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01 สารผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค (2-22) 

ตลอดระยะเวลากวา 61 ป ดวยปณิธานความมุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยางครบ
วงจรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยอยางยั่งยืน การไฟฟสวนภูมิภาค (กฟภ.)          
ไดวางรากฐานการพัฒนาโครงขายพลังงานไฟฟาและระบบบริหารจัดการใหทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคใหเขาถึงพลังงานไฟฟาอยางเทาเทียมกัน  

ในป 2564 สืบเนื่องจากวิกฤตเศษฐกิจและสภาวการณของโลกจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงผลใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงในหลายมิติ ทั ้งวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม (New Normal) 
พฤติกรรมการบริโภคของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป และการเติบโตของเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด สิ่งเหลานี้สราง
ความทาทาย และทำให กฟภ. ต องเร งว ิเคราะห บริหารจัดการความเสี ่ยง ทบทวนกลยุทธ รวมทั ้งบูรณาการ                   
การจัดการพลังงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานสูสังคมยุคดิจิทัลอยางเต็ม
รูปแบบ (Digital Utility) ภายใตการขับเคลื่อนตาม “นโยบาย P E A” ประกอบดวย 3 แนวทาง 9 กลยุทธ (3P 3E 3A) : 

P เติบโตพรอมพันธมิตร : พัฒนาทุนมนุษย สรางความรูสึกเปนเจาของรวม (People) แสวงหาพันธมติร 
รวมสรางคุณคาและมูลคาธุรกิจใหกับองคกรและสังคม (Partner) เลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม วางแผนการเงิน
ในอนาคตอยางมั่นคง (Profit)  

E สานตอภารกิจหลัก : สรางเสริมประสบการณลูกคา มุงเนนการใหบริการแบบดิจิทัล (Experience) 
เพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยสินในระบบจำหนายไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด (Enhancement) 
มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมสรางคุณคาสูสังคม เติบโตอยางย่ังยืนไปพรอมกันทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจของ กฟภ. 
(Ecosystem)   

A ผลักดันดวยเทคโนโลยี : สรางความคลองตัวใหกับองคกร (Agile) นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมา
ปรับใชงาน (Adopt) วางแนวทางการทำงานกับทุกระดับหนวยงาน มุงสูเปาหมายความสำเร็จขององคกรรวมกัน 
(Alignment) 

โดยในรอบปที่ผานมา กฟภ. มีการบริหารจัดการองคกรดวยการสรางพันธมิตร คูคา คูความรวมมือในการ
ดำเนินงานธุรกิจดานพลังงาน อาทิ ระบบผลิต ระบบสง ระบบจำหนาย ระบบบำรุงรักษา และมาตรฐานความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟา การยกขีดความสามารถของระบบจำหนายไฟฟาที่มุงเนนการทำงานแบบอัตโนมัติ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเรงขยายเขตระบบไฟฟารวมถึงระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดใหภาคการเกษตรและ
ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใชเพื่อสงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชน การตอบสนองความตองการของลูกคาในรูปแบบ
การใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ ่งขึ ้น การปรับโครงสรางองคกรและกระบวนการทำงานแบบ Cross 
Functional Team การสรางนวัตกรรมและตอยอดระบบจัดการความรู (Knowledge Management) ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   

จากการดำเนินงานดังกลาว สงผลให กฟภ. บรรลุเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนของสหประชาติ (SDGs)           
ตามตัวชี้วัด 7.1.1 สัดสวนประชากรที่เขาถึงไฟฟา โดยประเทศไทยมีเปาหมายใหประชากรเขาถึงไฟฟารอยละ 99.00 
ภายในป 2568 ซึ่งในปจจุบัน กฟภ. ดำเนินการใหครัวเรือนมีไฟฟาใชแลว 21,147,438 ครัวเรือน จากครัวเรือน
ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั้งสิ้น 21,206,917 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 99.72 จึงเปนที่ยอมรับ    
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ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซ่ึงสามารถยืนยันไดดวยรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ไดแก Asia Responsible 
Enterprise Awards 2021 หัวขอ Towards the Renewable and Sustainable Energy Community รางวัลจาก
การประกวดผลงานวิจัยสิ ่งประดิษฐและนวัตกรรมในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions 
Geneva” รวม 8 รางวัล ประกอบดวย 1 รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  5 รางวัลเหรียญทอง และ 2 รางวัลเหรียญเงิน 
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจำป 2564 รวม 6 รางวัล ประกอบดวย รางวัลผูนำองคกรดีเดน รางวัลการพัฒนา       
สู ร ัฐวิสาหกิจดิจิทัล รางวัลดานการใหบริการดีเดน รางวัลการดำเนินงานเพื ่อสังคมและสิ ่งแวดลอมดีเดน         
รางวัลความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมดีเดน รางวัลการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดีเดน อีกทั้งไดรับการรับรอง
สำนักงานสีเขียว (G-Green) ระดับประเทศ ประจำป 2564 รวม 68 แหง 

กฟภ. ขอขอบคุณผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่ใหความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององคกร
มาโดยตลอด และขอยืนยันในปณิธานความมุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยางครบ
วงจรที่มีประสิทธิภาพ พรอมกาวสูการเปนผูนำในธุรกิจพลังงานที่เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม รวมเติบโตและสรางคุณคาเคียงขางคนไทยและประเทศชาติ โดยวางแผนใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา 
PEA VOLTA เพ่ือรองรับการใหบริการอัดประจุใหแกยานยนตไฟฟาแบบชารจเร็ว (Quick Charge) ตามถนน
เสนทางหลักทั่วประเทศและแหลงทองเที่ยวสำคัญครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด 263 สถานี ภายในป 2566 และ
พัฒนาโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระยะยาว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนรูปแบบ    
ตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนที่มุงพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี Environmental, Social and 
Governance Bond (ESG Bond)  

 

“เติบโตพรอมพันธมิตร  สานตอภารกิจหลัก  ผลักดันดวยเทคโนโลยี” 
 
 

 
 

นายศุภชัย เอกอุน 
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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1. PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจ าปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ได้รับผลคะแนนการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2564 98.34 
คะแนน ระดับ AA (เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ที่ 95.24 คะแนน) เป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 8 ปี ตั้งแต่เข้าร่วมรับการ
ประเมินในปี 2557 ติดอันดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทย อันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน และ
อันดับที่ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน  

2. PEA ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 38500:2015 

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบการก ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการระดับ
สากลเพ่ือสร้างความยั่งยืนโดยแสดงให้เห็นกระบวนการก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เกิดการบูรณาการการจัดการที่เป็นระบบ มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด  

3. PEA คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2564 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ
โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า และประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

4. PEA คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี 2564 จ านวน 149 แห่ง  
 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรอง

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปี 
2564 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส านักงานการไฟฟ้าในสังกัดผ่านการรับรองและรับโล่รางวัล จ านวน 149 
แห่ง ประกอบด้วย ระดับก้าวหน้า 37 แห่ง และระดับพื้นฐาน 112 แห่ง  

5. PEA คว้ารางวัลงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (THAILAND RESEARCH EXPO2021) 
 นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับโล่และเกียรติบัตรงานมหกรรมวิจัย

แห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง   
มั่งคั่ง และยั่งยืน” จ านวน 2 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนย้ายได้เพ่ือชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกล (PEA Solar Move) 2) ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
(PEA Hight Efficiency Power Pack)  

6. PEA คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ประจ าปี 2564 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ การประกวดร้าน

กาชาดออนไลน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้แนวความคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ” เชื่อมโยงแนวคิด
ดังกล่าวกับสโลแกนหลัก “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” 

7. PEA คว้ารางวัลเกียรติคุณ SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD 
นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability 

Disclosure Award จากรายงานความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 โดยประชาคมการ
เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ 

8. PEA ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกอง
ทุนการศึกษา วุฒิสภา 

นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับโล่และประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่
ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เพ่ือส่งเสริมให้
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นักเรียนและเยาวชนในโครงการกองทุนการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอ านาจของ
รัฐสภาและมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9. รางวัลส านักงานสีเขียว G-Green ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองส านักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจ านวน 68 

รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับดีเยี่ยม (ทอง) จ านวน 66 รางวัล (รวมอาคาร 50 และอาคาร 51) และรางวัล
ระดับ ดีมาก (เงิน) จ านวน 2 รางวัล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาส) คิดเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกได้จ านวน 4,126 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) 

10. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 2564  
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2564 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย

การไฟฟ้า     ส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลจ านวน 6 รางวัล ประกอบด้วย 
- รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
- รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวาสาหกิจดิจิทัล 
- รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น 
- รางวัลบริการดีเด่น (2 ปี ซ้อน) 

 
รางวัลที่ได้รับในปี 2564 (ระดับนานาชาติ) 

1. PEA คว้ารางวัลแคมเปญแห่งปี จากเวทีระดับโลก MMA SMARTIES 2020 จากแคมเปญ #ห่วง
เธอหน้าฝนCHALLENGE  

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลแคมเปญแห่งปี จากเวที “MMA 
SMARTIES 2020” โดยมีนางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing จาก TikTok แพลตฟอร์ม
การตลาดดิจิทัลแห่งปี 2020 เป็นผู้มอบรางวัล จากแคมเปญชื่อ “#ห่วงเธอหน้าฝน Challenge หรือ 
#SAFEINTHERAIN” ผ่านบน TikTok แพลตฟอร์มด้วยยอดวิว 133.8 ล้านวิว  ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2. PEA คว้ารางวัลชนะเลิศ ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS (AREA) 2021 3 ปีซ้อน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 3 ปีซ้อน

จากโครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน “หนองสะโน โมเดล” (Towards the Renewable 
and Sustainable Energy Community) 

3. PEA คว้า 5 รางวัลนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติ ITEX 2021 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 5 รางวัลนวัตกรรมจากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ “The 32nd 

International Invention Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2021) ประกอบด้วย 1) รางวัล
เหรียญทอง จากผลงาน อุปกรณ์แปลงการสื่อสาร RS232 serial communication ไปเป็นการสื่อสารแบบไร้
สายด้วยเทคโนโลยีวิทยุ 2) รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน เครื่องทดสอบสวิตช์แรงดันและเกจวัดแรงดันแบบ
พกพา (Density Switch and Pressure Gauge Tester Kit) 3) รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน เครื่องมือ
ทดสอบโครงข่ายสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (INSPECTOR) (PEA Communication Network Test 
Tool) 4) รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน อุปกรณ์เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนพร้อมขาจับ (PEA Comealong)  และ 

ร่าง
ราย
งาน
คว
าม
ยั่งย
ืนข
อง

 กฟ
ภ. 
ปร
ะจ
ําป
ี 25

64



5) รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน โปรแกรมค านวณ Power Flow พร้อมการจ าลองการแก้ไขปัญหาด้านข้อมูล
ระบบไฟฟ้า ในรูปแบบออนไลน์ (Online Power System Analysis “OPSA”)  

4. การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “The 48th International Exhibition 
of Inventions Geneva” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “The 
48th Internailnal Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในรูปแบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย 1 รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  5 รางวัลเหรียญทอง และ 
2 รางวัลเหรียญเงิน 
 

04 ธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority : PEA) (2-1) เริ่มต้นด าเนินการ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2497 โดยได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็น องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และใน
วันที่ 28 กันยายน 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเพ่ือด าเนินภารกิจต่อจาก องค์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในช่วงทศวรรษที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับหน้าที่ต่างๆ เช่น การจัดหาเครื่องยนต์ก าเนิด
ไฟฟ้าและช่างเครื่องส าหรับติดตั้ง ตลอดจนการขนส่งเครื่องจักรและคนไปตามเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
เป็นต้น จนมาถึงทศวรรษที่ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับ
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพและบริการ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขั บเคลื่อน
องค์กรไปสู่ PEA Digital Utility 
 ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย และอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  (2-1) ด าเนินธุรกิจหลักในการ
จัดหาและให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในเชิงธุรกิจ
เสริมที่ให้บริการเพ่ือสนับสนุนลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า งานตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงรักษา เป็นต้น และธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือความรู้ความสามารถที่
มีในการขยายการเติบโต หรือธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต และเพ่ือให้บริการพลังงานไฟฟ้ามีความมั่นคง
และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีแผนงาน โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย การก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบไฟฟ้า การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการด าเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร และนโยบายของรัฐบาล 
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ประวัติความเป็นมาในการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น - ทศวรรษที่ 1 

ทศวรรษที่ 2

ทศวรรษที่ 3

ทศวรรษที่ 4

ทศวรรษที่ 5

ทศวรรษที่ 6

ปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมขององค์กร  
 จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568 เพ่ือ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานขององค์กรให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วย
การบริหารงานและนโยบายทางการเงินที่รอบคอบ ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่การ
สร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้ง เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็น Digital Utility ภายในปี 
2565 (Transformation to the Era of The Digital Utility)  
 

 
 
ธุรกิจและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2-6) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการด าเนินงานหลักคือ เป็นธุรกิจจัดหาและให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ 74 จังหวัด ของประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ โดยรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบเครือข่ายของผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (EGAT) และจากโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) เพ่ือน ามาจ าหน่ายให้กับผู้ ใช้ไฟฟ้า อัน
ประกอบด้วย การส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงแรม และ
ห้างสรรพสินค้า) และอุตสาหกรรมขนาดกลาง รวมถึงการจ าหน่าย (Distribution) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย 
(ที่พักอาศัย) ผ่านหน่วยงานที่มีการแบ่งพื้นที่เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ อีกทั้งยังมีการให้บริการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 
วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ด้วยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย 
ด้วยความมุ่งม่ันที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
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ธุรกิจจัดหาและ 

จ าหน่ายพลังงงานไฟฟ้า 

 
▪ เป็นธุรกิจการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบ

เครือข่ายของผู้ผลิตไฟฟ้า จ าหน่ายให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานที่มี
การแบ่งพื้นที่เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ 

ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการ

พลังงานไฟฟ้า 

 
▪ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง: ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการให้บริการ

พลังงานไฟฟ้า ทั้งในเชิงธุรกิจเสริม (Supplementary 
Business) แ ละ ธ ุ ร ก ิ จ ใ ห ม ่  ( New Business) ซ่ึ ง
สามารถเป็นธุรกิจที ่อยู ่ภายใต้ก ากับ (Regulated 
Business) หร ือ  ธ ุ รก ิ จท ี ่ ไม ่ ได ้ ถ ู กก  าก ับ ( Non-
Regulated Business) เพื่อสร้างการเติบโตของธรุกิจ 
และเพิ่มระดับผลตอบแทนจากการด าเนินงานให้อยูใ่น
ระดับที่เหมาะสมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ ธุรกิจเสริม: ธุรกิจที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือสนับสนุนการด าเนินงานให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการต่อยอดทาง
ธุรกิจจากการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากร ความ
เชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า งาน
ตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษางานให้เช่าหรือใช้
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

▪ ธุรกิจใหม่: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า ธุรกิจต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
หรือความรู้ความสามารถที ่ม ีในการขยายการเติบโต 
(Adjacent Business) หรือ ธ ุรกิจที ่ม ีศักยภาพในการ
เติบโตในอนาคต (New S-Curve) ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาขึ ้นเอง หรือร่วมกับ
พันธมิตรภาครัฐหรือภาคเอกชนพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเพิ่ม
มูลค่าของ Portfolio ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
บริษัทในเครือ 

ธุรกิจการบริหารจัดการในการ 

ซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน 

 
▪ เป็นธุรกิจที ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ความ

เชี่ยวชาญในระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามาด าเนิน
ธุรกิจในส่วนของการบริหารจัดการในการซ้ือ
ขาย/แลกเปลี่ ยนพล ั งงาน พ ัฒนาและ
ให้บริการช่องทางในการซื้อขาย/แลกเปลี่ยน
พล ังงาน พ ัฒนาและด ูแลระบบไฟฟ ้าที่
เชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้า, Prosumer 
และ Energy Storage ตามจ ุดต ่างๆ และ
บริหารการจัดการพลังงานให้มีความสมดุล มี
ประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 

ธุรกิจการลงทุนในบริษัทในเครือ (2-2)  
 

▪ เพ ื ่ อขยายการเต ิบโตทางธ ุ รก ิ จ กฟภ. 
จ าเป็นต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ธุรกิจไฟฟ้ารวมถึงบทบาทการสร้างโอกาสทาง
ธ ุรก ิจในการลงทุนในธ ุรก ิจด้านพลังงาน
ทดแทน หรือการเข้าไปร่วมลงทุนในกิจการ
อื่นๆ ผ่านการด าเนินการโดย บริษัท พีอีเอ 
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และบริษัท
ในเครือในอนาคต ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ลงทุน
หลัก และร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ 
กฟภ. รวมถึงการสนับสน ุนด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศ  

▪ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั ่นแนล 
จ ากัด หรือ PEA ENCOM เป็นบริษัทในเครือ
แห่งแรกของ กฟภ. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
จัดตั ้งขึ ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 3 
มิถุนายน 2552 เพื่อด าเนินธุรกิจลงทุนด้าน
พลังงานไฟฟ้าและการจัดฝึกอบรมด้านระบบ
ไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมี กฟภ. เป็นผู ้ถือหุ้น
ทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100,000,000 
บาท ป ัจจ ุบ ันม ีท ุนจดทะเบ ียน จ  านวน 
3,795,283,750 บาท 

ร่าง
ราย
งาน
คว
าม
ยั่งย
ืนข
อง

 กฟ
ภ. 
ปร
ะจ
ําป
ี 25

64



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2-6)  
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ระบบงานโดยรวมตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2-6)   
ระบบงาน การบริหารจัดการ การด าเนินการ 

1. ระบบการก ากับและการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

S1 การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ S1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  
S1.2 กระบวนการประเมินผล 
(Performance Management) 
S1.3 กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 

S2 การก ากับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

S2.1 กระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
S2.2 กระบวนการก ากับดูแลสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA Governance) 
S2.3 กระบวนการก ากับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Governance) 
S2.4 กระบวนการก ากับดูแลบรหิารจัดการ
ข้อมูล (Data Governance) 
S2.5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
S2.6 กระบวนการ Compliance 
S2.7 กระบวนการควบคุมภายใน (Internal 
Control) 
S2.8 กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ 
S2.9 กระบวนการบริหารจัดการทางด้าน
กฎหมาย 
S2.10 กระบวนการการจัดการด้านการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

S3 การบริหารความยั่งยืนของ
องค์กร 

S3.1 กระบวนการการบริหารจัดการความ
ยั่งยืน 
S3.2 กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
S3.3 กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม (CSR) 

2. ระบบการสร้างมูลค่าเพ่ิม S4 การจัดการความรู้และนวัตกรรม S4.1 กระบวนการจัดการความรู้ 
S4.2 กระบวนการจัดการนวัตกรรม 

S5 การบริหารธุรกิจและการลงทุน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

S5.1 กระบวนการวางแผนและ
บริหารธุรกิจใหม่ 
S5.2 กระบวนการบริหารธุรกิจเสริม 
S5.3 กระบวนการก ากับบริษัทในเครือและ
บริษัทร่วมทุน 

ร่าง
ราย
งาน
คว
าม
ยั่งย
ืนข
อง

 กฟ
ภ. 
ปร
ะจ
ําป
ี 25

64



ระบบงาน การบริหารจัดการ การด าเนินการ 
3. ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า C1 การจัดหาพลังงานและบริหาร

จัดการการจ าหน่ายไฟฟ้า 
C1.1 กระบวนการบริหารจัดการและการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้า 
C1.2 กระบวนการบริหารจัดการการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

C2 การวางแผนและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า 

C2.1 กระบวนการวางแผนและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า 

C3 การออกแบบสถานีไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้า 

C3.1 กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้า
และระบบไฟฟ้า 

C4 การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้า 

C4.1 กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้า 

C5 การบริหารสินทรัพย์และ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

C5.1 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า 
C5.2 กระบวนการบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
และระบบไฟฟ้า 

C6 การปฏิบัติการระบบไฟฟ้า C6.1 กระบวนการการปฏิบัติการระบบสาย
ส่ง 
C6.2 กระบวนการการปฏิบัติการภายใน
สถานีไฟฟ้า 
C6.3 กระบวนการการปฏิบัติการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

4. ระบบลูกค้าและการตลาด C7 การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าและ
การตลาด 

C7.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้า
และการตลาด 
C7.2 กระบวนการบริหารช่องทางการ
ให้บริการ 
C7.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 
C7.4 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 

C8 การบริการลูกค้า C8.1 กระบวนการบริการและสนับสนุน
ลูกค้าธุรกิจหลัก 
C8.2 กระบวนการบริการและสนับสนุน
ลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

5. ระบบบริหารทรัพยากรและ
การบริการ 
 

E1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน E1.1 กระบวนการวางแผนด้านพัสดุ 
E1.2 กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
E1.3 กระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ 
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ระบบงาน การบริหารจัดการ การด าเนินการ 
E1.4 กระบวนการในการบริหารจัดการการ
ส่งพัสดุ 

E2 งบประมาณ บัญชีและการเงิน E2.1 กระบวนการด้านงบประมาณ 
E2.2 กระบวนการบัญชี 
E2.3 กระบวนการด้านการเงิน 

E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

E3.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
E3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
E3.3 กระบวนการบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์สวัสดิการ และความผูกพันของ
บุคลากร 
E3.4 กระบวนการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

E4 การประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์องค์กร 

E4.1 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
(Image and Branding) 
E4.2 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

E5 การบริการองค์กร E5.1 กระบวนการบริหารองค์กร 
6. ระบบบริหารเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

E6 การวางแผนและบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล 

E6.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และ
บริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
E6.2 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ 
E6.3 กระบวนการพัฒนาระบบดิจิทัล 
E6.4 กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Infrastructure) 
E6.5 กระบวนการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัย 
E6.6 กระบวนการบริหารจัดการการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) 
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โครงสร้างการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน (2-9) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงานและจัดตั้งส านักดิจิทัล สายงานธุรกิจและการตลาด สายงานบริหารองค์กร และสาย
งานสนับสนุนองค์กร ในปี 2563 เพ่ือให้เหมาะสมต่อการบริหารงาน พร้อมรองรับต่อการพัฒนาและการเติบโต
ทางธุรกิจใหม่ และสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 
  
 

ส านักดิจิทัล 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ของ กฟภ. 

ส านักตรวจสอบภายใน 

▪ คณะกรรมการ กฟภ. 
▪ คณะกรรมการบรหิาร กฟภ. 
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ. 
▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน กฟภ. 
▪ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
▪ คณะกรรมการประเมินผลการ

ด าเนินงานของผู้ว่าการ 
▪ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
▪ กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. 
▪ คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั กฟภ. 
▪ กรรมการความปลอดภยั อาชัวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส านักงานใหญ ่

▪ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ์ค าสั่ง
ให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ
รับผิดชอบทางละเมิด 

ผู้ว่าการ กฟภ. 

คณะกรรมการ กฟภ. 

สายงาน

สนับสนุน

องค์กร 

สายงานวางแผน 

และพัฒนาระบบ

ไฟฟ้า 

สายงาน

วิศวกรรม 

สายงานก่อสรา้ง

และบริหาร

โครงการ 

สายงาน

ยุทธศาสตร ์

 

กิจการองค์กร 

สายงาน

ปฏิบัติการและ

บ ารุงรักษา 

สายงาน

ธุรกิจและ

การตลาด 

การไฟฟ้าเขต 1-12 

สายงานการ

ไฟฟ้าภาค 1-4 

สายงาน

บัญชีและ

การเงิน 

สายงาน

สารสนเทศ

และสื่อสาร 

สายงาน

บริหาร

องค์กร 

กฎหมาย 
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พื้นที่ให้บริการ (2-1) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 รับผิดชอบจ าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่  74 จังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของพ้ืนที่ประเทศไทย หรือประมาณ  
510,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 21,347,929 ราย  
 
จ านวนส านักงานบริการประชาชน (2-6) 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานการไฟฟ้าเขต จ านวน 3 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อ าเภอ จ านวน 42 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขา จ านวน 86 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จ านวน 120 แห่ง 
ศูนย์บริการ PEA Shop จ านวน 17 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จ านวน 11 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จ านวน 143 แห่ง 

ส านักงานการไฟฟ้าเขต จ านวน 3 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อ าเภอ จ านวน 45 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขา จ านวน 87 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จ านวน 189 แห่ง 
ศูนย์บริการ PEA Shop จ านวน 18 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จ านวน 2 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จ านวน 137 แห่ง 

ภาคกลาง ภาคใต ้
ส านักงานการไฟฟ้าเขต จ านวน 3 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อ าเภอ จ านวน 64 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขา จ านวน 52 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จ านวน 64 แห่ง 
ศูนย์บริการ PEA Shop จ านวน 27 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จ านวน 6 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จ านวน 309 แห่ง 

ส านักงานการไฟฟ้าเขต จ านวน 3 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อ าเภอ จ านวน 44 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขา จ านวน 62 แห่ง 
ส านักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จ านวน 93 แห่ง 
ศูนย์บริการ PEA Shop จ านวน 23 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จ านวน 9 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จ านวน 127 แห่ง 

 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (2-6).  

