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สารผู้ว่าการ PEA [102-14] 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหาร KEEN 14 สานงานเดิม     
เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำทุนมนุษย์ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นการปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กร “Digital Utility”    
โดยในปี 2562 PEA ขับเคลื ่อนการดำเนินงานด้วย 5 เป้าหมายหลัก  และเกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญ       
(Key Change) เพ่ือส่งต่อประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อาท ิ

การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation) โดยการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
เมืองพัทยา โครงการสนับสนนุการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลติดตามงานจัดระเบียบสายสื่อสาร 74 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น 

การเชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) โดยการให้บริการที่ดีและมีรูปแบบ      
การให้บริการใหม่ๆ ที่สะดวกในการใช้งาน และรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ ยนไป ได้แก่ การสื่อสารผ่าน
ช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (PEA Unified Communication) เป็นต้น 

การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ (Next Generation Enterprise) โดยการปรับปรุงข้อมูลจำนวนมาก
ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วองค์กรให้เป็นระเบียบและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด เพื่อรองรับการบริหารจัดการ     
ที่เป็นระบบในอนาคต ได้แก่ โครงการ Data Cleansing ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบติดตามผล        
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญ (Corporate Data Center: CDC) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ เป็นต้น 

การเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต (Workforce of the Future) โดยการสื่อสารให้พนักงาน
เข้าใจถึงเหตุผลในการปรับตัวและการปรับวิธีคิด เพิ่มทักษะให้กับพนักงานให้เชี่ยวชาญการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แผนงานเสริมสร้างค่านิยมโดยผู้บริหารระดับสูง โครงการพัฒาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ด ี(CG-eSYSTEM) การจัดตั้ง PEA Innovation Hub เป็นต้น 

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) โดยการพัฒนาธุรกิจ และเครือข่ายดิจ ิทัล      
เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต ได้แก่ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า    
(EV & Charging station) โครงการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Advanced Patrolling System 
Application) โครงการ PEA Solar Hero Application เป็นต้น 

นอกจากการดำเนินงานดังกล่าว PEA ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบด้านความยั่งยืน 
ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอันเป็นพื้นฐานสำคัญ ควบคู่ไปกับ
การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ศึกษาความต้องการและกำหนดโครงสร้างของแผนแม่บทด้านการพัฒนา 
ความยั ่งย ืนของ กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567 ขึ ้น เพื ่อให้องค์กรมีทิศทางเชิงกลยุทธ์ที ่ช ัดเจนสำหรับ               
การดำเนินงานด้านความยั ่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยทิศทางเชิงกลยุทธ์มุ ่งเน้นการส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ        
ต่อสังคม (CSR) สู่การดำเนินกิจการเพ่ือสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม (CSV) เพ่ือส่งต่อคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างแท้จริง  

ในปีที่ผ่านมา PEA ได้สร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายมิติจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
ยืนยันความสำเร็จได้ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2562       
รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (3 ปีซ้อน) รางวัลการดำเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (3 ปีซ้อน) 
รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่ น 



ประเภทชมเชย รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า 
ในงาน International CSR Summit ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากการประกวดในเวที 
“The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นต้น 

ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งม่ัน PEA จะยังคงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชน และพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม) 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

 จากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร ส่งผลให้ กฟภ. ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ กฟภ. ได้รับในปี 
2562 ได้แก่ 
 
รางวัลระดับประเทศ 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้แก่ 
- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2562  
- รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (3 ปีซ้อน) 
- รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (3 ปีซ้อน) 
- รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประจำปี 2562 ประเภทเชิดชูเกียรติ 
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย (2 ปีซ้อน) 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และนำองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

2. รางวัลดีเด่น ด้านผู ้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในงาน  Thailand Energy 
Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานมาใช้ในองค์กร และส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น......โดย กฟภ. ได้รับรางวัลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานแก่ประชาชน ดำเนินการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการพลังงานให้บ้านพักอาศัย สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด, โครงการรถสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกในเชียงใหม่, โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อาทิ โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรัฐวิสาหกิจชุมชน, 
โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยกว่า 39 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้ง
จัดทำสื่อความรู้การอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเผยแพร่ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

3. รางวัลประกาศเกียรติคุณ และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact: GECC) ประจำปี 2562 จากสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นถึง
ความมุ ่งมั ่นในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการประชาชนตามมาตรฐาน  GECC …..โดย
สำนักงานของ กฟภ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 149 
แห่ง จากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 340 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้ 
- ภาคเหนือ 47 แห่ง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง 
- ภาคกลาง 38 แห่ง 
- ภาคใต้ 40 แห่ง 

4. รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ (Super Brands) ประจำปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างการ
รับรู้ต่อแบรนด์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความประทับใจ และการบริการที่ดีเลิศของ กฟภ. 



.....โดย กฟภ. ได้รับการโหวตเพ่ือรับรางวัล Super Brands ประจำปี 2561 ภายใต้กลุ่มวิจัยการตลาด
ประเภท “แบรนด์องค์กร” ที่จัดขึ้นโดยซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทย หน่วยงานด้านการวัดและ
ประเมินความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ ที่วิจัยการตลาดผ่านผู้บริโภคท่ัวประเทศ จำนวน 15,000 ราย 
นักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ,500 ราย รวมไปถึงคณะกรรมการอิสระต่างๆ เพ่ือ
สำรวจและประเมินความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ในประเทศไทย  

5. รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident 
Campaign 2019) ระดับแพลตทินัม 1 แห่ง ระดับเงิน 5 แห่ง ระดับทองแดง 59 แห่ง และระดับต้น 
162 แห่ง จากสถาบันการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(องค์การมหาชน)…..โดย กฟภ. ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น
ศูนย์ (Zero Accident Campaign) และส่งเสริมให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถ
ป้องกันได้ 

6. รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G-
Green ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 45 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 2 แห่ง 
และรักษาระดับการต่ออายุได้ จำนวน 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 62 แห่ง พร้อมทั้งรางวัลเกียรติคุณ ที่ให้
ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความ
ทุ่มเทในการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร การลด
การเกิดของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม.....โดย กฟภ. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีสำนักงานการ
ไฟฟ้าที่ได้รับรางวัล G-Green มาแล้วจำนวน 101 แห่ง 

7. รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) ประจำปี 2562 สาขาบริการภาครัฐ 
สะท้อนถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ……โดย กฟภ. ได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้ 
- รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “Integration of Maintenance 

Innovation (IMI)” ซึ่งเป็น Platform Process Innovation ที่บูรณาการงานบำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าเช ิงป ้องกัน โดยใช ้โปรแกรมดึง  Data จาก Application Partners ได้แก่ APSA, SA 
Records, MARIS, MARS Monitoring System for SCADA, Feeder Health Management 
(FHM), Head Hunter เป็นต้น และ Software หลักขององค์กร ได้แก่ SAP, GIS, SCADA เป็น
ต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Machine Learning มาทำการวิเคราะห์ปัญหา เพื ่อนำไปสู ่การ
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแม่นยำ ลดขั้นตอน แรงงานคน และระยะเวลาในการดำเนินงาน  
นอกจากนี้ ยังสามารถทำการตัดสินใจแทนคนได้ในรูปแบบ  Health Index และ Condition 
Baseline ของระบบไฟฟ้าแต่ละวงจรจำหน่าย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการป้องกันและแก้ไขก่อน
การเกิด Breakdown ในระบบไฟฟ้า 

- รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “พัฒนากระบวนงานจดหน่วยผู้ใช้ไฟราย
ใหญ่ที่มิใช่มิเตอร์ AMR ด้วย Mobile Application DTM และการตรวจสอบหน่วยด้วย Web 
Application DTW” เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนงานจากการจดหน่วยด้วยกระดาษ เป็นการจด
หน่วยด้วย Mobile Application DTM และทำการตรวจสอบหน่วยด้วย Web Application 
DTW เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจดหน่วยพิมพ์บิลของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โดย ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 



- รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “การพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน 
Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus” เพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของ 
กฟภ. ผ่านทาง Mobile Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุก
เวลา ตลอด  24 ชั่วโมง 

- รางวัลชมเชย จากผลงาน “โครงสร้างเสาขึ้นสายเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี เพื่อลดขนาดพื้นที่
ก่อสร้าง” และผลงาน “ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์” 

8. รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2019) 
ระดับ Silver Award จากโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดพลังงาน
ไฟฟ ้าด ้ วย  PEA CCSR” จากสมาคมการจ ัดการงานบ ุคคลแห ่ งประเทศไท ย  (Personnel 
Management Association of Thailand: PMAT) สถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

9. รางวัลชนะเลิศ ประเภท Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท 
ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน)  จากสมาคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

10. รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award 2019) จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนถึงการ
เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน โดยได้นำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global 
Reporting Initiative) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร 
ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่งแสดงถึง
จุดยืนของ กฟภ. ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 

 
รางวัลระดับนานาชาติ 

1. รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จัดโดยบริษัท 
Business Media International ประเทศมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเอเชีย 

2. รางวัล 5 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน ในเวทีนานาชาติ The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva 2019 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้แก่ 
- รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรางวัล Special Prize on Stage จากสถาบัน Korea Invention 

Promotion Association ในสาขาสิ่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์ จากผลงาน PEA Solar Hero 
Application แอปพลิเคชั่นสำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop แบบครบวงจร ผลงานจากกลุ่มนัก
ประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่ 

- รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “วูเซลา” (Vuzala Cable Cutter Operate with Cordless) 
เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟแบบใช้สว่านไร้สาย ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จงัหวัดพิษณุโลก 

- รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเครื่องมือจัดระเบียบสายสื่อสาร (Safety Keep Communication 
Lines Tools) ผลงานจากกล ุ ่มน ักประด ิษฐ ์  ส ังก ัดการไฟฟ้าส ่วนภูม ิภาค เขต 2 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 



- รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานเครื่องกว้าน 3 ลูก สำหรับพาดสายไฟ (Triple Drum Winch 
for String Cable Machine) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่ 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
คิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจในอนาคต 

3. รางวัล 7 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน ในเวทีนานาชาติ The International Trade Fair-Ideas, 
Inventions and New Products (iENA2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ 
- รางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษของประเทศอิหร่าน  (FIRI Award) จากผลงานสิ่งประดิษฐ์

ตู้ควบคุมโหลดเบรกสวิตซ์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์ (Universal Remote Control Switch 
(RCS) Control Unit) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาค
กลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเครื่องหมุนรีลสายไฟ (แบบเคลื่อนย้ ายอิสระ) พร้อมขาตั้งรีลสาย 
(แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม) (Cable Reel Spinner (Moveable Type) with Automatic Cable 
Reel Supporter) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่ 

- รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษของประเทศจีน CAI Award Invention & Innovation จาก
ผลงานเครื่องมือ ปลด - สับ สวิตช์แรงต่ำ (Low Tension Switch Grip Head and Remover 
Tool) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 

- รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษของประเทศอินโดนีเซ ีย (Indonesia Invention and 
Innovation Promotion Association) จากผลงาน “วูเซล่า” เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟแบบใช้
สว่านไร้สาย (Vuzala Cable Cutter Operate with Cordless) ผลงานจากกลุ ่มนักประดิษฐ์ 
สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
คิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจในอนาคต 

4. รางวัล 4 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน ในเวทีนานาชาติ SEOUL International Invention Fair 
2019 (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ 
- รางวัลเหรืยญทอง จากผลงานระบบพยากรณ์อากาศสำหรับ กฟภ. (PEA Weather Forecast) 

ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 
- รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานโปรแกรมแอปพลิเคชันบันทึการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยสายตา 

(Advanced Patrolling System Application: APSA) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสาย
งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1 

- รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานระบบ GIS เพื่อการจัดการไฟฟ้าดับในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (GIS 
for Outage Management in case of Disaster Event) ผลงานจากกลุ ่มนักประดิษฐ์ สังกัด
สำนักงานใหญ่ 

- รางวัลพิเศษจาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 
จากผลงานโปรแกรมวิเคราะห์เพื่อระบุหาจุดเกิด Fault (Searching Fault Location Analysis: 
SFLA) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จังหวัดอุบลราชธานี 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
คิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มุ่งเน้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

5. รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทุนทรัพยากร จาก
โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit 2019 ณ ประเทศไต้หวัน 



สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอก
ย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่เติบโตร่วมกับสังคม โดย กฟภ. ได้ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่าง
ไฟฟ้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถ 
และความชำนาญการในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื ้องต้นภายในครัวเรือน สนับสนับการดูแลระบบ
จำหน่ายของ กฟภ. แบบจิตอาสา ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธุรกิจของ กฟภ. 

ธุรกิจของ กฟภ. 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. [102-1] เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

[102-5] ดำเนินธุรกิจในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในเชิงการให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า และการให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าของ กฟภ. ได้แก่ งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ งานตรวจสอบ
ซ่อมแซมและงานบำรุงรักษา งานให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น [102-2] 

วิสัยทัศน์ 
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 
ภารกิจ 

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ค่านิยม 
 ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

 
ห่วงโซคุ่ณค่าของธุรกิจ กฟภ. [102-9] 

 
 



ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายพลังงงานไฟฟ้า  
เป็นธุรกิจการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบเครือข่ายของผู้ผลิตไฟฟ้า จำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่มีการแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ 
ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการพลังงานไฟฟ้า 
 ธุรกิจเสริม : เป็นธุรกิจให้บริการ เพื ่อสนับสนุนงานให้บริการพลังงานไฟฟ้าทั ้งในและ
ต่างประเทศ หรือสนับสนุนลูกค้าของ กฟภ. ได้แก่ งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า งานตรวจสอบซ่อมแซม
และบำรุงรักษา งานให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 ธุรกิจใหม่ : เป็นธุรกิจให้บริการต่างๆ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 
ธุรกิจการให้บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งในด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัด
การพลังงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ ธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลัง
มิเตอร์ ได้แก่ Solar Rooftop, บ้านอัจฉริยะ (Smart home), รถไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV & Charging Station) เป็นต้น  
ธุรกิจการบริหารจัดการในการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน 

เป็นธุรกิจที่ กฟภ. ใช้ความเชี่ยวชาญในระบบจำหน่ายไฟฟ้า มาดำเนินธุรกิจในส่วนของการ
บริหารจัดการในการซื ้อขาย/แลกเปลี ่ยนพลังงาน พัฒนาและให้บริการช่องทางในการซื ้อขาย/
แลกเปลี่ยนพลังงาน พัฒนาและดูแลระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้า, Prosumer และ 
Energy Storage ตามจุดต่างๆ และบริหารจัดการพลังงานให้มีความสมดุล มีประสิทธิภาพภายใต้
ต้นทุนที่เหมาะสม 

 ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยบริษัทในเครือ [102-45] 
 เป็นธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ดำเนินการโดย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 
หรือ PEA ENCOM ที่จะเป็นผู้ลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจพลังงานแบบการถือหุ้นรายย่อย มี
บทบาทหลักในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน การดำเนินงาน และการบริหารพอร์ตการลงุทน 
(Investment Portfolio) 

PEA ENCOM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อดำเนินธุรกิจ
ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าและการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมี กฟภ. เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100,000,000 บาท 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,891,283,750 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความย่ังยืน [102-18] 
ปี 2562 กฟภ. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการจัดตั้งสายงานธุรกิจขึ้น [102-10] 

เพื่อให้เหมาะสมต่อการบริหารงาน พร้อมรองรับต่อการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจใหม่ และสอดคล้องกับ
ภารกิจปัจจุบันของ กฟภ. 

 
 
พื้นที่ให้บริการ 

กฟภ. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10220 
[102-3] และรับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 74 จังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมุทรปราการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของพ้ืนที่ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร [102-
4] 

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

สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 3 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำเภอ จำนวน 42 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขา จำนวน 86 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำนวน 120 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จำนวน 125 แห่ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 3 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำเภอ จำนวน 45 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขา จำนวน 85 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำนวน 189 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จำนวน 118 แห่ง 
 
 



ภาคกลาง 
สำนักงานใหญ่ 
สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 3 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำเภอ จำนวน 64 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขา จำนวน 52 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำนวน 64 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 13 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จำนวน 272 แห่ง 

ภาคใต ้
สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 3 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัด/อำเภอ จำนวน 44 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขา จำนวน 62 แห่ง 
สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย จำนวน 93 แห่ง 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง 
สถานีไฟฟ้า จำนวน 111 แห่ง 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า [102-6] 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
ปี 2559 
(ราย) 

ปี 2560 
(ราย) 

ปี 2561 
(ราย) 

ปี 2562  
(ราย) 

บ้านอยู่อาศัย 16,739,341 17,101,498 17,450,080 17,815,865 
พาณิชย์ 1,595,770 1,667,814 1,699,324 1,435,732 
อุตสาหกรรม 34,808 35,699 37,370 36,195 
อ่ืนๆ 524,000 555,768 579,256 905,298 
รวมทั้งสิ้น 18,893,919 19,360,779 19,766,030 20,193,090 

 
ข้อมูลองค์กร [102-7] 

จำนวนพนักงาน และลูกจ้าง 
  พนักงาน กฟภ. 29,084 คน และลูกจ้าง 5,861 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

หน่วยจำหน่าย  
ไฟฟ้าสูงสุดท่ีจำหน่าย

ได้ 
ปี 2559 

(ล้านหน่วย) 
ปี 2560 

(ล้านหน่วย) 
ปี 2561 

(ล้านหน่วย) 
ปี 2562 

(ล้านหน่วย) 
ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่
จำหน่ายได้ 

129,673 132,401 134,661.55 135,301.43 

การเป็นสมาชิกองค์กร [102-12] [102-13] 
กฟภ. ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และได้นำ

ข้อกำหนด กรอบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานและหลักการทั้งภายในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO 
ERM มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO/IEC 22301) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาตรฐานการ
รายงานสากล (GRI Standards) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 
SDGs) เป็นต้น 

นอกจากนี้ กฟภ. ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งต่อคุณค่าให้กับชุมชน
และสังคม ดังนี้ 

การดำเนินงานหลัก (ระบบจำหน่าย) ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE Thailand) สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า



แห่งประเทศไทย (TESIA) Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) คณะกรรมการ
ปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า เป็นต้น 

การดำเนินงานด้านอื่นๆ ได้แก่ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 



การกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความย่ังยืน 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] :  

กฟภ. ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ไว้ในยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กร คือ SO1 : ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
สากลของ UN SDGs กรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI และมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD เพ่ือเป็นการแสดงถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” ที่กำหนดให้บุคลากรทุกระดับประพฤติตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม (TRUST+E) อย่างเคร่งครัดและ
สม่ำเสมอ   

นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้มุ่งม่ันพัฒนากรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้ประกาศใช้นโยบายด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ด ีและแนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [102-16] เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งม่ันขององค์กร
ที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่กำกับดูแล มอบนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้าน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานในปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
ดำเนินธุรกิจตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดย
ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
มีมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ รวมทั้งเป็นที่
ยอมรับในด้าน

- ยกระดับเจตจำนงในการ
บริหารตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 

- เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม 
และวัฒนธรรมด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 

- พัฒนามาตรฐาน 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญ
ในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ ปี 2562 (No Gift Policy) เพ่ือ
แสดงถึงเจตนารมณ์ของ กฟภ. ในการ
ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการ
รับสินบน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

- ประกาศใช้นโยบายด้านกำกับดูแล
กิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติส่งเสริม

- ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and   
Transparency Assessment : 
ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ป ี2562 
กฟภ. มีคะแนนประเมินร้อยละ 
92.19 (Rating Score ระดับ A) 

- ผลการประเมินการตระหนักรับรู้
และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแล

- วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ กฟภ. และ
ทบทวนรูปแบบการดำเนินงาน
ในภาพรวมที่สอดคล้องตาม
เกณฑ์การประเมินฯ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ  
“CG - eSystem” มา



ภาพลักษณ์ขององค์กร
ในมุมมองสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการและกลไกป้อง
ปราม ติดตาม ตรวจสอบ 
และลงโทษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  

ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (7 
มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ) เพ่ือให้ 
ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น
ขององค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุก
รูปแบบ 

- การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตาม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
และจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องปรามการ
ทุจริตซึ่งได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของ
องค์กร   

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนฯให้คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมรับทราบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เป็นประจำทุกไตรมาส 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
(Soft Control) เพ่ือเป็นการปลูก
จิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยม “ทันโลก 

กิจการที่ดีฯ (CG Testing) เท่ากับ
ร้อยละ 95.50 เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 
2561 ซึ่งมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 
90.85 

- ผลการลงนามรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (CG 
Acknowledgement) ของผู้บริหาร
และพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 94.28 

- คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของ กฟภ. รายงานการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) กรณีรายงานประจำปี 
ครบร้อยละ 100 ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2559 – 
2562) [102-25] รวมทั้ง กฟภ.ยังได้
พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงาน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ 
กฟภ. (COI Reporting) ทั้งของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและอำนวยความ
สะดวกในการติดตามข้อมูล 

ประยุกต์ใช้ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการดำเนินงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กฟภ. รวมทั้งจัดทำระบบ
การแสดงผลในรูปแบบ 
Realtime Dashboard ให้งาน
ด้านนี้ 
เห็นผลเป็นรูปธรรม 

- ยกระดับการดำเนินงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

- ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต  

- ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

- ประเมินระบบงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งระบบ 
ในรอบ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนารูปแบบของ
เกณฑ์การประเมินผล
มาตรฐาน และตัวชี้วัดต่างๆ  
ทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล  



บริการดี  
มีคุณธรรม” และการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร 

- แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบด้าน 
Compliance Unit  
เพ่ือติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำ/
พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
ภายนอก รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการตอบ
ข้อซักถาม/ชี้แจง เสริมสร้างความรู้ให้แก่
ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือลดความเสี่ยงด้าน 
Compliance ขององค์กร  

- เข้าร่วม “โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” ของสำนักงาน 
ป.ป.ช. โดยนำผลการประเมินในปีที่ 
ผ่านมา มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap 
Analysis) เพ่ือจัดทำเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของ PEA 
บนฐานข้อมูลของสำนักงาน 

- ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft 
Control)  จำนวน 6,474 คน 
(มากกว่าค่าเป้าหมายจำนวน 2,474 
คน) ทั้งนี้ มีการให้หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม Soft Control ประเมินผล
ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม (Pre-
test/Post-test) โดยภาพรวมทั่ว
ประเทศมีผลการประเมิน Pre-Test 
ร้อยละ 63.44 และ Post-Test ร้อย
ละ 85.47 

- จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทาง
วินัย (กรณีทุจริตประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง)  
คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวน
พนักงานทั้งหมด (ลดลงต่อเนื่อง 3 
ปี) 

- การตอบสนองข้อร้องเรียน 
• ข้อร้องเรียนทั่วไป  

ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ  
(ร้อยละ 100) 



คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
รวม 675 แห่ง 

- นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบ
สารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(CG e-System) ประกอบด้วย 
1) ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้
การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้าน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing)  
2) ระบบการรายงานการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ของ กฟภ. (COI Reporting)  
3) ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี  
(CG Acknowledgement) 

- แผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพ่ือร่วมมือในการเฝ้า
ระวัง สอดส่อง ดูแล ป้องกัน และแจ้ง
เบาะแสหากพบเห็นการทุจริตจากการให้
หรือการรับสินบน โดยในปี 2562ได้นำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง

• ข้อร้องเรียนทั่วไป 
ปิดได้ภายใน 30 วัน  
(รอ้ยละ 99.87) 

• ข้อร้องเรียนทั่วไป  
ปิดได้ภายใน 15 วันทำการ  
(ร้อยละ 85.07) 

- การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สร้างกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ 
กฟภ. ประกอบด้วย 8 ระบบงานที่
สำคัญ ได้แก่  
(1) ระบบการรายงานและติดตาม
ประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน  
(2) ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)  
(3) ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลงเฉพาะราย  
(4) ระบบควบคุมงานจ้างเหมา  
(5) ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโปร่งใส  
(6) ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 
(สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- 
บาท  



กระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ.  

- โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) สำหรับโครงการที่มี
มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพ่ือเป็น
การยกระดับความโปร่งใส สร้างความ
เชื่อมั่น และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ซึ่ง กฟภ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 

(7) ระบบสรุปรายงานให้บริการ
ลูกค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน 
P3 : 
การขอใช้ไฟ  
(8) ระบบการประเมินผลลูกค้าผ่าน
ระบบ Customers’ Smile 
Feedback 

- รางวัลแห่งความภูมิใจ 
• รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจำปี 2562” ด้าน “การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ดีเด่น” (ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน) ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่า กฟภ. ยังคงรักษา
มาตรฐานการดำเนินงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และท่ีเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก  

• รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้ง
ที่ 9 (NACC Integrity 
Awards)  
ของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   

 
 



ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจทีไ่ด้รับการสื่อสารนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต [205-2] 
ประเภท จำนวนผู้ได้รับการสื่อสารนโยบาย และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร 
สัดส่วนร้อยละ 

คณะกรรมการ 14 100 
พนักงานจำแนกตามพ้ืนที่ 
ส่วนกลาง 3,755 97.38 
ภาคเหนือ 5,495 94.69 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,344 93.27 
ภาคกลาง 6,492 91.89 
ภาคใต้ 5,233 95.98 
พันธมิตรทางธุรกิจ 
คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ 2,298 96.84 

 
ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน ที่ได้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต [205-2] 

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวกับ
การต้านทุจริตขององค์กร 

สัดส่วนร้อยละ 

คณะกรรมการ 9 64.28 
พนักงานจำแนกตามพ้ืนที่ 
ส่วนกลาง 2,302 59.70 
ภาคเหนือ 917 15.80 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,532 22.53 
ภาคกลาง 1,031 14.59 
ภาคใต้ 692 12.69 

 



เหตุการณ์ทุจริต  
ในปี 2562 กฟภ. ไม่มีคดดีความที่องค์กรถูกฟ้องร้องจากการทุจริต และไม่มีเหตุการณ์ทุจริตที่เป็นเหตุให้คู่ค้าบอกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา แต่มีเหตุการณ์ทุจริตที่

เกิดข้ึนภายในองค์กร 7 กรณี ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสาร จำนวน 4 ราย และการเบียดบังทรัพย์ของทางราชการมาเป็นของตน จำนวน 3 ราย โดย กฟภ. ลงโทษไล่ออกจาก
งาน 4 ราย และลงโทษปลดออกจากงาน 3 ราย [205-3] 

ในส่วนของผลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนๆ ด้านเศรษฐกิจและสังคม กฟภ. ไม่มีการดำเนินงานที่ถูกฟ้องคดี เสียค่าปรับ หรือได้รับโทษอ่ืน รวมถึงไม่มีกรณี
พิพาทท่ีต้องดำเนินการผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว [419-1]



การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
กฟภ. มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกฝ่าย โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการการรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ติดตามผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

ประเภทของข้อร้องเรียน 
ข้อร้องเรียนด้านบริการ  

แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ คุณภาพไฟฟ้า การให้บริการ การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า 
พฤติกรรมพนักงาน การถูกงดจ่ายไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

ข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบ  
แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการด้านทรัพยากร
บุคคล กระบวนการด้านงานบริการ กระบวนการด้านการเงิน และการประพฤติมิ
ชอบ/ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการรับฟังเสียงของลูกค้า 
การรับฟังเสียงลูกค้าทางโทรศัพท์ - 1129 PEA Call Center 

- โทรศัพท์สำนักงาน 
การรบัข้อมลูจากส่วนราชการ - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. (ศปท.

PEA) 
- หน่วยงานกำกับดูแล 
- ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
- สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 

(www.1111.go.th) 
- เอกสารจากผู้ร้องเรียนส่งตรงที่สำนักงาน 

การร ับฟ ังล ูกค ้าทางส ื ่อมวลชน และส ื ่อส ังคม
ออนไลน์  

- Facebook, Twitter, Instagram, Youtube  
- Website กฟภ. 
- E-mail 
- Mobile Application 
- IA/IR Chat 

การรับฟังด้วยการปฏิสัมพันธ์ - ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน 
- จัดกิจกรรมรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
กฟภ. กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนในคู ่มือเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนของ กฟภ. โดยระบุไว้ว่า ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส จะต้องปกป้องข้อมูลผู้
ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหาย และใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส พยานและบุคคล
ที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมซึ่งอาจมาจากการ้องเรียน 
การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น 

 
 
 
 

http://www.1111.go.th/


กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



การบริหารจัดการความเสี่ยง และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร [103-2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟภ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ในการกำกับ
ดูแล ควบคุม การนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานผลให้
คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส [102-31] โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 
(ฝบส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ประสานงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกสายงาน 
ซึ่งมีรองผู้ว่าการ (รผก.) ของแต่ละสายงานเป็นประธาน และเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให้
ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

 แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ [102-15] 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมทั้งความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้

องค์กรตอบสนองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็ว องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวทั้ งในเรื ่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพื ่อสนับสนุนการขับเคล ื ่อนนโยบาย รวมถึง
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  และส่งผลให้
องค์กรมีการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  

นอกจากนี้ แนวโน้มของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) และผลิตเพื่อซื้อและขาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ กฟภ. 

ผู้ว่าการ 

สำนักตรวจสอบภายใน 

สำนักผู้ว่าการ /  
ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงฯ ทุกสายงาน 

สายงานในสังกัด 

ติดตามผลการบริหาร 
ความเส่ียงของ กฟภ. 

สอบทานการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม
ภายในของ กฟภ. และ
ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะ
กรรมการบริหารความ
เส่ียง และ
คณะกรรมการ กฟภ. 

กำกับดแูลให้มีการบูร
ณาการระหว่างการ
กำกับดแูลกิจการที่ดี 
การบริหารความเส่ียง 
และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

สอบทานการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม
ภายในของ กฟภ. และ
ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะ
กรรมการบริหารความ
เส่ียง และ
คณะกรรมการ กฟภ. 

สอบทานการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม
ภายในตามแผนการ
ตรวจสอบที่จัดทำจาก
ฐานความเส่ียง 

- ประเมินความเส่ียง 
และบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรและสาย
งาน 
- จัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียงระดับองค์กร
และสายงาน 
- ติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรและสายงาน 

- กำหนดแนวทาง / คู่มือการบริหารความเส่ียง 
- ประสานงานกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการจัดทำ
แผนและติดตามผลการบริหารความเส่ียง 
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- สื่อสารทำความเข้าใจและประชาสัมพนัธ์เร่ืองการบริหารความเส่ียง 
- ประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 



ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง (Peers-to-Peers) มากขึ้น ประกอบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกของรัฐบาล ที่กำหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มากขึ้นใน
อนาคต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของหน่วยจำหน่ายของ กฟภ. ในอนาคตอันใกล้ 

จากปัจจัยข้างต้น นับเป็นความท้าทายของ กฟภ. ที่นำมาสู่กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ควบคู่
ไปกับการพิจารณาความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน 
การบริการลูกค้า และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน และสนองตอบต่อ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้ กฟภ. อย่างยั่งยืน 

  
  



ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] :  
กฟภ. ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนปรากฎการณ์การเกิดขึ้นของ

เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในธุรกิจพลังงาน (Disruptive Innovation) และปัจจัยด้านต้นทุนและราคาพลังงานที่เป็นตัวกำหนด
ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ  

กฟภ. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความ
รุนแรง และลดมูลเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า กฟภ. จะมีการปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย : 

- ลดโอกาสและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร 
กลยุทธ์ : 
- บริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM เพ่ือให้เกิดความสมดุลและเติบโตอย่างยั่งยืน 
- สนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 
การเชื่อมโยง หรือตอบสนองต่อ UN SDGs : เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and justice strong institutions) 
การบริหารจัดการ [103-2] : 
- กฟภ. นำมาตรฐาน COSO ERM แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด และมาตรฐาน ISO 22301 มาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง และพัฒนาการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กร โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน [102-16] เพ่ือ
เป็นข้อปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ 

- สื่อสารทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผลการดำเนินงาน : 

กฟภ. บริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ ขององค์กร ตามแนวทางของ COSO ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ เพ่ือให้สามารถประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมดำเนินการได้ตาม Risk 
Appetite และ Risk Tolerance ที่กำหนด ดังนี้ 

 



ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ในอนาคต 
[103-3] 

ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ [102-15] 
การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม 
 

- มีแผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Technical Loss และ 
Non-Technical Loss ที่ชัดเจน 

- มีการใช้โปรแกรม U_CUBE ในการ
วิเคราะห์เป้าหมายในการตรวจสอบ
มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย และใช้
โปรแกรม AMR Monitoring System 
ในการวิเคราะห์เป้าหมายในการ
ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 

- หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss) อยู่
ที่ร้อยละ 5.37 ซึ่งต่ำกว่าค่า Risk 
Tolerance (RT) ที่ร้อยละ 0.09 

- ปัญหาเรื่องหน่วยสูญเสีย บางครั้ง
พบว่าเป็นผลมาจากการอ่านหน่วย
ผิดพลาด ปัจจุบัน กฟภ. จึงได้เริ่ม
ดำเนินโครงการระยะยาว ในการ
ติดต้ัง Electronic Meter แทน
มิเตอร์จานหมุน เพ่ือแก้ปัญหา
เรื่องการจดหน่วยผิดพลาด 

การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - กำหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สินทรัพย์ของหม้อแปลงระบบจำหน่าย 

- จัดทำกลยุทธ์ในการบำรุงรักษาเชิง
ประเมินสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
กำลัง 

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 
(ROA) อยู่ที่ร้อยละ 3.67 

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน 
Asset Management Roadmap อยู่
ที่ร้อยละ 100 

- จัดทำข้อมูลระบบไฟฟ้าที่ครบถ้วน
ตลอด Life Cycle เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [102-15] 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- บูรณาการกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปฏิบัติองาน สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและลด
จำนวนชั่วโมงการทำงาน โดยสามารถ
นำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก

- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงาน รวมทั้งการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจนั้น จำเป็นต้องมีการนำ
นวัตกรรมและองค์ความรู้มาใช้ จึง
ต้องมีการพัฒนาการจัดการความรู้ 



ทั้ง 6 กระบวนการ เป็นเงินรวม 
40,124,760.94 บาท 

และพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรม ระบบการต่อยอด
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ [102-15] 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Security) 
 

- กำหนดแนวทาง โครงสร้างการบริหาร
จัดการ และกระบวนการกำกับดูแล
การปรับเปลี่ยน กฟภ. ไปสู่ Digital 
Utility อย่างเป็นรูปธรรม 

- เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001 : 2013 และการรักษาสภาพ 
(Surveillance Audit) สำหรับ
สำนักงานใหญ่ และ กฟข. 

- กำหนดมาตรการควบคุมการบุกรุกจาก
ภายนอก 

- ประสานงาน ให้คำแนะนำ จัดหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดเหตุ
ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดตั้งคณะทำงาน จัดทำแนวปฏิบัติ 
และจัดอบรมแนวทางการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน ISO 27032 ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล
การปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัล 
และผู้บริหารด้านการปรับองค์กรสู่
ดิจิทัล ทำหน้าที่ในการติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

- ผู้ตรวจสอบภายนอกจากบริษัท 
Bureau Veritus Certification 
(Thailand) Limited เข้าตรวจสอบ
ระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรักษาสภาพ 
(Surveillance Audit) สำนักงานใหญ่ 
และ กฟข. ทั้ง 4 เขต และ กฟภ. ได้
ผ่านการรับรองระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 
2013 

- ดำเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ของ
ระบบงาน จำนวน 54 ระบบงาน และ
ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่าย โดย
ใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose 

- มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการ
ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน 

- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากลทั้งด้านปฏิบัติการ 
ด้านบริหารจัดการ และด้านบริการ 



Rapid7) จำนวน 2 รอบ และรายงาน
ผลให้ผู้พัฒนาระบบดำเนินการแก้ไข 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล 

- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของ
ตำแหน่งที่จำเป็น และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

- จัดทำแผนวิเคราะห์ความพร้อมของ
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาธุรกิจ และวิเคราะห์
ความสามารถพิเศษในอนาคต เพื่อ
กำหนดศักยภาพขององค์กรในเชิง
แข่งขัน 

- จัดประชุมทบทวน Digital 
Competency Model ให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลและ
ยุทธศาสตร์องค์กร  

- ทบทวนเครื่องมือและรูปแบบในการ
พัฒนาตาม Digital Competency 
Based พร้อมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม Digital 
Competency Based Assessment 
Model โดยมีผลร้อยละของบุคลากรที่
มี Digital Competency เป็นไป
ตามท่ีองค์กรคาดหวังเฉลี่ยแล้วเท่ากับ
ร้อยละ 77.6 

- ผลสำรวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อปัจจัยบทบาทของผู้บริหาร
ระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.16 สูงกว่าปี 
2561 ที่มีค่าเท่ากับ 4.11 

- เร่งดำเนินการในการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ขององค์กร และ
เตรียมการ Successors ให้มีความ
พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป 

- พัฒนาทักษะให้บุคลากรในด้าน
ธุรกิจ การตลาด การสร้าง 
Business Digital Mindset และ 
Digital Technology 

- สร้างวัฒนธรรมเพื่อรองรับการ 
Transformation ไปเป็น Digital 
Utility ของ กฟภ. 

 
 
 
 



การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการบริหารภาวะวิกฤต 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] :  

กฟภ. บริหารความต่อเนื่องทางธูรกิจและบริหารภาวะวิกฤตตามมาตรฐานสากล ISO 22301 เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดข้ึนกับระบบงาน
และสถานที่ทำงาน โดยมีการวิเคราะห์ จัดทำแผน ฝึกซ้อม/ทดสอบแผน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ กฟภ. มีความสามารถในการแก้ไขภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาความรุนแรงเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน และทำให้ กฟภ. สามารถป้องกัน 
เตรียมความพร้อม บรรเทาผลกระทบและดำเนินการให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การเชื่อมโยง หรือ
ตอบสนองต่อ  
UN SDGs 

การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานในปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- จำนวนหน่วยงานที่มี

การจัดทำระบบ 
BCMS ตาม
มาตรฐาน ISO 
22301 และมีการ
ฝึกซ้อมแผน 
ERP/BCP 

- ระยะเวลาการ
ฝึกซ้อมแผน 
EERP/BCP เป็นไป
ตามท่ีกำหนด 

- ระยะเวลาในการกู้
คืนระบบ (RTO) 
เป็นไปตามที่กำหนด 

- ดำเนินงานและ
ให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- กลับมาดำเนินธุรกิจ
ได้ตามปกติอย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิด
ภาวะวิกฤต 

- เป้าหมายที่ 1 
ขจัดความ
ยากจน (No 
poverty) 

- เป้าหมายที่ 11 
เมืองและถิ่น
ฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน 
(Sustainable 
cities and 
communities) 

- ระบบบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจอขง กฟภ. แบ่ง
ได้ดังนี้ 
1) การป้องกันและการ

เตรียมความพร้อมรับ
ภัย (Prevention 
and 
preparedness) โดย
ทุกหน่วยงานของ 
กฟภ. นำข้อมูลภัย
พิบัติหรือสภาวะวิกฤติ
ในอดีตและปัจจุบัน 
มาประเมินโอกาสเกิด
และผลกระทบ หากมี
ระดับความเสี่ยงปาน

- ทุกหน่วยงานมีการจัดทำระบบ 
BCMS ตามมาตรฐาน ISO 
22301 และมีการฝึกซ้อมแผน 
ERP/BCP 

- ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน 
EERP/BCP อยู่ที่ 240 นาที 
(เป็นไปตามที่กำหนด) 

- ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ 
(Recovery Time Objective: 
RTO) อยู่ที ่60 นาที 

- ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูล
สูญหาย (Recovery Point 
Objective: RPO) ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่ 0 
นาที และข้อมูลไม่สูญหาย 

- ขยายการรับรอง
มาตรฐาน ISO 22301 ไป
ยังส่วนภูมิภาค 

- ปรับปรุงกระบวน
วิเคราะห์ผลกระทบทาง
ธุรกิจ (Business Impact 
Analysis: BIA) เพ่ือ
กำหนดขอบข่าย (Scope 
ในการรับรองมาตรฐาน 
ISO 22301 เพ่ือให้
ครอบคลุมการบริการ
จำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็น
บริการหลักของ กฟภ. 



กลางและสูงมาก 
จะต้องจัดทำแผนตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency 
Response Plan: 
ERP) และจัดทำ
มาตการควบคุม
เพ่ิมเติม เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงและลด
โอกาสผลกระทบให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (ต่ำ) 

2) การจัดการในภาวะ
วิกฤต (Crisis 
management) ทุก
หน่วยงานใน กฟภ. 
ต้องจัดทำแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business 
Continuity Plan: 
BCP) เพ่ือฟ้ืนคืน
กระบวนการงานที่
สำคัญให้กลับมา
ดำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลา



ที่กำหนด (Recovery 
Time Objective: 
RTO) 
ในกรณีที่เหตุการณ์มี
ความรุนแรง รวมถึง
สถานการณ์โรค
ระบาดที่สามารถข้าม
พรมแดน (เช่น การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (COVID-19)) 
และส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวง
กว้าง กฟภ. จะมีการ
จัดตั้งศูนย์อำนวยการ
ช่วยเหลือสนับสนุน
กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ 
(ศอส.) เพ่ือดำเนินการ
ตามแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน (ERP) แผน
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCP) และ
ขั้นตอนการย้ายระบบ
กลับสู่สภาวะปกติ 
(Business 



Resumption 
Procedure) พร้อมทั้ง
แจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ
ติดตามวิเคราะห์ผล
การดำเนินงาน และ
รายงานผลให้ผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

3) การจัดการภายหลัง
ภัยพิบัต ิ
(Rehabilitation 
and 
reconstruction) 
เมื่อสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติ 
คณะทำงาน BCM แต่
ละหน่วยงานจะ
พิจารณาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน และ
กำหนดแนวทาง/
วิธีการในการฟื้นฟู
สถานที่ปฏิบัติงานหรือ



ระบบจำหน่ายที่
เสียหายให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมโดยเร็ว 



มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ภายใน กฟภ. 
- ไมอ่นุมัติให้พนักงานเดินทางไปอบรม สัมมนา หรือดูงานในประเทศกลุ่มเสี่ยง และไม่เชิญบุคลากรจาก

ต่างประเทศ 
- งดการจัดงานที่มีการเชิญคนจำนวนมาก พิจารณาจัดประชุมทางไกลผ่าน Video Conference 
- จัดตั ้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยมี ผู ้ว ่าการ (ผวก.) เป็น 

ผู้อำนวยการศูนย์ 
- ผู้ที่เดินทางกลับหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีความเสี่ยง ให้หยุดงาน 14 วัน โดยไม่ถือเป็น

วันลา 
- กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) 
- ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่มีการสัมผัส (Thermoscan) ที่สำนักงานใหญ่ บริเวณประตู

ทางเข้า - ออก และกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
- จัดทำและดำเนินการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) และแผน

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) รองรับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กฟภ. ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) 

โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาว 10 ปี ที่มุ่งเน้นการปรับรูปแบบธุรกิจเข้าสู่ Landscape ใหม่ และการ
พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility ที่ครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ ได้แก่ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า การ
จัดทำ Business Model ที ่เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการรองรับการดำเนินงานในอนาคต และก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ
ไฟฟ้าทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค [103-1] 

กฟภ. มีขั้นตอนการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ. อย่างเป็นระบบ 
โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดลงสู่ระดับ
ปฏิบัติงานตามลำดับขั ้น ซึ ่งคณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง มีบทบาทและส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ [103-2] ตามโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 โครงสร้างการบริหารจัดการความย่ังยืน [102-19] [102-26] 

  

ระดับนโยบาย 

คณะกรรมการ กฟภ. 

กำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ 

ระดับบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูง 

พิจารณาปัจจัยความยั่งยืนต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
กำหนดตัวชี้วัด ติดตามผลการดำเนินงาน  
ให้ขอ้สังเกต/ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา  

ทบทวนแผนและถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการ 

ระดับปฏิบัติการ 

คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

สำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำรวจข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ดำเนินงานในเรื่องต่างๆ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 



เป้าหมาย 
[103-2] 

ยุทธศาสตร์ 
[103-2] 

กลยุทธ์ 
[103-2] 

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างแผนงานปี 2562 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
ปี 2562 
[103-3] 

- ดำเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

- มีการส่งเสริมให้องค์กร มี
การเติบโตอย่างยั่งยืน
ตามกรอบแนวทาง SDGs 
และแนวปฏิบัติที่ดีตาม
กรอบ DJSI 

- การให้ความสำคัญและ
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรสู่ความยั่งยืน โดย
มุ่งเน้นการวิเคราะห์และ
กำหนดปัจจัยขับเคลื่อน
เพ่ือกำหนดเป็นแผนงาน 
รวมถึงให้ความสำคัญกับ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- การให้ความสำคัญและ
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder 
Engagement) ทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กร 

- สนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า
และส่งเสริมให้มีการ

- เป้าหมายที่ 7 
พลังงานสะอาดที่ทุก
คนเข้าถึงได้ 
(Affordable and 
clean energy) 

- เป้าหมายที่ 8 งานที่มี
คุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and 
Economic Growth) 

- เป้าหมายที่ 16 สังคม
สงบสุข ยุติธรรม ไม่
แบ่งแยก (Peace 
and justice strong 
institutions) 

- เป้ามายที่ 17 ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
(Partnerships for 
the goals) 

- โครงการยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

- แผนงานยกระดับการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

- แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- คะแนนประเมิน ITA อยู่ที่ 
92.19 คะแนนจากเป้าหมายที่ 
80-100 คะแนน 

- ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย 
(Disabling Injury Index: 
√𝐷𝐼 อยู่ที่ 0.1200 จาก
เป้าหมายที่ 0.1029 

- ผลสำรวจความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานของ กฟภ. ที่
ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า 
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า
อยู่ที่ 4.44 จากเป้าหมายที่
ระดับ 4.00 

- จำนวนหน่วย (kWh) ที่
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
สะสมอยู่ที่ 67.98 ล้านหน่วย
จากเป้าหมายที่ระดับ 60 ล้าน
หน่วย 



 
เป้าหมาย 
[103-2] 

ยุทธศาสตร์ 
[103-2] 

กลยุทธ์ 
[103-2] 

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างแผนงานปี 2562 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
ปี 2562 
[103-3] 

ประหยัดพลังงานในทุก
ภาคส่วน 

- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
ในด้านจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดย
พัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน 

- มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้
คุณภาพในระดับชั้นนำ
ของภูมิภาค 

- การบริหารและจัดสรร
สินทรัพย์ และสร้างความ
มั่นคงทางการเงิน 

- ปรับโครงสร้างองค์กรให้
มีความคล่องตัว 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ โดยใช้
ประโยชน์จากพันธมิตร 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือของ
ระบบจำหน่าย 

- การเสริมสร้างศักยภาพ
ของระบบจำหน่ายโดย
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ 

- ปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน 

- เป้าหมายที่ 7 
พลังงานสะอาดที่ทุก
คนเข้าถึงได้ 
(Affordable and 
clean energy) 

- เป้าหมายที่ 8 งานที่มี
คุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and 
Economic Growth) 

- เป้าหมายที ่9 
อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม โครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Industry, 
innovation and 
infrastructure) 

 
-  

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า 

- โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จำหน่าย 

- โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า 

- แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า เพ่ือ
รองรับระบบ Smart Grid 

- แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพ่ือรองรับการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

- แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสินทรัพย์อขงระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ. 

- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย 

- แผนงานการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานขององค์กร 

-  

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI) อยู่ที่ 3.10 จาก
เป้าหมายที่ 3.17 ครั้ง/ราย/ปี 

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIDI) อยู่ที่ 73.82 จาก
เป้าหมายที่ 75.78 นาที/ราย/
ป ี

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียใน
ระบบจำหน่าย (Loss) อยู่ที่ 
5.37 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 
5.20 

- ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. อยู่ที่ 
4.50 จากเปา้หมายที่ระดับ 
4.37 

- ความสำเร็จของแผนโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะอยู่ที่ร้อยละ 98 
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100 
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- อัตราส่วนผลตอบแทน
สินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที่ 
4.41 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 
2.96 

- มุง่เน้นการตอบสนอง
ความต้องการของทุก
กลุ่มลูกค้า 

- การสร้างความผูกพันกบั
ลูกค้า 

- การรักษาฐานลูกค้ามูลค่า
สูง (High Value) 

- ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของลูกค้า โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ปรับปรุงระบบงาน 
รวมถึงการพัฒนาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ 

- การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว และ
รักษาฐานลูกค้าราย
สำคัญซึ่งรวมถึงกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมผลิตใช้เองโดย
ผู้บริโภค (Prosumer) ซ่ึง
จำเป็นต้องมีความรู้และ
ทักษะเฉพาะ เช่น การ

- เป้าหมายที่ 7 
พลังงานสะอาดที่ทุก
คนเข้าถึงได้ 
(Affordable and 
clean energy) 

-  

- แผนงานพัฒนากลยุทธ์ในการรักษา
ฐานลูกค้า 

- แผนงานสร้างความสัมพันธ์ และ
รักษาฐานลูกค้า High Value 

- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
อยู่ที่ 4.50 จากเป้าหมายที่
ระดับ 4.37 

- ความพึงพอใจลูกค้ารายสำคัญ 
(Key Account), High Value 
อยู่ที่ 4.47 จากเป้าหมายที่
ระดับ 4.36 
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ผลิตและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเชื่อมต่อสายส่ง 
(Solar Rooftop) เป็น
ต้น 

- การเพ่ิมมูลค่าทาง
ธุรกิจขององค์กรเพ่ือ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

- แสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

- ส่งเสริมการลงทุนและใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง 

- การผลักดันผล
ประกอบการและการ
สร้างภาพลักษณ์ในตรา
สินค้า (Brand Image) 
ของบริษัทในเครือ 

- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management) เพ่ือลด
ผลกระทบ ปรับตัวพร้อม
ทั้งสร้างศักยภาพใหม่ ๆ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่

- เป้าหมายที่ 8 งานที่มี
คุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and 
Economic Growth) 

-  

- แผนงานจัดทำ Portfolio Mix 
Planning & Implementation 
และการกำหนดนโยบายในการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อ
ผลักดนัผลประกอบการของ กฟภ. 

- ความสำเร็จของแผนงานการ
ดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อยู่
ที่ 97 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 
100 

- รายได้ธุรกิจเก่ียวเนื่องอยู่ที่ 
6,282.65 ล้านบาทจาก
เป้าหมายที่ 6,406.25 ล้าน
บาท 
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เกิดข้ึนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

- ทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือ
รองรับการดำเนินงานใน
ธุรกิจเกีย่วเนื่อง รวมถึง
กำกับการดำเนินงานของ
บริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด
การทำงานร่วมกัน  
(Synergy) 

- ขับเคลื่อนองค์กรให้
ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม 

- ยกะดับการบริหารและ
ศักยภาพของทุนมนุษย์ 

- ส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและมี
เสถียรภาพของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- ส่งเสริมการบริหารทุน
มนุษย์ (Human 
Resource 
Management: HRM) 

- เพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากร (Human 
Resource 
Development: HRD) 

- พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือสะท้อนถึง

- เป้าหมายที่ 4 
การศึกษาท่ีได้
คุณภาพ (Quality 
Education) 

- เป้าหมายที่ 16 สังคม
สงบสุข ยุติธรรม ไม่
แบ่งแยก (Peace 
and justice strong 
institutions) 

- แผนงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านดิจิทัล 

- แผนงานพัฒนาเพ่ือให้บุคลากร
พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

- แผนงานการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานขององค์กร 

- ความสำเร็จของแผนงานการ
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอยู่ที่ 100 จากเป้าหมาย
ร้อยละ 100 

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่
ลดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้าน
บาทจากเป้าหมายที่ 16.50 
ล้านบาท 

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน (CPI-X) อยู่ที่ 
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- การพัฒนาระบบจัดการ
นวัตกรรมองค์กร 
(Corporate 
Innovation System: 
CIS) 

ประสิทธิภาพของการ
บริหารค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการดำเนินงาน 

- พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber 
Security) และการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล 

- พัฒนาโครงสร้างและ
กระบวนการด้าน
นวัตกรรม ให้เกิดการ
จัดการนวัตกรรมองค์กร
อย่างเป็นระบบ จัดเรียง
การประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน 
องค์กร ตลอดจนห่วงโซ่
อุปทาน 

28,093.35 ล้านบาทจาก
เป้าหมายที่ 28,440 ล้านบาท 

 
 



การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กฟภ. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เครื่องมือ Stakeholder Mapping ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในกิจการไฟฟ้า (Expertise) ความ
มุ่งมั่นตั้งที่ต้องการร่วมพัฒนาความยั่งยืนกับ กฟภ. (Willingness) และการมีอิทธิพลต่อการสร้างความยั่งยืน
ของ กฟภ. (Influence) [102-42] ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ได้ดังนี้ หน่วยงานกำกับ
ดูแล พนักงานและลูกจ้าง ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า และชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
[102-40] 
 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟภ. ได้กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตลอดทั้งวิธีการ ความถี่ใน
การดำเนินงาน และการรวบรวมความต้องการ/ความคาดหวังที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังดังกล่าวทั้งในระดับ
กลยุทธ์องค์กร หรือแผนงานของหน่วยงานต่อไป 



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-40] 

แนวทางการม ีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความถี่ 
[102-43] 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์ที่สำคัญปี 2562 

หน่วยงานกำกับดูแล - ช่องทางรับข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 

- สัมภาษณ์หน่วยงาน
กำกับดูแล (ภาครัฐ)
เช่น กระทรวงพลังงาน
, กระทรวงการคลัง 
และกระทรวงมหาดไทย 

- สำรวจความพึงพอใจ
ของหน่วยงานกำกับ
ดูแล 

- ให้ความสำคัญกับการให้บริการการ
จำหน่ายไฟฟ้ากับประชาชนอย่างทั่วถึง 
โดยครอบคลุมทัว่ประเทศ  

- มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 การ
ไฟฟ้า เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และ
เกิดการลงทุนที่ไม่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

- ควรมีตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน เช่น Return of 
Capital Employed (ROCE)  
ซึ่งสะท้อนถงึประสิทธิภาพการใช้เงิน
ลงทุน หรือ Full Time Equivalent 
(FTE) เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของพนักงาน เป็นต้น 

- การให้ความสำคัญกับความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมี
การกำหนดกลยุทธ์ลูกค้าให้มีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การบริหารจัดการซื้อขายไฟ

- จัดทำแผนงานยกระดับการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) 

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ ฟกภ. ที่
ตอบสนองต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนา/ส่งเสริมในด้าน
พลังงานของหน่วยงานกำกับดูแล 

- คะแนนทัศนคติและความพึง
พอใจของหน่วยงานกำกับดูแล 
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 
4.53 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2561 ที่มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ที่ 4.33 คะแนน จากระดับ
คะแนนเต็ม 5 
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ระหว่างกัน การบริหารจัดการ Energy 
Storage เป็นต้น 

- แนวทางการขยายไปยังธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง กฟภ. ต้องให้ความสำคัญใน
เรื่องการทำบัญชีต้นทุนในส่วนธุรกิจที่
เป็น Non – Regulated 

พนักงานและลูกจ้าง - ผู้บริหารพบปะ
ผู้ปฏิบัติงาน (ประชุม/
ตรวจเยี่ยม/ร่วม
กิจกรรม) 

- สื่อสารประเด็นข่าวที่
สำคัญในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

- Line@PEAfriends 
- รายการ ผวก. พบ

พนักงาน 
- การเผยแพร่ผลการ

ดำเนินงาน ทางสื่อ
ภายในองค์กร 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และการบริหาร
จัดการทีดี่ 

- ได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ 
- มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน 
- ได้รับสวัสดิการ และผลประโยชน์ที่

พึงได้จาก กฟภ. 

- สื่อสารทิศทางการบริหารงาน 
เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงและร่วมกันพัฒนา
องค์กร 

- จัดทำแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) และการพัฒนา
ระบบคัดกรองและพัฒนาความ
พร้อมผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งตามหลัก
สมรรถนะ 

- บริหารการรับรู้ของบุคลการในเรื่อง
ค่าตอบแทน 

- พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่
เอ้ือต่อสุขอนามัย ความปลอดภัย 
และความสุขในการทำงาน 

- ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ของพนักงานอยู่ที่ 4.40  

- ค่าเฉลี่ยความผูกพันของ
พนักงานอยู่ที่ 4.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยมีค่าเฉลี่ย
ความอยู่ดีมีสุขของพนักงานอยู่
ที่ 4.43 ความรู้สึกภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอยู่ที่ 
4.53 และความอยากทุ่มเทกาย
ใจในการทำงานอยู่ที่ 4.56  



 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-40] 
แนวทางการม ีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความถี่ 
[102-43] 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์ที่สำคัญปี 2562 

- ช่องทางรับข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 

- การประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกับแต่ละ
สายงาน 

- การประกาศนโยบายใน
การบริหารและพัฒนา
องค์กรของ ผวก. 

- การสัมมนาชี้แจงแผน
ยุทธศาสตร์ประจำปี
โดยผู้บริหารระดับสูง 

- การประชุมถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์/
ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสายงาน 

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ 

- สื่อสารประเด็นข่าวที่
สำคัญในการตัดสินใจ 
หรือมีผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ 
กฟภ. 

- มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน 

- ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีได้ตกลงกันไว้
ตามสัญญา 

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึง
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

- ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and   
Transparency Assessment 



 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-40] 
แนวทางการม ีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความถี่ 
[102-43] 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์ที่สำคัญปี 2562 

- จดหมายข่าว/วารสาร/
ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และนิตยสาร 

- Line Official 
Account 

- ช่องทางรับข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 

- จัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้
ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ 

- จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของ กฟภ. 

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับผู้ส่งมอบ 
คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ กรณีมี
ข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น 
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ส่งมอบ 
คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลง
กันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ 
ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 
2562 กฟภ. มีคะแนนประเมิน
ร้อยละ 92.19 (Rating Score 
ระดับ A) 

 

ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า - สื่อสารประเด็นข่าวที่
สำคัญในการตัดสินใจ 
หรือมผีลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ 
กฟภ. 

- ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย 

- มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง 
- สามารถใช้บริการสนับสนุนต่างๆ ได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย  
- โปร่งใสและเป็นธรรมในการให้บริการ 

- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีความ
พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
หน่วยสูญสีย และแก้ไขระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง เพื่อคืนสภาพการจ่ายไฟตาม
ข้อกำหนดด้วยความปลอดภัย 

- ดัชนีจำนวนครั้งทีไ่ฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI) อยู่ที่ 3.10 จาก
เป้าหมายที่ 3.17 ครั้ง/ราย/ปี 

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIDI) อยู่ที่ 73.82 จาก



 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-40] 
แนวทางการม ีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความถี่ 
[102-43] 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์ที่สำคัญปี 2562 

- จดหมายข่าว/วารสาร/
ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และนิตยสาร 

- Line Official 
Account 

- Line@PEAfriends 
- Application PEA 

Smart Plus 
- ช่องทางรับข้อคิดเห็น

และข้อร้องเรียน 
- ตรวจเยี่ยมผู้ใช้ไฟราย

ย่อย/สัมมนาผู้ใช้ไฟราย
ใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียน พฤติกรรม 
ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

- จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของ กฟภ. 

- อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน
การเข้าถึงบรกิารต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชนที่
ห่างไกล การให้บริการผ่านโทรศัพท์
ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ 
(Smart Phone) และการให้บริการ
แบบ One Touch Service เป็นต้น 

- พัฒนาและรักษาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ให้บริการกับลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน
ด้วยความเท่าเทียม และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

เป้าหมายที่ 75.78 นาที/ราย/
ป ี

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียใน
ระบบจำหน่าย (Loss) อยู่ที่ 
5.37 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 
5.20 

- ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. อยู่ที่ 
4.50 จากเป้าหมายที่ระดับ 
4.37 

- ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัย
ในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อ
ผู้ใช้ไฟ ปี 2562 มีค่าเท่ากับ 
0.0067 อยู่ในระดับ 5 



 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-40] 
แนวทางการม ีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความถี่ 
[102-43] 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์ที่สำคัญปี 2562 

- การสำรวจความพึง
พอใจและความภักดี
ของลูกค้า 

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

- สื่อสารประเด็นข่าวที่
สำคัญในการตัดสินใจ 
หรือมีผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ 
กฟภ. 

- จดหมายข่าว/วารสาร/
ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และนิตยสาร 

- Line Official 
Account 

- Line@PEAfriends 
- Application PEA 

Smart Plus 
- ช่องทางรับข้อคิดเห็น

และข้อร้องเรียน 

- ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย 
- การดำเนินงานของ กฟภ. ไม่สร้าง

ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
- ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจาก กฟภ. 

- จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 

- ผู้บริหารระดับสูงกำกับดูแลการ
ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 26000 ตลอดทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเกิด
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
แนวปฏิบัติด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการ (CSR in process) 
เพ่ือมุ่งเน้นการลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคมให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

- ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ดำเนินงานด้าน CSR มีค่าลดลง 
0.08 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดย
อยู่ที่ 4.42 หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.40 อยู่ในระดับดีมาก  



 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-40] 
แนวทางการม ีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความถี่ 
[102-43] 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์ที่สำคัญปี 2562 

- จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการ/
ความคาดหวังจาก
ชุมชน 

- จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของ กฟภ. 

หมายเหตุ สีของอักษรแสดงความถ่ีในการดำเนินงาน 
- เป็นประจำ/สม่ำเสมอ/ทุกเดือน 
- รายไตรมาส 
- รายปี 



การประเมินประเด็นการพัฒนาความย่ังยืนที่มีนัยสำคัญของ กฟภ. 
 การระบุประเด็นการพัฒนาความย่ังยืน (Identification) 
 กฟภ. พิจารณาข้อมูลสำคัญเพื่อระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
รวมถึงขอบเขตของผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร และวิเคราะห์
ข้อมูลสำคัญดังกล่าวบนหลักการความครอบคลุมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness 
Principle) และบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context Principle) ขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- ข้อมูลสำคัญจากปัจจัยภายใน เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ความเสี่ยงและโอกาสทาง
ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

- ข้อมูลสำคัญจากปัจจัยภายนอก ความต้องการ/ความคาดหวังที่สำคัญหรือเร่งด่วนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
ธุรกิจพลังงาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเกณฑ์ประเมินองค์กรตามดัชนีความ
ยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) 

 การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาความยัง่ยืน (Prioritization) 
 กฟภ. นำประเด็นการพัฒนาความยั ่งยืนที ่ได้มาเทียบเคียงกับมาตรฐานประเด็นเฉพาะ (Topic-
specific Standard) ตามมาตรฐาน GRI จากนั้นได้นำประเด็นดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญตามหลักการสา
รัตถภาพ (Materiality Principle) ที่คำนึงถึงนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อ
องค์กร (แกนนอน) และอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (แกนตั้ง) ผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 การทวนสอบประเด็นการพัฒนาความย่ังยืนที่มีนัยสำคัญของ กฟภ. (Validation) 
 ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญ ได้ถูกพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที ่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม [102-32] ตามหลักการความสมบูรณ์ 
(Completeness Principle) เพ่ือให้ประเด็นดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มี
นัยสำคัญของ กฟภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 22 ประเด็น [102-49] 

 



มิติ ประเด็นการพัฒนาความ
ยัง่ยืนที่มีนัยสำคัญ 

[102-47] 

ขอบเขตของประเด็น
ความย่ังยืนที่มี

นัยสำคัญ 
[102-46] 

ความสำคัญต่อองค์กร 
[103-1] 

การบริหารจัดการ 
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ผลการดำเนินงานปี 2562 
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เศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ  
(Economic Performance) 

/ /   / - เพื่อรกัษาสภาวะของกิจการให้ดำเนินไป
ได้อย่างต่อเนื่อง และกระจายมูลค่าทาง
เศรษฐกิจไปยังผู้มีส่วนได้สว่นเสียทกุกลุ่ม 

- บริหารจัดการสินทรัพย์ และติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบฐานขอ้มูลระบบไฟฟา้ของ
องค์กร 

- ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งผา่นกลไกการ
ดำเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ 

- ส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

- AAA อันดับเครติดองค์กรทีไ่ด้รับจากท
ริส เรตติ้ง 

- 4.41 ค่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) 

- 2.96 อัตราส่วนการทำกำไร (Profit 
Margin) 

- 1.45 อัตราสัดส่วนสภาพคลอ่ง (Current 
Ratio) 

ผลกระทบทางออ้มเชิงเศรษฐกิจ  
(Indirect Economic Impacts) 

/ /  / / - เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ขององค์กรให้มากขึ้น และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหก้ลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ลงทุนในโครงการขยายเขตไฟฟ้าใหพ้ื้นทีท่ำ
กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) และ
ดำเนินการอยา่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 

- 28,083 ครัวเรือนสะสมของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

การต่อตา้นการทุจริต  
(Anti-corruption) 

/ / / / / - เพื่อใหก้ารดำเนินงานมีความโปร่งใส 
ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชพี 

- ประกาศนโยบายการงดรับของขวญัในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 (No Gift Policy) 

- ประกาศใช้นโยบายด้านกำกับดแูลกิจการที่
ดี และแนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต (7 มาตรการ 20 
แนวทางปฏิบัติ) 

- 92.19 คะแนน การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2562  

- ร้อยละ 90.85 ผลการประเมินการ
ตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การ
กำกับดูแลกิจการที่ดีฯ (CG Testing)  



 
- เข้าร่วม “โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

- นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบ
สารสนเทศด้านการกำกับดแูลกิจการที่ดี 
(CG e-System) 

- ร้อยละ 100 คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของ กฟภ. ที่ประเมินการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (Conflict 
of Interest) ประจำปี  

- ร้อยละ 94.28 ผู้บริหารและพนักงานที่
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ
การกำกับดแูลกิจการที่ดี (CG 
Acknowledgement)  

- 6,474 คน ผู้บริหารและพนักงานทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ข้อปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
(Procurement Practices) 

/  /   - เพื่อให้ กฟภ. ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมไฟฟา้ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนการกระจาย
เม็ดเงิน และการสร้างงานในประเทศให้
มากขึ้น 

- สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดทุี่มี
ความสำคัญต่อความมั่นคงในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตในประเทศเป็น
อันดับแรก 

- ร้อยละ 80.79 จำนวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้าง
จากผู้ผลิตภายในประเทศ 

ความพร้อมจ่ายและความน่าเชือ่ถอื
ของระบบไฟฟา้  
(Availability and Reliability) 

/   / / - เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เชื่อถอืได้ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใชไ้ฟฟา้
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

- ดำเนินโครงการเพิ่มความเชื่อถอืไดข้อง
ระบบไฟฟา้ ระยะที่ 3 

- ร้อยละ 93.33 ความสำเร็จของแผน
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 

การบริหารจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ 
(Demand-Side Management) 

/   / / - เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟา้ที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้ใช้ไฟฟา้ปรับพฤตกิรรมในการใช้
พลังงาน 

- จัดทําแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบ
จำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟา้อนาคต 

- พัฒนาระบบไฟฟา้เพื่อรองรับระบบ Smart 
Grid 

- จัดทำแผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 67.98 GWh (ล้านหนว่ย) จำนวนการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา้สะสม จาก
เป้าหมาย 60 GWh (ล้านหน่วย) 



 
ประสิทธิภาพของระบบ  
(System Efficiency) 

/   / / - เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้
อย่างต่อเน่ือง และมีประสทิธิภาพ 

- จัดทําแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบ
จำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟา้อนาคต 

- พัฒนาระบบไฟฟา้เพื่อรองรับระบบ Smart 
Grid 

 

- 3.10 ครัง้/ราย/ปี ดัชนีจำนวนคร้ังที่
ไฟฟ้าขัดขอ้ง (SAIFI)  

- 73.82 นาที/ราย/ปี ดัชนีจำนวนคร้ังที่
ไฟฟ้าขัดขอ้ง (SAIDI)  

- 1.036 ครั้ง/ราย/ปี ดัชนีจำนวนคร้ังที่
ไฟฟ้าขัดขอ้ง (SAIFI) 12 เมืองใหญ ่ 

- ร้อยละ 5.37 หน่วยสูญเสียในระบบ
จำหน่าย (Loss)  

การวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) 

/   /  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
บริการ และกระบวนการดำเนินงานด้าน
การจำหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอ่ยอดในการดำเนินธุรกิจใน
อนาคตได ้

- มีการประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจของ
ผลงานเพือ่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ในอนาคต 

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

- ระดับ 3 ความสำเร็จของแผนงานการ
พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร 
(Corporate Innovation System)  

สังคม การจ้างงาน  
(Employment) 

/     - เพื่อตอบสนองความต้องการ/ความ
คาดหวังของพนักงานทกุคนให้มีความสุข
ในการทำงาน ก่อให้เกิดความผกูพนัต่อ
องค์กร และสนับสนุนการเติบโตและ
พฒันาองค์กรอย่างย่ังยืน 

- จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งตามเส้นทาง
ในสายอาชพีทีช่ัดเจน 

- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ซ่ึงเน้นหลักนิติธรรม
, คุณธรรม, ความโปร่งใส, การมีส่วนร่วม 
และความรับผิดชอบ 

- 4.51 ค่าเฉลี่ยความผกูพันของพนักงาน 
- 4.43 ค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของ

พนักงาน 
- 4.53 ค่าเฉลี่ยความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น

ส่วนหน่ึงขององค์กร 
- 4.56 ค่าเฉลี่ยความอยากทุ่มเทกายใจใน

การทำงานอยูท่ี่ 4.56 
การไม่เลือกปฏิบัติ  
(Non-discrimination) 

/   /  - เพื่อกระบวนการดแูลพนักงานทุกคนของ 
กฟภ. เป็นไปอย่างเท่าเทียม  

- เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม 
- เลื่อนตำแหน่งตามคุณสมบัติที่เหมาะสม 

- 0 ขอ้รอ้งเรียน เรื่องการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรทีไ่ม่เป็นธรรม 

การอบรมและการให้ความรู้ 
(Training and Education) 

/     - พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มีความพร้อมรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจในอนาคต 

- กำหนด Competency ที่ชัดเจนราย
ตำแหน่ง 

- สนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ทั่ว
ทั้งองค์กร 

- กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

- 28,789 ราย พนักงานที่เขา้รับการ
ประเมิน Functional Competency 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย /        



 
(Occupational Health and 
Safety) 
การเขา้ถึงของผู้ใชไ้ฟฟา้  
(Access) 

/   / / - เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบ
ไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้
อย่างเทา่เทียมและทั่วถึง 

- ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ และครัวเรือนที่ห่างไกล
อย่างต่อเน่ือง 

- มีแผนงานการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy : RE) หรือ ไมโครก
ริด (Micro-grid) ในการผลิตไฟฟ้าให้กับ
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่
เกาะที่ห่างไกล 

- 137,232 ครัวเรือน ที่ กฟภ. ขยายเขต
ระบบไฟฟา้ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
แล้วเสร็จ 

- 12,465 ครวัเรอืน ที่ กฟภ. ขยายเขต
ระบบไฟฟา้ใหค้รัวเรือนที่หา่งไกลแล้ว
เสร็จ  

การให้ข้อมลูขา่วสาร  
(Provision of Information) 

/ / / / / - เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับขอ้มูล
ข่าวสารด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการของ 
กฟภ. อยา่งสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงงา่ย 
เท่าเทียม และสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

- เพิ่มการให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใชไ้ฟฟ้า 
(1129 PEA Call Center) ในภาษาเมียน
มา กัมพชูา และมลายู  

- เผยแพร่ข้อมูลด้านการให้บริการไฟฟ้า เช่น 
การขอติดตั้งมิเตอร์, ข้อมลูการใช้ไฟฟา้
อย่างประหยัด ปลอดภัย ให้ลูกค้าและ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ 24 ชั่วโมงผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ PEA Smart Plus 
Application, Website www.pea.co.th 
และ Social Media  

- ปรับปรุงรูปแบบของ Website ให้พร้อม
สำหรับผู้ใช้งานทกุประเภท รวมถึงผู้ที่พกิาร
ทางสายตาและหูหนวก (Web 
Accessibility) เพื่อให้ลูกค้าและประชาชน
ทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงและได้รับขอ้มูลข่าวสาร
อย่างเทา่เทียม และทัว่ถึง 

- 4.4962 คะแนน ความพึงพอใจโดยรวม
ต่อผลิตภัณฑแ์ละบริการของลกูค้า  

แผนงาน และการตอบสนองตอ่เหตุ
ภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต 

/   / / - เพื่อให้ กฟภ. มีความสามารถในการแก้ไข
ภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาความรุนแรง

- จัดทำมาตการควบคุมเพิ่มเติม เพือ่จัดการ
ความเสี่ยงและลดโอกาสผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

- ร้อยละ 100 หน่วยงานมีการจัดทำระบบ 
BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301 และมี
การฝกึซ้อมแผน ERP/BCP 

http://www.pea.co.th/


 
(Disaster/Emergency Planning 
and Response) 

เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน และทำให้ 
กฟภ. สามารถปอ้งกัน เตรียมความพร้อม 
บรรเทาผลกระทบและดำเนินการให้
กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

- จัดทำแผนความต่อเนือ่งทางธุรกิจ เพื่อฟื้น
คืนกระบวนการงานที่สำคัญให้กลับมา
ดำเนินงานได้อยา่งต่อเนื่องในระยะเวลาที่
กำหนด 

- กำหนดแนวทาง/วธิีการในการฟื้นฟสูถานที่
ปฏิบัติงานหรือระบบจำหน่ายที่เสียหายให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

- 240 นาที ระยะเวลาการฝกึซ้อมแผน 
EERP/BCP 

- 60 นาที ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ 
- 0 นาที ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ขอ้มูล

สูญหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สุขภาพและความปลอดภัยของลกูค้า  
(Customer Health and Safety) 

/   /  - เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
อันตรายของไฟฟา้ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชวีิตให้กับผู้ใชไ้ฟฟา้ 

- ประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า โดยพบว่ากระบวนการทำงาน
ที่มีความเสี่ยงต่อคู่ค้าและผู้ใชไ้ฟสูง คือ การ
ทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้า 

- กำหนดให้ทกุ กฟฟ. ตรวจสอบระยะห่าง
ระหว่างสายไฟฟ้ากับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระยะห่างที่
ปลอดภัยในการกอ่สร้างทางไฟฟ้า รวมทั้ง
ให้ทุก กฟฟ. เข้มงวดและหม่ันตรวจสอบ
ระบบไฟฟา้ในพื้นที่รับผิดชอบ 

- 87 แห่ง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟ
ที่อยู่ใกลอ้าคารหรือสิ่งกอ่สร้างแล้วเสร็จ  

- 0.0067 ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัย
ในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อผู้ใชไ้ฟ  

ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ และสังคม  
(Socioeconomic Compliance) 

/ / / / / - เพื่อใหก้ารดำเนินงานของ กฟภ. เปน็ไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และสังคม 

- ประกาศใช้นโยบายด้านกำกับดแูลกิจการที่
ดี และแนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต (7 มาตรการ 20 
แนวทางปฏิบัติ) 

- ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือ
การกำกับดแูลกิจการที่ดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดแูล
กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกไตรมาส 

- 0 คดทีี่ กฟภ. ถูกฟอ้งคดี เสียค่าปรับ 
หรือได้รับโทษอื่น 

- 0 ขอ้พิพาทที่ กฟภ. ต้องดำเนินการผ่าน
กลไกการระงับข้อพิพาท อันเกิดจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกจิและ
สังคม 



 
- แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบด้าน 

Compliance Unit เพือ่ติดตามและ
วิเคราะห์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้อง
กับภายนอก 

ความปลอดภัยทางไซเบอร์  
(Cyber Security) 

/   /  - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความ
มัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบ
สารสนเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

- จัดให้มีโครงสร้างบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งในสำนักงานใหญ่
และสำนักงานเขต 

- มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ (Log collection) และระบบ
วิเคราะห์การโจมตทีางไซเบอร์ (Security 
Information and Event Management: 
SIEM) 

- จัดทำและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (VDO 
Clip) ใน Theme ละเลย จำนวน 3 ชุดเพือ่
เผยแพร่ใหพ้นักรับรู้ และสร้างความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 5 หน่วยงาน ภายใน กฟภ. ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  
(Customer Privacy) 

/   /  - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใหผู้้มีส่วนไดส้่วน
เสียมั่นใจในกระบวนการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของ กฟภ. 

- ดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 โดยได้แต่งต้ัง
คณะทำงานบริกรขอ้มูล และนำร่องการ
บริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการบริหาร
และสนับสนุนลูกค้า 

- 0 ขอ้รอ้งเรียนที่เกี่ยวขอ้งกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และการทำ
ข้อมูลลกูค้าสญูหาย 

ชุมชนท้องถิ่น  
(Local Communities) 

/    /    



 
สิ่งแวดลอ้ม วัสดุ  

(Materials) 
/  /  / - เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ

สิ่งแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
การผลิตและบริการขององค์กร 

- กำหนดปัจจัยความสำเร็จ เพือ่ยกระดับ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. 

- กำหนดแนวทางและแผนระยะกลางในการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) 3 ปี (พ.ศ. 2562–2564) 
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลติและ
การบริการ   

- ปรับเปล่ียนวิธีการจัดส่งใบกำกับภาษีค่า
ไฟฟ้าใหแ้ก่ผู้ใชไ้ฟฟา้ทาง E-mail หรือ
เรียกว่าระบบ E-TAX เพือ่ลดการจัดพิมพ์
และจัดส่งใบกำกับภาษค่ีาไฟฟ้าใหแ้ก่ผู้ใช้
ไฟฟ้า 

การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดลอ้ม  
(Supplier Environmental 
Assessment) 

/  /  / - เพื่อเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานโดย
คำนึงถึงสิ่งแวดลอ้ม และนำไปสู่การทำ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

- กำหนดหลักเกณฑก์ารใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑอ์ื่นในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
กำหนดให้ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฉลากเขียว (Green label) หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
มาตรฐาน ISO 14001 เป็นส่วนหน่ึงในการ
พิจารณาเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ 

 

- 26 ราย ผู้ส่งมอบรายใหม่ที่ได้รับการคัด
กรองโดยใช้หลกัเกณฑท์างสิ่งแวดลอ้ม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERFORMANCE 

ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 
 รายได้และค่าใช้จ่าย 

ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผันตัวเองไปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ โดยแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจำหน่าย
ไฟฟ้าซึ่งเป็นรายได้หลักของ กฟภ. เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรักษาสภาวะของกิจการให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง กฟภ. จึงบริหารงานด้วยนโยบายการเงินที่รอบคอบ และ
เตรียมความพร้อมที่จะขยายขอบเขตธุรกิจใหม่ ๆ ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจหลัก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคดิจิทัลภายในปี 2565 เพื่อกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไป 

เป้าหมาย 
[103-2] 

กลยุทธ์ 
[103-2] 

 

การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- เพ่ิมอัตราผลตอบแทนจาก

การดำเนินงาน 
- ลดค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน โดยมีการบริหารและ
จัดการสินทรัพย์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

- ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า 
- เพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

- จัดทำและดำเนินงานตาม Asset Management 
Roadmap ซ่ึงมีการกำหนดกรอบนโยบาย 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางในการ
ดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์องค์กรที่ชัดเจน 
ตั้งแต่กระบวนการได้มา การใช้งาน การดูแล
บำรุงรักษา และการจำหน่าย เพ่ือให้ค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการใช้งานอยู่ในจุดที่เหมาะสม 

- กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในการบริหาร
สินทรัพย์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาใน
การบริหารสินทรัพย์ที่ตรงประเด็น และก่อให้เกิด
การลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับ กฟภ. 
อย่างแท้จริง 

- ได้รับอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ 
AAA ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 
Stable จากทรสิ เรทติ้ง 

- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม- 
(ROA) อยู่ที่ 4.41 

- อัตราส่วนการทำกำไร (Profit 
Margin) อยู่ที่ 2.96 

- อัตราส่วนการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม (Total Asset 
Turnover) อยู่ที่ 73.94 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current 
Ratio) อยู่ที่ 1.45 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการสร้าง
รายได้ของสินทรัพย์ โดย
ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการ
รับรองระบบการบริหาร
สินทรัพย์ (Asset 
Management 
Standard: ISO 55000) 
ในปี 2565 

- บูรณาการฐานข้อมูลและ
ระบบในการสนับสนุน
ลูกค้าท่ีสมบูรณ์ (Fully 



 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขององค์กร 
(IT/OT Integration) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจบริหารของผู้บริหาร รวมทั้งประเมินระดับ
ความพร้อมในการใช้งาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ 
เพ่ือวางแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสม 

- กำหนดนโยบายในการลงทุนและออกแบบ 
Potential Portfolio Strategies ในการบริหาร
ภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งผ่านกลไก
การดำเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือ
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร รวมทั้งเกิดการ
พัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อ กฟภ.  

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่
ลดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้าน
บาท 

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบ
จำหน่าย (Loss) อยู่ที่ 5.37 

- รายได้ธุรกิจเก่ียวเนื่องอยู่ที่ 
6,282.65 ล้านบาท 

Completed CRM) เพ่ือ
สร้างประโยชน์ในด้านการ
ให้บริการลูกค้า การตลาด 
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 
และการให้บริการอ่ืน ๆ ที่
ตอบสนองความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้าใน
อนาคต เพ่ือสร้างได้ให้กับ 
กฟภ. 

 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ [201-1] 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่สร้างขึ้นและจำหน่ายออก  
(Direct Economic Value Generated and Distributed) 

ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

(ก่อนตรวจสอบ) 
(1) มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated) 
รายได ้(Revenues) 482,963.42 499,253.86 519,709.99 
(2) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่จำหน่ายออก (Economic value distributed) 
ต้นทุนการดำเนินงาน (Operating costs) 428,118.63 451,684.60 473,105.98 
ค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน (Employee wages and benefits) 24,662.89 23,849.55 27,844.88 



 

เงินที่ชำระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital) 3,056.45 2,903.44 2,657.55 
เงินที่ชำระให้แก่รัฐ (Payments to government) 13,857.00 13,350.00 10,803.35 
การลงทุนในชุมชน (Community Investment) 294.54 262.09 739.36 
(1) – (2) มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) 12,973.91 7,204.18 4,558.87 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานหรือบริการสนับสนุนอ่ืนๆ 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : นอกเหนือไปจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าตามภารกิจหลักของ กฟภ. แล้ว กฟภ. ยังได้ขยายขอบเขตการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดต้นทุนในภาคเกษตรของเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ชนบทมากข้ึน ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชนบทที่ยั่งยืนต่อไป 

เป้าหมาย 
[103-2] 

 

กลยุทธ์ 
[103-2] 

 

การบริหารจัดการ 
[103-2] 

 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ลดต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกร  
- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง 
- สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย

การผลิต (แหล่งน้ำ) ของ
เกษตรกร 

- จัดหาบริการไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ทำ
กินทางการเกษตร ซึ่งช่วย
สนับสนุนการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร 

 

- กฟภ. ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ทำกิน
ทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) ซึ่งช่วยส่งเสริม
การทำเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการจัดหาปัจจัย
การผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น
ด้านการเกษตร สอดคล้องตามการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยโครงการฯ มี
งบประมาณในการดำเนินงาน 1,655.00 ล้านบาท 
และมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี โดย
ดำเนินการทั่วประเทศในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าเขต 12 เขต ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 30,000 ราย และมีพ้ืนที่
ทางการเกษตรที่ได้รับ ประโยชน์ ประมาณ 
293,547 ไร่ [203-1] [203-2] 

- PEA ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ให้พ้ืนที่ทำกินทางการเกษตรแล้ว
เสร็จ จำนวนสะสม 28,083 
ครัวเรือน 

- ผลประโยชน์อ่ืนที่เกิดขึ้น [203-
2] ได้แก่ 

- ช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน
ให้เกษตรกรที่ใช้ไฟฟ้า
สำหรับเครื่องสูบน้ำ เพ่ือ
กิจกรรมทางการเกษตร
แทนเครื่องยนต์ดีเซลหรือ
เบนซิน 

- ช่วยลดแรงงาน เวลาในการ
ติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ดีเซลหรือเบนซิน ทำให้
เกษตรกรมีเวลาในการดูแล

- กฟภ. มีเป้าหมายในการ
ขยายพ้ืนที่ดำเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ให้พ้ืนที่ทำกินทางการ
เกษตร ระยะที่ 2 (คขก.
2) ให้มากข้ึน โดยตั้งเป้า
สะสมของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 
40,600 ครัวเรือน 
ภายในปี 2563 เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์จากที่ดิน
แปลงที่มีไฟฟ้าได้เพ่ิม
สูงขึ้น 



 

- ลักษณะของโครงการสนับสนุนการสร้างการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น โดยมีการระบุหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการไว้ชัดเจน ว่าเกษตรกรที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกันหรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน จะต้องรวมกลุ่ม
กันเพ่ือทำคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขอให้ กฟภ. ขยายเขตไฟฟ้าไปในพ้ืนที่ทำกิน
ทางการเกษตร [203-1] 

ผลผลิตทางการเกษตรมาก
ขึ้น 

- สนับสนุนการผลิตและการ
จ้างงานในพ้ืนที่ที่สามารถ
ทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง 
หรือนอกฤดูทำการเกษตร 
ลดอัตราการอพยพย้ายเข้า
มาหางานทำในเขตพ้ืนที่
เมือง ช่วยเพิ่มอัตราการ
ขยายตัวของชุมชนและการ
ตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนใน
ชนบท ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการ
ส่องสว่างในครัวเรือน ภาค
การเกษตร ธุรกิจและ
บริการต่าง ๆ มากข้ึน ทำ
ให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมใน
ชนบท 

- ลดมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ และมลพิษจาก
คราบน้ำมันและสิ่งตกค้าง 
ที่เกิดจากการทำงานของ
เครื่องยนต์ดีเซลหรือ
เบนซิน 



 

การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. ให้ความสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในประเทศ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการของไทยมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุสาหกรรมไฟฟ้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนภายในประเทศ และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ลดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

จากผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุจากผู้ผลิตใน
ประเทศ 

- กฟภ. สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ภายในประเทศ โดยได้กำหนดเงื่อนไขให้
มีการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก
ผู้ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นแต่
พัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณเฉพาะไม่
เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 
ไม่มีผู้เสนอราคาพัสดุที่มีผู้ผลิตใน
ประเทศ กฟภ. จึงจะพิจารณาจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่มีผู้ผลิตจากต่างประเทศเป็น
อับดับต่อไป 

- กฟภ. ดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก
จากผู้ผลิตในประเทศไทย เป็นเงิน
จำนวน 9,778.66 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 80.79 จากการจัดหาพัสดุ
หลักประจำปี 2562 [204-1] 

- กฟภ. มีแผนในการทบทวน
รายการอุปกรณ์และพัสดุที่มี
ความสำคัญต่อความมั่นคงใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้ง
สำรวจผู้ผลิตพัสดุในประเทศ
เป็นประจำทุกปี เพ่ือเพ่ิม
ประเภทของพัสดุ (ซึ่งปัจจุบัน
พัสดุที่มีความสำคัญต่อความ
มั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
แต่ละรายการ มีผู้ผลิต
ภายในประเทศน้อยกว่า 3) และ
จำนวนรายของผู้ผลิตที่สามารถ
จัดซื้อภายในประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 



 

 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดหาในประเทศ พืน้ทีแ่หล่งดำเนินการ งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณในการ

จัดซื้อจัดจ้าง
ภายในประเทศ* 

[204-1] 
ลูกถ้วยไฟฟ้า ประเทศไทย 2,623.375 21.65 
หม้อแปลงไฟฟ้า ประเทศไทย 1,244.149 10.27 
มิเตอร์ ประเทศไทย 1,129.251 9.32 
สายไฟ ประเทศไทย 4,282.839 35.35 
ดรอพเอาท์ ประเทศไทย 214.719 1.77 
ล่อฟ้า ประเทศไทย 156.103 1.29 
คาปาซิเตอร์ ประเทศไทย 138.228 1.14 
ผลิตภัณฑ์ในอุสาหกรรมไฟฟ้าทีม่ีผู้ผลิตจากต่างประเทศ ต่างประเทศ 2,337.519 19.21 

รวมงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน และต่างประเทศ 9,778.664 80.79 
* ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ จะคำนวณค่าเทียบกับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งหมดขององค์กรในรอบการรายงาน (เฉพาะการจัดหาพัสดุ
หลักประจำปี 2562 ที่ ฝ่ายจัดหา (ฝจห.) ดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 



 

ระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศ 
การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล [former EU6] [EU10] [EU12] 

ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และรองรับกับโครงสร้างของระบบ
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพ่ือส่งต่อพลังงานไฟฟ้าที่มีความม่ันคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
โดยการพัฒนาระบบจำหน่ายของ กฟภ. ในปี 2562 จะยังคงเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้าหมาย 
[103-2] 

กลยุทธ์ 
[103-2] 

 

การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง 

ปลอดภัย เชื่อถือได้ 
- ระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 

และเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

- ระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าได้
อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย 

- ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และพ้ืนที่สำคัญ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ใน
รูปแบบใหม่เพ่ือรองรับพลังงาน
ทดแทน และเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการพลังงานที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

- กฟภ. ดำเนินโครงการเพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) โดยติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นในพื้นท่ีธุรกิจ 
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่สำคัญ
ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมความม่ันคงและความเชื่อถือได้ของ
ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า 

- จัดทำแผนงานประเมินผลกระทบของระบบไฟฟ้า
และการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Grid 
Impact Assessment & Grid Condition Code) 
โดยศึกษาการจัดทําแผนการปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าอนาคต (Grid Modernization of 
Transmission and Distribution) เพ่ือ
ประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนกับระบบไฟฟ้าจาก
เทคโนโลยีใหม่ และศึกษาโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI) 3.10 ครั้ง/ราย/ป ีจาก
เป้าหมาย 3.17 ครั้ง/ราย/ปี 

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIDI) 73.82 นาที/ราย/ปี จาก
เป้าหมาย 75.78 นาท/ีราย/ปี 

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่ 1.036 
ครั้ง/ราย/ปี จากเป้าหมาย 
1.174 ครั้ง/ราย/ปี 

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIDI) 12 เมืองใหญ่ 13.364 
นาที/ราย/ปี จากเป้าหมาย 
14.853 นาที/ราย/ปี 

- วางแผนปรับปรุงระบบส่ง
และจำหน่ายให้มีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าอนาคต (Grid 
Modernization of 
Transmission and 
Distribution) 

- จัดทำแผนระยะยาวการกอ 
สร้างเคเบิลใตดิน ป 2562 
– 2565 เพื่อเพ่ิมความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า 

- จัดทำแผนงานสนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายการ ประหยัด



 

- กำหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือ
ลดผลกระทบด้านเสถียรภาพ
และความสูญเสียในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

 

Code) ของต่างประเทศในการนํามาประยุกต์
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 

- นำร่องดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า
เพ่ือรองรับระบบ Smart Grid จำนวน 3 พืน้ที่ 
ได้แก่  
• โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี  

• โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อำเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

• แผนงานติดตั้งระบบ Micro Grid ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อําเภอ จังหวัด
สงขลา  

โดยได้ศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบและ
การใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในด้าน 
ต่าง ๆ สําหรับรองรับการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อ่ืน ๆ ในอนาคต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความมั่นคงใหกับระบบจำหนาย  
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการเชื่อมตอกับแหลง 
ผลิตไฟฟาขนาดเล็ก และลดปญหาและคาใชจาย
ในดานการปฏิบัติการตาง ๆ 

- โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ โดย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็น

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบ
จำหน่าย (Loss) เท่ากับ 3.97  

- ความสำเร็จของแผนโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะอยู่ที่ร้อยละ 93.33 

- กฟภ. ดำเนินการสนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้จำนวนการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 
67.98 GWh (ล้านหน่วย) จาก
เป้าหมาย 60 GWh (ล้านหน่วย)  

พลังงานไฟฟ้าสะสมที่ 80 
GWh (ล้านหน่วย) ภายใน
ปี 2563 



 

ระบบเคเบิลใต้ดินในพ้ืนที่เมืองใหญ่ เพื่อเพ่ิมความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของเมืองให้
สวยงาม 

- แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
ตัวอย่างแผนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และสถานะ
ทางการเงินของ กฟภ. [former EU6] 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

  

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบส่ง
และจำหน่าย ระยะที่ 1 

พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

- ก่อสร้างระบบสายส่ง 
- ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์  
- ก่อสร้างระบบจำหน่าย

แรงสูง 22 kV 
- ก่อสร้างระบบจำหน่าย

แรงสูง 33 kV 
- ก่อสร้างระบบจำหน่าย

แรงต่ำ  

62,678.71 ดำเนินการในพื้นที่ 4 ภาค แต่ละภาค
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 การไฟฟ้าเขต รวม
ทั้งสิ้น 12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละการ
ไฟฟ้าเขตมีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 

- ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 
kV 1,309 วงจร - กม.  

- ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์ 289 
วงจร – กม.  

- ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรง
สูง 22 kV 16,067 วงจร – 
กม.  



 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

  

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดำเนินงาน 

- ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรง
สูง 33 kV 4,565 วงจร – 
กม.  

- ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรง
ต่ำ 12,134 วงจร - กม. 

งานจ้างเหมาพัฒนาระบบ 
Micro Grid ที่ อำเภอเบตง 
จงัหวัดยะลา 

(1) ปรับปรุงระบบผลิตและ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
มั่นคงและเชื่อถือได้ ลด
ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เพ่ือ
รองรับแผนพัฒนาความ
เชื่อมโยงเมืองต้นแบบใน
พ้ืนที่ (โครงการสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ) 

(2) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานทดแทน ช่วยให้
การจ่ายไฟด้วยพลังงาน
ทดแทนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย

พ้ืนที่ดำเนินการ: อำเภอเบ
ตงจังหวัดยะลา 
ปริมาณงาน: 
(1)  ติดตั้งชุดควบคุมระบบ 

Micro Grid 1 ระบบ 
(2)  ติดตั้งระบบกักเก็บ

พลังงานแบตเตอรี่ 
(4MW/4MWh) 1ระบบ 

(3)  ติดต้ังสวิตช์ในระบบ
จำหน่าย 1 ระบบ 

(4)  ติดตั้งและปรับปรุงระบบ
ป้องกัน 1 ระบบ 

(5)  ติดตั้งระบบสื่อสาร 
(Fiber Optic) 1 ระบบ 

390.00 (1) เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อแผน
ความมั่นคงด้านพลังงานของ
ประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสร้างความ
ปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของ
ประชาชน  

(2) ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าใน
พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงและ
เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 
และเพ่ิมความพึงพอใจในคุณภาพ
และบริการให้กับลูกค้า 

(3) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ทดแทน ช่วยให้การจ่ายไฟด้วย
พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดการปล่อย

- แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
ขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ และ
กำหนดราคากลาง งานจ้าง
เหมาพัฒนาระบบMicro Grid 
ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

- รองผู้ว่าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า (รผก.(ว)) 
ให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง
แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา
พัฒนาระบบ Micro Grid ที่ 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 



 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

  

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดำเนินงาน 

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ 

(6)  ติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(20kW) 1 ระบบ 

(7)  ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล 1 ระบบ 

ก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(4) ลดปัญหาการปฏิบัติการและ
บำรุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียใน
ระบบสายส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า 

(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ด้วยรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่
สามารถรองรับเทคโนโลยีและ
พัฒนาให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ อำเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา 

รวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 63,068.71 ล้านบาท 
 

 

โครงการที่คาดว่าจะลงทุน 
ใน 3 ปีข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบส่ง
และจำหน่าย ระยะที่ 2 
(คพจ.2) 

พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพ่ิมมากข้ึน 

- ก่อสร้างระบบสายส่ง 
- ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์  
- ก่อสร ้างระบบจำหน่าย

แรงสูง 22 kV 

77,334 ดำเนินการในพ้ืนที่ 4 ภาค แต่ละภาคแบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็น 3 การไฟฟ้าเขต รวมทั้งสิ้น 
12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละการไฟฟ้าเขต
มีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบ 

- อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติ
โครงการ คพจ.2 จาก
คณะรัฐมนตรี 



 

- ก่อสร้างระบบจำหน่าย
แรงสูง 33 kV 

- ก่อสร้างระบบจำหน่าย
แรงต่ำ  

 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (Micro Grid) บน
พ้ืนที่เกาะพะลวย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

1. เ พ่ือสามารถจ ่ายไฟให้
ประชาชนผู้ใช้ไฟบนเกาะ
พะลวยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

2. สามารถบริหารและจัดการ
ระบบพลังงานไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. สนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพล ังงานหมุนเว ียน
และระบบกักเก็บพลังงาน 

4. ลดการใช้น ้ำมันดีเซลใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้า 

พ้ืนที่ดำเนินการ: เกาะพะลวย  
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปริมาณงาน: 
(1) พลังงานแสงอาทิตย์ 

1,000 kWp 
(2) ระบบกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 

600 kW 
(3) ระบบกักเก็บพลังงาน  

500 kW/1,500 kWh 
(4) อาคารระบบควบคุม

โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (Micro Grid)  

(5) ระบบควบคุม Micro 
Grid  

(6) ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
และระบบสื่อสารใน
ระบบจำหน่าย  
- แรงสูง (50 SAC) 3.7 

วงจร-กม. 
- แรงต่ำ (50 AW) 2.5 

วงจร-กม. 

172.00 เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพในพ้ืนที่เกาะ ลดการ
ผลิตพลังงานจากโรงจักรดีเซล รองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

-  คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบ 
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (Micro Grid) บนพื้นที่
เกาะพะลวย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2562 



 

(7) หม้อแปลงจำหน่าย 400 
kVA 

รวมงบประมาณโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า 77,506 ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น 77,506 ล้านบาท 

 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า [EU10] 

ปี ความต้องการพลัง
ไฟฟ้าสูงสุด  
(เมกะวัตต์) 

หน่วยซื้อ/ผลิต  
(ล้านหน่วย) 

หน่วยจำหน่าย  
(ล้านหน่วย) 

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

2562  21,836   146,019             135,309         19,942,767 
2566  24,464   168,587  156,050         21,469,673 
ส่วนต่าง 2,628 22,568 20,741 1,526,906 
อัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปี 2.88 3.66 3.63 1.86 

 
การพยากรณ์จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า [EU10] 

ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (ราย) 
2562 2563 2564 2565 2566 

บ้านอยู่อาศัย 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

        17,816,406          18,146,554          18,486,282          18,826,463        19,173,787  
2.10 1.85 1.87 1.84 1.84 

กิจการขนาดเล็ก 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

        1,665,138            1,685,770            1,703,442            1,730,915          1,756,094  
1.57 1.24 1.05 1.61 1.45 

กิจการขนาดกลาง 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

             80,928                 83,413                 85,634                 87,908               90,255  
4.71 3.07 2.66 2.66 2.67 

กิจการขนาดใหญ่                7,142                   7,328                   7,518                   7,693                 7,853  



 

ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (ราย) 
2562 2563 2564 2565 2566 

เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 3.54 2.61 2.60 2.33 2.08 
กิจการเฉพาะอย่าง 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

             14,152                 14,301                 14,674                 15,210               15,789  
9.74 1.05 2.61 3.65 3.80 

องค์กรไม่แสวงหากำไร 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

               1,076                   1,097                   1,148                   1,203                 1,262  
-4.86 1.98 4.58 4.86 4.88 

สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

               5,879                   5,916                   6,042                   6,562                 7,024  
7.20 0.63 2.12 8.62 7.04 

ไฟชั่วคราว 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

           352,046               366,692               379,749               397,897             417,610  
6.07 4.16 3.56 4.78 4.95 

รวมทั้งหมด 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

        19,942,767          20,311,071          20,684,488          21,073,852        21,469,673  
2.14 1.85 1.84 1.88 1.88 

หมายเหตุ: การพยากรณ์จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ไม่รวมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าแบบไม่คิดมูลค่า อาทิ ไฟแสงสว่างถนน ไฟสาธารณะ เป็นต้น 
 

การพยากรณ์หน่วยจำหน่าย จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า [EU10] 
  ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (จิกะวัตต์-ชั่วโมง: GWh) 

2562 2563 2564 2565 2566 
บ้านอยู่อาศัย 

เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 
 34,906   36,597   38,110   39,722   41,401  

8.81 4.85 4.13 4.23 4.23 
กิจการขนาดเล็ก 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

 14,075   14,591   15,190   15,813   16,459  
5.45 3.67 4.11 4.10 4.09 

กิจการขนาดกลาง 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

 22,409   23,427   24,221   25,047   25,889  
3.00 4.54 3.39 3.41 3.36 



 

  ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (จิกะวัตต์-ชั่วโมง: GWh) 
2562 2563 2564 2565 2566 

กิจการขนาดใหญ่ 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

 57,867   60,492   61,880   63,476   65,013  
-2.03 4.54 2.29 2.58 2.42 

กิจการเฉพาะอย่าง 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

 4,533   4,787   5,020   5,264   5,517  
5.19 5.61 4.87 4.85 4.81 

องค์กรไม่แสวงหากำไร 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

 77   77   79   82   84  
8.35 0.05 3.21 3.24 3.27 

สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

 468   483   547   605   663  
28.17 3.30 13.21 10.51 9.67 

ไฟชั่วคราว 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

 976   994   1,003   1,013   1,024  
3.63 1.87 0.93 0.98 1.01 

รวมทั้งหมด (ไม่รวมไฟฟรี) 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

         135,309          141,448           146,050           151,022           156,050  
2.56 4.54 3.25 3.40 3.33 

ไฟฟรี 
เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

     2,869             3,039              3,188             3,337              3,486  
4.75 5.90 4.90 4.68 4.47 

 
การพยากรณ์หน่วยซื้อ [EU10] 

ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ส่วนที่ซ้ือจาก EGAT 
พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) 

134,605 139,057  142,608  146,679  151,024 

20,952 21,249  21,855  22,531  23,246 



 

ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ส่วนที่ซ้ือจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) 

73 108 108 108 108 

5 12  12  12  12 
ส่วนที่ กฟภ. ผลิต. 

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) 

85 105  105  105  105 

6 12  12  12  12 
ส่วนที่ซ้ือจาก VSPP 

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) 

11,256 10,839  11,146  11,299  11,378 

872 836 874  891  900 
รวม 

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 
        เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) 
        เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

146,019 150,109  153,967  158,190  162,614 

2.62 2.51  2.57  2.74  2.80 
21,836 22,110  22,753  23,446  24,170 
7.68 1.47  2.91  3.05  3.09 

 
  การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของ กฟภ. [EU12] 

  การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า สัดส่วนร้อยละของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจำหน่าย 
2559 2560 2561 2562 

เป้าหมายการสูญเสียรวม (Total target loss) 5.36 5.40 5.18 5.20 
การสูญเสียรวม (Total loss) 5.40 5.12 5.36 5.37 

    



 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. ให้ความสำคัญกับการนำการวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้นำงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการดำเนินงาน และคำนึงถึงผลลัพธ์งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในระยาวได้ 
(Commercialized) เพ่ือให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การทำ Business Model ใหม่และโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป  

เป้าหมาย 
[103-2] 

กลยุทธ์ 
[103-2] 

 

การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ยกระดับบทบาทของ

งานวิจัยและนวัตกรรม สู่
การพัฒนากระบวนการ
ทำงานและการขยายผลเชิง
พาณิชย์  

- พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่
เสริมสร้างความมั่นคง สร้าง
มาตรฐานที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ความ
ทันสมัย และสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนให้ กฟภ. 

 

- นักวิจัยและผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง มี
การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของผลงาน
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต 
รวมทั้งมีการวางแผนเพื่อบริหารจัดการและ
ดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

- จัดสรรงบประมาณในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้
สุทธิ คิดเป็นจำนวนเงินเฉลี่ยปีละ 100-130 ล้าน
บาท เพ่ือสนับสนุนกองทุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม 

- สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานวิจัยภายในประเทศ หรือ
สถาบันวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการทาง
วิชาการใน 4 รูปแบบ ดังนี้  
• ให้ทุนสนับสนุนเต็มจำนวน  
• วิจัยร่วม (Co-research)  
• ร่วมทุนวิจัย (Co-funding)  
• รูปแบบอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน 

- ความสำเร็จของแผนงานการ
พัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System) อยู่ใน
ระดับ 3 

- ยกระดับแผนงานการ
พัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร 
(Corporate Innovation 
System) ให้นําไปสู่การ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ 
รวมถึง Business Model 
ใหม ่ๆ ได้ภายในปี 2563 



 

- สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานวิจัยภายใน กฟภ. โดยให้
ทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ 

- สนับสนุนทุนแก่วิสาหกิจเริ่มต้น (วิสาหกิจเริ่มต้น 
คือ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วน
สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หรือเป็นไปตามกฎหมาย
กำหนด) สำหรับดำเนินการในเชิงพาณิชย์ โดยให้
ทุนสนับสนุนโครงการ 3 ระยะดังนี้ 
• ระยะที่ 1 : พัฒนาแนวคิดและศึกษาความ

เป็นไปได้ของผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีกรอบ
งบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท 

• ระยะที่ 2 : พัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบ 
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนมิได้ระบุขอบเขต
ของกรอบงบประมาณ 

• ระยะที ่3 : พัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบไปสู่
ขั้นการขยายผลใช้งานทั่วทั้งองค์กร หรือ
ทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม หรือเชิง
พาณิชย์ ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน มิได้
ระบุขอบเขตของกรอบงบประมาณ 

 
 
 
 
 



 

  ตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2562 (หมวดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Technologies)) [former EU8] 
 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เครื่องกังหันแบบ Pump as Impulse Turbine  

จากเครื่องสูบน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ PEA 
กฟภ. ได้ติดตั้งและเก็บข้อมูลการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบ Pump as Impulse Turbine (PaIT) โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม

หม้อแปลงไฟฟ้า และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งแบบต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-grid) และโหมดแยกตัวเป็นอิสระ (Island mode) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องกังหัน ณ โรงจักรพลังน้ำแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษา พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครื่องกังหันแบบ 
PaIT ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกังหันน้ำซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ 
 โดยจากการประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องกังหันแบบ PaIT ได้รับการพิสูจน์ว่ามีสมรรถนะสูงเทียบเท่ากับเครื่องกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก
ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาด ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่เข้าสู่เครื่องกังหันได้ดีกว่าการนำเครื่องสูบ
น้ำมาประยุกต์เป็นเครื่องกังหันแบบ Pump as Turbine (PaT) ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถควบคุม
ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจรจ่ายแยกจากระบบหลัก (Islanding mode) ได้เมื่อมีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องกังหันที่เหมาะสม  
 จากผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของระบบเครื่องกังหันในงานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องกังหันแบบ Turgo 
จากต่างประเทศ ซึ่งมีระบบควบคุมเครื่องกังหันแบบไม่อัตโนมัติ กับเครื่องกังหันแบบ PaIT ซึ่งมีระบบควบคุมเครื่องกังหันแบบอัตโนมัติ พบว่าผลอัตราตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ (EIRR) ของระบบเครื่องกังหันแบบ PaIT นั้น มีค่าร้อยละ 68.58 และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 5.66 ในขณะที่
ระยะเวลาในการคืนทุนนั้น เท่ากับ 1.45 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาทีส่ั้นกว่าเครื่องกังหันแบบ Turgo ถึง 1.77 ปี  

ทั้งนี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มากกว่าของเครื่องกังหันแบบ PaIT นั้น มาจากการไม่มีคา่ใช้จ่ายของพนักงานในการดูแลควบคุมเครื่องกังหัน และราคา
เครื่องสูบน้ำที่ต่ำ และใช้เวลาในการจัดหาที่สั้นกว่าเครื่องกังหันที่นำเข้าจากต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PEOPLE 

บุคลากรของเรา 
 การดูแลพนักงาน 

ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : พนักงานเป็นฟนัเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร กฟภ. จึงมุ่งมั่นดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการ
วางแผนกำลังคนและการสรรหา การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จวบจนเกษียณอายุราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และ
สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- กฟภ. มีบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถ 
และมีความมุ่งม่ันที่จะ
ปฏิบัติงานให้กับ กฟภ. 

- ลดข้อร้องเรียนที่มีต่อ
กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

- ลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน 

- พนักงานมีความภาคภูมิใจ
และผูกพันกับองค์กร 

 

- พัฒนาหลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือก เพ่ือ
ตอบสนองความ
หลากหลายในแต่ละกลุ่ม
บุคลากร และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์องค์กร 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
เลื่อนเงินเดือนพนักงาน
ประจำปี เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมและ
สอดคล้องตามผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

- เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม 
มีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดย
พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และ
คุณสมบัติที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่
องค์กรกำหนด 

- เปิดโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ 
โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวทาง
ในการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
การจ้างงาน การให้สิทธิสวัสดิการที่เท่า
เทียมกับพนักงานทั่วไป เพ่ือส่งเสริมคน
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เป็นธรรม 
[406-1] 

- ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร อยู่ที่ 4.65 จากคะแนนเต็ม 
5 เพิ่มขึน้ 0.08 จากปี 2561  

- อัตราการลาออกของพนักงาน คิด
เป็นร้อยละ 0.21 ลดลงจากเมื่อ
เทียบกับปี 2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 
0.20 

- ยกระดับ กฟภ. ให้เป็นหนึ่งใน 
Employee of choice ของ
ตลาดแรงงาน 

- ยกระดับการจ้างงานให้
สอดคล้องตามความต้องการ
ของการองค์กรในการก้าวสู่การ
เป็น Digital Utility 

- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มการลาออก 
ให้มีกระบวนการหรือช่องทางให้
ผู้บังคบับัญชาและพนักงานได้



 

- พัฒนารูปแบบการให้
รางวัล (Reward) ให้มี
คุณค่า หลากหลาย และ
ตรงตามเป้าประสงค์ของ
องค์กร 

- ส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพของพนักงาน 

- เลื่อนตำแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่
เหมาะสม โดยไม่นำเรื่องเชื้อชาติ สีผิว 
เพศ ศาสนา หรือข้อกีดกันอ่ืนๆ มา
เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือก 

- จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งตาม
เส้นทางในสายอาชีพ เพื่อให้พนักงาน
ทราบถึงเส้นทางการเติบโตในอนาคต
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 

- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ซ่ึงเน้นหลักนิติ
ธรรม, คุณธรรม, ความโปร่งใส, การมี
ส่วนร่วม, ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ความคุ้มค่า ในการพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ 

- กำกับดูแล พร้อมทั้งจัดอบรม ชี้แจง 
และสื่อสารให้การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

- เปิดโอกาสให้พนักงานมีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. 
ทำหน้าที่เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในการ
เจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง เพ่ือ
คุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษากับ

- ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
โปรแกรมระบบพิจารณาเงินเดือน 
เพ่ิมข้ึน และอยู่ที่ 3.95 จากคะแนน
เต็ม 5 อยูใ่นระดับพึงพอใจปาน
กลาง ค่อนไปทางพึงพอใจมาก 
เพ่ิมข้ึน 0.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า 

- ระดับความพึงพอใจต่อของที่ระลึกท่ี 
กฟภ. มอบให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ครบ 20 ปี, 25 ปี, 30 ปี, 35 ปี, 40 
ปี และพนักงานที่จะพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี และอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก 

- ระดับความพึงพอใจโดยรวมของ
พนักงานอยู่ที่ 4.40  

- ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานอยู่
ที่ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมี
ค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
อยู่ที่ 4.43 ความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรอยู่ที่ 4.53 และ
ความอยากทุ่มเทกายใจในการ
ทำงานอยู่ที่ 4.56 

ปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจ
ลาออก และให้สามารถเก็บ
ข้อมูลประกอบการลาออก เพ่ือ
นำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
อย่างแท้จริง 



 

สมาชิกท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมี
พนักงานที่ได้รับการดูแลภายใต้ข้อตกลง
จากสหภาพแรงงานฯ ร้อยละ 100 ของ
จำนวนพนักงานทั้งหมด [102-41] 

   
จำนวนรวมพนักงานจำแนกตามเพศ [401-1] 

 
 พนักงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศชาย 22,309 74.10 22,002 73.75 21,862 73.71 21,469 73.82 
เพศหญิง 7,799 25.90 7,833 26.25 7,797 26.29 7,615 26.18 

รวม 30,108 100 29,835 100 29,659 100 29,084 100 

ลูกจ้าง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศชาย 3,809 66.06 3,881 66.62 3,915 66.66 3,911 66.73 
เพศหญิง 1,957 33.94 1,945 33.38 1,958 33.34 1,950 33.27 

รวม 5,766 100 5,826 100 5,873 100 5,861 100 
รวมทั้งสิ้น 35,874  35,661  35,532  34,945  

 
  จำนวนรวมพนักงานจำแนกตามพื้นที่ [401-1] 

พื้นที่ กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกจ้าง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 



 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
สำนักงานใหญ่ 4,137 4,105 4,128 4,040 248 249 167 168 
ภาคเหนือ 6,099 6,023 5,926 5,769 1,211 1,169 1,233 1,163 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,980 6,912 6,944 6,786 1,350 1,440 1,421 1,525 
ภาคกลาง 7,268 7,196 7,103 7,054 1,723 1,704 1,752 1,693 
ภาคใต้ 5,624 5,599 5,558 5,435 1,234 1,264 1,300 1,312 

รวม 30,108 29,835 29,659 29,084 5,766 5,826 5,873 5,861 
 
  จำนวนพนักงานเข้าใหม่ และพ้นสภาพ [401-1] 

เกณฑ์องค์ประกอบพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร พนักงานพ้นสภาพ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จำนวนการเปลี่ยนแปลง 954 3.20 1,097 3.70 1133 3.90 1,234 4.14 1,466 4.94 1704 5.86 

เพ
ศ ชาย 671 2.25 797 2.69 884 3.04 253 0.85 1,131 3.81 1275 4.38 

หญิง 283 0.95 300 1.01 249 0.86 981 3.29 335 1.13 429 1.48 

ช่ว
งอ

าย
ุ อายุ < 30 ปี 872 2.92 966 3.26 916 3.15 30 0.10 30 0.10 39 0.13 

อายุ 30 – 50 ปี 82 0.27 131 0.44 213 0.73 50 0.17 51 0.17 50 0.17 
อายุ > 50 ปี 0 0.00 0 0.00 4 0.01 1,154 3.87 1,385 4.67 1615 5.55 

พื้น
ที่ป

ฏิบ
ัติง

าน
 ส่วนกลาง 228 0.76 306 1.03 232 0.80 196 0.66 219 0.74 225 0.77 

ภาคเหนือ 189 0.63 172 0.58 226 0.78 287 0.96 339 1.14 418 1.44 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

165 0.55 259 0.87 218 0.75 253 0.85 321 1.08 415 1.43 



 

 
  
 

จำนวนพ้นสภาพ [401-1] 
สาเหตุการพ้นสภาพ พนักงาน 

จำนวน (คน) 
เกษียณก่อนอายุครบ 60 ปี 298 
เกษียณอายุครบ 60 ปี 1,264 
ถึงแก่กรรม 68 
ปลดออกจากงาน 8 
ลาออกจากงาน 60 
ไล่ออกจากงาน 2 
ให้ออกจากงาน 2 
ยกเลิกการจ้าง 2 

รวม 1,704 
 
  การลากิจเลี้ยงดูบุตร [401-3] 

กรณีของการลา จำนวนพนักงาน (คน) 
2560 2561 2562 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 22,002 7,833 21,862 7,797 21,469 7,615 
จำนวนพนักงานทีไ่ด้ใช้สิทธิ์เพ่ือเลี้ยงดูบุตร 355 194 394 202 426 217 
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 355 190 373 166 420 209 

ภาคกลาง 188 0.63 198 0.67 273 0.94 266 0.89 326 1.10 329 1.13 
ภาคใต้ 184 0.62 162 0.55 184 0.63 232 0.78 261 0.88 317 1.09 



 

จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
และยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน 

268 155 355 190 393 200 

อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate)(1) ที่กลับมาทำงาน
หลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ) 

100 98 95 82 99 96 

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate)(2) ที่กลับมาทำงาน
หลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ) 

100 100 100 100 100 99 

หมายเหตุ (1) อัตรากลับมาทำงาน (Return to Work Rate) = (จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร/จำนวนพนักงาน
ตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร) x100 
(2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรและยังทำงานต่อ
หลังจากนั้นไป 12 เดือน/จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100 

 
ภาระผูกพันของแผนผลประโยชน์และแผนเกษียณอายุอ่ืน ๆ [201-3] 

ผลประโยชน์และแผนเกษียณอายุ
อ่ืน ๆ 

เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ 
สิทธิประโยชน์ 

ระบุมูลค่าประมาณการของภาระผูกพัน 

เงินชดเชยเกษียณอายุ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับ 
หลังเกษียณอายุเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
ตามพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

16,546.38 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ของที่ระลึกเมื่อครบอายุเกษียณ 532.42 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

วันลาพักผ่อนเมื่อครบอายุเกษียณ 1,245.78 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กสช.กฟภ.)  

