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ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6  
แห่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
(ปี 2427-2502)

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย 
ผู้ให้กำาเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา 
สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 
เดนิสายไฟฟา้ และตดิดวงโคมไฟฟา้ท่ีกรมทหารหนา้ ซ่ึงเปน็ทีต่ัง้
กระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน

สำาหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็น
ทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาล 
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างไฟฟ้า
เทศบาลเมืองนครปฐมข้ึนเพื่อจำาหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็น
แห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ 
กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำาดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 (ปี 2503-2513)
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำาเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ  
200 แห่ง มีกำาลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี 

ในทศวรรษแรกของการก่อตัง้การไฟฟา้สว่นภูมภิาคนบัว่ามี
การดำาเนนิงานท่ีประสบความสำาเร็จอยา่งดี โดยได้รบัการยกยอ่ง
ใหเ้ปน็รัฐวิสาหกจิชัน้ 1 ในป ี2513 ทีม่ผีลงานโดดเด่นอยู่ในระดบั
แนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 (ปี 2514-2523) 
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำาเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการการใช้ไฟฟา้ทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยการจดัแผนงานโครงการ
สำาคัญ ได้แก่
• โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้าน 

ทั่วประเทศภายใน 15 ปี 
• โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำาบลเพ่ือเร่งจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี 
• จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้

ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้า
จำานวนร้อยละ 30 เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น

ทำาใหห้มูบ่า้นในชนบทมีไฟฟา้ใชเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10 เมือ่ 
ปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 (ปี 2524-2533) 
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำาหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำาหรับรองรับ
การขยายตัวการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน โดยการเพิ่มวงจรระบบ
จำาหน่ายไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ีมีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่น เปล่ียนระบบ
แรงดันเพ่ิม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซล 

ก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำาหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์
ด้วยสายเคเบิลใต้นำ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยัง 
เกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวาง 
สายเคเบิลใต้นำ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนา 
นำาทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนำ้า และ 
แสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษท่ี 4 (ปี 2534-2543) 
นำาเทคโนโลยีช้ันสูงมาพัฒนามาตรฐานการบริการ 
ระดับสากล

มุ่งเน้นดำาเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่กระจายไปยังชนบท และส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการ
พฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิบรเิวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและพืน้ที่
ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพ 
ความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วย
การบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำาวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 

ทศวรรษที่ 5 (ปี 2544-2553)
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำาเนินงานด้านบริการ  
การเพิม่ประสทิธภิาพความมัน่คงของระบบจำาหนา่ยดว้ยวทิยาการ
และเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็น 
กลุม่ธรุกจิเครอืขา่ยระบบไฟฟา้ ธรุกจิจำาหนา่ยและบรกิาร รวมทัง้
ปรบัรปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเป็นแบบครบวงจร พฒันา
ศกัยภาพบคุลากร และบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ
สูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 (ปี 2554-ปัจจุบัน)
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการ
สู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนอง 
ความคาดหวงัของลกูคา้ รว่มสรา้งคณุคา่สูส่งัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility  
ด้วยกลยทุธด์ำาเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล พรอ้มกา้วสูป่ทีี ่60  
ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วย
นวตักรรมดิจทิลัและการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่พฒันาระบบไฟฟา้
ทีเ่ปน็เลศิ เพือ่รว่มเปน็สว่นหนึง่ทีส่ำาคญัในการขบัเคลือ่นประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน 
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รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

004 005

สารผู้ว่าการ [102-14]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ Provincial Electricity Authority (PEA) ดำาเนินงาน 
ภายใต้นโยบายการบริหาร KEEN 14 สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง 
ในการดำาเนินงาน เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง และมุ่งเน้นการปรับตัวเข้าสู่ 
การเป็นองค์กร “Digital Utility” โดยในปี 2562 กฟภ. ขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้วย 5 เป้าหมายหลัก และ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ (Key Change) เพื่อส่งต่อประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation) โดยการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันต่อ 
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ ไดแ้ก ่โครงการเพิม่ความเชือ่ถอืไดข้องระบบไฟฟา้ โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟา้
อัจฉริยะ (Smart Grid) และโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำาหรับเมืองใหญ่เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

การเชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) โดยการให้บริการท่ีดีและมีรูปแบบการให้บริการ
ใหม่ๆ ที่สะดวกในการใช้งาน และรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ได้แก่ การสื่อสารผ่านช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Social Media) และโครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร (PEA Smart Plus Application) 

การปรบัเปลีย่นสูอ่งค์กรสมยัใหม ่(Next Generation Enterprise) โดยการปรบัปรงุขอ้มลูจำานวนมากทีก่ระจดักระจาย
อยูท่ัว่องค์กรให้เปน็ระเบยีบและอยู่ในรปูแบบดจิทิลัทัง้หมด เพือ่รองรับการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบในอนาคต ไดแ้ก่ ระบบ
ตดิตามผลการดำาเนนิงานตวัชีว้ดัทีส่ำาคญั (Corporate Data Center: CDC) และระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิสแ์บบรวมศนูย์ 

การเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต (Workforce of the Future) โดยการส่ือสารให้พนักงานเข้าใจถึงเหตุผล 
ในการปรับตัวและการปรับวิธีคิด เพิ่มทักษะให้กับพนักงานให้เชี่ยวชาญการทำางานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
แผนงานเสริมสร้างค่านิยมโดยผู้บริหารระดับสูง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดี (CG-eSYSTEM) และการจัดตั้ง PEA Innovation Hub 

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) โดยการพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายดิจิทัล เพื่อรองรับการดำาเนินงาน
ในอนาคต ได้แก่ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV & Charging Station) และโครงการ
ตรวจสอบและบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า (Advanced Patrolling System Application) 

นอกจากการดำาเนินงานดังกล่าว กฟภ. ยังให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานตามกรอบด้านความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอันเป็นพื้นฐานสำาคัญ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จึงได้ศึกษาความต้องการและกำาหนดกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนข้ึน เพ่ือให้องค์กรมีทิศทางเชิงกลยุทธ์ท่ีชัดเจนสำาหรับการดำาเนินงาน 
ด้านความย่ังยืนอย่างเปน็รปูธรรม โดยทศิทางเชงิกลยทุธม์ุง่เนน้การสง่เสรมิและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กัีบผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยี
ทุกกลุ่ม และการปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่การดำาเนินกิจการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสู่
สังคม (CSV) เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
มุ่งเน้นการปรับตัว 

เข้าสู่การเป็นองค์กร  
‘Digital Utility’

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในปีทีผ่า่นมา กฟภ. ไดส้ร้างสรรค์ผลงานในหลากหลาย
มติิจนเป็นทีย่อมรับทัง้ในและต่างประเทศ ยืนยันความสำาเร็จ
ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจ
ยอดเยี่ยม ประจำาปี 2562 รางวัลเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปรง่ใสดเีดน่ (3 ปซีอ้น) รางวลัการดำาเนนิงานเพือ่สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มดเีดน่ (3 ปซีอ้น) รางวลัการพัฒนาสูร่ฐัวสิาหกจิ
ดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย รางวัล Asia Responsible 
Enterprise Awards (AREA) 2019 จากโครงการ 1 ตำาบล  
1 ชา่งไฟฟา้ ในงาน International CSR Summit ณ กรงุไทเป  
ประเทศไต้หวัน และรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากการประกวด 
ในเวที “The 47th International Exhibition of Inventions 
Geneva 2019” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ดว้ยการดำาเนนิงานทีมุ่ง่มัน่ กฟภ. จะยงัคงพฒันาองคก์ร 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 
และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานท่ีเป็นกำาลัง
สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

รางวัลระดับ
ประเทศ 

 จากความมุง่มัน่ทุ่มเทในการดำาเนินงานเพือ่สรา้งความยัง่ยนืใหอ้งคก์ร สง่ผลให ้กฟภ. ไดร้บัการยอมรบั
จากองคก์รชัน้นำาท้ังในและตา่งประเทศ โดยสว่นหนึง่ของรางวัลแหง่ความภาคภมิูใจที ่กฟภ. ไดร้บัในปี 2562 
ได้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

03
รางวัลประกาศเกียรติคุณและตรารับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact: 
GECC) ประจำ าปี  2562 จากสำานัก 
นายกรฐัมนตร ีแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ 
ในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการ 
ประชาชนตามมาตรฐาน GECC 01

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2562  
จำานวน 5 รางวัล จากสำานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  
ได้แก่

- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำาปี  
2562 

- รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมดีเด่น (3 ปีซ้อน)

- รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
ดีเด่น (3 ปีซ้อน)

- รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
ประจำาปี 2562 ประเภทเชิดชูเกียรติ

- รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ดีเด่น ประเภทชมเชย (2 ปีซ้อน) 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการดำาเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ
นำาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 

02
รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนในงาน 
Thailand Energy Award 2019 จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญกับการนำา
เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานมาใช้ใน
องคก์ร และสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน
ให้มากขึ้น 

05
รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานท่ี 
ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทำางานให้
เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 
2019) ระดับแพลตทินัม 1 แห่ง ระดับเงิน  
5 แหง่ ระดบัทองแดง 59 แหง่ และระดบัต้น  
162 แห่ ง  จากสถาบันการส่ ง เสริม 
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย  และ 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน (องค์การ
มหาชน)

06 
รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำาปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยมสีำานกังานการไฟฟ้าทีไ่ด้
รับตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำานวน 45 แห่ง ระดับ
ดีมาก (G เงิน) จำานวน 2 แห่ง และรักษาระดับการต่ออายุได้จำานวน 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น  
62 แห่ง พร้อมท้ังรางวัลเกียรติคุณท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริม
คณุภาพสิง่แวดลอ้มมาอยา่งตอ่เนือ่ง สะทอ้นถงึความทุ่มเทในการสง่เสรมิสำานกังานสีเขยีว 
(Green Office) การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร การลดการเกิดของเสีย การลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และดำาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

07
รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) ประจำาปี 2562 สาขา
บรกิารภาครฐั สะทอ้นถงึการยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารเพือ่ประชาชนใหไ้ดร้บับริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 

08
รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation 
Award 2019) ระดับ Silver Award จากโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ 
การเปล่ียนแปลงตลาดพลังงานไฟฟ้าด้วย PEA CCSR” จากสมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand: PMAT) สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเน่ือง

04
รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ (Superbrands) ประจำาปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จใน
การสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความประทับใจ และการบริการ
ที่ดีเลิศของ กฟภ. 

09
รางวัลชนะเลิศ ประเภท Single Fund  
กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนมากกว่า 
20,000 ล้านบาท ในโครงการประกวด
กองทุนสำารองเล้ียงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 
ประจำาปี 2562 (3 ปีซ้อน) จากสมาคม
กองทุนสำ ารอง เลี้ ย ง ชีพ สะ ท้อนถึง 
ความมุง่มัน่ในการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาอย่างต่อเ น่ือง เพื่อสร้าง 
ความเช่ือม่ันให้สมาชิกกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

10
รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability 
Disclosure Award 2019) จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่
ให้ความสำาคัญกับการเผยแพร่ข้อมูล 
การดำาเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร 
สู่ความย่ังยืนนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน 



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

008 009

01
รางวัล HR Asia Best Companies to 
Work for in Asia 2019 (Thailand 
Edition) จดัโดยบรษิทั Business Media 
International ประเทศมาเลเซีย แสดง
ให้เห็นถึงการเป็นองค์กรชั้นนำาในด้าน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรต้นแบบ 
ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของเอเชยี

02
รางวัล 5 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน 
ในเวทีนานาชาติ The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva 
2019 ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ได้แก่

- รางวัล เหรียญทองเกียรติยศและ
รางวัล Special Prize on Stage จาก
สถาบัน Korea Invention Promotion 
Association ในสาขาสิง่ประดษิฐ์ความคดิ
สร้างสรรค์จากผลงาน PEA Solar Hero  
Application แอปพลเิคชนัสำาหรบัการตดิตัง้  
Solar Rooftop แบบครบวงจร ผลงาน
จากกลุม่นกัประดษิฐ์ สงักดัสำานกังานใหญ่

03
รางวัล 7 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน  
ในเวทีนานาชาติ The International 
Trade Fair-Ideas, Inventions and 
New Products (iENA2019) ณ เมือง
นูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ได้แก่

- รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ
ของประเทศอิหร่าน (FIRI Award) จาก
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู ้ควบคุมโหลดเบรก
สวิตช ์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค ์ 
(Universal Remote Control Switch 
(RCS) Control Unit) ผลงานจาก 
กลุ ่ มนักประดิษฐ ์  สั ง กัดการไฟฟ ้ า 
ส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

- รางวลัเหรยีญทองจากผลงานเครือ่งหมนุ 
รีลสายไฟ (แบบเคลื่อนย้ายอิสระ) พร้อม
ขาตั้งรีลสาย (แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม) 
(Cable Reel Spinner (Moveable 
Type) with Automatic Cable Reel 
Supporter) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ 
สังกัดสำานักงานใหญ่

- รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษของ
ประเทศจีน CAI Award Invention & 
Innovation จากผลงานเครือ่งมอืปลด-สบั  
สวิตช์แรงตำ่า (Low Tension Switch 
Grip Head and Remover Tool)  
ผลงานจากกลุม่นกัประดษิฐ์ สงักดัการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค เขต 2 (ภาคกลาง) จงัหวดัชลบรุี

 
04
รางวัล 4 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน 
ในเวทีนานาชาติ SEOUL International 
Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ณ 
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่

- รางวัลเหรียญทองจากผลงานระบบ
พยากรณ์อากาศสำาหรับ กฟภ. (PEA 
Weather Forecast) ผลงานจาก 
กลุ ่ มนักประดิษฐ ์  สั ง กัดการไฟฟ ้ า 
ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัด
ลพบุรี

- รางวัลเหรียญเงินจากผลงานโปรแกรม
แอปพลิเคชันบันทึกการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าด้วยสายตา (Advanced Patrolling 
System Application: APSA) ผลงาน 
จากกลุ ่มนักประดิษฐ ์ สังกัดสายงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1

- รางวัลเหรียญทองแดงจากผลงาน
ระบบ GIS เพื่อการจัดการไฟฟ้าดับใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ (GIS for Outage 
Management in Case of Disaster 

Event) ผลงานจากกลุม่นกัประดษิฐ์ สงักดั
สำานักงานใหญ่

- รางวัลพิเศษจาก Patent Office of  
Cooperation Council for the Arab States  
of the Gulf จากผลงานโปรแกรมวเิคราะห์ 
เพื่อระบุหาจุดเกิด Fault (Searching  
Fault Location Analysis: SFLA)  

05
รางวัล Asia Responsible Enterprise 
Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทนุ
ทรพัยากร จากโครงการ 1 ตำาบล 1 ช่างไฟฟ้า  
ในงาน International CSR Summit 
2019 ณ ประเทศไต้หวัน สะท้อนให้เห็น
ถึงการเป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตอกย��ความเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืนที่
เติบโตร่วมกับสังคม 

- รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ
ของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia 
Invention and Innovation Promotion 
Association) จากผลงาน “วูเซล่า” 
เคร่ืองมือปอกฉนวนสายไฟแบบใช้สว่าน 
ไร ้สาย (Vuzala Cable Cut ter 
Operate with Cordless) ผลงาน 
จากกลุ ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัด
พิษณุโลก แสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่น 
ขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดค้น 
ให ้ เกิดสิ่ งประดิษฐ ์ ใหม ่ๆ สนับสนุน 
การดำาเนินงานและธุรกิจในอนาคต

รางวัลระดับ
นานาชาต ิ

- รางวลัเหรยีญทองจากผลงาน “วเูซลา” 
(Vuzala Cable Cutter Operate with 
Cordless) เคร่ืองมือปอกฉนวนสายไฟ 
แ บ บ ใ ช ้ ส ว ่ า น ไ ร ้ ส า ย  ผ ล ง า น จ า ก 
กลุ ่มนักประดิษฐ ์  สั ง กัดการไฟฟ ้ า 
ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัด
พิษณุโลก

- รางวัลเหรียญเงินจากผลงานเคร่ืองมือ 
จัดระเบียบสายส่ือสาร (Safety Keep 
Communication Lines Tools) ผลงาน 
จากกลุ ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื)  
จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลเหรียญทองแดงจากผลงาน
เคร่ืองกว้าน 3 ลูก สำาหรับพาดสายไฟ 
(Triple Drum Winch for String Cable 
Machine) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ 
สังกัดสำานักงานใหญ่ แสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริม
บุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการคิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
สนับสนุนการดำ า เนิ นง านและ ธุ รกิ จ 
ในอนาคต

ผลงานจากกลุ ่มนักประดิษฐ ์  สั งกัด 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 2 (ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันขององค์กร 
ในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิด 
ริ เริ่มสร ้างสรรค์ในการคิดค้นให ้ เกิด 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มุ่งเน้นให้เกิดการนำา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
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4.51 
คาเฉลี่ย
ความผูกพัน
ของพนักงาน

AAA
อันดับเครดิตองคกร
ที่ไดรับจากทร�สเรทติ�ง

ร�อยละ

80.79
จำนวนเง�นที่จัดซ�้อจัดจาง
พัสดุหลักจากผูผลิต
ภายในประเทศ

73.82
นาที/ราย/ป�
ดัชนีจำนวนครั�ง
ที่ไฟฟาขัดของ
(SAIDI)

ร�อยละ

5.37
หนวยสูญเสีย
ในระบบจำหนาย 
(Loss)

0.1200
คาดัชนี
การประสบอุบัติภัย 
(Disabling Injury 
Index: DI)

28,789
ราย พนักงานที่เขารับ
การประเมิน Functional 
Competency

137,232
ครัวเร�อน ที่ กฟภ. 
ขยายเขตระบบไฟฟา
ใหบานเร�อนราษฎร
รายใหมแลวเสร�จ

ร�อยละ 

100
พนักงานไดรับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาอาช�พ

60 นาที
ระยะเวลาใน
การกูคืนระบบ

4.4962
คะแนน ความพ�งพอใจ
โดยรวมตอผลิตภัณฑ
และบร�การของลูกคา

12,465 
ครัวเร�อน ที่ กฟภ. 
ขยายเขตระบบไฟฟา
ใหครัวเร�อนที่หางไกล
แลวเสร�จ

0 นาที 
ระยะเวลาสูงสุด
ที่ยอมใหขอมูลสูญหาย
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1,378
ครัวเร�อน ที่ไดรับประโยชน
จากโครงการ PEA สงเสร�ม
พลังงานทดแทนเพ��อ
ว�สาหกิจชุมชน

1,675 ราย
ที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะและสรางอาช�พ
จากโครงการ 1 ตำบล 
1 ชางไฟฟา

26 ราย
ผูสงมอบรายใหม
ที่ไดรับการคัดกรอง
โดยใชหลักเกณฑ
ทางสิ�งแวดลอม

Performance

People

รอยละ 5.37 หนวยสูญเสียในระบบจำหนาย (Loss)

92.19
คะแนน การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment: ITA) 
ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
ป 2562

1.40
อัตราสัดสวน
สภาพคลอง 
(Current Ratio)

2.64 
อัตราสวน
การทำกำไร 
(Profit Margin)

3.10
ครั�ง/ราย/ป� 
ดัชนีจำนวนครั�ง
ที่ไฟฟาขัดของ 
(SAIFI) 

3.17
คาผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม 
(ROA)

Planet

1.26
อัตราสวน
การหมุนเว�ยน
ของสินทรัพยรวม
(Total Asset 
Turnover)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

010 011

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นปี 2562
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เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน “เรา” จึงก้าวไปข้างหน้าเพื่อยกระดับองค์กรให้มีความทันสมัย 
และพัฒนาการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัลอย่างไม่หยุดนิ่ง  
พร้อมทำาหน้าที่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคดิจิทัล หรือ Digital Utility อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับ 
การรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

014 015

ธุรกิจของ กฟภ.
การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค (กฟภ.) หรอื Provincial Electricity Authority (PEA)  [102-1] เปน็รฐัวสิาหกิจ 

สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย [102-5] ดำาเนินธุรกิจในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจ 
ทีเ่กีย่วเน่ืองทัง้ในเชงิการใหบ้ริการพลังงานไฟฟา้และการใหบ้ริการเพือ่สนบัสนนุลกูค้าของ กฟภ. ไดแ้ก ่งานกอ่สรา้งใหผู้ใ้ชไ้ฟ  
งานตรวจสอบซ่อมแซมและงานบำารุงรักษา และงานให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน  [102-2]

ค่านิยม
ทันโลก บริการดี 

มีคุณธรรม

ภารกิจ
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า 
และดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพ 
และบริการ โดยการพัฒนาองค์กร 
อย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน [102-18]

ปี 2562 กฟภ. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการจัดตั้งสายงานธุรกิจขึ้น [102-10] เพื่อให้เหมาะสม 
ต่อการบริหารงาน พร้อมรองรับต่อการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจใหม่ และสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของ กฟภ.

• คณะกรรมการบริหารของ กฟภ.
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
  ต่อสังคม
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารของ กฟภ.
• กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานของ
  คณะกรรมการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการประเมินผลงานดำาเนินงานของผู้ว่าการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำาส่ังลงโทษพนักงาน กฟภ.
• คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟภ.

คณะกรรมการ กฟภ.

ผู้ว่าการ กฟภ.

สำานัก
ตรวจสอบ

ภายใน

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงาน
ธุรกิจ

สายงาน
วิศวกรรม

สายงาน
สารสนเทศ
และสื่อสาร

สายงาน
ปฏิบัติการ
และบำารุง
รักษา

สายงาน
อำานวยการ

สายงาน
วางแผน

และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า

สายงาน
ก่อสร้าง

และบริหาร
โครงการ

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
การไฟฟ้า
ภาค 1-4

การไฟฟ้าเขต
12 เขต

สายงาน
กิจการ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

สำานัก
ผู้ว่าการ

สำานัก
กฏหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน

วิสัยทัศน์
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำา 

ที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  

และสังคมอย่างยั่งยืน
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การผลิตไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�

การผลิตไฟฟ�า
พลังงานลม

ส�งไฟฟ�า
(Transmission)

จำหน�าย
ไฟฟ�า

(Distribution)

บร�การ
(Service)

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายใหญ�
ห�างสรรพสินค�า

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายใหญ�
โรงแรม

อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายย�อย
ที่พักอาศัย

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายย�อย
ที่พักอาศัย

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายย�อย
ที่พักอาศัย

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายใหญ�
อุตสาหกรรมขนาดใหญ�

ลูกค�า/ผู�ใช�บร�การ ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม

หม�อแปลงไฟฟ�า
ระบบจำหน�าย

โรงไฟฟ�าเอกชน
ขนาดกลาง

โรงไฟฟ�าเอกชน
ขนาดเล็กมาก

โรงไฟฟ�า
ขนาดใหญ�

ผลิตไฟฟ�า
(Generator)

220/380 V

เคเบิลใต�น้ำ

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายย�อย
ที่พักอาศัย

เคเบิลใต�ดิน

สถานีไฟฟ�า
แรงสูง

115 kV

สถานีไฟฟ�า
ย�อย

22-33 kV

230-500 kV

หม�อแปลงไฟฟ�า
ระบบจำหน�าย

ธุรกิจจัดหาและจำหน�ายพลังงานไฟฟ�า 
เปนธุรกิจการรับพลังงานไฟฟา

จากระบบเครือขายของผูผลิตไฟฟา 
จำหนายใหกับผูใชไฟฟาประเภทตางๆ 

ผานหนวยงานที่มีการแบงพื้นที่เปน 4 ภาค 
ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต

ธุรกิจสนับสนุนการให�
บร�การพลังงานไฟฟ�า

ธุรกิจเสริม : เปนธุรกิจใหบริการ 
เพื่อสนับสนุนงานใหบริการพลังงานไฟฟา

ทั้งในและตางประเทศ หรือสนับสนุนลูกคาของ 
กฟภ. ไดแก งานกอสรางใหผูใชไฟฟา 
งานตรวจสอบซอมแซมและบำรุงรักษา

และงานใหเชาหรือใชทรัพยสิน
ธุรกิจใหม : เปนธุรกิจใหบริการตางๆ 

เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ไดแก ธุรกิจการใหบริการผานดิจิทัลแพลตฟอรม

ทั้งในดานการใหบริการพลังงานไฟฟา 
การบริหารจัดการพลังงาน การพัฒนาซอฟตแวร
สำหรับควบคุมอุปกรณ ธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ

และบริการหลังมิเตอร เชน Solar Rooftop, 
บานอัจฉริยะ (Smart Home), รถไฟฟาและ
สถานีอัดประจ�ไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา

(EV & Charging Station) เปนตน

ธุรกิจการบร�หารจัดการ
ในการซ�้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน
เปนธุรกิจที่ กฟภ. ใชความเชี่ยวชาญ
ในระบบจำหนายไฟฟามาดำเนินธุรกิจ

ในสวนของการบริหารจัดการในการซื้อขาย/
แลกเปลี่ยนพลังงาน พัฒนาและใหบริการ
ชองทางในการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน 
พัฒนาและดูแลระบบไฟฟาที่เชื่อมตอระหวาง

แหลงผลิตไฟฟา, Prosumer และ 
Energy Storage ตามจ�ดตางๆ 

และบริหารจัดการพลังงานใหมีความสมดุล 
มีประสิทธิภาพภายใตตนทุนที่เหมาะสม

ธุรกิจการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานโดยบร�ษัทในเคร�อ [102-45]

เปนธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงานกลุมโรงไฟฟา
ที่ใชพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟาเชิงพาณิชย

ที่เปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก ดำเนินการโดย 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

หรือ PEA ENCOM ที่จะเปนผูลงทุนในการเขาซื้อหุน
ในธุรกิจพลังงานแบบการถือหุนรายยอย 

มีบทบาทหลักในการกำหนดกลยุทธการลงทุน
การดำเนินงาน และการบริหารพอรตการลงทุน

(Investment Portfolio)
PEA ENCOM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุน
ดานพลังงานไฟฟาและการจัดฝกอบรม

ดานระบบไฟฟาแกภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมี กฟภ. 
เปนผูถือหุนทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 
100,000,000 บาท ปจจ�บันมีทุนจดทะเบียน 

จำนวน 1,891,283,750 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

016 017

ห่วงโซ่คุณค่า [102-9]



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

018 019

พื้นที่ให้บริการ

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

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า [102-6]

กฟภ. มสีำานกังานใหญต่ัง้อยูท่ี่ เลขที ่200 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10220 [102-3] และ 
รบัผดิชอบจำาหนา่ยไฟฟา้ในพืน้ที ่74 จังหวดัของประเทศไทย ยกเวน้ กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปราการ ซ่ึงคดิเป็น 
ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร [102-4]

การเป็นสมาชิกองค์กร [102-12] [102-13]

กฟภ. ดำาเนินกิจการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 
สว่นภมูภิาค พ.ศ. 2503 และไดน้ำาขอ้กำาหนด กรอบ หลกัเกณฑ์  
มาตรฐาน และหลักการทั้ งภายในและต่างประเทศ  
มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงาน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มี
แนวทางการดำาเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน่ ขอ้กำาหนดของ 
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รของ COSO ERM มาตรฐาน 
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (ISO/IEC 22301) มาตรฐาน 
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) 
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาตรฐาน
การรายงานสากล (GRI Standards) และเป้าหมาย 
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN SDGs) 
เป็นต้น

นอกจากนี้ กฟภ. ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือมี 
การดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดำาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งต่อคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้

สำานักงานการไฟฟ้าเขต 
จำานวน 3 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้าเขต 
จำานวน 3 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้าเขต 
จำานวน 3 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้าเขต 
จำานวน 3 แห่ง

ภาคเหนือ

สำานักงานการไฟฟ้า 
จังหวัด/อำาเภอ  

จำานวน 42 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้า 
จังหวัด/อำาเภอ  