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ปี 2561 
(ราย) 

ปี 2562 
(ราย) 

ปี 2563 
(ราย) 

ปี 2564 
(ราย) 

ลูกค้ารายใหญ่ 
อุตสาหกรรม 35,516 36,213 37,066 37,856 

พาณิชย์รายใหญ่ 46,774 50,408 50,394 48,810 

ลูกค้ารายย่อย 
บ้านอยู่อาศัย 17,450,482 17,816,406 18,308,892 18,757,812 

พาณิชย์รายย่อย 1,687,736 1,733,449 1,759,639 1,817,650 
ภาครัฐ 548,246 557,389 578,726 595,404 

รวมกลุ่มลูกค้า 19,768,754 20,193,865 20,734,717 21,257,532 
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ข้อมูลองค์กร 
จ านวนพนักงาน (2-7, 2-8) 

จ านวนพนักงานและ 
ลูกจ้างจ าแนกตามเพศ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

พนักงาน 
เพศชาย 21,862 73.71 21,469 73.82 20,962 73.88 20,870 74.09 
เพศหญิง 7,797 26.29 7,615 26.18 7,410 26.12 7,298 25.91 

รวม 29,659 100 29,084 100 28,372  100 28,168 100 
ลูกจ้าง 

เพศชาย 3,915 66.66 3,911 66.73 4,047  66.75 3,705  65.36 
เพศหญิง 1,958 33.34 1,950 33.27 2,016  33.25 1,964  34.64 

รวม 5,873 100 5,861 100 6,063  100 5,669  100 
รวมทั้งสิ้น 35,532  34,945  34,435  33,837   

หมายเหตุ: พนักงาน หมายถึง (1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ รองผู้ว่าการฯ, ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ, ผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, รอง
ผู้อ านวยการฝ่าย, ผู้อ านวยการกอง, ผู้อ านวยการศูนย์, ผู้อ านวยการโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2–3 และ
ต าแหน่งเทียบเท่า, รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง, รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์, รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนช่าการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค, รองผู้จัดการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1– 2, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 3, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาย่อย, ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (2) กลุ่มเชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12–13, นักวิชาการระดับ 9–11, ผู้ช านาญการระดับ 9, ผู้ช านาญการ
ระดับ 8, นักวิชาการระดับ 7–8, พนักงานวิชาชีพระดับ 7 และ (3) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ได้แก่ นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพระดับ 4–6, พนักงาน
วิชาชีพระดับ 2–3 

ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน ผู้ซ่ึงตกลงท างานให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ซ่ึงจ้างตามแผนอัตราก าลัง รวมถึงจ้างประจ า
ส านักผู้ว่าการ, ส านักรองผู้ว่าการ และส านักผู้ช่วยผู้ว่าการ เช่น พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เป็นต้น 

 
พ้ืนที่ กลุ่มพนกังาน กลุ่มลูกจ้าง 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ส านักงานใหญ ่ 4,128 4,040 3,917 3,895 167 168 170 166 
ภาคเหนือ 5,926 5,769 5,572 5,561 1,233 1,163 1,212 1,219 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 6,944 6,786 6,610 6,583 1,421 1,525 1,564 1,400 
ภาคกลาง 7,103 7,054 6,953 6,859 1,752 1,693 1,775 1,671 
ภาคใต ้ 5,558 5,435 5,320 5,270 1,300 1,312 1,342 1,213 

รวม 29,659 29,084 28,372 28,168 5,873 5,861 6,063 5,669 
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ปริมาณหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า  
ปี ปริมาณไฟฟ้าจ าหน่าย (ล้านหน่วย) 

2559 129,673.65 
2560 132,400.86 
2561 134,673.89 
2562 138,178.13 
2563 134,867.12 
2564 139,687.23 

 
การเป็นสมาชิกองค์กร (2-28) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และได้น า
ข้อก าหนด กรอบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานและหลักการทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ SODO ERM มาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO/IEC 22301) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ( ISO/IEC 27001) 
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาตรฐานการรายงานสากล (GRI Standards) และเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้มีแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งต่อคุณค่าให้กับ
ชุมชนและสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือมีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ ดังนี้ 

• การด าเนินงานหลัก (ระบบจ าหน่าย) ได้แก่ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคมสถาบันวิศวกร
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEE Thailand) สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA) 
Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) และคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า เป็นต้น 

• การด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ได้แก่ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย (PMAT) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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05 การก ากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตเพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ

ภายใต้มาตรฐานการด าเนินงานและความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีผลการด าเนินงานที่ดี ในระยะยาวควบคู่กับการ
ค านึงถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมี
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ก ากับดูแลกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง ผ่านการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมอบให้ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเป็นตัวแทนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเช่นกัน ทั้งนี้ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่ นของ
องค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและน าไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
เป้าหมายการด าเนินงาน (3-3) 

• ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ตลอดจนวิชาชีพหลักขององค์กร รวมทั้งมีภาพลักษณ์ท่ีดีและได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 

• ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและยอมรับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร และต้องได้

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ ากว่า 4.0000 คะแนน 
• รักษาระดับของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่เท่ากับ 90 - 100 คะแนน เทียบเท่าในระดับ AAA 
หรือเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงาน 

กลยุทธ์การด าเนินงาน (3-3) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดกลยุทธ์ตามแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) ให้
ครอบคลุมมาตรฐานทางจริยธรรมค่านิยมหลักของจริยธรรมในการด าเนินกิจการ ประมวลจริยธรรมของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพหลักของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยก าหนดแผนงานรองรับอย่าง
เป็นรูปธรรมพร้อมติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ อาทิ แผนงานเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้  

 

ยกระดับเจตจ านงในการบริหารตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรม
ด้านการก ากับดูแล

กิจการที่ดี

ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและ
กลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม

ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
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การบริหารจัดการการก ากับดูแลกิจการและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (3-3) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้น
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน การป้องปรามการทุจริตคอร์
รัปชัน มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การบริหารงาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้องค์กร โดยได้ประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลและแนวทางปฏิบัติส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานพึงยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2-11) 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน จ านวน 14 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 13 คน และเพศหญิง 1 คน รวมทั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นกรรมการ โดยในปัจจุบัน
คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 86 และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4-6 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 14 ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกรรมการอิสระจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
สามารถแสดงความเห็นของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ จ านวน 10 คน และกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ก ากับดูแล และกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ก าหนดว่า รัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็น
อิสระจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจได้อย่าง
แท้จริง และมีจ านวนเพียงพอที่จะส่งผลต่อการรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม โดยควรเป็นบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ 
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ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือให้
เกิดความสมดุลและโปร่งใส โดยประธานกรรมการท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายผู้ก ากับดูแล ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง
การก ากับดูแลกับการบริหาร คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แต่งตั้งให้ผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้ว่าการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กระบวนการเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการ (2-10) 

คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมี
ความรู้ความชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือ
กฎหมาย รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยใน
จ านวนของกรรมการอ่ืนที่เป็นกรรมการอิสระ ให้คัดเลือกจากผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ  กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Director’s Pool : DP) ที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
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เป็นคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องได้รับการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรี  

 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2-15) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ  กฟภ. 
หรือในกิจการที่กระท าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม  ตามที่ก าหนดไว้พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 นอกจากนี้ข้อบังคับว่าด้วยการก ากับ
ดูแลกิจการ ก าหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ก าหนดนโยบายความขัดแย้งผลประโยชน์ ค่านิยม
ตามหลักจริยธรรมและหลักกฎหมาย พร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและ
มาตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบความผิดด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกันนี้ยังได้ควบคุม 
ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง เสริมสร้างความรู้ และจิตส านึกท่ีมีจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบการรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในองค์กร 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ (2-12, 2-13, 2-14) 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ท าหน้าที่ก าหนดกลไกในการ
ก ากับดูแลและทบทวนระบบงานที่ส าคัญทุกระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบั ติที่ดี โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 11 คณะ ซึ่งมีกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกคณะ โดย
ออกเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมระบุอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เพ่ือติดตามการด าเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้ความเห็นและกลั่นกรองแผนงานทุกระบบก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าหน้าที่
ความรับผิดชอบก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงก ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี การ
บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อีกทั้ง ทบทวนแนวทางการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
การป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in 
Process) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเปรียบเทียบกับ
แนวปฏิบัติสากล และน าเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2-17) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (CG&SD) ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) จ านวน 6 หลักสูตร และด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 1 หลักสูตร ดังนี้  

1. เข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ “ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ” ตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-
AM) 
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2. การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสถาบัน IOD รุ่นที่ 303 
3. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 3 
4. เข้ารับการอบรบหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021 ของ

สถาบัน IOD 
5. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 44 ของสถาบัน IOD 
6. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

รัฐวิสาหกิจ” 
7. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการหมู่บ้านช่อสะอาดกับบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ กฟภ.” 

 
การประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2-18) 

การประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะใช้เกณฑ์การประเมินจากการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดไว้ โดยยังไม่มีเกณฑ์ด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงาน แต่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยังคงติดตามการด าเนินงานด้านความยั่งยืน จากการ
น าเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการประชุมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยใน
อนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาในการน าหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานด้านความยั่งยืน
ในระดับสากลต่อไป 

 
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2-19, 2-20, 2-21) 

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคด า เนินตามแนวทางปฏิบัติ ส าหรับกรรมการรั ฐวิ สาหกิจ  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เรื่อง เบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องต่อนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนที่ก าหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 10,000 บาท 
ต่อเดือน เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดมีการประชุม มากกว่า 1 ครั้ง ให้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 
และหากกรรมการท่านใดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  อ่ืน ๆ มากกว่า 1 คณะ ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน และให้ประธานกรรมการ ได้เบี้ยประชุมสูงกว่า
กรรมการร้อยละ 25 และให้กรรมการ เสียภาษีเงินได้เอง 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้กรรมการ
รัฐวิสาหกิจได้รับอัตราเบี้ยกรรมการต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และให้ประธานกรรมการได้เบี้ยประชุมสูงกว่า
กรรมการร้อยละ 25 กรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  ชุดย่อยให้ได้รับเบี้ยประชุมใน
อัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยหากกรรมการรัฐวิสาหกิจท่านใด ได้รับการแต่งตั้ง
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เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น ส าหรับ 
กรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกให้ได้รับเบี้ย ประชุมเป็นรายครั้ง สูงสุดไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท 
โดยจ่าย เฉพาะครั้งที่มาประชุม จึงไม่ได้น าภารกิจด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

นอกจากนี้ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการก ากับดูแลและการ
ต่อต้านทุจริตที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องการติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
อีกทั้งน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและติดตามการ
ทุจริตทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินการในด้านการก ากับดูแลกิจการ และถือ
เป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญหลักในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Digital Utility ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคต  

1. น าเรื่องการต่อต้านการทุจริต ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
2564 – 2569 โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 การยกระดับการก ากับดูแลบูรณา
การเพ่ือสร้างความยั่งยืน โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือ
รายงานให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

2. ทบทวนนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแนะน าติชมการด าเนินการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift 
Policy) ประจ าปี 2564 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการด าเนินงานด้าน
ความโปร่งใส ต่อต้านการรับสินบน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดหน่วยงานในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ติดตาม
รายงานปัญหา ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงประเมินความเสี่ยงการเกิด
เหตุการณ์ทุจริตทั้งภายในและที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการอย่างเหมาะสม 

5. ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบด้านจริยธรรมพนักงาน รวมถึงค่านิยมองค์กร (TRUSTED) 
โดยจัดท าคลิปวิดีโอ เพ่ือสะท้อนถึงพฤติกรรมต้นแบบ และท าการเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งจัดกิจกรรม PEA TRUSTED HEART เพ่ือค้นหาสุดยอด
พนักงาน โดยการร่วมส่งเรื่องราวของตนเองหรือเพ่ือนพนักงานที่สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมของ
พนักงานหรือปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร 

6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control) เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ของ
บุคลากรทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและ
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ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นการ
มุ่งม่ันยกระดับองค์กรสู่องค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง 

8. การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วน
ร่วมในการช่วยประเมินการก ากับดูแลองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ประกอบด้วยช่องทางต่าง ๆ กว่า 20 ช่องทาง อาทิ PEA Application, 
PEA Website, 1129 PEA Contract Center และการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น 

9. การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  หรือ CG-eSystem ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ดังนี้ ระบบ CG Testing ใช้ในการประเมินผลการตระหนักรับรู้และการ
เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 
ระบบ COI Reporting ใช้ในการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ระบบ CG Acknowledgement ใช้ในการสื่อสารและ
เผยแพร่คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีฯ และลงนามรับทราบ 

 

ระบบ CG Testing 
การประเมินผลการตระหนกัรับรู้และการ

เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการ

ต่อต้านการทุจริต 

ระบบ COI Reporting 
รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 

ระบบ CG Acknowledgement 
สื่อสารและเผยแพร่คู่มือการก ากับดูแล

กิจการที่ดีฯ 

 
 

10. Compliance Roadmap และแผนการด าเนินงานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (CMS 
Plan) ประจ าปี 2564 - 2566 และได้เริ่มด าเนินงานตาม Compliance Roadmap ในระยะที่ 1 (ปี 
2564) แล้ว โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและการยกระดับ CMS เพ่ือสร้างความพร้อมในการบริหาร
จัดการด้าน Compliance ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

11. โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดให้การจัดซื้อจัด
จ้างที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องจัดท าข้อตกลงคุณธรรมทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้เสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับภาคเอกชนที่จะเข้า
ร่วมเสนอราคาในโครงการต่าง ๆ 

12. โครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน เพ่ือติดตามและประเมินการด าเนินงานในระบบ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินการ และร่วมกันช่วย
ขับเคลื่อนและยกระดับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
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ช่องทางการร้องเรียน 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน และบริหาร

จัดการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยที่ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล ติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงผลการด าเนินงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้การด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศยัง
ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องความโปร่งใสองค์กร ซึ่งระบบ PEA-
VOC สามารถแจ้งเบาะแสได้อย่างหลากหลายโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แบ่งประเภทข้อร้องเรียนออกเป็น 6 
ประภท และการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 

 
ประเภทข้อร้องเรียน ประเภทการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ 

1. คุณภาพไฟฟ้า 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การให้บริการ 2. กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล 
3. การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า 3. กระบวนการด้านงานบริการลูกค้า 
4. การถูกงดจ่ายไฟฟ้า 4. กระบวนการด้านการเงิน 
5. พฤติกรรมพนักงาน 5. การประพฤติมิชอบ/ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
6. อ่ืน ๆ 6. กระบวนการด้านระบบไฟฟ้า 
 7. กระบวนการจัดการและบริหารองค์กร 
 8. อ่ืน ๆ 
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การคุ้มครองข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดหลัักเกณฑ์ัการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาแสไว้ัอย่ัางชััดเจนในคู่ัมือกา
รบริัหารจััดการข้ัอร้ัองเรีัยนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบุว่าผู้ัรับผิัดชอบข้ัอร้ัองเรีัยนและการแจ้ังเบาะแส
จะต้องปกป้องข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ โดยต้องไม่เปิดเผยต่อบุัคคลอ่ืน ค านึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหาย เพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน 
สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมซึ่งอาจมาจากการร้องเรียนจากการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล
นั้น 

 
 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ 
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กระบวนการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) 
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ผลการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
• มีหน่วยงานจ านวน 4 สายงาน คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง

ด้านการทุจริต โดยพบว่าประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้ (205-1) 
 

หน่วยปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่มีมีนัยส าคัญ การป้องกันและแก้ไข 

1) สายงานวิศวกรรม 
2) สายงานก่อสร้างและ 

บริหารโครงการ 
3) สายงานปฏิบัติการและ 

บ ารุงรักษา 
4) สายงานสนับสนุน

องค์กร 

R06 การติดสินบน ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

- โครงการการจัดท าข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) 
- แผนงานพัฒนากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 (ศึกษา วิเคราะห์ 
พิจารณาแนวทางแก้ไข) 

R07 การก าหนด TOR / คุณลักษณะของ
สินค้าหรือบริการที่เจาะจงบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง 

 
• มีการสื่อสารนโยบายและการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการทุจริตให้แก่คณะกรรมการ 

บุคลากรรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการและพนักงานทั้งหมด 28,289 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของบุคลากรทั้งหมด รวมถึงมีคู่ค้าจ านวน 2,605 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.58 
ของคู่ค้าทั้งหมดท่ีได้รับการสื่อสารและการฝึกอบรม (205-2) 

 

ประเภท 
จ านวนทั้งหมดที่ได้รับการสื่อสารนโยบาย  

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร 
ร้อยละ 

คณะกรรมการ 19 100 

ประเภทพนักงานแบ่งตามพื้นที่ 
จ านวนทั้งหมดที่ได้รับการสื่อสารนโยบาย  

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร 
ร้อยละ 

ส่วนกลาง 3,757 98.67 
ภาคเหนือ 5,506 99.48 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,498 99.92 
ภาคกลาง 6,725 98.82 
ภาคใต้ 5,184 98.82 

ประเภทคู่ค้า  
(โปรดระบุปประเภทคู่ค้า) 

จ านวนทั้งหมดที่ได้รับการสื่อสารนโยบาย  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร 

ร้อยละ 

 2,605 98.58 
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ประเภทบุคลากร 
จ านวนทั้งหมดที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร 

รอ้ยละ 

คณะกรรมการ 19 100 

ประเภทพนักงานแบ่งตามพื้นที่ 
จ านวนทั้งหมดที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร 

ร้อยละ 

ส่วนกลาง 4,917 100 
ภาคเหนือ 10,693 100 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,633 100 
ภาคกลาง 9,569 100 
ภาคใต้ 8,079 100 

 
• กรณีทุจริตที่เกิดข้ึนภายในองค์กร จ านวนทั้งสิ้น 8 กรณี โดยเกิดจากการเบียดบัังทรััพย์ัของทางราชการมา

เป็นของตน ซึ่งจากกรณีดังกล่าวมีบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัยจ านวน 8 ราย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ท าการลงโทษไล่ัออกจากงานจ านวน 3 ราย และปลดออกจากงาน 5 ราย (205-3)  

• ข้อร้องเรียนจ านวนทั้งหมด 90 เรื่อง โดยท าการตอบชี้แจงแล้ว 55 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีมูลทุจริตจริง 10 
เรื่อง และไม่มีมูล 36 เรื่อง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 55.17 

 

ประเภท จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 7.78 
2. กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล 13 14.44 
3. กระบวนการด้านงานบริการ 9 10.00 
4. กระบวนการด้านการเงิน 9 10.00 
5. ประพฤติมิชอบ/ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 47 52.22 
6. กระบวนการด้านระบบไฟฟ้า 4 4.44 
7. กระบวนการจัดการและบริหารองค์กร - - 
8. อ่ืน ๆ 1 1.11 
รวมทั้งสิ้น 90 100.00 

 
จากข้อร้องเรียนทั้งหมด 90 เรื่อง พบว่าสามารถด าเนินการตอบสนองและปิดข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวม 55 

เรื่อง และอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 35 เรื่อง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 
61.11 จากจ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดแนวทางการตอบสนองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและลดจ านวนข้อร้องเรียน ซึ่งจะน ามาปฏิบัติใช้ในปี 2565 ดังมาตรการต่าง ๆ อาทิ 
การเร่งรัดกระบวนการติดตามและการสอบสวนให้มีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็ว การบูรณาการระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวข้องการแจ้งเบาะแสทุจริตฯ ให้สามารถท างานร่วมกันได้ โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ระบบ ได้แก่ 
ระบบ PEA-VOC System ระบบฐานข้อมูลแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ สตภ. ระบบติดตามตรวจสอบ
ผู้กระท าความผิด (e-Investigate) และระบบ Voice of Stakeholder :VOS และการน าระบบสารสนเทศของ
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องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย (ACT) มาบูรณาการกับกระบวนการด าเนินงานของการไฟฟ้า          
ส่วนภูมิภาค 

• การจัดกิจกรรม Soft Control โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft 
Control) และ (2) ประเมินผลการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดกิจกรรมและการบรรยายในเรื่องแผนงาน
เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ประจ าปี 2564 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยพบว่ามีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 42,891 คน 

• การประกาศเจตจ านงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 
ภายใต้แนวคิด “PEA Transparency & Sustainability Confirmed” ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทั่ว
ประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังส านักงานการไฟฟ้าเขตและส านักงานการไฟฟ้ากว่า 900 
แห่งทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดจ านวน 31,072 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 88 จากจ านวนพนักงานทั้งหมด 

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. ปี 2564 ได้ผลการประเมินร้อยละ 98.34 
(Rating Score ระดับ AA) ซึ่งถือเป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 8 ปี ตั้งแต่เข้ารับการประเมินปี 2557 และเป็น
อันดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน รวมถึงอันดับที่ 6 ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน 

• ผลการด าเนินงานตามการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(CG-eSystem) 

- การประเมินการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Testing) คิดเป็นร้อย
ละ 95.04 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดว่าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

- ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (CG 
Acknowledgement) คิดเป็นร้อยละ 99.19 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- ผลการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI Reporting) 
กรณีประจ าปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนพนักงานที่สามารถจัดท ารายงานทั้งหมด 
และต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี 

• ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระดับความพึงพอใจมาก หรือมีค่าเท่ากับ 4.17 คะแนน ผ่านแบบสอบถาม จ านวน
ทั้งสิ้น 99 ราย นอกจากนี้ในปี 2564 ยังพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมจากคู่แข่งและคู่ค้า 

• โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact : IP) ไว้ภายใต้รายงานผลการด าเนินงานตาม
ปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2564 และน าเสนอต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะกรรมการก ากับดูแล
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กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยในปี 2564 มีการด าเนินการ
ในโครงการข้อตกลงคุณธรรมรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 

 

หน่วยงาน โครงการ 
สายงานวิศวกรรม 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะ

เต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่าโครงการ 1,776 ล้านบาท 
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า 115 เควี ตามโครงการ

ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า 115 kw เพ่ือทดแทนและเพ่ิม
ความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มูลค่าโครงการ 2,133.05 ล้านบาท 

สายงานก่อสร้างและ
บริหารโครงการ 

3. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 มูลค่าโครงการ 77,334 
ล้านบาท 

สายงานปฏิบัติการและ
บ ารุงรักษา 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) มูลค่าโครงการ 
4,530 ล้านบาท  

สายงานสนับสนุนองค์กร 5. จัดซื้อมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2,002,500 เครื่อง มูลค่า
โครงการ 3,291.23 ล้านบาท 

 
การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 

• การขยายกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมองค์ความรู้และความตระหนักถึงเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการ
ต่อต้านการทุจริต ผ่านหลักสูตรต่อต้านการทุจริตในเรื่องการติดสินบนให้แก่นักเรียนการช่างของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

• การเชื่อมโยงและบูรณาการระบบบสารสนเทศเข้ากับระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต 
ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในกระบวนการขัดซ้ือจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 

• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความครอบคลุมในทุกโครงการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจรองตามก าหนดของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
06 แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนใน
ปัจจุบัน ภาครัฐจึงมีการผลักดันการแข่งขันและจัดท าแผนการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติ
ประเทศด้านพลังงาน โดยมีเป้าหมายพ่ือปฏิรูปอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสู่รูปแบบการแข่งขันหรือ “ตลาดไฟฟ้า
เสรี” โดยการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซึ ่งถือเป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายระบบไฟฟ้าและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งเสริมการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมมาโดยตลอด และก าหนดแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม โดย
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การไม่ใช้อ านาจใด ๆ หรือความสัมพันธ์ทางการเมืองเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบเทียบเหนือการตลาดในทางมิชอบ  
และยกระดับบุคลากรรวมถึงการด าเนินการขององค์กรในทุกโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
เป้าหมายการด าเนินงาน (3-3) 

• การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานไฟฟ้าในอนาคต และสามารถท าการแข่งขันกับคู่แข่งใน
อนาคตได้ 

• มุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น ในราคาที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือยกระดับ
ชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมทุกภาค
ส่วน 

• เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่เป้าหมายตามทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์ รวมถึง
จัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการธุรกิจที่มีการแข่งขัน  

• เพ่ือจัดท ารายละเอียดและขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและสอดคล้องกับแผนที่
น าทาง เช่น การจัดท าข้อก าหนดการเปิดให้ใช้และเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม 
(Third Party Access: TPA Code) การจัดท าแนวทางการแบ่งแยกต้นทุนตามประเภทของการให้บริการ 
(Account Unbundling) การจัดท าแนวทางการแบ่ งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ( Functional 
Unbundling) การจัดท าแนวทางการแบ่งแยกทางกฎหมาย (Legal Unbundling)  

• เพ่ือสื่อสารและท าความเข้าใจต่อผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการตามแผนที่น าทางด้านตลาดไฟฟ้าเสรี ให้
จัดท าแผนการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนที่น าทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงาน (3-3) 
• ก าหนดความต้องการทางยุทธศาสตร์ โดยระบุความจ าเป็นที่ท าให้องค์กรต้องท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 
• ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบันสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ
ไทย  

• ระบุทิศทางกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรที่มีความพร้อมรองรับการแข่งขันใน
ตลาดไฟฟ้าเสรีในแต่ละสถานการณ์  

• ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การแข่งขันด้านตลาดพลังงานไฟฟ้า 
• จัดท าแผนงาน / โครงการที่จ าเป็นและรองรับการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า 
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• จัดท าแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรด้านตลาดไฟฟ้า ให้รองรับและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แนวทาง แผนงานหรือแผนปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ  
 

การบริหารจัดการการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (3-3) 
ในขณะที่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าในอนาคต อาจเป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได้อีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะในด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ผู้ใช้บริการไฟฟ้าที่ลดลง จากการเพ่ิมขึ้นของตัวเลือกในตลาด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้โดยตรง  การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจึงมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับต่อการแข่งขันในอนาคต ดังนี้ 

• จัดตั้งคณะท างานแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่การเปิด
ไฟฟ้าเสรี  

• ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ในส่วนของกระบวนการ เครื่องมือ Software ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูล ส าหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี  
 

ผลการด าเนินการด้านการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
• อยู่ระหว่างการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมชี้แจง หารือ และติดตามผลการด าเนินงาน

โดยคณะท างานติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดการไฟฟ้าเสรี อีกทั้งมีการ
ประเมินความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อความพร้อมเข้าสู่การเปิดการไฟฟ้าเสรี เป็นประจ าทุก
เดือนและไตรมาส 

• อยู่ระหว่างจัดท าและน าเสนอแผนที่น าทาง (Roadmap) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ  

• อยู่ระหว่างการจัดท าข้อก าหนดการเปิดให้ใช้และเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม (Third 
Party Access: TPA Code) ส าหรับผู้ซื้อไฟฟ้าในตลาด  

• อยู่ระหว่างการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional Unbundling) และการแบ่งแยกต้นทุนตาม
ประเภทของการให้บริการ (Account Unbundling) เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรมในการให้บริการตาม
รูปแบบกิจการไฟฟ้าเสร ี

• อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าแนวทางการแบ่งแยกทาง
กฎหมาย (Legal Unbundling) 

• ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันและการละเมิด รวมถึงการต่อต้านความไว้วางใจและการผูกขาดทาง
การค้าเกิดข้ึน     ในปี 2564 

 
การวางแผนปรับปรุงการด าเนินในอนาคต (3-3) 

• ติดตามประกาศหรือนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับไฟฟ้าเสรี เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และ
วางแผนต่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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• พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีจากกระบวนการจัดซื้อภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและเป็นการสร้างรากฐานต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในอนาคต 

• พัฒนาแผนการด าเนินงานต่อยอดจากผลการด าเนินงานเดิม ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต  

• วางแผนกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านเพ่ือปรับโครงสร้างองค์กร และการจัดการด้านบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อม
รองรับการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าจากนโยบายภาครัฐ 
 

 
07 การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและ
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนการคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีใหม่ที่มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจพลังงาน (Disruptive Innovation) ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือต้นทุนการด าเนินงานและราคาพลังงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จของ
การด าเนินธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยการบริหาร
ปัจจัย ควบคุมกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง และลดมูลเหตุที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน (3-3) 
• บริหารความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และสอดคล้อง

ตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
• สร้างความม่ันคงและน่าเชื่อถือในคุณภาพระบบไฟฟ้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม

แก่องค์กร 
• มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน (3-3) 
• การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 และตาม

แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ 

• การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกทั่วทั้งองค์กร โดยการก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุประเภทของความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยงผ่านมุมมองของโอกาสและผลกระทบ การ
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง  

 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคได้ก าหนดต าแหนง่
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
1. ระยะสั้น (ปีทีบ่รรลุ 2564-2565): การพลิก
องค์กร สู่การเป็น Digital Utility 
2. ระยะกลาง (ปีที่บรรลุ 2568): สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า 
3. ระยะยาว (ปีที่บรรลุ 2570): ก้าวสู่ผู้น าใน
ธุรกิจด้านไฟฟา้ทั้งในประเทสและในระดับ
ภูมิภาค  
เพื่อผลักดันให้บรรลตุ าแหน่งยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายแต่ละระยะ การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคได้
ออกแบบรูปแบบการด าเนินธุรกิจในแตล่ะช่วง 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงระยะเรยีกวา่ 
“Intelligent risk” อีกด้วย 
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• จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปี 2564 และด าเนินการตามแผนงานลดความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาส
และผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย โดยรายงานผลการด าเนินการแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และวัดผลการด าเนินการทุกไตรมาส 

 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (3-3) 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นกิจกรรม
ทางธุรกิจที ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคัญ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
การรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรวบรวม
ปัจจัยน าเข้าทั้งจากภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร มีการประเมินความเสี่ยงโดยการส ารวจจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและจากคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี รวมถึงได้มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 เข้ามาเป็นหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยง 
ประจ าปี 2564  

ในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและสนับสนุน
ต่อนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารสูงสุด
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบ ในการก ากับดูแล ควบคุม ติดตามการน านโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิับััติัตาม พร้อมทั้งประสานงานกัับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุักสายงาน ซึ่งมีรองผู้ว่าการ
ของแต่ัละสายงานเป็นประธาน และเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให้ด าเนิันการตามกระบวนการที่ก าหนด
ตามนโยบายและคู่ัมือการบริัหารความเสี่ยง โดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้ 
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การบริหารจัดการและผลลัพธ์ในการด าเนินงานของประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นความเสี่ยง ความส าคัญต่อ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (3-3) 

มาตรการลดความเสี่ยง (3-3) ผลลัพธ์ (3-3) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. การด าเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องและกลไกในการ
ก ากับดูแลและการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทในเครือ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการสร้าง
รายได้ในภาพรวมขององค์กร
ในอนาคต รวมถึงบทบาทการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจในการ
ลงทุนในธุรกิจด้านอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน
ทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน กฟภ. ให้
ความส าคญัในการก าหนด
นโยบายในการลงทุน และ
การออกแบบ Potential 
Portfolio Strategies ในการ
บริหารภาพรวมของการ
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ท้ังผ่าน
กลไกการด าเนินงานของ 
กฟภ. และบริษัทในเครือ 
เพื่อสร้างมลูค่าสูงสุดให้กับ
องค์กรรวมทั้งเกิดการพัฒนา
ธุรกิจได้อยา่งยั่งยืน โดย
สามารถตอบสนองต่อ
โครงสร้างระบบไฟฟ้า ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได้ 
(Maximizing Sustainable 
Development) 

• แผนงานเชิงรุกในการจะ
สร้างความมั่นใจการพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับ
ศักยภาพบุคลากร (HR 
Partnership) รวมทั้งแผน
ติดตามความส าเร็จของ
การด าเนินงาน HR เชิงรุก  

• แผนการสรรหาแนวทาง
ใหม่ๆสรรหาเชิงรุก และ 
Professional 
recruitment 

• โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรด้าน 
Smart Grid ตามแผน
ฝึกอบรมประจ าปีใน HR 
Action Plan 

• ความส าเร็จของแผนงาน
การ.ด าเนินงานธรุกิจ
เกี่ยวเนื่อง = 100% 
เทียบเท่า BSC ระดับ 5 

• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องปี 
2564 สูงกว่าเป้าหมายตาม 
BSC ระดับ 5 ที่ก าหนด 

 
 

2. ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเช่ือมั่น
ในการด าเนินงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้กับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน 
อันเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital 
Utility ซึ่ง กฟภ. ให้
ความส าคญัในการสร้างความ

• จัดท าแผนตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน (Emergency 
response plan: BCF) 
เพื่อรองรับอุบัติการทางไซ
เบอร ์

• ติดตามมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 

• แผนติดตามมาตรการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 = 
100% เทียบเท่า BSC 
ระดับ 5 
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ประเด็นความเสี่ยง ความส าคัญต่อ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (3-3) 

มาตรการลดความเสี่ยง (3-3) ผลลัพธ์ (3-3) 

มั่นคงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมทั้งการก าหนดมาตรการ
และแนวปฏิบตัิส าหรับ
พนักงานผู้ให้บริการทั่ว
ประเทศในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับ
บริการ เพื่อรองรับการเติบโต
ของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต รวมถึงการ
ก าหนดมาตรการการเฝ้า
ระวังและรับมือภยัคุกคามไซ
เบอร์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล 

• สร้างความตระหนักให้กับ
ผู้ใช้งาน 

• ด าเนินการของศูนย์ SOC 
เฝ้าระวังภัยคุกคามเป็น 24 
ช่ัวโมง 

• อบรมให้ความรู้บุคลากรใน
การดูแลด้าน Cyber 
security 

• พิจารณาแนวปฎิบัติการ
รับมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์เกีย่วกับมัลแวร์
เรียกค่าไถ่ รวมกับแผน
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์