กฟภ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กสช.กฟภ.) ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 เพ่ือเป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยพนักงานที่เป็น
สมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-

ยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 
34,609,142,449.13 ล้านบาท และในปี 2562 ได้



 

15 ของเงินเดือน ส่วนสมาชิกที่เข้าใหม่ในเดือนแรกต้อง
จ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินเดือน และในเดือนถัดไป สมาชิกดังกล่าวสามารถ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน โดยให้มผีลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563  และ กฟภ. จะจ่ายเงินสมทบใน
อัตราร้อยละ 9-11 ของเงินเดือนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

จ่ายเงินให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุจำนวน 1,264 คน 
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,742,010,839.17 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. มุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อม โดยส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ รวมถึงการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และพร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2562 กฟภ. ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมสมรรถนะ 3 กลุ่ม ได้แก่ Core Competency, Management Competency และ Functional 
Competency ให้รองรับกับยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความสามารถพิเศษท่ีจำเป็นขององค์กรในอนาคต 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- พนักงานทุกระดับมี

ความพร้อมในการ
รองรับการดำเนินงาน
ของธุรกิจหลักของ
องค์กรและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องในอนาคต 

- พัฒนาระบบ 
Competency ให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม 

- เพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 
ให้มีทักษะที่สอดคล้อง
กับท่ีองค์กรคาดหวัง 

- กำหนด Competency ที่ชัดเจนราย
ตำแหน่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง – 
จุดอ่อนของพนักงานแต่ละตำแหน่ง 
และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวาง
แผนการฝึกอบรมและการสืบทอด
ตำแหน่ง โดยในปี 2562 จะเน้นการ
ทบทวน Digital Competency Based 
Assessment Model และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายตาม Digital 
Competency 

- สนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) ตลอดทั้ง
กระบวนการ เพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ
องค์กร 

- ความสำเร็จของแผนการยกระดับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยู่ที่
ร้อยละ 100 

- ความสำเร็จของโครงการตาม
แผนงานพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ (KM) เพ่ือรองรับและพร้อม
ต่อการดำเนินธุรกิจ อยู่ที่ร้อยละ 
100 

- พนักงานทุกคนมีการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

- มีพนักงานที่เข้ารับการประเมิน 
Functional Competency ทั้งสิ้น 
28,789 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.69 โดย Funtional 
Competency ที่มีร้อยละของ

- ขยายผลระบบการเรียนรู้แบบ 
On the job training ไปสู่กลุ่ม
งานสำคัญที่มีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อน
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่อยู่
ในความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ 

- ขยายผลการปฏิบัติงาน (The 
best) / นวัตกรรมองค์กร / 
องค์ความรู้ (KM) รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเรียนรู้จาก PEA Pro 
& PEA Guru และระบบ KM 
ให้กับพนักงาน โดยจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ขององค์กร (KM Master Plan) 
เพ่ือให้กระบวนการจัดการ



 

- กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยนำ
ระบบดิจิทัลเข้ามาเชื่อมโยงกับการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลรูปแบบ 70:20:10 
(Learning Model 70:20:10) และ
ดำเนินการตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร (ISO 10015)  

- บริหารคนเกง่ โดยจัดกลุ่มผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง (Talent) มา
ดำเนินงานร่วมกันใน PEA Innovation 
Hub ที่มีรูปแบบการพัฒนางานภายใต้
แนวคิด Design Thinking  

- พัฒนาศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการ
ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ 
กฟภ. (PEA Certification Center for 
Solar Rooftop Design and 
Installation) เพ่ือรองรับการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรองรับธุรกิจเสริมด้าน 
Solar Roof แบบครบวงจร 

- จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง กฟภ. กับสถาบันการศึกษา 
โดยให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน กฟภ. 

พนักงานผ่านค่าคาดหวังมากที่สุด 5 
อันดับ ได้แก่ 
- Vehicle and Machine 

Usage พนักงานผ่านค่า
คาดหวังร้อยละ 96.86 

- Outage Maintenace 
พนักงานผ่านค่าคาดหวังร้อยละ 
96.76 

- Basic Electrical Knowledge 
พนักงานผ่านค่าคาดหวังร้อยละ 
95.66 

- Customer Relationship 
Management พนักงานผ่าน
ค่าคาดหวังร้อยละ 95.02 

- Electrical Equipment 
พนักงานผ่านค่าคาดหวังร้อยละ 
94.92 

จากข้อมูลพบว่า Functiional 
Competency ที่พนักงานผ่านค่า
คาดหวังมากที่สุด เป็นสมรรถนะท่ี
จำเป็นในการดำเนินธุรกิจหลักใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามพบว่ามี
พนักงานที่มี Knowledge of 
Marketing เพียงร้อยละ 66 ที่ผ่าน
ค่าคาดหวังที่องค์กรตั้งไว้ 

ความรู้เกิดความเชื่อมโยงและมี
ความต่อเนื่อง 

- เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานในด้านการตลาด 
เพ่ือให้พนักงานสามารถนำพา
องค์กรขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ และ
สามารถแข่งขันกับตลาดได้ 



 

ในระดบัปริญญาโท – เอก โดยเพิ่มเติม
หมวดวิชาที่มีความจำเป็นต่อการรองรับ
การดำเนินงานจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรรองรับงาน
ในอนาคต เช่น Computer Science, 
Digitalization and Smart Grids 
Engineering, Data Analytics เป็นต้น 

 

 
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม [404-1] 

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี) 40.89 20.28 20.16 27.40 
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 
เพศชาย 
เพศหญิง 

n/a 
n/a 

23.06 
11.74 

70.29 
29.70 

74.51 
25.48 

 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
กฟภ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรตาม HRD Blueprint ซ่ึงในปี 2562 มีหลักสูตรที่ส่งเสริมระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้นำองค์กร ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา 5 มิติของ HRD Blueprint ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มพนักงาน [404-2] 
Professional 

Development 
People Management Potential 

Enhancement 
Passion Driven Planet Concern 

การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นมืออาชีพ  

การพัฒนาบุคลากรให้มี
ภาวะผู้นำ และมี

การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  

การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสมดุลทั้งกาย จิต 

วิญญาณ  

การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

และมีธรรมาภิบาล  



 

(Techinical 
Competency) 

ความสามารถในการ
บริหาร  

(Leadership & 
Management 
Competency) 

(Career Development – 
Successor Plan – 

Talent Management) 

(Quality of Work 
Life) 

(CSR & CG) 

- การอบรมด้านพัฒนา
ผู้บริหาร เช่น 
Individual 
Development 
Plan (IDP) 

- การอบรมด้าน
บริหารจัดการความรู้ 
(KM) เช่น PEA Pro 
& PEA GUru 

- การอบรมด้าน 
Logistics & Supply 
Chain 

- การอบรมด้านบัญชี 
การเงิน และ
งบประมาณ 

- การอบรมด้าน 
Smart Grid เช่น 
Smart Substation 
Design 

- Executive 
Educations 
Program 

- Smart Executives 
- Smart Directors 
- Smart Managers 
- Smart Supervisors 
 

- หลักสูตรปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

- หลักสูตรพัฒนากลุ่ม 
Talent 
Management 

- หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพวิศวกร 

- หลักสูตร Succession 
Plan  

- การให้ทุนการศึกษา 

- การอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น 
Happy 
Workplace 

- การอบรม
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย 

- การอบรม PEA 
Safety 
Excellence 

- Sport & 
Recreation 

- กิจกรรมสโมสร 
กฟภ. 

- การอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

- การอบรม
กระบวนการความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- การอบรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
ความยั่งยืนของ 
กฟภ. 

- การอบรมการติดตั้ง
แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) 



 

- การอบรมด้าน
คุณภาพไฟฟ้า เช่น 
การลดหน่วยสูญเสีย
ในระบบไฟฟ้า 

- การอบรมด้านช่าง
ฮอทไลน์ เช่น การ
ปฏิบัติงานเชื่อมสาย
แรงสูง 22-33 kV 
โดยวิธีไม่ดับไฟ 

 
พนักงานที่ได้รับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ และการพัฒนาอาชีพ [404-3] 

ข้อมูลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผลสำเร็จของงานตาม

นโยบายหรืองาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

งานตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

งานตาม
ความคิด

สร้างสรรค์ 

พฤติกรรมตาม
ค่านิยม ที่

เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

อ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน จำแนกตามเพศ 

เพศชาย 73.82 73.82 73.82 73.82  

เพศหญิง 26.18 26.18 26.18 26.18  
ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน จำแนกตามกลุ่มพนักงาน 
กลุ่มบริหาร 25.63 25.63 25.63 25.63  
กลุ่มเชี่ยวชาญ 16.12 16.12 16.12 16.12  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพนักงาน
ปฏิบัติการ 

58.25 58.25 58.25 58.25  



 

ความปลอดภัยพนักงาน  
ความสำคัญต่อองค์กร : 
มีการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ชัดเจน และมีการควบคุม ที่สามารถช่วยลดสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งจากสุขภาพ
และบริบทแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนในลำดับต่อไป 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลการดำเนินงานที่ 
โดดเด่นในปี 2562 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- จำนวนอุบัติเหตุถึงขึ้น
เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

- ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ในปี 2562 เท่ากับ 
0.1114 และลดลงปีละ
อย่างน้อยร้อยละ 5 

- ลดอัตราการเจ็บป่วย
และโรคจากการทำงาน
ต่อเนื่องทุกปี 

- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ที่สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

- กำกับให้มีการใช้เครื่องมือตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยตามข้อกำหนดของ 
กฟภ. อย่างต่อเนื่อง 

- จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริมความปลอดภัย พร้อม
ติดตามและวัดผล เพื่อนำมา
ปรับปรุงการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

- จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของพนักงาน 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 
 

- ยกระดับกระบวนการ
ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดดภัยสู่
มาตรฐาน ISO 45001 
ในปี 2565 

 
ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อันเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย และการจัดการความเสี่ยงที่ มาตรฐาน และแนวทางระบบ
การจัดการที่เป็นที่ยอมรับ 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (TIS 18001/BS OHSAS 18001) 
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 



 

- ระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS)(ระบบภายในองค์กร) 
ระบขุอบเขตของพนักงาน/ลูกจ้าง กิจกรรม และสถานประกอบการที่ครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ระบุไว้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการกำหนดแผนแม่บทด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสนับสนุนด้านความปลอดภัยของประเทศ ไทย และมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยระดับสากล ดังน้ันกรอบการดำเนินด้านความปลอดภัยของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในปีปัจจุบันจนถึงปี 2567 จึงประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ  11 ยุทธศาสตร์ เพื่อผลักด้นให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุเป้าหมายหลักด้านความปลอดภัยได้ ทั้งความ ตระหนักด้าน

ความปลอดภัย ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยของ กฟภ. (Disabling Injury Index) และผลกระทบต่อ ผู้ใช้ไฟ  พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทำ เป็นแผนการ

ดำเนินงาน (Action Plan) รองรับเป้าหมายในการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังมีการ กำหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย และระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมครบถ้วน ซ่ึงในการดำเนินงาน 

ตามแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 – 2567 ประกอบไปด้วย11 ยุทธศาสตร์ 27 แผนการดำเนินงาน และ 24 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การระบุอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการตรวจสอบอุบัติเหต ุ
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการระบุอันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับงานและประเมินความเสี่ยงประจำและไม่ประจำ (ให้ระบุความถี่ของการกระบวนการที่ใช้เป็นประจำ) 
หลักการการประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

 โดยอ้างอิงตามแนวทางและเกณฑ์ ที่ระบุใน PEA-SMS มาตรฐานที่ 6  

การประเมินและวัดระดับความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ช่วยในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยเรียงลำดับความเสี่ยงสูงสุดไปจนถึงความเสี่ยงต่ำสุด การประเมินระดับความ
เสี่ยงจะอาศัยพ้ืนฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ของความรุนแรง และโอกาสที่จะเกิด ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ได้ตกลงร่วมกัน และสามารถคำนวณได้
จาก 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด X ความรุนแรง 

 การจัดลำดับความเสี่ยงควรกำหนดเงื่อนไขท่ีใช้ในการจัดลำดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกเหตุ
ฉุกเฉินที่สำคัญเพ่ือจัดทแผนตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน โดยแบ่งระดับความเสี่ยง ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 1  จัดเป็นระดับความเสี่ยง  เล็กน้อย 

  ระดับ 2  จัดเป็นระดับความเสี่ยง  ยอมรับได้ 

  ระดับ 3-4 จัดเป็นระดับความเสี่ยง  ปานกลาง 

  ระดับ 6-9 จัดเป็นระดับความเสี่ยง  สูง 

  ระดับ 12 จัดเป็นระดับความเสี่ยง  ไม่อาจยอมรับได้ 

 

 

 



 

ตารางจัดระดับความเสี่ยง 

           โอกาสที่จะเกิดเหตุ             
ฉุกเฉิน 

ความรุนแรง 
ของเหตุฉุกเฉิน 

น้อย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(1) 

เล็กน้อย 
(1) 

ยอมรับได้ 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ยอมรับได้ 
(2) 

ปานกลาง 
(4) 

สูง 
(6) 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(6) 

สูง 
(9) 

มากที่สุด 
(4) 

ปานกลาง 
(4) 

สูง 
(8) 

ไม่อาจยอมรับได้ 
(12) 

 
การแบ่งระดับความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจว่าต้องมีการจัดการความเสี่ยง หรือการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันคือ การกำจัดโอกาสที่จะเกิด 
หรือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดความรุนแรง หรือลดทั้ง 2 องค์ประกอบ รวมถึงการพิจารณากำหนดเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการควบคุมป้องกัน ซึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความเสี่ยง ดังตารางกำหนดการจัดการกับความเสี่ยง สำหรับแต่ละระดับความเสี่ยง 

ตารางกำหนดการจัดการกับความเสี่ยง สำหรบัแตล่ะระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การปฏิบัติและเวลาที่ใช้ การจัดการความเสี่ยง 
ไม่อาจยอมรับได้ งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความ

เสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ถึงแม้
Reduce องค์กรต้องจัดทำแผนการลดความเสี่ยงให้

ลดลงมาอยู่ระดับยอมรับได้ถึงปานกลาง



 

จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
จะต้องหยุดการทำงานนั้นทันที 

หากไม่สามารถลดความรุนแรงจาก
อันตรายได้และทำให้ระดับความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูง ให้พิจารณาจัดทำแผนการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หากสามารถทำได้ 
และดำเนินการฝึกซ้อมแผน  

สูง ต้องลงความเสี่ยงลงก่อนจึงจะเริ่มทำงานได้ 
ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอ 
เพ่ือลดความเสี่ยงนั้น เมื่อมีความเสี่ยงเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีกำลังทำอยู่ จะต้องหาทางแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

Plan องค์กรต้องจัดทำแผนการลดความเสี่ยงให้
ลดลงมาอยู่ระดับยอมรับได้ถึงปานกลาง
หากไม่สามารถลดความรุนแรงจาก
อันตรายได้และทำให้ระดับความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูง ให้พิจารณาจัดทำแผนการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หากสามารถทำได้ 
และดำเนินการฝึกซ้อมแผน  

ปานกลาง 
(ความเสี่ยงระดับ

ปานกลางที่มี
โอกาสการเกิด
น้อยและความ

รุนแรงสูงให้ถือว่า
เป็นความเสี่ยง

ระดับยอมรับได้) 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงแต่
ค่าใช้จ่ายของการป้องกัน ควรจะมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ และมีการจำกัดงบประมาณ 
จะต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงภายในเวลาที่
กำหนด เมื่อความเสี่ยงระดับปานกลางมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดความเสียหายร้ายแรง 
ควรทำการประเมินเพ่ิมเติม เพื่อหาค่าของ
ความน่าจะเป็นของความเสียหายที่แม่นยำขึน้ 
เพ่ือเป็นหลักในการตัดสินความจำเป็น สำหรับ
มาตรการควบคุมว่าต้องการปรับปรุงหรือไม่ 

Control  องค์กรต้องหามาตรการควบคุมความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม หรือในกรณีที่มี
มาตรการควบคุมอยู่ แล้วให้ดำเนินการ
ตามมาตรการควบคุมนั้นอย่างสม่ำเสมอ 
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการลดโอกาสเกิดขึ้นเป็น
หลัก 

ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณาความ
เสี่ยงอาจจะทำเม่ือเห็นว่าคุ้มค่า หรือการ
ปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน การ
ติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำเพ่ือให้แน่ใจว่า
การควบคุมยังคงอยู่ 

Accept องค์กรสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ
ในกรณีที่มีมาตรการควบคุมอยู่แล้วให้
ดำเนินการตามมาตรการควบคุมนั้นอย่าง
สม่ำเสมอ 



 

เล็กน้อย ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม None  

 

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 หลักเกณฑ์ท่ีใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ของความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิด โดยตกลงร่วมกันดังนี้ 

ความรุนแรง 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 น้อย ไม่หยุดงาน หรือทรัพย์สินเกิดความเสียหายมีมูลค่าน้อยกว่า 

50,000 บาท 
2 ปานกลาง หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หรือทรัพย์สินความเสียหายมีมูลค่าตั้งแต่ 

50,000 – 250,000 บาท 
3 มาก หยุดงานเกิน 3 วัน หรือทรัพย์สินเกิดความเสียหายมีมูลค่าตั้งแต่ 

250,000 – 500,000 บาท 
4 มากที่สุด สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ/เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเกิดความ

เสียหายมีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท 
 

โอกาสที่จะเกิด 

ระดับ โอกาส รายละเอียด 
1 น้อย โอกาสน้อยที่จะเกิดอันตรายขึ้นหรือไม่น่าจะเกิดอันตราย 
2 ปานกลาง โอกาสปานกลางที่จะเกิดอันตราย 
3 มาก โอกาสมากท่ีจะเกิดอันตราย 



 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา โอกาสที่จะเกิดอันตรายของเหตุฉุกเฉินควรจะประกอบด้วย 

เกณฑ์การประเมิน/พิจารณา โอกาสที่จะเกิด 
(คะแนน) 

ข้อ 1 จำนวนบุคคลที่สัมผัสอันตราย 
- 1-5 คน 
- 6-10 คน 
- 10 คนข้ึนไป 

 
1 
2 
3 

ข้อ 2 ความถี่และระยะเวลาในการสัมผัสอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน (ระยะเวลาในการ
ทำงาน) พิจารณา 8 ซม. การทำงานต่อ 1 วัน 48 ซม. ต่อสัปดาห์ 

- สัมผัสน้อยกว่า 10 ซม./สัปดาห์ 
- สัมผัส 11-30 ซม./สัปดาห์ 
- สัมผัสมากกว่า 30 ซม./สัปดาห์ 

 
 

1 
2 
3 

ข้อ 3 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น แสง เสียง สารเคมี) 
- มีการตรวจวัดและผลการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 
- มีการตรวจวัดและผลการตรวจวัดำม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 
- ไม่มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 
1 
2 
3 

ข้อ 4 ขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีการปฏิบัติงาน/กฏความปลอดภัยเฉพาะงาน 
- มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีการปฏิบัติงาน/กฏความปลอดภัย

เฉพาะงานเป็นลายลักษณ์อักษาอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามได้ง่าย 
- มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีปฏิบัติงาน/กฏความปลอดภัย

เฉพาะงานเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังไม่ครบถ้วนตามลักษณะอันตราย 
- ไม่มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีการปฏิบัติงาน/กฏความปลอดภัย

เฉพาะ 

 
1 

 
2 

 
3 
 



 

ข้อ 5 การอบรมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีการปฏิบัติงาน/กฏความ
ปลอดภัยเฉพาะงาน 

- มีการอบรมให้ปฏิบัติตามข้ันตอนให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีการบันทึก
อย่างสม่ำเสมอ 

- มีการฝึกอบรมแต่ไม่มีการบันทึกหรือบันทึกไม่สม่ำเสมอ 
- ไม่มีการอบรมและไม่มีการบันทึก 

 
 
1 
 
2 
3 

ข้อ 6 การควบคุมการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการดำเนินงาน/วิธีการปฏิบัติงาน/กฏความ
ปลอดภัยเฉพาะงาน 

- มีการควบคุมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนย่างถูกต้องและมีการบันทึกอย่างสม่ำเสมอ 
- มีการควบคุมให้ปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง แต่ไม่มีการบันทึกหรือ

บันทึกไม่สม่ำเสมอ 
- ไม่มีการควบคุมการปฏิบัติและไม่มีการบันทึก 

 
 
1 
2 
 
3 

 ข้อ 7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 
- มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพียงพอ

และมีการใช้อย่างถูกต้อง 
- มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เหมาะสมกับงาน/ไม่มี

การจัดเตรียม/ไม่มีการใช้ 

 
1 
 
3 

ข้อ 8 ความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ พิจารณาในด้านอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัย เช่น Safety Guard 

- มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยครบถ้วนเหมาะสม 
- มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยแต่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีอุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัย 

 
 
1 
3 
 

ข้อ 9 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์  
1 



 

- มีแผนการตรวจสอบ/บำรุงรักษา และมีการปฏิบัติตามแผน รวมถึงมีการ
บันทึกอย่างต่อเนื่อง 

- มีแผนการตรวจสอบ/บำรุงรักษา แต่มีการปฏิบัติและการบันทึกไม่ต่อเนื่อง 
- ไม่มีแผนการตรวจสอบ/บำรุงรักษา 

 
2 
3 

ข้อ 10 การเตือนอันตรายได้แก่ การใช้แสง สี ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ 
- มีการเตือนอันตรายให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- มีการเตือนอันตรายแต่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ไมม่ีการเตือนอันตราย 