จำานวน 45 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้า 
จังหวัด/อำาเภอ  

จำานวน 64 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้า 
จังหวัด/อำาเภอ  

จำานวน 44 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้าสาขา  
จำานวน 86 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้าสาขา  
จำานวน 85 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้าสาขา  
จำานวน 52 แห่ง

สำานักงานการไฟฟ้าสาขา  
จำานวน 62 แห่ง

สำานักงาน 
การไฟฟ้าสาขาย่อย  
จำานวน 120 แห่ง

สำานักงาน 
การไฟฟ้าสาขาย่อย  
จำานวน 189 แห่ง

สำานักงาน 
การไฟฟ้าสาขาย่อย  
จำานวน 64 แห่ง

สำานักงาน 
การไฟฟ้าสาขาย่อย  
จำานวน 93 แห่ง

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
จำานวน 15 แห่ง

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
จำานวน 4 แห่ง

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
จำานวน 13 แห่ง

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
จำานวน 15 แห่ง

สถานีไฟฟ้า  
จำานวน 125 แห่ง

สถานีไฟฟ้า  
จำานวน 118 แห่ง

สถานีไฟฟ้า  
จำานวน 272 แห่ง

สถานีไฟฟ้า  
จำานวน 111 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้

ข้อมูลองค์กร (102-7)

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

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปริมาณไฟฟ้า
สูงสุดที่จำาหน่ายได้

129,673
(ล้านหน่วย)

132,401
(ล้านหน่วย)

134,661.55
(ล้านหน่วย)

135,301.43
(ล้านหน่วย)

การดำาเนินงานหลัก (ระบบจำาหน่าย) ได้แก่ สำานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
กิจการพลังงาน, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE Thailand), สมาคม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA), Heads of  
ASEAN Power Uti l i t ies/Authorit ies (HAPUA)  
และคณะกรรมการปรบัปรงุความเชือ่ถอืไดข้องระบบไฟฟา้ 3  
การไฟฟ้า

การดำาเนินงานด้านอื่นๆ ได้แก่ สมาคมช่างเหมา
ไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย สมาคมการจัดการงานบุคคล 
แห่งประเทศไทย (PMAT) กรมพัฒนาฝมีอืแรงงาน กระทรวง
แรงงาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำานักงาน 
ใหญ่

กฟภ.
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กฟภ. ให้ความสำาคัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ด้วยการดำาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมี 
ความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม จึงได้กำาหนด 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันไว้ในยุทธศาสตร์ขององค์กร ดำาเนินธุรกิจอย่างม ี
ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากล
ของ UN SDGs กรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI และมุ่งสู่
มาตรฐานของ OECD เพื่อเป็นการแสดงถึงการดำาเนินงาน 
ทีโ่ปรง่ใส ปราศจากทุจรติคอรร์ปัชนั มมีาตรฐานทางจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 
“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” ที่กำาหนดให้บุคลากร 
ทุกระดับประพฤติตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม (TRUST+E) 
อย่างเคร่งครัดและสมำ่าเสมอ  

นอกจากน้ี กฟภ. ยังได้มุ่งมั่นพัฒนากรอบหลักการ 
แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้ประกาศใช้นโยบายด้าน 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติส่งเสริม 
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [102-16] เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานใชเ้ปน็กรอบในการปฏิบตังิาน ซึง่เปน็การแสดง
ถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพือ่นำาไปสูก่ารยกระดบัดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption  
Perception Index: CPI) ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมทำาหน้าที่กำากับดูแล  
มอบนโยบาย ใหข้อ้เสนอแนะ และตดิตามให้มกีารปฏบิตัติาม
นโยบายและแผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด [103-1]

การกำากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต  
เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต
อย่างย่ังยืน โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน  
มมีาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
รวมทัง้เปน็ทีย่อมรบัในดา้นภาพลกัษณข์ององคก์รใน
มุมมองสาธารณะ 

•  ยกระดบัเจตจำานงในการบรหิารตามหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี

• เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

•  พัฒนามาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

•  สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไก 
ป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

• ประกาศนโยบายการงดรบัของขวญัในชว่งเทศกาล 
ปีใหม่ปี 2562 (No Gift Policy) 

• ประกาศใช้นโยบายด้านกำากับดูแลกิจการที่ดีและ 
แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 

• ปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางตามคูม่อืการกำากบั 
ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
อย่างเคร่งครัด  

• ติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนแม่บทและ 
แผนปฏบิตักิารดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
รับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 

• แต่งตั้งคณะทำางานรับผิดชอบด้าน Compliance 
Unit เพื่อติดตามการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

• เข้ าร่ วม “โครงการประเมิน คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”  
ของสำานักงาน ป.ป.ช.  

• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ.
• นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้าน

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี (CG e-System) ประกอบด้วย
1) ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้  

การเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม  
ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน (CG Testing) 

2) ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ.  
(COI Reporting) 

3) ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการกำากับดูแล
กิจการที่ดี (CG Acknowledgement)

• แผนงาน “การไฟฟ้าส่ วนภู มิภาคโป ร่งใส 
อย่างยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

• โครงการจดัทำาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
สำาหรับโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 

เป้าหมาย [103-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสำานักงาน 
ป.ป.ช. ปี 2562 กฟภ. มีคะแนนประเมินร้อยละ 92.19 
(Rating Score ระดับ A)

• ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และการประยุกต์
ใช้การกำากับดูแลกิจการท่ีดีฯ (CG Testing) เท่ากับ 
ร้อยละ 95.50 เพ่ิมสูงข้ึนจากปี 2561 ซ่ึงมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ 90.85

• คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟภ. 
รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) 
กรณีรายงานประจำาปีครบร้อยละ 100 [102-25]

• ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Acknowledgement)  
ของผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นร้อยละ 94.28

• ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงาน (Soft Control) จำานวน 6,474 คน 
(มากกว่าค่าเป้าหมายจำานวน 2,474 คน) ท้ังน้ี 
มีการให้หน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม Soft Control  
ป ร ะ เ มินผล ก่อนและห ลั งก าร จัด กิ จก ร รม  
(Pre-test/Post-test) โดยภาพรวมท่ัวประเทศมี 
ผลการประเมิน Pre-test ร้อยละ 63.44 และ Post-test  
ร้อยละ 85.47

• จำานวนบุคลากรท่ีถูกลงโทษทางวินัย (กรณีทุจริต
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง) คิดเป็นร้อยละ 0.02  
ของจำานวนพนักงานท้ังหมด (ลดลงต่อเน่ือง 3 ปี)

ผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญปี 2562 [103-3]
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• วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ 
กฟภ. และทบทวนรูปแบบการดำาเนินงานในภาพรวม
ท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินฯ

• พัฒนาระบบสารสนเทศ “CG e-System” มาประยุกต์
ใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ของ กฟภ. รวมท้ังจัดทำาระบบการแสดงผลในรูปแบบ  
Realtime Dashboard ให้งานด้านน้ีเห็นผล 
เป็นรูปธรรม

• ยกระดับการดำาเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต
• ประเมินความเส่ียงการทุจริตและดำาเนินการเพ่ือ

จัดการความเส่ียงการทุจริต 
• ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• ประเมินระบบงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท้ัง

ระบบในรอบ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
รูปแบบของเกณฑ์การประเมินผลมาตรฐานและ 
ตัวช้ีวัดต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน และ
พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการสื่อสาร 
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้าน 
ทุจริต [205-2]

ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน ที่ได้
รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านทุจริต [205-2]

เหตุการณ์ทุจริต 
ในปี 2562 กฟภ. ไม่มีคดีความที่องค์กรถูกฟ้องร้อง 

จากการทุจริต และไม่มีเหตุการณ์ทุจริตท่ีเป็นเหตุให้คู่ค้าบอกเลิก 
สัญญาหรือไม่ต่อสัญญา แต่มีเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร 7 กรณ ีไดแ้ก ่การปลอมแปลงเอกสารจำานวน 
4 ราย และการเบยีดบงัทรพัย์ของทางราชการมาเปน็ของตน 
จำานวน 3 ราย โดย กฟภ. ลงโทษไล่ออกจากงาน 4 ราย และ
ลงโทษปลดออกจากงาน 3 ราย [205-3]

ในสว่นของผลการปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบยีบอืน่ๆ 
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม กฟภ. ไมม่กีารดำาเนนิงานท่ีถกูฟอ้งคด ี 
เสียค่าปรับ หรือได้รับโทษอื่น รวมถึงไม่มีกรณีพิพาท 
ที่ต้องดำาเนินการผ่านกลไกการระงับข้อพิพาทอันเกิดจาก 
การไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว [419-1]

ประเภท จำานวนผู้ได้รับ 
การส่ือสารนโยบาย  

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การต่อต้านทุจริต 

ขององค์กร

สัดส่วน 
ร้อยละ

96.84คู่ค้า/ 
คู่ความร่วมมือ

คณะกรรมการ 10014

2,298

ส่วนกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

1,031 14.59

692 12.69

1,532 22.53

2,302 59.70

917 15.80

ประเภท จำานวนผู้ได้รับ 
การฝึกอบรมหลักสูตร 
ท่ีเก่ียวกับการต่อต้าน

ทุจริตขององค์กร

สัดส่วน 
ร้อยละ

คณะกรรมการ 64.289

การนำาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการ 
ติดตามและประเ มินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.  
ประกอบด้วย 8 ระบบงานที่สำาคัญ ได้แก่ 

ส่วนกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

6,492 91.89

5,233 95.98

6,344 93.27

3,755 97.38

5,495 94.69

พันธมิตรทางธุรกิจ

พนักงานจำาแนกตามพื้นที่ พนักงานจำาแนกตามพื้นที่

(1)
ระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

(2)
ระบบทะเบียนควบคุม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ) 

(3)
ระบบรายงานผล 

ขยายเขตติดต้ังหม้อแปลง 
เฉพาะราย

(4)
ระบบควบคุม 
งานจ้างเหมา 

(5)
ระบบควบคุม 

เครือข่ายการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคโปร่งใส 

(6)
ระบบควบคุม 

การจัดซื้อจัดจ้าง  
(สขร.1) วงเงินตำ่ากว่า  

100,000.- บาท 

(7)
ระบบสรุปรายงาน 

ให้บริการลูกค้าระบบงาน 
(OM) กระบวนงาน P3 :  

การขอใช้ไฟ 

(8)
ระบบการประเมินผล

ลูกค้าผ่านระบบ  
Customers’ Smile 

Feedback
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียน [103-2]

ประเภทของข้อร้องเรียน

แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
• คุณภาพไฟฟ้า 
• การให้บริการ 
• การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า 
• พฤติกรรมพนักงาน 
• การถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
• อื่นๆ

แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
• กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล 
• กระบวนการด้านงานบริการ 
• กระบวนการด้านการเงิน 
• การประพฤติมิชอบ/ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

กฟภ. กำาหนดหลกัเกณฑ์ไวอ้ยา่งชดัเจนในคูม่อืเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการขอ้ร้องเรียนของ กฟภ. โดยระบไุวว้า่  
ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะต้องปกป้องข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับโดย 
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คำานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย และใช้ดุลพินิจส่ังการท่ีสมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
ผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจมาจาก 
การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น

การจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการรับฟังเสียงของลูกค้า

จำานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

จำานวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ภายใน 30 วัน

สัดส่วนร้อยละของจำานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 30 วัน

จำานวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ภายใน 15 วัน

สัดส่วนร้อยละของจำานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 15 วัน

1,966

1,800

91.56

-

-

3,689

3,666

99.38

-

-

4,246

4,236

99.76

3,196

75.27

5,036

5,028

99.84

4,378

86.93

ปี  
2560

ปี  
2561

ปี  
2562

การรับข้อมูล 
จากส่วนราชการ

Facebook

Twitter

จัดกิจกรรมรับฟังเสียง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1129 PEA Call Center
ข้อร้องเรียนด้านบริการ ข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบ

ข้อมูลร้องเรียน

การคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

การรับฟัง 
ด้วยการปฏิสัมพันธ์

การรับฟังลูกค้าทางสื่อมวลชน  
และสื่อสังคมออนไลน์

โทรศัพท์สำานักงาน

IA/IR Chat

Website กฟภ. 
(www.pea.co.th)

E-mail

Mobile Application

Instagram

YouTube 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กฟภ. (ศปท.PEA)

หน่วยงานกำากับดูแล

ศูนย์ดำารงธรรม  
กระทรวงมหาดไทย  

สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) (www.1111.go.th)

เอกสารจากผู้ร้องเรียน 
ส่งตรงที่สำานักงาน

ติดต่อโดยตรงที่สำานักงาน

ปี  
2559

กฟภ. มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดย 
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
การรบัฟงัเสยีงของลกูคา้ เพือ่ใหส้ามารถจัดเก็บ ตดิตามผล และรายงานผลการดำาเนนิงานบนฐานขอ้มลูเดยีวกันท่ัวท้ังองค์กร  
ซึ่งจะช่วยให้การรับเรื่องร้องเรียน การตอบสนอง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดำาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
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กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ในภาพรวม

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการของ กฟภ.

กำากับดูแลจากรายงานผลการดำาเนินการตามข้อตกลง 
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำาเนินการ
สอบสวนวินัย/ละเมิด และแจ้งความคืบหน้า 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 15 วัน หรือแจ้งผล 
ผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีไม่มีข้อมูล

ดำาเนินการสืบข้อเท็จจริง/สอบข้อเท็จจริง/ 
แจ้งตอบกลับหรือพบผู้ร้องเรียนภายใน 5 วัน

ระบบจะส่งข้อความส้ัน (SMS) แจ้งเตอืน 
ไปยังผู้ร้องเรียน ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ

ต่อเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางรับฟัง
เสียงลูกค้า รับ/บันทึกข้อร้องเรียน 
ในระบบสารสนเทศการจัดการ 
ข้อร้องเรียน และศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาสืบข้อเท็จจริง 
และพิจารณาผลสอบ 

ข้อเท็จจริง/ 
ผลการสอบสวน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศดำาเนินการตรวจสอบข้อมูลและ

ติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อชี้แจงในเบื้องต้น 
ภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่รับข้อร้องเรียน

ระบบจะส่งข้อความส้ัน (SMS)  
แจ้งไปยังผู้ร้องเรียน 

และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง

แจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
ให้มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

ส่งหนังสือถึง 
ผู้บริหารสูงสุด 

ของหน่วยงานเพ่ือส่ังการ

จัดทำาคำาสั่งลงโทษ/ชดใช้ค่าเสียหาย/รายงานผลและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางรับฟังเสียงลูกค้า รับ/บันทึก 
ข้อร้องเรียนในระบบสารสนเทศการจัดการข้อร้องเรียน

สำารวจความพึงพอใจหลังการแก้ไขและบันทึกข้อมูลลงในระบบภายใน 15 วัน

ดำาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล  
แจ้งผลผู้ร้องเรียน และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่รับข้อร้องเรียน
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร [103-2]

กำากับดูแลให้มี 
การบูรณาการระหว่าง 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ

สอบทานการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กฟภ.  
และให้ข้อคิดเห็น 
ต่อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการ กฟภ.

สอบทานการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายในตาม 
แผนการตรวจสอบที่จัดทำา 
จากฐานความเสี่ยง

• กำาหนดแนวทาง/คู่มือการบริหารความเสี่ยง
• ประสานงานกับคณะกรรมการและ 

คณะอนุกรรมการในการจัดทำาแผนและติดตาม 
ผลการบริหารความเสี่ยง

• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• สื่อสารทำาความเข้าใจและประชาสัมพันธ ์

เรื่องการบริหารความเสี่ยง
• ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง 

ของหน่วยงาน

• ประเมินความเสี่ยงและบริหาร 
ความเสี่ยงระดับองค์กรและสายงาน

• จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรและสายงาน

• ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับองค์กรและสายงาน

สายงานในสังกัด

สอบทานการบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายในของ กฟภ. และให้ข้อคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการ กฟภ.

ติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงของ กฟภ.

คณะกรรมการ กฟภ.

สำานักผู้ว่าการ/ 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

และความปลอดภัย

ผู้ว่าการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ
กำากับดูแล 
กิจการที่ดีฯ

กฟภ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทำาหน้าที่ ในการกำากับดูแล ควบคุม  
การนำานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ใหเ้พยีงพอตอ่การจดัการความเส่ียงทีส่ำาคญั และรายงานผลใหค้ณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส [102-31] โดยมฝีา่ยบรหิาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฝบส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ประสานงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทุกสายงาน ซึ่งมีรองผู้ว่าการของแต่ละสายงานเป็นประธานและเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให้ดำาเนินการ 
เป็นไปตามกระบวนการที่กำาหนดตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงฯ  

ทุกสายงาน

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยงฯ

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

สำานักตรวจสอบ 
ภายใน
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นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในปจัจุบนั รวมท้ัง 
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวทั้ง
ในเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ
นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพือ่สนบัสนนุ
การขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
และส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

นอกจากนี้ แนวโน้มของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ 
เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำาให้ 
ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) และ 
ผลิตเพ่ือซ้ือและขายให้กับหน่วยงานใกล้เคียง (Peers-to-Peers)  

มากขึน้ ประกอบกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกของรัฐบาลที่กำาหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานทดแทนให้มากขึ้นในอนาคต ส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่การลดลงของหน่วยจำาหนา่ยของ กฟภ. ในอนาคต
อันใกล้

จากปจัจยัขา้งตน้นบัเปน็ความทา้ทายของ กฟภ. ทีน่ำามา 
สู่กระบวนการจัดทำากลยุทธ์ควบคู่ไปกับการพิจารณา 
ความเสี่ยง โดยให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน การบริการลูกค้า และสร้าง 
นวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการทำางาน  
และสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถ 
รองรับการเปล่ียนแปลงได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้าง 
ความสำาเร็จทางธุรกิจให้ กฟภ. อย่างยั่งยืน

แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
ของธุรกิจ [102-15]

กฟภ. บริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของ
องค์กรตามแนวทางของ COSO ซึ่งครอบคลุม 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถ 
ประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมดำาเนินการได้ตาม Risk Appetite และ Risk 
Tolerance ที่กำาหนด

กฟภ. ตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความยัง่ยนืของ
องคก์ร ตลอดจนปรากฏการณก์ารเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหมท่ีพ่ฒันาไปอย่างรวดเรว็ นำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงอย่างรนุแรงใน
ธุรกิจพลังงาน (Disruptive Innovation) และปัจจัยด้านต้นทุนและราคาพลังงานที่เป็นตัวกำาหนดความสำาเร็จของการดำาเนิน
ธรุกจิ กฟภ. จงึใหค้วามสำาคัญกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์ร โดยบรหิารปจัจยั ควบคุมกจิกรรมและกระบวนการ
ดำาเนินงานต่างๆ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง และลดมูลเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้
ว่า กฟภ. จะมีการปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และดำาเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน [103-1]

เป้าหมาย [103-2] กลยุทธ์ [103-2]

• ลดโอกาสและผลกระทบทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหาย
ต่อองค์กร

• สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

•  บรหิารความเสีย่งตามหลกั COSO ERM เพ่ือให้เกดิ
ความสมดุลและเติบโตอย่างยั่งยืน

•  สนบัสนนุใหม้บีรรยากาศและวฒันธรรมทีส่นบัสนนุ
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการ [103-2]

• กฟภ. นำามาตรฐาน COSO ERM แนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงที่สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) กำาหนดและมาตรฐาน 
ISO 22301 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และพัฒนาการดำาเนินงานในทุกระดับ
ขององค์กร โดยได้กำาหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและนโยบายการควบคุมภายใน [102-16] 

เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับนำาไปปฏิบัติ

• สื่อสารทำาความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้
พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ผลการดำาเนินงาน [103-3]



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

032 033

มาตรการลดความเสี่ยง [103-2]

มาตรการลดความเสี่ยง [103-2]

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ปี 2562 [103-3]

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงาน 
ในอนาคต [103-3]

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงาน 
ในอนาคต [103-3]

ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ [102-15]

• มีแผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Technical Loss และ 
Non-technical Loss ที่ชัดเจน

• มีการใช้โปรแกรม  U_CUBE ใน 
การวิเคราะห์เป้าหมายในการตรวจสอบ 
มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย และใช้
โปรแกรม AMR Monitoring System  
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป้ า ห ม า ย 
ในการตรวจสอบมิ เตอร์ผู้ ใ ช้ ไฟ 
รายใหญ่

• กำาหนดแนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพ
สิ นทรัพ ย์ของห ม้อแปลงระบบ
จำาหน่าย

• จัดทำากลยุทธ์ในการบำารุงรักษา 
เชิงประเมินสภาพของหม้อแปลง 
ไฟฟ้ากำาลัง

• หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss)  
อยู่ที่ร้อยละ 5.37 ซึ่งตำ่ากว่าค่า Risk  
Tolerance (RT) ที่ร้อยละ 0.09

• ปัญหาเรื่องหน่วยสูญเสีย บางครั้ง 
พบ ว่ า เ ป็ น ผลม า จ ากก าร อ่ า น 
หน่วยผิดพลาด ปัจจุบัน กฟภ. จึง
ได้เริ่มดำาเนินโครงการระยะยาว 
ในการติดตั้ง Electronic Meter  
แทนมิเตอร์จานหมุน เพื่อแก้ปัญหา 
เรื่องการจดหน่วยผิดพลาด

• อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 
(ROA) อยู่ที่ร้อยละ 3.17

• ความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผน  
Asset Management Roadmap  
อยู่ที่ร้อยละ 100

• จัดทำาข้อมูลระบบไฟฟ้าที่ครบถ้วน 
ตลอด  Li f e  Cy c l e  เ พื่ อ ใ ช้  
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [102-15]

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหบ้คุลากรใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

• บู รณาการกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการ
ทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• กระบวนการที่ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทัล
มาใช้ในการปฏิบัติงานสามารถลด 
ค่ าใช้ จ่ ายในการดำ า เนิ นงานและ 
ลดจำานวนช่ัวโมงการทำางาน โดยสามารถ 
นำามาคำานวณเป็นค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจาก 
ทั้ง 6 กระบวนการ เป็นเงินรวม 
40,124,760.94 บาท

• การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน  
รวมทัง้การสรา้งโอกาสทางธรุกจินัน้ 
จำาเป็นต้องมีการนำานวัตกรรมและ 
องคค์วามรูม้าใช ้จงึตอ้งมกีารพฒันา 
การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบ 
การจัดการนวัตกรรม ระบบการต่อยอด 
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม

การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำางาน

มาตรการลดความเสี่ยง [103-2] ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงาน 
ในอนาคต [103-3]

ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ [102-15]

• กำ า ห น ด แน วท า ง  โ ค ร ง ส ร้ า ง 
การบริหารจัดการ และกระบวนการ
กำากบัดแูลการปรบัเปลีย่น กฟภ. ไปสู ่ 
Digital Utility อย่างเป็นรูปธรรม

• เต รียมความพร้ อม เพื่ อ รอง รับ 
การรับรองตามมาตรฐานสากล  
ISO/IEC 27001 : 2013 และการรกัษา 
สภาพ (Surveillance Audit) สำาหรับ
สำานักงานใหญ่และ กฟข.

• กำาหนดมาตรการควบคุมการบุกรุก
จากภายนอก

• ประสานงาน ให้คำาแนะนำา จัดหา
แนวทางป้องกัน และแก้ไขกรณี
เกิดเหตุภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• จัดต้ังคณะทำางาน จัดทำาแนวปฏิบัติ 
และจัดอบรมแนวทางการดำาเนินงาน 
ตามมาตรฐาน ISO 27032 ให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้อง

• จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคลของ
ตำาแหน่งที่จำาเป็น และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร

• จัดทำาแผนวิเคราะห์ความพร้อมของ 
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการกำาหนด 
ทิ ศทางการพัฒนาธุ รกิ จ  และ 
วิเคราะห์ความสามารถพิเศษในอนาคต  
เพื่อกำาหนดศักยภาพขององค์กรใน
เชิงแข่งขัน

• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับ
ดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่องค์กร
ดิจทิลัและผูบ้รหิารด้านการปรบัองคก์ร 
สู่ ดิ จิทัล ทำ าหน้ าที่ ในการติดตาม 
ผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ

• ผูต้รวจสอบภายนอกจากบริษัท Bureau 
Veritus Certification (Thailand) Limited  
เข้าตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรักษาสภาพ  
(Surveillance Audit) สำานักงานใหญ่  
และ กฟข. ท้ัง  4 เขต และ กฟภ. ไดผ้า่น 
การรั บ รองระบบบริ ห ารจั ดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013

• ดำาเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ของ
ระบบงานจำานวน 54 ระบบงาน และ
ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายโดย
ใช้เคร่ืองมือการสแกน (Nexpose 
Rapid7) จำานวน 2 รอบ และรายงานผล 
ให้ผู้พัฒนาระบบดำาเนินการแก้ไข

• มุง่เนน้การสรา้งความมัน่คงปลอดภยั 
และความเชื่อมั่นในการดำาเนินงาน
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทัลใหก้บัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน

• สง่เสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการ
เทคโนโลยดิีจิทลัตามมาตรฐานสากล
ทัง้ดา้นปฏบิตักิาร ดา้นบรหิารจดัการ 
และด้านบริการ

• จดัประชมุทบทวน Digital Competency 
Model ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิาร
ดิจิทัลและยุทธศาสตร์องค์กร 

• ทบทวนเคร่ืองมือและรูปแบบในการพัฒนา 
ตาม Digital Competency Based  
พร้อมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่ม
เป้าหมายตาม Digital Competency 
Based Assessment Model โดยมี
ผลร้อยละของบุคลากรที่มี Digital 
Competency เป็นไปตามที่องค์กร 
คาดหวังเฉลี่ยแล้วเท่ากับร้อยละ 77.6

• ผลสำารวจความพึงพอใจและความผูกพัน 
ต่อปัจจัยบทบาทของผู้บริหารระดับสูง  
มีค่าเท่ากับ 4.16 สูงกว่าปี 2561  
ที่มีค่าเท่ากับ 4.11

• เร่งดำาเนินการในการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ขององค์กร และเตรียมการ  
Succes so rs  ให้ มี ความพร้ อม 
ต่อการดำาเนินธุรกิจต่อไป

• พฒันาทกัษะให้บคุลากรในดา้นธรุกจิ 
การตลาด การสรา้ง Business Digital 
Mindset และ Digital Technology

• ส ร้ า ง วัฒ น ธ ร ร ม เ พ่ื อ ร อ ง รั บ 
การ Transformation ไปเป็น  
Digital Utility ของ กฟภ.