• จัดหาอุปกร์ที่เกีย่วข้อง 
3. ไม่สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
ในรูปแบบ Multi skill และ
การสร้าง Business mind 
ให้กับบุคลากร เพ่ือรองรับ
การด าเนินธุรกิจภายใต้
โครงสร้างอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลง 

การเปลีย่นแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น บุคลากรของ กฟภ. 
จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ และ
มีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
พร้อมปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
กฟภ. ต้องเร่งด าเนินการใน
การบริหารจัดการองค์ความรู้
ขององค์กร และเตรยีมการ 
Successors ให้มีความพร้อม
ต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป ซึ่ง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ต้องสามารถรองรับและ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัย
ได้ตามวัตถุประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
องค์กรให้ทันสมัยด้วยทุน
มนุษย์ เทคโนโลยีดจิิทัล และ
นวัตกรรม 

• แผนงานเชิงรุกในการจะ
สร้างความมั่นใจการพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับ
ศักยภาพบุคลากร (HR 
Partnership) รวมทั้งแผน
ติดตามความส าเร็จของ
การด าเนินงาน HR เชิงรุก 
(หารือร่วมกับหนว่ยงาน
สรุปผลการหารือติดตาม
ความคืบหน้า สรุปการ
ติดตาม 

• แผนการสรรหาแนวทาง
ใหม่ๆสรรหาเชิงรุก และ
Professional 
recruitment 

• โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรด้าน 
Smart Grid ตามแผน
ฝึกอบรมประจ าปีใน HR 
Action Plan  

• การพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
(ในส่วนทักษะของบุคลากร
ในด้านธุรกิจ การตลาด 
และการสรา้ง Business 
และ Digital mindset 
Digital technology = 
100% เทียบเท่า BSC 
ระดับ 5 
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ประเด็นความเสี่ยง ความส าคัญต่อ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (3-3) 

มาตรการลดความเสี่ยง (3-3) ผลลัพธ์ (3-3) 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1. การบริหารหน่วยสูญเสีย
ในระบบจ าหน่าย (Total 
losses) ภาพรวมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

จากปัจจัยของสถานการณ์
โรคระบาดไวรสั COVID-19 
ส่งผลกระทบให้พฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าและเศรษฐกิจ 
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
 โดยมสีัดส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายย่อยเพิม่ขึ้นในขณะทีผู่้ใช้
รายใหญล่ดลง และปริมาณ
การใช้ไฟในภาพรวมลดลง 
ส่งผลให้ % Technical Loss 
มีค่าสูงขึ้น ซึ่งหาก กฟภ.  
ไม่สามารถควบคุมหน่วย
สูญเสียได ้
จะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่
สูญเสียไปจากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้ 
กฟภ. สามารถลดการสูญเสีย 
เพิ่มรายได้จากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า และช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ต้นทุนจากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

• วิเคราะห์และวางแผน
ระบบจ าหนา่ยแรงต่ า โดย
น า Software LDCAD มา
ใช้ในการวิเคราะห์ปญัหา
และจัดท าแผนงาน คพจ.2 
แผน 4 เพื่อให้ได้แผนงานท่ี
มีความเหมาะสมทาง ด้าน
เทคนิค 

• แผนงานก าหนดโครงสร้าง
หน่วยงาน และ Job 
Description เพื่อรองรับ
ระบบงาน U-cube 

• ทบทวนการจัดการพสัดุ 
น า lesson learn ในการ
จัดหาพัสดุหลักของแตล่ะปี
มาวิเคราะห์เพือ่จดัท าแผน
จัดหาพัสดุหลักในปีถัดไป 
และการจัดสัมนา 
Workshop ที่เกี่ยวข้อง 

• ร้อยละของหน่วยสูญเสียใน
ระบบจ าหนา่ย (Total 
losses) = 5.45% เทียบ
กับ BCS ระดับ 4  
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมาตรการล็อคดาวน์
รวมถึงมาตรการให้
ประชาชนปฏิบัติงาน
ภายในที่พักให้มากขึ้น 
ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของ
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยมีการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และ
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่มีการใช้
ไฟฟ้าที่ลดลง จึงส่งผลให้
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
สูงขึ้น 

2. คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ าไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

เนื่องจากภารกิจหลักของ 
กฟภ. คือ การให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง และ
ตามวัตถุประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร์องค์กรที่ 2 (SO2)  
ที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
เนื่องจากมีข้อร้องเรียนถึง
คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ าจากผู้ใช้
ไฟฟ้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง 
กฟภ. จึงให้ความส าคญัใน
การปรับรุงคุณภาพไฟฟ้าแรง
ต่ าการให้บริการและจ าหนา่ย
กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

• ก่อสร้างและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า 

• วิเคราะห์และวางแผน
ระบบจ าหนา่ยแรงต่ า โดย
ค่า Software LDCAD 
เพื่อให้ได้แผนงานท่ี
เหมาะสมทางด้านเทคนิค 

• แผนงานก าหนดกรอบใน
การประเมินหม้อแปลงท่ี
แก้ไขปรับปรุงตามแผนงาน 
ถ้าเสรจ็ต้องไมม่ีข้อ
ร้องเรียนเกดิขึ้นในภายใน
เวลาที่ก าหนด 

• ความส าเร็จของแผนงานใน
การก าหนดกรอบในการ
ประเมินหม้อแปลงท่ีแกไ้ข
ปรับปรุงแล้วเสร็จต้องไมม่ี
ข้อร้องเรียนเกิดขึ้นภายใน
เวลาที่ก าหนด = 100% 
เทียบเท่า BSC ระดับ 5 
และไม่พบข้อร้องเรียนที่
เกิดซ้ ากับหม้อแปลงเครื่อง
เดิม 

• ความส าเร็จของแผนงาน
ก าหนดกรอบในการ
ประเมินแรงดันไฟฟ้าที่
มิเตอรล์ูกสดุท้ายที่ไกลสดุ
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ประเด็นความเสี่ยง ความส าคัญต่อ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (3-3) 

มาตรการลดความเสี่ยง (3-3) ผลลัพธ์ (3-3) 

ให้ได้ตามเป้าหมาย และ
ความต้องการความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งเพื่อให้ กฟภ. มั่นใจต่อ
การบรรลุเปา้หมายการ
ด าเนินงานท่ีก าหนดที่ต้อง
แล้วเสร็จในปี  2564 

• แผนงานก าหนดกรอบใน
การประเมินแรงดันไฟฟ้าที่
มิเตอรล์ูกสดุท้ายที่ไกล
ที่สุดของหม้อแปลงท่ีแก้ไข
ปรับปรุงตามแผนงานแล้ว
เสร็จต้องอยู่ในมาตรฐาน 

ที่แก้ไขปรับปรุงตาม
แผนงานแล้วเสร็จต้องอยู่
ในมาตรฐาน = 100% 
เทียบเท่า BSC ระดับ 5 

3. การวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ของข้อมลู (Data 
Analytic) ยังไม่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ
ขององค์กร 

จากฐานข้อมูลลูกค้าเดมิของ 
กฟภ. เพื่อสร้างมลูค่าให้กับ
องค์กร โดยการท า cross-
selling และ up-selling กับ
ลูกค้าเดมิ รวมถึงการขยาย
ตลาดไปสู่ลูกค้าใหม่ ซึ่งการที่ 
กฟภ. จะสามารถด าเนินการ
ดังกล่าวได้นั้น ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในหลาย
ประเด็นที่ส าคญั เช่น การ
ก าหนดฐานข้อมูลองค์กรที่
เหมาะสม ท่ีจะใช้ขับเคลื่อน
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ การส ารวจความ
เพียงพอและการกระจายตัว
ของข้อมูลขององค์กรที่
จะต้องถูกน ามาใช้ในการท า 
Data Analytics และการ
จัดการฐานข้อมลูขององค์กร
ให้เป็นระบบ ในลักษณะของ 
Structured Data ที่พร้อม
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยการท า Data Analytic 
เพื่อให้มั่นใจว่า กฟภ. 
สามารถใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูล เพื่อเพิ่มมลูค่าธุรกจิ
ขององค์กร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• การบูรณาการเพื่อให้เกิด
ฐานข้อมูล ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ทัง้ในส่วนของ
ข้อมูล และระบบท่ีพร้อม
ใช้ในการด าเนินงาน 

• ความส าเร็จของแผนงานท่ี
เกี่ยวข้อง = 100%  
เทียบเท่า BSC ระดับ 5   

• โดยปัจจุบันมีการก าหนด
แนวทางการจัดเก็บข้อมลู
ตามการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) 
ขององค์กร ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นทางธุรกิจ น าร่องที่
ก าหนด 
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แนวทางการจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 
 

ประเด็นความเสี่ยง อุปสรรค (3-3) แนวทางแก้ไข (3-3) ผลลัพธ์ (3-3) 
1. การติดตามพฤติกรรม 
DG เพ่ือการบริหารจัดการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
(VSPP) 

จากนโยบายภาครัฐให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน VSPP 
ในการผลติไฟฟ้า กฟภ. 
จ าเป็นต้องติดตามมาตรฐาน
ด้านระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ 
DG เพื่อให้การ 
ด าเนินงานยังคงสามารถ
ยกระดับคุณภาพของระบบ
ไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง 
เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ 
และมีความเพียงพอ เพื่อ
น าไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
รองรับกับโครงสร้างของ
ระบบสาธารณูปโภคและ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

• ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม 
(FRIU) และระบบสื่อสาร
ส าหรับ VSPP ที่เช่ือมต่อ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. 
เพื่อเช่ือมต่อข้อมูลเข้ากับ
ระบบ SCADA/DMS 

• พัฒนาระบบการน าส่ง
ข้อมูลจากผูผ้ลิต ให้ กฟภ. 
ผ่านระบบ SCADA เพื่อให้
สามารถติดตามและ
ประเมินได ้

• จัดท า DATA CENTER 
ของผู้ผลิตไฟฟ้า 

หารือร่วมกับกระทรวง
พลังงาน เพื่อทบทวน
แนวทาง/มาตรการ การ
ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของ
ผู้ผลิต และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกับผูผ้ลติไฟฟ้า 

• กฟภ. สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคมุระยะไกล 
(RTU) และเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบศูนยส์ั่งการจ่ายไฟ 
(SCADA) ของผู้ผลติไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) ในปี 
2564 จ านวน 423 แห่ง 
จากท้ังหมด 459 แห่ง 

2. มิเตอร์ส าหรับสับเปลี่ยน
ข า ด แ ค ล น เ นื่ อ ง จ า ก
แผนงานจัดหา Electronic 
Meters สับเปลี่ยนทดแทน
มิ เตอ ร์แบบจานหมุน ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตามนโยบายผู้ว่าการที่พบว่า
เกิดปัญหาความล้าช้าของ
การจัดหามิเตอร์ 
Electronics สับเปลี่ยน
ทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุน 
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
ภาพลักษณ์ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
องค์กรที่ 2 (SO2) ที่ให้
ความส าคญัในการมุ่งสู่
องค์กรที่เป็นเลิศในดา้น
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย
บูรณาการทุกระบบงานด้วย 
Digitalization ดังนั้น กฟภ. 
จึงให้ความส าคญัในการ
เร่งรัดและติดตามแผนงาน
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
แผนงานดังกล่าวด าเนินงาน

• กฟภ. ด าเนินการตามแผน
ส ารองกรณีแผนงานจัดหา
มิ เตอร์อิ เล็กทรอนิกส์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

• แผนการใช้งาน 
Application PEA Smart 
Inventory Management 
Portal (SIMP) เพื่อจัดการ
พัสดุคงคลังประเภทมิเตอร์ 
(Pilot Project 

• กฟภ. สามารถให้บริการ
ติดตั้งมิเตอร์ให้กับลูกค้าได้
โดยไม่มีผลกระทบ 

• สามารถใช้งาน 
Application PEA Smart 
Inventory Management 
Portal (SIMP) เพื่อใช้ใน
การวางแผน ติดตามและ
บริหารจดัการพสัดุคงคลัง
ประเภทมิเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นความเสี่ยง อุปสรรค (3-3) แนวทางแก้ไข (3-3) ผลลัพธ์ (3-3) 
ได้สอดคล้องกับแผนแม่บท
การพัฒนาระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริดของประเทศ  

3. ผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ทางการเงินและการ
ด าเนินงานของ กฟภ. หาก
เกิดสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ระลอกใหม ่

จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ใน
ปี 2563 ส่งผลให้เกิดผล
กระทบทั้งทางด้านสภาพ
คล่องทางการเงิน และการ
ด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกดิการ
หยุดชะงักเนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายและมาตรการต่างๆ 
ทั้งการ Lock down หรือ 
Shut down ในบางพื้นที่ 
และยังมมีาตรการบรรเทา
ความเดือดร้อนประชาชน 
โดยการลดค่าไฟฟ้าท าให้ 
กฟภ. เกิดปัยหาสภาพคล่อง
ทางการเงินในปี 2563 แม้ว่า
ในช่วงไตรมาสที่3/2563 
สถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่ม
คลี่คลาย แต่เนื่องจาก
การศึกษาลักษณะการแพร่
ระบาดจากท่ัวโลก พบว่า
ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิด
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ 
ดังนั้น กฟภ. จึงได้พิจารณา
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการถอดบทเรียนใน
ระลอกแรกโดยพิจารณาทั้ง
ในส่วนผลกระทบที่ กฟภ. 
อาจจะได้รับและผลกระทบท่ี
มีต่อกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด ซึ่งจะสะท้อนไปยัง
ความต้องการและความ
คาดหวังตลอดจนความพึง
พอใจของกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียทั้งหมดด้วย 

• เจรจากับ สคร. ขอแบ่งช าระ
เงิน น าส่งรายได้แผ่นดิน  

• แผนงานขอให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย 
(กฟผ.) ขยายระยะเวลา 
การช าระค่าซื้อไฟฟ้า  

• แผนงานหารือร่วมกับ 3 
การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. 
กฟภ.) เพื่อหาแนวทาง
บรรเทาผลกระทบจาก
มาตรการ ช่วยเหลือผู้ใช้
ไฟฟ้าและภาระค่าไฟฟ้า 
ตามนโยบายรัฐบาล 

• แผนงานเตรียมความพร้อม
ทางด้าน ระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการ ปฏิบัติงานภายใน
ที่พัก (Work from home) 

• แผนงานควบคุมการ
ขยายตั ว ของลูกหนี้/
มูลค่าหนี้คา้งช าระ 

•  แผนงานประชาสมัพันธ์
หรือความรับผิดชอบต่อ
สังคมและ สิ่งแวดล้อมของ
องค์กร(Corporate Social 
Responsibility : CSR) ใน
การช่วยเหลือผู้ใช้ไฟเมื่อเกิด
การ Shut Down/Lock 
Down ระลอกใหม่, 
โครงการ “PEA สู้ภัย โควิด-
19 (COVID-19)” ประจ าปี 
2564 

•  แผนงานทบทวนแผน
แม่บทบริหาร จดัการผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย พ.ศ. 
2564- 2568 

• กฟภ. ไม่มผีลกระทบดา้น
สภาพคล่อง โดยเงินสด
คงเหลือปลายงวดประจ า
ไตรมาสที่ 4/2564 สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
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การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่คณะบริหารผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การ

สัมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพ่ือค้นหาและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปี 2564 ร่วมกับที่
ปรึกษา โดยมีประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ สายงาน เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
สายงานเข้าร่วมการสัมนา จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน” ประจ าปี 2564 เพ่ือสร้าง
ความรู้ความตระหนักและการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลส าหรับ
พนักงาน อีกทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการ และส านักขึ้นตรงผู้ว่าการโดยมีหัวข้อ 
ผ่านตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวแก่พนักงาน โดยมีการจัดประกวดและให้รางวัลแก่สายงานที่
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงดีเด่นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 อีกท้ังมีการจัดอบหลักสูตร
ต่างๆ อาทิ การถ่ายทอดปัจจัยเสี่ยงองค์กรและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ปี 2565 เป็นต้น 

 

 
 
 
 
การวางแผนปรับปรุงการด าเนินในอนาคต (3-3) 
• ทบทวนแผนความเสี่ยง ประจ าปี 2564 และคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (Residual Risk) เพ่ือจัดท า

ปัจจัยเสี่ยง ประจ าปี 2565 พร้อมทั้งจัดท ามาตรการรับมือต่อความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
• การวิเคราะห์การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและน าประเด็นความเสี่ยงที่ได้รายงานแก่คณะกรรมการก าหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์รับทราบ 
• จัดท าแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2565  
 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการบริหารภาวะวิกฤต 

ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ส าคัญในหลาย ๆ ด้าน 
อาทิ ด้านความต้องการในการใช้ไฟฟ้าและเสถียรภาพของระบบที่เพ่ิมสูงขึ้น ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมี
ระบบควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม แต่ก็มีความเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถ
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ป้องกันได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่อาจกระทบชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและบริหารภาวะวิกฤต 

เป้าหมายการด าเนินงาน (3-3) 

• จ านวนหน่วยงานที่มีการจัดระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019 และมีการฝึกซ้อมแผน ERP และ 
BCP เป็นไปตามท่ีก าหนด 

• ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) และความต่อเนื่องทาง
เศรษฐกิจ  (Business Continuity Plan: BCP) เป็นไปตามที่ก าหนด 

• ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) เป็นไปตามที่ก าหนด 

กลยุทธ์การด าเนินงาน (3-3) 

• ป้องกัน ลดโอกาสการเกิด เตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และฟ้ืนฟูกลับสู่สภาวะปกติ 
• ด าเนินงานและให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
• กลับมาด าเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดภาวะวิกฤต 

 
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและบริหารภาวะวิกฤต (3-3) 
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การไฟฟ้าส่ัวนภูัมิัภาคได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 

 1. ก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
Policy) ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk 
Management Policy) ขององค์กร น าเสนอต่อผู้ว่าการ กฟภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 2. ให้ความเห็นชอบในการระบุภารกิจส าคัญ การก าหนดระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟูการ
ก าหนดกลยุทธ์ และพิจารณาขออนุมัติประกาศใช้แผนรับรองการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) 

 3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การ
ป้องกัน และการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 4. น าเสนอแผนงานและความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง การป้องกันและการแก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ ผู้ว่าการ กฟภ. รับทราบ 

 5. ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management Policy) และแผนรับรองการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: 
BCP) ให้พนักงานทราบ 

 6. ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรและอาจสร้างความเสียหาย
ในด้านชื่อเสียงขององค์กร 

 7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และก าหนดอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้
กรอบอ านาจของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ( Business Continuity Management 
Committee: BCM Committee) เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการฯ 

 8. มีอ านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือขอเอกสารเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

โดยระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิัจ (Business Continuity Management System: BCMS) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะยึดตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 22301: 2019 เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง  ๆ และฟ้ืน
คืนกระบวนงานหลักที่ส าคัญ (Critical Business Process) ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและส่งมอบบริการพลังงาน
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ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย กฟภ. มีักระบวนการบริัหารความต่ัอเนื่ัองทางธุัรกิัจ ดังนี้ 

 
ระบบบริัหารความต่ัอเนื่ัองทางธุัรกิัจ (BCMS) ของการไฟฟ้าส่ัวนภูัมิัภาคแบ่ังช่วงการรับมือได้ัดัังนี้ 
 
          ก่อนวิกฤต        ระหว่างวิกฤต   หลังวิกฤต 

 
 

 

 

การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับภัย 

• ทุกหน่วยงานในการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
น าข้อมูลภยัพิบัติ/ภาวะวกิฤต ในอดีต
และปัจจุบัน มาประเมินวิเคราะห์
โอกาสเกิด (ต่ า/สูง/มาก) 

• สร้างแผนตอบสนองวิกฤต (ERP BCP 

RP และแผนการสื่อสารในภาวะวกิฤต) 
• สร้างกลไกติดตามและแจ้งเตือนความ

เส่ียง 

• มอบหมายบุคคลและบทบาทหน้าที่ใน
การบริหารจัดการวกิฤต 

• ฝึกซ้อมแผนด้วยสถานการณ์จ าลอง 

การจัดการในภาวะวิกฤต 

• บริหารจัดการวิกฤตติดตามและ
แนวทางที่จัดท า 

• ประสานงานขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

• สือ่สารแนวทางมาตรการไปยังบุคคล
ภายในและสาธารณะ 

• ปรับเปลี่ยนวิธกีารตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง 

ด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง ฟื้นฟูและทบทวน 

• ด าเนินธุรกิจต่อเนื่องตามแผนทีจ่ัดท า 

• ด าเนินการฟื้นฟกูลับสู่สภาวะปกต ิ

• ทบทวนและประเมินประสิทธิภาพ
ของแผนที่เกี่ยวข้อง 

• ปรับปรุงแผนและกระบวนการบรหิาร
จัดการวกิฤต 

• สื่อสารแผนให้ทุกส่วนงานที่เกีย่วข้อง
ทราบและถือปฎิบัต ิ
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ผลการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายขอบเขตการรับรองระบบ 
BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019  
จากเดิม 9 แห่ง ในปี 2563 เป็น 25 แห่ง ในปี 2564 
และรักษาสถานะการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง โดย
ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

มีหน่วยงานได้รับการรับรอง ISO 
22301:2019 รวมทั้งสิ้น 25 
หน่วยงาน 

 

การปรับปรุงศูนย์อ านวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ศอฉ.) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้
คณะกรรมการฯ ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การด าเนินงาน
ภายในองค์กร ราบรื่นและลดความซ้ าซ้อนของการ
ท างาน และได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ เป็น “ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) กฟภ. (ศบค.กฟภ.)” 

ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
ของศูนย์บริหารสถานการณ์  
COVID-19 
ชัดเจนขึ้น 

 

ปรับปรุงและทบทวนการประเมินความเสี่ยงและ
ปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
บริบท และสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการลูกค้าในช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดการใช้บริการที่ส านักงานฯ ทั่ว
ประเทศ ทบทวนปัญหาการจัดซื้อพัสดุในสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ ที่รุนแรงขึ้น โดยปรับปรุงระเบียบ/
หลักเกณฑ์ภายในให้ด าเนินงานคล่องตัวขึ้น เป็นต้น 
อีกท้ังมีการสื่อสารนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจแก่
ภายนอก ผ่าน website pea.co.th และมีการ
สื่อสารในภาวะวิกฤติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทบทวนประเด็นความเสี่ยงของ
องค์กรเป็นประจ าทุกปี และจัดให้
รายงานผลการด าเนินงาน 
ทุกไตรมาส 

 

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายใน 
(intranet) ที่มีอยู่เดิม เพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวสารของ 
BCMS เช่น นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลการ
ฝึกซ้อม วิดีโอการฝึกอบรม เป็นต้น พร้อมทั้งเป็น
ช่องทางรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และรายงานสถานการณ์ภัยคุกคาม เพ่ือให้ผู้บริหาร
ระดับสูงทราบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ และ

พัฒนาระบบ Intranet เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารของ BCMS และ
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที 
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กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
สามารถสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้ใน
กรณีท่ีจ าเป็น พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางให้แต่ละหน่วยงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดต่อสอบถาม (Chat box) 
เพ่ือสนับสนุนให้แก้ปัญหาหรือตอบสนองได้อย่าง
ทันท่วงที 

 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสารแก่พนักงานและ
บุคคลภายนอก เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจและสร้างความตระหนักและแนวทางการปฎิบัติ
ตนแก่พนักงาน ผ่านการจัดท าจดหมายข่าว (แบบราย
เดือน) เช่น แนวทางการปฎิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง
ทางธุรกิัจ แนวทางการฎิบัติเมื่อท างานจากที่บ้าน หรือ
แนวทางการปฎิบัติเมื่อพบบุคลากรการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคติดเชื้อ COVID-19 เปน็ต้น 

ความตระหนักรู้ และการน าระบบ 
BCMS ไปปฎิบัติของพนักงานเพ่ิมขึ้น 
1.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

ทุกหน่วยงานจัดท าระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 
22301 และฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ให้เป็นไปตามที่
ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานฝึกซ้อม
เหตุการณ์รองรับภัยพิบัติที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบ
เจอมากท่ีสุด 4 เหตุการณ์ดังนี้ การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19, Cyber Attack, น้ าท่วม และพายุ ซึ่ง
ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP เป็นไปตาม
ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (RTO) ที่ก าหนด โดยในปี 
2564 มีหน่วยงานที่ได้ฝึกซ้อมแล้วทั้งหมดกว่า 200 
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงานมีการฝึกซ้อมแผน ERP 
และ BCP โดยปีที่ผ่านมามีหน่วยงาน
เข้าร่วมกว่า 200 หน่วยงาน 

 

จัดอบรมหลักสูตร “ระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCMS)”โดยใช้หน่วยงานจากภายนอก 
(Outsource) มาให้ความรู้แก่พนักงาน โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมการอบรมกว่า 2,065 คน อีกทั้งมีการประเมิน
ความรู้ที่ได้รับจากอบรม pretest และ post test โดย
พบว่าพนักงานมีความเข้าใจเพ่ิมข้ึนจากเดิมเฉลี่ย 39.9 
% 

พนักงานมีความรู้ความเข้าเรื่องการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(BCMS)  
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 39.9% 
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การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 

• การปรับปรุงขอบข่าย (Scope) กิจกรรม/ระบบฯ ที่สนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาทิ 1129 PEA Contact Center, ระบบ Mobile Workforce Management , ระบบ 
One Touch Service และ ระบบ PEA MAP เพ่ือให้ขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ 
กฟภ. มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน    

• จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานและคู่มือมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA BCMS) โดยน าข้อก าหนดของ ISO 22301 มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น 

• ทดสอบ ปรับปรุงมาตรฐานและคู่มือมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (PEA BCMS) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ เพ่ือสร้างผู้ตรวจประเมินภายใน  และรองรับการขยายขอบเขตการรับรองตาม
มาตรฐาน PEA BCMS 

• ขยายขอบเขตการรับรองตามมาตรฐาน PEA BCMS ลงไปยังการไฟฟ้าชั้น 2-3 อีก 12 แห่ง เพ่ิมเติมจากเดิมที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301 จ านวน 25 แห่ง 

• ด าเนินการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน PEA BCMS โดยผู้ตรวจประเมินภายในของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (Internal Auditor) และด าเนินการตรวจเพ่ือยืนยันความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 โดย
ผู้ตรวจประเมินภายนอก จ านวน 5 แห่ง 
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มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคปัจจุบนั 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) กฟภ. (ศบค.กฟภ.) 