 
1 
2 
3 

หลังจากประเมินตามเกณฑ์การประเมิน/พิจารณาครบถ้วนแล้ว ให้ติด% โอกาสเกิดอันตราย ดังนี้ 

  % โอกาสเกิดอันตราย = ผลบวกของคนคะแนนที่ได้ × 100    

      ผลบวกของคะแนนเต็มทุกข้อ 

               *** ข้อใดไม่เกี่ยวข้องให้ตัดคะแนนทั้งเศษและส่วน 

ตารางพิจารณาโอกาสที่จะเกิดอันตราย 

คะแนนที่ได้คิดเป็น โอกาสที่จะเกิดอันตราย 
33-55 น้อย 
56-77 ปานกลาง 
78-100 มาก 

โดยความถี่ในการวิเคราะห์คือ ปีละ 1 ครั้ง  และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฎิบัติงาน/ลักษณะงาน 

ระบุวิธีที่องค์กรใช้ในการรับรองคุณภาพของกระบวนการข้างต้นที่ได้ระบุไว ้
เป็นเกณฑ์ที่ กฟภ. ใช้เพ่ือขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (TIS 18001/BS OHSAS 18001) 
 



 

อธิบายถึงผลลัพธ์ของกระบวนการเหล่านี้ว่า ถูกนำมาใช้อย่างไรในการประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
นำผลลัพท์มาประชุมทบทวนการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กร ให้มั่นใจว่าจะครอบคลุมในทุกประเด็นสำคัญ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ก ำหนดควำมถ่ีในกำรประชมุทบทวนกำรจดักำร อย่ำงนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ 
2. แจง้ก ำหนดกำรประชมุทบทวนกำรจดักำร และวำระกำรประชมุ โดยส่งหนงัสือเชิญประชมุเพื่อใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้รำบ จดัเตรียมเอกสำรและขอ้มลู และทบทวนควำมถกูตอ้ง
ครบถว้นของเอกสำร และขอ้มลูที่จะน ำเขำ้ประชมุ ตำมวำระกำรประชมุ (Review Input) ที่ก ำหนด 
3. ตวัแทนฝ่ำยบรหิำรด ำเนินกำรประชมุ  รว่มกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตำมวำระกำรประชมุที่ก ำหนด(Review Input) โดยมีผูแ้ทนนำยจำ้งของแต่ละหน่วยงำน เป็นประธำนในกำรประชมุ  
โดยผลกำรประชมุ จะตอ้งมีกำรพิจำรณำ และตดัสินใจสั่งกำร(Review Output) เพื่อปรบัปรุงประสิทธิผลของ ระบบอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

4. จัดทำรายงานการประชุมทบทวนการจัดการ และดำเนินการตามมติที่ประชุม หรือ ผลการพิจารณาตัดสินใจ หรือสั่งการ เพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอา
ชีว อนามัยและความปลอดภัย(Review Output) โดยผู้รับผิดชอบ  ตามระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด 

อธิบายกระบวนการสำหรับพนักงาน/ลูกจ้างในการรายงานอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานและสถานการณ์อันตราย และอธิบายแนวทางที่ใช้ปกป้องพนักงาน/ลูกจ้าง
ผู้รายงานจากการต่อต้านและถูกเอาคืน 
ในมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที ่ 5 ข้อ 3.2 กิจกรรมสถานที ่ทำงานเพื ่อความปลอดภัย ได้มี การกำหนดรูปแบบการส่งรายงานดังกล่าวไว้ 
โดยมีมี 2 รูปแบบคือ  
1. แบบฟอร์มหนังสือรายงานการสำรวจความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงานด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (FM-SOH4-S05-6103) ซึ่งใช้ในการ
รายงานสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยรวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ทางการสามารถติดตามผู้ร้องเรียนได้) 
2. แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (FM-SOH4-S05-6104) ซึ่งใช้ในกรณีท่ีพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
บุคคลภายนอก มีข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยแบบฟอร์มนี้จะระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือ 
ไม่ก็ได้ โดยนำไปหย่นในตู้ที่รับข้อร้องเรียน 
 
 



 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงกับ
อุบัติการณ์นั้น ๆ เพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขโดยใช้ลำดับชั้นของการควบคุม (Hierarchy of controls) และกำหนดการพัฒนาที่จำเป็นในระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
กฟภ. มีอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฎิบัติงานให้กับ กฟภ. ผู้ว่าการฯลงนามเมื่อวันที่  
22 ก.ย. 2559  โดยมีกระบวนการตาม Flow Chart 
 



 

 

 
 
 

 



 

บริการด้านอาชีวอนามัย 
อธิบายวิธีที่องค์กรใช้ในการรับรองคุณภาพของบริการเหล่านี้ 
เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และการจัดการความเสี่ยงที่ มาตรฐาน และแนวทางระบบการจัดการที่เป็นที่ยอมรับ 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (TIS 18001/BS OHSAS 18001) 
อธิบายการสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน/ลูกจ้าง 
- พนักงาน/ลูกจ้างสามารถส่งเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการด้านอาชีวอนามัย ได้ที่กล่องรับข้อความ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกท้ังสามารถรับบริการที่สถานพยาบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ หรือการเข้ารับบริการตามสถานพยาบาล/โรงพยาบาลของ
รัฐ 

 
การมีส่วนร่วม การปรึกษา และการสื่อสารกับพนักงาน/ลูกจ้างเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อธิบายกระบวนการสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน/ลูกจ้างและการปรึกษาพนักงาน/ลูกจ้าง ในการพัฒนา ดำเนินการ และประเมินผลระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
มีการสร้างทัศนคติความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพ่ือสื่อสารถึงนโยบาย
ด้านความปลอดภัย แนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในทุกระดับ หรือการแจ้งเตือนอุบั ติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นต้น รวมถึงมีการจัดกิจกรรม Safety Day 
ประจำปี นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์/ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุในการทำงาน ด้วยการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินงานที่ดีต่อไป 
 
อธิบายกระบวนการสำหรับจัดสรรการเข้าถึงและการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง 
มีการสื่อสารถึงนโยบายด้านความปลอดภัย แนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในทุกระดับ หรือการแจ้งเตือนอุบัติเหตุทีเ่กิดข้ึนในการ Safety Talk ทุกสัปดาห์ 
มีบอร์ดความปลอดภัยไว้ปิดประกาศบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ หน่วยงานตนเอง มีเวปไซค์ของกองความปลอดภัย http://intra.pea.co.th/safety/khong/index.php 

ซึ่งมีกำรรวบรวมขอ้มลู อนมุตัิ หนงัสือ คู่มือ แผ่นพบั โปสเตอร ์และส่ือวีดีทศัน ์เก่ียวกบัควำมปลอดภยัฯ  อีกทัง้ยงัมีเวปไซคข์อง กองสถำพยำบำล  http://webdmsd.pea.co.th/msd/ 

ไว้สำหรับให้บริการ ข้อมูล ความรู้ และรักษาเก่ียวกับโรคต่างๆ เบื้องต้น อีกท้ังยังดูแลไปถึงสุขอนามัยของพนักงานและลูกจ้าง 
 

http://intra.pea.co.th/safety/khong/index.php
http://webdmsd.pea.co.th/msd/


 

องค์กรมีคณะกรรมการด้านสุขภาพและความปลอดภัยร่วมกันอย่าง
เป็นทางการระหว่างผู้บริหาร-พนักงาน/ลูกจ้าง หรือไม่ (✓) 

 (✓) มี (ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) 
 (    ) ไม่มี 

สัดส่วนคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนนายจ้าง ร้อยละ (     50     )  
สัดส่วนคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนพนักงาน/ลูกจ้าง   ร้อยละ (    50     ) 
กฟภ. มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และหน้าที่ของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ดังนี้ 

ลำดับ หนว่ยงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
(คน) 

คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง 
(คน) 

เลขานุการ (เจ้าหน้าที่      
ความปลอดภัยในการทำงาน    

ประจำหน่วยงาน) (คน) 

รวม 
(คน) 

1 สำนักงานใหญ่ 12 12 1 25 
2 สำนักงานเขต  7 7 1 15 
3 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

ที่อยู่นอกพื้นที่สำนักงานการ
ไฟฟ้าเขต 

4 4 1 9 

4 ฝ่ายพัสดุ,กองบริหารคลังพัสดุ 
3 (รังสิต) 

3 3 1 7 

5 การไฟฟ้าหน่วยงานต่างๆ 
กรณีพนักงาน ลูกจ้าง และ
คนงานฯ ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง 100 คน 

2 2 1 5 

6 การไฟฟ้าหน่วยงานต่างๆ 
กรณีพนักงาน ลูกจ้าง และ
คนงานฯ ตั้งแต่ 100คนขึ้นไป 

3 3 1 7 

7 โรงงานผลิตภ ัณฑ์คอนกรีต   
ทุกแห่ง 

3 3 1 7 



 

โดยมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ดังนี้  
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย 
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บริหาร 
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข้ให้ถูกต้อวตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อ
ผู้บริหาร เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง และคนงานจ้างเหมาแรงงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการใน 
กฟภ.  
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. 
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. 
5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน กฟภ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
6. พิจารราโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความ
ปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเสนอความเห็นต่อ กฟภ. 
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน และลูกจ้างทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ 
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบห นึ่งปี เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. 
11. สามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม พิจารราหารือ ให้ข้อมูล หรือชี้แจงรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อว 
12. ประธานคณะกรรมการ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการในเรื่องจ่างๆ ตามมิตที่ประชุมได้ตามความเหมาะสม 
13. ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอ่ืนตามที่ กฟภ. มอบหมาย 
โดยมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด 

 
 
 
 
 



 

การฝึกอบรมพนักงาน/ลูกจ้างเกี่ยวกบัอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระบุรายละเอียดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดสรรให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ซึ่งร่วมถึงการฝึกอบรมทั่วไปและการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตราย
ที่เกี่ยวข้องกับงาน กิจกรรมที่เป็นอันตราย หรือสถานการณ์ที่เป็นอันตราย 
กฟภ. มีการแบบการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม ประจำปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 107 หลักสูตร โดยแยกพอสังเขปได้ดังนี้ 
ลำดับ ประเภท จำนวนหลักสูตร ผู้เข้าอบรม 

1 กลุ่มรองรับ Core Competency และ Managerial Competency 13 3,480 
2 กลุ่มรองรับตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญ 36 8,162 
3 กลุ่มรองรับตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ แผนฝึกอบรมสำหรับ

ตำแหน่งหลักขององค์กร (Training Roadmap)  
45 28,779 

4 กลุ่มรองรับทุนการศกึษา ความร่วมมือทางวิชาการ 13 118 
รวม 107 40,539 

 

 
พนักงาน/ลูกจ้างที่ครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ประเภทของพนักงาน/ลูกจ้างท่ีครอบคลุม
โดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พนักงาน+ลูกจ้าง 35,989 100 
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (คนงานสัญญาจ้าง) 21,244 100 
พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับการตรวจสอบโดย
องค์กร 
พนักงาน+ลูกจ้าง 35,989 100 
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (คนงานสัญญาจ้าง) 21,244 100 



 

พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับความครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับการตรวจสอบหรือ
รับรองโดยหน่วยงานภายนอก 
พนักงาน+ลูกจ้าง 131 0.36 
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (คนงานสัญญาจ้าง) 347 1.6 
กรณีมีพนักงาน/ลูกจ้างที่ไม่ครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้อธิบายว่า เพราะเหตุใด 
และระบุประเภทของลูกจ้างท่ีไม่ครอบคลุม 
**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของปี 2562  ปี 2563 มีการดำเนินการเพื่อขอรับรอง iso18001 อีก 12 กฟฟ. 
หมายเหตุ: โปรดระบุข้อมูลเชิงบริบทใด ๆ ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวิธีรวบรวมข้อมูล เช่น มาตรฐาน ระเบียบวิธี และ ข้อสันนิษฐานที่
ใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกบังาน 
 

ข้อมูลสถิต ิการเส ียช ี วิต
แ ล ะก า ร บ า ด เ จ ็ บ ของ
พนักงานและลูกจ้างที่ไม่ใช่
พนักงานแต่งานและ/หรือ
สถานประกอบกา รถู ก
ควบคุมโดยองค์กร 

จำนวนผู้บาดเจ็บจำแนกตามประเภทการบาดเจ็บ (คน) 

จำนว
นรวม 
(คน) 

 

จำนวนชั่วโมง
ทำงาน 

อัตราการ
เสียชีวิต/การ

บาดเจ็บ 
(ถูกคำนวณตาม 
200,000 ชั่วโมง

การทำงาน) 
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การเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน และลูกจ้าง 

การเสยีชีวิตจากการบาดเจบ็ท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน           

  
 

   
- 

65,499,980 

- 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่มีผลกระทบสูง  
(ไม่รวมการเสียชีวิต) 

  4         

 

3 1 2 1 11 0.027481 



 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน
ซึ่งสามารถบันทึกได้ (รวมการ
เสียชีวิต) 
 
 

  4         

 

4 3 3 2 16 0.045802 

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานแต่งานและ/หรือสถานประกอบการถูกควบคุมโดยองค์กร (คนงานจ้างเหมาแรงงาน) 
การเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน 

            4 3 3 1  

38,664,080 

0.056900 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่มีผลกระทบสูง  
(ไม่รวมการเสียชีวิต) 

     1  1     13 4 8 3 30 0.139665 

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ
งานซึ่งสามารถบันทึกได้ 
(รวมการเสียชีวิต) 

     1  1     16 7 12 6 43 0.222429 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

อันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่มีผลกระทบสูง 
อธิบายหลักเกณฑ์ที่องค์กรใช้เพื่อกำหนดว่าอันตราย
ใดเกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่นำไปสู่การ
บาดเจ็บที่ส่งผลกระทบสูง 

ระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่มีผลกระทบสูง 

ระบุลักษณะงานหรืออันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบสูง  

แนวทางการดำเนินงานเพ่ือขจัดอันตรายและลด
ความเสี่ยงโดยใช้ลำดับชั้นการควบคุม 

หลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาศัย
พื้นฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ของความรุนแรง
และโอกาสที่จะเกิด โดยตกลงร่วมกันดังนี้ 
ความรุนแรง กับโอกาสที่จะเกิด 
 
 
 
 

- ไฟฟ้าซ็อต 
- ยานพาหนะ 
- ตกจากที่สูง 
- วัสดุสิ่งของตก/กระแทก 
 
 

- ไฟย้อนจากผู้ใช้ไฟ 
- งานปรับปรุงระบบจำหน่ายที่รวมหลายชุด
ปฏิบัติงาน 
- งานซ่อมแซ่มระบบจำหน่าย 

- ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 
- จัดทำ/ปรับปรุง มาตรการ/มาตรฐานในการ 
  ปฏิบัติงาน 
- ศึกษาหาข้อมูลอุปกรณ์ที่สามารถลดความรุนแรง 
  ของอุบัติเหตุ 
- การสุ่มตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเชคลิส 

หมายเหตุ: โปรดระบุข้อมูลเชิงบริบทใด ๆ ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวิธีรวบรวมข้อมูล เช่น มาตรฐาน ระเบียบวิธี และ ข้อสันนิษฐานท่ีใช้ 
 
(ตัวอย่าง) การคำนวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) : ILO-OSH 2001 
(ตัวอย่าง) การประมาณค่าช่ัวโมงทำงานของพนักงาน และลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานแต่งานและ/หรือสถานประกอบการถูกควบคุมโดยองค์กร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 



 

ลูกค้าของเรา 
 ความท่ัวถึงในการได้รับบริการไฟฟ้า 

ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. คำนึงถึงความเท่าเทียมและความทั่วถึงของประชาชนในการเข้าถึงระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรระบบ
ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการเติบโต รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกล ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาความเจริญของประเทศต่อไป 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้

บ้านเรือนราษฎรได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคา
เรือน 

 

- ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
และกระจายไปในทุก
พ้ืนที่ 

- เสริมสร้างศักยภาพของ
ระบบจำหน่ายโดย 
Smart Grid 

 

- ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) และ
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ และครัวเรือนทีห่่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

- จัดทำแผนงานการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy : RE) 
หรือ ไมโครกริด (Micro-grid) ในการ
ผลิตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
หวงห้าม หรือพ้ืนที่เกาะที่ห่างไกล ที่ไม่
สามารถขยายเขตโดยวิธีปักเสาพาดสาย
แบบปกติได้ 

- ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่แล้วเสร็จ
จำนวน 137,232 ครัวเรือน จาก
เป้าหมาย 131,629 ครัวเรือน
ภายในปี 2563 

- ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนที่ห่างไกลแล้วเสร็จ 
จำนวน 12,465 ครัวเรือน จาก
เป้าหมาย 11,600 ครัวเรือนภายใน
ปี 2563 

- ดำเนินการขยายเขตติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ จำนวน 61 เกาะ 
(จากการสํารวจพบว่ามีเกาะทั่ว
ประเทศทั้งหมดประมาณ 700 
เกาะ และในจำนวนนี้ เป็นเกาะที่มี
ผู้อยู่อาศัยประมาณ 61 เกาะ) 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า แบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro grid) บน
พ้ืนที่เกาะพะลวย จังหวัดสุ
ราษฎรธานี  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและความม่ันคง
ในการจ่ายไฟฟ้า ให้รองรับต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกาะ
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญ และมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูง 

 



 

ข้อมูลระบบจำหน่าย 
ระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไฟฟ้า ระยะทาง (วงจร-กิโลเมตร) 

บนดิน 115   กิโลโวลต ์ 12,975.906 
69    กิโลโวลต ์ 17.626 
33    กิโลโวลต ์ 47,642.510 
22    กิโลโวลต ์ 270,923.410 
220/380 โวลต์ 480,955.783 

ใต้ดิน 115   กิโลโวลต ์ 55.153 
69    กิโลโวลต ์ 0.019 
33   กิโลโวลต ์ 187.027 
22   กิโลโวลต ์ 819.545 
220/380 โวลต์ 32,542.098 

ใต้น้ำ 115   กิโลโวลต ์ 113.465 
33   กิโลโวลต ์ 122.362 
22   กิโลโวลต ์ 86.697 
220/380 โวลต์ 186.119 

 
จำนวนครั้งการเกิดไฟดับ [EU28], ระยะเวลาการเกิดไฟดับ [EU29] 

ข้อมูล SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี) SAIDI (นาที/ราย/ปี) 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ทั่วประเทศ 5.17 4.50 3.81 3.10 153.13 118.70 89.82 73.82 
12 เมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลพบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี 
นครราชสีมา รังสิต เมืองพัทยา สมุทรสาคร หัวหิน ภูเก็ต และหาดใหญ่ 

1.568 1.232 1.174 1.036 21.182 16.528 14.853 13.364 

 



 

การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง 
รายละเอียด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

กู้คืนระบบการจ่ายไฟฟ้าภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง นับจากเวลาที่
ได้รับแจ้งยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.63 

กู้คืนระบบการจ่ายไฟฟ้าภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ใชไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

รายละเอียด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) 

รายละเอียด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ผู้ใช้ไฟรายเล็ก เขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทำการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ผู้ใช้ไฟรายเล็ก นอกเขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทำการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ผู้ใช้ไฟรายใหญ ่จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทำการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า [EU23] 

รายละเอียด ปี 2560 
จำนวน  

 (ครัวเรือน) 

ปี 2561 
จำนวน 

 (ครัวเรือน) 

ปี 2562 
จำนวน 

 (ครัวเรือน) 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศไทย 21,513,363 21,885,053 22,276,963 
มีไฟฟ้าใช้แล้ว 21,464,395 21,834,757 22,231,831 



 

- ปักเสาพาดสาย 21,400,658 21,772,856 22,171,477 
- ใช้ไฟระบบโซล่าเซลล์ 62,244 59,925 58,418 
- อ่ืน ๆ (ไฟจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ทหาร การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรมอนุรักษ์พลังงาน กรม
ชลประทาน ไฟฟ้าเอกชน ขอยกเลิกโครงการเนื่องจาก
ราษฎรย้ายถิ่นฐาน) 

1,493 1,976 1,936 

คงเหลือ 48,968 50,296 45,132 
- อยู่ในพื้นท่ีปกติและอยู่ระหว่างรอจัดเข้าโครงการ 22,296 23,559 20,458 
- อยู่ในพื้นท่ีหวงห้าม แต่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาต
ให้เข้าดำเนินการขยายเขตแล้ว 

771 436 - 

- อยู่ในพื้นท่ีหวงห้าม เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน พื้นที่
ปกครองราชการทหาร ฯลฯ ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25,453 25,794 24,170 

- ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เนื่องจากไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ PEA 

448 507 504 

  หมายเหตุ:  ข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ ธันวาคม ของทุกปี  
 
 
 
  
 
 
 
 



 

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน จึงมุ่งม่ันปรับปรุงการให้บริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟภ. เป็นเรื่อง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เท่าเทียม” และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและประชาชนที่ได้รับบริการ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- เพ่ิมความสะดวกในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ลูกค้าและ
ประชาชน 

 

- ลดอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือขอ
ข้อมูลแก่ลูกค้าและ
ประชาชน 

- สร้างความตระหนักใน
เรื่องอันตรายของไฟฟ้า 
และการป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าและ
ประชาชน 

- เพ่ิมการให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 
(1129 PEA Call Center) ในภาษาเมียน
มา กัมพูชา และมลายู จากเดิมที่มีการ
ให้บริการเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

- เผยแพร่ข้อมูลด้านการให้บริการไฟฟ้า 
เช่น การขอติดตั้งมิเตอร์, ข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ให้ลูกค้า
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 24 
ชั่วโมงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ PEA 
Smart Plus Application, Website 
www.pea.co.th และ Social Media  

- ปรับปรุงรูปแบบของ Website ให้พร้อม
สำหรับผู้ใช้งานทุกประเภท รวมถึงผู้ที่
พิการทางสายตาและหูหนวก (Web 
Accessibility) เพ่ือให้ลูกค้าและ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง 

- คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า อยู่
ที ่4.4962 โดยคะแนนความพึง
พอใจในด้านต่างๆ มีดังนี้ 
- การขอติดตั้งไฟฟ้า อยู่ที่ 

4.5271 
- การขอขยายเขตระบบไฟฟ้า 

อยู่ที่ 4.3754 
- การให้บริการมิเตอร์ อยู่ที่ 

4.3733 
- การแจ้งค่าไฟฟ้า อยู่ที่ 4.5387 
- การชำระค่าไฟฟ้า อยู่ที่ 

4.5746 
- การแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง อยุ่ที่ 

4.3785 
- การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 

อยุ่ที่ 4.4107 

- รักษามาตรฐานในการไม่ทำให้
เกิดข้อร้องเรียนในเรื่องอุปสรรค
ในการติดต่อสื่อสาร และการ
สื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาด 

http://www.pea.co.th/


 

- ปรับปรุงสำนักงานตามมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประกอบไปด้วย
เกณฑ์ด้านกายภาพ, ระบบก่อนเข้าสู่จุด
บริการ, ระบบจุดให้บริการ และระบบ
สนับสนุนการให้บริการ เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 

- การจัดการข้อร้องเรียน อยู่ที่ 
4.2610 

- การให้บริการ Call Center อยู่
ที่ 4.3287 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ที่ 4.4286 

- กฟภ. มีสำนักงานที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) สะสม ณ สิ้นปี 2562 
จำนวน 436 แห่ง โดยในปี 2562 มี
สำนักงานที่ได้รับรองมาตรฐานปี 
2562-2564 จำนวน 149 แห่ง 
(ระดับพ้ืนฐาน 126 แห่ง และระดับ
ก้าวหน้า 23 แห่ง) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : เนื่องจากอันตรายจากไฟฟ้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ. จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสำคัญ โดยมีการ
สำรวจ ปรับปรุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากอันตรายของไฟฟ้าควบคู่ไปกับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ลดจำนวนอุบัติเหตุที่

เกิดข้ึนจากระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ 

- ประยุกต์ใช้ มอก. 18001 
ระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
เพ่ือเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบ รวมถึงแก้ไข
ปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่อยู่
ใกล้อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ. 