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจดิจิทัล
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การบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจและการบริหาร 
ภาวะวิกฤต [former EU21] 

กฟภ. บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและบริหาร 
ภาวะวิกฤตตามมาตรฐานสากล ISO 22301 เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ต่อภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานและ
สถานที่ทำางาน โดยมีการวิเคราะห์ จัดทำาแผน ฝึกซ้อม/
ทดสอบแผน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ
อยา่งเปน็ระบบ พรอ้มทัง้ปรบัปรงุกระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง  
เพื่อให้ กฟภ. มีความสามารถในการแก้ไขภัยพิบัติหรือ 
ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาความรุนแรง
เมือ่เกดิสถานการณไ์มค่าดฝัน และทำาให ้กฟภ. สามารถปอ้งกัน  
เตรียมความพร้อม บรรเทาผลกระทบ และดำาเนินการให้กลับคืน 
สู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม [103-1]

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• จำานวนหน่วยงานที่มีการจัดทำาระบบ BCMS ตาม
มาตรฐาน ISO 22301 และมีการฝึกซ้อมแผน  
ERP/BCP

• ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP เป็นไปตาม
ที่กำาหนด

• ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (RTO) เป็นไปตามที่
กำาหนด

•  ดำาเ นินงานและให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้  
อย่างต่อเนื่อง

•  กลับมาดำาเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างรวดเร็วใน
กรณีเกิดภาวะวิกฤต

การบริหารจัดการ [103-2]

• ระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ กฟภ.  
แบ่งได้ ดังนี้

1) การป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับภัย 
(Prevention and Preparedness) โดยทกุหน่วยงาน 
ของ กฟภ. นำาข้อมูลภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต
ในอดีตและปัจจุบันมาประเมินโอกาสเกิดและ
ผลกระทบ หากมีระดับความเสี่ยงปานกลางและ
สูงมาก จะต้องจัดทำาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Response Plan: ERP) และจัดทำา
มาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการความเสี่ยง 
และลดโอกาสผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (ตำ่า)

2) การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
ทกุหน่วยงานใน กฟภ. ตอ้งจัดทำาแผนความตอ่เนือ่ง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 
เพื่อฟื้นคืนกระบวนการงานที่สำาคัญให้กลับมา
ดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำาหนด 
(Recovery Time Objective: RTO) ในกรณีที่
เหตุการณ์มีความรุนแรง (รวมถึงสถานการณ์
โรคระบาดที่ สามารถข้ ามพรมแดน) และ 
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงกว้าง กฟภ. จะมี 
การจัดตั้งศูนย์อำานวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณี
เหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) เพื่อดำาเนินการตาม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP) แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCP) และขั้นตอนการย้ายระบบกลับสู่
สภาวะปกติ (Business Resumption Procedure) 
พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
ปรบัปรุงแผนปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์
และตดิตามวเิคราะหผ์ลการดำาเนนิงาน และรายงาน
ผลให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

3) การจัดการภายหลังภัยพิบัติ (Rehabilitation and 
Reconstruction) เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ  
คณะทำางาน BCM แต่ละหน่วยงานจะพิจารณา 
ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ และกำาหนดแนวทาง/วธิกีาร 
ในการฟ้ืนฟูสถานที่ปฏิบัติงานหรือระบบจำาหน่ายท่ี 
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

• ทกุหนว่ยงานมกีารจดัทำาระบบ BCMS ตามมาตรฐาน 
ISO 22301 และมีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP

• ระยะเวลาการฝกึซ้อมแผน ERP/BCP อยูท่ี ่240 นาท ี
(เป็นไปตามที่กำาหนด)

• ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time 
Objective: RTO) อยู่ที่ 60 นาที

• ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหาย (Recovery 
Point Objective: RPO) ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ที่ 0 นาที และข้อมูลไม่สูญหาย

• ขยายการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ไปยัง 
ส่วนภูมิภาค

• ปรบัปรงุกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบทางธรุกจิ  
(Business Impact Analysis: BIA) เพ่ือกำาหนด
ขอบขา่ย (Scope ในการรบัรองมาตรฐาน ISO 22301  
เพื่อให้ครอบคลุมการบริการจำาหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็น
บริการหลักของ กฟภ.

ไม่อนุมัติให้พนักงานเดินทางไป
อบรม สมัมนา หรือดงูานในประเทศ
กลุ่มเสี่ยง และไม่เชิญบุคลากรจาก
ต่างประเทศ

มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ภายใน กฟภ.

งดการจั ด ง านที่ มี ก าร เ ชิญคน 
จำานวนมาก พิจารณาจัดประชุม 
ทางไกลผ่าน Video Conference

จัดตั้ งศูนย์อำ านวยการช่วยเหลือ
สนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ  
โดยมผีูว้า่การ (ผวก.) เป็นผูอ้ำานวยการ 
ศูนย์

ผูท้ีเ่ดนิทางกลบัหรือแวะผา่นประเทศ
กลุ่ ม เสี่ ย งหรือผู้ ที่ มี ความเสี่ ยง  
ให้หยุดงาน 14 วัน โดยไม่ถือเป็น
วันลา

กำาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)

ติดต้ังเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายโดย
ไม่มีการสัมผัส (Thermoscan) ท่ี
สำานักงานใหญ่บริเวณประตูทาง 
เข้า-ออก และกำาหนดมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

จัดทำาและดำาเนินการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP)  
และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) รองรับสถานการณ ์
ไวรัส COVID-19

ผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

“เรา” ยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 
เพื่อตอบโจทย์อนาคตและเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

038 039

กฟภ. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เครื่องมือ Stakeholder Mapping ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีคุณลักษณะสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในกิจการไฟฟ้า (Expertise) ความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการร่วมพัฒนา 
ความยั่งยืนกับ กฟภ. (Willingness) และการมีอิทธิพลต่อการสร้างความยั่งยืนของ กฟภ. (Influence) [102-42] ซึ่งสามารถ 
แบง่กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ กฟภ. ไดด้งันี ้หนว่ยงานกำากับดูแล พนักงานและลูกจ้าง ผูส่้งมอบ คูค่า้ คูค่วามร่วมมอื ลูกคา้/ 
ผู้ใช้ไฟฟ้า และชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม [102-40]

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน 
กำากับดูแล (102-40)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (102-40)

พนักงาน 
และลูกจ้าง [102-40]

• สัมภาษณ์หน่วยงานกำากับดูแล (ภาครัฐ) เช่น 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงมหาดไทย

• สำารวจความพึงพอใจของหน่วยงานกำากับดูแล

• ให้ความสำาคัญกับการให้บริการการจำาหน่าย
ไฟฟ้ากับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยครอบคลุม
ทั่วประเทศ 

• มุ่ ง เน้นการลงทุนในโครงสร้ างพื้ นฐาน  
ที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้า เพื่อ
ลดการลงทุนที่ซำ้าซ้อน และเกิดการลงทุนที่ 
ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

• ค ว รมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะ ท้ อ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
การดำาเนินงาน เช่น Return of Capital  
Employed (ROCE) ซ่ึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพ 
การใช้เงินลงทุน หรือ Full Time Equivalent  
(FTE) เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ของพนักงาน เป็นต้น

• การใหค้วามสำาคญักบัความต้องการของลกูคา้ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยตอ้งมกีารกำาหนดกลยทุธ ์
ลูกค้าให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การบริหารจัดการซ้ือขายไฟระหว่างกัน  
การบริหารจัดการ Energy Storage เป็นต้น

• แนวทางการขยายไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟภ.  
ต้องให้ความสำาคัญในเรื่องการทำาบัญชีต้นทุน
ในส่วนธุรกิจที่เป็น Non-regulated

• จัดทำาแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)

• จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อนโยบาย/
ยทุธศาสตร ์หรอืแผนพฒันา/สง่เสรมิในดา้นพลงังานของหนว่ยงาน 
กำากับดูแล

• คะแนนทัศนคติและความพึงพอใจของหน่วยงานกำากับดูแลอยู่ใน
เกณฑ์มากท่ีสดุ เท่ากบั 4.53 คะแนน เพิม่ข้ึนจากป ี2561 ทีม่รีะดบั
ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.33 คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม 5

แนวทางการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความถี่ [102-43]

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [102-44]

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการ/ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ที่สำาคัญปี 2562

• ผู้ บริหารพบปะผู้ปฏิบั ติ งาน (ประชุม/ 
ตรวจเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม)

• สื่อสารประเด็นข่าวท่ีสำาคัญในการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร

• Line@PEAfriends
• รายการ ผวก. พบพนักงาน
• การเผยแพร่ผลการดำาเนินงานทางส่ือภายใน

องค์กร
• การประชุมผู้บริหารระดับสูงร่วมกับแต่ละสายงาน
• การประกาศนโยบายในการบริหารและพัฒนา

องค์กรของ ผวก.
• การสมัมนาชีแ้จงแผนยทุธศาสตรป์ระจำาปโีดย 

ผู้บริหารระดับสูง
• การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/ทบทวน

แผนปฏิบัติการประจำาปีของสายงาน

• ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการที่ดี
• ได้รับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
• มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางาน
• ได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่พึงได้ 

จาก กฟภ.

• สื่อสารทิศทางการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง 
การเปลี่ยนแปลงและร่วมกันพัฒนาองค์กร

• จัดทำาแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการพฒันา
ระบบคดักรองและพฒันาความพรอ้มผูท้ีจ่ะเลือ่นตำาแหนง่ตามหลัก
สมรรถนะ

• บริหารการรับรู้ของบุคลากรในเรื่องค่าตอบแทน
• พฒันาสภาพแวดล้อมการทำางานทีเ่อือ้ตอ่สขุอนามยั ความปลอดภัย 

และความสุขในการทำางาน

• ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานอยู่ที่ 4.40 
• คา่เฉลีย่ความผกูพนัของพนกังานอยู่ที ่4.51 จากคะแนนเตม็ 5 โดย

มีค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของพนักงานอยู่ที่ 4.43 ความรู้สึกภูมิใจ 
ที่ไดเ้ปน็สว่นหนึง่ขององคก์รอยูท่ี ่4.53 และความอยากทุม่เทกายใจ 
ในการทำางานอยู่ที่ 4.56 ขึ้นจากปี 2561 ที่มีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ที่ 4.33 คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม 5

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟภ. ได้กำาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตลอดทั้งวิธีการ ความถี่ในการดำาเนินงาน  
และการรวบรวมความต้องการ/ความคาดหวังที่สำาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจน เพ่ือนำามาเป็นข้อมูล 
ในการกำาหนดแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังดังกล่าวทั้งในระดับกลยุทธ์องค์กรหรือแผนงาน 
ของหน่วยงานต่อไป



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

040 041

หมายเหตุ : สีของอักษรแสดงความถี่ในการดำาเนินงาน
 • เป็นประจำา/สมำ่าเสมอ/ทุกเดือน
 • รายไตรมาส
 • รายปี

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า  
และคู่ความร่วมมือ [102-40]

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (102-40)

ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า  
[102-40]

ชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม [102-40]

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำาคัญในการตัดสินใจ 
หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
กฟภ.

• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

• Line Official Account
• จัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 

คู่ความร่วมมือ
• จั ด ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่ มี ต่ อ 

แผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ.

• มีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน
• ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ ได้ตกลงกันไว้ตาม

สัญญา

• ส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วย 
ความโปรง่ใส เปน็ธรรม และตรวจสอบได้ รวมถงึให้ความเปน็ธรรม
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ กรณีมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ  
หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผย 
รายละเอยีดตอ่ผูส้ง่มอบ คูค่า้ และคูค่วามรว่มมอื และรว่มกนัแกไ้ข
ปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ี
ไมส่ามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขข้อใดได้ตอ้งรบีแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and   Transparency Assessment: 
ITA) ของสำานักงาน ป.ป.ช. ปี 2562 กฟภ. มีคะแนนประเมิน 
ร้อยละ 92.19 (Rating Score ระดับ A)

แนวทางการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความถี่ [102-43]

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [102-44]

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการ/ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ที่สำาคัญปี 2562

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำาคัญในการตัดสินใจ 
หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
กฟภ.

• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

• Line Official Account
• Line@PEAfriends
• Application PEA Smart Plus
• ตรวจเยี่ยมผู้ใช้ไฟรายย่อย/สัมมนาผู้ใช้ไฟ 

รายใหญ ่เพือ่วเิคราะหข์อ้ร้องเรียน พฤติกรรม 
ความต้องการ/ความคาดหวัง

• จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของ กฟภ.

• การสำารวจความพึงพอใจและความภักดีของ
ลูกค้า

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำาคัญในการตัดสินใจ  
หรือมีผลกระทบต่อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ย 
และ กฟภ.

• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

• Line Official Account
• Line@PEAfriends

• Application PEA Smart Plus
• จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ/ 

ความคาดหวังจากชุมชน
• จั ด ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่ มี ต่ อ 

แผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ.

• ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐานและมีความปลอดภัย
• มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
• ส ามารถใช้ บ ริ ก ารส นับสนุ นต่ า ง ๆ  ได้  

อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
• โปร่งใสและเป็นธรรมในการให้บริการ

• ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย
• การดำาเนินงานของ กฟภ. ไม่สร้างผลกระทบ

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจาก กฟภ.

• บำารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
หนว่ยสญูสยี และแก้ไขระบบไฟฟา้ขัดข้อง เพือ่คนืสภาพการจา่ยไฟ 
ตามข้อกำาหนดด้วยความปลอดภัย

• อำานวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ 
อย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกล การให้บริการ 
ผ่านโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ (Smart Phone) 
และการให้บริการแบบ One Touch Service เป็นต้น

• พัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ัง 
ให้บริการกับลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนด้วยความเท่าเทียมและ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• จดักจิกรรม/ประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งความปลอดภยั
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างสมำ่าเสมอ

• ผู้บริหารระดับสูงกำากับดูแลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ตลอดท้ัง 
สง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัเกดิความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและ
แนวปฏิบติัด้านการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ในกระบวนการ (CSR in Process) เพื่อมุ่งเน้นการลดผลกระทบ 
เชิงลบต่อสังคมให้เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

• ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) อยู่ที่ 3.10 จากเป้าหมาย 
ที่ 3.17 ครั้ง/ราย/ปี

• ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) อยู่ที่ 73.82 จากเป้าหมาย
ที่ 75.78 นาที/ราย/ปี

• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำาหน่าย (Loss) อยู่ที่ 5.37  
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 5.20

• ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. อยู่ท่ี 4.50  
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.37

• คา่ผลกระทบความไมป่ลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ตอ่ผูใ้ชไ้ฟ 
ปี 2562 มีค่าเท่ากับ 0.0067 อยู่ในระดับ 5

• ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงาน 
ด้าน CSR มีค่าลดลง 0.08 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยอยู่ที่ 4.42 
หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40 อยู่ในระดับดีมาก 



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

042 043

ยุทธศาสตร์ [103-2]

• มีการ ส่ง เส ริมให้องค์กรมี  
การเติบโตอย่างย่ังยืนตาม
กรอบแนวทาง SDGs และแนว
ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI

• ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ แ ล ะ 
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

• คะแนนประเมนิ ITA อยูท่ี่  92.19 คะแนน จากเปา้หมาย 
ที่ 80-100 คะแนน

• คา่ดชันีการประสบอบุติัภยั (Disabling Injury Index: 
DI อยู่ที่ 0.1200 จากเป้าหมายที่ 0.1029

• ผลสำารวจความพึงพอใจในการดำาเนินงานของ กฟภ.  
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ  
กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้าอยู่ที่ 4.44  
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.00 

• จำานวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
สะสมอยู่ที่ 67.98 ล้านหน่วย จากเป้าหมายที่ระดับ 
60 ล้านหน่วย

กลยุทธ์ [103-2]

• ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การวเิคราะหแ์ละกำาหนดปจัจยัขบัเคลือ่นเพือ่กำาหนด
เปน็แผนงาน รวมถงึให้ความสำาคัญกบัการกำากบัดแูล
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

• การให้ความสำาคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี (Stakeholder Engagement) ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร

• สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบายของรฐั เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารหรอืผู้ใช้ 
ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและส่งเสริมให้มี
การประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2562 [103-3]

กฟภ. ไดท้บทวนแผนยทุธศาสตร ์กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2562) โดยกำาหนดเป้าหมายระยะยาว  
10 ปี ที่มุ่งเน้นการปรับรูปแบบธุรกิจเข้าสู่ Landscape ใหม่ และการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility ที่ครอบคลุม 
ทกุดา้นทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่ระบบจำาหนา่ยไฟฟา้ การจดัทำา Business Model ทีเ่หมาะสม ตลอดจนการดำาเนนิงานอยา่งมธีรรมาภบิาล 
และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการรองรับการดำาเนินงานในอนาคต และก้าวสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค [103-1]

ยุทธศาสตร์องค์กร

• มีการจำาหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพ 
ในระดับชั้นนำาของภูมิภาค

• การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ 
และสร้างความม่ันคงทางการเงิน

• ปรับโครงสร้างองค์กรให้มี
ความคล่องตัวสอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจโดยใช้
ประโยชน์จากพันธมิตร

• ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) อยู่ที่ 3.10 
จากเป้าหมายที่ 3.17 ครั้ง/ราย/ปี

• ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) อยู่ที่ 73.82 
จากเป้าหมายที่ 75.78 นาที/ราย/ปี

• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำาหน่าย (Loss)  
อยู่ที่ 5.37 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 5.20

• ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.  
อยู่ที่ 4.50 จากเป้าหมายที่ระดับ 4.37

• ความสำาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอยู่ที่ 
ร้อยละ 98 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

• อตัราสว่นผลตอบแทนสนิทรพัยร์วม  (ROA) อยู่ที ่3.17  
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 2.96

• การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ
จำาหน่าย

• การเสรมิสรา้งศักยภาพของระบบจำาหน่ายโดยระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
• ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

กฟภ. มีข้ันตอนการกำาหนดยุทธศาสตร์ของ กฟภ. อย่างเป็นระบบ โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืนในทุก
มิติท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ครอบคลุมปัจจัยท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือนำามากำาหนดยุทธศาสตร์และ
ถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามลำาดับข้ัน ซ่ึงคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ [103-2]

ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย [103-2] UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง [103-2]

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จำาหน่ายกระแสไฟฟ้าโดย
พัฒนาประสิทธิภาพของ 
ทุกระบบงาน
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ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย
ทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ [103-2]

• การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
• การรักษาฐานลูกค้ามูลค่าสูง 

(High Value)

• ความพึงพอใจรายกลุม่ลกูคา้อยู่ที ่4.50 จากเปา้หมาย 
ที่ระดับ 4.37

• ความพึงพอใจลูกค้ารายสำาคัญ (Key Account), 
High Value อยู่ที่ 4.47 จากเป้าหมายที่ระดับ 4.36

กลยุทธ์ [103-2]

• ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้
บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ 
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับปรุง 
ระบบงาน รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่

• การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 
และรักษาฐานลูกค้ารายสำาคัญ รวมถึงกลุ่มที่มี
พฤติกรรมผลิตใช้เองโดยผู้บริโภค (Prosumer) ซึ่ง
จำาเป็นต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะ เช่น การผลิต 
และติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเช่ือมต่อ 
สายส่ง (Solar Rooftop) เป็นต้น

• แสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

• ยกระดับการบริหารและศักยภาพ 
ของทุนมนุษย์

• ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ 
การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
และมีเสถียรภาพของเทคโนโลยี
ดิจิทัล

• การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม 
องค์กร (Corporate Innovation 
System: CIS)

• ความสำาเร็จของแผนงานการดำาเนินงานธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 97 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 6,282.65 ล้านบาท  
จากเป้าหมายที่ 6,406.25 ล้านบาท

• ความสำาเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคลอยูท่ี ่100 จากเปา้หมายรอ้ยละ 100

• ค่าใช้จา่ยในการดำาเนินงานทีล่ดลงจากการปรบัปรงุ
กระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้านบาท จากเป้าหมาย 
ที่ 16.50 ล้านบาท

• การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (CPI-X)  
อยู่ที่ 28,093.35 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ 28,440 
ล้านบาท

• สง่เสรมิการลงทนุและใชป้ระโยชนค์วามรว่มมอืเพือ่
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

• การผลักดันผลประกอบการและการสร้างภาพลักษณ์
ในตราสินค้า (Brand Image) ของบริษัทในเครือ

• การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management)  
เพื่อลดผลกระทบ ปรับตัว พร้อมทั้งสร้างศักยภาพ 
ใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้

• ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับ
การดำาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเน่ือง รวมถึงกำากับ 
การดำาเนินงานของบริษัทในเครือ เพ่ือให้เกิด 
การทำางานร่วมกัน (Synergy)

• ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (Human Resource 
Management: HRM)

• เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource  
Development: HRD)

• พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่าย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดำาเนินงาน

• พัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security) และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

• พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม 
ให้เกิดการจัดการนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ 
จัดเรียงการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
องค์กร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน

มุ่งเน้นการตอบสนอง 
ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย [103-2]

การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของ 
องค์กรเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน

UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง [103-2] ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2562 [103-3]
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เพือ่สนบัสนุนเปา้หมายของแผนยทุธศาสตรอ์งคก์รในการดำาเนนิธรุกิจตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่การเตบิโตอย่างย่ังยืน 
กฟภ. จึงได้นำาแนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบในการกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และกำาหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาความย่ังยืน โดยกระบวนการในการจัดทำา 
แผนแมบ่ท กฟภ. ให้ความสำาคัญกบัการวเิคราะหบ์ริบทความย่ังยืนทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้เปิดโอกาส 
ใหผู้มี้สว่นไดส่้วนเสยีไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ เพ่ือนำาปจัจยันำาเขา้ดงักลา่วมากำาหนดกลยุทธก์ารพฒันาความย่ังยืนและ 
ถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามลำาดับข้ัน ซ่ึงคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ [103-2]  
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

กฟภ. มุ่งพัฒนาการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International  
Organization for Standardization หรือ ISO 26000 โดยกำาหนดเป็นนโยบายที่มีสาระสำาคัญ ดังนี้

การบริหารจัดการด้านความย่ังยืน โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน [102-19] [102-26]

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
องค์กรสู่ความยั่งยืน

ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ 
กฟภ. โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ 
รวมท้ังนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือ 
และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม 
ชุมชน ให้มีการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

มุ่งม่ันในการมีส่วนร่วม ป้องกัน และลดผลกระทบ 
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)  
อันเป็นสาเหตุหน่ึงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change) จากภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ยกระดับกิจกรรมด้าน CSR โดยการสร้างคุณค่าร่วม  
(Creating Shared Value: CSV) ระหว่างองค์กร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม เพ่ือให้สามารถเติบโต 
พร้อมกันอย่างย่ังยืน

พัฒนามาตรฐานการดำาเนินงานให้เทียบเท่า 
มาตรฐานสากล เพ่ือสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกิจ 
ให้กับประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน  
การปฏิบัตด้ิานแรงงาน สิง่แวดล้อม การปฏบัิตท่ีิเป็นธรรม  
ประเด็นด้านผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของชุมชน และ 
การพัฒนาชุมชน

สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งในองคก์ร
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าท่ี ภารกิจ รวมท้ัง 
การดำาเนินชวิีตประจำาวัน โดยตระหนักถึงความสำาคญัและ
แสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR in 
Mind) เพือ่ปลูกฝงัคา่นิยมและสรา้งวัฒนธรรมองคก์รให้
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น

คณะกรรมการ กฟภ.
กำาหนดนโยบาย 

เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ

ผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาปัจจัยความยั่งยืนต่างๆ 

ประกอบการจดัทำาแผนยทุธศาสตร ์
กำาหนดตัวชี้วัด ติดตาม 

ผลการดำาเนินงาน ให้ข้อสังเกต/ 
ข้อแนะนำาในการแก้ไขปัญหา
ทบทวนแผนและถ่ายทอดลงสู่ 

ระดับปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ/ 
คณะทำางาน/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ
สำารวจความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำารวจข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง ดำาเนินงานในเรื่องต่างๆ และ

รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

ระดับ 
นโยบาย

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ 
บริหาร

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการการปฏิบัติงานของ 
กฟภ. ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ผนวกกับ 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ในกระบวนการดำาเนินงาน (CSR in Process) เพ่ือส่งเสริม 
องค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน มีประสิทธิภาพ ควบคู่ 
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/csr/PEA_environmental_policy_2562.jpg
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กฟภ. พิจารณาข้อมูลสำาคัญเพื่อระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนทั้งจากปัจจัยภายใน 
และภายนอก รวมถึงขอบเขตของผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความย่ังยืน 
ขององค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลสำาคัญดังกล่าวบนหลักการความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder Inclusiveness Principle) และบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context 
Principle) ขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

•  ขอ้มลูสำาคญัจากปจัจยัภายใน เป้าหมายและแผนยุทธศาสตรอ์งคก์ร ความเสีย่ง และ
โอกาสทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

•  ข้อมูลสำาคัญจากปัจจัยภายนอก ความต้องการ/ความคาดหวังที่สำาคัญหรือเร่งด่วน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวโน้มและทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของธุรกิจพลังงาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ
เกณฑ์ประเมินองค์กรตามดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

ประเด็นการพัฒนาความย่ังยืนท่ีได้จากการจัดลำาดับความสำาคัญได้ถูกพิจารณาและเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม [102-32] ตามหลักการ 
ความสมบรูณ ์(Completeness Principle) เพือ่ใหป้ระเดน็ดงักลา่วมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และ 
สอดคล้องกบัความตอ้งการ/ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
โดยประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญของ กฟภ. มีจำานวนทั้งสิ้น 22 ประเด็น [102-49]

การประเมินประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ
ของ กฟภ.

01

02

03

กฟภ. นำาประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่ได้มาเทียบเคียงกับมาตรฐานประเด็นเฉพาะ 
(Topic-specific Standard) ตามมาตรฐาน GRI จากนั้นได้นำาประเด็นดังกล่าวมาจัดลำาดับ 
ความสำาคัญตามหลักการสารัตถภาพ (Materiality Principle) ที่คำานึงถึงนัยสำาคัญของ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร (แกนนอน) และอิทธิพล 
ต่อการประเมินและตัดสินใจได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (แกนตั้ง) ผ่านการประชุม 
เชิงปฏิบัติการของผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การทวนสอบประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ 
ของ กฟภ. (Validation)

การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นการพัฒนา
ความยั่งยืน (Prioritization)

การระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน 
(Identification)

Planet (102-47)

1 วัสดุ
2 การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
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Performance (102-47)

1 ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
2 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
3 การต่อต้านการทุจริต
4 ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
5 การบริหารจัดการด้านการใช้

ไฟฟ้า
6 ความพร้อมจ่ายและความน่าเช่ือถือ 

ของระบบไฟฟ้า
7 ประสิทธิภาพของระบบ
8 การวิจัยและการพัฒนา

People (102-47)

1 การจ้างงาน
2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 สุขภาพและความปลอดภัย 

ของลูกค้า
4 การฝึกอบรมและให้ความรู้
5 ชุมชนท้องถิ่น
6 แผนงานและการตอบสนอง 

ต่อเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต
7 การให้ข้อมูลข่าวสาร
8 ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม
9 การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า
10 ความปลอดภัยทางไซเบอร์
11 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
12 การไม่เลือกปฏิบัติ
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มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการให้
บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสังคมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)

•  การต่อต้านการทุจริต
•  ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 
•  ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ 
•  ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า
•  การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
•  ประสิทธิภาพของระบบ
•  การวิจัยและพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)

•  ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม
•  แผนงานและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติ 

หรือภาวะวิกฤต
•  การจ้างงาน
•  การฝึกอบรมและการให้ความรู้
•  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
•  สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 
 

PeoplePerformance

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน (103-2)

กฟภ. ตระหนักถึงความสำาคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสมดุล 
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร 

มุ่งเน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ
สร้างสมดุลของการส่งมอบคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)

•  การไม่เลือกปฏิบัติ
•  การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า
•  การให้ข้อมูลข่าวสาร
•  ความปลอดภัยทางไซเบอร์
•  ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
•  ชุมชนท้องถิ่น

มุ่งเน้นการบริหารจัดการภารกิจหลักขององค์กร เพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)

•  วัสดุ
•  การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการเป็นผู้นำาด้านบริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างย่ังยืน  
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Planet
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ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• หน่วยงานกำากับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• บริหารจัดการสินทรัพย์ และติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขององค์กร
• ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งผ่านกลไกการดำาเนินงานของ 

กฟภ. และบริษัทในเครือ
• ส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร

ในการดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• AAA อันดับเครดิตองค์กรที่ได้รับจากทริสเรทติ้ง
• 3.17 ค่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
• 2.64 อัตราส่วนการทำากำาไร (Profit Margin)
• 1.26 อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  

(Total Asset Turnover)
• 1.40 อัตราสัดส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• หน่วยงานกำากับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• ลงทุนในโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ทำากินทาง 
การเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) และดำาเนินการ 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 28,083 ครัวเรือนสะสมของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ  
(Economic Performance)

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ  
(Indirect Economic Impacts)

Performance

20 66 68 70

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• หน่วยงานกำากับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ปี 2562 (No Gift Policy)

• ประกาศใช้นโยบายด้านกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต (7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ)

• เข้าร่วม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของสำานักงาน  
ป.ป.ช.

• นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้าน 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG e-System)

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 92.19 คะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment: ITA) ของสำานกังาน ป.ป.ช. 
ปี 2562 

• ร้อยละ 90.85 ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และ 
การประยุกต์ใช้การกำากับดูแลกิจการท่ีดีฯ (CG Testing) 

• รอ้ยละ 100 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ  
กฟภ. ที่ประเมินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (Conflict of Interest)  
ประจำาปี 

• รอ้ยละ 94.28 ผูบ้รหิารและพนกังานทีล่งนามรับทราบ 
และถือปฏิบั ติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
(CG Acknowledgement) 

• 6,474 คน ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ

การบริหารจัดการ (103-2)

• สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีความสำาคัญต่อ 
ความมัน่คงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากผูผ้ลติในประเทศ
เป็นอันดับแรก

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• ร้อยละ 80.79 จำานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุหลักจาก
ผู้ผลิตภายในประเทศ

การต่อต้านการทุจริต  
(Anti-corruption)

ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Procurement Practices)
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ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบ
ไฟฟ้า (Availability and Reliability)

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
(Demand-side Management)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• ดำาเนินโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 3

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• ร้อยละ 93.33 ความสำาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• จัดทำาแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำาหน่ายให้มี
ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต

• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid
• จัดทำาแผนงานสนับสนุนการใ ช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 67.98 GWh (ล้านหน่วย) จำานวนการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสะสมจากเป้าหมาย 60 GWh (ล้านหน่วย)

ประสิทธิภาพของระบบ 
(System Efficiency)

การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• จัดทำาแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำาหน่ายให้มี
ความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต

• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 3.10 ครั้ง/ราย/ปี ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)

• 73.82 นาที/ราย/ปี ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)

• 1.036 ครั้ง/ราย/ปี ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่ 

• ร้อยละ 5.37 หน่วยสูญเสียในระบบจำาหน่าย (Loss)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า

การบริหารจัดการ (103-2)

• มีการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของผลงานเพื่อ
นำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

• สนับสนุนงบประมาณให้แกห่น่วยงานวจิยัทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• ระดับ 3 ความสำาเร็จของแผนงานการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation
System)

72 72 72 82



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.
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056 057

การจ้างงาน (Employment) การไม่เลือกปฏิบัติ 
(Non-discrimination)

People

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง

การบริหารจัดการ (103-2)

• จดัทำาแผนการสบืทอดตำาแหนง่ตามเส้นทางในสายอาชพี
ที่ชัดเจน

• บ ริหารจั ดการตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good  
Governance) ซึ่ งเน้นหลักนิ ติธรรม คุณธรรม  
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 4.65 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการสรรหาและ 
คัดเลือกบุคลากร

• 0.21 อัตราการลาออกของพนักงาน
• 4.51 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงาน
• 4.43 ค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
• 4.53 ค่าเฉล่ียความรู้สึกภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ขององค์กร
• 4.56 ค่าเฉลี่ยความอยากทุ่มเทกายใจในการทำางาน

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า

การบริหารจัดการ (103-2)

• เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม
• เลื่อนตำาแหน่งตามคุณสมบัติที่เหมาะสม

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 0 ข้อร้องเรียน เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่
ไม่เป็นธรรม และการเลือกปฏิบัติ

20 34 88 88

ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(Socioeconomic Compliance) 

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• หน่วยงานกำากับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• ประกาศใช้นโยบายด้านกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต (7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ)

• ปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางตามคูม่อืการกำากบัดแูล
กิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

• ติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำาทุกไตรมาส

• แต่งต้ังคณะทำางานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit  
เพือ่ตดิตามและวเิคราะหก์ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบั 
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับภายนอก

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 0 คดี ท่ี กฟภ. ถูกฟ้องคดี เสียค่าปรับ หรือได้รับโทษอ่ืน
• 0 ข้อพิพาท ที่ กฟภ. ต้องดำาเนินการผ่านกลไก 

การระงบัขอ้พิพาทอนัเกดิจากการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต  
(Disaster/Emergency Planning and Response)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• จัดทำามาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการความเส่ียง
และลดโอกาสผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• จัดทำาแผนความต่อเนื่ องทางธุรกิจ เพื่ อฟื้นคืน
กระบวนการงานที่สำาคัญให้กลับมาดำาเนินงานได้ 
อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำาหนด

• กำาหนดแนวทาง/วิธีการในการฟื้นฟูสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือระบบจำาหน่ายที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
โดยเร็ว

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• ร้อยละ 100 หน่วยงานมีการจัดทำาระบบ BCMS ตาม
มาตรฐาน ISO 22301 และมีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP

• 240 นาที ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP
• 60 นาที ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ
• 0 นาที ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.
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People

การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า (Access) การให้ข้อมูลข่าวสาร 
(Provision of Information)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• ดำาเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร 
รายใหม่และครัวเรือนที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง

• มี แผนงานการใ ช้ เทคโนโล ยีพลั ง ง านทดแทน  
(Renewable Energy : RE) หรือไมโครกริด  
(Micro-grid) ในการผลิตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่เกาะที่ห่างไกล

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 137,232 ครัวเรือน ที่ กฟภ. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่แล้วเสร็จ

• 12,465 ครัวเรือน ที่ กฟภ. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนที่ห่างไกลแล้วเสร็จ

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• หน่วยงานกำากับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• เพิ่มการให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call 
Center) ในภาษาเมียนมา กัมพูชา และมลายู 

• เผยแพรข้่อมลูดา้นการให้บรกิารไฟฟา้ เชน่ การขอตดิตัง้ 
มิเตอร์ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย 
ให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ PEA Smart Plus Application,  
Website www.pea.co.th และ Social Media 

• ปรับปรุงรูปแบบของ Website ให้พร้อมสำาหรับ 
ผู้ใช้งานทุกประเภท รวมถึงผู้ที่พิการทางสายตาและ 
หูหนวก (Web Accessibility) เพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 4.4962 คะแนน ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์
และบริการของลูกค้า 

95 98 101 104

การฝึกอบรมและการให้ความรู้
(Training and Education) 

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง

การบริหารจัดการ (103-2)

• กำาหนด Competency ที่ชัดเจนรายตำาแหน่ง
• สนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กร
• กำาหนดให้บคุลากรทุกระดับจดัทำาแผนพฒันารายบคุคล 

(IDP)

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 28,789 ราย พนักงานท่ีเขา้รบัการประเมนิ Functional  
Competency

• รอ้ยละ 100 พนกังานไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
และการพัฒนาอาชีพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง

การบริหารจัดการ (103-2)

• มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของ กฟภ.  
(PEA Safety Management System: PEA-SMS)  
การกำากับดแูลและตรวจประเมนิผลการดำาเนนิงานตาม
กฎหมายภายในประเทศ และนำากรอบมาตรฐานสากล 
ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
(TIS 18001/BS OHSAS 18001) และ ISO 45001 มาใช ้
ในการบริหารจัดการ

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 0.1200 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  
Injury Index: DI) จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 
ของพนักงานลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

060 061

People

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า

การบริหารจัดการ (103-2)

• จัดให้มีโครงสร้างบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศทั้งในสำานักงานใหญ่และสำานักงานเขต

• มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log
Collection) และระบบวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ 
(Security Information and Event Management:
SIEM)

• จัดทำาและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (VDO Clip) ใน
Theme ละเลย จำานวน 3 ชดุ เพือ่เผยแพร่ใหพ้นกังานรบัรู ้
และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 5 หน่วยงาน ภายใน กฟภ. ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
(Customer Privacy)

ชุมชนท้องถิ่น 
(Local Communities)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า

การบริหารจัดการ (103-2)

• ดำา เ นินงานภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้
แต่งตั้งคณะทำางานบริกรข้อมูล และนำาร่องการบริหาร
จัดการข้อมูลในกระบวนการบริหารและสนับสนุนลูกค้า

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 0 ขอ้รอ้งเรยีน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิความเปน็สว่นตวั
ของลูกค้า และการทำาข้อมูลลูกค้าสูญหาย

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)

• ส่ง เสริมและพัฒนากระบวนการมีส่ วนร่ วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) กับ
ชุมชน และสนับสนุนองค์ความรู้และการให้คำาปรึกษา
กับชุมชนด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
และการเสริมสร้างศักยภาพของระบบไฟฟ้า

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 1,378 ครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ PEA
ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน

• 1,675 ราย ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพ
จากโครงการ 1 ตำาบล 1 ช่างไฟฟ้า

105 106 106 108

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 
(Customer Health and Safety) 

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า

การบริหารจัดการ (103-2)

• ประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยพบวา่กระบวนการทำางานทีม่คีวามเสีย่งตอ่คูค่า้และ
ผู้ใช้ไฟสูงคือการทำางานใกล้แนวสายไฟฟ้า

• กำาหนดให้ทุก กฟฟ. ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง
สายไฟฟ้ ากับอาคารหรือสิ่ งก่อส ร้างให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้าง
ทางไฟฟ้า รวมทั้งให้ทุก กฟฟ. เข้มงวดและหมั่น
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 87 แห่ง ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

• 0.0067 คา่ผลกระทบความไมป่ลอดภยัในระบบไฟฟา้
ของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ
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วัสดุ 
(Materials)

การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม 
(Supplier Environmental Assessment)

Planet

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารการจัดการ (103-2)

• กำาหนดปัจจัยความสำาเร็จ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ.

• กำาหนดแนวทางและแผนระยะกลางในการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 3 ปี  
(พ.ศ. 2562-2564) เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและ 
การบริการ

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งใบกำากับภาษีค่าไฟฟ้าให้แก่ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทาง E-mail หรือเรียกว่าระบบ E-TAX เพื่อ
ลดการจัดพิมพ์และจัดส่งใบกำากับภาษีค่าไฟฟ้าให้แก่ 
ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]

• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารการจัดการ (103-2)

• กำาหนดหลกัเกณฑก์ารใช้เกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยกำาหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label) หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ 
การจดัการสิง่แวดลอ้มมาตรฐาน  ISO 14001 เปน็สว่นหนึง่ 
ในการพิจารณาเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ผลการดำาเนินงาน (103-3)

• 26 ราย ผู้ส่งมอบรายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองโดยใช้
หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม

110 113
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เข้าถึงการให้บริการอย่างครอบคลุม เพื่อเชื่อมต่อความสุขทั่วทุกภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ทิศทาง PEA DX ควบคู่กับการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของชีวิตยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมด้วยความภาคภูมิใจ
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รายงานความยั่งยืน 
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• ไดร้บัอนัดบัเครดติองค์กรทีร่ะดบั AAA ดว้ยแนวโนม้
อันดับเครดิต Stable จากทริสเรทติ้ง

• ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที่ 3.17
• อัตราส่วนการทำากำาไร (Profit Margin) อยู่ที่ 2.64
• อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total 

Asset Turnover) อยู่ที่ 1.26
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.40
• คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานทีล่ดลงจากการปรบัปรงุ

กระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้านบาท
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำาหน่าย (Loss)  

อยู่ที่ 5.37
• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 6,282.65 ล้านบาท

• จัดทำาและดำาเนินงานตาม Asset Management  
Roadmap ซ่ึง มีการกำาหนดกรอบนโยบาย 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำาเนินงาน 
ในการบริหารสินทรัพย์องค์กรท่ีชัดเจนต้ังแต่
กระบวนการได้มา การใช้งาน การดูแลบำารุงรักษา  
และการจำาหน่าย เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุ 
การใช้งานอยู่ในจุดท่ีเหมาะสม

• กำาหนดให้มีการติดตามประเมินผลในการบริหาร
สินทรัพย์ขององค์กร เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาใน 
การบริหารสินทรัพย์ท่ีตรงประเด็น และก่อให้เกิด 
การลงทุนในสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้กับ กฟภ. 
อย่างแท้จริง

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขององค์กร (IT/OT 
Integration) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหาร
ของผู้บริหาร รวมท้ังประเมินระดับความพร้อมใน 
การใช้งาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ เพ่ือวางแผน 
การบำารุงรักษาท่ีเหมาะสม

• กำาหนดนโยบายในการลงทุนและออกแบบ Potential  
Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของ 
การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ท้ังผ่านกลไกการดำาเนินงาน
ของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุดให้
กับองค์กร รวมท้ังเกิดการพัฒนาธุรกิจได้อย่างย่ังยืน

• ส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ในการดำาเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ กฟภ.

• เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้าง 
รายได้ของสินทรัพย์ โดยต้ังเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรอง
ระบบการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management  
Standard: ISO 55000) ในปี 2565

• บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุน 
ลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully Completed CRM)  
เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า  
การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการให ้
บริการอ่ืนๆ ท่ีตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับ กฟภ.

การบริหารจัดการ [103-2]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]

ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

Performance

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีช่วยให้ผู้ใช้ 

ไฟฟ้าสามารถผันตัวเองไปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ โดยแนวโน้ม 

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจำาหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็น 

รายไดห้ลกัของ กฟภ. เพือ่ปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง 

ดังกล่าวและรักษาสภาวะของกิจการให้ดำาเนินได้อย่างต่อเน่ือง  

กฟภ. จึงบริหารงานด้วยนโยบายการเงินที่รอบคอบ และ

เตรยีมความพรอ้มทีจ่ะขยายขอบเขตธุรกจิใหม่ๆ  ทีน่อกเหนอื 

ไปจากธุรกิจหลัก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการ

สาธารณูปโภคดิจิทัลภายในปี 2565 เพื่อกระจายมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจที่ได้รับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ

ร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไป (103-1)

• เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการดำาเนินงาน
• ลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายใน 
การดำาเนินงาน โดยมีการบริหารและจัดการสินทรัพย์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่สร้างขึ้นและจำาหน่ายออก 
(Direct Economic Value Generated and Distributed)

(1) มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

รายได้ (Revenues)

(2) มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีจำาหน่ายออก (Economic Value Distributed)

ต้นทุนการดำาเนินงาน (Operating Costs)

คา่จา้งและผลประโยชนพ์นกังาน (Employee Wages and Benefits)

519,767.94

475,679.05
27,397.41
2,657.44

2,491.33

เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)

เงินที่ชำาระให้แก่รัฐ (Payments to Government)

การลงทุนในชุมชน (Community Investment)

(1) – (2) มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

มูลค่าทางเศรษฐกิจ [102-7] [201-1] 

482,963.42

428,118.63
24,662.89
3,056.45

13,857.00
294.54

12,973.91

499,253.86

451,684.60
23,849.55
2,903.44

13,350.00
262.09

7,204.18

ปี 2562
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)

10,803.35
739.36
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นอกเหนือไปจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าตามภารกิจหลักของ กฟภ. 
แลว้ กฟภ. ยังไดข้ยายขอบเขตการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่สนบัสนุนภาคการเกษตรซึง่มคีวามสำาคญัตอ่เศรษฐกจิและ
สงัคมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อชว่ยลดต้นทนุในภาคเกษตรของเกษตรกรทีม่ีแนวโนม้เพิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่ง และ
สนับสนุนให้มีการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทมากขึ้น ทำาให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชนบทที่ยั่งยืนต่อไป (103-1)

• กฟภ. ดำาเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ 
ทำากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) ซึ่งช่วย 
ส่งเสริมการทำาเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานที่ จำ า เ ป็นด้านการเกษตร 
สอดคล้องตามการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยโครงการฯ มีงบประมาณ 
ในการดำาเนินงาน 1,655.00 ล้านบาท และมี
ระยะเวลาในการดำาเนินงาน 5 ปี โดยดำาเนินการ 
ทัว่ประเทศในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบของการไฟฟ้าเขต 
12 เขต ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 30,000 ราย และมีพื้นที่ทางการเกษตร
ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 293,547 ไร่ [203-1] [203-2]

• ลักษณะของโครงการสนับสนุนการสร้างการมี
ส่วนร่วมในท้องถิ่น โดยมีการระบุหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรที่ประสงค์จะ 
เข้าร่วมโครงการไว้ชัดเจนว่าเกษตรกรท่ีมีพื้นที่
ติดต่อกันหรืออ ยู่ ในบริ เวณเดียวกันจะต้อง 
รวมกลุ่มกัน เพื่อทำาคำาร้องผ่านองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ ขอให้ กฟภ. ขยายเขตไฟฟ้าไปในพืน้ที่
ทำากินทางการเกษตร [203-1]

การบริหารจัดการ [103-2]

• จดัหาบรกิารไฟฟา้ใหก้บัพืน้ทีท่ำากนิทางการเกษตร  
ซึ่งช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร

• ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
• ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
• สนับสนุนการเขา้ถงึปจัจยัการผลติ (แหลง่นำา้) ของ 

เกษตรกร

เป้าหมาย [103-2] กลยุทธ์ [103-2]

• กฟภ. ดำาเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นท่ีทำากิน
ทางการเกษตรแล้วเสร็จจำานวนสะสม 28,083  
ครัวเรือน

• ผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้น [203-2] ได้แก่
- ช่วยลดคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุใหเ้กษตรกรท่ีใชไ้ฟฟา้

สำาหรับเครื่องสูบนำ้า เพื่อกิจกรรมทางการเกษตร
แทนเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน

- ช่วยลดแรงงาน เวลาในการติดตั้ง และค่าใช้จ่าย 
ในการดแูลบำารงุรกัษาเครือ่งยนตด์เีซลหรอืเบนซนิ 
ทำาให้เกษตรกรมีเวลาในการดูแลผลผลิตทาง 
การเกษตรมากขึ้น

- สนับสนุนการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่  
ที่สามารถทำาการเกษตรได้ในฤดูแล้งหรือนอกฤดู
ทำาการเกษตร ลดอัตราการอพยพย้ายเข้ามาหา
งานทำาในเขตพืน้ทีเ่มอืง ชว่ยเพิม่อตัราการขยายตวั 
ของชุมชนและการต้ังถิ่นฐานของครัวเรือน 
ในชนบท ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้า 
เพ่ือการส่องสว่างในครัวเรือน ภาคการเกษตร 
ธุรกจิ และบริการต่างๆ มากข้ึน ทำาใหเ้กดิการพฒันา 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชนบท

- ลดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และมลพิษ
จากคราบนำา้มันและสิง่ตกค้างทีเ่กดิจากการทำางาน
ของเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]

• กฟภ. มีเป้าหมายในการขยายพื้นที่ดำาเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้น ท่ีทำากินทางการเกษตร  
ระยะที่ 2 (คขก.2) ให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าสะสมของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 40,600 ครัวเรือน 
ภายในป ี2563 เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
จากที่ดินแปลงที่มีไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้น

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
หรือบริการสนับสนุนอื่นๆ



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.
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070 071

การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ
กฟภ. ให้ความสำาคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในประเทศ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีผลิตและจำาหน่าย

สนิคา้ภายในประเทศ เพือ่ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการของไทยมกีารพฒันาคณุภาพผลติภณัฑใ์นอตุสาหกรรมไฟฟา้ให้มคีณุภาพ
และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนภายในประเทศ และสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน [103-1] 

• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ผลิตในประเทศ

• ลดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• กฟภ. สนบัสนนุการจดัซือ้จดัจา้งพสัดภุายในประเทศ 
โดยไดก้ำาหนดเง่ือนไขให้มกีารพิจารณาจดัซ้ือจดัจา้ง
พัสดุจากผู้ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นแต่
พัสดทุีม่รีายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไมเ่ปน็ไปตาม
ข้อกำาหนด เช่น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม (มอก.) หรอืในการจดัซือ้จดัจา้งครัง้น้ัน  
ไม่มีผู้เสนอราคาพัสดุที่มีผู้ผลิตในประเทศ กฟภ. 
จึงจะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ผลิตจาก 
ต่างประเทศเป็นอันดับต่อไป

การบริหารจัดการ [103-2]

• กฟภ. ดำา เนินการจัดหาพัสดุหลักจากผู้ผ ลิต 
ในประเทศไทย ไดแ้ก ่ลกูถว้ยไฟฟา้ หม้อแปลงไฟฟ้า 
มิเตอร์ สายไฟ ดรอพเอาท์ ล่อฟ้า และคาปาซิเตอร์ 
เป็นเงินจำานวน 9,778.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
80.79 จากการจัดหาพัสดุหลักประจำาปี 2562 [204-1]

• กฟภ. มแีผนในการทบทวนรายการอปุกรณ์และพัสดุ
ที่มีความสำาคัญต่อความมั่นคงในการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้า รวมทั้ งสำ ารวจผู้ ผ ลิตพัสดุ ในประเทศ 
เปน็ประจำาทกุป ีเพือ่เพิม่ประเภทของพสัด ุ(ซึง่ปจัจบุนั 
พัสดุทีม่คีวามสำาคัญต่อความมัน่คงในการจา่ยกระแส
ไฟฟ้าแต่ละรายการมีผู้ผลิตภายในประเทศน้อยกว่า 
3 ราย) และจำานวนรายของผู้ผลิตที่สามารถจัดซื้อ
ภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]
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072 073

• เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ
จำาหน่าย

• ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจำาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่
ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่
สำาคัญ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ 
พื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ

• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบไฟฟา้อัจฉรยิะ (Smart 
Grid) ในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับพลังงานทดแทน
และเทคโนโลยกีารบรหิารจดัการพลงังานทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนาคต

• กำาหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อลดผลกระทบด้าน
เสถียรภาพและความสูญเสียในระบบจำาหน่ายไฟฟ้า

• ระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้
• ร ะบบ ไฟ ฟ้ าที่ มี คุณ ภาพ  และ เพี ย งพอต่ อ 

ความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟา้ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต
• ระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย [103-2] กลยุทธ์ [103-2]

การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล [former EU6] [EU10] [EU12]

กฟภ. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนามาตรฐานด้านระบบจำาหน่ายไฟฟ้าที่ ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค 
อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงาน 
ไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และรองรับกับโครงสร้างของระบบ
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อส่งต่อพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ 
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการพัฒนาระบบจำาหน่ายของ กฟภ. ในปี 2562 จะ
ยังคงเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) [103-1]

• กฟภ. ดำาเนินโครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า ระยะท่ี 3 (คชฟ.3) โดยติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนในพ้ืนท่ีธุรกิจ 
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีสำาคัญต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความเช่ือถือได้ของระบบส่ง
และจ่ายไฟฟ้า

• จัดทำาแผนงานประเมินผลกระทบของระบบไฟฟ้าและ
การทบทวนแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง (Grid Impact 
Assessment and Grid Condition Code) โดยศึกษา
การจัดทำาแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำาหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต  
(Grid Modernization of Transmission and  
Distribution) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
ระบบไฟฟ้าจากเทคโนโลยีใหม่ และศึกษาโครงข่าย
ไฟฟ้า (Grid Code) ของต่างประเทศในการนำามา
ประยุกต์ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

• นำาร่องดำาเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับระบบ Smart Grid จำานวน 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ 
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  

ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาด

เล็กมาก (Micro Grid) ท่ีอำาเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

- แผนงานติดต้ังระบบ Micro Grid ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อำาเภอ จังหวัดสงขลา โดยได้ 
ศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบและการใช้งาน 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในด้านต่างๆ สำาหรับ 
รองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพ้ืนท่ี 
อ่ืนๆ ในอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความม่ันคง 
ให้กับระบบจำาหน่าย รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเช่ือมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และ
ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในด้านการปฏิบัติการต่างๆ

• โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำาหรับเมืองใหญ่ โดย
ปรับปรุงระบบจำาหน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็นระบบ
เคเบิลใต้ดินในพ้ืนท่ีเมืองใหญ่ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคง
ของระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม

• แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก
องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การบริหารจัดการ [103-2]

• ดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3.10 ครั้ง/
ราย/ปี จากเป้าหมาย 3.17 ครั้ง/ราย/ปี

• ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 73.82 นาที/
ราย/ปี จากเป้าหมาย 75.78 นาที/ราย/ปี

• ดชันีจำานวนครัง้ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ ่ 
1.036 ครั้ง/ราย/ปี จากเป้าหมาย 1.174 ครั้ง/
ราย/ปี

• ดชันรีะยะเวลาที่ไฟฟา้ขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่  
13.364 นาที/ราย/ปี จากเป้าหมาย 14.853 นาที/
ราย/ปี

• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำาหน่าย (Loss) 
เท่ากับ 5.37

• ความสำาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอยู่ที่ 
ร้อยละ 98

• กฟภ. ดำาเนินการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ส่งผลให้จำานวน 
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 67.98 GWh  
(ล้านหน่วย) จากเป้าหมาย 60 GWh (ล้านหน่วย)

• วางแผนปรับปรุงระบบส่งและจำาหน่ายให้มี  
ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต 
(Grid Modernization of Transmission and  
Distribution)

• จัดทำาแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 
ปี 2562-2565 เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

• จัดทำาแผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมเีปา้หมายการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าสะสมที่ 80 GWh (ล้านหน่วย) ภายในปี 2563

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]
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รายงานความยั่งยืน 
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ตัวอย่างแผนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยคำานึงถึงการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และสถานะ
ทางการเงินของ กฟภ. [former EU6] 

โครงการที่อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินการ

วัตถุประสงค์ รายละเอียด 
การดำาเนินการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

เป้าหมายโครงการ ผลการดำาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จำาหน่าย ระยะที่ 1

• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพิ่มมากขึ้น

• ก่อสร้างระบบสายส่ง
• ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์ 
• ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงสูง 22 kV
• ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงสูง 33 kV
• ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงตำ่า

62,678.71 •  ดำาเนินการในพื้นที่ 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งพื้นที่ออกเป็น  
3 การไฟฟ้าเขต รวมทั้งสิ้น 12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละการไฟฟ้า
เขตมีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบ

•  ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV 1,309 วงจร-กม. 
•  ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์ 289 วงจร-กม. 
•  ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงสูง 22 kV 16,067 วงจร-กม.
•  ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงสูง 33 kV 4,565 วงจร-กม. 
•  ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงตำ่า 12,134 วงจร-กม.