ลดการประชุม และหลีกเลี่ยงการจัดงาน/จัดประชุม 

ท่ีต้องมีการชุมนุมแออัด โดยจัดล าดับความส าคัญ

และความจ าเป็น หากต้องมีการประชุมให้ด าเนนิการ

ผ่านระบบ Video Conference 

ก าหนดหลักเกณฑก์ารปฏิบัติงาน

ภายในท่ีพัก (Work from Home) 

และมาตรการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน 

จัดต้ังจุดตรวจคัดกรอง พนักงาน ลูกจ้าง 

บุคคลภายนอกติดต่อ/ประสานงาน และ

ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ และก าหนด

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) 
การจัดหาหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เจล

แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ฉากกั้นเชื้อโรค 

(Counter Shield) และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เพื่อใช้

ในการป้องกันโรค COVID-19 ภายในส านักงาน 

การน าแอปพลิเคชนั LINE PEA COVID-19 มาใช้

งาน เพื่อให้พนักงานประเมนิสุขภาพและความเสี่ยง

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกๆ 

วัน และลงเวลาเข้า-ออกของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

การสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในท่ีพัก (Work 

from home) 

เชิญชวนใหพ้นักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตาม

ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และจัดท าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

ของ กฟภ. และเว็บไซต์ PEA Vaccine COVID-19 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล

ข่าวสาร องค์ความรู้ และประกาศต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกท้ังได้

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าลดการใช้บริการท่ีส านักงานการไฟฟ้า 

ด าเนินการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน (ERP) และแผนความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ (BCP) รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 

ท าความสะอาด/ฉีดพ่นน ้าฆ่าเชื้อโรคใน

พื้นท่ีท่ีมีการใช้งานบ่อยและบริเวณท่ี

ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นประจ า 
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08 การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน จึงได้มุ่งมั่นที่จะ

ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสมดุล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนว่าจะได้รับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่ัวนภูมิภาคจึงได้น า
แนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO:26000 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายความรัับผิัดชอบต่ัอสัังคมและ
สิ่งแวดล้อมและก าหนดแผนแม่ับทด้านการพััฒนาความยั่ังยืน  โดยกระบวนการในการจัดท าแผนแม่บทได้ให้ั
ความส าคัญกับการวิเคราะห์บริบทความยั่งยืนที่ัเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ มีัส่ัวนร่ัวมแสดงความคิัดเห็ัน เพั่ือน าปัจจัยน าเข้าดัังกล่ัาวมาก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความ
ยั่งยืนและถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการตามล าดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทและส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการตามโครงสร้ัาง    การบริัหารจััดการความยั่ังยืัน 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการความย่ังยืน  
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Objective) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 - 2568 โดยมุ่งเน้น

เป็นองค์กรชั้นน าที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ที่มี
ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และก าหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 5 ประเด็นดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1) ยกระดับการก ากับดูแลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความย่ังยืน 

มุ่งเน้นการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางสากลของ  UN SDGs (United 
Nations Sustainable Development Goals) กรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI (The Down Jones Sustainability 
Indices) มาตรฐาน ISO 26001 รวมถึงเกณฑ์การก ากับดูแลของส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร. ) 
กระทรวงการคลัง โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติ
สังคม (Social)  และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญในการวิเคราะห์และก าหนด
ปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน และให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยรักษามาตรฐานกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให้ความส าคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to Operate” (การ
อนุญาตให้ประกอบกิจการจากสังคม) ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ การดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานด้วย 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 (SO2) มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้านเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต 

การพัฒนามาตรฐานด้านระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ยกระดับคุณภาพของระบบไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ รองรับการ
ขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ มุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพ่ือ
พัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และมีการพัฒนาระบบ Asset Management เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการด าเนินงาน การบ ารุงรักษา  
และเพ่ิมอัตราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร โดยจัดท าและด าเนินงานตาม Asset Management Roadmap 
รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และการวางแผนการบ ารุงรักษา (Maintenance 
Strategy) ที่เหมาะสม ในสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าที่ส าคัญขององค์กร นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานขององค์กร ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล (Streamline Process) 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้
อย่างดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 (SO3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 

การพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเสียง
ของลูกค้า (Voice of Customer: VOC) เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านลูกค้า รวมถึง
การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่ว
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ประเทศ ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully Completed CRM)  
เพ่ือประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า การตลาด และการปรับปรุงการด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ให้บริการต่อไป รวมถึงการวิเคราะห์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) และ
การออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มลูกค้า เพ่ือต่อยอดและขยายธุรกิจในกลุ่มลูกค้า High Value ที่มี
ศักยภาพ (Potential Customer) นอกจากนี้  ยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ เป็นมาตรฐาน 
ตามแนวทาง Doing Business ของ World Bank และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในแต่
ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย) กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (อุตสาหกรรมและ
พาณิชย์รายใหญ่) และภาครัฐและอ่ืนๆ (ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ) และมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 (SO4) มุ่งสู่ Non - regulated Business โดยการสร้าง Advantaged 
Portfolio 
 ขยายการเติบโตทางธุรกิจ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีและ
โครงสร้างอุตสาหกรรมของระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจุบันรายได้ขององค์กรมาจากธุรกิจหลัก คือ 
ธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม Core Competency และทรัพยากรขององค์กร ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
โอกาสทางธุรกิจ และมีความได้เปรียบเหนือเอกชนรายอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจบริการงานด้านระบบไฟฟ้ากับลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรม ธุรกิจจัดการพลังงาน Solar Rooftop ที่ปรึกษาออกแบบระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวมขององค์กรในอนาคต รวมถึง 
บทบาทการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน หรือการเข้าไปร่วมลงทุนในกิจการ
อ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการด าเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และบริษัทในเครือในอนาคต มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงาน
หมุนเวียน และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (SO5) ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

ให้ความส าคัญกับปัจจัยส าคัญที่เป็น Enabler ในการขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร ซึ่งได้แก่ ทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

ทุนมนุษย์จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) และ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource Development: HRD) ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่
เพียงพอ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของธุรกิจใหม่ในอนาคตด้วย รวมถึงทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
มีความยืดหยุ่น และสามารถท างานแบบบูรณาการกัน 

เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นในการสนับสนุนให้องค์กรก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Utility โดยให้
ความส าคัญใน 3 มิติ ได้แก่ Digital Service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า Digital Operational 
Excellence เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และ Productivity ให้สูงขึ้น และ Digital Business เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในปัจจุบัน และน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
รวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคต 
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นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นในการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) และการให้
ความส าคัญกับการน านวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ (Driver) ในการด าเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นในการน างานวิจัย นวัตกรรม มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ
ด าเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยน Business Model ขององค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และโครงสร้าง
อุสาหกรรมไฟฟ้าที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการคัด
กรองงานวิจัย  เทคโนโลยีที่ มีศักยภาพของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคออกสู่ เชิ งพาณิชย์ ในระยะยาวได้  
(Commercialize) 

ร่าง
ราย
งาน
คว
าม
ยั่งย
ืนข
อง

 กฟ
ภ. 
ปร
ะจ
ําป
ี 25

64



 

 

การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs 
 

     

เป
้าห
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ยกระดับการก ากับดูแลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืน มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้านเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าใน
อนาคต 

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า มุ่งสู่ Non – Regulated Business โดยการสร้าง 
Advantaged Portfolio 

ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย ทุนมนษุย์ เทคโนโลยีดจิิทัล 
และนวัตกรรม 
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ยุท
ธศ

าส
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 ์

S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอยา่งยั่งยืนตามกรอบ SDGs และ
แนวปฎบิัติที่ดีของสากล OECD และ DJSI 

S2 การให้ความส าคัญและตอบสนองตอ่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

S3 ระบบจ าหนา่ยที่ได้คุณภาพในระดับชั้นน าของภูมิภาค 
S4 Grid Modernization Roadmap & 

Implementation 
S5 การบูรณาการกระบวนการท างานทัง้องค์กรด้วย 

Digitalization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน 
S6 สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 

S7 การเพิ่มประสิทธภิาพการให้บรกิารลูกค้า 
S8 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้ารายส าคัญ 

(Key Account) 

S9   การก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง กฟภ. และ
บริษัทในเครือ 

S10 การด าเนินงานตามแผนส าหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ
การบริหาร Product Portfolio 

S11 การก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ในเครือ 

S12 การปรับปรุงกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว
และสามารถแข่งขันได้ 

S13 ยกระดับการบริหารและพัฒนาของทุนมนุษย์ 
S14 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

(Digital Technology) เพื่อการขับเคลือ่นองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital Transformation) 

S15 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของ 
เทคโนโยลีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital 
Technology) 

S16 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System : CIS) 
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1. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2. แผนงานการยกระดับการด าเนินงานเร่ืองความ
ปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล 

3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ 1  
การก ากับดูแลที่ดี และการน าองค์กร ประจ าปี 2564 

4. แผนงานยกระดับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 

5. แผนงานบูรณาการในการยกระดับดา้นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1. แผนงานพัฒนา Strong Grid 
2. แผนงานพัฒนาระบบไฟฟา้เพื่อรองรับระบบ Smart 

Grid 
3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อรองรับ

การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 
4. แผนงานการพัฒนาการให้บริการ Third Party 

Access (TPA) 
5. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการจดหน่วยพิมพ์บิล 

(Billing) 
6. แผนงานการปรับปรุงประสิทธภิาพกระบวนการ

ด าเนินงานขององค์กร (Steamline Business 
Processes) 

7. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 

8. แผนงานการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวที่เพียงพอ
และมีต้นทุนที่เหมาะสม 

1. แผนงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก าหนดและ
ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกิน
ความคาดหวังของลูกค้าและคู่เทียบ 

2. แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) (PEA Smart 
Plus) 

3. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรกัษาฐานลูกค้าราย
ส าคัญ (Key Account) และน าระบบ Digital CRM 
มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลกูค้า 

 

1. แผนงานการก าหนดนโยบาย รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio  
ของ กฟภ. และบริษัทในเครือ 

2. แผนงานการด าเนินงานธุรกจิเกี่ยวเนื่อง  
(Business Portfolio Implementation) 

3. แผนงานการจัดท าระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในเครือ 

4. โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. 
กฎหมายใหม ่จัดท าหรอืปรับปรุง/มีส่วนร่วมใน 
การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฎบิัติงานเพื่อรองรับการด าเนนิงานและ
ธุรกิจต่อเนื่อง 

1. แผนงานบริหารอัตราก าลังเพื่อรองรับการเป็น Digital 
Utility 

2. แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสนับสนุน
การยกระดับการบรหิารและพัฒนาทุนมนุษย์ 

3. แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการองค์กร (Digital Platform) 

4. แผนงานพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลด้านการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management System) 

 

 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 
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SO1 ยกระดับการก ากับดูแลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืน 
• คะแนนประเมิน ITA = 95.24 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปการ และ

เป็นอันดับ 5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดท่ีเข้ารับการประเมิน (จากเป้าหมายที่ 75 – 89.99 คะแนน (ระดับ B - 
A) หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 2 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงาน) 

• ความส าเร็จของการทบทวนแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนสร้างความสัมพันธ์) อยู่ที่ร้อยละ 100 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) 

• ความส าเร็จของแผนงานการยกระดับการด าเนินงานเรื่องความปลอดภัยของ กฟภ. สู่ระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001) อยู่ที่ร้อยละ 100 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) 

• ความส าเร็จของแผนงานยกระดับการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล อยู่ที่ร้อยละ 
100 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) 

• ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอยู่ท่ีระดับ 4.20 (จากเป้าหมายที่ระดับ 3.80) 

• จ านวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากส านักงานฯ อยู่ที่ 109.32 ล้านหน่วย จากเป้าหมาย 95 
ล้านหน่วย 

• มีผลการประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การก ากับดูแลที่ดแีละการน าองค์กร ที่ระดับ 3.27  
คะแนน (คะแนนประเมินตนเอง 26 ต.ค. 2564) (จากเป้าหมาย = 2.50 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
ซึ่งอยู่ที่ 3.05 ทั้งนี้คาดว่า สคร. จะประเมินผลคะแนนจริงภายในเดือน พ.ค. 2565  

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้านเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต 
• ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) อยู่ที่ 2.19 จากเป้าหมายที่ 2.45 ครั้ง/ราย/ปี  
• ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) อยู่ที่ 44.51 จากเป้าหมายที่ 51.16 ครั้ง/ราย/ปี  
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย (Loss) อยู่ที่ 5.45 จากเป้าหมายที่ 5.40 
• ความส าเร็จของพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (ติดตั้งเคเบิล

ใยแก้วน าแสง/พัฒนาโครงข่าย IP Access Network) อยู่ที่ร้อยละ 90 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) 
• แต่งตั้งคณะท างานโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน 

(Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) และมีด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่องแล้ว 
• พัฒนาระบบงาน “ระบบบริหารจัดการข้อมูลจดหน่วย (Meter Reading Management : MRM)”และได้

น าไปใช้งานครบทั้ง 12 เขตท่ัวประเทศ โดยผลการด าเนินงานพบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนการอ่านหน่วยการใช้
ไฟฟ้า (error rate) ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

• ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนการ
ด าเนินงาน 

• ความส าเร็จของแผนงานการจัดหาเงินทุนระยะยาว ที่เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสม อยู่ที่ร้อยละ 100 
(จากเป้าหมายร้อยละ 95) 

• ความส าเร็จของแผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 90% (จากเป้าหมายร้อยละ 
90%) โดยมีผลการด าเนินงานแล้วดังนี้ 
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-  จัดท าแผนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรความสามารถรายบุคคล 
-  จัดท า Data cleansing และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ 
-  น าซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (EAM Software) มาใช้งาน 
-  คิดต้นทุนที่แท้จริงต่อหน่วยตลอดอายุการใช้งาน ส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญเพ่ือประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
• ผลความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า อยู่ที่ระดับ 4.43 (จากเป้าหมายที่ระดับ 4.42)  
• ผลความพึงพอใจลูกค้ารายส าคัญ (Key Account), High Value อยู่ที่ระดับ 4.43 (จากเป้าหมายที่ระดับ 

4.35) 
• พัฒนามาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) เช่น โครงการติดมิเตอร์ทันใจ

กับไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่าน True Wallet เป็นต้น 
• พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายส าคัญ (PEA Privilege application) และระบบ CRM 

Mobile Workforce Management เพ่ือสนับสนุนในการให้บริการลูกค้า 
SO4 มุ่งสู่ Non – Regulated Business โดยการสร้าง Advantaged Portfolio 
• จัดท า Business Portfolio และแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือ อีกท้ังมีการ

ติดตามผลการด าเนินการทุกไตรมาส 
• ความส าเร็จในการด าเนินตามแผนของธุรกิจเกี่ยวข้อง อยู่ที่ร้อยละ 100 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) และมี

รายได้ธุรกิจเก่ียวเนื่อง 7,030.44 ล้านบาท (จากเป้าหมาย 6,150 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.67 
เมื่อเทียบกับปีก่อน 

SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย ทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
• ยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ มีการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

-  HR Analytics: จัดท า Workshop ร่วมกับที่ปรึกษาจาก NECTEC เพ่ือสร้างทักษะการเข้าใจเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับงานพัฒนานวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
-  Employee Development profile: พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับแผนเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) ฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการท าแผนพัฒนารายบุคคลบนระบบ HRDP  
-  มีระบบ PEATA ซึ่งเป็นระบบที่ให้พนักงานสามารถประเมินสมรรถนะตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานต่อไป 
-  พัฒนา Employee self service ผ่าน PEA Life Application โดยมีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟีเจอร์
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญขององค์กร ฟีเจอร์รถโดยสารรับ-ส่ง ฟีเจอร์สวัสดิการเงินกู้ และฟีเจอร์สหกรณ์
ออมทรัพย์ เป็นต้น 

• จัดท าแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
• ความส าเร็จของโครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน internet แบบครบวงจร (PEA Smart Plus) บน Smart 

Phone อยู่ที่ร้อยละ 100 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) 
• มีการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงตลอด 24 ชั่วโมง 
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• สื่อสารและสร้างความตระหนักด้าน IT Governance โดยการสื่อสารผ่านช่องทาง Facebook page ของ
ส านักดิจิทัล และการอบรมผ่านระบบ E-learning เพ่ือสื่อสาร สร้างความตระหนัก เก่ียวกับการด าเนินงาน
ด้าน ITG โดยผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของทั้ง 17 สายงาน/ส านัก คือ ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
จ านวน 15 สายงาน/ส านัก, ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 จ านวน 1 สายงาน และผ่านเกณฑ์ระดับ 2 จ านวน 1 สาย
งาน 

• ความส าเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001 อยู่ที่ร้อยละ 100 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) 

• ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation 
System) อยู่ที่ร้อยละ 100 (จากเป้าหมายร้อยละ 95) 

 
 

09 การมีส่วนร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (2-29) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื ่อง  เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปด าเนินงาน  การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและสนับสนุนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก สร้างความเชื่อมั่น และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หรือ
ส่งผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระบบงานที่ส าคัญ 

2. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและยึดมั่น
ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามหลักมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

3. ก าหนดกลยุทธ์ และแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 
AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 

4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มี
ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน เพ่ือให้ทราบความคิดเห็น ความคาดหวัง และความ
ต้องการที่ชัดเจน 

5. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง เพ่ือให้เกิด ความ
มั่นใจในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สม่ าเสมอ และทันเหตุการณ์ 
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกระบวนการคัดเลือกและการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้มาตรฐาน AA1000SES 
ประกอบกับวิเคราะห์แผนแม่บทต่างๆ ขององค์กร ว่าเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้าง โดยมีกระบวนการ
ระบ ุประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

1. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแผนแม่บทต่างๆ ขององค์กร 
2. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของแต่ละฝ่ายงานตาม Value Chain โดยแบ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในและภายนอกในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการที่ฝ่ายงานด าเนินการ 
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3. จัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักเกณฑ์การจัดล าดับที่มีมุมมองครอบคลุม 2 มิติ ดังนี้ 
3.1 มิติอิทธิพล (Impact) 

เป็นการพิจารณามิติของการทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การก าหนดนโยบาย/ทิศทางของหน่วยงานก ากับ ที่ส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์/การด าเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการก าหนดกรอบงบประมาณ/ทรัพยากร 
เช่นคน เวลา ทักษะ การขัดขวางการท างาน/การเข้าพ้ืนที่ในการท างานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เช่น ผู้น าชุมชน/ชุมชน ที่ต่อต้านการด าเนินงานให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามา
ด าเนินการปักเสา พาดสาย/การน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวมถึงการพูดถึง/กล่าวถึงการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค ที่ส่งผลต่อชื่อเสียง ดังนี้ 

I1 มีอ านาจสั่งการ/เปลี่ยนแปลง นโยบาย/ทิศทางการด าเนินงาน/แผนต่างๆ/วิธีหรือ
กระบวนการท างาน 
I2 มีอ านาจอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ/ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน 
I3 สามารถขัดขวางการท างาน/การเข้าพ้ืนที่ในการท างาน 
I4 สามารถด าเนินการอันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง 

3.2 มิติการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Dependency)  
เป็นการพิจารณามิติของการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้ส่วน

เสีย จากการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น การด าเนินงานตามตัวชี้วัด จะมีหน่วยงาน
ที่ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากผลประกอบการทางด้านการเงิน หรือการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์/บริการที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งกลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง ดังนี้ 

D1 มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท างานประจ าวัน/การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
D2 มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลประกอบการทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
D3 ได้รับผลกระทบเชิงลบจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เมื่อวิเคราะห์ก าหนดระดับคะแนนความส าคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะพิจารณาผ่านรูปแบบเมตริกซ์ (Matrix) 
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ซึ่งการพิจารณาระดับความส าคัญจะเลือกเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใน Zone A-C เท่านั้น  

(A = ส าคัญมาก, B = ส าคัญปานกลาง และ C = ส าคัญน้อย) โดยภายหลังจากที่แต่ละสายงาน วิเคราะห์ข้อมูล
และจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนั้น ทุกสายงานจะด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ที่แต่ละสายงาน วิเคราะห์มาอีกครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญดังกล่าวครอบคลุมและครบถ้วนตามบริบทการด าเนินงานของแต่ละสายงาน ในระดับฝ่ายงาน
โดยสามารถสรุปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ของแต่ละสายงาน ทั้ง 14 สายงาน 2 ส านักงาน และหน่วยงานขึ้นตรง
ผู้ว่าการ 

จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ ได้แก่ 
1) หน่วยงานก ากับ/ภาครัฐ 2) ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า 3) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 4) สื่อมวลชน 5) พันธมิตร 6) 
คณะกรรมการ 7) พนักงาน/หน่วยงานภายใน 8) บริษัทในเครือ และ 9) คู่เทียบ/คู่แข่งขัน
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

หน่วยงานก ากับ
ดูแล และ
ภาครัฐ 

• จัดสัมภาษณ์
หน่วยงานก ากับดูแล 
และภาครัฐเพื่อรบัฟัง
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ 1 ครั้งต่อปี 
(In-depth 
Interview) 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของหน่วยงาน
ก ากับดูแล และ
ภาครัฐท่ีมตี่อแผน
ยุทธศาสตร์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 1 
ครั้งต่อป ี

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของหน่วยงานก ากับ
ดูแล และภาครัฐที่มี
ต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1 ครั้งต่อป ี

• การพัฒนาคุณภาพของ
ระบบไฟฟ้าและการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

• การให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน (การเตรียม
ความพร้อมของเอกสารและ
การขออนุญาตเข้าพื้นที่, 
การย้ายเสาไฟฟ้าระบบ
จ าหน่าย, การอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรกรณี
ซ่อมบ ารุง) 

• การปฏิบัตติามแนวทางและ
กฎหมายที่ก าหนด พร้อมท้ัง
ด าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส 

• การพัฒนาการด าเนินงาน
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

• ความรวดเร็วในการติดต่อ 
หรือการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

• การแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า
เชิงรุก เพื่อลดข้อร้องเรยีน
ของผู้ใช้ไฟฟ้า 

• การก ากับดูแลกิจการและ
การต่อต้านทุจริต 

• แนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

• การบริหารจัดการความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า  

• การดูแลบุคลากรอย่างเท่า
เทียม 

• ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร ์

• ความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า 

 

ลูกค้าและผู้ใช้
ไฟ 

• รับฟังเสียงของลูกค้า
ในหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ 
- 1129 PEA 

Contact Center 
จ านวน 37,932 
เสียง 

- Website PEA 
จ านวน 5,470 
เสียง 

• คุณภาพไฟฟ้า 
• การดับไฟฟ้าตามแผน 
• การแก้ไขปัญญาไฟฟ้า

ขัดขอ้ง 
• มาตรฐาน/ความปลอดภัย 
• การมีไฟฟ้าใช้/ขอใช้ไฟฟ้า

และบริการต่างๆ 
• การปรับปรุง/บ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้า 
• การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า 
• การงดจ่ายไฟ/ต่อกลับ

มิเตอร ์

• การบริหารจัดการความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า 

• การค านึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกค้า 

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยการเข้าถึงระบบไฟฟ้า 

• ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร ์

• ความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

- PEA Smart Plus 
จ านวน 4,820 
เสียง 

- สปน./สตง./ปปช./
ปปท. จ านวน 407 
เสียง 

- ส านักงานการไฟฟ้า 
จ านวน 117 เสียง 

- ผู้ว่าการ/ส านักงาน
การไฟฟ้า ภาค1-4 
จ านวน 115 เสียง 

- ส่งผ่านหน่วยงาน
อื่นๆ จ านวน 54 
เสียง 

- PEA-VCare จ านวน 
38 เสียง 

- ศูนย์ด ารงธรรม 
จ านวน 23 เสียง 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของลูกค้าและ
ผู้ใช้ไฟท่ีมีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 1 
ครั้งต่อป ี

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าและผู้ใช้ไฟ
ที่มีต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1 ครั้งต่อป ี

• การช าระค่าไฟฟ้า 
• ช่องทางการสนับสนุนลูกค้า 
• การแนะน า/ให้ค าปรึกษา

ลูกค้า 

ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

• ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
ชุมชน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการของชุมชน 1 
ครั้งต่อปี 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชม 

• การป้องกันอุบัติเหต/ุ
อัคคีภัย จากระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า และให้ความรู้ต่อการ
ใช้บริการของ กฟภ. หรือ
การใช้ไฟฟ้า อย่างประหยดั
และปลอดภัยแก่ชุมชน 

• การปรับทัศนียภาพบนเสา
ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

• การค านึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกค้า 

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยการเข้าถึงระบบไฟฟ้า 

• การดูแลบุคลากรอย่างเท่า
เทียม 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

สังคม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมตี่อ
แผนยุทธศาสตร์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
1 ครั้งต่อป ี

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1 ครั้งต่อป ี

ของคนในสังคม อาทิ การ
จัดระเบียบสายสื่อสาร การ
น าสายไฟลงใต้ดิน 

• การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า
ของชุมชนห่างไกล 

• การสนับสนุนโครงการ
พัฒนาชุมชนรอบส านักงาน
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่าง กฟภ. และชุมชน 
(การส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน) 

• การอ านวยความสะดวก
ด้านขั้นตอนและเอกสารใน
การด าเนินงาน 

• การให้บริการทีเ่ป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ และ
ทั่วถึงแก่ทุกคน 

• การสนับสนุนการใช้
พลังงานทางเลือก 

• มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่สะดวกและเข้าถึงง่าย 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

• มีการน าเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ในการด าเนินงาน 

สื่อมวลชน • จดัท าแบบส ารวจเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการของ
สื่อมวลชน 1 ครั้งต่อ
ปี 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของสื่อมวลชน
ที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 1 
ครั้งต่อป ี

• ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
สื่อมวลชนทราบถึงโครงการ
ช่วยเหลือของ กฟภ. 
ส าหรับผู้ใช้ไฟในประเภท
ต่างๆ 

• ให้ความร่วมมือในการ
น าเสนอข่าว 

• พนักงาน กฟภ. ไม่สามารถ
สื่อสาร ประชาสมัพันธ์กรณี 
กฟภ. สนญ. มีงาน
เทคโนโลยีที่ได้รับความ

• การบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของสื่อมวลชนที่มีต่อ
การด าเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
1 ครั้งต่อปี 

สนใจจากสื่อมวลชน เช่น 
PUPAPLUG 

• การสื่อสารข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ เช่น การ
ช่วยเหลือต่อองค์กร สังคม
โดยส่วนรวมและประชาชน 

• ให้ความส าคญักับสื่อมวลชน
ท้องถิ่นและเนื้อข่าว 

• ช่องทางการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเรื่องไฟฟ้า 

• ต้องการให้น าเสนอข้อมลู
ของ กฟภ. ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน 

• ต้องการให้ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

• ไม่มโีฆษกประจ าส านักงาน
เขตที่แจ้งข่าว
ประชาสมัพันธ์ กรณีเกดิ
เหตุการณ์วิกฤต 

• ขาดการประชาสัมพันธ์ ท า
ให้สื่อมวลชนไม่ทราบ
โครงการสนับสนุน โครงการ
ช่วยเหลือของ กฟภ. 
ส าหรับผู้ใช้ไฟในประเภท
ต่างๆ 

• มีการน าเสนอข้อมูลของ 
กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

พันธมิตร • จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการของพันธมิตร 
1 ครั้งต่อปี 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของพันธมิตร
ที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของการ

• การประสานงานเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในการ
ท างานหรือปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

• ระยะเวลาการเกิดไฟดับ
และการย้ายโหลดเป็นไป
ตามแผน และเวลาเกดิ
ไฟดับ 

• การบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 

• การบริหารจัดการความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า 

• อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 1 
ครั้งต่อป ี

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของพันธมิตรที่มีต่อ
การด าเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
1 ครั้งต่อปี 

• การอ านวยความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน 

• การแลกเปลี่ยนขอมลูที่
ทันท่วงที ครบถ้วน ถูกตอง 
และชัดเจน 

• การจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย
ระหวางหนวยงาน เพื่อเสริม
สรางความสัมพันธที่ดี และ
เพื่อพัฒนาเสถียรภาพทาง
ไฟฟ้าระดับประเทศ 

• การพัฒนาระบบสายส่งของ 
SPP  

• การแจงข้อมูล เกี่ยวกับ
รายละเอียดทางเทคนคิของ
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข
องล่าช้าที่สงผลตอการบริ
หารจัดการ 

• ความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ 
ในการส่งจ่ายไฟฟ้า 

• กระบวนการรับซื้อไฟฟ้าที่
รวดเร็ว 

• การเปดการขยายสัญญา
การขายไฟฟาเพิ่มขึ้น 

• การก าหนดราคากลางที่
เหมาะสม 

คณะกรรมการ • จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ความ
ตอ้งการของ
คณะกรรมการ 1 ครั้ง
ต่อปี 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของ
คณะกรรมการที่มีต่อ

• การพัฒนาองค์กร เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

• การให้บริการประชาชนด้วย
ความโปร่งใส มีจริยธรรม 
และตรวจสอบได ้

• ความมั่นคง และยั่งยืนใน
การด าเนินธรุกิจไฟฟ้าต่อ
ประเทศ 

• การก ากับดูแลกิจการและ
การต่อต้านทุจริต 

• แนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

• ผลการด าเนินงานเชิง
เศรษฐกิจ 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

แผนยุทธศาสตร์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
1 ครั้งต่อปี 

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการที่
มีต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1 ครั้งต่อป ี

พนักงาน/
หน่วยงาน
ภายใน 

• ผู้บริหารพบปะ
ผู้ปฏิบัติงาน 
(ประชุม/ตรวจเยี่ยม /
ร่วมกิจกรรม) 1 ครั้ง
ต่อสัปดาห ์

• รายการผู้ว่าการพบ
พนักงาน 1 ครั้งต่อ
ไตรมาส 

• การประชุมผู้บรหิาร
ระดับสูงร่วมกับแต่ละ
สายงาน 1 ครั้งต่อ
เดือน 

• การประกาศนโยบาย
ในการบริหารและ
พัฒนาองค์กรของ 
ผู้ว่าการ 1 ครั้งต่อไตร
มาส 

• การสัมมนาช้ีแจงแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี
โดยผู้บริหารระดับสูง 
1 ครั้งต่อปี 

• การประชุมถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร/์
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสาย
งาน 1 ครั้งต่อปี 

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน/
หน่วยงานภายในท่ีมี

• สภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีเอื้อต่อการท างาน 
รวมถึงไดร้ับการสื่อสารใน
การบริหารงาน และ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
รวดเร็ว  

• มีความชัดเจนในหน้าท่ีและ
อ านาจตามความรับผิดชอบ
และมีความสมดลุระหว่าง
ชีวิตและการท างาน รวมถึง
ได้รับโอกาสก้าวหนา้ใน
อาชีพ  

• เงินเดือน ผลตอบแทน 
สวัสดิการ และ สิทธิ
ประโยชนส์ าหรับบุคลากร 

• การดูแลบุคลากรอย่างเท่า
เทียม 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

ต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1 ครั้งต่อป ี

บริษัทในเครือ • จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการของ
คณะกรรมการ 1 ครั้ง
ต่อปี 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของ
คณะกรรมการที่มีต่อ
แผนยุทธศาสตร์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
1 ครั้งต่อปี 

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการที่
มีต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1 ครั้งต่อป ี

• การให้ความส าคัญของ
บริษัทในเครือ และสรา้ง
คุณค่าของบริษัทในเครือ 
ยกระดับความมั่นคงและผล
การด าเนินงาน สถานะ
การเงินของบริษัทในเครือ 
พร้อมท้ังลดความเสีย่ง 
ที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร อีกท้ังควร
มีการก ากับดูแล 

• มีความร่วมมือระหว่างกัน 
และร่วมผลักดันและพัฒนา
บริษัทในเครือให้ดียิ่งขึ้น 

• การประสานงานให้รวดเร็ว 
ละเอียด และศึกษาอย่างถี่
ถ้วน 

• ด าเนินงานให้แล้วเสรจ็ตาม
แผนการด าเนินงาน 

• สนับสนุนงานนโยบายอย่าง
จริงจัง และส่งเสรมิการ
ขับเคลื่อนธุรกิจที่มี
มูลค่าเพิม่ เพื่อสรา้ง 
Investment Arm ให้ 
กฟภ. 

