาย 

•	 	ยกระดัับติัวชี�วัดัที�เหมาะสูมดั�านเศ์รษฐกิจ
และดั�านสูิ�งแวดัล�อม	ของการให�บริการ
ของการไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาคและกำาหนดั
แผู้นงานในการเพิ�มประสูิทธัิภูาพเชิงนิเวศ์
เศ์รษฐกิจขององค์กรเพ่�อให�สูอดัคล�องกับ
นโยบายและยุทธัศ์าสูติร์ของประเทศ์	

กลยุทธ์

•	 	ปรับปรุงประสูิทธัิภูาพการดัำาเนินงานขององค์กรอย่างติ่อเน่�อง	
โดัยใช�ข�อม้ลจากผู้ลการประเมินประสูิทธัิภูาพเชิงนิเวศ์เศ์รษฐกิจ

•	 	การจัดัทำาบัญชีรายการดั�านเศ์รษฐกิจและสูิ�งแวดัล�อม	โดัยการ
รวบรวมข�อม้ลปีฐานมาใช�เปรียบเทียบผู้ลการปรับปรุง	

	 Eco-Efficiency	ในการดัำาเนินงานของการไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาค	
	 โดัยรวบรวมข�อม้ลดั�านสูิ�งแวดัล�อมในปี	2563	เป็นติัวประกอบ

ยกระดับแผนงานการพัฒนา
ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System) 
ให้นำาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึง Business Model
ใหม่ ๆ ได้ ภายในปี 2564

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ความสำาเร็จของแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate 

Innovation System) ประจำาปี 2563 อยู่ ในระดับ 4 เพิ่มขึ้น 1 ระดับจากปี 2562 

การดำาเนินกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2561 (ปีฐาน) กับปี 2563 
พบว่าการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2563 

สามารถดำาเนินการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐาน คิดเป็น 1.0666 เท่า 

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

โดยในปี 2563 มีการบูรณาการสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการ
เพื่อลดหน่วยสูญเสีย (Loss) ในระบบจำาหน่ายแรงต่ำาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พร้อมทั้งมีผลงานผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณานำานวัตกรรมต้นแบบ

ไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งหมด 13 ผลงาน

การดำาเนินงานตามแนวทาง ISO 14045 ในส่วนของกระบวนการกำาหนดเป้าหมาย 
และขอบเขตการประเมิน การประเมินสิ่งแวดล้อมและการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำาเนินการ
ได้ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์ระดับ 5 
ที่กำาหนดค่า Factor X เท่ากับ 1.0636

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256328



ติดตามการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ที่

www.sustainability.pea.co.th

 การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
	 คณะกรรมการ	และผู้้�บริหารระดัับสู้งของการไฟฟ้า 
สู่วนภู้มิภูาค	 มีบทบาทในการติิดัติาม	 ให�คำาแนะนำา	 
พร�อมทั�งให�ความเห็นชอบและติรวจสูอบความถู้กติ�อง 
ของข�อมล้สูำาคญัในรายงานฉบับนี�	เพ่�อให�เน่�อหาของรายงาน
มีความครบถู�วน	สูมบ้รณ์	และครอบคลุมการติอบสูนอง 
ติ่อผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูียทุกกลุ่ม
	 นอกจากนี�	การไฟฟา้สู่วนภู้มภิูาคยังไดั�จัดัให�มีการติรวจ
รับรองรายงานจากหน่วยงานภูายนอก	(Third	Party)	 
ที�มีความเชี�ยวชาญในการติรวจรับรองและให�ความเช่�อมั�น 
ติ่อกระบวนการจัดัทำารายงาน	(External	Assurance)	เพ่�อ
เพิ�มความน่าเช่�อถู่อและโปร่งใสู	สูอดัคล�องติามแนวทาง 
การรายงานของมาติรฐานการรายงานสูากล	GRI	Standards	