งานจ้างเหมาพัฒนาระบบ  
Micro Grid ที่อำาเภอเบตง 
จังหวัดยะลา

(1) ปรับปรุงระบบผลิตและระบบ
จำาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง และ 
เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้อง เพื่อรองรับ 
แผนพัฒนาความเชื่อมโยง 
เมืองต้นแบบในพ้ืนท่ี (โครงการ
สามเหล่ียมเศรษฐกิจ)

(2) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานทดแทน ช่วยให้ 
การจ่ายไฟด้วยพลังงานทดแทน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองนโยบาย
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ

พ้ืนท่ีดำาเนินการ : อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน :
(1) ติดตั้งชุดควบคุมระบบ Micro Grid 1 ระบบ
(2) ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอร่ี (4MW/4MWh) 1ระบบ
(3)  ติดต้ังสวิตช์ในระบบจำาหน่าย 1 ระบบ
(4)  ติดต้ังและปรับปรุงระบบป้องกัน 1 ระบบ
(5)  ติดต้ังระบบส่ือสาร (Fiber Optic) 1 ระบบ
(6)  ติดต้ังแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (20 kW) 1 ระบบ
(7)  ติดต้ังระบบเช่ือมโยงข้อมูล 1 ระบบ

390.00 (1) เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อแผนความมั่นคงด้านพลังงานของ  
ประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต พร้อมทั้งสร้าง
ความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของประชาชน 

(2) ระบบผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และ
เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง และเพิ่มความพึงพอใจใน
คุณภาพและบริการให้กับลูกค้า

(3) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ช่วยให้การจ่ายไฟ
ด้วยพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(4) ลดปัญหาการปฏิบัติการและบำารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสีย 
ในระบบสายส่งและจำาหน่ายไฟฟ้า

(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีและ
พัฒนาให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  
ที่อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา

•  แต่งต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ และกำาหนดราคากลาง งานจ้าง
เหมาพัฒนาระบบ Micro Grid ท่ีอำาเภอเบตง  
จังหวัดยะลา

•  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า  
ให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาพัฒนา
ระบบ Micro Grid ที่อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา

รวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ 63,068.71 ล้านบาท

โครงการที่คาดว่าจะลงทุน
ใน 3 ปีข้างหน้า

วัตถุประสงค์ รายละเอียด 
การดำาเนินการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

เป้าหมายโครงการ ผลการดำาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จำาหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)

• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพิ่มมากขึ้น

• ก่อสร้างระบบสายส่ง
• ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์ 
• ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงสูง 22 kV
• ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงสูง 33 kV
• ก่อสร้างระบบจำาหน่ายแรงตำ่า

77,334.00 •  ดำาเนินการในพื้นที่ 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3  
การไฟฟ้าเขต รวมทั้งสิ้น 12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละการไฟฟ้า
เขตมีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบ

•  อยู่ระหว่างนำาเสนอขออนุมัติโครงการ คพจ.2  
จากคณะรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ 
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  
(Micro Grid) บนพื้นที่ 
เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อสามารถจ่ายไฟให้
ประชาชนผู้ใช้ไฟบน 
เกาะพะลวยที่ไม่มีไฟฟ้า 
ใช้ตามนโยบายของรัฐบาล

2. สามารถบริหารและจัดการ
ระบบพลังงานไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและระบบ
กักเก็บพลังงาน

4. ลดการใช้นำ้ามันดีเซล 
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

พื้นที่ดำาเนินการ : เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน :
(1)  พลังงานแสงอาทิตย์ 1,000 kWp
(2)  ระบบกำาเนิดไฟฟ้าดีเซล 600 kW
(3) ระบบกักเก็บพลังงาน 500 kW/1,500 kWh
(4) อาคารระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 
(5)  ระบบควบคุม Micro Grid 
(6)  ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อวงจรและระบบสื่อสารในระบบจำาหน่าย 

• แรงสูง (50 SAC) 3.7 วงจร-กม.
• แรงตำ่า (50 AW) 2.5 วงจร-กม.

(7)  หม้อแปลงจำาหน่าย 400 kVA

172.00 • เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในพื้นที่เกาะ ลดการผลิตพลังงานจากโรงจักร
ดีเซล รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

•  คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid)  
บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รวมงบประมาณโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า 77,506.00 ล้านบาท
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ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า [EU10]
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เพิ่มเฉลี่ย 

ต่อปี

ความต้องการ 
พลังไฟฟ้าสูงสุด  

(เมกะวัตต์)

หน่วยซื้อ/ผลิต 
(ล้านหน่วย)

หน่วยจำาหน่าย 
(ล้านหน่วย)

จำานวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า  

(ราย)

การพยากรณ์จำานวนผู้ใช้ไฟฟ้าจำาแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า [EU10]

ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (ราย)

บ้านอยู่อาศัย

กิจการเฉพาะอย่าง

กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลาง

กิจการขนาดใหญ่
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1,730,915 

87,908

7,693

19,173,787 

 15,789

1,756,094 

 90,255  

7,853 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.10

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
9.74

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.57

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.71

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.54

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.85

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.05

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.24

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.07

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.61

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.87

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.61

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.05

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.66

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.60

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.84

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.65

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.61

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.66

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.33

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.84

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.80

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.45

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.67

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.08

2562 2563 2565 2566

องค์กร 
ไม่แสวงหากำาไร

1,076 1,097  1,148  1,203  1,262  
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

-4.86
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

1.98
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.58
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.86
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.88

ไฟชั่วคราว

รวมทั้งหมด

352,046  

19,942,767  

366,692  

20,311,071  

 379,749

 20,684,488

397,897

21,073,852

417,610 

 21,469,673 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
6.07

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.14

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.16

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.85

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.56

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.84

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.78

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.88

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.95

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.88

หมายเหตุ : การพยากรณ์จำานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไม่รวมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าแบบไม่คิดมูลค่า เช่น ไฟแสงสว่างถนน ไฟสาธารณะ เป็นต้น

สูบน้ำา 
เพื่อการเกษตร

5,879 5,916    6,042 6,562  7,024  
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

7.20
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

0.63
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

2.12
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

8.62
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

7.04

2564



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

078 079

ไฟฟรี

468  

976 

2,869 

135,309 

483  

994  

 3,039

141,448

547

1,003  

3,188  

146,050  

 605

1,013 

3,337 

151,022 

663

1,024

3,486

156,050

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
28.17

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.63

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.75

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.56

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.30

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.87

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
5.90

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.54

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
13.21

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
0.93

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.90

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.25

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
10.51

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
0.98

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.68

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.40

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
9.67

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
1.01

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.47

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.33

77 77 79 82 84  
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

8.35
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

0.05
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

3.21
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

3.24
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

3.27

ค่าจริง ค่าพยากรณ์  
(จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

14,075

22,409 

4,533 

57,867 

14,591   

 23,427 

4,787  

60,492   

15,190

24,221

5,020

 61,880

15,813

25,047 

5,264 

63,476

16,459  

 25,889 

5,517 

65,013

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
5.45

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.00

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
5.19

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
-2.03

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.67

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.54

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
5.61

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.54

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.11

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.39

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.87

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.29

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.10

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.41

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.85

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.58

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.09

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
3.36

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
4.81

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2.42

การพยากรณ์หน่วยจำาหน่ายจำาแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า [EU10]

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

8.81
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.85
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.13
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.23
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.23

2562 2563 2565 25662564

บ้านอยู่อาศัย

กิจการเฉพาะอย่าง

กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลาง

กิจการขนาดใหญ่

องค์กรไม่แสวงหากำาไร

ไฟชั่วคราว

สูบน้ำาเพื่อการเกษตร

รวมทั้งหมด
(ไม่รวมไฟฟรี)

สัดส่วนร้อยละของการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจำาหน่าย

การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของ กฟภ.[EU12]

เป้าหมายการสูญเสียรวม (Total Target Loss)

การสูญเสียรวม (Total Loss)

5.36 5.40 5.18 5.20

5.40 5.12 5.36 5.37

การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

รวม

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ค่าพยากรณ์ค่าจริง

134,605 

73 

85 

11,256 

139,057   

108   

105    

10,839    

142,608

108

105

11,146

146,679

108

105

11,299

151,024

108

105

11,378

20,952

5

6

872

21,249

12

12

836

21,855

12

12

874

22,531

12

12

891

23,246

12

12

900

2562

2559

2563

2560

2564

2561

2565 2566

2562

การพยากรณ์หน่วยซื้อ [EU10]

ส่วนที่ซื้อจาก กฟผ. (EGAT)

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

ส่วนที่ซื้อจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

ส่วนที่ กฟภ. ผลิต

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) 

ส่วนที่ซื้อจาก VSPP

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

146,019 

21,836 

150,109    

22,110    

153,967

22,753

158,190

23,446

162,614

24,170

2.62

7.68

2.51

1.47

2.57

2.91

2.74

3.05

2.80

3.09



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

080 081

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า [former EU7]

แนวทาง/มาตรการ 
DSM (Demand  

Side Management)

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ดำาเนินการในปี 2562

เทคโนโลยี/ 
แนวทางการปรับปรุง

วิธีการประเมิน
ผลประหยัด

ผลประหยัด 
ปี 2562 
(GWh)

การให้บริการด้าน 
การจัดการพลังงาน
ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

บริษัท พิษณุโลก วารีเทพ 
จำากัด 

1. เลือกใช้งานเคร่ืองผลิตนำา้แข็งท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงก่อน 

2. ปรับความตึงสายพานของมอเตอร์
เคร่ืองจักร 

IPMVP Option 
B

0.339

บริษัท คำาปาย ไอซ์ จำากัด 0.070

บริษัท ทวีวัฒนาท๊อปไอซ์ จำากัด 0.073

ห้างหุ้นส่วนจำากัด นำ้ายม 1. ลดอุณหภูมินำา้ก่อนจ่ายเข้า 
เคร่ืองผลิตนำา้แข็งหลอด

2. ปรับความตึงสายพานของมอเตอร์
เคร่ืองจักร

IPMVP Option 
B

0.022

บริษัท สายทิพย์ สแปพาร์ท  
จำากัด

1. ยกเลิกการใช้งานป๊ัมลมท่ีมีประสิทธิภาพตำา่
2. กำาหนดมาตรการท่ีเข้มงวดในการใช้ท่อลม

เป่าลมไล่ควัน
3. การปรับลดอุณหภูมิก่อนเข้าป๊ัมลม
4. ปิดป๊ัมลมขณะท่ีพักเท่ียงและ 

พักกะช่วงกลางคืน

IPMVP Option 
A

0.297

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด 
(มหาชน) สาขาหัวทะเล

มาตรการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ (Variable Speed Drive: VSD) ให้
กับป๊ัมนำา้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

IPMVP Option 
A

0.209

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำากัด (มหาชน) สาขาอำาเภอ
โชคชัย

เปลี่ยนม่านอากาศทางเชื่อมประตูโกดังและ
ร้านค้า

IPMVP Option 
D

0.124

บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม 
จำากัด

เช่ือมท่ออากาศอัดเพ่ือใช้งานป๊ัมลมสกรู
ทดแทนป๊ัมลมลูกสูบ

IPMVP Option 
B

0.072

บริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท 
จำากัด

1. ติดต้ังระบบบริหารจัดการการใช้งาน  
Chiller ท้ัง 3 เคร่ือง

2. ปรับเช่ือมท่ออากาศอัดเพ่ือใช้งานป๊ัมลม
ลูกสูบ เสริมการทำางานป๊ัมลมสกรู

IPMVP Option 
B

0.221

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก 
จำากัด (มหาชน)

ลดความดันอากาศอัดท่ีผลิต และปรับปรุง
ระบบอากาศอัด

IPMVP Option 
B

0.224

บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง 
จำากัด

ปรับปรุงป๊ัมลมโดยการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed 
Drive: VSD) เพ่ือลดปัญหาการทำางานใน
ลักษณะไร้โหลด (Un-load)

IPMVP Option  
B

0.342

บริษัท ทีพีบีไอ จำากัด 
(มหาชน)

1. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ (Variable Speed Drive: VSD) 
เพื่อใช้หรี่นำ้าเย็นที่ปั๊มนำ้าของ Chiller

2. ปรับปรุงปั๊มลมโดยการติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable 
Speed Drive: VSD) เพื่อลดปัญหา  
การทำางานในลักษณะไร้โหลด (Un-load)

IPMVP Option  
B

0.166

แนวทาง/มาตรการ 
DSM (Demand 

Side Management)

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ดำาเนินการในปี 2562

เทคโนโลยี/ 
แนวทางการปรับปรุง

วิธีการประเมิน
ผลประหยัด

ผลประหยัด 
ปี 2562 
(GWh)

บริษัท เดอะ เรนทรี โฮเท็ล จำากัด 1. เพิ่มอุณหภูมิ Set Point นำ้าเย็น 
ของเครื่อง Chiller

2. ลดการใช้งานปั๊มนำ้าเย็น

IPMVP Option  
A

0.376

                                  รวม 2.535

งานส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน 
ในภาครัฐ

โครงการบริหารจัดการเพื่อ 
การประหยัดพลังงานใน
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระยะที่ 3

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
(Chiller) ประสิทธิภาพสูง 
จำานวน 15 เครื่อง

IPMVP Option  
B

- 
อยู่ระหว่าง 
จัดทำา TOR 

และราคากลาง

โครงการบริหารจัดการ 
เพื่อการประหยัดพลังงานใน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. เปลี่ยนหลอด LED
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ 

แยกส่วน

IPMVP Option 
A และ B

1.429

โครงการบริหารจัดการเพื่อ 
การประหยัดพลังงานในองค์การค้า 
ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
(Split Type) จำานวนท้ังหมด 649 เคร่ือง

IPMVP Option 
B

2.030

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

1. เปล่ียน Chiller ประสิทธิภาพสูง
2. เปล่ียนหอผ่ึงเย็นประสิทธิภาพสูง
3. เปล่ียนหลอด LED
4. เปล่ียนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

IPMVP Option 
A และ B

1.187

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในสำานักงานการประปา
ส่วนภูมิภาค (เงินกองทุนฯ)

1. เปล่ียนหลอด LED
2. เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศแบบ 

แยกส่วน

IPMVP Option 
A

0.403

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เคร่ืองทำานำา้เย็น (Chiller)

IPMVP Option 
B

0.130

รวม 5.179

รวมทั้งสิ้น 7.714

หมายเหตุ :  - ข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการดำาเนินงานโครงการนำาร่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำาหรับผู้ผลิตและจำาหน่าย 
 พลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards: EERS) ปี 2562

  - วิธีการประเมินผลประหยัดโดยการตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงอุปกรณ์ตามคู่มือมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด 
  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งอ้างอิงตาม International Performance Measurement and Verification  
  Protocol (IPMVP) ซ่ึงเป็นระเบียบวิธีอ้างอิงสำาหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดท่ีพัฒนาข้ึนโดย EVO (Efficiency Valuation Organization)  
  เพื่อนำามาช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีทางเลือกในการพิสูจน์ผล ดังนี้

   Option A : วัดย่อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation: Measure Key Parameters) ตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลัก (Key Parameter)  
  ทีม่ผีลตอ่ผลประหยดั รปูแบบการตรวจวดัเปน็แบบชัว่ขณะระยะสัน้หรอืตอ่เน่ืองขึน้กบัตวัแปรน้ันคงท่ีหรือไม ่คา่ที่ไม่ใชตั้วแปรหลักใหค่้าประเมนิจาก 
  อดีตข้อมูลผู้ผลิตหรือแหล่งอ้างอิง แต่ต้องแสดงที่มาและความสมเหตุสมผล และมีการวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน

   Option B : วัดย่อยทุกตัวแปร (Retrofit Isolation: Measure All Parameters) ตรวจทุกตัวแปร รูปแบบการวัดระยะสั้น จนถึงตรวจวัดต่อเนื่องขึ้นกบั 
  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนั้นและระยะเวลารายงานผล

   Option C : ดใูบเสร็จ (Whole Facility) วัดการใชพ้ลงังานรวมท้ังโรงงานจากใบเสร็จ และตรวจวดัตอ่เน่ืองตลอดชว่งการรายงานผล และปรบั Baseline  
  ตามตัวแปรอิสระที่เปลี่ยนแปลง

   Option D : แบบจำาลอง (Calibrated Simulation) หาผลประหยัดจากการใช้แบบจำาลอง (Simulation) กรณีดำาเนินมาตรการและไม่ดำาเนินมาตรการ 
  โดยมีการสอบเทียบให้เห็นว่าแบบจำาลองมีความเที่ยงตรง



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562
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• ความสำาเรจ็ของแผนงานการพฒันาระบบการจดัการ
นวตักรรมองคก์ร (Corporate Innovation System) 
อยู่ในระดับ 3

• นักวิจัยและผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง มีการประเมิน 
ความเปน็ไปไดท้างธรุกจิของผลงานเพือ่นำาไปใช้ประโยชนใ์นเชงิพาณชิยใ์นอนาคต รวมทัง้มกีารวางแผนเพือ่บรหิาร
จัดการและดำาเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

• จัดสรรงบประมาณในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้สุทธิ คิดเป็นจำานวนเงินเฉลี่ยปีละ 100-130 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
กองทุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

• สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานวิจัยภายในประเทศหรือสถาบันวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการทางวิชาการใน 4 รูปแบบ ดังน้ี  
- ให้ทุนสนับสนุนเต็มจำานวน 
- วิจัยร่วม (Co-research) 
- ร่วมทุนวิจัย (Co-funding) 
- รูปแบบอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน

• สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานวิจัยภายใน กฟภ. โดยให้ทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ
• สนับสนุนทุนแก่วิสาหกิจเร่ิมต้น (วิสาหกิจเร่ิมต้น คือ กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนิน

ธุรกิจ หรือเป็นไปตามกฎหมายกำาหนด) สำาหรับดำาเนินการในเชิงพาณิชย์ โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการ 3 ระยะ ดังน้ี
- ระยะที่ 1 : พัฒนาแนวคิดและศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  

มีกรอบงบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท
- ระยะที่ 2 : พัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน มิได้ระบุขอบเขตของกรอบงบประมาณ
- ระยะท่ี 3 : พัฒนาผลงานวจิยัตน้แบบไปสู่ขัน้การขยายผลใชง้านทัว่ทัง้องคก์ร หรอืทดลองผลติในระดบัอตุสาหกรรม 

หรือเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน มิได้ระบุขอบเขตของกรอบงบประมาณ

• ยกระดับแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการ
นวตักรรมองคก์ร (Corporate Innovation System)  
ให้นำาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง 
Business Model ใหม่ๆ ได้ภายในปี 2563

การบริหารจัดการ [103-2]

• พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเสริมสร้างความม่ันคง  
สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ความทันสมัย และ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ กฟภ.

• ยกระดับบทบาทของงานวิจัยและนวัตกรรม 
สู่การพัฒนากระบวนการทำางานและการขยายผล 
เชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบจำาหน่ายไฟฟ้า
กฟภ. ให้ความสำาคัญกับการนำาการวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและธุรกิจ 

ทีเ่กีย่วเน่ือง โดยมุง่เน้นใหน้ำางานวจิยัและนวตักรรมมาใชป้ระโยชนใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์บรกิาร กระบวนการ
ดำาเนินงาน และคำานึงถึงผลลัพธ์งานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized) เพื่อให ้
สอดรบัตอ่การเปลีย่นแปลงขององค์กร การทำา Business Model ใหม ่และโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟา้ทีเ่ปล่ียนแปลงไป [103-1]

ตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2562 (หมวดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy Technologies)) [former EU8]

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพและการประยุกต์
ใช้เคร่ืองกังหันแบบ Pump as Impulse Turbine  
จากเคร่ืองสูบน้ำาสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็ก
ของ กฟภ.

กฟภ. ได้ติดตั้งและเก็บข้อมูลการทำางานของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังนำ้าขนาดเล็กแบบ Pump as Impulse Turbine 
(PaIT) โดยใชเ้ครือ่งกำาเนดิไฟฟา้พรอ้มหมอ้แปลงไฟฟา้ และ
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งแบบต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า 
(On-grid) และโหมดแยกตัวเป็นอิสระ (Island Mode) เพื่อ
ประเมนิประสิทธภิาพการทำางานของเครือ่งกงัหนั ณ โรงจกัร 
พลังนำ้าแม่เทย อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษา 
พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครื่องกังหัน
แบบ PaIT ใหม้ปีระสทิธภิาพทดัเทยีมกบักงัหนันำา้ซ่ึงนำาเขา้มา 
จากต่างประเทศ

โดยจากการประยุกต์ใช้เครื่องสูบนำ้าเป็นเครื่องกังหัน
แบบ PaIT ได้รับการพิสูจน์ว่ามีสมรรถนะสูงเทียบเท่ากับ
เครื่องกังหันนำ้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีจำาหน่าย
ในท้องตลาด ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมปริมาณ 
การผลิตกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณนำ้าที่เข้าสู ่
เครื่องกังหันได้ดีกว่าการนำาเครื่องสูบนำ้ามาประยุกต์เป็น
เครื่องกังหันแบบ Pump as Turbine (PaT) ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า
แล้วยังสามารถควบคุมให้จ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจรจ่ายแยก
จากระบบหลัก (Islanding Mode) ได้เมื่อมีระบบควบคุม
การทำางานของเครื่องกังหันที่เหมาะสม 

จากผลการเปรยีบเทยีบการวเิคราะหท์างเศรษฐกจิของ
ระบบเคร่ืองกงัหันในงานวจิยัทีเ่ปรยีบเทยีบระหวา่งคา่ใชจ้า่ย
ในการจัดหาเครื่องกังหันแบบ Turgo จากต่างประเทศ ซึ่งมี
ระบบควบคุมเครื่องกังหันแบบไม่อัตโนมัติ กับเครื่องกังหัน
แบบ PaIT ซึง่มรีะบบควบคมุเครือ่งกงัหนัแบบอตัโนมตั ิพบวา่ 
ผลอตัราตอบแทนทางเศรษฐกจิ (EIRR) ของระบบเครือ่งกังหนั 
แบบ PaIT น้ันมีค่ารอ้ยละ 68.58 และอตัราสว่นผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 5.66 ในขณะที่ระยะเวลา 
การคืนทุนนั้นเท่ากับ 1.45 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่า 
เครื่องกังหันแบบ Turgo ถึง 1.77 ปี 

ทั้งนี้  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มากกว่าของ 
เครื่องกังหันแบบ PaIT นั้นมาจากการไม่มีค่าใช้จ่าย 
ของพนักงานในการดูแลควบคุมเครื่องกังหัน และราคา 
เครื่ องสูบนำ้ าที่ ตำ่ าและใช้ เวลาในการจัดหา ท่ีสั้ นกว่ า 
เครื่องกังหันที่นำาเข้าจากต่างประเทศ 

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]

PaT      Impulse-PaT
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กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PaT กับ PalT จากกรณีศึกษาท่ี IV
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ศึ กษ าผลกร ะทบต่ อ ร ะบบ
จำาหน่ายไฟฟ้าจากการอัดประจุไฟฟ้า
ในสถานอีดัประจไุฟฟา้ของ กฟภ. เพือ่
วิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุง
ระบบจำาหน่ายไฟฟ้าให้รองรับการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

โครงการรถยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV & Charging Station)  
แพลตฟอร์มโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Platform)

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ.นครราชสีมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปากช่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) 
จ.พระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 
(ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.หัวหิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ.เขาย้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
อ.นครชัยศรี

สำานักงานใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ. ได้วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Platform) เพื่อจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า อำานวยความสะดวกในการให้บริการผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ  
รวมถึงวิเคราะห์และบริการจัดการข้อมูลการอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับวางแผนและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ.  
ให้สามารถรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ในพื้น ที่ของ กฟภ. จำานวน  
11 แห่ง เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในการศึกษาวิจัย

พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และระบบส่ือสารเพื่อควบคุม 
และเก็บข้อมูลการอัดประจุ 
ไฟฟ้า

พัฒนา PEA VOLTA Application  
สำาหรับอำานวยความสะดวกให้ กับ 
ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการใช้บริการ
อัดประจุไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ของ กฟภ.1 3

2
4 ตรวจสอบปริมาณการใช้

ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ในลักษณะพฤติกรรมการใช้  
พลังงานของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
ข้อมูลทางเทคนิคอื่ นๆ ของ 
ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้
บริการพลังงานไฟฟ้าสามารถ
วิเคราะห์ วางแผน บริการจัดการ 
การให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้
อย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบ 
ทางคุณภาพไฟฟ้าที่ เกิดขึ้นใน
ระบบจำาหน่ายไฟฟ้า ซึ่ งอาจ 
สง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบกจิการ 
สถานีอัดประจุไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า 
ในบรเิวณขา้งเคยีง รวมถึงมขีอ้มลู 
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค
ในระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงที 
สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ประกอบการและ 
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

1

PEA VOLTA Platform เป็นนวัตกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นพาหนะ
ที่ ใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ 
ประกอบกับการใช้งาน PEA VOLTA Platform  
เป็นนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ผูใ้ชย้านยนต์ไฟฟา้ ผูป้ระกอบการสถานอีดัประจไุฟฟา้ 
และผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งสาม 
จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลและบริการของ PEA VOLTA 
Application เพ่ือให้การใช้บริการ การดำาเนินธุรกิจ 
และการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มี Platform และ Application  
ที่ ส าม ารถช่ ว ย ให้ ก ารใ ช้ บ ริ ก าร 
อัดประจุไฟฟ้าที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ที่อยู่ ในโครงข่ายได้ง่ายและสะดวก 
มากขึ้น เนื่องจากทราบข้อมูลที่ ต้ัง 
ข้อมลูประเภทหัวจา่ย สถานะการใช้งาน  
ซ่ึงจะช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทาง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มี Platform ที่ช่วยเพ่ิมโอกาส
ในการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ 
มากขึน้ มรีะบบทีช่ว่ยเกบ็ขอ้มลูสำาหรบั
จัดทำาสถิติข้อมูลการใช้งาน วิเคราะห์
และวางแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและ
บริการต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงสถานี
อัดประจุไฟฟ้า

ด้านผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ด้านผู้ประกอบกิจการสถานี 
อัดประจุไฟฟ้า

ด้านผู้ให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า (กฟภ., กฟน., กฟผ. 
และ/หรือหน่วยงานรัฐ 
ที่กำากับดูแลภาพรวม 
ด้านพลังงาน) 

2 3
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สถิติการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าในระบบโครงข่ายของ กฟภ. 
จาก PEA VOLTA Platform

สัดส่วนการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า

กฟภ. ได้พัฒนานวัตกรรม Advanced Patrolling System  
Application (APSA) เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุการณ์
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยเน้นไปที่การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดย APSA ทำาหนา้ทีร่วบรวมขอ้มลูการตรวจสอบ 
จุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าด้วยสายตาจากผู้ปฏิบัติงาน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และประมวลผลตาม
กระบวนการ ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและถ่ายภาพจุดบกพร่อง 
ในระบบไฟฟ้าที่พบผ่าน APSA และเลือกกลุ่มอุปกรณ์ที่พบ 
ความผิดปกติตาม Maintenance Policy

หมายเหตุ : สถิติข้อมูลการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าในระบบโครงข่ายของ กฟภ. ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

โครงการตรวจสอบและบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
Advanced Patrolling System Application 
(APSA)

60,000
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หัวหิน เขาใหญ่ พัทยา สำานักงาน
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นอกจาก APSA สามารถปรับปรุง 
กระบวนการแก้ไขจุดบกพร่องในระบบ 
ไฟฟ้าได้อ ย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
สำารวจตรวจสอบจุดบกพร่องและแก้ไข 
จุดบกพร่อง ลดปริมาณการใช้กระดาษ  
(Paperless) ลดชั่วโมงการทำางาน 
ของผูป้ฏบิติังาน (Man Hour) เนือ่งจาก  
APSA สามารถนำาทางโดยใช้ Google  
Maps แบบอัตโนมัติไปยังต้นเหตุ  
ของจุดบกพร่อง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถเดินทางไปแก้ไขจุดบกพร่อง 
ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว 

Ideas into Action

Process

Process Improvement

Order

Send
Patrol Man Manager

Manage

Manage

Patrol

Patrol

Data Approve

Approve

Assign
Reject

Internet

Report

Server Side 
CodeLine Notify

Server
Firebase 

BaaS

Assign Meeting Maintenance

2. APSA กำาหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข 
จุดบกพร่องตาม Maintenance Policy และแจ้งหัวหน้างาน
พิจารณามอบหมายงาน

3. APSA แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายงาน 
ให้เข้าดำาเนินการผ่านกลุ่มไลน์ และหากการแก้ไขจุดบกพร่องน้ัน 
จำาเป็นต้องมีการดับไฟในการปฏิบัติงาน APSA สามารถ
แสดงภาพรวมของระบบไฟฟา้บรเิวณนัน้ เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิาน
สามารถวางแผนจัดการงานแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานแก้ไขจุดบกพร่องแล้วเสร็จ APSA 
จะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานเพื่อปิดงาน

ทั้งนี้ APSA สามารถพยากรณ์อากาศของ กฟภ. เพื่อ
วางแผนแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจจะเป็นปัญหาเมื่อเกิดพายุ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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บุคลากรของเรา
การดูแลพนักงาน

People

พนักงานเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคล่ือน 

การดำาเนินงานขององค์กร กฟภ. จึงมุ่งม่ัน 

ดแูลพนกังานทกุคนอย่างเทา่เทยีม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

โดยให้ความสำาคัญต้ังแต่กระบวนการวางแผน

กำาลังคนและการสรรหา การบริหารค่าตอบแทน

และการรักษาพนักงาน การบริหารความก้าวหน้า

ในอาชพี รวมถงึการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย 

และเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและกำาลังใจ 

ในการปฏิบัติงานจวบจนเกษียณอายุราชการ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวัง 

ของพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำางาน  

ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และสนับสนุน 

การเติบโตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (103-1)

• ไม่มีข้อร้องเรียนในเร่ืองการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ไม่เป็นธรรม และไม่พบการร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกรณีของการเลือกปฏิบัติ [406-1]

• ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการสรรหาและ 
คดัเลอืกบคุลากรอยูท่ี ่4.65 จากคะแนนเตม็ 5 เพิม่ขึน้  
0.08 จากปี 2561

• อัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 0.21  
ลดลงจากเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.20

• ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรมระบบ
พิจารณาเงินเดอืนเพ่ิมข้ึน และอยู่ที ่3.95 จากคะแนน
เต็ม 5 อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลางค่อนไปทาง 
พึงพอใจมาก เพิ่มขึ้น 0.22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

• ระดับความพึงพอใจต่อของที่ระลึกที่ กฟภ. มอบให้
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี, 25 ปี, 30 ปี, 35 ปี,  
40 ปี และพนักงานที่จะพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุอายุ
ครบ 60 ปี และอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

• ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานอยู่ที่ 4.40 
• ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ 4.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 โดยมีค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของ
พนกังานอยูท่ี ่4.43 ความรูส้กึภมูใิจที่ไดเ้ปน็สว่นหนึง่
ขององค์กรอยู่ที ่4.53 และความอยากทุม่เทกายใจใน
การทำางานอยู่ที่ 4.56

• เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม มี
กระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไป
ตามคุณสมบัติที่องค์กรกำาหนด

• เปิดโอกาสในการทำางานให้กับผู้พิการ โดยมี 
การกำาหนดนโยบายและแนวทางในการดำาเนินงาน 
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจ้างงาน การให้สิทธิ
สวสัดกิารทีเ่ท่าเทียมกบัพนักงานทัว่ไป เพ่ือสง่เสรมิ
คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• เลื่อนตำาแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม 
โดยไม่นำาเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา หรือ 
ข้อกีดกันอื่นๆ มาเกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือก

• จัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งตามเส้นทางใน 
สายอาชีพ เพ่ือให้พนักงานทราบถึงเส้นทางการเติบโต 
ในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น

• บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) ซึ่งเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรม  
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ  
ตลอดจนความคุ้มค่าในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ

• กำากับดูแล พร้อมทั้งจัดอบรม ช้ีแจง และสื่อสาร
ให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

• เ ปิดโอกาสให้พนักงานมีการรวมกลุ่ม จัด ต้ัง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. ทำาหน้าที่เป็น 
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง  
เพ่ือคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน รวมถึงให้คำาปรึกษากับสมาชิกท่ีไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยมีพนักงานที่ได้รับการดูแล
ภายใต้ข้อตกลงจากสหภาพแรงงานฯ ร้อยละ 100  
ของจำานวนพนักงานทั้งหมด [102-41]

• ยกระดับ กฟภ. ให้เป็นหนึ่งใน Employee of Choice 
ของตลาดแรงงาน

• ยกระดบัการจา้งงานให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการ
ขององค์กรในการก้าวสู่การเป็น Digital Utility

• นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำางาน

• ปรับปรุงแบบฟอร์มการลาออกให้มีกระบวนการ
หรือช่องทางให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้ 
ปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจลาออก และให้
สามารถเก็บข้อมูลประกอบการลาออก เพื่อนำามา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

การบริหารจัดการ [103-2]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

• กฟภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.