• มีแผนงานท่ีชัดเจนกับบริษัท
ในเครือ 

• การมีมมุมองที่ดีต่อบริษัทใน
เครือ 

• สนับสนุน ให้ค าแนะน า 
และช่วยเหลือตามที่บริษัท 
ในเครือร้องขอ 

• การบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 

• ผลการด าเนินงานเชิง
เศรษฐกิจ 

 

 

คู่เทียบ/คู่
แข่งขัน 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นความ
ต้องการ/ความ

• มีโครงการร่วมพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
เสถียรภาพทางระบบไฟฟ้า 

• การบริหารจัดการความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความถี ่

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทรายงานการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
หน้า 

คาดหวังจากคู่เทียบ/
คู่แข่งขัน 1 ครั้ง 

• จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของคู่เทียบ/คู่
แข่งขันที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 1 
ครั้ง 

• ส ารวจความพึงพอใจ
ของคู่เทียบ/คู่แข่งขัน
ที่มีต่อการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1 ครั้งต่อป ี

• การประสานงานของ
พนักงานตามส านักงาน 
กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงไฟฟ้า SPP 

• การท าการค้าระหว่าง
องค์กร 

• ผลการด าเนินงานเชิง
เศรษฐกิจ 

 
 
10 การประเมินประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนยัส าคัญ (3-1) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเปิดเผยผลการด าเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่มีนัยส าคัญต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาถึงประเด็นด้านความยั่งยืนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้องตามหลักการ รายงานของมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) 
ผ่านขั้นตอนการประเมินประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษา ทบทวน และระบุประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ และระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกระบวนการจัดท ารายงานความ
ยั่งยืนประจ าปี 2564 ซึ่งในข้ันตอนการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ประกอบด้วย 

• การศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในระดับสากล 
• การเทียบเคียงผลการด าเนินงานที่ผ่านมากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goals) 
• การวิเคราะห์ผลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
• การศึกษาข้อมูลกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าตามกรอบการรายงานสากล ฉบับ G4 (GRI G4 Electric 

Utilities Sector Disclosure) 
• การทบทวนประเด็นความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 
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2. การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความย่ังยืน 
 ภายหลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระบุประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่  1 จากนั้นน า
ประเด็นที่เกี่ยวข้องมาจัดล าดับความส าคัญ พบว่ามีประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญจ านวนทั้งสิ้น 11 ประเด็น โดยใช้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

• ผลกระทบขององค์กรที่มีมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
• ความส าคัญต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

3. การทวนสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของประเด็นความย่ังยืน 
ผลลัพธ์ของการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้น าประเด็นความ

ยั่งยืนทั้ง 11 ประเด็น จะถูกน ามาพิจารณา ทวนสอบ และให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้ประเด็นความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ประเด็นที่มีนัยส าคัญด้านความย่ังยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (3-2) 

 
ประเด็นที่มีนัยส าคัญ ขอบเขตของประเด็นความยั่งยืน SDGs 

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค/พันธมติร  
2. ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค/พันธมติร  
3. สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
4. การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
5. การเข้าถึงระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค/ชุมชนและสังคม  
6. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
7. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
8. ผลด าเนินงานทางเศรษฐกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
9. ส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค/หน่วยงานก ากับ/ภาครัฐ  
10. การต่อต้านทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค/พันธมติร  
11. การไม่เลือกปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
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ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส าคัญด้านความย่ังยืน 

 
 

11 การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
Performance 
ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า (3-3) 

พลังงานไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม การ
ไฟฟ้าส่ัวนภูัมิัภาค ในฐานะผู้จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนสร้างความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่
สามารถด าเนินการจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการและระบบไฟฟ้าไม่มีความมั่นคง จะส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจในวงกว้างท าให้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจหยุดชะงักลง รวมถึงเกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปอีกด้วย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุัน
ให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกันและ
รองรับกับโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือส่งต่อพลังงานไฟฟ้า
ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
พัฒนาระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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เป้าหมายการด าเนินงาน (3-3) 

• ระบบไฟฟ้าที่ัจ่ัายไฟฟ้าได้ัอย่ัางต่ัอเนื่ัองและมีัประสิัทธิัภาพ และมีค่า 
SAIFI และ SAIDI ลดลงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด (เทียบเท่า BSC 
ระดับ 5)  

• มีมาตรฐานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรองรับระบบ Smart 
Grid ครบถ้วน รวมถึงมีเมืองที่เป็นพ้ืนที่น าร่องของระบบ Smart Grid 
และ Smart City 4 เมืองใหญ่ ได้แก่ พ้ืนที่ EEC เชียงใหม่ ภูเก็ต เกาะส
มุย มีความส าเร็จตามแผนงาน Smart Grid ตามท่ีก าหนด 

• เสนอแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต 
โดยมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

 
กลยุทธ์การด าเนินงาน (3-3) 

• ทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและจัดท าแนวทางจัดการความเสี่ยง แผนบ ารุงรักษาระบบประจ าปี และแผน
บ ารุงรักษาระบบล่วงหน้า (Preventive maintenance) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

• สร้างสถานีไฟฟ้าและติดตามให้ครบตามแผน เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความม่ันคงเชื่อถือได้ 
และสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น 

• ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ธุรกิจ และพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่
เศรษฐกิจ  

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในรูปแบบใหม่ เพ่ือรองรับพลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีในอนาคต 

• สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ก าหนดนโยบาย/มาตรการ เพ่ือลดผลกระทบด้านเสถียรภาพและความสูญเสียในระบบไฟฟ้า โดยให้ครอบคลุม

ตั้งแต่มาตรการสายส่งจนถึงสายส่งแรงต่ า 

ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 

(SAIFI) = 2.25 

ดัชนีระยะเวลาไฟฟา้ขัดข้อง  

(SAIDI) = 44.80 

ร้อยละหนว่ยสูญเสีย  

(Total Loss) = 5.40% 
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การบริหารจัดการความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า (3-3, EU6) 
แผนงานพัฒนา Strong Grid มีความส าเร็จการด าเนินในรอบปีที่ผ่านแบ่งตามพ้ืนที่ดังนี้ 

สายงานการไฟฟ้าภาค 1 

• ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนี

จ า น ว น ค รั้ ง ที่ ไ ฟ ฟ้ า ขั ด ข้ อ ง  (SAIFI), 
ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. ก าหนด โดยวางแผนการ
ซ้ อ ม บ า รุ ง ร ะ บ บ โ ด ย ก า ร ติ ด ต า ม จ า ก 

application "APSA"  
 

• มีแผนงานส าหรับการบ ารุงรักษาระบบล่วงหน้า 

(Preventive maintenance) ทุก
ไตรมาส โดยพิจารณาจากรอบการใช้งาน 

(Life cycle) และใช้อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ 
เช่น กล้องส่องความร้อน ในการตรวจสอบการ
ช ารุดหรือความผิดปกติของระบบ เป็นต้น  
 

• ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม เช่น การหุ้ม

ฉนวนสายไฟฟ้า  snake guard/bird 
guard ฉนวนครอบ เช่น บุชชิ่งหม้อแปลง 

Drop กับดักเสิร์จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือ
จุดที่มีความเสี่ยง  
 

• ต ร ว จ จั บ ก า ร ล ะ เ มิ ด โ ด ย  non-
technical เช่น การลักลอบใช้ไฟฟ้า จั๊ม
ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์ หรือมิเตอร์เสีย/ช ารุด 

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 

• จัดกิจกรรมเพิ่มคุณภาพระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ได้แก่ กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าดับจาก
สัตว์ กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าดับจากภัย
ธรรมชาติ และกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าดับ
จากต้นไม้  

• มีแผนงาน Smart Patrol เพื่อส ารวจ/
ปรับปรุ ง ระบบไฟฟ้ า  ว งจรที่ ช า รุ ด
เสื่อมสภาพ เพื่อบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ท าการจ่ายไฟ) 

สายงานการไฟฟ้าภาค 3 

• ปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทุก
ส่ ว น ง า น เ พื่ อ ร อ ง รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เปลี่ยนแปลงด้านระบบควบคุมการสั่งการ 
โดยน าข้อมูล GIS2 เข้าใช้งานในระบบ 
OMS  

• ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามแผนการด าเนินงานที่
ก าหนด  

• ปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้า
ห น้ า ง า น ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และแก้ไข
ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว 

• จัดท าแผนยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

สายงานการไฟฟ้าภาค 4 

• จัดท าแผนและติดตามการแก้ไขปัญหา
ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าของสถานี
ไฟฟ้าข้างเคียงกรณีเกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องทั้งสถานีฯ  

• ตรวจตราระบบจ าหน่าย ป้องกัน
กระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ 
(Inside Zero Outage Zone)  

• มีโครงการจ่ายไฟฟา้วงจรวา่งเพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงและลดจ านวนวงจรที่
ไม่ได้จ่ายไฟ 

• มีโครงการควบคุมระยะไกลของสวิซ์ RCS 
• จัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อท า SF6 ให้

เป็น RCS ไม่ต่ ากว่า Planning criteria 
(2.5 ชุดต่อวงจร) 
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• พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยการจัดท าแผนงาน
ขยายโครงข่ายใยแก้วน าแสง ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการส ารวจเส้นทางติดตั้งเคเบิลใยแก้วน าแสงและจัดท า
แบบการติดตั้ง และเตรียมส่งมอบอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และมีแผนงานการพัฒนาโครงข่าย IP 
Access Network ซึ่งได้เริ่มด าเนินการแล้วทั่วทุกภาคของประเทศ 

• พัฒนาการให้บริการ Third Party Access (TPA) โดยจัดตั้งคณะท างานโครงการทดสอบนวัตกรรมที่
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: 
ERC Sandbox) และเข้าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอ
แก๊ส จ ากัด จ.นครราชสีมา รวมถึงจัดหาและทดสอบอุปกรณ์ เช่น มิเตอร์ ระบบสื่อสาร และติดตั้งเชื่อมต่อ 
Digital Platform  

• พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายสถานีไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้โมเดลพยากรณ์ วิธีการทาง
สถิติ และข้อสมมุติฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าในอนาคต และน าข้อมูลที่ได้จากการ
พยากรณ์มาวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าเพ่ือให้รองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่
เพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมถึงวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าในระยะสั้น  (ปี 
2565 – 2566) และระยะยาว (ปี 2564 – 2570) โดยใช้โปรแกรมหลัก คือ โปรแกรม DIgSILENT Power 
Factory จากการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี 2564 พบว่าความต้องการไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่ให้บริการจะ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.36 ต่อปี ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิจึงได้เตรียมแผน/มาตรการด าเนินงานเพ่ือรองรับ
ความต้องการดังกล่าว อาทิ โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้
ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 
โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้
ไฟฟ้ารายใหญ่ เป็นต้น (EU10) 
 
 
 
ผลการด าเนินงานด้านความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า  (EU28, EU29)  
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กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 

พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ใน
พื้นที่เมืองพัทยา  

ส าเรจ็ตามแผนร้อยละ 100 และอยู่ระหว่างการ
ติดตั้ง โดยปัจจุบันใช้งานไปแล้วประมาณ 
100,000 เครื่อง (ประมาณ 2/3 ของโครงการ) 

 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยมีอัตราการ
เ ติ บ โ ต สู ง ก ว่ า ค่ า พย า ก ร ณ์  คิ ด เ ป็ น ค่ า
คลาดเคลื่อนร้อยละ 1.63 ซึ่งเป็นผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ปี 2563 รวมทั้งการออกมาตรการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ
จาก COVID-19 อาทิ มาตรการ Work from 
home, มาตรการ  Lock Down, มาตรการ
ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 

จากผลหน่วยจ าหน่ายในปี 2564 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพบว่ามีอัตราการเติบโตทั้งปีร้อยละ 3.57 
ซึ่งสูงกว่าค่าพยากรณ์ คิดเป็นค่าคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 0.76 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่มีค่าคลาดเคลื่อน (EU 10) 
• ความต้องการใช้ไฟฟ้า 136,396 GWh 
• จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,985,283 คน 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่มีอัตรา
การเติบโตสูงกว่าค่าพยากรณ์ คิดเป็นค่า
คลาดเคลื่อนร้อยละ 1.20 โดยอุตสาหกรรมที่มี
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้แก่ประเภท เหล็ก และ 
รถยนต์  ซึ่ ง ค าดว่ า เป็ นผลจากการ เข้ าสู่
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งนโยบายการ
กระตุ้นการส่งออกของภาครัฐ 

 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางมีอัตรา
การเติบโตต่ ากว่าค่าพยากรณ์ คิดเป็นค่า
คลาดเคลื่อนร้อยละ 1.06 จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท าให้กิจการขนาดกลางส่วน
ใหญ่ที่เป็นอาคารพาณิชย์ รวมทั้งสถานศึกษา
ต่าง ๆ ต้องใช้มาตรการ Work Form Home 
และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึง
ส่งผลให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 

 
 
 

ค่า SAIFI และ SAIDI เป็นไปตามเป้าหมาย

และ ค่าลดลงทุกป ี
ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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การวางแผนปรับปรุงการด าเนินในอนาคต (3-3) 
• ปรับปรุงการด าเนินงานตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า เพ่ือลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและเพ่ิม

ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเป็นเครื่องมือให้แก่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง จากโปรแกรมประยุกต์ APSA เป็นโปรแกรมประยุกต์ MJM และ MFO เพ่ือน าข้อมูล
จากการด าเนินงานมาใช้วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางป้องกันและเพ่ิมความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าที่แม่นย า
ขึ้น เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวสามารถด าเนินการร่วมกับเทคโนโลยี GIS ได้ และสามารถตรวจสอบความ
ครบถ้วนในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2565 เป็นต้นไป และ
จะมีการประเมินตรวจสอบผลการด าเนินการทุกไตรมาส  

• ด าเนินการลงทุนเพ่ือลดค่า SAIFI/SAIDI โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณจ านวน 77,000 ล้านบาท เช่น 
โครงการสถานีไฟฟ้า สายส่ง ระบบจ าหน่ายแรงสูงและแรงต่ า เป็นต้น 

• ได้รับ Asset Management Standard (ISO55000) ในปี 2565 
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ภาคผนวก 
การพยากรณ์จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (EU10) 

ข้อมูล 
ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (ราย) 

2564 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
บ้านอยู่อาศัย 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

18,757,812 18,734,495 19,103,952 19,465,991 19,828,612 20,192,701 20,560,486 20,930,009 

2.45 2.32 1.97 1.90 1.86 1.84 1.82 1.80 
กิจการขนาดเล็ก 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

1,720,379 1,716,504 1,759,515 1,805,512 1,854,476 1,906,763 1,960,643 2,015,369 

2.32 2.09 2.51 2.61 2.71 2.82 2.83 2.79 
กิจการขนาด
กลาง 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

83,122 83,479 85,314 87,378 90,048 93,028 96,260 99,421 

0.62 1.06 2.20 2.42 3.06 3.31 3.47 3.28 

กิจการขนาด
ใหญ ่
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

7,614 7,611 7,696 7,837 8,028 8,251 8,483 8,721 

2.16 2.12 1.12 1.82 2.45 2.78 2.80 2.80 

กิจการเฉพาะ
อย่าง 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

11,941 12,471 13,247 13,956 14,452 14,856 15,266 15,687 

-12.76 -8.89 6.22 5.35 3.55 2.80 2.76 2.76 

องค์กรไม่
แสวงหาก าไร 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

1,000 1,009 1,031 1,037 1,045 1,054 1,066 1,079 

-5.93 -5.10 2.22 0.56 0.75 0.91 1.11 1.24 

สูบน้ าเพื่อ
การเกษตร 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

5,627 5,859 6,008 6,169 6,331 6,486 6,624 6,758 

-4.16 -0.20 2.55 2.67 2.63 2.46 2.13 2.02 

ไฟชั่วคราว 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

397,788 394,202 413,355 434,776 457,338 481,253 506,208 531,883 
7.10 6.13 4.86 5.18 5.19 5.23 5.19 5.07 

รวมทั้งหมด 
เพิ่ม/(ลด) ร้อย
ละ 

20,985,283 20,955,630 21,390,120 21,822,655 22,260,330 22,704,394 23,155,037 23,608,927 

2.51 2.36 2.07 2.02 2.01 1.99 1.98 1.96 

หมายเหตุ: การพยากรณ์จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ไม่รวมประเภทผู้ใช้ไฟฟา้แบบไม่คิดมูลค่า อาทิ ไฟแสงสว่างถนน ไฟสาธารณะ เป็นต้น 
 
 

การพยากรณ์หน่วยจ าหน่าย จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (EU10) 

ข้อมูล 
ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (จิกะวตัต์-ชั่วโมง: GWh) 

2564 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
บ้านอยูอ่าศัย 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

38,519 37,892 38,547 39,442 40,432 41,525 42,590 43,691 

3.64 1.95 1.73 2.32 2.51 2.70 2.57 2.58 
กิจการขนาดเล็ก 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

13,964 14,058 14,443 14,904 15,420 15,998 16,558 17,138 

0.38 1.06 2.74 3.19 3.47 3.75 3.50 3.50 
กิจการขนาดกลาง 21,708 21,938 22,640 23,406 24,256 25,199 26,122 27,080 
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ข้อมูล 
ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (จิกะวตัต์-ชั่วโมง: GWh) 

2564 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 0.71 1.78 3.20 3.38 3.63 3.88 3.66 3.67 
กิจการขนาดใหญ ่
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

58,310 57,612 58,759 59,971 61,646 63,501 65,329 67,221 

6.58 5.30 1.99 2.06 2.79 3.01 2.88 2.90 
กิจการเฉพาะอย่าง 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

2,530 2,498 3,495 4,044 4,451 4,642 4,764 4,889 

-18.21 -19.26 39.94 15.68 10.07 4.30 2.63 2.63 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

71 72 76 81 87 94 101 108 

-0.20 1.60 6.11 6.69 7.19 7.70 7.25 7.25 
สูบน้ าเพื่อการเกษตร 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

398 447 473 487 502 519 536 553 

-4.59 7.19 5.80 2.96 3.17 3.39 3.20 3.20 
ไฟชั่วคราว 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

896 917 946 1,012 1,087 1,174 1,262 1,356 

-3.17 -0.91 3.26 6.92 7.44 7.96 7.50 7.50 
รวมทั้งหมด 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

136,396 135,433 139,380 143,346 147,882 152,651 157,262 162,036 

3.45 2.72 2.91 2.85 3.16 3.22 3.02 3.04 
ไฟฟร ี
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

3,291 3,186 3,324 3,541 3,789 4,074 4,363 4,672 

9.05 5.56 4.32 6.53 7.02 7.52 7.08 7.09 

 

 

การพยากรณ์หน่วยซื้อ (EU10) 

ข้อมูล 
ค่าจริง ค่าพยากรณ ์

2564 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ส่วนที่ซ้ือจาก EGAT 
พลังงานไฟฟ้า (จิกะ
วัตต-์ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เม
กะวัตต์) 

136,255 135,098 138,913 142,815 146,940 151,388 156,141 161,089 

21,282 21,282 21,315 21,707 22,339 23,017 23,729 24,471 

ส่วนที่ซ้ือจากกรม
พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 
พลังงานไฟฟ้า (จิกะ
วัตต-์ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เม
กะวัตต์) 

71.1 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 

3.70 3.70 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 
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ข้อมูล 
ค่าจริง ค่าพยากรณ ์

2564 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ส่วนที่ กฟภ. ผลิต. 
พลังงานไฟฟ้า (จิกะ
วัตต-์ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เม
กะวัตต์) 

87.0 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 

4.56 4.56 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 

ส่วนที่ซ้ือจาก VSPP 
พลังงานไฟฟ้า (จิกะ
วัตต-์ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เม
กะวัตต)์ 

11,324 11,266 11,769 12,288 13,223 14,117 14,542 14,968 

912 912 929 983 1,085 1,183 1,222 1,262 

รวม 
พลังงานไฟฟ้า (จิกะ
วัตต-์ชั่วโมง) 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เม
กะวัตต์) 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

147,737 146,532 150,850 155,272 160,330 165,672 170,851 176,224 

3.55 2.70 2.95 2.93 3.26 3.33 3.13 3.15 

22,202 22,202 22,256 22,702 23,435 24,211 24,963 25,745 

6.00 6.00 0.24 2.01 3.23 3.31 3.11 3.13 

 
 
อ้างอิงความคาดเคลื่อนของข้อมูลพยากรณ์ 

ค่าพยากรณ์ ปี 2564 - 2570 เป็นค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้น ที่ใช้ส าหรับจัดท างบประมาณ
ประจ า 2565–2566 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีขอบเขตและสมมติฐานที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ดังนี้ 
 1)  การประมาณการเศรษฐกิจไทยจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
โดย สศช. ชุดวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2564-2570 ลดลงร้อยละ 0.37 เมื่อเทียบกับชุด
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (จัดท าค่าพยากรณ์ชุดงบประมาณปี 2564-2565)  
 

ประมาณการ  
GDP 

ค่าจริง ค่าพยากรณ ์ อัตราการ
เติบโตเฉลีย่ 
2564-2570 

(%) 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ชุดวันที่ 5 
มิถุนายน 2563 

4.2 2.3 -6.1 4.5 3.0 3.2 3.5 3.7 3.5 3.5 3.57 

ชุดวันที่ 19
สิงหาคม 2564 

4.2 2.3 -6.1 1.0 4.0 3.2 3.5 3.7 3.5 3.5 3.20 

 
2)  ใช้แบบจ าลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพยากรณ์หน่วยจ าหน่ายโดยแยกตามประเภทผู้ใช้

ไฟฟ้า ดังนี้   
2.1 แบบจ าลอง End – Use Model จากข้อมูลการส ารวจเครื่องใช้ฟ้า ของกลุ่มบ้านอยู่อาศัย และ

ข้อมูลอาคารและโรงงานควบคุมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  
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2.2 แบบจ าลองเศรษฐมิติ (Econometric Model) 
3)  ค่าพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

3.1 โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing) และโครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ ได้แก่ โครงการที่
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าแล้ว (COD) โครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว และอยู่ระหว่างรอ 
COD และโครงการที่มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว (ไม่รวมสถานะยื่นค าขอแต่ยังไม่ตอบรับซื้อ) 
ส าหรับ (PEA Self-Generation) และส่วนที่ซื้อจาก พพ. พิจารณาจากค่าที่มีในปัจจุบัน 

3.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ตามแผน (AEDP) 
4) ข้อมูลตัวแทนลักษณะการผลิตไฟฟ้าของ VSPP (Typical Gen. Profile) ปี 2561 จากผลการศึกษา 

Dependable Capacity Factor เดือน มี.ค.-พ.ค. ของ กฟผ. ปี 2557 และข้อมูล FIT ที่ สนพ. 
เสนอ กพช. ปี 2557 

5) ใช้ข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ในปี 2560 เป็นข้อมูลปีฐาน เนื่องจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ปี 2561 มีค่าต่ าผิดปกติจากสภาวะ เศรษฐกิจเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน 
ส่วนขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าปี 2562 มีค่าสูงผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิสูง 

6) ก าหนดหน่วยสูญเสียเป็นร้อยละ 5.4 (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) ตลอดปีพยากรณ์ฯ ขอบเขตและ
สมมติฐานที่ใช้ในการพยากรณ์จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
1) ค านวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อรายต่อปีในอดีต  
2) พยากรณ์หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อรายต่อปี ซึ่งก าหนดให้คงที่ตลอดปีพยากรณ์ 
3) ค านวณค่าพยากรณ์จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าต่อหน่วยต่อรายต่อปี 
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การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประเภทการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 
สัดส่วนร้อยละของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเทียบกับพลังงาน

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายการสญูเสียรวม (Total target loss) 5.28 5.18 5.20 5.54 5.40 
การสญูเสยีรวม (Total loss) 5.12 5.36 5.37 5.47 5.45 
การสญูเสยีพลังงานไฟฟ้าทางเทคนิค (Technical Loss) 3.81 3.83 3.96 4.11 4.02 
การสญูเสยีพลังงานไฟฟ้าท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-
Technical Loss) 

1.31 1.53 1.41 1.36 1.43 

 
ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และ ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) (EU28, EU29) 

ประเภทดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และ  
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 

2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 4.61 3.86 3.17 2.74 2.25 
ผลดัชนีจ านวนครั้งท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 4.50 3.81 3.10 2.65 2.19 
เป้าหมายดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมือง
ใหญ่ 

1.314 1.120 1.174 1.036 0.893 

ผลดัชนีจ านวนครั้งท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ 1.232 1.174 1.036 0.893 0.661 
เป้าหมายดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขดัข้อง (SAIDI) 118.85 87.08 75.78 57.58 44.80 
ผลดัชนรีะยะเวลาทีไ่ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 118.70 89.82 73.82 57.52 44.51 
เป้าหมายดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขดัข้อง (SAIDI) 12 เมือง
ใหญ่ 

18.446 14.784 14.853 13.364 10.558 

ผลดัชนรีะยะเวลาทีไ่ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่ 16.528 14.853 13.364 10.558 8.522 
หมายเหตุ: - ค่าดัชนีฯ SAIFI&SAIDI ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ค่าดัชนีฯ SAIFI&SAIDI 12 เมืองใหญ่ นบัรวมเฉพาะเหตกุารณ์กระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง และขอดับไฟ ปฏบิัติงานฉุกเฉิน ที่เกดิจากอุปกรณ์ป้องกัน
ที่สถานีไฟฟ้าต้นทาง (Circuit Breaker) ท างานเท่านั้น 

- เป้าหมายดัชนจี านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และ เป้าหมายดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) จากเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
- เป้าหมายดัชนจี านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ และ เป้าหมายดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟา้ขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนดเอง 
 
 
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (3-3) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งใน
เชิงบวก คือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบในเชิงลบ คืออาจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันสามารถส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือด้านความ
มั่นคงของประเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็น “ความพยายามจะบุกรุกเข้าถึงระบบหรือการโจมตี
จากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต” (Intrusion Attempts) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความส าคัญในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัลมาโดยตลอด เนื่องจากการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล
เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบถึงความเสี่ยงที่
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องค์กรอาจได้รับจากการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มุ่งร้ายต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูลต่างๆ อันจะ
น าไปสู่ความเสียหายต่อทั้งองค์กรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งท าให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลง 

ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สามารถรองรับการด าเนินงานด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที โดยปรับเปลี่ยนหน่วยงานกองมาตรฐานและความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เป็นกองมาตรฐานและรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (กมม.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแล
และรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร ทั้งส่วนบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี อีกท้ังได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กปค.) และหน่วยงานด้าน Information Technology และ Operation Technology เป็นคณะท างาน เพ่ือท า
หน้าที่บริหารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ (Security Operation Center: SOC) เพ่ือเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น 
นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ก าหนดข้อมูลและขั้นตอนกระบวนการในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
และมีการทบทวนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประจ าทุกปี ซึ่ง
การด าเนินการขององค์กรมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นพื้นฐานหลักท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าไป
ประยุกตเ์พ่ือใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไปได้ในอนาคต 

 
เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 

 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3)  
• การมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility  
• การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และ

การท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น จัดให้มีระบบการช าระค่าบริการที่ตรงตามความต้องการ มี
ประสิทธิภาพ และม่ันคงปลอดภัย  

• การก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับพนักงานผู้ให้บริการทั่วประเทศในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน mobile commerce หรือ 
smart phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน social media เป็นต้น เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  
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• การก าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด (critical infrastructure) 
เช่น ระบบ SCADA เป็นต้น เพ่ือให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการด าเนินงานตลอดจนการส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์  

• การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลทั้งด้านปฏิบัติการ
และด้านบริหารจัดการและบริการ โดยมุ่งที่การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการทางด้าน Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแท้จริง โดยมีการน าเครื่องมือและมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงพัฒนากระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการด้าน Digital Technology  

 
การบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (3-3) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือเป็นองค์กรที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ ซึ่งต้องกระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด 
พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
ครบถ้วน ( Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสารสนเทศ ตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
วิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 ประกาศคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบ
มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงได้ก าหนด ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติ และ
มาตรการ ว่าด้วยการจัดการและความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร์ ดังนี้ 

- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 
- นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 
- แนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศประกอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
- มาตรการการใช้ทรัพย์สินสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 
โดยในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการสอดคล้องกับข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งมีขอบเขตงานที่ครอบคลุมโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรที่ส าคัญ  (Critical 
Infrastructure) โดยเฉพาะด้านสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 มาอย่างต่อเนื่อง โดย
อ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขอบเขตโครงสร้างของ
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ระบบความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และบริบทองค์กร ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการประเมินความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณา
จากปัจจัยน าเข้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กฎหมายก าหนด 

โดยแผนปฏิบัติการในปี 2564 ก าหนดว่าจะต้องมีการขยายขอบเขตในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน 
Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนสร้าง
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) ที่ร้อยละ 100 ภายในปี 2564 เพ่ือขยายการขอใบรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปยังส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี, การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 
รวมถึงสามารถรักษาสภาพใบรับรองครั้งที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาคทั้งการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก, 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จังหวัดอุดรธานี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี, การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
อยุธยา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ 