 การยกระดับคุณภาพของการจัดทำารายงาน
	 การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาคเปิดัโอกาสูให�ผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูีย
ทุกกลุ่มสูามารถูแสูดังความคิดัเห็นเกี�ยวกับรายงาน 
การพัฒนาความยั�งย่นประจำาปีไดั�	ผู้่านทางแบบสูอบถูาม
ความคิดัเห็นของผู้้�อ่าน	โดัยความคิดัเห็นดัังกล่าวการไฟฟ้า
สูว่นภู้มภิูาคจะนำามาใช�พัฒนาและยกระดับัการจัดัทำารายงาน
การพัฒนาความยั�งย่นฉบับถัูดัไป	 เพ่�อให�สูอดัคล�องกับ 
ความติ�องการ/ความคาดัหวังของผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูีย

 การสอบถามข้อมูล
	 หากมีข�อสูงสูัยหร่อข�อแนะนำาเพิ�มเติิม	สูามารถูติิดัติ่อ
ฝ่่ายสัูงคมและสิู�งแวดัล�อม	การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาค	สูำานักงานใหญ่	
อาคาร	LED	เลขที�	200	ถูนนงามวงศ์์วาน	แขวงลาดัยาว	 
เขติจตุิจกัร	กทม.	10900	E-mail:	analysis.csr@pea.co.th	
โทรศ์ัพท์	0	2590	9916	โทรสูาร	0	2590	9919

 ที่มาของรายงาน
	 รายงานการพัฒนาความยั�งย่น	ประจำาปี	2563	นับเป็น
ฉบับที�	4	ต่ิอจากรายงานการพัฒนาความยั�งย่น	ประจำาปี	2562	
ที�การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาคจัดัทำาข้�นติามมาติรฐานการรายงานสูากล	
GRI	Standards	 เพ่�อเปิดัเผู้ยผู้ลการดัำาเนินงานประจำาปี 
ขององค์กรในดั�านเศ์รษฐกิจ	 สูังคม	 และสูิ�งแวดัล�อม	 
โดัยมีรอบการรายงานแบบรายปี	ติั�งแติ่วันที�	1	มกราคม	 
ถู้ง	31	ธัันวาคม	2563	และใช�แนวทางการรายงานติาม	GRI	
Standards	และกลุ่มธุัรกิจไฟฟ้า	(Electric	Utilities:	EU)	
ขององค์การแห่งความริเริ�มว่าดั�วยการรายงานสูากล	(Global	
Reporting	Initiative:	GRI)	ติามเกณฑ์์ระดัับการเปิดัเผู้ย
ข�อม้ลแบบหลัก	(Core	Option)
	 นอกจากนี�	 เพ่�อแสูดังถู้งความมุ่งมั�นในการพัฒนา 
อยา่งยั�งยน่	การไฟฟา้สูว่นภูม้ภิูาคไดั�เช่�อมโยงการดัำาเนนิงาน
เข�ากับเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งย่น	17	ข�อ	(Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	ขององค์การสูหประชาชาติ	ิ
และรวบรวมมาแสูดังไว�ในรายงานฉบับนี�ดั�วย

 ขอบเขตของรายงาน
	 การเปิดัเผู้ยข�อม้ลในรายงานฉบับนี�	แสูดังข�อม้ลและ
ผู้ลกระทบจากการดัำาเนินงานติลอดัทั�งห่วงโซ่่คุณค่าของ 
การไฟฟา้สูว่นภู้มภิูาค	โดัยมขีอบเขติการรายงานครอบคลมุ
ทั�งสูำานักงานใหญ่และสู่วนภู้มิภูาค	โรงไฟฟ้า	สูถูานีไฟฟ้า	
รวมถู้งผู้้�มีสู่วนไดั�สู่วนเสูียที�เกี�ยวข�อง	ทั�งนี� ไม่รวมบริษัท 
ในเคร่อ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สแกน
เพ่ือเข้าชม
เว็บไซต์

แบบสำารวจ
ความคิดเห็น
รายงานความย่ังยืน
ประจำาปี 2563
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

• ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
 ระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
 (Chiller) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
 ที่ลดได้ 579,962 kg CO

2
eq

• การดำาเนินงานของ Green Office 
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
 200,000 kg CO2eq

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 

•	 	ยกระดัับบทบาทของงานวิจัยและนวัติกรรมสู้่การพัฒนากระบวนการ
ทำางานและการขยายผู้ลเชิงพาณิชย์	โดัยมีแผู้นงานการพัฒนา 
ระบบการจัดัการนวัติกรรมองค์กร	(Corporate	Innovation	System)	
ทั�งระยะสูั�นและระยะยาว	พร�อมทั�งมีนวัติกรรมที�เพิ�มประสูิทธัิภูาพ 
การดัำาเนินงาน	2	ชิ�นงาน	และสูร�างรายไดั�เชิงพาณิชย์	1	ผู้ลิติภูัณฑ์์

กลยุทธ์

•	 	พัฒนางานวิจัยและนวัติกรรมที�
	 เสูริมสูร�างความมั�นคง	สูร�างมาติรฐาน 
	 ที�เป็นเลิศ์	มุ่งสู้่ความทันสูมัย
	 และสูร�างการเติิบโติอย่างยั�งย่น
	 ให�การไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาค

เป้าหมาย 

•	 	ยกระดัับติัวชี�วัดัที�เหมาะสูมดั�านเศ์รษฐกิจ
และดั�านสูิ�งแวดัล�อม	ของการให�บริการ
ของการไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาคและกำาหนดั
แผู้นงานในการเพิ�มประสูิทธัิภูาพเชิงนิเวศ์
เศ์รษฐกิจขององค์กรเพ่�อให�สูอดัคล�องกับ
นโยบายและยุทธัศ์าสูติร์ของประเทศ์	

กลยุทธ์

•	 	ปรับปรุงประสูิทธัิภูาพการดัำาเนินงานขององค์กรอย่างติ่อเน่�อง	
โดัยใช�ข�อม้ลจากผู้ลการประเมินประสูิทธัิภูาพเชิงนิเวศ์เศ์รษฐกิจ

•	 	การจัดัทำาบัญชีรายการดั�านเศ์รษฐกิจและสูิ�งแวดัล�อม	โดัยการ
รวบรวมข�อม้ลปีฐานมาใช�เปรียบเทียบผู้ลการปรับปรุง	

	 Eco-Efficiency	ในการดัำาเนินงานของการไฟฟ้าสู่วนภู้มิภูาค	
	 โดัยรวบรวมข�อม้ลดั�านสูิ�งแวดัล�อมในปี	2563	เป็นติัวประกอบ

ยกระดับแผนงานการพัฒนา
ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System) 
ให้นำาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึง Business Model
ใหม่ ๆ ได้ ภายในปี 2564

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563

ความสำาเร็จของแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate 

Innovation System) ประจำาปี 2563 อยู่ ในระดับ 4 เพิ่มขึ้น 1 ระดับจากปี 2562 

การดำาเนินกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2561 (ปีฐาน) กับปี 2563 
พบว่าการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2563 

สามารถดำาเนินการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐาน คิดเป็น 1.0666 เท่า 

การวางแผนปรับปรุง
การดำาเนินงานในอนาคต

โดยในปี 2563 มีการบูรณาการสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการ
เพื่อลดหน่วยสูญเสีย (Loss) ในระบบจำาหน่ายแรงต่ำาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พร้อมทั้งมีผลงานผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณานำานวัตกรรมต้นแบบ

ไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งหมด 13 ผลงาน

การดำาเนินงานตามแนวทาง ISO 14045 ในส่วนของกระบวนการกำาหนดเป้าหมาย 
และขอบเขตการประเมิน การประเมินสิ่งแวดล้อมและการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำาเนินการ
ได้ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์ระดับ 5 
ที่กำาหนดค่า Factor X เท่ากับ 1.0636

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256328
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