• ลดข้อร้องเรียนท่ีมีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• พนักงานมีความภาคภูมิใจและผูกพันกับองค์กร

• พัฒนาหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก เพ่ือตอบสนอง 
ความหลากหลายในแต่ละกลุ่มบุคลากร และสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์องค์กร

• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจำาปี เพื่อให้
เกิดความยตุธิรรมและสอดคลอ้งตามผลการปฏบิตังิานรายบคุคล

• พัฒนารูปแบบการให้รางวัล (Reward) ให้มีคุณค่า หลากหลาย 
และตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร

• ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

090 091

จำานวนรวมพนักงานจำาแนกตามเพศ [102-8] จำานวนรวมพนักงานจำาแนกตามพื้นที่ [102-8]

ร้อยละ
74.10 ร้อยละ

73.75
ร้อยละ
73.71 ร้อยละ

73.82

ร้อยละ
25.90

ร้อยละ
26.25

ร้อยละ
26.29

ร้อยละ
26.18

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100 ร้อยละ

100

รวม

รวม

ชาย หญิง

พนักงาน
(คน)

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

3,809

3,881

3,915

3,911

ร้อยละ
66.66

ร้อยละ
66.73

ร้อยละ
33.94

ร้อยละ
33.38

ร้อยละ
33.34

ร้อยละ
33.27

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1,945

5,826

5,873

5,861

5,766

1,958

1,950

รวมทั้งสิ้น
รวม

ชาย หญิง

ลูกจ้าง
(คน)

หมายเหตุ : - พนักงาน หมายถึง (1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ รองผู้ว่าการฯ, ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ/ผู้อำานวยการไฟฟ้าเขต/ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน/ผู้อำานวยการ 
สำานกักฎหมาย/ผูอ้ำานวยการสำานักผูว้า่การ, ผูอ้ำานวยการฝา่ย/ผู้จัดการประจำาการไฟฟา้เขต/ผูจั้ดการการไฟฟา้สว่นภูมภิาค ชัน้ 1, รองผูอ้ำานวยการฝา่ย,  
ผู้อำานวยการกอง, ผู้อำานวยการศูนย์, ผู้อำานวยการโรงเรียนช่าง กฟภ., ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2-3 และตำาแหน่งเทียบเท่า,  
รอง/ผู้ช่วยผู้อำานวยการกอง, รอง/ผู้ช่วยผู้อำานวยการศูนย์, รอง/ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนช่าง กฟภ., รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-2,  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 3, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย,  
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (2) กลุ่มเชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12-13, นักวิชาการระดับ 9-11, ผู้ชำานาญการระดับ 9, ผู้ชำานาญการระดับ 8,  
นักวิชาการระดับ 7-8, พนักงานวิชาชีพระดับ 7 และ (3) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ได้แก่ นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพระดับ 4-6,  
พนักงานวิชาชีพระดับ 2-3

                 - ลกูจา้ง หมายถึง ลูกจา้งรายเดอืน ผูซ้ึง่ตกลงทำางานให้แกน่ายจา้งเพือ่รบัคา่จา้งเปน็รายเดอืน ซึง่จา้งตามแผนอตัรากำาลงั รวมถงึจา้งประจำาสำานกัผูว้า่การ  
สำานักรองผู้ว่าการ และสำานักผู้ช่วยผู้ว่าการ เช่น พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เป็นต้น [403-1]

พื้นที่

สำานักงานใหญ่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้ 

ปี  
2559

4,137
6,099

6,980

7,268

5,624 30,108

ปี  
2560

4,105
6,023

6,912

7,196

5,599 29,835

กลุ่ม 
พนักงาน

(คน)

ปี  
2561

4,128
5,926

6,944

7,103

5,55829,659

ปี  
2562

4,040
5,769

6,786

7,054

5,43529,084

ปี  
2559

248
1,211

1,350

1,723

1,234 5,766

ปี  
2560

249
1,169

1,440

1,704

1,264
5,826

ปี  
2561

167
1,233

1,421

1,752

1,300
5,873

ปี  
2562

168
1,163

1,525

1,693

1,3125,861

กลุ่ม 
ลูกจ้าง

(คน)

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

ร้อยละ
66.06

ร้อยละ
66.62

7,799

7,833

7,797

7,615

30,108

29,835

29,659

29,084

22,309

22,002

21,862

21,469

1,957

ปี 2562

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

35,874

35,661

35,532

34,945



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

092 093

อายุ < 30 ปี

ส่วนกลาง

อายุ > 50 ปี

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

872 คน
ร้อยละ 2.92

228 คน
ร้อยละ 0.76

82 คน
ร้อยละ 0.27

189 คน
ร้อยละ 0.63

50 คน
ร้อยละ 0.17

287 คน
ร้อยละ 0.96

30 คน
ร้อยละ 0.10

196 คน
ร้อยละ 0.66

966 คน
ร้อยละ 3.26

306 คน
ร้อยละ 1.03

131 คน
ร้อยละ 0.44

172 คน
ร้อยละ 0.58

51 คน
ร้อยละ 0.17

339 คน
ร้อยละ 1.14

30 คน
ร้อยละ 0.10

219 คน
ร้อยละ 0.74

916 คน
ร้อยละ 3.15

232 คน
ร้อยละ 0.80

213 คน
ร้อยละ 0.73

226 คน
ร้อยละ 0.78

50 คน
ร้อยละ 0.17

418 คน
ร้อยละ 1.44

39 คน
ร้อยละ 0.13

225 คน
ร้อยละ 0.77

อายุ 30-50 ปี

ภาคเหนือ 

ช่วงอายุ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

165 คน
ร้อยละ 0.55

188 คน
ร้อยละ 0.63

184 คน
ร้อยละ 0.62

253 คน
ร้อยละ 0.85

266 คน
ร้อยละ 0.89

232 คน
ร้อยละ 0.78

259 คน
ร้อยละ 0.87

198 คน
ร้อยละ 0.67

162 คน
ร้อยละ 0.55

321 คน
ร้อยละ 1.08

326 คน
ร้อยละ 1.10

261 คน
ร้อยละ 0.88

218 คน
 ร้อยละ 0.75

273 คน
 ร้อยละ 0.94

184 คน
 ร้อยละ 0.63

415 คน
ร้อยละ 1.43

329 คน
ร้อยละ 1.13

317 คน
ร้อยละ 1.09

ภาคกลาง

ภาคใต้

จำานวนพนักงานเข้าใหม่และพ้นสภาพ [401-1]

พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร พนักงานพ้นสภาพ

ปี  
2562

ปี  
2562

ปี  
2560

ปี  
2560

ปี  
2561

ปี  
2561

จำานวน 
การเปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์องค์ประกอบ 
พนักงาน

954 คน
ร้อยละ 3.20

671 คน
ร้อยละ 2.25

253 คน
ร้อยละ 0.85

1,234 คน
ร้อยละ 4.14

1,097 คน
ร้อยละ 3.70

797 คน
ร้อยละ 2.69

1,131 คน
ร้อยละ 3.81

1,466 คน
ร้อยละ 4.94

1,133 คน
ร้อยละ 3.90

884 คน
ร้อยละ 3.04

1,275 คน
ร้อยละ 4.38

1,704 คน
ร้อยละ 5.86

เพศ

หญิง

ชาย

283 คน
ร้อยละ 0.95

981 คน
ร้อยละ 3.29

300 คน
ร้อยละ 1.01

335 คน
ร้อยละ 1.13

249 คน
 ร้อยละ 0.86

429 คน
ร้อยละ 1.48

0 คน
ร้อยละ 0.00

1,154 คน
ร้อยละ 3.87

0 คน
ร้อยละ 0.00

1,385 คน
ร้อยละ 4.67

4 คน
 ร้อยละ 0.01

1,615 คน
ร้อยละ 5.55

หมายเหตุ : สัดส่วนร้อยละที่แสดงในตารางเป็นสัดส่วนที่คำานวณเทียบกับจำานวนของพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี (จำานวนพนักงานทั้งหมดในปี 2560,  ปี 2561 และ
            ปี 2562 มีจำานวน 29,835 คน, 29,659 คน และ 29,084 คน ตามลำาดับ)

หมายเหตุ :  (1) อัตรากลับมาทำางาน (Return to Work Rate) = (จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร/จำานวนพนักงาน
          ตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร) x100
       (2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำานวนพนักงานท่ีกลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทำางานต่อ 

         หลังจากนั้นไป 12 เดือน/จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

จำานวนพ้นสภาพ [401-1]

298
คน

1,264
คน

2
คน

60
คน

2
คน

2
คน

1,704
คน

68
คน

8
คน

เกษียณก่อน 
อายุครบ 60 ปี

เกษียณอายุ 
ครบ 60 ปี

ไล่ออก 
จากงาน

ลาออก 
จากงาน

ให้ออก 
จากงาน

ยกเลิก 
การจ้าง

รวม

ถึงแก่กรรม ปลด 
ออกจากงาน

สาเหตุการพ้นสภาพ

การลากิจเลี้ยงดูบุตร [401-3]

กรณีของการลา ปี 
2560

ปี  
2562

ปี 
2561

ชาย ชาย ชายหญิง หญิง หญิง

22,002    7,833      21,862       7,797       21,469      7,615

100    100      100        100           100          100

355    190      373        166           420          209

268    155      355        190           373          166

100     98       95         82            99           96

355    194      394        202           426          217จำานวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิเพื่อเลี้ยงดูบุตร

จำานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

จำานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน

อัตราการกลับมาทำางาน (Return to Work Rate)(1)  
ท่ีกลับมาทำางานหลังจากระยะการลาส้ินสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate)(2)  
ท่ีกลับมาทำางานหลังจากระยะการลาส้ินสุดลงแล้ว (ร้อยละ) 

จำานวนพนักงานที่มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

094 095

ภาระผูกพันของแผนผลประโยชน์และแผนเกษียณอายุอื่นๆ [201-3] การเสริมสร้างบุคลากร 
แห่งอนาคตผลประโยชน์ 

และแผนเกษียณอายุอื่นๆ
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ระบุมูลค่าประมาณการ 
ของภาระผูกพัน

เงินชดเชยเกษียณอายุ ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีบุคลากรได้รับ 
หลังเกษียณอายุเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ท่ี กำ า ห น ด ต า ม 
พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543

16,546.38 ล้านบาท  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ของที่ระลึกเมื่อครบ 
อายุเกษียณ

532.42 ล้านบาท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

วันลาพักผ่อนเมื่อครบ 
อายุเกษียณ

1,245.78 ล้านบาท  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กสช.กฟภ.) 

กฟภ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 
สำ า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า 
ส่วนภูมิภาค (กสช.กฟภ.) ขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2539 เพื่อเป็นสวัสดิการให้
แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่าย
เงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตรา
ร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน ส่วน
สมาชิกท่ีเข้าใหม่ในเดือนแรกต้อง
จ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ตำ่ากว่า 
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงนิเดอืน และในเดอืนถดัไป สมาชิก
ดังกล่ าวสามารถเป ล่ียนแปลง 
การจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา
ไม่ตำา่กว่ารอ้ยละ 3 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ  
15 ของเงินเดือน โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และ 
กฟภ. จะจ่ายเงินสมทบในอัตรา 
ร้อยละ 9-11 ของเงินเดือนสมาชิก
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ยอดเงินกองทุนสำารองเ ล้ียงชีพ  
ณ วันที่   31 ธันวาคม 2562  
มีมู ลค่ าทรัพ ย์สิ นสุทธิ  (NAV) 
3 4 , 6 0 9 , 1 4 2 , 4 4 9 . 1 3  บ า ท  
และในปี 2562 ได้จ่ายเงินให้แก่
พนักงาน ท่ี เกษี ยณอายุ จำ านวน 
1,264 คน เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 
4,742,010,839.17 บาท

กฟภ. มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มีความพร้อม โดยส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ รวมถึงการให้บริการที่
เป็นเลิศ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรใน 
การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และพร้อมรับมือ 
ตอ่การเปลีย่นแปลงของธรุกจิในอนาคต โดยในป ี2562 กฟภ. 
ได้จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมสมรรถนะ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency), สมรรถนะ
ทางการบริหาร (Management Competency) และ
สมรรถนะประจำาตำาแหน่งงาน (Functional Competency) 
ให้รองรับกับยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความสามารถ
พิเศษที่จำาเป็นขององค์กรในอนาคต [103-1]

• พฒันาระบบสมรรถนะ (Competency) ให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม

• เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ใหม้ทีกัษะทีส่อดคลอ้งกบัท่ีองคก์รคาดหวงั

• พนักงานทุกระดับมีความพร้อมในการรองรับ 
การดำาเนินงานของธุรกิจหลักขององค์กรและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องในอนาคต

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• กำาหนด Competency ท่ีชัดเจนรายตำาแหน่ง เพ่ือให้
ทราบถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของพนักงานแต่ละตำาแหน่ง 
และนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม 
และการสืบทอดตำาแหน่ง โดยในปี 2562 จะเน้น 
การทบทวนความสามารถด้านดิจิทัล (Digital  
Competency Based Assessment Model) และ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามความสามารถ 
ด้านดิจิทัล (Digital Competency)

• สนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ตลอดท้ังกระบวนการ เพ่ือให้
เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน สนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

• กำาหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำาแผนพัฒนา 
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
โดยนำาระบบดิจิทัลเข้ามาเช่ือมโยงกับการจัดทำา 
แผนพัฒนารายบุคคลรูปแบบ 70:20:10 (Learning 
Model 70:20:10) และดำาเนินการตามมาตรฐาน
ประกันคุณภาพการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร (ISO 10015) 

• บริหารคนเก่ง โดยจัดกลุ่มผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถสูง (Talent) มาดำาเนินงาน
ร่วมกันใน PEA Innovation Hub ท่ีมีรูปแบบการพัฒนา
งานภายใต้แนวคิด Design Thinking 

• พัฒนาศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและ 
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
ของ กฟภ. (PEA Certification Center for Solar 
Rooftop Design and Installation) เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับธุรกิจเสริม 
ด้าน Solar Roof แบบครบวงจร

• จัดทำาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ. 
กับสถาบันการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
กฟภ. ในระดับปริญญาโท-เอก โดยเพ่ิมเติมหมวดวิชา 
ท่ีมีความจำาเป็นต่อการรองรับการดำาเนินงานจาก 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับงาน 
ในอนาคต เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  
Science), วิศวกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Digitalization and Smart Grids 
Engineering), การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
(Data Analytics) เป็นต้น

การบริหารจัดการ [103-2]
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• ความสำาเร็จของแผนการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 100

• ความสำาเร็จของโครงการตามแผนงานพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อ
การดำาเนินธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 100

• พนักงานทุกคนมีการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)

• มีพนักงานที่ เข้ารับการประเมิน Functional 
Competency ท้ังสิ้น 28,789 ราย หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 99.69 โดย Functional Competency  
ที่มีร้อยละของพนักงานผ่านค่าคาดหวังมากที่สุด 5 
อันดับ ได้แก่
- การใช้ยานพาหนะและเครื่องจักร (Vehicle and 

Machine Usage) พนักงานผ่านค่าคาดหวัง 
ร้อยละ 96.86

- ก ารแก้ ก ร ะแส ไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง  (Ou ta ge 
Maintenance) พนักงานผ่านค่าคาดหวังร้อยละ 
96.76

- ความรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้า (Basic Electrical 
Knowledge) พนักงานผ่านค่าคาดหวังร้อยละ 
95.66

- การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship Management) พนักงานผ่าน 
ค่าคาดหวังร้อยละ 95.02

- อปุกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Equipment) พนักงาน
ผ่านค่าคาดหวังร้อยละ 94.92

 จากขอ้มลูพบวา่ Functional Competency ทีพ่นกังาน
ผ่านค่าคาดหวังมากที่สุดเป็นสมรรถนะที่จำาเป็น
ในการดำาเนินธุรกิจหลักในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม  
พบวา่มพีนกังานทีม่ ีKnowledge of Marketing เพยีง
ร้อยละ 66 ที่ผ่านค่าคาดหวังที่องค์กรตั้งไว้

• พนักงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
การพัฒนาอาชีพตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ได้แก่ ผลสำาเร็จของงานตามนโยบายหรืองานตามที ่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
งานตามความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรม 
ตามค่านิยมที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่ที่ 
ร้อยละ 100 [404-3]

• ขยายผลระบบการเรยีนรูแ้บบการสอนงานโดยปฏบิตัิ
จริง (On the Job Training) ไปสู่กลุ่มงานสำาคัญที่
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนรูปแบบ
การพัฒนาบคุลากรทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบอย่างเป็น
ระบบ

• ขยายผลการปฏิบัติงาน (The best)/นวัตกรรม
องค์กร/องค์ความรู้ (KM) รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเรียนรู้จาก PEA Pro & PEA Guru และระบบ 
KM ให้กับพนักงาน โดยจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดการความรู้ขององค์กร (KM Master Plan) 
เพือ่ใหก้ระบวนการจดัการความรูเ้กิดความเช่ือมโยง
และมีความต่อเนื่อง

• เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
ในด้านการตลาด เพื่อให้พนักงานสามารถนำาพา
องค์กรขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ และสามารถแข่งขันกับ
ตลาดได้

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม [404-1]

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
กฟภ. ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรตาม HRD Blueprint ซึ่งในปี 2562 มีหลักสูตรที่ส่งเสริมระบบ 

การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้นำาองค์กรที่สอดคล้องกับการพัฒนา 5 มิติของ HRD Blueprint ดังนี้

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มพนักงาน [404-2]

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 
(ชม./คน/ปี)

ปี  
2559

ปี  
2559

ปี  
2560

ปี  
2560

ปี  
2561

ปี  
2561

ปี  
2562

ปี  
2562

40.89     20.28       20.16       27.40

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามเพศ  
(ชม./คน/ปี)

 n/a         23.06       70.29       74.51

 n/a   11.74       29.70       25.48

Professional Development

Planet Concern

People Management

Passion Driven

• การอบรมด้านพัฒนาผู้บริหาร เช่น Individual Development Plan (IDP)
• การอบรมด้านบริหารจัดการความรู้ (KM) เช่น PEA Pro & PEA Guru
• การอบรมด้าน Logistics & Supply Chain
• การอบรมด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ
• การอบรมด้าน Smart Grid เช่น Smart Substation Design
• การอบรมด้านคุณภาพไฟฟ้า เช่น การลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
• การอบรมด้านช่างฮอทไลน์ เช่น การปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูง 22-33 kV 

โดยวิธีไม่ดับไฟ

• หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• หลักสูตรพัฒนากลุ่ม Talent Management
• หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิศวกร
• หลักสูตร Succession Plan 
• การให้ทุนการศึกษา

• การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน

• การอบรมกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม
• การอบรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือความย่ังยืน 

ของ กฟภ.
• การอบรมการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์  

(Solar Rooftop)

• Executive Educations Program
• Smart Executives
• Smart Directors
• Smart Managers
• Smart Supervisors

• การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น Happy  
Workplace

• การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
• การอบรม PEA Safety Excellence
• Sport & Recreation
• กิจกรรมสโมสร กฟภ.

การพัฒนาบุคลากรให ้
มีความสมดุลทั้งกาย จิตวิญญาณ 
(Quality of Work Life)

การพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำา
และมีความสามารถในการบริหาร 
(Leadership & Management 
Competency)

Potential Enhancement

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
(Career Development- 
Successor Plan-Talent  
Management)

การพัฒนาบุคลากรให ้
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
มีธรรมาภิบาล (CSR & CG)

การพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 

(Techinical Competency)

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3] การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

หญิง

ชาย



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

098 099

ความปลอดภัยพนักงาน 
ความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นส่ิงสำาคัญและจัดว่า

เป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องร่วมมือกันปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน กฟภ. จึงได้
กำาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยท่ีชัดเจน และมีการควบคุมท่ีนำาไปสู่การลดสาเหตุ 
ท่ีทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัยท้ังจากสุขภาพและบริบทแวดล้อม
อันส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ตลอดจน
ลูกค้าและประชาชนในลำาดับต่อไป [103-1]

• พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำากับดูแล 
การปฏิบัติงานท่ีสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือลดความเส่ียง 
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ [403-7]

• จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา

• ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานในปี 2562 
เท่ากับ 0.1114 และลดลงปีละอย่างน้อยร้อยละ 5

• ลดอตัราการเจบ็ปว่ยและโรคจากการทำางานตอ่เนือ่ง
ทุกปี

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• กำากับให้มีการใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิภาพ 
ด้านความปลอดภัยตามข้อกำาหนดของ กฟภ. อย่างต่อเน่ือง  
และมีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย รวมถึง 
นำากรอบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างครอบคลุมทั้งพนักงาน 
และลกูจา้งของ กฟภ. เช่น พระราชบญัญัตคิวามปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 
2554, ระบบการจดัการอาชวีอนามยั และความปลอดภัย  
(TIS 18001/BS OHSAS 18001) และ ISO 45001  
และระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA  
Safety Management System: PEA-SMS) [403-1] [403-2] [403-7]

• กำาหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางานจำานวน 223 คณะ  
ครอบคลุ มทุ กพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน  โดยมี สั ด ส่ ว น 
คณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนนายจ้างร้อยละ 50  
และตัวแทนลูกจ้างร้อยละ 50 ซ่ึงมีบทบาทและหน้าที่
สำาคัญคือการพิจารณานโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือแผนการฝึกอบรม ข้อบังคับ คู่มือ และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทำางาน สำารวจการปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัยในการทำางาน และตรวจสอบสถิติ
การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
รวมถงึตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงาน เสนอแนะ 
มาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทำางาน
ต่อผู้บริหาร [403-4]

• จดัอบรมและพฒันาหลักสตูรเพือ่ส่งเสริมความปลอดภยั 
พรอ้มตดิตามและวดัผล เพือ่นำามาปรบัปรงุการฝกึอบรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม 
ประจำาปี รวมทั้งส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
ความปลอดภยั เชน่ Zero Accident Campaign 2018 และ  
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 2562 
เป็นต้น [403-5]

• กำาหนดให้มีการระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง
อ้างอิงตามแนวทางและเกณฑ์ที่ระบุใน PEA-SMS 
มาตรฐานที่ 6 ในการจัดลำาดับความเสี่ยงจากมากไปหา
น้อย เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกเหตุฉุกเฉิน 
ที่สำาคัญเพื่อจัดทำาแผนตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน [403-2]

การบริหารจัดการ [103-2]

• จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานลดลง 
เมื่อเทียบกับปี 2561

 คา่ดชันกีารประสบอุบตัภิยั (Disabling Injury Index: 
DI) อยู่ที่ 0.1200 จากเป้าหมายที่ 0.1029

• สัดส่วนของพนักงาน/ลูกจ้าง รวมถึงลูกจ้างที่ไม่ใช่
พนักงาน (คนงานสญัญาจา้ง) ทีค่รอบคลมุโดยระบบ
บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีได้
รับการตรวจสอบ (Internal Audit) อยู่ที่ร้อยละ 
100 และที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก 
(Certified by External Party) ตามมาตรฐาน  
ISO 18001 อยู่ที่ร้อยละ 0.85 [403-8]

• ยกระดับกระบวนการด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดดภัยสู่มาตรฐาน ISO 45001 ในปี 2565

• ดำาเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 18001  
เพิ่มเติมอีก 12 การไฟฟ้า ในปี 2563 [403-8]

• การรายงานอันตรายที่ เ กี่ ย วข้ อง กับงานและ
สถานการณอ์นัตรายสามารถรายงานได ้2 รปูแบบ คอื 
(1) แบบฟอร์ม FM-SOH4-S05-6103 ซึ่ งใช้  

ในการรายงานสภาพการณ์ที่ ไม่ปลอดภัย  
ร วมถึ ง ข้ อ ร้ อ ง เ รี ยนด้ า นคว ามปลอดภั ย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
(ทางการสามารถติดตามผู้ร้องเรียนได้)

(2) แบบฟอรม์ FM-SOH4-S05-6104) ซึง่ใชใ้นกรณี 
ท่ีพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกมีข้อเสนอแนะ/ 
ข้อร้องเรียนเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยแบบฟอร์ม
นี้จะระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ได้ โดย 
นำาไปหย่อนในตู้ที่รับข้อร้องเรียน [403-2]

• กำาหนดให้มกีารประชุมทบทวนการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัขององคก์รอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่
ให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (Review Output) โดย 
ผู้รับผิดชอบตามระยะเวลาดำาเนินการที่กำาหนด [403-2]

• มีการบริการด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง
ที่สถานพยาบาลของ กฟภ. สำานักงานใหญ่ หรือ
การเข้ารับบริการตามสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
ของรัฐ รวมถึงบริการและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 
อื่นๆ เช่น การออกกำาลังกาย โยคะ ห้องฟิตเนส  
และกจิกรรมสนัทนาการตา่งๆ และมกีล่องรบัขอ้ความ 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางานสำาหรับส่งเรื่อง
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการด้าน 
อาชีวอนามัย [403-3] [403-6]

• มีการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ Facebook กองสถานพยาบาล, 
เว็บไซต์กองความปลอดภัย, หนังสือ, คู่มือ, แผ่นพับ,  
โปสเตอร์ และสื่อวีดิทัศน์ เพื่อหลีกเลี่ยงและ 
ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ โรคเนื่องจาก
การทำางาน รวมถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพท่ีสำาคัญซึ่ง 
ไม่เกี่ยวข้องกับงาน [403-3] [403-4] [403-6]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]
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อันตรายท่ีเก่ียวข้องกับงานซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการบาดเจ็บท่ีมีผลกระทบสูง [403-9] ลูกค้าของเรา

ความทั่วถึงในการได้รับบริการไฟฟ้า

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน [403-9]

หลกัเกณฑ์ที่ใชส้ำาหรบัการประเมนิความเส่ียงจะอาศยั
พ้ืนฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ของความรุนแรงและ 
โอกาสที่จะเกิด ซึ่งพบว่าอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ 
กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งจากการบาดเจบ็ทีม่ผีลกระทบสงูเกดิจาก 
สาเหตุของไฟฟ้าช็อต ยานพาหนะตกจากที่สูง และวัสดุ
สิ่งของตก/กระแทก ซึ่งสามารถเกิดได้จากลักษณะงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรณีไฟย้อนจากผู้ใช้ไฟ* งานปรับปรุง
ระบบจำาหน่ายที่รวมหลายชุดปฏิบัติงาน และงานซ่อมแซม

กฟภ. คำานงึถงึความเทา่เทยีมและความทัว่ถงึของประชาชนในการเขา้ถงึระบบไฟฟา้ซึง่เป็นสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน จงึ
ไดใ้ห้ความสำาคัญกบัการจดัสรรระบบไฟฟ้าให้แกป่ระชาชนทัว่ไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกจิและภาคอตุสาหกรรม 
ใหเ้กดิการเตบิโต รวมทัง้เพือ่ใหป้ระชาชนคนไทยโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบททีห่า่งไกลไดม้ชีีวิตความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และเปน็พืน้ฐาน 
ในการพัฒนาความเจริญของประเทศต่อไป [103-1] [former EU23]

หมายเหตุ :  *เกิดกระแสไฟฟ้าย้อนกลับก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ไฟที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก กฟภ.