2. น าเครื่องมือและระบบต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ บริหารความ
เสี่ยงและเฝ้าระวัง เพ่ือให้สามารถรับมือกับเหตุภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ (Log Collection) ระบบวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ (Security Information and Event 
Management: SIEM) และก าหนดนโยบายการควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบ ITSM เป็นต้น ซึ่งท าให้สามารถ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าในด้านบริการทางดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่
สอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐานสากล โดยจัดการอบรมให้กับพนักงานในหน่วยงานเฉพาะ และพนักงาน
ทั่วไปในหน่วยงานบริหารจัดการ รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคลากรทุกคนในรูปแบบสื่อ วีดิทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชัน 2  มิติ และ Infographic 
อาทิ Password Policy, ภัยจากการใช้โปรแกรมละเมินลิขสิทธิ์ม, สารพัดวิธีจับโป๊ะ Phishing Mail ฯลฯ อีกทั้ง
เผยแพร่องค์ความรู้และแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Lock Screen ก่อน Login PC, @PEAFriends, PEA 
จดหมายข่าว เป็นต้น โดยหลักสูตรการอบรมผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกระดับที่ส าคัญในปี 
2564 ประกอบด้วย 

- จัดอบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับพนักงาน (ทุกสายงาน 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ) ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
(Learning Management System : LMS) 

- หลักสูตร “Onboarding Program” ประจ าปี 2565 ส าหรับพนักงานใหม่ เรื่อง “ความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ” ผ่านระบบ E – learning 
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- จัดอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรับ ผู้พัฒนา
ระบบสารสนเทศ (Developer) (Secure Software Development Life Cycle) 

- หลักสูตรระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรับคณะท างานระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

- หลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจ าปี 2564 ให้กับ
คณะท างานและคณะท างานย่อยของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมดจ านวน 12 เขต รวมถึง
บริษัท Out Source ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- หลักสูตร NIST: Cyber Security ให้กับคณะท างานและคณะท างานย่อยของทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั้งหมดจ านวน 12 เขต และหน่วยงาน OT (Scada AMR GIS)  

- การฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) และแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือรองรับอุบัติการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ 
ประจ าปี 2564    ในรูปแบบ Table Top Exercise ร่วมกับคณะท างาน PEA CST และ SCADA 

4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operation Center: SOC) โดยมี
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีปฏิบัติการ พร้อมระบบแจ้งเตือนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบบทันท่วงที 
 
ผลการด าเนินงานด้านความม่ันคงทางไซเบอร์ 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ครอบคลุมโครงสร้างพ้ืนฐานทั้ง 12 เขต นอกจากนี้
ภายในปี 2564 - 2565 ยังมีแผนการด าเนินการขยายขอบเขตการขอใบรับรองไปยังโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญของโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ระยะที่ 2 (รซธ. ระยะที่ 2) กลุ่มรับช าระเงิน (ระบบงานรับช าระเงิน พิมพ์หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าและ
ใบเสร็จรับเงิน (Bill printing and Payment Management : BPM) ให้แล้วเสร็จ 
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• มีการวัดประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยก าหนดเกณฑ์วัด
ประสิทธิผลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไว้ในขั้นตอนปฏิบัติการวัดประสิทธิผลของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีการติดตามและรายงานสถานะของการด าเนินการตามแผน
จดัการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

• มีการตรวจสอบการด าเนินงานภายในของระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดย 
IA (Internal Audit) และ CB (Certified Body) เป็นประจ าทุกปี โดยน าผลลัพธ์มาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

• เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รูปแบบเร่งรัด ระยะที่ 1 ( Intensive 
Cybersecurity Capacity Building Program) เพ่ือยกระดับการพัฒนาบุคลากรของด้านไซเบอร์ของ
ประเทศ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical 
Information Infrastructure: CII) ทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน 
หลักสูตรระดับผู้เชี่ยวชาญ และหลักสูตรระดับผู้บริหาร 

• จัดท าแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ระดับชาติ (National Incident 
Response Plan) และ Incident Response Fundamental ร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศท้ังภาครัฐและเอกชน (Critical Information Infrastructure หรือ CII) 

• จากผลการด าเนินการในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบกับการ
ด าเนินงานของพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่า  
o 51% ของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาจากมัลแวร์ (Malware)  
o 22% เป็นภัยคุกคามที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลส าคัญ ( Information Gathering) 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
o 18% มาจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) 
o 9% เป็นสาเหตุอื่น ๆ  

และจากผลลัพธ์ดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ด าเนินการวางแผนป้องกันการโจมตี ดังนี้  
o ติดตั้งอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ตรวจจับป้องกันให้กับระบบสารสนเทศ เพ่ือป้องกันและตรวจจับ

ไฟล์ที่เป็นอันตราย รวมถึงอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน 
o ปรับปรุงกระบวนการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้เป็นปัจจุบัน 
o ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเชิงรุก เพ่ือป้องกัน

กันก่อนที่เหตุการณ์ภัยคุกคามจะเกิดขึ้น 
o เวียนย้ าการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และอบรมเชิงตระหนัก (Security Awareness Training) ให้แก่พนักงาน 
• ผลการยกระดับความรู้ของพนักงานให้เท่าทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากการอบรมในหลักสูตรการ

สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของปี 2564 มีจ านวนพนักงานที่เข้าร่วมการ
อบรมทั้งหมด 13,095 คน จากเป้าหมายที่วางไว้ 8,634 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 47 ของพนักงานทั้งหมด 
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และในจ านวนนี้เป็นผู้ที่ผ่านแบบทดสอบทั้งหมด 12,270 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 94 จากผู้ที่เข้าอบรม
ทั้งหมด จากเป้าหมายที่วางไว้ที่ 6,704 คน  

       
• จากการจ าลองสถานการณ์การโจมตีจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Drill) ในรูปแบบ Phishing Mail ได้

จ าลองสถานการณ์แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนและความจ าเป็นในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ืออัป
เดทฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ตามแผนภาพที่แสดงไว้  

 
สรุปผลการทดสอบพนักงาน โดยการส่ง E-mail ไม่ประสงค์ดีไปยังพนักงานทั้งหมด 500 คน ตามล าดับ

เหตุการณ์ดังตาราง 
 

ตัวชี้วัด 
ส่ง E-mail  
ไม่ประสงค์ดี 

เปิดอ่าน E-mail  
ไม่ประสงค์ดี 

เปิดอ่าน E-mail 
ไม่ประสงค์ดีและคลกิลิงก ์

เปิดอ่าน E-mail ไม่ประสงค์ดี 
คลิกลิงก์ และกรอกข้อมลูส่ง 

จ านวนคน 500 41 36 33 

คิดเป็นร้อยละ 
 

8.20 % 
87.80 % ของจ านวนพนักงานที่
เปิดอ่าน E-mail ไม่ประสงค์ดี 

91.67 % ของจ านวนพนักงาน
ที่คลิกลิงก ์

  
จากผลการทดสอบพนักงาน พบว่า องค์กรมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหากเกิด Phishing Mail ขึ้นจริง ดังนั้น กอง
มาตรฐานและรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์จึงได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อพนักงานให้มาก
ยิ่งขึ้น ในแผนปฏิบัติปี 2565 โดยจัดอบรมให้ความรู้ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงภัยคุกคามที่อาจ
เกิดข้ึน การสังเกต วิธีรับมือและป้องกัน และวางแผนการทดสอบการโจมตีแบบ Phishing Mail ให้ครบคลุม
พนักงาน ทั่วทั้งองค์กร  
 
การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 

• วางแผนการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีการน าเทคโนโลยีช่วยในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น (Threat 
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Intelligence) เครื่องมือในการวิเคราะห์ (Analytics) ภัยคุกคาม และเครื่องมือแบบ Automation ใน
การรับมือภัยคุกคาม (Incident Response) ซึ่งคาดว่าแผนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2565  

• การยกระดับการซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมกับหน่วยงานควบคุมหลักของประเทศให้
ครอบคลุมทั้ง 12 เขต 

• จัดท าโครงสร้างรวมถึงแนวทางการด าเนินการที่พร้อมใช้รองรับต่อการปฏิบัติการเฝ้าระวังในปี 2565 ผ่าน
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security Operation Center หรือ SOC) 
 

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (3-3) 
จากความมุ่ ง มั่ น ในการ เป็ นองค์ ก รที่ ขั บ เ คลื่ อนด้ ว ยข้ อมู ล  Digital Utility ภาย ในปี  2565 

(Transformation to the Era of The Digital Utility) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีข้อมูล
ส่วนบุคคลในความรับผิดชอบ รวมทั้งกระบวนงานและผู้รับจ้างประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ านวนมาก จึงท าให้
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้านั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งเน้นถึงความส าคัญในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะ
มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลส่วนลูกค้าเท่าที่จ าเป็น ไม่ใช้ข้อมูลเกินภารกิจหน้าที่ รวมทั้งจัดท านโยบายและแนวทางในการ
น าข้อมูลของลูกค้าไปใช้ การรักษาข้อมูล รวมทั้งการป้องกันข้อมูลรั่วไหล และด าเนินการสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 
(2019) : PDPA) อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการตรวจสอบ
ประมวลผลข้อมูลที่เกิดการละเมิด และมีการรับผิดชอบให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมทั้งมี
มาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและยกระดับ
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าขององค์กร 

 
เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 

• หน่วยงานภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ครอบคลุมทั้ง 
12 เขต 

• สร้างความตระหนักถึงการใช้ข้อมูลให้ครอบคลุมและเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยมีการออกแนวปฏิบัติ จัดการ
ประชุม และอบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ โดยการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) อย่างน้อย 90% 

• มีพนักงานที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) อย่างน้อย 90% ของพนักงานในสายงาน (สอบ
ผ่านที่คะแนนอย่างน้อย 80 %) 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3) 
 จากการให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้เริ่มด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลภายในองค์กร ตั้งแต่มีการประกาศ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ในราชกิจจานุเบกษา (27 
พฤษภาคม 2562) โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดท านโยบาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควบคุมให้การด าเนินการของ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ดังกล่าว และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงาน และลูกจ้างมาโดยตลอด การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มีการก าหนดตัวบุคคล หน่วยงาน และคณะท างาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรง 
 

 
 

• ก าหนดนโยบายก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(Compliance Policy) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือให้
มั่นใจว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับค าสั่งและประกาศ
ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว 2564 

รักษาผลประโยชน์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที ่อยู ่ในความครอบครอง 

ความลับทางธุรกิจหรือทรัพย์สินทางปัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยยึดหลัก

กฎหมายและจริยธรรม และจะไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยอันจะท าให้เกิดความ

เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อองค์กร เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่ก าหนด 
นโยบายการก ากับดูแล

การปฏบิัตงิาน 

(Compliance 

Policy) 

1 

2

3

4
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• จัดท าประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูล จึงได้มีการก าหนด
นโยบายที่มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้  
- เงื่อนไขและวิธี ข้อมูลทั่วไป โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล (General Domain) 
- การสร้าง การจัดเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ (Data Creating Storage and Quality Control) 
- การประมวลผลและการใช้ข้อมูล (Data Processing and Use Domain) 
- การร้องขอ การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยง (Data Request Exchange and Integration 

Domain)  
- การเปิดเผยการรักษาความลับข้อมูล (Data Disclosure and Confidentiality Domain)  
- ระยะเวลาการจัดเก็บและการท าลายข้อมูล (Data Archive and Destruction Domain) 

• จัดท าประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2563 เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ และคู่ค้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค รับทราบและเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยมีการก าหนดนโยบายที่มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้  
- การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
- สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
- ข้อสงวนสิทธิ 
- การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
การบริหารจัดการด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (3-3) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการรวบรวมกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรเพ่ือควบคุมการ
ท างานให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA และให้หน่วยงานประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวในกิจกรรมหรือ
งานที่รับผิดชอบต่างๆ เพ่ือพยายามควบคุมผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้า โดยมีแนวทางการบริหาร
จัดการด้านข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงานในองค์กรหลักๆ ดังนี้ 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย  
• ขั้นตอนการด าเนินการกรณีมีข้อร้องเรียนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อร้องเรียนข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 

หรือ รายงานข้อมูลรั่วไหล  
• กระบวนการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการขอใช้สิทธิ (DSAR) 
• ก าหนดให้การด าเนินงานหรือกิจกรรมที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดท าสัญญาการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA) 
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2. การประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง และจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการด าเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
• จัดท า Webpage ด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

พนักงานได้ศึกษา ตระหนัก และท าความเข้าใจ โดยท าการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน
สื่อ/ช่องทางสื่อสารในองค์กร เช่น ภาพพักหน้าจอ โปสเตอร์ e-Poster เป็นต้น 

• จัดประชุมชี้แจงฯ เช่น ประชุมชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง Online, จัดประชุม
ชี้แจง Onsite ให้พนักงาน เป็นต้น 

• จัดให้มีการอบรม โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับการตระหนักรู้เรื่องการก ากับดูแลข้อมูล (Data 
Governance) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) 

3. มีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจ าทุกปี โดยน าข้อมูลผลการประเมินการด าเนินงาน
มาน าเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้น าไปปรับปรุงและทบทวนนโยบายและน าไปบังคับใช้ในหน่วยงาน  

4. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลส าหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO/IEC 27001) 
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาและจัดการความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบุเป็ น
แนวทางในการจัดการเพ่ือช่วยเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นแบบดิจิทัลและแบบเอกสารได้อย่างปลอดภัย 

5. การวางขั้นตอนหรือรายละเอียดของการบริหารจัดการเม่ือได้รับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูล
ส่วนตัว หรือมีการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดในการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลให้พนักงาน โดยในปี 2564 ก าหนดให้พนักงานทุกสายงานเข้าอบรมเรื่องการก ากับดูแลข้อมูล (Data 
Governance) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) และมีแผนงานจัดท าหลักสูตร
เพ่ิมเติมรวมทั้งก าหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดในปี 2565 ด้วยเช่นกัน ในส่วนการรวบรวมบันทึกกิจกรรมประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลภายในองค์กร โดยก าหนดตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในงานที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน ทั้งนี้ผลการด าเนินงานในด้านความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้าท่ีส าคัญ มีดังนี้  

• บรรลุเป้าหมายการเข้าร่วมการอบรมและผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) อย่างน้อย 90% ของ
พนักงานในสายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลรั่วไหล ในปี 2564 (418-1)  

หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance) 

มีผู้เข้าอบรมเท่ากับ 97.23% 
 

มีผู้ผ่านการอบรมเท่ากับ 97.00% 

 

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  
(Personal Data Protection) 

มีผู้เข้าอบรมเท่ากับ 96.70% 
 

มีผู้ผ่านการอบรมเท่ากับ 96.31% 
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• ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหล หรือจ านวนการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (418-1)  
 
การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 

• ทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  
• จัดท ารายละเอียดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) 
• สร้างความตระหนักด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น screen saver, Poster, intranet เป็นต้น 
• จัดให้มีการด าเนินงานฝึกซ้อมการด าเนินงานตามแผนงานเมื่อมีการรั่วไหลหรือละเมิดข้อมูลของลูกค้า 
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ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ (3-3) 
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ ถูกขับเคลื่ อนด้วย Digital Technology รวมไปถึง

ภาคอุตสาหกรรมพลังงานได้มีการพัฒนาโครงการ Energy Trading Platform ในพ้ืนที่ทดลองต่างๆ ซึ่ง Platform 
ดังกล่าวนั้นสามารถลดบทบาทผู้จัดหาหรือผู้ค้าพลังงาน สร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ส่งเสริมการ
แข่งขันด้านราคาและบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจากในอดีต ซึ่งในอนาคต
จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม กฎระเบียบต่างๆ ในการประกอบกิจการไฟฟ้า 
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและการจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือปรับตััวให้ั
ทัันกัับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรักษาสภาวะของกิจการให้ด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ โดยการบริหารงานด้วยนโยบายการเงินที่รอบคอบ การมองหาโอกาสในการขยาย
ขอบเขตธุรกิจใหม่ๆ ที่ันอกเหนือไปจากธุรกิัจหลััก และการเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรีที่ก าลังจะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ในปี 2564 การไฟฟ้าส่ัวนภูมิัภาคได้เพ่ิมความตระหนักในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือสร้าง Carbon credit และสร้างคุัณคั่าที่ัยั่งยืันให้ักัับชุัมชนและสัังคมต่อไป  

รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดจากการด าเนินงาน 4 ส่วน ดังนี้ 
1. รายได้จากการเข้าซื้อหุ้นบริษัทในธุรกิจพลังงาน (Supply generation) 
2. รายได้จากการให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution) ในพ้ืนที่ 74 จังหวัดของประเทศไทย 
3. รายได้จากการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจใหม่ที่ เกี่ยวข้อง 

(Consumer solution) เช่น ธุรกิจเสริม ธุรกิจการให้บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform & 
Solutions) และธุรกิจหลังมิเตอร์ (Behind meter products/services) 

4. รายได้จากการให้บริหารจัดการในการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน (Virtual utility) เช่น Energy trading เป็นต้น  
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เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 
• มี Business Model ที่ชัดเจนของบริษัทในเครือและมีโครงสร้างของการก ากับดูแลและการรับรู้ผล

ประกอบการในลักษณะ Portfolio 
• พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานแห่งชาติ (NETP) และต่อยอดสู่การพัฒนา Digital 

Platform ต่างๆ สู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือก้าวสู่ผู้น าตลาด 
• บรรลุตามเป้าหมายทั้ง Output และ Outcome ในการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility  
• จัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 จ านวน 190 สถานี ในปี 2565 -

2566 
• มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในปี 2568 มูลค่า 6,720 ล้านบาท  
• Productivity Ratio อยู่ในระดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจ 

 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3) 

• ก าหนดนโยบายและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทในเครือ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
ในการด าเนินธุรกิจร่วมกันให้มีความชัดเจน  

• การด าเนินงานตามแผน PEA Portfolio Management 
• ยกระดับผลประกอบการขององค์กร และจัดท าบัญชีต้นทุนระหว่าง Regulated Business และ Non-

regulated Business รวมถึงการท าบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ABC Costing) 
• ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
• มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในบทบาทและความสัมพันธ์ในภาพรวมของ Energy Trading 

Platform ที่เก่ียวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่ 
• ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับการด าเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงก ากับการ

ด าเนินงานของบริษัทในเครือเพ่ือให้เกิดการผนึกก าลังร่วมกัน 
 

การบริหารจัดการด้านผลเชิงเศรษฐกิจ (3-3) 

• จัดท าและด าเนินงานตาม Asset Management Roadmap ซึ่งมีการก าหนดกรอบนโยบาย (Policy) 
วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) และแนวทางในการด าเนินงาน (Plan) ในการบริหารสินทรัพย์
ขององค์กร ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการได้มา (Acquire) การใช้งาน (Utilize) การดูแล
บ ารุงรักษา (Maintenance) และการจ าหน่าย (Dispose) เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานอยู่ในจุดที่
เหมาะสม (Life Cycle Cost Optimization 

• ก าหนดนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือ โดยการ
ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือก าหนดนโยบายรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การออกแบบ Business Portfolio และ
กระบวนการพิจารณาการด าเนินธุรกิจ (Flowchart) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทในเครือ โดยเมื่อ
เสร็จสิ้นได้มีการสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานของบริษัทในเครือที่มี
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ความชัดเจนในแต่ละปี โดยมีการระบุเป้าหมายในเชิงความส าเร็จของแผนงานการคาดการณ์ ผลประกอบการ
ของแต่ละธุรกิจ และก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการส่งมอบธุรกิจ พร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังบริษัทในเครือที่มี
ความพร้อม ให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และมีรายละเอียดตามที่ก าหนดเพ่ือให้มี
ทิศทางในการด าเนินการที่ชัดเจน 

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และพัฒนา SLA โดยให้ทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน พิจารณาระบบงาน และกระบวนการ
ท างาน (Work system & work process) เพ่ือวิเคราะห์ถึงกระบวนการย่อยที่อาจต้องมีการปรับปรุง พร้อมทั้งน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแก้ปัญหา เช่น การมีระบบที่สนับสนุนการด าเนินงานในด้าน Operation แบบ Real time 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าผ่าน Digital Service เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นที่อาจจะเกิดจากการท างานซ้ า การมีกระบวนการย่อย อีกทั้งท าให้การด าเนินงานของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ได้มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมก าหนด
ระยะเวลาในการส่งมอบแต่ละกระบวนการ (Service Level Agreement: SLA) ที่เหมาะสม 

 

• จัดท าบัญชีต้นทุนให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 
โดยการจัดท าบัญชีระหว่างธุรกิจในก ากับ (Regulated 
Business) จะค านึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจรวมถึงมีต้นทุนที่เหมาะสมโดยสอดคล้อง
กับโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เป็นผู้ก าหนด และส าหรับธุรกิจนอกการ
ก ากับ (Non-Regulated Business) จะค านึงถึงโอกาส
ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สามารถเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับผลประกอบการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้
เติบโตอย่างยั่งยืนได้ 
 

• ตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม่ และจัดท าหรือปรับปรุง/มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานในการด าเนินงาน  เพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ระเบียบว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหาย 
หรือค่าช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก และระเบียบว่าด้วยการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

• ออกแบบระบบ Energy Trading Platform ที่เหมาะสมกับบทบาทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ศึกษาออกแบบระบบ Energy Trading Platform เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 
Platform กับส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงออกแบบกลไก ระบบสารสนเทศ และระบบการจัดการข้อมูล 
นอกจากนี้ยังได้มีโครงการศึกษาระบบ Energy Trading Platform ในรูปแบบ P2P ในพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคส านักงานใหญ่จาก Solar Rooftop บนอาคารต่างๆ อีกด้วย 

• ธุรกิจในก ากับ (Regulated Business) เป็นการลงทุน
โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตามแผนพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 10-12 รวมถึงโครงการ
ตามนโยบายที่เร่งด่วนและความจ าเป็น เช่น โครงการเร่งรัด
ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่หา่งไกล และพื้นที่เกาะ เป็นต้น  

• ธุรกิจนอกการก ากับ (Non-Regulated Business) เป็นการ
ลงทุนโครงการที่สามารถลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น 
การซ้ือขายไฟฟ้ากันเองระหว่างประชาชนกับประชาชน หรือ 
พลังงานทดแทนกับชุมชนโดยรอบ โดยเทคโนโลยีของ 
Blockchain (Peer-to-peer Energy Trading) และ เกิด
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• แผนการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์และบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

• ศึกษาปัจจยัภายใน และภายนอกที่เกีย่วข้องกับธุรกจิ  
• จัดท าขอบเขต และแนวทางการด าเนินธุรกิจ และ

จัดท ารูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model)  
• ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกจิใหม่/จัดท าแผนธุรกจิ

น าเสนอขอความเห็นชอบจากผู1บริหาร  
• การด าเนินธุรกจิ PEA HERO PLATFORM ที่ต่อเนื่อง

จากป ี2562 วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน PEA 
HERO PLATFORM ปรับปรุง/พัฒนา PEA HERO 
PLATFORM  

• ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิงาน 
•   

• จัดท าแผนพัฒนา Strong Grid 
• พัฒนาระบบไฟฟา้ เพื่อรองรับระบบ Smart Grid 
• พัฒนาการให้บรกิาร Third party Access (TPA) 
• ปรับปรุงกระบวนการจดหนว่ยพิมพ์บิล (Billing) 
• จัดท าแผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐาน

ลูกค้ารายส าคัญ และน าระบบ Digital CRM มา
ใช้สนับสนุนในการบริการลูกค้า 

ธุรกิจหลัก  
การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อมาจาก

แหล่งผลิตต่าง ๆ ทั้งจากพลังงานทดแทน
และไม่ใช้พลังงานทดแทน 

• ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชีว้ัด ของการ
ให้บริการธุรกจิเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

• จัดท ากลยุทธ์การให้บริการธุรกิจเสริม  
• พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการ

ด าเนินธุรกิจเสริม เช่น งบประมาณ ทรพัยากร
บุคคล เครื่องมือเครื่องใช้ โครงสร้างหน่วยงาน 
เป็นต้น 

• ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของการ
ให้บริการธุรกจิเสริม 

ธุรกิจเสริม 
ประกอบด้วยงาน 7 ประเภท คือ 

งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภท
เช่า งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า งานตรวจสอบ งานทดสอบ
และงานวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งาน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานที่
ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า 

ธุรกิจใหม่ 
ธุรกิจท่ีเป็นประโยชนก์ับ 

กฟภ. ท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว 

(Disruptive Technology) 
เช่น EV (Electric Vehicle), 

Solar Rooftop, Smart 
Meter, Smart home เปน็

ต้น 

ธุรกิจต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

ธุรกิจหลัก  
การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าท่ีซ้ือมาจากแหล่งผลิตต่าง ๆ 

ทั้งจากพลังงานทดแทนและไม่ใชพ้ลังงานทดแทน 

ร่าง
ราย
งาน
คว
าม
ยั่งย
ืนข
อง

 กฟ
ภ. 
ปร
ะจ
ําป
ี 25

64



 

 

ผลการด าเนินด้านผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 

 

ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ระดับ “AAA” ต่อเนื่อง
เป็นปีท่ี 4 ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 

 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อยู่ท่ี 2.98 
อัตราส่วนการท าก าไร (Net Profit margin) อยู่ท่ี 2.90  

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ท่ี 1.46 
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (Total assets 
turnover) อยู่ท่ี 1.08 

 

ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย อยู่ที่ 5.45 

 

รายได้ทั้งหมด (201-1) อยู่ท่ี 509,368.53 ล้านบาท 
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีกระจาย อยูท่ี่ 502,614.45 ล้านบาท 
มูลค่าทางธุรกิจสะสม อยู่ท่ี 6,754.08 ล้านบาท 
รายได้เพิ่มขึ้น 3.93% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 
การด าเนินงานธรุกิจใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

- Platform ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  PEA Care and 
Services เป็นการด าเนินธุรกิจ ของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่า “PEA 
CARE & SERVICE” มีรายการให้บริการ จ านวน 2 
รายการ คือ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ด้วยช่างที่ผ่านการ
อบรมหรือรับรองมาตรฐานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ท าให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการและก าหนดเวลารับ
บริการ ได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Platform การ
ให้บริการ PEA Care and Services ซึ่ งรายได้จาก

ธุรกิจนี้ประกอบด้วย ค่าบริการ และค่าสินค้า Care and Services Application  
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- ธุรกิจ PUPAPLUG  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนวัตกรรม
ใหม่เป็นเต้ารับส าหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้
ร่ ว มกั บ อุปกรณ์ ช า ร์ จ ที่ ใ ห้ ม า กั บ ร ถ ไฟ ฟ้ า  ซึ่ ง 
PUPAPLUG สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ยาน
ยนต์ไฟฟ้า และฝั่งผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการ
สามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสถานีชาร์จ
ยานยนต์ไฟฟ้าได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือ
กับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่  เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑ์ PUPAPLUG ปัจจุบันได้มีการเปิดให้ลูกค้า 
สามารถสั่งจอง และช าระค่าสินค้าได้ในราคา 6,500 
บาท/เครื่อง (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งมีกล่ัมลูกค้าสนใจสั่งจองสินค้าเป็นจ านวนมากท้ังบุคคลทั่วไปและ
ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท อาคารชุด ฯลฯ หากสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ https://www.pupaplus.com/ 
 

- ธุรกิจ PEA Volta Charging Station ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta เพ่ือรองรับการ
ให้บริการอัดประจุให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วหรือ Quick Charge ตามถนนเส้นทางหลักทั่ว
ประเทศและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ โดยในปี 2564 มีการติดตั้งหม้อแปลงและสถานีอัดประจุแล้วเสร็จ 
62 สถานี และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว 73 สถานี โดยรายได้ธุรกิจแบ่งการรับรู้เป็น 2 ส่วน คือ 
รายได้รับรู้ล่วงหน้า (ลูกค้าเติมเงินค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าล่วงหน้า) รายได้สะสมเดือน ม.ค. – ธ.ค 
2564 เป็นเงิน 3,466,547.11บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และรายได้ที่แท้จริง (ค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า
ตามหน่วยการชาร์จ) รายได้สะสมเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 2,364,788.03 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
 
      ช่องทางสอบถามข้อมูลการให้บริการสถานีอัดประจุ 

       
 
       

www.peavoltaev.pea.co.th 
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• ธุรกิจโครงสร้างตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ “Peer to peer Energy Trading” หรือระบบการซื้อขาย
ไฟฟ้ากันเองระหว่างประชาชนกับประชาชน หรือระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับชุมชนโดยรอบ ซึ่ง
จะท าให้ลดความสูญเสียไฟฟ้าในระบบสายส่ง โดยเทคโนโลยี Blockchain จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การซื้อ
ขายแบบ Peer to Peer สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปได้ โดยในปี 2564 ผลการ
ด าเนินงานของ "Energy trading" ได้ศึกษาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือรองรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
แบบ Peer to Peer 

• พัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของพนักงานในการด าเนินการเชิงธุรกิจ โดยมีการจัดประกวด 
Business model ระดับหน่วยงานและส่วนกลาง  

 
การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 
• ในปี 2565 คาดว่าจะเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta ได้เพ่ิมอีก 90 แห่ง และในปี 2566 