- กฟภ. ประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 
[416-1] โดยพบว่ากระบวนการทำงาน
ที่มีความเสี่ยงต่อคู่ค้าและผู้ใช้ไฟสูง คือ 
การทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้า  

- กำหนดแผนงานสำรวจ ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
ควบคู่กับแผนงานประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การใช้ไฟฟ้า เพ่ือลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น  

- กำหนดให้ทุกการไฟฟ้า (กฟฟ.) 
ตรวจสอบระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้า
กับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยใน
การก่อสร้างทางไฟฟ้า รวมทั้งให้ทุก 
กฟฟ. เข้มงวดและหมั่นตรวจสอบ

- ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่อยู่
ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จำนวน 87 แห่ง จาก 116 แห่ง 

รายละเอียดการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข
สายไฟที่อยู่ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้ 
รายละเอียด จำนวน 

(แห่ง) 
งบประมาณใน
การดำเนินการ 

(บาท) 
1 . 
ดำเนินการ
ป ร ั บ ป รุ ง
แก้ไขแล้ว 

87 6,916,693.96 

2. อนุมัติงบ
แ ล ้ ว  อ ยู่
ร ะ ห ว ่ า ง
ดำเนินการ 

7 3,239,141.34 

- เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
สายไฟที่อยู่ใกล้อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ. ให้แล้ว
เสร็จตามแผนงาน 



 

ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. 
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อชุมชน 

3 .  จ ั ด ท ำ
แ ผ น แ ล้ ว 
รออนุมัติงบ 

3 16,835,917.00 

4 .  อ ยู่
ร ะ ห ว ่ า ง
จัดทำแผน 

19 - 

รวม 116 26,991,752.30 
 
- ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบ

ไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ มีค่าเท่ากับ 
0.0067 อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 
23.10 ของค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 [416-
2] 

 
 
 
 
 
 

 
ผลการดำเนินงานค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ ปี 2562 มีค่าเท่ากับ 0.0067 อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 23.10 ของค่า
เกณฑ์วัดระดับ 5 ของทั้งปี (0.029) จำแนกรายหน่วยงาน ดังนี้ 



 

 
 

 



 

 ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวลูกค้า 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ กฟภ. เป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ กฟภ. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล  มีการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  และให้
พนักงาน กฟภ. มีความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และระบบสารสนเทศ ทำให้การปฏิบัติภาระกิจของ กฟภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ว่า กฟภ. มีการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นต้น  

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 
27001 สำหรับ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้
ครอบคลุมสำนักงาน
ใหญ่ และ 12 เขต 

- มีศูนย์เฝ้าระวังภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
(Security Operation 
Center: SOC) 

- สร้างความตระหนักด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และระบบ

- พัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานและการขอการ
รับรองมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001  

- ดำเนินการเฝ้าระวังภัย
คุกคามทางไซเบอร์ พร้อม
แจ้งเหตุผิดปกติให้
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
แก้ไข และรายงานให้
ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ
รับทราบและสั่งการ 

- ส่งเสริมให้พนักงานทั้ง
ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน

- จัดให้มีโครงสร้างบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งใน
สำนักงานใหญ่และสำนักงานเขต เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปตามวงจร PDCA 
รวมทั้งจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

- มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ (Log collection) และ
ระบบวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ 
(Security Information and Event 
Management: SIEM) รวมถึงการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 

- จัดทำและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (VDO 
Clip) ใน Theme ละเลย จำนวน 3 ชุด

-  มีหน่วยงานภายใน กฟภ. ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
- สำนักงานใหญ่  
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 1 

เชียงใหม่ 
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 2 

พิษณุโลก 
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 3 

ลพบุรี 
- การไฟฟ้าภาคกลาง เขต 2 

ชลบุร ี
- การไฟฟ้าภาคกลาง เขต 3 

นครปฐม  

- หน่วยงานภายใน กฟภ. ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 ครอบคลุมทั้ง 12 เขต 

- ประเมินและพัฒนา
ความสามารถในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์และการรวมศูนย์เฝ้าระวัง
ภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (SOC) 
ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ปฏิบัติการ 

- จัดทำ e-learning เพ่ือให้
พนักงาน กฟภ. ได้เรียนรู้ ทำ
ความเข้าใจ และสร้างความ



 

สารสนเทศ ควบคู่ไปกับ
การเก็บรักษาข้อมูลและ
ความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้าให้กับพนักงานทุก
ระดับ 

 
 
 

ทุกระดับได้รับความรู้ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ และการเก็บ
รักษาข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า 

เพ่ือเผยแพร่ให้พนักรับรู้ และสร้างความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริกร
ข้อมูล และนำร่องการบริหารจัดการ
ข้อมูลในกระบวนการบริหารและ
สนับสนุนลูกค้า 

- ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
และการทำข้อมูลลูกค้าสูญหาย 
[418-1] 

ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถวัดผลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุมชมและสังคมของเรา 
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของคนในชุมชน จึงให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่กับการนำแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ในการดำเนินงานหา
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนภายในชุมชน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชองชุมชน สังคม สร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม ให้มคีุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน
สำคัญ เกิดความเข้มแข็งโดย
ใช้ความเชี่ยวชาญของ PEA 

-  

ส่งเสริมให้เกิดแผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนด้วยพลังงาน
ทดแทน 
โดยสนับสนุนให้ชุมชนนำ
พลังงานทดแทนมาใช้ในการ
ประกอบกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพ 
ของระบบไฟฟ้าภายในชุมชน
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
พลังงานในระยะยาว พร้อม
ทั้งสนับสนุนให้ 
ชุมชนสามารถดำรงชีวิตแบบ
พอเพียง ด้วยการพัฒนาที่เน้น
ความสมดุลทุกมิติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ 

- พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Engagement) กลุ่มชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเกณฑ์การ
คัดเลือกชุมชนสำคัญท่ีได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินธุรกิจของ PEA  เพ่ือให้
การคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของ PEA ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่
เพ่ือรองรับผลกระทบ 

- PEA ได้ดำเนินโครงการ PEA 
ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ใช้ไฟฟ้าของชุมชน โดยการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนในการ
ประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน 
สร้างความม่ันคงในรายได้ ลด
รายจ่ายให้กับชุมชน ทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการ
ดังกล่าวมีผู้รับผลประโยชน์จำนวน 
....... ครัวเรือน 

- ขยายผลนำพลังงานทดแทนและ
ต่อยอดนำเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
มาสนับสนุนในการประกอบ
กิจการของวิสาหกิจชุมชนครบ
คลุมพ้ืนที่ชุมชนสำคัญท้ัง 12 
เขต 



 

สิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลการ
ตัดสินใจที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนตลอดจนการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
- และการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANET 

การใช้ทรัพยากร และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : กฟภ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการผลิตและบริการ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยบริหาร
จัดการให้องค์กรมีศักยภาพในการดำเนินงานมากขึ้น ควบคู่ไปกับมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- ยกระดับศักยภาพในการ

ดำเนินงานขององค์กร 
ควบคู่ไปกับมีความ
รับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ข้อมูลจากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

- กำหนดปัจจัยความสำเร็จ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ 
กฟภ. 7 ประการ ดังนี้  
1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบใน
การผลิตและการบริการ  
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการ
บริการ  
3) ลดการระบายสารพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม  
4) เสริมสร้างศักยภาพการนำวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่  
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน  
6) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์  
7) เพิ่มระดับการให้บริการ 

- กฟภ. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่ง
ใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าทาง E-mail หรือเรียกว่าระบบ 
E-TAX เพ่ือลดการจัดพิมพ์และ
จัดส่งใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้
กระดาษ Thermal ปีละ 5,000 
ม้วนหรือคิดเป็น 1,000,000 ฉบับ/ปี 
พร้อมทั้งนำระบบออกใช้งานภายใน
เดือนกันยายน 2562 แต่เนื่องจาก
ข้อจำกัดด้านระบบสารสนเทศ จึงได้
เลื่อนกำหนดการนำระบบออกใช้
งาน เป็นเดือนมกราคม 2563 

- กฟภ. มีแผนดำเนินการเปลี่ยน
ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิด Fixed Speed เป็น
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิด Inverter ทีใ่ช้สารทำความ
เย็น R-32 ซ่ึงมีคุณสมบัติไม่
ทำลายชั้นโอโซน และส่งผล
กระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยกว่า
สารทำความเย็น R410A ถึง 3 
เท่า และยังให้ประสิทธิภาพการ
ทำความเย็นมากกว่า R22 ถึง 
ร้อยละ 60 โดยมีเป้าหมายลด
การใช้พลังงานในปี 2563 ให้ได้ 
10.28 ล้านหน่วย (GWh)  



 

- กำหนดแนวทางและแผนระยะกลางใน
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 3 ปี (พ.ศ. 
2562–2564) เพ่ือลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบในการผลิตและการบริการ  
พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย
ใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 

 
 

รายการวัสดุที่ใช้ในการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ 

น้ำหนัก (หรือปริมาตร) รวมของวัสดุ ประเภทวัสดุ (✓) ระบุท่ีมาของวัสดุ 
(ซื้อมาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอกหรือจัดหา
จากภายในองค์กร) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 วัตถุดิบ วัสดุที่
เกี่ยวข้อง

ใน
กระบวนก

าร 

ชิ้นส่วน
ประกอบ 

บรรจุ
ภัณฑ์ 

วัสดุไม่หมุนเวียนที่ใช้ไป (แร่ โลหะ น้ำมัน ก๊าซ หรือถ่านหิน) (ระบุ) [301-1] 
น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าของ PEA 
(ลิตร) 

11,849,400 12,007,362 13,290,417  ✓    จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

น้ำมันดีเซลในการใช้ยานพาหนะ (ลิตร) 20,617,061 20,442,645 21,167,266   ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 



 

ไฟฟ้าสำนักงาน 119,439,445 119,246,722 136,115,090  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

สาร SF6 (Sulphur Hexafluoride) 
(kg) 

1,089.80  978.60 560.00    ✓  จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

R-22 (kg) 3,685.85 2,985.72 2,037.62   ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

R-501 (kg) 5.00 0.00 0.00  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

R-12 (kg) 7.00 0.00 27.00  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

R-123 (kg) 181.44 0.00 0.00  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

R-134a (kg) 155.90 8.30 153.00  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

R-32 (kg) 8.00 17.70 149.00  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

R-410A (kg) 90.00  30.00 387.00   ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

เสาไฟฟ้าผลิตเอง (ต้น) ไม่มี 
การเก็บข้อมูล 

1,712 1,170    ✓  จัดหาจากภายในองค์กร 

เสาไฟฟ้าจัดซื้อ (ต้น) ไม่มี 
การเก็บข้อมูล 

18,015 14,786    ✓  จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

น้ำมันหม้อแปลง (ลิตร) 439,800 973,200 670,218    ✓  จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 



 

วัสดุหมุนเวียนที่ใช้ไป (วัสดุที่ทดแทนได้) (ระบุ) 
กระดาษ A4 (รีม) *2.496 kg/รีม 281,489 217,624 129,731  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ

ภายนอก 
กระดาษ Thermal (ฉบับ) *5.599 g/
ฉบับ 

13,378,603 19,128,320 38,292,340  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) ไม่มี 
การเก็บข้อมูล 

1,159,986.44 1,268,641  ✓   จัดหาจากผู้ส่งมอบ
ภายนอก 

 
 

 2560 2561 2562 
รายการวัสดุนำเข้าแบบรีไซเคิลที่ใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
น้ำหนัก (หรือ
ปริมาตร) รวม
ของวัสดุแบบรี

ไซเคิล 

ร้อยละของ
วัสดุแบบ 

รีไซเคิลที่ใช้  

น้ำหนัก (หรือ
ปริมาตร) 

รวมของวัสดุ
แบบรีไซเคิล 

ร้อยละของ
วัสดุแบบ 

รีไซเคิลที่ใช้  

น้ำหนัก (หรือ
ปริมาตร) 

รวมของวัสดุ
แบบรีไซเคิล 

ร้อยละของ
วัสดุแบบ 

รีไซเคิลที่ใช้  

วัสดุไม่หมุนเวียนที่ใช้ไป (แร่ โลหะ น้ำมัน ก๊าซ หรือถ่านหิน) (ระบุ) 
น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าของ PEA (ลิตร) 11,849,400 0 12,007,362 0 13,290,417  0 
น้ำมันดีเซลในการใช้ยานพาหนะ (ลิตร) 20,617,061 0 20,442,645 0 21,167,266  0 
สาร SF6 (Sulphur Hexafluoride) (kg) 1,089.80  0 978.60 0 560.00  0 
R-22 (kg) 3,685.85 0 2,985.72 0 2,037.62  0 
R-501 (kg) 5.00 0 0.00 0 0.00 0 
R-12 (kg) 7.00 0 0.00 0 27.00 0 
R-123 (kg) 181.44 0 0.00 0 0.00 0 
R-134a (kg) 155.90 0 8.30 0 153.00 0 
R-32 (kg) 8.00 0 17.70 0 149.00 0 



 

R-410A (kg) 90.00  0 30.00 0 387.00  0 
เสาไฟฟ้าผลิตเอง (ต้น) ไม่มี 

การเก็บข้อมูล 
0 1,712 0 1,170  0 

เสาไฟฟ้าจัดซื้อ (ต้น) ไม่มี 
การเก็บข้อมูล 

0 18,015 0 14,786  0 

น้ำมันหม้อแปลง (ลิตร) 439,800 0 973,200 0 670,218  5.87 
วัสดุหมุนเวียนที่ใช้ไป (วัสดุที่ทดแทนได้) (ระบุ) 
กระดาษ A4 (รีม) *2.496 kg/รีม 281,489 100 217,624 100 129,731 100 
กระดาษ Thermal (ฉบับ) *5.599 g/ฉบับ 13,378,603 0 19,128,320 0 38,292,340 0 
น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) ไม่มี 

การเก็บข้อมูล 
0 1,159,986.44 0 1,268,641 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การส่งเสริมคู่ค้าสู่ความย่ังยืน 
ความสำคัญต่อองค์กร [103-1] : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคู่ค้าให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กฟภ. จึงไดก้ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
ขึ้น และนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาดำเนินงานร่วมกับคู่ค้า โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้คู่ค้าปรับปรุงการดำเนินงานให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และนำไปสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
[103-2] 

ผลการดำเนินงานปี 2562 
[103-3] 

การวางแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

[103-3] 
- พัฒนาและยกระดับคู่ค้าสู่

การดำเนินงานอย่างยั่งยืน 
- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง

จากคู่ค้าทีผ่ลิตพัสดุที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- กฟภ. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฉลากเขียว (Green 
label) หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน
ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 เป็น
ส่วนหนึ่งในการพิจารณาเกณฑ์ด้าน
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

- จัดทำหลักเกณฑ์การใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อ่ืนในการจัดซื้อจัด
จ้างของ PEA (Price-
performance) สะสมจำนวน 9 
รายการ ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า 
สายไฟ สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด 
SF6 (RCS) ลูกถ้วย รีโคลสเซอร์ 
มิเตอร์ 1 เฟส ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์
ฯ ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาต์ และกับ
ดักฟ้าผ่า (ล่อฟ้า) โดยมีคู่ค้าขอขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สำหรับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 55 
รายการ 

- ผู้ส่งมอบใหม่ที่ได้รับการคัดกรอง
โดยใช้หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม มี
จำนวน 26 ราย [308-2] 

- สำรวจ ทบทวน พร้อมทั้งจัดทำ
หลักเกณฑ์การใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อ่ืนในการจัดซื้อ
จัดจ้างของ กฟภ. ให้ครอบคลุม
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหลัก 
จำนวน 11 รายการ 

 



 

ผู้ส่งมอบรายใหม่ ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ระบุหลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมที่องค์กรใช้ในการคัดกรอง 
หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทพัสดุที่ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งตามความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
- กลุ่มท่ี 1 พัสดุที่มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าสูง ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้งใช้งานแล้ว หากพัสดุดังกล่าวเกิดการชำรุด จะกระทบต่อการสูญเสียรายได้โดยตรง หรือมีมูลค่าความเสียหาย

มากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสูง เช่น ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง หรือเป็นเวลานาน และใช้เวลาในการซ่อม หรือเปลี่ยนเป็น
เวลานาน เป็นต้น 

- กลุ่มท่ี 2 พัสดุที่มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าปานกลาง ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้งใช้งานแล้ว หากพัสดุดังกล่าวเกิดการชำรุด จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าปานกลาง เช่น ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเฉพาะบางพ้ืนที่เป็นระยะเวลาสั้นๆ เป็นต้น 

- กลุ่มท่ี 3 พัสดุที่มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าน้อย ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้งใช้งานแล้ว หากพัสดุดังกล่าวเกิดการชำรุด จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้าน้อย 

2. สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อ่ืน สำหรับพัสดุแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้ 

พัสดุ 
สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์ประสิทธิภาพ คะแนนรวม 

(%) เกณฑ์ด้านราคา (%) เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ (%) 
กลุ่มท่ี 1 40 60 100 
กลุ่มท่ี 2 60 40 100 
กลุ่มท่ี 3 80 20 100 
 

3. รายละเอียดเกณฑ์อ่ืนที่ใช้ประกอบเกณฑ์ราคา 
3.1 เกณฑ์ด้านเทคนิคบังคับ ประกอบด้วย  

(1) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ กฟภ. 
(2) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพของกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001  



 

หากผลิตภัณฑ์ที่เสนอไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคบังคับข้อใดข้อหนึ่ง  กฟภ. จะไม่พิจารณาจัดซื้อ โดยไม่พิจารณาให้คะแนนทั้งด้านราคาและด้านประสิทธิภาพ 
3.2 เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลการชำรุดย้อนหลังอ้างอิงจากข้อมูลการชำรุดรายผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลที่ กฟภ. ได้จัดทำไว้ เป็นระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (เช่น การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในปี 
2561 จะใช้ข้อมูลการชำรุดปี 2560, 2559 และปี 2558 มาคิดเป็นคะแนน)  

(2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว (Green label) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 

14001 
(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกหัวข้อการทดสอบประจำที่ กฟภ. 

กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้เป็นรายอุปกรณ์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการทดสอบประจำ หรือได้รับการรับรองหน่วย
ทดสอบเครือข่ายจาก กฟภ. 

(5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนกับ กฟภ. (PEA Product Acceptance หรือ Product lists สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า) หรือกระบวนการรับรองอ่ืนที่ 
กฟภ. ได้กำหนดขึ้น 

จำนวนผู้ส่งมอบใหม่ที่ได้รับการคัดกรองโดย
ใช้หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม 

55 รายการ จากคู่ค้า 26 ราย 

 
 
 
 
 



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

ที่มาของรายงาน [102-48] 
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2562 นับเป็นฉบับที่ 3 ต่อจากรายงานการพัฒนาความยั่งยืน 

ประจำปี 2561 [102-51] ที่ กฟภ. จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพื่อเปิดเผยผล
การดำเนินงานประจำปีขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรอบการรายงานแบบรายปี  
[102-52] ตั้งแต่วันที ่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 [102-50] และใช้แนวทางการรายงานตาม GRI 
Standards และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า (Electric Utilities: EU) ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล 
(Global Reporting Initiative: GRI) ตามเกณฑ์ระดับการเปิดเผยข้อมูลแบบหลัก (Core Option) [102-54] 

นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟภ. ได้เชื่อมโยงการดำเนินงานเข้ากับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
และรวบรวมมาแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย 
 
ขอบเขตของรายงาน [102-45] 
 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ แสดงข้อมูลและผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่าของ กฟภ. โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทในเครือ 
 
การให้ความเชื่อม่ันต่อรายงาน [102-56] 
 คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. มีบทบาทในการติดตาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้
ความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำคัญในรายงานฉบับนี้ เพื่อให้เนื้อหาของรายงานมีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้จัดให้มีการตรวจรับรองรายงานจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดทำรายงาน (External Assurance) 
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและโปร่งใส สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของมาตรฐานการรายงานสากล GRI 
Standards  

 
การยกระดับคุณภาพของการจัดทำรายงาน 
 กฟภ. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการพัฒนา
ความยั่งยืนประจำปีได้ ผ่านทางแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน โดยความคิดเห็นดังกล่าว กฟภ. จะ
นำมาใช้พัฒนาและยกระดับการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
การสอบถามข้อมูล [102-53] 
 หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพ่ิมเติม สามารถติดต่อฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สำนักงานใหญ่ อาคาร LED เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10220 E-mail: 
analysis.csr@pea.co.th โทรศัพท ์0 2590 9916 โทรสาร 0 2590 9919 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ผู้อ่านเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ 
กฟภ. ประจำปี 2562 

1. ความเกี่ยวข้องกับ กฟภ. 
 หน่วยงานราชการ  พนักงานและลูกจ้าง กฟภ.  ผู้ส่งมอบ   

 คู่ค้า    คู่ความร่วมมือ   ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ  

 ประชาชนทั่วไป   ชุมชนรอบพ้ืนที่รับผิดชอบ  สื่อมวลชน   

 หน่วยงานวิจัย / สถาบันการศึกษา    นักเรียน / นักศึกษา  

 พนักงานที่ทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................. 
 

2. วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ 
 เพ่ือทำความรู้จัก กฟภ.  
 เพ่ือศึกษา / ติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / สิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 
 เพ่ือการศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... ........ 
 

3. ระดับความพึงพอใจที่ท่านมีต่อรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ฉบับนี้ 
3.1 เนื้อหารายงาน 

- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

 มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
3.2 การนำเสนอข้อมูลรายงาน 

- การลำดับเนื้อหาน่าสนใจ 

 มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สดุ 
- เข้าใจง่าย 

 มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
3.3 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม 

 มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
 

4. รายงานฉบับนี้ ได้กล่าวถึงเร่ืองหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของท่านครบถ้วนหรือไม่ 
 ครบถ้วน 

 ไม่ครบถ้วน ต้องการให้เพ่ิมเติม (โปรดระบุเรื่องหรือประเด็นที่ท่านให้ความสนใจ และต้องการให้
นำเสนอเพ่ิมเติมในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับถัดไป).................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .... 
 

5. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานการ
พัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. 



 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

6. ช่องทางที่ท่านเข้าถึงรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ฉบับนี้ 
 เว็บไซต์ กฟภ. (www.pea.co.th) 

 การเข้าเยี่ยมชมงานที่ กฟภ. 
 งานสัมมนา / งานนิทรรศการ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................... ............................... 
 
 

กฟภ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้  
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในข้างต้น กฟภ. จะนำไปใช้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายงาน

การพัฒนาความยั่งยืนฉบับต่อไป 
 

 
 
 

http://www.pea.co.th/