หมายเหตุ :  การคำานวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
             * แสดงจำานวนการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีผลกระทบสูงต่อร่างกายจนถึงขั้นหยุดงาน

ข้อมูลสถิติ 
การเสียชีวิตและ 

การบาดเจ็บ 
ของพนักงานและลูกจ้าง 

ที่ไม่ใช่พนักงาน 
แต่งานและ/หรือ

สถานประกอบการถูก
ควบคุมโดยองค์กร

จำานวนผู้บาดเจ็บจำาแนกตามประเภทการบาดเจ็บ (คน) จำานวน 
รวม 
(คน)

จำานวน 
ชั่วโมง 
ทำางาน

อัตราการ 
เสียชีวิต/ 

การบาดเจ็บ
(ถูกคำานวณ

ตาม 200,000 
ชั่วโมง 

การทำางาน)

แผล 
ไฟไหม้

การ 
สูญเสีย

นิ้ว

การบาดเจ็บ 
เท้า/ 

ข้อเท้า/
น่อง/หัวเข่า/
ขา/สะโพก

ไฟฟ้า 
ช็อต

ยาน
พาหนะ

ตก
จาก 
ที่สูง

วัสดุ 
สิ่งของ
กระแทก

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงานและลูกจ้าง

การเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง 
กับงาน

- - - - - - - -

65,499,980

-

การบาดเจ็บท่ีเก่ียวข้อง
กับงานท่ีมีผลกระทบสูง 
(ไม่รวมการเสียชีวิต)*

4 - - 3 1 2 1 11 0.0336

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง
กับงานซ่ึงสามารถบันทึก
ได้ (รวมการเสียชีวิต)

4 - - 4 2 3 2 15 0.0458

การเสยีชวีติและการบาดเจบ็ของลกูจา้งที่ไม่ใชพ่นกังาน แตง่านและ/หรอืสถานประกอบการถกูควบคุมโดยองคก์ร (คนงานจ้างเหมาแรงงาน)

การเสียชีวิตจากการ 
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง 
กับงาน

- - - 4 3 3 1 11

38,664,080

0.0569

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่มีผลกระทบสูง 
(ไม่รวมการเสียชีวิต)*

- - - 13 3 7 4 27 0.1397

การบาดเจ็บท่ีเก่ียวข้อง
กับงานซ่ึงสามารถ 
บันทึกได้  
(รวมการเสียชีวิต)

- - - 19 6 11 7 43 0.2224

ระบบจำาหน่าย ซ่ึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานเพื่อ 
ขจัดอันตรายและลดความเส่ียงโดยใช้ลำาดับช้ันการควบคุม  
(Hierarchy of Controls) ท่ีสำาคัญตั้งแต่ดำาเนินการตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนอบุตัเิหต ุจดัทำา/ปรับปรุงมาตรการ/
มาตรฐานในการปฏบิตังิาน ศกึษาหาขอ้มลูอุปกรณท์ีส่ามารถ
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ตลอดจนการสุ่มตรวจขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามรายการตรวจสอบ (Checklist)

• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน และกระจายไปในทุกพื้นที่

• เสริมสร้างศักยภาพของระบบจำาหน่ายโดย Smart 
Grid

• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรได้มีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกหลังคาเรือน

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• ดำาเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ (คฟม.) และโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้ครัวเรือนท่ีห่างไกล (คฟก.) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
ครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้และครัวเรือนท่ีห่างไกลได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

• จัดทำาแผนงานการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
(Renewable Energy: RE) หรือไมโครกริด  
(Micro Grid) ในการผลิตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนท่ีต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีหวงห้ามหรือพ้ืนท่ีเกาะท่ีห่างไกลท่ีไม่สามารถ
ขยายเขตโดยวิธีปักเสาพาดสายแบบปกติได้

การบริหารจัดการ [103-2]

• ดำาเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่แล้วเสร็จจำานวน 137,232 ครัวเรือน จาก 
เป้าหมาย 131,629 ครัวเรือนภายในปี 2563

• ดำาเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกล 
แล้วเสร็จจำานวน 12,465 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 
11,600 ครัวเรือน ภายในปี 2563

• ดำาเนินการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
จำานวน 61 เกาะ (จากการสำารวจพบว่ามีเกาะ 
ทัว่ประเทศทัง้หมดประมาณ 700 เกาะ และในจำานวนนี ้
เป็นเกาะที่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 61 เกาะ)

• โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ีเกาะพะลวย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าให้รองรับต่อ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกาะที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
ในอนาคต เน่ืองจากเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญั และ
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]
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ข้อมูลระบบจำาหน่าย

จำานวนครั้งการเกิดไฟดับ [EU28] และระยะเวลาการเกิดไฟดับ [EU29]

การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง

การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสำาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง
หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ชำาระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)

การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า [former EU23]

115 กิโลโวลต์
69 กิโลโวลต์
33 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
220/380 โวลต์

12,975.906
17.626

47,642.510
270,923.410
480,955.783

ระดับ 
แรงดัน 
ไฟฟ้า

ระดับ 
แรงดัน 
ไฟฟ้า

ระยะทาง  
(วงจร- 

กิโลเมตร)

ระยะทาง  
(วงจร- 

กิโลเมตร)

บนดิน ใต้ดิน ใต้นำ้า 

ระดับ 
แรงดัน 
ไฟฟ้า

ระยะทาง  
(วงจร- 

กิโลเมตร)

115 กิโลโวลต์
69 กิโลโวลต์
33 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
220/380 โวลต์

55.153
0.019

187.027
819.545

32,542.098

หมายเหตุ :  SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าดัชนีจำานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย
             SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะธันวาคมของทุกปี 

SAIFI  
(ครั้ง/ราย/ปี)

SAIDI 
(นาที/ราย/ปี)

13.364

6

5

4

3

2

1

0

200

150

100

50

0

5.17 4.50 3.81 3.10

1.568

1.232

1.174

1.036

153.13 118.70 89.82 73.82

21.182

16.528

14.853

12 เมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ 
พิษณุโลก ลพบุรี ขอนแก่น 
อุบลราชธานี นครราชสีมา 
รังสิต เมืองพัทยา สมุทรสาคร 
หัวหิน ภูเก็ต และหาดใหญ่

2559   2560    2561   2562 2559  2560  2561   2562

ท่ัวประเทศ

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

กู้คืนระบบการจ่ายไฟฟ้าภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากระบบ
จำาหน่ายขัดข้องนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ผู้ใช้ไฟรายเล็กเขตเมืองจ่ายไฟ 
คืนกลับภายใน 1 วันทำาการ

ผู้ใช้ไฟรายเล็กนอกเขตเมืองจ่ายไฟ
คืนกลับภายใน 3 วันทำาการ

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่จ่ายไฟคืนกลับภายใน 
2 วันทำาการ

การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้

กู้คืนระบบการจ่ายไฟฟ้าภายใน 24 ชั่วโมง สำาหรับผู้ใช้ 
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลง 

ขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
90

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
99.63

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

ร้อยละ  
100

จำานวนครัวเรือนท้ังหมดท่ัวประเทศไทย

มีไฟฟ้าใช้แล้ว

• ปักเสาพาดสาย

• ใช้ไฟระบบโซล่าเซลล์

• อื่นๆ (ไฟจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น พื้นที่ทหาร การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย กรมอนุรักษ์พลังงาน กรมชลประทาน ไฟฟ้าเอกชน  
ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากราษฎรย้ายถิ่นฐาน)

คงเหลือ

• อยู่ในพื้นที่ปกติและอยู่ระหว่างรอจัดเข้าโครงการ

• อยู่ในพ้ืนท่ีหวงห้าม แต่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีอนุญาตให้เข้าดำาเนินการ 
ขยายเขตแล้ว

• อยู่ในพื้นที่หวงห้าม เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน พื้นที่ปกครอง
ราชการทหาร ฯลฯ ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เน่ืองจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ กฟภ.

ปี  
2560

(ครัวเรือน)

ปี  
2561

(ครัวเรือน)

ปี  
2562

(ครัวเรือน)

21,513,363
21,464,395

21,400,658
62,244

1,493

48,968
22,296

771

25,453

448

22,276,963
22,231,831

22,171,477
58,418

1,936

45,132
20,458

-

24,170

504

21,885,053
21,834,757

21,772,856
59,925

1,976

50,296
 23,559

436

25,794

507

115 กิโลโวลต์
33 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
220/380 โวลต์

113.465
122.362
86.697
186.119
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การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน จึงมุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการ 

ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการของ กฟภ. เป็นเรื่อง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เท่าเทียม” และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและประชาชน 
ที่ได้รับบริการ [103-1]

เน่ืองจากอันตรายจากไฟฟ้าน้ันก่อให้เกิดความเสียหายท้ังแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ. จึงคำานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสำาคัญโดยมีการสำารวจ ปรับปรุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมท้ังให้ความรู้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเร่ืองการใช้ไฟฟ้า 
อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากอันตรายของไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า [103-1]

• ลดอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารหรือขอข้อมูลแก่
ลูกค้าและประชาชน

• สร้างความตระหนักในเรื่องอันตรายของไฟฟ้าและ 
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าและประชาชน

• ประยุกต์ใช้ มอก. 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบ รวมถึง 
แก้ไขปรับปรุงการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง

• ปรบัปรงุแกไ้ขสายไฟทีอ่ยู่ใกลอ้าคารหรอืสิง่กอ่สรา้ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ.

• เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่
ลูกค้าและประชาชน

• ลดจำานวนอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จากระบบไฟฟา้ของ กฟภ.  
ต่อผู้ใช้ไฟ

เป้าหมาย [103-2]

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• เพ่ิมการให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA  
Call Center) ในภาษาเมียนมา กัมพูชา และมลายูจากเดิม 
ท่ีมีการให้บริการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• เผยแพร่ข้อมูลด้านการให้บริการไฟฟ้า เช่น การขอติดต้ัง 
มิเตอร์ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย  
ให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 24 ช่ัวโมง 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ PEA Smart Plus Application,  
Website www.pea.co.th และ Social Media 

• ปรับปรุงรูปแบบของ Website ให้พร้อมสำาหรับ 
ผู้ใช้งานทุกประเภท รวมถึงผู้ท่ีพิการทางสายตาและ
หูหนวก (Web Accessibility) เพ่ือให้ลูกค้าและ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง [former EU24]

• ปรับปรุงสำานักงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประกอบไปด้วยเกณฑ์ด้านกายภาพ ระบบ
ก่อนเข้าสู่จุดบริการ ระบบจุดให้บริการ และระบบ
สนับสนุนการให้บริการ เพ่ือพัฒนาการบริการให้มี
มาตรฐานย่ิงข้ึน

• กฟภ. ประเมินจุดเส่ียงท่ีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 โดยพบว่ากระบวนการทำางานท่ีมี
ความเส่ียงต่อคู่ค้าและผู้ใช้ไฟสูงคือการทำางานใกล้แนว
สายไฟฟ้า

• กำาหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินท้ังในด้านมาตรฐาน
การออกแบบ คุณภาพ รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ในการติดต้ังอุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบการส่ง 
และจำาหน่ายไฟฟ้าท้ังในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง การติดต้ังใหม่  
และการซ่อมแซมบำารุงรักษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของผลิตภัณฑ์และบริการท้ังหมด [416-1] เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้รับความปลอดภัย รวมท้ังได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ีดีมีคุณภาพ 

• กำาหนดแผนงานสำารวจ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงใกล้
อาคารหรือส่ิงก่อสร้าง ควบคู่กับแผนงานประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

• กำาหนดให้ทุกการไฟฟ้า (กฟฟ.) ตรวจสอบระยะห่าง
ระหว่างสายไฟฟ้ากับอาคารหรือส่ิงก่อสร้างให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานระยะห่างท่ีปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า 
รวมท้ังให้ทุก กฟฟ. เข้มงวดและหม่ันตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ท่ีดีของ กฟภ. โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อชุมชน

การบริหารจัดการ [103-2]
การบริหารจัดการ [103-2]

• คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และ 
บริการของลูกค้าอยู่ ท่ี  4 .4962 โดยคะแนน 
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ มีดังนี้
- การขอติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ 4.5271
- การขอขยายเขตระบบไฟฟ้าอยู่ที่ 4.3754
- การให้บริการมิเตอร์อยู่ที่ 4.3733
- การแจ้งค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.5387
- การชำาระค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.5746
- การแจ้งไฟฟ้าขัดข้องอยู่ที่ 4.3785
- การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอยู่ที่ 4.4107
- การจัดการข้อร้องเรียนอยู่ที่ 4.2610
- การให้บริการ Call Center อยู่ที่ 4.3287
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ที่ 4.4286

• กฟภ. มีสำานักงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สะสม ณ สิ้นปี 2562 
จำานวน 436 แห่ง โดยในปี 2562 มีสำานักงานที่ได้
รับรองมาตรฐานปี 2562-2564 จำานวน 149 แห่ง  
(ระดบัพืน้ฐาน 126 แหง่ และระดบักา้วหนา้ 23 แหง่)

• ดำาเนินการปรบัปรงุแกไ้ขสายไฟทีอ่ยู่ใกลอ้าคารหรอื
สิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จจำานวน 87 แห่ง จาก 116 แห่ง

 รายละเอยีดการดำาเนนิงานปรบัปรงุแกไ้ขสายไฟทีอ่ยู่
ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ กฟภ. สรุปได้ ดังนี้

• ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ 
กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟมีค่าเท่ากับ 0.0067 อยู่ในระดับ 5 
คิดเป็นร้อยละ 23.10 ของค่าเกณฑ์วัดระดับ 5

• รักษามาตรฐานในการไม่ทำาให้เกิดข้อร้องเรียนใน
เรื่องอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและการสื่อสาร
ข้อมูลที่ผิดพลาด • เร่งรัดดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้

อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของ 
กฟภ. ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

รายละเอียด จำานวน  
(แห่ง)

งบประมาณใน
การดำาเนินการ 

(บาท)

1. ดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว

87 6,916,693.96

2. อนุมัติงบประมาณแล้ว 
อยู่ระหว่างดำาเนินการ

7 3,239,141.34

3. จัดทำาแผนแล้ว  
รออนุมัติงบประมาณ

3 16,835,917.00

4. อยู่ระหว่างจัดทำาแผน 19 -

รวม 116 26,991,752.30

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]
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การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

106 107

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ 
การเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวลูกค้า

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  
(Cyber Security) ของ กฟภ. เป็นการดำาเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ กฟภ. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐาน 
ระดับสากล มีการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  
และให้พนักงาน กฟภ. มีความตระหนักถึงภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์และระบบสารสนเทศ ทำาให้การปฏิบัติภารกิจ 
ของ กฟภ. เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และสรา้งความเชือ่มัน่
ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนวา่ 
กฟภ. มีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ.การรักษา
ความปลอดภัยมัน่คงไซเบอร ์พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น [103-1]

• พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานและการขอ
การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 

• ดำาเนินการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อม
แจ้งเหตุผิดปกติให้ผู้เกี่ยวข้องดำาเนินการแก้ไข และ
รายงานให้ผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือรบัทราบและสัง่การ

• ส่งเสริมให้พนักงานทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 
ทุกระดับได้รับความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ และการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว 
ของลูกค้า

• ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สำาหรบั
โครงสร้างพื้นฐานสำาคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมสำานักงานใหญ่และ 12 เขต

• มีศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security 
Operation Center: SOC)

• สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์และระบบสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการเก็บ
รักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าให้กับ
พนักงานทุกระดับ

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• จดัใหม้โีครงสรา้งบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศทั้งในสำานักงานใหญ่และสำานักงานเขต 
เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานเปน็ไปตามวงจร PDCA รวมทัง้ 
จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ ยว ข้อง 
ให้สามารถปฏิบัติ ตามข้อกำ าหนดมาตรฐาน  
ISO/IEC 27001

• มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  
(Log Collection) และระบบวิเคราะห์การโจมตี
ทางไซเบอร์ (Security Information and Event  
Management: SIEM) รวมถึงการรายงานต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น

• จัดทำาและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (VDO Clip) ใน  
Theme ละเลย จำานวน 3 ชุด เพื่อเผยแพร่
ให้พนักงานรับรู้ และสร้างความตระหนักเรื่อง 
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดำาเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงานและ 
การใหบ้รกิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562 และ  
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย
ได้แต่งตั้งคณะทำางานบริการข้อมูล และนำาร่อง
การบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการบริหารและ
สนับสนุนลูกค้า

การบริหารจัดการ [103-2]

• มีหน่วยงานภายใน กฟภ. ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 จำานวน 6 แห่ง ได้แก่
- สำานักงานใหญ่ 
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 3 จังหวัดลพบุรี
- การไฟฟ้าภาคกลาง เขต 2 จังหวัดชลบุรี
- การไฟฟ้าภาคกลาง เขต 3 จังหวัดนครปฐม 

• ไม่มี ข้ อร้ อง เ รียน ท่ี เกี่ ย วข้ องกับการละ เมิ ด 
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการทำาข้อมูลลูกค้า 
สูญหาย [418-1]

• หน่วยงานภายใน กฟภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 ครอบคลุมทั้ง 12 เขต

• ประเมินและพัฒนาความสามารถในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการรวมศูนย์
เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (SOC) ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ

• จัดทำา e-Learning เพื่อให้พนักงาน กฟภ. ได้เรียนรู้  
ทำ าความเ ข้าใจ และสร้างความตระหนักถึง 
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สามารถวัดผลได้

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

108 109

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

ชุมชนและสังคมของเรา

กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการดำาเนินกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ซึ่งเป็น 
การดำาเนินงานรว่มกนัของคนในชมุชน จงึใหก้ารสนบัสนุนและ 
ส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้พลังงาน
ทดแทน ควบคู่กับการนำาแนวทางการดำาเนินงานตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ เพื่อ
ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ภายในชมุชนอันจะนำาไปสูก่ารพฒันาและส่งเสรมิคณุภาพชวีติ 
ของชุมชน สังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และใส่ใจใน 
การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล [103-1]

• ส่งเสริมให้เกิดแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วย
พลังงานทดแทน โดยสนับสนุนให้ชุมชนนำาพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในการประกอบกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายใน
ชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานในระยะยาว 

• ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อเสริม
ศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในชุมชนให้ปลอดภัย

• สนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำารงชีวิตแบบพอเพียง 
ด้วยการพัฒนาที่เน้นความสมดุลทุกมิติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูล 
การตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ตลอดจน 
การเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มและการพฒันาวสิาหกจิ
ชุมชนให้เข้มแข็ง

• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็โดย
ใช้ความเชี่ยวชาญของ กฟภ.

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• พฒันากระบวนการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder Engagement) กลุ่มชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม โดยจัดทำาเกณฑ์การคัดเลือก
ชุมชนสำาคัญที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจ 
ของ กฟภ. เพื่อให้การคัดเลือกและจัดลำาดับ 
ความสำาคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมทั้งจัดทำาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การเชิงพื้นที่เพื่อรองรับผลกระทบ

• กำาหนดให้ฝา่ยสงัคมและสิง่แวดล้อมและแผนกสงัคม 
และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้า (กฟฟ.) ในพื้นที่
ดำาเนินการ มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนองค์
ความรู้และการให้คำาปรึกษากับชุมชนด้านการ 
ใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานทดแทนและการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพของระบบไฟฟ้า ตลอดจนประเมินผลและ
ติดตามผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง [413-1]

การบริหารจัดการ [103-2]

• กฟภ. ไดด้ำาเนนิโครงการ PEA สง่เสรมิพลงังานทดแทน
เพ่ือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของ
ชุมชน โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน 
การประกอบกจิการของวสิาหกจิชุมชน เช่น โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย ์เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุการประกอบอาชพี 
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
ให้กับชุมชน ทำาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยโครงการ 
ดังกล่าวมีผู้รับผลประโยชน์จำานวน 1,378 ครัวเรือน 

• สดัสว่นของหนว่ยดำาเนนิงานทัง้หมดขององคก์รทีด่ำาเนนิ
กิจกรรม/โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 
5.33  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 เมื่อเทียบกับปี 2561) [413-1]

• ขยายผลนำาพลังงานทดแทนและต่อยอดนำาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มาสนับสนุนในการประกอบ
กิจการของวิสาหกิจชุมชนครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำาคัญทั้ง 12 พื้นที่ของสำานักงานการไฟฟ้าเขตทั่วประเทศ

• ขยายผลแพลตฟอร์มบริหารจัดการช่างไฟฟ้า หรือ PEA Care and Service Application เพื่อรองรับการให้บริการ
ทั่วประเทศภายในปี 2563

ปี 2560
(ราย)

ปี2561
(ราย)

ปี 2562
(ราย)

จำานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1,784 1,885 1,675

• กฟภ. ดำาเนินโครงการ 1 ตำาบล 1 ช่างไฟฟ้า มาตั้งแต่
ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน โดย
การสง่เสรมิการประกอบช่างไฟฟ้าของคนภายในชมุชน 
ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ แก้ไขระบบไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
ภายในครวัเรอืนไดอ้ยา่งถกูต้อง ปลอดภยัตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำาหนด พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในรายได้  
ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการดำาเนินโครงการ 
ดงักลา่วอยู่ในความรบัผดิชอบของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  
สำานักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด 
จำานวน 74 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กฟภ. 
โดยตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการ มีผู้รับ 
ผลประโยชน์สะสมในการได้รับการพัฒนาทักษะและ
สร้างอาชีพจำานวน 5,344 ราย

การวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงานในอนาคต [103-3]

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

110 111

Planet

การใช้ทรัพยากรและการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กฟภ. ตระหนักถึงความสำาคัญในเร่ืองการดูแล

สิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน

กระบวนการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก

การผลิตและบริการ โดยนำาหลักเกณฑ์การประเมิน

ประสทิธภิาพเชิงนเิวศเศรษฐกจิ (Eco-efficiency) เขา้มาใช้ 

เป็นเครื่องมือ เพ่ือช่วยบริหารจัดการให้องค์กรมีศักยภาพ 

ในการดำาเนินงานมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (103-1)

• ยกระดับศักยภาพในการดำาเนินงานขององค์กร ควบคู่
ไปกบัการมคีวามรบัผดิชอบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานขององค์กร 
อย่างต่อเนื่ องโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• กำาหนดปัจจัยความสำาเร็จ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. 7 ประการ ดังน้ี 
1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและ

การบริการ 
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ 
3) ลดการระบายสารพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
4) เสริมสร้างศักยภาพการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
6) เพ่ิมอายุของผลิตภัณฑ์ 
7) เพ่ิมระดับการให้บริการ

• กำาหนดแนวทางและแผนระยะกลางในการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เพ่ือลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบ 
ในการผลิตและการบริการ พร้อมท้ังปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง 
โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ [102-11]

การบริหารจัดการ [103-2]

• กฟภ. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งใบกำากับภาษี 
ค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทาง E-mail หรือเรียกว่าระบบ  
E-TAX เพื่อลดการจัดพิมพ์และจัดส่งใบกำากับภาษี 
ค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายท่ีจะ 
ลดการใช้กระดาษ Thermal ปีละ 5,000 ม้วน หรือ
คิดเป็น 1,000,000 ฉบับ/ปี พร้อมทั้งนำาระบบ 
ออกใช้งานภายในเดือนกันยายน 2562 แต่เนื่องจาก
ข้อจำากัดด้านระบบสารสนเทศ จึงได้เลื่อนกำาหนด 
การนำาระบบออกใช้งานเป็นเดือนมกราคม 2563

• กฟภ. มีแผนดำาเนินการเปล่ียนระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิด Fixed Speed เป็นเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิด Inverter ท่ีใช้สารทำาความเย็น  
R - 32  ซึ่ ง มี คุณสมบั ติ ไ ม่ ทำ า ล ายชั้ น โ อโ ซน  
และส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยกว่า 
สารทำาความเย็น R410A ถึง 3 เท่า และยังให้ 
ประสิทธิภาพการทำาความเย็นมากกว่า R22 ถึง 
ร้อยละ 60 โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงาน 
ในปี 2563 ให้ได้ 10.28 ล้านหน่วย (GWh) 

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]



การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(กฟภ.)

รายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2562

112 113

วัสดุไม่หมุนเวียนที่ใช้ไป

นำ้ามันดีเซล 
ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟภ.