จะสามารถเปิดได้ 100 แห่ง (ตัวเลขที่ปรากฎคิดรวมเฉพาะติดตั้งไม่รวมใช้งาน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการครบตามเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2566 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ เช่น การน าซอฟต์แวร์ระบบบริหาร
จัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset Management (EAM) Software) มาใช้งาน 
โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองระบบการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Standard: ISO 
55000) ในปี 2565 

ในปี 2564  

เปิดให้บริการแล้ว 73 สถานี 
 ครอบคลุมพ้ืนที่ 42 จังหวัด 

 
จะเปิดให้บริการ 

263 สถาน ี
 ครอบคลุมพ้ืนที่  

75 จังหวัด ภายในปี 2566 
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• บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully Completed CRM) เช่น พัฒนา
ระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าบน Smart Phone (CRM Mobile Workforce และ PEA Smart 
Care) เป็นต้น เพ่ือสร้างประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการ
ให้บริการอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าในอนาคตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
ภาคผนวก 
การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง* (2-2, 201-1) 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงท่ีสร้างขึ้นและจ าหน่าย
ออก  

(Direct Economic Value Generated and 
Distributed) 

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ปี 2564 
(ล้านบาท) 

(1) มูลค่าทางเศรษฐกจิทางตรง (Direct Economic Value Generated) 
รายได้ (Revenues) 499,253.86 519,767.94 490,109.53 509,368.53 
(2) มูลค่าทางเศรษฐกจิที่จ าหน่ายออก (Economic value distributed) 
ต้นทุนการด าเนินงาน (Operating costs) 451,684.60 475,679.05 453,831.40 469,500.88 
ค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน (Employee 
wages and benefits) 

23,849.55 27,397.41 22,264.78 21,961.61 

เงินท่ีช าระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to 
providers of capital) 

2,903.44 2,657.44 2,740.18 3,061.99 

เงินท่ีช าระให้แก่รัฐ (Payments to government) 13,350.00 6,715.00 7,300.00 7,854.00 
การลงทุนในชุมชน (Community Investment) 262.09 739.36 777.17 235.97 
(1) – (2) มลูค่าทางเศรษฐกิจสะสม (Economic 
value retained) 

7,204.18 6,579.68 3,196.00 6,754.08 

 
 
People 
การดูแลบุคลากรอย่างเท่าเทียม (3-3)  

บุคลากรถือเป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง
มุ่งม่ันดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผนก าลังคน 
และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรด้วยความเท่าเทียม โปร่งใส ซึ่งจะเน้นการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีความมุ่งมั่น และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน นอกจากการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วนั้น การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงานก็เป็นสิ่งที่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยจะท าการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน ใน
ลักษณะการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย การกีดกันทางเพศ ฯลฯ รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของพนักงานทุกคน เพ่ือให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานจวบจนเกษียณอายุงาน และยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรให้มีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อมั่นว่าหากพนักงานและลูกจ้างมีความสุขที่ได้ท างานให้กับองค์กรจะ
ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรจะสามารถท าให้บุคลากรอยากอยู่กับ
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องค์กรมากขึ้นและสามารถสร้างผลก าไรให้กับองค์กรได้สูงขึ้น ซึ่งท าให้ลูกค้าได้รับคุณภาพและการบริการที่ดี
เยี่ยมและสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 
• ลดข้อร้องเรียนด้านการเลือกปฏิบัติที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร 
• เพ่ิมระดับความพึงพอใจของพนักงานใหม่ที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือก และระดับความพึงพอใจ

ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพนักงานใหม่ 
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
• พนักงานมีความภาคภูมิใจและผูกพันกับองค์กร 
• การอบรมพัฒนาบุคลากร มีความตระหนักในด้านการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของทรัพยากรบุคคล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3) 
• การไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) อย่างเคร่งครัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การพัฒนาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน
พนักงานประจ าปีให้เกิดความยุติธรรม หรือการให้รางวัล เช่น รางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น โดยมี
คณะท างานพิจารณาปรับปรุงวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี และคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างดีเด่น ประจ าปี 2564 เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการเลือกปฏิบัติ  

• การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบและ
หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเด็ก บุคคลพิการ กลุ่มชนพ้ืนเมืองในท้องถิ่น 
ผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติ  

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการส าหรับพนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีการด าเนินการติดตาม ปรับปรุง ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สิทธิสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับไม่ต่ ากว่ามาตราสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) การต่อต้านแรงงานเด็ก (Child Labor) เฝ้า
ระวังและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน เป็นต้น 

เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง
แรงงานและสิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง โดยค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายการก ากับดูแล

การปฏบิัตงิาน 
(Compliance Policy) 
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• การส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการออกแบบการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน หรือบุคคล เพ่ือให้สามารถน าไปขยายผล และปรับใช้ในการปฏิบัติงานกับพนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง 

• การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กับพนักงานและลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่อยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อท าให้พนักงานมีสุขภาพ
กายและใจที่ดีขึ้น มีขวัญก าลังใจรู้สึกภูมิใจในตนเอง และพร้อมทุ่มเทท างานให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 
การบริหารจัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม (3-3) 
• เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม มีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่องค์กรก าหนด  
• เปิดโอกาสในการท างานให้กับผู้พิการ โดยก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

การจ้างงาน การให้สิทธิสวัสดิการที่เท่าเทียมกับพนักงานทั่วไป เพ่ือส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
• เลื่อนต าแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยไม่น าเรื่อง เชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือข้อกีดกันอ่ืนๆ 

มาเก่ียวข้องในการพิจารณาคัดเลือก 
• บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วน

ร่วม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความคุ้มค่าในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
• ก ากับดูแล พร้อมทั้งจัดอบรม ชี้แจง และสื่อสารให้การปฎิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร โดยการจัด

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติอย่างครอบคลุมทั้ง 12 เขต และท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบทั่ว
ทั้งองค์กร 

• เปิดโอกาสให้พนักงานมีการรวมกลุ่มจัดตั้งท าหน้าที่เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน
การเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง เพ่ือคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน รวมถึงให้ค าปรึกษาสมาชิกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

• การอบรมพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมการไม่เลือก
ปฏิบัติในการท างาน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

• มีการท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน ได้แก่ หนังสือเวียน Banner บน 
Intranet คลิปวิ ดี โ อสื่ อสาร  Line Open Chat และ PEA Email 
ส าหรับเป็นช่องทางสอบถาม จัดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนแผนในระดับสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต ผ่าน 
online เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยกระดับความผูกพัน
ในแต่ละหน่วยงาน 

 
 

 
 
 

 

มีพนักงานท่ีได้รับการดูแลภายใต้

ข้อตกลงจากสหภาพแรงงานฯ (2-30)  
 

ร้อยละ 100  
 

ของจ านวนพนักงานท้ังหมด 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ส่งเสริมความสัมพนัธอ์ันดรีะหว่างลกูจ้างกบั
นายจ้าง และระหวา่งลูกจ้างด้วยกนั 

พิจารณาชว่ยเหลือสมาชิกตามค ารอ้งทกุข์ 
ด าเนนิการและให้ความรว่มมอืเพือ่ให้เกดิประสิทธิภาพ

และรกัษาผลประโยชน์ของรฐัวิสาหกิจ 

แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้างของลูกค้า 
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ในการบริหารจัดการการดูแลบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

 

  

1. สรุปแนวทางการส ารวจรว่มกับคณะท างาน 
และปรับปรุงแบบส ารวจและเสนอคณะท างานอนุมัติ 

2. จัดท าสือ่เพือ่สร้างความเข้าใจและจูงใจให้ตอบแบบส ารวจ  

โดยด าเนนิการส ารวจผ่านระบบออนไลน์ 

3. วิเคราะห์ผลจากแบบส ารวจและแสดงรายงานผลส ารวจ 

ในระบบออนไลนข์ององค์กร 
4. จัดสนทนากลุ่มย่อยและสรุปข้อมลูเชิงคณุภาพ 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงผลส ารวจกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการก าหนดแผนงานขององค์กรเพื่อ

ก าหนดแผนยกระดับความพึงพอใจ 

7. การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และต้นฉบับเอกสารสื่อสารผล  
การส ารวจในรูปแบบ Infographic 

6. สรุปผลและน าเสนอผลการส ารวจตอ่ผู้บริหาร  
คณะกรรมการและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเนินด้านการดแูลบุคลากรอย่างเท่าเทียม 
• ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เป็นธรรม และไม่พบการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับกรณีของการเลือกปฏิบัติ (406-1) 
• ระดับความพึงพอใจของพนักงานใหม่ที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อยู่ที่ 4.61 จาก

คะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
• ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงาน อยู่ที่ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5    
• ค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน อยู่ที่ 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 
• ระดับความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยู่ที่ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 
• ระดับความอยากทุ่มเทกายใจในการท างาน อยู่ที่ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 
• อัตราการลาออกของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.02 
• อัตราการลาออกของลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 14.97 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 11.63 เนื่องจากมีการเพ่ิม

สัดส่วนการสรรหาพนักงานจากลุ่มลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นพนักงาน จึงท าให้มีอัตราลูกจ้าง
ลาออกเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
จ านวนการจ้างงานผู้พิการประจ าปี 2564 

การด าเนินการจ้างงานผู้พิการ เพศหญิง (คน) เพศชาย (คน) รวม (คน) 
จ้างงานคนพิการ  14 92 106 
จัดท าโครงการและสถานท่ีจ าหนา่ยสินค้าหรือบริการเพื่อการ
ประกอบอาชีพของคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ 

51 73 124 

รวม (คน)  65 165 230 
 

การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 
• การปรับปรุงแบบฟอร์มการลาออก ให้มีกระบวนการหรือช่องทางให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้

ปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจลาออก และให้สามารถเก็บข้อมูลประกอบการลาออก เพ่ือน ามาวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  

• การจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการไม่เลือกปฏิบัติที่มีรูปแบบหลากหลายมากข้ึน  
• การเปรียบเทียบศึกษาข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพ่ือท าการวางแผนปฏิบัติใช้จริงในปี 2565 
• การประเมินความผูกพันต่อองค์กร จะให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปัจจัยส าคัญในการ

ประเมินความพึงพอใจด้วยวิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) หรือสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลมาท าแผนยกระดับความผูกพันองค์กร
ตลอดจนการต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรต่อไป 
 

 

การจ้างงานคนพิการต่อพนักงานทั้งหมด 
 

ร้อยละ 0.80 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (3-3) 
นอกจากความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติแล้ว การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคยังมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท างานของพนักงาน (Cultivate a Motivating Workplace Environment) เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผ่านมามีการประสบอุบัติเหตุจากการท างาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อต 
ตกจากที่สูง รวมถึงการใช้ยานพาหนะขณะปฏิบัติงาน ฯลฯ และส่งผลกระทบต่อการสูญเสียบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งมั่นลดสาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งจากสุขภาพและ
บริบทแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ที่ปฏิบัติงาน โดยถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การ
ด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มี
และพัฒนาการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขั้นระหว่างการท างานของพนักงานให้มีความครอบคลุมและปลอดภัย
ที่สุดทั้งในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสนับสนุนด้านความปลอดภัยของ
ประเทศไทย และมาตรฐานการด าเนินงานด้านความปลอดภัยระดับสากล 

 
เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 
• มีการตรวจวัดดัชนีการประสบอุบัติภัย และลดเกณฑ์ในการประสบอุบัติภัยลดลง 5% ของทุกปี 
• จ านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
• จ านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
• ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ในปี 2564 
• ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ในปี 2564 
• ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท างานต่อเนื่องทุกปี 
• ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accidents) โดย

ก าหนดค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index: √DI) เป็นค่าเกณฑ์วัด และมีการเก็บสถิติ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ การไฟฟ้าต่างๆ, การไฟฟ้าเขต รวมถึงหน่วยงานในส านักงานใหญ่ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าอีก 

 
 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมุ่งมั่นด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ลงให้น้อยที่สุด หรือหมดไป และปฏิบัติตามนโยบาย
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) อย่างเคร่งครัด 
  
 

 
 
 
 

 

ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกฎหมาย 

กฎระเบียบ ฯลฯ ที่ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน นโยบายการก ากับดูแล

การปฏบิัตงิาน 

(Compliance Policy) 

4 

5
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โดยมีแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 
คือ ยกระดับ 

การก ากับดูแลแบบบูรณาการเพ่ือสร้างความยั่งยืน ได้ก าหนดแผนงานการยกระดับการด าเนินงาน
เรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล และแผนงานจัดท ามาตรฐานและกระบวนการที่สนับสนุน
การด าเนินงานความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร (PEA Safety 
Culture) และแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ปี 2563 – 2567 มาก ากับดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด PEA Safety for All ดังนี้ 

1. ยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA safety 
management system: PEA-SMS) ให้เป็นมาตรฐานในการท างานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความปลอดภัยของ
ประชาชน เพ่ือพัฒนางานด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มุ่งสู่องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยระดับสากล 

2. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกคนต้องตระหนักและมีส่วนร่วม
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึง
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายงานด้านความปลอดภัย 

3. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

4. พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ ความช านาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน มีการเพ่ิมทักษะ (Up-Skill) และทบทวนทักษะ (Re-Skill) ในการปฏิบัติงาน รวมถึงผลักดันให้
ผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องผ่านการอบรมตามกฎหมายและตามหลักสูตรที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

5. พัฒนานวัตกรรม และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร 

6. มุ่งเน้นให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยจากการ
ท างาน โดยค านึงถึงขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รวมถึงการควบคุม
งานอย่างเคร่งครัด ทั้งการปฏิบัติงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการด าเนินงานของผู้รับจ้าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งมั่นพัฒนาเทคโลยีดิจิทัลเพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานที่ช่วยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยต่อพนักงานขององค์กร 
ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA safety management 
system : PEA-SMS) (403-1) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีมาตรฐานการด าเนินงาน 7 ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติตามข้อก าหนด
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ก ากับดูแล การใช้ระบบปฏิบัติการ การตรวจประเมินความปลอดภัย กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย การตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน จนถึงความปลอดภัยของประชาชน 
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PEA safety management system (PEA-SMS) (403-2, 403-3) 
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การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (3-3) 
มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านความไม่ปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน 

(Action Plan) เพ่ือรองรับเป้าหมายในการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย และระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วน ตามแผนแม่บทความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การจัดการความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Safety Management System: PEA-SMS) 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เพ่ือ
ขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001/BS OHSAS 18001) และดูแล
ป้องกันอุบัติเหตุครอบคลุมตั้งแต่พนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน 

 
โครสร้างคณะท างานพิจารณาจัดท าระบบก ากับกระบวนการท างานตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติตาม
ด้านความปลอดภัยและอาชีอนามัยท่ีเกี่ยวข้องกับ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา หรือ กรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักงานใหญ่ (403-4) 

 

 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย โดยมี Safety Talk ก่อนการเริ่มท างานทุก

สัปดาห์ และยังน าระบบฝึกอบรมความปลอดภัย KYT มาใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
พนักงงานควบคู่ไปด้วย โดย KYT เป็นวิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ ยัง
ด าเนินการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมติดตามและวัดผล เพ่ือน ามาปรับปรุง
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้แทนนายจ้าง
รผก.(บก) รองประธานฯ 

ผู้แทนนายจ้าง
รผก.(สอ) ประธานฯ 

ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา

กรรมการฝ่ายนายจ้างท่ีมาจากการคัดเลือกโดยนายจา้ง จ านวน 5 คน
- ผชก.(วศ)
- ผชก.(ทส)
- ผชก.(ย)
- อฝ.บบ.
- อก.ปภ.

ผู้แทนลูกจ้าง
กรรมการฝ่ายลูกจ้าง 

ที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 7 คน

เลขานุการฯ
จป.วิชาชีพ 
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การสื่อสารกับพนักงานในการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (403-4)  

ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1. พนักงาน 
ประชุมรายงานค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยฯ (DI) ไตรมาสละ 1 ครั้ง แผนกความปลอดภัยของ กฟข. 
ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ผชก.(ท) เป็นประธาน 

ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย ไตรมาสละ 1 ครั้ง - ผู้ว่าการเป็นประธาน 
- รผก. และ ผชก. 12 เขต รวมถึงฝ่าย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 

เดือนละ 1 ครั้ง - จป.(ว) เป็นเลขาฯ โดยส่วนส านักงาน
ใหญ่ มี รผก.(สอ) เป็นประธานฯ กฟข. มี 
ผชก.เขตเป็นประธานฯ, กฟฟ.หน้างาน มี 
ผจก. เป็น ประธานฯ 

2. ผู้รับเหมา 
การฝึกซ้อมสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

เดือนละ 4 งาน - จป.(ว) 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน TSI 18001 ครบทั้ง 12 หน่วยงาน  
• ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ได้เท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับ 5 

จากค่าเป้าหมายระดับ 5 คือ ร้อยละ 100  
• ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index: √DI) ได้เท่ากับ 0.1663 อยู่ในระดับ 1 จากค่า

เป้าหมายระดับ 5 คือ 0.0929 
• การจัดฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้างเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (403-5) โดยแบ่งเป็นหลักสูตร

ประเภทเทคนิควิศวกรรม และประเภทกฎหมายก าหนด มีจ านวนพนักงานเข้าร่วมอบรมเท่ากับ 178 คน 
และเป็นลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยะ 0.766 ของพนักงาน/ลูกจ้าง
ทั้งหมด 
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คาดการณ์หรือท านายล่วงหน้า 
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จ านวนพนักงาน/ลูกจ้างได้รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (403-1, 403-8) 
พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

พนักงานและลูกจ้าง ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนกังาน ผู้รับเหมา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

29,492 49.91 6,489 10.98 23,106 39.11 

พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับการ
ตรวจสอบโดยองค์กร 

พนักงานและลูกจ้าง ลูกจ้างทีไ่ม่ใช่พนกังาน ผู้รับเหมา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

29,492 49.91 6,489 10.98 23,106 39.11 

พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยหน่วยงานภายนอก 

พนักงานและลูกจ้าง ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนกังาน ผู้รับเหมา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
- - - - - - 
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การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน (403-9) 

ข้อมูลสถิติการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บ 

จ านวนผู้บาดเจ็บจ าแนกตามประเภทการบาดเจ็บ (คน) 

จ านวนรวม 
จ านวนชั่วโมง

ท างาน 

อัตรการ
เสียชีวิต/การ

บาดเจ็บ 
(ค านวนตาม 

200,000 ชั่วโมง
การท างาน) 

แผลไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ยานพาหนะ ตกจากที่สูง 
อื่นๆ (ระบุ) 
วัสดุ สิ่งของ 

กระแทก/ลื่นล้ม 

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บ (พนักงานและลกูจ้าง) 
การเสยีชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน 

0 4 0 0 0 4 

65,485,420 

0.01222 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ
งานท่ีมีผลกระทบสูง (ไม่
รวมการเสียชัวิต) 

4 5 6 3 3 21 0.06414 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ
งานซึ่งสามารถบันทึกได้ 
(รวมการเสียชัวิต) 

4 9 6 3 3 25 0.07635 

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บ (ลกูจ้างที่ไม่ใช่พนักงานแต่งานและ/หรือสถานประกอบการถกูควบคุมโดยองค์กร/คนงานจ้างเหมาแรงงาน) 
การเสยีชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน 

1 8 5 1 0 15 

42,052,920 

0.07134 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ
งานท่ีมีผลกระทบสูง (ไม่
รวมการเสียชัวิต) 

2 18 10 16 15 61 0.29011 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ
งานซึ่งสามารถบันทึกได้ 
(รวมการเสียชัวิต) 

3 26 15 17 15 76 0.36145 

 
หมายเหต ุ200,000 หรือ 1,000,000 ชั่วโมงการท างาน เป็นค่ามาตรฐานชั่วโมงการท างานจากมาตรฐาน OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ส านักงานบริหารความปลอดภัยและอาชวีอนามยั
แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ก าหนดให้ชั่วโมงการท างานทั้วทั้งองค์กรเป็นตัวเลขเดียวกันครับ (โดยปกติจ านวนชั่วโมงการท างานจะมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนงาน) ทั้งนี้หากองค์กรจะใช้ร่าง

ราย
งาน
คว
าม
ยั่งย
ืนข
อง

 กฟ
ภ. 
ปร
ะจ
ําป
ี 25

64



 

 

ค่า 200,000 หรือ 1,000,000 ชั่วโมงการท างานขึ้นอยู่กับองค์กรได้เลยครับ แต่โดยปกติส่วนมากจะใช้ค่า 200,000 ชั่วโมงการท างาน (MEA ก็ใช้ค่านี้เช่นเดียวกัน) แต่ก็มีอกีเกณฑ์หนึ่งที่ระบุว่าจะ
ใช้ 200,000 หรือ 1,000,000 ชั่วโมงการท างานนั้น ขึ้นอยู่กับจ านวนพนักงานถา้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 500 คน จะใช้ค่า 200,000 ชั่วโมงการท างาน สว่นจ านวนพนักงานที่มากกวา่ 500 คน จะใช้ 1,000,000 ชั่วโมงการท างาน
ครับ 
                  สูตรวธิีการคิดค านวณ 

• อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (IFR) = (จ านวนคนที่บาดเจ็บ * จ านวนชั่วโมงการท างานเปรียบเทียบ (200,000 หรือ 1,000,000)) / จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมด 
•อัตราความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (ISR) = (จ านวนวันที่บาดเจ็บ * จ านวนชัว่โมงการท างานเปรยีบเทียบ (200,000 หรือ 1,000,000)) / จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมด 
•อัตราการเสียชีวิตอันเกิดจากการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน = (จ านวนคนที่เสียชีวิตจากการท างาน * จ านวนชัว่โมงการท างานเปรียบเทียบ (200,000 หรือ 1,000,000)) / จ านวนชัว่โมงการท างานทั้งหมด 
(จ านวนชัว่โมงการท างานทั้งหมด = จ านวนพนักงาน * จ านวนวันท างานเฉลี่ยต่อปี * จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน) 
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การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 
• การยกระดับกระบวนการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน ISO 45001 ในปี 2565 ทั้งใน

ด้านงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต Hot Line และงานระบบไฟฟ้า 
• การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนเรื่องประสิทธิภาพการจัดการด้าน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม โดยใช้ โปรแกรม WeSafe ให้ใช้งานได้ทั่วประเทศ 
ภายในปี 2565 

• การพัฒนา Personal Voltage Detector (PVD) ติดหมวก safety เพ่ือใช้ในการตรวจสอบหาจุดที่มี
กระไสไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนพนักงานผู้ปฏิบัติงานได้ 

• การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยด้วย เชือกช่วยชีวิต และ Safety-harness เพ่ือป้องกันการตกจาก
เสาไฟฟ้าหรือที่สูงขณะปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาให้มีฮุกยึดเกาะกับด้านบนของยอดเสาไฟฟ้า  

• การพัฒนา PEA-SMS (Online Platform) เป็นตัวช่วยในการก ากับดูแลความปลอดภัยโดยเน้นในด้าน
ความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่ดูแลงานระบบไฟฟ้า และก าลังพัฒนาทดสอบการใช้งานในด้านการ
ตรวจสอบ Monitoring การท างาน การรายงานการปฏิบัติงาน (โปรแกรม PEA-SMS Monitoring) 

• การทบทวนมาตรฐานสากล พัฒนาจากการรับรอง TIS 18001 เป็น ISO 45001 มีเป้าหมายเป็นสองระยะ  
o ระยะที่ 1 (Phase 1) ขอรับรองส่วนของงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต และงาน Hot Line (ทั้ง 4 

ภาค โดยก าหนดภาคละ 1 แห่ง) 
o ระยะที่ 2 (Phase 2) ขอรับรองในด้านงานระบบไฟฟ้า 

 
การค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า (3-3) 

จากการมีผู้ใช้ไฟฟ้าประสบอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าขององค์กรในอดีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด จึงมุ่งเน้นการด าเนินการในระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะต้องมีความปลอดภัย มั่นคง มีเสถียรภาพที่ดี ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อการใช้งานและ
ต่อระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการส ารวจ ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านความ
ปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ข้อมูลผลกระทบความไม่ปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น เสาไฟฟ้าหัก เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าพาดผ่านอาคาร สายไฟฟ้าขาด อุปกรณ์ไฟฟ้า
ระเบิด และการลัดวงจรในระบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขระบบ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้มี
การก าหนดมาตรฐานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน เช่น มาตรฐานระยะห่างปลอดภัยในระบบไฟฟ้า 
รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในโครงการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น โครงการชุมชนปลอดภัยใช้
ไฟ PEA ในแต่ละเขต เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อย่างไรก็ตามหากเกิดอุบัติเหตุจากระบบ
ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดแนวทางในการประเมินการเยียวยาแก่ผู้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ
ดังกล่าว รวมทั้งน าความเสี่ยงจากกรณีอุบัติเหตุนั้นๆ มาปรับปรุงให้มีความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าต่อการใช้
งานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบยิ่งขึ้น 

 
เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 
• ลดจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อผู้ใช้ไฟฟ้าลง 5%  
• ก าหนดเป้าหมายค่าผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เท่ากับ 0.0262 (ระดับ 5) 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3) 
• ก าหนดให้มีการวางแผนตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบ (Safety Patrol)  
• ประยุกต์ใช้ มอก.18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบ 

รวมถึงแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานด้านความปลดภัยต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
• ปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่อยู่ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• การใช้ระบบ PEA-SMS (PEA safety management system) มาตรฐานที่ 7 เรื่องความปลอดภัยของ

ประชาชน โดยด าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 – 2567 

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าไว้ใน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใต้แนวคิด PEA Safety for all 
โดยจะยกระดับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA safety management 
system : PEA-SMS) ให้เป็นมาตรฐานในการท างานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน เพ่ือ
พัฒนางานด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง      มุ่งสู่องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยระดับสากล โดยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้า   ส่วนภูมิภาคทุกคนจะต้อง
ตระหนักและมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน  
 
การบริหารจัดการด้านการค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า (3-3) 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. ก าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100  
2. ก าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินทั้งในด้านมาตรฐานการออกแบบ คุณภาพ รวมถึงมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด โดยจะถูกก าหนดเป็นประจ าทุกปีและ กฟข. จะจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแผนทุก 3 เดือน (416-1) 

3. ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจในแต่ละพ้ืนที่ให้บริการเป็นประจ า หากพบว่าดัชนี ใดไม่ตรงตามแนว
ทางการด าเนินงานหรือมาตรฐานจะต้องท าการปรับปรุง พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขหรือการด าเนินการต่อ 
และแจ้งความคืบหน้าให้หน่วยงานความปลอดภัยรับทราบต่อไป (Safety Patrol) 

4. ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (กปภ.) ติดตามผลการปรับปรุงตามกรณีท่ีพบจากการส ารวจ
หรือข้อร้องเรียนจากประชาชน และแก้ไขระบบจ าหน่ายที่ยังไม่ด าเนินการ โดยด าเนินการตามระบบการ

เป้าหมายค่าผลกระทบ 
ต่อผู้ใช้ไฟ กฟภ. เท่ากับ  

 

0.0262 (ระดับ 5) 
 

จ านวนอุบัติเหตุ 
ทีไ่ด้รับการแก้ไข/เยียวยา 

 

 

จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
จากระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 
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จัดการความปลอดภัย (PEA safety management system: PEA-SMS) มาตรฐานที่ 7 (ความปลอดภัยของ
ประชาชน) และแผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ปี 2563 – 2567  

5. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อพบเห็นว่าระบบจ าหน่าย
ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความไม่ปลอดภัย โดยมีช่องทางการแจ้ง ได้แก่ Call Center 1129, Line 
Application, Facebook, PEA Website และการไฟฟ้าในพ้ืนที่ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน 

 
 
 

โครงการ PEA HERO CARE & 

SERVICE (Digital Platform)  
บริการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้ครบวงจร  
รวมทีมช่างคุณภาพเพื่อให้บรกิารแก้ไข

ปัญหาเรื่องไฟฟ้าภายในบา้น ซึ่งผ่านการ
อบรมรับรองมาตรฐานจาก PEA โดย

พร้อมจองคิวช่างได้ง่ายตลอด 24 ชัว่โมง 
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แผนการด าเนินงานในการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
พื้นที่ (Safety Patrol) 

1 

เมื่อตรวจพบการด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคต้องด าเนินการแจ้ง

หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อจะของบประมาณ และจัดท า
แผนในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเขต (กฟข.) 
แจ้งผลกระทบความไม่ปลอดภัยฯ มาที่  

กองความปลอดภยั และชีวอนามยั (กปภ.) 

2 

โดยรายงานเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
- จ านวนครั้ง และสาเหตุของการเกิดผลกระทบฯ 

- ค่าเสียหายที ่กฟภ. ต้องด าเนินการ 

น าข้อมูลดังกลา่วรายงานให้ทีป่ระชุม
คณะกรรมการป้องกันอุบัตภิัย (กฟภ.) 