ลิตร

11,849,400 12,007,362 13,290,417 วัตถุดิบ

จัดหาจาก 
ผู้ส่งมอบภายนอก

นำา้มันดีเซลในการใช้ 
ยานพาหนะ

20,617,061 20,442,645 21,167,266 วัสดุที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการ

นำา้มันหม้อแปลง 439,800 973,200 670,218 ชิ้นส่วน
ประกอบ

สาร SF6  
(Sulphur Hexafluoride)

กิโลกรัม

1,089.80 978.60 560.00 ชิ้นส่วน
ประกอบ

จัดหาจาก 
ผู้ส่งมอบภายนอก

R-22 3,685.85 2,985.72 2,037.62

วัสดุที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการ

R-501 5.00 0.00 0.00

R-12 7.00 0.00 27.00

R-123 181.44 0.00 0.00

R-134a 155.90 8.30 153.00

R-32 8.00 17.70 149.00

R-410A 90.00 30.00 387.00

เสาไฟฟ้าคอนกรีตผลิตเอง

ต้น*
ไม่มี 

การเก็บข้อมูล

1,712 1,170
ชิ้นส่วน
ประกอบ

จัดหาจากภายใน
องค์กร

เสาไฟฟ้าคอนกรีตจัดซื้อ 18,015 14,786 จัดหาจาก 
ผู้ส่งมอบภายนอก

วัสดุหมุนเวียนที่ใช้ไป

กระดาษ A4 
(2.496 กิโลกรัม/รีม)

กิโลกรัม

702,596.54 543,189.50 323,808.58

วัสดุที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการ

จัดหาจาก 
ผู้ส่งมอบภายนอกกระดาษความร้อน  

(Thermal) 
(0.005599 กิโลกรัม/ฉบับ)

74,906.80 107,099.46 214,398.81

นำ้าประปา ลูกบาศก์ 
เมตร

ไม่มี 
การเก็บข้อมูล

1,159,986.44 1,268,641.00 วัสดุที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการ

จัดหาจาก 
ผู้ส่งมอบภายนอก

การส่งเสริมคู่ค้าสู่ความยั่งยืน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฟภ. 

จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้าด้านส่ิงแวดล้อมขึ้น และนำามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาดำาเนินงานร่วมกับ 
คู่ค้า โดยหลกัเกณฑด์งักลา่วจะชว่ยส่งเสรมิให้คู่ค้าปรบัปรงุการดำาเนนิงานให้คำานงึถงึสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก และนำาไปสู่การทำาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ต่อไป [103-1]

• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าที่ผลิตพัสดุที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• พฒันาและยกระดบัคู่ค้าสูก่ารดำาเนินงานอย่างย่ังยืน

เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• กฟภ. กำาหนดหลกัเกณฑ์การใช้เกณฑร์าคาประกอบ
เกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำาหนดให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว 
(Green Label) หรอืผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโรงงานที่ได้
รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมาตรฐาน 
ISO 14001 เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเกณฑ์ด้าน
ประสิทธิภาพ [102-11]

การบริหารจัดการ [103-2]

• จัดทำาหลักเกณฑ์การใช้ เกณฑ์ราคาประกอบ
เกณฑ์ อื่ น ใ นก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ขอ ง  กฟภ .  
(Price-performance) รวมจำานวน 9 รายการ ไดแ้ก ่
หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด
ชนิด SF6 (RCS) ลูกถ้วย รีโคลสเซอร์ มิเตอร์ 1 เฟส  
ดิสคอนเนคต้ิงสวิตช์ ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาต์  
และกับดักฟ้าผ่า (ล่อฟ้า) โดยมีคู่ค้า/ผู้ส่งมอบขอ 
ข้ึนทะเบยีนผลติภณัฑดั์งกล่าว ซึง่ไดร้บัการคดักรอง 
โดยใช้หลั ก เกณฑ์ทางสิ่ งแวดล้ อมมี จำ านวน  
26 ราย [308-2]

• สำารวจ ทบทวน พร้อมท้ังจัดทำาหลักเกณฑ์การใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ กฟภ. ให้ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหลัก
จำานวน 11 รายการ

หมายเหตุ : *เสาไฟฟ้าคอนกรีตที่มีการใช้งานอยู่มีหลายขนาดและยังมิได้ทำาการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยการวัดนำ้าหนัก

รายการวัสดุที่ใช้ในการผลิตและบริการ [301-1]

หน่วยวัด ระบุที่มา 
ของวัสดุ

ประเภท 
วัสดุ

ปี  
2560

ปี  
2561

ปี  
2562

จำานวนรวมของวัสดุที่ใช้

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุง 
การดำาเนินงานในอนาคต [103-3]
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114 115

หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมที่องค์กรใช้ในการคัดกรอง

หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 3 

พัสดุที่มีความสำาคัญต่อระบบ
ไฟฟ้าน้อย ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้งใช้
งานแล้ว หากพัสดุดังกล่าวเกิด
การชำารุด จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและความเช่ือถือได้
ของระบบไฟฟ้าน้อย

ประเภทพัสดุที่ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 
แบ่งตามความสำาคัญต่อระบบไฟฟ้าได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1

พัสดุ ท่ีมีความสำาคัญต่อระบบ 
ไฟฟ้าสูง ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้ง 
ใชง้านแลว้ หากพัสดดุงักลา่วเกดิ 
การชำารุด จะกระทบต่อการสูญเสีย 
รายได้โดยตรง หรือมีมูลค่า
ความเสียหายมาก ส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงและความเชื่อถือ 
ได้ของระบบไฟฟ้าสูง เช่น ทำาให้
เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
หรือเป็นเวลานาน และใช้เวลา
ในการ ซ่อมหรือ เปลี่ ยน เป็น 
เวลานาน เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 

พัสดุที่มีความสำาคัญต่อระบบ 
ไ ฟ ฟ้ า ป า น ก ล า ง  ไ ด้ แ ก่   
พัสดุท่ีติดตั้งใช้งานแล้ว หาก
พัสดุดั งก ล่าวเ กิดการชำ า รุด  
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
และความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้าปานกลาง เช่น ทำาให้เกิด
ไฟฟ้าดับเฉพาะบางพ้ืนที่ เป็น
ระยะเวลาสั้นๆ เป็นต้น

1

2

3

คะแนนรวม 
 100 %

คะแนนรวม  
100 %

คะแนนรวม  
100 %

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น 
สำาหรับพัสดุแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์
ราคาและเกณฑ์ประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 2

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์
ราคาและเกณฑ์ประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 3

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์
ราคาและเกณฑ์ประสิทธิภาพ

เกณฑ์ 
ด้านราคา (%)

40

เกณฑ์ด้าน 
ประสิทธิภาพ (%)

 60

เกณฑ์ 
ด้านราคา (%)

60

เกณฑ์ด้าน 
ประสิทธิภาพ (%)

 40

เกณฑ์ 
ด้านราคา (%)

80

เกณฑ์ด้าน 
ประสิทธิภาพ (%)

 20

รายละเอียดเกณฑ์อื่นที่ใช้ประกอบเกณฑ์ราคา

3.1 เกณฑ์ด้านเทคนิคบังคับประกอบด้วย

3.2 เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพประกอบด้วย

(1) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดทางเทคนิคของ กฟภ.

(2) ผลติภัณฑท์ีเ่สนอต้องผลติจากโรงงานที่ไดร้บัรองระบบคณุภาพ
ของกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 หากผลิตภัณฑ์
ที่เสนอไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคบังคับข้อใดข้อหนึ่ง  กฟภ. จะ
ไม่พิจารณาจัดซื้อ โดยไม่พิจารณาให้คะแนนทั้งด้านราคาและ
ด้านประสิทธิภาพ

(1) ข้อมูลการชำารุดย้อนหลัง
อ้างอิงจากข้อมูลการชำารุด
รายผลติภณัฑจ์ากฐานข้อมลู
ที ่กฟภ. ไดจ้ดัทำาไวเ้ปน็ระยะ
เวลาย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน 
(เช่น การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ใน ปี 2561 จะใช้ ข้อมูล 
การชำารุดปี 2560, ปี 2559 และ
ปี 2558 มาคิดเป็นคะแนน) 

(2) เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ 
ใ บ อ นุ ญ า ต แ ส ด ง
เค ร่ื อ งหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือได้รับการจดทะเบียน
กับกระทรวงอุตสาหกรรม

(3) เ ป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ รั บ 
ก าร รั บ ร อ งม าตรฐ าน 
ฉลากเขียว (Green Label) 
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
จ า ก โ ร ง ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ 
การรับรองระบบการจัดการ 
สิ่ ง แ วดล้ อมมาตรฐาน  
ISO 14001

(5) เ ป็ น ผ ลิ ต ภัณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ 
การข้ึนทะเบียนกับ กฟภ. 
(PEA Product Acceptance  
หรือ Product Lists สำาหรับ
งานจ้างเหมากอ่สร้างสถานี
ไฟฟ้า) หรือกระบวนการ
รับรองอื่นที่  กฟภ. ได้
กำาหนดขึ้น

(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกหัวข้อ
การทดสอบประจำาที่ กฟภ. กำาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์นี ้
เปน็รายอปุกรณ ์หรอืเปน็ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยโรงงานที่ไดร้บัการรบัรอง
กระบวนการทดสอบประจำา หรอืไดร้บัการรบัรองหนว่ยทดสอบเครือขา่ย 
จาก กฟภ.
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ถึงแม้จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค แต่ “เรา” พร้อมเคียงข้างและสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อมุ่งไปสู่ 
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบ ด้วยการบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด 
และมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements

17, 128

102-46 Defining report content 
and topic boundaries

52-62

102-47 List of material topics 49, 50-51

102-48 Restatements of information 128

102-49 Changes in reporting 48

102-50 Reporting period 128

102-51 Date of most recent report 128

102-52 Reporting cycle 128

102-53 Contact point for  
questions regarding the report

128

102-54 Claims of reporting in  
accordance with the GRI  
standards

118, 128

102-55 GRI content index 118-125

102-56 External assurance 126-127, 128

Material Topics

Economic Performance

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary

31, 42, 66

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 31-33, 42-46,  
50-52, 66-67

103-3 Evaluation of the  
management approach

31-33, 43, 45, 52, 67

GRI 201:
Economic 
Performance
2016

201-1 Direct economic value  
generated and distributed

67 SDG 8, SDG 9

201-3 Defined benefit plan 
obligations and other retirement 
plans

94

Indirect Economic Impacts

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary

42, 68

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
53, 68-69

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 53, 69

GRI 203:
Indirect 
Economic 
Impacts
2016

203-1 Infrastructure investments 
and services supported

69 SDG 5, SDG 9, 
SDG 11

203-2 Significant indirect  
economic impacts

69 SDG 1, SDG 3, 
SDG 8

Procurement Practices

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

42, 70

103-2 The management 
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
53, 71

103-3 Evaluation of  
the management approach

43, 45, 53, 71

GRI Content Index (102-55)

GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102:
General 
Disclosures 
2016

102-1 Name of the organization 14

102-2 Activities, brands, products, 
and services

14

102-3 Location of headquarters 18

102-4 Location of operations 18

102-5 Ownership and legal form 14

102-6 Markets served 18

102-7 Scale of organization 18-19, 67

102-8 Information on employees 
and other workers

90-91 SDG 8

102-9 Supply chain 16-17

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

15, 18

102-11 Precautionary principle  
or approach

111, 113

102-12 External initiatives 19

102-13 Membership of associations 19

102-14 Statement from senior 
decision-maker

4-5

102-15 Key impacts, risks,  
and opportunities

30, 32-33

102-16 Values, principles,  
standards, and norms of behavior

20, 31 SDG 16

102-18 Governance structure 15

102-19 Delegating authority 47

102-25 Conflicts of interest 21 SDG 16

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

47

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

28

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

48

102-40 List of stakeholder groups 38, 40

102-41 Collective bargaining 
agreements

89 SDG 8

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

38

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

38, 40

102-44 Key topics and concerns 
raised

38, 40

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option [102-54].
• For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for Disclosures 

102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.
• For the SDG Mapping Sevice, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are appropriate mapped against the SDGs.
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GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

GRI 204:
Procurement 
Practices 
2016

204-1 Proportion of spending on 
local suppliers

71 SDG 8

Anti-corruption

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

20, 42

103-2 The management  
approach and its components

20-21, 24-27, 42-46,  
50-52

103-3 Evaluation of the  
management approach

21, 23, 43, 45, 52

GRI 205:
Anti-corruption
2016

205-2 Communication and  
training about anti-corruption 
policies and procedures

22-23 Total number 
and percentage 
of employees 
that the 
organization’s 
anti-corruption 
policies and 
procedures 
have been 
communicated 
to, and received 
training on 
anti-corruption, 
broken down 
by employee 
category.

Information 
unavailable

Improving the 
data collection 
process.  
The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period.

SDG 16

205-3 Confirmed incidents of 
corruption and actions taken

23 SDG 16

Materials

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

42, 110

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
62, 110-111

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 62, 111

GRI 301:
Materials 
2016

301-1 Materials used by weight 
or volume

112 SDG 8, SDG 12

Supplier Environmental Assessment

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

42, 113

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
62, 113

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 62, 113

GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

GRI 308:
Supplier  
Environmental 
Assessment 
2016

308-2 Negative 
environmental impacts  
in the supply chain and  
actions taken

113 Number of 
suppliers  
identified 
as having 
significant actual 
and potential 
negative 
environmental 
impacts.

Percentage 
of suppliers 
identified 
as having 
significant actual 
and potential 
negative 
environmental 
impacts 
with which 
improvements 
were agreed 
upon as a result 
of assessment 
and which 
relationships 
were terminated 
as a result of 
assessment,  
and why.

Information 
unavailable

Improving the 
data collection 
process.  
The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period.

Employment

GRI 103:
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 88

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
57, 88-89

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 57, 89

GRI 401:
Employment 
2016

401-1 New employee hires 
and employee turnover

92-93 SDG 5, SDG 8

401-3 Parental leave 93 SDG 5, SDG 8

Occupational Health and Safety

GRI 103:
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 98

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
58, 98-99

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 58, 99

GRI 403:
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and 
safety management system

90, 98 SDG 8

403-2 Hazard identification, 
risk assessment, and incident  
investigation

98-99 A description
of the policies 
and processes for 
workers to remove 
themselves from 
work situations 
that they believe 
could cause injury 
or ill health, and 
an explanation of 
how workers are 
protected against 
reprisals.

Information 
unavailable

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

SDG 8
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GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

403-3 Occupational health 
services

99 SDG 8

403-4 Worker participation,  
consultation, and communication  
on occupational health and 
safety

98-99 SDG 8, SDG 16

403-5 Worker training on  
occupational health and safety

98 SDG 8

403-6 Promotion of worker health 99 SDG 3

403-7 Prevention and mitigation 
of occupational health and  
safety impacts directly linked  
by business relationships

98 SDG 8

403-8 Workers covered by an 
occupational health and safety 
management system

99 SDG 8

403-9 Work-related injuries 100 SDG 3, SDG 8,  
SDG 16

Training and Education

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 95

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51, 
58, 95

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 58, 96

GRI 404:
Training and 
Education
2016

404-1 Average hours of training 
per year per employee

96 Average hours 
of training 
that the 
organization’s 
employees 
have 
undertaken 
during the 
reporting 
period, by 
employee 
category.

Information 
unavailable

Improving the 
data collection 
process.  
The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period.

SDG 4, SDG 5,  
SDG 8

404-2 Programs for upgrading 
employee skills and transition 
assistance programs

97 SDG 8

404-3 Percentage of employees 
receiving regular performance  
and career development reviews

96 SDG 5, SDG 8

Non-discrimination

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 88

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51, 
57, 88-89

103-3 Evaluation of the 
management approach

43, 45, 57, 89

GRI 406:
Non-discrimination
2016

406-1 Incident of  
discrimination and corrective 
actions taken

89 SDG 5, SDG 8

GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

Local Communities

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 108

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51, 
61, 108

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 61, 109

GRI 413: 
Local  
Communities
2016

413-1 Operations with local 
community engagement,  
impact assessments, and  
development programs

108-109

Customer Health and Safety

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 105

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
60, 105

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 60, 105

GRI 416:
Customer Health 
and Safety 2016

416-1 Assessment of the 
health and safety impacts of 
product and service categories

105

Customer Privacy

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 106

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
61, 106-107

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 61, 107

GRI 418:
Customer  
Privacy 
2016

418-1 Substantiated  
complaints concerning  
breaches of customer privacy 
and losses of customer data

107 SDG 16

Socioeconomic Compliance

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its 
boundary

20, 42

103-2 The management  
approach and its components

20-21, 24-27, 42-46,  
50-51, 56

103-3 Evaluation of the 
management approach

21-23, 43, 45, 56

GRI 419:
Socioeconomic 
Compliance
2016

419-1 Non-compliance with 
laws and regulations in the 
social and economic area

23 SDG 16
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Electric Utilities (EU) - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้าตามกรอบการรายงาน GRI

Electric Utilities (EU) - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้าตามกรอบการรายงาน GRI

GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

Availability and Reliability

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 72

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
54, 72-73

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 54, 73

Electric Utilities 
(EU)-Specific 
Information 
Disclosure 
of Electric 
Utilities Sector 
according to 
GRI

Management approach to 
ensure short and long-term 
electricity availability and 
reliability (former EU6)

74-75 SDG 7

EU10 Planned capacity against 
projected electricity demand 
over the long-term, broken 
down by energy source and 
regulatory regime 

76-79 SDG 7

Demand-Side Management

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 72

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51, 
54, 72-73

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 54, 73

Electric Utilities 
(EU)-Specific 
Information 
Disclosure  
of Electric 
Utilities Sector 
according to 
GRI

Demand-side management  
programs including residential, 
commercial, institutional and 
industrial programs  
(former EU7)

80-81 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 13

Research and Development

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 82

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51, 
55, 82

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 55, 82

Electric Utilities 
(EU)-Specific 
Information 
Disclosure  
of Electric 
Utilities Sector 
according to 
GRI

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

83 SDG 7, SDG 9, 
SDG 17

System Efficiency

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 72

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51, 
55, 72-73

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 55, 73

Electric Utilities 
(EU)-Specific 
Information 
Disclosure 
of Electric 
Utilities Sector 
according to 
GRI

EU12 Transmission and  
distribution losses as  
a percentage of total energy

79 SDG 7, SDG 8,  
SDG 12, SDG 
13, 
SDG 14

GRI  
Standard

Disclosure Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission SDG 
Linkage to 
Disclosure

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

Disaster/Emergency Planning and Response

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

34, 42

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 29, 34, 42-46,  
50-51, 56

103-3 Evaluation of the  
management approach

35, 43, 45, 56

Electric Utilities  
(EU)-Specific 
Information 
Disclosure 
of Electric 
Utilities Sector 
according to 
GRI

Contingency planning  
measures, disaster/emergency 
management plan and training 
programs, and recovery/ 
restoration plans (former EU21)

34-35
https://www.pea.
co.th/en/About-PEA/
Business-Continuity- 
Management

SDG 1, SDG 11

Access

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 101

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51, 
59, 101

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 59, 101

Electric Utilities  
(EU)-Specific 
Information 
Disclosure 
of Electric 
Utilities Sector 
according to 
GRI

Programs, including those in 
partnership with government, 
to improve or maintain access 
to electricity and customer 
support services (former EU23)

101, 103 SDG 1, SDG 7

EU28 Power outage frequency 73, 102 SDG 1, SDG 7

EU29 Average power outage 
duration

73, 102 SDG 1, SDG 7

Provision of Information

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 104

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
59, 104

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 59, 104

Electric Utilities  
(EU)-Specific 
Information 
Disclosure 
of Electric 
Utilities Sector 
according to 
GRI

Practices to address language, 
cultural, low literacy and  
disability related barriers to 
access and safely use electricity 
and customer support services 
(former EU24)

104 SDG 1, SDG 7

Cyber Security

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the  
material topic and its boundary

42, 106

103-2 The management  
approach and its components

24-27, 42-46, 50-51,  
60, 106-107

103-3 Evaluation of the  
management approach

43, 45, 60, 107

https://www.pea.co.th/en/About-PEA/Business-Continuity-Management
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Assurance Statement 
To Provincial Electricity Authority on the Sustainability Report 2019 
  

 

Provincial Electricity Authority or PEA requested the 
Foundation for Thailand Rural Reconstruction 
Movement under Royal Patronage by the Thaipat 
Institute to carried out an assurance engagement 
response to the Sustainability Report 2019. 
 
Criteria for report preparation  

• GRI Sustainability Reporting Standards, in accordance 
with the Standards using ‘Core’ option. 
 

Criteria for assurance standards 

• The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 2008). 
 
Addressee  
The intended users of this assurance statement are 
the management of PEA and its associated 
stakeholders. 
 
Scope of Assurance 
The scope of this assurance engagement based on 
Type 1, Accountability Principles: evaluation of 
adherence to the AA1000 Accountability Principles 
and to the GRI Sustainability Reporting Standards in 
accordance with ‘Core’ option. The scope of this 
assurance engagement does not provide conclusions 
on the reliability of the performance information. 
 
Disclosures Covered  
The assurance engagement is based on information 
that is publicly disclosed on the Sustainability Report 
2019 of PEA for the year ended 31 December 2019.  
 
Methodology  
We carried out Type 1 moderate assurance in 
accordance with AA1000AS. The Type 1 engagement 
requires us to report on the nature and extent of 
adherence to AA1000 APS. To achieve moderate level 
assurance, we have used the criteria in AA1000AS to 
evaluate adherence to AA1000APS. We undertook 
the following procedures:  
• Reviewed the policies, practices, management 

systems and processes and performance 

information to be included within the Sustainability 
Report 2019 of PEA. 

• Analyzed information on performance provided in 
the Sustainability Report 2019 of PEA as a source of 
evidence to evaluate adherence to the principles 
and guidelines. 

• Inquired the processes PEA undertaken to adhere 
to the principles of inclusivity, materiality and 
responsiveness. 

• Assessed the extent to which PEA has applied the 
GRI Reporting Standards including the Reporting 
Principles and GRI Electric Utilities Sector 
Disclosures.  

• Provided observations/recommendations to PEA in 
accordance with the Scope of Assurance based on 
defined criteria. 

 
Findings and Conclusions 
• Based on the scope of assurance using the 

AA1000AS (2008), we conclude that PEA has 
applied processes and procedures that adhere with 
the principles of inclusivity, materiality and 
responsiveness as set out in the AA1000APS (2008); 
and 

• Based on the scope of assurance using the GRI 
Reporting Standards, we conclude that PEA has 
followed Reporting Principles and Standard 
Disclosures in a reasonable and balanced 
presentation of information and consideration of 
underlying processes for preparing the report. 

 
Observations and Recommendations 
Nothing came to our attention which caused us to 
believe that the Sustainability Report 2019 of PEA did 
not adhere to the Principles. To improve future 
reporting of Sustainability in accordance with 
AA1000APS, we have made following observations: 
 

Inclusivity: The report demonstrates the stakeholder 
identification, various channels of stakeholder 
engagements, stakeholder expectations, practices to 
stakeholders as well as disclosures which show 
sustainability performance results of those actions. 
However, PEA should establish ways for stakeholders 

to be involved in decisions that will improve 
sustainability performances. 
 

Materiality: The report clearly illustrates its defining 
report content process on materiality principle 
according to GRI standards. Also, the assessment 
process, and the linkage to relevant Sustainable 
Development Goals (SDGs). 
 

Responsiveness: The report demonstrates its intensive 
response on the material topics in relating to PEA 
sustainable development strategies – Performance-
People-Planet with corresponding targets, 
management approach and topic-specific 
disclosures.  
 

To improve future sustainability reporting in relation 
to GRI Reporting Standards, we have made the 
following observations: 
 

PEA has in place the underlying processes for 
preparing the report content indicated on Standard 
Disclosures including GRI G4 Electric Utilities Sector 
Disclosures. It is observed that PEA has room to 
improve on principles for ensuring report content 
and quality, such as balance and comparability. 
 

In addition to the recommendations, there are a 
number of suggestions: 
• Performance on indirect economic impacts 

should be indicated specific communities or 
local economies impacted by PEA’s 
infrastructure investments and services 
supported. 

• Performance on anti-corruption shall be 
indicated total number and percentage of 
employees that PEA’s anti-corruption policies 
and procedures have been communicated and 
received training on anti-corruption, broken 
down by employee category. 

• Performance on supplier environmental 
assessment shall be indicated number of 
suppliers who having significant 
actual/potential negative environmental 
impacts, percentage of those suppliers which 
improvements were agreed upon and 
percentage of those suppliers which 
relationships were terminated as a result of 
assessment.  

• Performance on occupational health and safety 
shall be indicated the policies and processes for 
workers to remove themselves from work 
situations that they believe could cause injury 
or ill health, and the explanation of how 
workers are protected against reprisals. 

• Performance on training and education shall be 
indicated in term of average hours of training 
that PEA’s employees have undertaken during 
the reporting period by employee category. 

• Performance on local communities shall be 
indicated percentage of operations with 
implemented local community engagement, 
impact assessments, and/or development 
programs. 

 
Competencies and Experiences 
Thaipat Institute is a public organization established in 1999 
with its roles in researching, training, and consulting in 
corporate responsibility and sustainability practices. Thaipat 
Institute is an AA1000AS (2008) Licensed Providers granted 
by AccountAbility, the creator and proprietor of the AA1000 
Assurance Standard. In 2010, Thaipat Institute has become 
the first GRI Organizational Stakeholder in Thailand and has 
been certified as GRI training partner in Thailand since 2013. 
Our team has the relevant professional and technical  
competencies and experience in corporate responsibility 
and sustainability for several years.  

 
 
 

For Thaipat Institute 
 

 
 

By Veraya Preeyapan 
 
Bangkok 
7 Aug 2020 
 
 

 
 

Assurance Statement (102-56)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
ติดตามการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 

ของ กฟภ. ได้ที่

www.sustainability.pea.co.th

ที่มาของรายงาน [102-48]

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2562 นับเป็นฉบับที่ 3  
ต่อจากรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2560 [102-51] ที่ กฟภ.  
จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards  
เพื่ อ เปิดเผยผลการดำา เ นินงานประจำาปีขององค์กร 
ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม โดยมรีอบการรายงาน 
แบบรายปี [102-52] ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2562 [102-50] และใช้แนวทางการรายงานตาม GRI Standards  
และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า (Electric Utilities: EU) ขององค์การ 
แห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting 
Initiative: GRI) ตามเกณฑร์ะดบัการเปดิเผยขอ้มลูแบบหลกั 
(Core Option) [102-54]

นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน กฟภ. ได้เชื่อมโยงการดำาเนินงานเข้ากับ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ข้อ (Sustainable Development  
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และรวบรวม 
มาแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย

ขอบเขตของรายงาน [102-45]

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลและ
ผลกระทบจากการดำาเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ 
กฟภ. โดยมขีอบเขตการรายงานครอบคลุมทัง้สำานักงานใหญ่
และส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวมบริษัทในเครือ

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน [102-56]

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ.  
มีบทบาทในการติดตาม ให้คำาแนะนำา พร้อมท้ังให้ความเห็นชอบ 
และตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูสำาคญัในรายงานฉบบันี ้ 
เพื่อให้เนื้อหาของรายงานมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้จัดให้มีการตรวจรับรองรายงานจาก

หน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดทำา
รายงาน (External Assurance) เพือ่เพิม่ความนา่เชือ่ถอืและ
โปร่งใส สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของมาตรฐาน
การรายงานสากล GRI Standards 

การยกระดับคุณภาพของการจัดทำา
รายงาน

กฟภ. เปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส่้วนเสยีทกุกลุม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการพัฒนาความย่ังยืน
ประจำาปีไดผ้า่นทางแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูอ่้าน โดย
ความคิดเห็นดังกล่าว กฟภ. จะนำามาใช้พัฒนาและยกระดับ
การจัดทำารายงานการพัฒนาความย่ังยืนฉบับถัดไป เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสอบถามข้อมูล [102-53]

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพ่ิมเติม สามารถติดต่อ 
ฝ่ายสังคมและส่ิงแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำานักงานใหญ่  
อาคาร LED เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
E-mail: analysis.csr@pea.co.th 
โทรศัพท์ 0 2590 9916 โทรสาร 0 2590 9919

แบบสำารวจความคิดเห็น  
รายงานความยั่งยืน 

ประจำาปี 2562 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สแกนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์

http://www.sustainability.pea.co.th
https://forms.gle/VEpPy54Q6yPyVxYN6


Call Center : 1129
https://www.pea.co.th/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำานักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0 2590 9916
โทรสาร 0 2590 9919

https://www.pea.co.th