3 

โดยมีผู้ว่าการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เปน็ประธาน 
และผชก. 12 เขตเป็นกรรมการ ได้รับทราบ 
เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขและป้องกันตอ่ไป 
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แผนการด าเนินงานในตามกรณีอุบัติเหตุ 
 

การเกิดอุบัติเหต ุ
สายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ใกล้
อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

ทุกเขต ทุก กฟฟ. ด าเนินการส ารวจสายไฟฟ้าแรงสูง 
ในพื้นที่รับผิดชอบ วา่มีระยะห่างจากอาคารหรือ

สิ่งก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานระยะหา่งที่ปลอดภัย 
ในการก่อสร้างทางไฟฟ้าหรือไม่ 

จัดท าทะเบียนและแผนการแก้ไข ปรับปรุง และให้ กฟข. 
เป็นผู้รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงตามแผน

ทุก 3 เดือน 

การเกิดอุบัติเหตุ
ไฟฟ้าแรงสูงดูดประชาชน 

ทุกเขต ทุกกฟฟ. ด าเนินการส ารวจและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงให้ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภยัในการก่อสร้างทางไฟฟ้าหรอืไม่ 

กฟฟ. ต่างๆ จัดท าแผนปฏิบัตกิารแก้ไขปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง 
ที่อยู่ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างทุกป ี

กฟข. ติดตามผลแผนปฏิบัติการแก้ไขดังกล่าว รวบรวมรายงานส่ง กมภ.  
ทุก 3 เดือน เพื่อรายงานให้ผู้ว่าการทราบ 

หมั่นตรวจสอบ/บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย 
ทั้งแรงสูงและแรงต ่า 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนรับทราบถึงอันตราย  
และการใช้ไฟฟ้าอยา่งปลอดภยั 

การเกิดอุบัติเหตุจาก
กระแสไฟฟ้า 

ทุกเขต ทุก กฟฟ. จัดท าแผนส ารวจสายไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบวา่มีระยะห่างตาม
มาตรฐานระยะหา่งที่ปลอดภยัในการกอ่สร้างทางไฟฟ้าหรือไม่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

หากพบว่า ระยะห่างของสายไฟฟา้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟฟ. ผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ รีบด าเนินการแก้ไข
โดยเร็ว และให้กฟข. รายงานผลให ้กปภ. ทุก 3 เดือน เพื่อก าหนดมาตรการที่เหมาะสม และรายงานผูว้่าการต่อไป 

หมั่นตรวจสอบ/บ ารุงรักษาสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจ าหนา่ยอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุมและพื้นที่เสี่ยง 

 

รณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการช่วงแจ้งการพบเห็นสิ่งผิดปกติในระบบไฟฟ้า  
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงอนัตรายและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
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ผลการด าเนินงานด้านการค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 
• ข้อร้องเรียนหรือการรับแจ้งเก่ียวกับอันตรายจากระบบไฟฟ้าในปี 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 

• การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่อยู่ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน 145 แห่ง จาก 222 แห่ง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รายละเอียด จ านวน งบประมาณในการด าเนินการ (บาท) 
1. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 145 14,188,185.90 
2. อนุมัติงบประมาณแล้ว อยู่ในระหว่างด าเนินการแก้ไข 10 2,327,028.36 
3. จัดท าแผนแล้ว รอการอนุมัติงบประมาณ 12 405,335.00 
4. อยู่ในระหว่างการจัดท าแผน 55 674,609.00 

รวม 222 17,595,158.28 
 
 

• ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

 

• โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครั้งการเกิดอุบัตภิัยต่อผู้ใช้ไฟ 

 

 

มีค่าเท่ากับ 8  
 

(ครั้ง) 

ค่าผลกระทบความไมป่ลอดภยั 

ในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ 

 

มีค่าเท่ากับ 0.0039  
 

 

 

อยู่ในระดับ 5  
คิดเป็นร้อยละ 14.88%  
ของค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 

ประชาชน 
และพนักงาน กฟภ. เข้าร่วมรับฟัง ใน

โครงการชุมชนปลอดภัยไฟ PEA 

โครงการชุมชนปลออดภัยใช้ไฟ PEA มี
ผู้เข้าร่วมรับฟังในรูปแบบ Onsite และ
เป็นในรูปแบบออนไลน์ 595 คน และ 

รูปแบบ Onsite จ านวน 600 คน  

ค่าใช้จ่ายในการชดเชย ด าเนินการ หรือค่ามนุษยธรรมทั้งหมด เท่ากับ Z บาท 

จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ  มีการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว  

ค่าใช้จ่ายในการชดเชย ด าเนินการ หรือค่ามนุษยธรรมทั้งหมด เท่ากับ 2,401,881 บาท 
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การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 
• เพ่ิมความถี่ในการส ารวจจุดที่อาจเกิดความเสี่ยง และเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่ อยู่ใกล้

อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและแล้วเสร็จตามแผนงาน 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเข้าถึงระบบไฟฟ้า (3-3) 
การเข้าถึงระบบไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของภาคประชาชนและภาคธุัรกิัจ ซึ่งการจััดสรร

ระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงสามารถสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเมืองและชนบทเกิดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ และสามารถกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและ
ชนบทได้ นอกจากนี้การจัดสรรระบบไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงสามารถสร้างความเท่ัาเทียมกันแก่ประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนในพ้ืนที่ัห่ัางไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ัที่ัดีขึ้น ถึงแม้การเข้าถึงระบบไฟฟ้าจะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่าง
มากต่อมิติเศรษฐกิจและสังคม แต่ในอีกด้านการขยายขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือการเข้าถึงระบบไฟฟ้าในบาง
พ้ืนที่นั้น อาจส่งผลกระทบเชิงลบเล็กน้อยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความส าคัญและจัดให้มีการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพ่ือรองรับก่อนการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
 
เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 
• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 141,960 ครัวเรือน  
• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้เกษตรกรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 16,500 ครัวเรือน  
 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3) 
• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกระจายไปในทุกพ้ืนที่ห่างไกล เช่น ชนบท 

พ้ืนที่เกาะ และพ้ืนที่นอกโครงข่ายไฟฟ้า เป็นต้น 
• จัดท าโครงการอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงระบบไฟฟ้า เช่น โครงการลดภาระค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
• พัฒนาศักยภาพของระบบจ าหน่ายแบบ Smart Grid 
 
การบริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเข้าถึงระบบไฟฟ้า (3-3) 
• ด าเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่ 2 (ปี 2564-2565) เพ่ือขยายเขต

ระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยครัวเรือนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการก าหนด เช่น 
มีบ้านเลขที่ มีทะเบียนบ้านถาวร ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ เป็นต้น 

• ด าเนินแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 เพ่ือรองรับความ
ต้องการการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ท ากินทางการเกษตรของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และบรรเทาความเดือดร้อน
ในด้านค่าใช้จ่ายช่วงภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาด COVID-19 โดยเกษตรกรผู้ขอ
ไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการก าหนด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โครงการดังกล่าวไปยังช่องทางต่างๆ และการไฟฟ้าเขตอ่ืนๆ แล้วทั่วประเทศ 

• จัดท าแผนงานการใช้พลังงานทดแทน (Renewable energy: RE) หรือไมโครกริด (Micro Grid) ในการผลิต
ไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หวงห้าม พ้ืนที่ เกาะห่างไกล หรือพ้ืนที่นอกโครงข่ายไฟฟ้า ที่ไม่สามารถ
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ด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือน

ราษฎรรายใหมแ่ล้วเสร็จจ านวน 

102,186 ครัวเรือน 
(เป้าหมายโครงการ 141,960 ครัวเรือน) 

ด าเนินการขยายเขต 
ระบบไฟฟ้าให้เกษตรกรผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ท ากินแล้ว  

4,853 ราย  
(เป้าหมายโครงการ 16,500 ราย) 

ขยายเขตโดยวิธีปักเสาลากสายแบบปกติได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ าแนกกลุ่มบ้านออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1. กลุ่มบ้านที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 จะด าเนินการโดยใช้พลังงานทดแทนแบบ Mini Grid และ 2. 
กลุม่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้นที่ 1 จะด าเนินการโดยใช้ระบบ Solar Home system 

• ด าเนินการช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้ต่ าหรือกลุ่มเปราะบางให้มีการเข้าถึงระบบไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น ผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 บ้านอยู่ อาศัย ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 
90 หน่วยแรก และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้
ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564) และให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564) อีกทั้งยังมีมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.2 บ้านอยู่อาศัยอีกด้วย 
และมาตรการไม่ตัดไฟฟ้าส าหรับครัวเรือที่มีผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น  

 
ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตด้วยการเข้าถึงระบบไฟฟ้า 

  
 
 
 
 
 
 

• ได้ศึกษาความเหมาะสมการด าเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้
พ้ืนที่เกาะต่างๆ จ านวน 12 เกาะ ได้แก่ เกาะขามใหญ่ เกาะจิก เกาะ
พยาม เกาะโหลน เกาะปอ เกาะฮ่ัง เกาะหมากน้อย เกาะหลีเป๊ะ เกาะ
นกตะเภา เกาะกะเต็น (แตน) เกาะไม้ไผ่ และเกาะช้าง โดยปัจจุบันพื้นที่
ของเกาะจิกอยู่ในระหว่างน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอีก 11 เกาะอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบทางเลือกการลงทุนที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
การจัดท าโครงการเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้
น้ าให้เกาะต่างๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว โดยการขยาย submarine cable เข้า
ไปใช้เพ่ิมเติมอีก 4 เกาะ ได้แก่ เกาะสีชัง เกาะเสม็ด เกาะคอเขา และเกาะ
พีพีดอน  

 

จัดท าแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า

ให้พื้นที่เกาะต่างๆ ที่ยังไม่มี

ไฟฟ้าใช้ (12 เกาะ) และ

ขยาย Submarine cable 

ไปบนพ้ืนท่ีเกาะที่มีการตดิตั้ง

ระบบไฟฟ้าแล้ว (4 เกาะ)  
รวมเป็น 16 เกาะ 

 

ในปี 2564 มีจ านวนครัวเรือนที่มไีฟฟ้าใช้แล้ว 
21,147,438 ครัวเรือน  

(เทียบกับจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในประเทศ 21,206,917 ครัวเรือน) 

เข้าถึงระบบไฟฟ้า

กว่า 99.72% 
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การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 
• ในปี 2564 ได้ด าเนินการตามแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทน  (Solar 

cell) ในพ้ืนที่น าร่องแล้วในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคัดเลือก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยฮุง, บ้านเสาหิน, บ้าน
แม่สะมองใต,้ บ้านสล่าเชียงตอง และบ้านส าเพ็งใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
และคาดว่าถ้าได้รับการอนุญาตหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่จะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2565  

• ด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่จ านวน 141,960 ครัวเรือน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 พร้อมทั้งจัดท าแผนขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนในอนาคตต่อไป 

• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทน จ านวน 238 กลุ่มบ้าน (ประมาณ 
18,659 ครัวเรือน) มีระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2565 – 2568
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ภาคผนวก (Former EU6) 

โครงการที่อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ  

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการ
ด าเนินการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนา
ระบบส่งและ
จ าหน่าย ระยะที่ 
1 

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 
 

- ก่อสร้างระบบ
สายส่ง 115 kV 

- ก่อสร้างสายส่ง
ลูปไลน์  

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22/33 kV 

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า  

62,678.71 ด าเนินการในพื้นที่ 
4 ภาค แต่ละภาค
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 
3 การไฟฟ้าเขต 
รวมทั้งสิ้น 12 การ
ไฟฟ้าเขต โดยแต่
ละการไฟฟ้าเขตมี
การไฟฟ้าจังหวัด
อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 

- ก่อสร้างระบบสายส่ง 
115 kV 910.63 
วงจร - กม. คิดเป็น
ร้อยละ 76.78 

- ก่อสร้างสายส่งลูป
ไลน์แล้วเสร็จ 78.48 
วงจร – กม. คิดเป็น
ร้อยละ 52.48 

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22/33 kV แล้วเสร็จ 
6,017.82 วงจร – 
กม. คิดเป็นร้อยละ 
88.64 

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า แล้ว
เสร็จ 3,353.00 
วงจร- กม. คิดเป็น
ร้อยละ 100 

- (สถานะ ธันวาคม 
2564) 

โครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือน 
ราษฎรรายใหม่ 
ระยะที่ 2 

เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนรายใหม่
ได้มไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

- ก่อสร้างขยายเขต
บริการไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ จ านวน
141,960 
ครัวเรือน 

 

6,565 ด าเนินการในพื้นที่
ทั่วประเทศ ยกเว้น
พื้นที่ดูแล ของ 
กฟน. ให้ ราษฎรที่
ยังไม่มไีฟฟ้าใช้ ได้
มีไฟฟ้าใช้ 

- ก่อสร้างขยายเขต
บริการไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรราย
ใหม่แล้ว จ านวน
102,186 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 71.98 

(สถานะ กุมภาพันธ์ 
2565) 

รวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 69,243.71 ล้านบาท 
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โครงการที่คาดว่า
จะลงทุน 

ใน 3 ปีข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการ
ด าเนินการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนา
ระบบส่งและ
จ าหน่าย ระยะที่ 
2 (คพจ.2) 

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 

- ก่อสร้างระบบ
สายส่ง 115 
kV 

- ก่อสร้างสายส่ง
ลูปไลน์  

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22/33 kV 

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรง
ต่ า  

77,334 ด าเนินการในพื้นที่ 
4 ภาค แตล่ะภาค
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 
การไฟฟ้าเขต รวม
ทั้งสิ้น 12 การไฟฟ้า
เขต โดยแต่ละการ
ไฟฟ้าเขตมีการ
ไฟฟ้าจังหวัดอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
 

- คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบโครงการ 
คพจ.2 เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2563 

- ก่อสร้างระบบสายส่ง 
115 kV อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์
แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22/33 kV แล้วเสร็จ 
576.43 วงจร – กม. 
คิดเป็นร้อยละ 5.43 

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า แล้ว
เสร็จ20,5493.01 
วงจร - กม. คิดเป็น
ร้อยละ 38.57 

(สถานะ มีนาคม 2565) 
-  

โครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือน 
ราษฎรรายใหม่ 
ระยะที่ 3 

เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนรายใหม่
ได้มไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

- ก่อสร้างขยาย
เขตบริการ
ไฟฟ้าให้
บ้านเรือน
ราษฎรราย
ใหม่ จ านวน
128,000 
ครัวเรือน 

  

6,500 ด าเนินการในพื้นที่
ทั่วประเทศ ยกเว้น
พื้นที่ดูแล ของ 
กฟน. ให้ ราษฎรที่
ยังไม่มไีฟฟ้าใช้ ได้
มีไฟฟ้าใช้ 

- อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 

โครงการเพิม่
ความสามารถใน
การจ่ายไฟ 
ด้วยสายเคเบลิใต้
น้ าให้เกาะต่างๆ 
ที่มีไฟฟ้าใช้ 

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและ
ความมั่นคงให้การ
จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่
เกาะต่างๆ ซึ่ง 

- ก่อสร้างสาย
เคเบิลใต้น้ า 
22/33 kV  

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายบน
เกาะต่างๆ 

2,507 เพิ่มความมั่นคงใน
การจ่ายไฟฟ้าใน
พื้นที่เกาะต่างๆ ให้
มีความน่าเช่ือถือ 
และรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่

- อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 

ร่าง
ราย
งาน
คว
าม
ยั่งย
ืนข
อง

 กฟ
ภ. 
ปร
ะจ
ําป
ี 25

64



 

 

โครงการที่คาดว่า
จะลงทุน 

ใน 3 ปีข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการ
ด าเนินการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการด าเนินงาน 

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ
และมีอัตราการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้าง
สูง รวมทั้งช่วยลด
ความ 
เสียหายเนื่องจาก
ไฟฟ้าดับ 
(Outage Cost) 

- ปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายบน
เกาะต่างๆ 

เพิ่มมากข้ึนได้อย่าง
เพียงพอ 

โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าให้
พื้นที่เกาะต่างๆ 

พัฒนาระบบไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ และ
ความมั่นคงในการ
จ่ายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้น ของเกาะ
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ
และมีอัตราการ
ขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างสูง 

- ก่อสร้างสาย
เคเบิลใต้น้ า 
22/33 kV  

- ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายบนเกาะ
ต่างๆ 

- ปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายบน
เกาะต่างๆ 

6,630 ก่อสร้างสายเคเบลิ
ใต้น้ าไปยังเกาะ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ และ
ความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าบน
เกาะต่างๆ 

- อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 

รวมงบประมาณโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า 92,971 ล้านบาท 
รวมท้ังสิ้น 162,214.71 ล้านบาท 

 
Planet 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธรุกิจ (3-3) 

จากการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการจ าหน่ายและให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องอาศัยการใช้ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่น าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกสู่สิ่งแวดล้อมและมีส่วนท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญและเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศและระดัับสากลในปัจจุบัน และสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้ง
สภาพแวดล้อม สังคม ประชาชน และความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมองเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมุ่งม่ันแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ก าหนดมาตรการควบคุมให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการการใช้พลังงาน 
ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาหรือช่องโหว่ในการปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือสร้างแนวทางการผลักดันและการควบคุมให้มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท าการพิจารณาผลกระทบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า การส่ง
กระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งแรงสูง จนถึงการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยังท าการสื่อสารการด าเนินการและผลการด าเนินการที่ส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่งเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อีกทั้งมีการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลากหลาย เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินผลและเกิดการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ
ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
เป้าหมายในการด าเนินงาน (3-3) 
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-efficiency ได้

เกณฑ์ระดับ 5 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด เพ่ือแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการใช้ทรัพยากรต่างๆ และความสามารถในการควบคุมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากการด าเนินงานตามนโยบาย Green Office เท่ากับ 200 tCO2e  
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศแบบ

รวมศูนย์ (Chiller) เท่ากับ 579.962 tCO2e  
 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3-3) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ปี 2560 - 2564 มาใช้

ในการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ส าเร็จลุล่วงและสามารถคืนคุณค่าสู่สังคมและประชาชนต่อไปได้ ประกอบด้วย 

1. ยกระดับประสิทธิภาพการบริโภคพลังงานและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร และคู่
ค้าพันธมิตรขององค์กร จนถึงระดับผู้บริโภคไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14045 และตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดไว้ 

2. สร้างความสมดุลของคาร์บอน ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ า (Low-carbon organization) โดย
ใช้มาตรการการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG offset) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

3. ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร และคู่ค้าพันธมิตร เพ่ือสร้างความตระหนักต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ 
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การบริหารจัดการด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธรุกิจ (3-3) 
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพในการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ภายในองค์กรจากกิจกรรมต่างๆ ในการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
สิ่งแวดล้อม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดแผนงานเพ่ือควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยในปี 2564 ถูกก าหนดไว้ที่ระดับ 5 
หรือที่ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Factor X) เท่ากับ 1.0486 

 อีกท้ัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังน าผลการประเมินไปใช้ในการหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระยะถัดไป เพ่ือเป็นข้อมูลในการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐให้ทราบ
ถึงแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบายรวมถึงยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ โดยขอบเขตการประเมินครอบคลุมการด าเนินงานโดยตรงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการให้บริการ
ไฟฟ้าทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ 
 
เกณฑ์วัดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปี 2564 
 

ระดับเกณฑ์ รายละเอียด 
เกณฑ์ที ่1 ค่า Factor X เท่ากับ 0.9980 
เกณฑ์ที่ 2 ค่า Factor X เท่ากับ 1.0120 
เกณฑ์ที่ 3 ค่า Factor X เท่ากับ 1.0242 
เกณฑ์ที่ 4 ค่า Factor X เท่ากับ 1.0364 
เกณฑ์ที่ 5 ค่า Factor X เท่ากับ 1.0486 

 
โดยในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมหลัก จ านวน 11 รายการทรัพยากรที่ใช้ ขณะเดียวกันการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจขององค์กรหรือปริมาณหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (Economic 
Indicator) ควบคู่กัน เพ่ือวัดผลประเมินระดับของค่า Factor X โดยผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ทั้งหมด
ขององค์กรในแต่ละตัวชี้วัดแสดงดังตาราง  

 
ข้อมูลตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รายการ ปริมาณ หน่วย 
ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ จ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีจ าหน่าย 143,899 ล้านหน่วย 
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ข้อมูลตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายการ ปริมาณ หน่วย 

1. การผลิตไฟฟ้าของ กฟภ. น้ ามันดีเซล 8,122,485.33 ลิตร 
2. การบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบ

ไฟฟ้า และวิศวกรรม 
น้ ามันหม้อแปลง 1,683,400 ลิตร 
สาร SF6 (Sulphur Hexafluoride) 480 กิโลกรมั 

3. การผลิตและการใช้เสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้าผลิตเอง 22,542 ตัน 
4. การให้บริการของ กฟภ. กระดาษ A4 132,538 รีม 

กระดาษ Thermal 6,351,278 ฉบับ 
น้ าประปา 1,580,738 ลูกบาศก์เมตร 
ไฟฟ้าส านักงาน (302-1) 142,813,195 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง 
การรั่วไหลของสารท าความเย็น 
(R-12, R-410A, R-134a และ R-32) 

956.76 
กิโลกรมั 

5. การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงใน
ยานพาหนะ 

น้ ามันดีเซลในยานพาหนะ 19,780,029 
ลิตร 

 
ก าหนดนโยบายส านักงานสีเขียว (Green Office)  

นโยบายส านักงานสีเขียวมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทุกคนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนยกระดับมาตรฐานภายในส านักงานให้
มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดอัตราการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการติดตามประเมินผลเชิงบวกที่
เกิดข้ึนตามเป้าหมายของนโยบายเป็นประจ าทุกปี อีกท้ังได้วางเป้าหมายการด าเนินการขยายผลโครงการส านักงาน
สีเขียวให้ครอบคลุมการไฟฟ้าทั่วประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 210 แห่ง จากจ านวน 195 แห่งในปี 2563 

ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท าการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวอย่างครอบคลุม
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ Green Office ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงจัดกิจกรรม Green Day 
เพ่ือสร้างความตระหนักและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธุรกิจของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แก่พนักงานทุกระดับ โดย
องค์ประกอบของนโยบายในปี 2564 ประกอบด้วย 6 ข้อหลัก ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธรุกิจ 
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรทั้ง 11 รายการ ที่เป็นตัวชี้วัดส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยน ามาประเมินและรายงานผลการด าเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือยกระดับแผนการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้นและสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป้าหมายในการ
วัดผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ก าหนดไว้ จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจาก 5 กิจกรรมหลักขององค์กร เท่ากับ 236,079.11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e) ในปี 2564 และสามารถแบ่งขอบเขตของการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 
ได้ (305-1, 305-2, 305-3) ดังแสดงในกราฟ โดยรายละเอียดปริมาณการปล่อยในแต่ละกิจกรรมที่ส าคัญของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแสดงไว้ดังแผนภาพ 

 

x 

 
 

4.3

2.4 2

ปี  2564

ปริมาณการปล่อยก๊ าซเ รือนกระจก (TCO 2E)

 Scope 1 Scope 2 Scope 3

การผลิตและใช้เสาไฟฟ้า, 44,445.03
tCO2e, คิดเป็น 19%

การผลิตไฟฟ้าของ PEA, 
41,697.52 tCO2e, คิดเป็น 17%

การบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้า, 11,364.24 tCO2e, คิดเป็น 5%

การให้บริการไฟฟ้าของ กฟภ., 
84,284.05 tCO2e, คิดเป็น 36%

การใช้น ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ, 
54,288.27 tCO2e คิดเป็น 23%

ผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรมหลัก (TCO2E)
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โดยเมื่อน าผลการประเมินจ านวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ตั้งแต่ใน
รอบปี 2561 พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่
ในปี 2562 จนถึงปี 2564  อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในกิจกรรมปี 2563 – 2564  มีการใช้น้ ามันดีเซลเพ่ือใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าภายในส านักงานทั่วประเทศ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ในทุกๆ ปี PEA  จะมีโครงการ หรือ กิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจก 
เช่น การด าเนินงานด้าน Green Office การติดตั้ง Solar Roof ส านักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ เป็นต้น  

  

 
หมายเหตุ: ในปี 2561 ถึงปี 2563 คิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจาก 6 กิจกรรม คือ การจัดการของเสียของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยในปี 2564 ไม่ได้ท าการประเมิน เนื่องจากเนื่องจากมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมาก และไม่มีนัยส าคัญในการ
ประเมิน  แต่ผลในภาพรวมยังคงมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น  
 
นอกจากนี้จากผลการประเมินในปี 2564 พบว่ากิจกรรมที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

ตามล าดับ ได้แก่  
- ล าดับที่ 1 การให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 36  
- ล าดับที่ 2 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 23   
- ล าดับที่ 3 การผลิตและใช้เสาไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 19  
- ล าดับที่ 4 การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 17 และ 
- ล าดับที่ 5 การบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 5  

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าผลการจัดล าดับดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีค่าลดลงได้ ซึ่งในปี 2564 ได้มีการด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวแล้วใน
กิจกรรมล าดับที่ 1 หรือการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส่วนการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดังกล่าวได้ทั้งหมดจ านวน 6,498.978 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาก 3 กิจกรรมหลัก (305-5) ประกอบด้วย 
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กราฟเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกิจกรรมหลักขององค์กร

การผลิตไฟฟ้าของกฟภ. การบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

การผลิตและการใช้เสาไฟฟ้า การให้บริการของ กฟภ.

การใช้น ้ามันเชือ้เพลิงในยานพาหนะ การจัดการของเสีย

236,079.11 (tCO2e) 228,201.64 (tCO2e) 220,951.55 (tCO2e) 221,498.45 (tCO
2
e)  
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• การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ านวนทั้งหมด 204 
แห่ง ซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จ านวน 1,255.848 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้จ านวน 1,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• การด าเนินงานภายใต้นโยบายส านักงานสีเขียวซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จ านวน 
5,234.13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้จ านวน  200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลโครงการครอบคลุมการไฟฟ้าทั่วประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 200 แห่ง 
จากเป้าหมายที่วางไว้จ านวน 210 แห่ง 

• การด าเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) ซึ่งสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จ านวน 755.60 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้จ านวน 579.962 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า     

และเมื่อท าการค านวณค่า Factor X หรือประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2564 พบว่ามีค่าเท่ากับ 626,792 หน่วย / 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กล่าวคือ 
การจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 626,792 หน่วย ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเม่ือเปรียบเทียบจากการ
ด าเนินกิจกรรมด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2561 (ปีฐาน) กับปี 2564 แล้วนั้น พบว่า ในปี 
2564 สามารถด าเนินการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าในปี 2561 โดยคิดเป็น 1.0522 เท่า และจากการด าเนินงาน
ตามแนวทาง ISO 14045 ในส่วนของกระบวนการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจและการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ของสคร. ในเกณฑ์ระดับ 5 ที่ก าหนดค่า Factor X ไว้เท่ากับ 1.0486 

 
การวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต (3-3) 

จากผลการด าเนินงานในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าผลการประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) มาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการ โดยแผนงานการลดก๊าซเรือน
กระจกปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้  

 

แผนงานการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรอบปี 2565 
เป้าหมายปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ที่สามารถลดได้ (tCO2e) 
1. การปรับเปลี่ยนน้ ามันยานพาหนะของ PEA ให้ใช้น้ ามัน E20 E85 และ B10 

จ านวน ร้อยละ 50 ของปริมาณยานพาหนะของ PEA 
2,000 

2. การด าเนินงานของนโยบาย Green Office 1,000 
รวมปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 3,000 
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13 เกี่ยวกบัรายงานฉบับนี้ 
ที่มาของรายงาน (2-3) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนเป็นประจ าทุกปี และต่อเนื่องเป็นฉบับที่  5 
โดยรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจ าปี 2564 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพ่ือ
เปิดเผยผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ังแวดล้อม โดยมีรอบการ
รายงานแบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึ ง 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้น าแนว
ทางการรายงานของกลุ่มธุัรกิจไฟฟ้า (Electric Utilities: EU) ขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล 
(Global Reporting Initiative: GRI) เพ่ือให้การรายงานนั้นมีความชัดเจนและสอดคล้องต่อการด าเนินธุรกิจเพ่ิม
มากขึ้น 

นอกจากนี้เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เชื่อมโยงการ
ด าเนินงานเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ และรวบรวมมาแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ 

 
ขอบเขตการรายงาน (2-2) 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ แสดงข้อมูลและผลกระทบจากการด าเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุัณค่า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุัมทั้งส านักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้า สถานี
ไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยผลการด าเนินงานนี้จะไม่รวมบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 
การให้ความเชื่อม่ันต่อรายงาน 

คณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบต่อของข้อมูลที่ส าคัญที่ถูกเปิดเผยในรายงานฉบับนี้ เพ่ือให้
เนื้อหาของรายงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (2-14) 

นอกจากนี้ในรายงานฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) 
เข้ามาตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดท ารายงาน (External Assurance) เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือของรายงาน และสอดคล้องตามแนวทางการรายงานของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards (2-5) 
การยกระดับคุณภาพของการรายงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจ าปี 
2564 ผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน โดยความคิดเห็นดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะน ามาวิเคราะห์ 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาและยกระดับการจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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การสอบถามข้อมูล 
หากมีข้อสงสัยหรือค าแนะน าเพ่ิมเติม สามารถติดต่อฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ส านักงานใหญ่ อาคาร LED 
ที่อยู่: เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

 
   

   
 

อีเมล: analysis.csr@pea.co.th
โทรศัพท:์  0  2590  9916 
โทรสาร:  0  2590  9919
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