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ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6
แห่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ทศวรรษที่ 2 (ปี 2514-2523)

(ปี 2427-2502)

เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท
เร่งดำ�เนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนอง
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วยการจัดแผนงานโครงการ
สำ�คัญ ได้แก่
• โครงการเร่ ง รั ด พั ฒ นาไฟฟ้ า ชนบทเพื่ อ จ่ า ยไฟให้ ห มู่ บ้ า น
ทั่วประเทศภายใน 15 ปี
• โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำ�บลเพือ่ เร่งจ่ายไฟให้หมูบ่ า้ นภายใน 6 ปี
• จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้า
จำ�นวนร้อยละ 30 เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น
ทำ�ให้หมูบ่ า้ นในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 เมือ่
ปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 1 (ปี 2503-2513)

ทศวรรษที่ 3 (ปี 2524-2533)

ประเทศไทยมี ไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย
ผู้ให้กำ�เนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าทีก่ รมทหารหน้า ซึง่ เป็นทีต่ งั้
กระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน
สำ � หรั บ กิ จ การไฟฟ้ า ในส่ ว นภู มิ ภ าคเริ่ ม ต้ น อย่ า งเป็ น
ทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาล
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างไฟฟ้า
เทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำ�หน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็น
แห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ
กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำ�ดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน
ได้ รั บ การสถาปนาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมาดำ�เนินการ มีการไฟฟ้าอยูใ่ นความรับผิดชอบ
200 แห่ง มีกำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี
ในทศวรรษแรกของการก่อตัง้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคนับว่ามี
การดำ�เนินงานทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างดี โดยได้รบั การยกย่อง
ให้เป็นรัฐวิสาหกิจชัน้ 1 ในปี 2513 ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นอยู่ในระดับ
แนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ธุรกิจของ กฟภ.

ทศวรรษที่ 4 (ปี 2534-2543)

นำ�เทคโนโลยีชน้ั สูงมาพัฒนามาตรฐานการบริการ
ระดับสากล
มุ่งเน้นดำ�เนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่กระจายไปยังชนบท และส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออกและพืน้ ที่
ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพ
ความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วย
การบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำ�วิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility
มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการ
สู่ อ งค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ ด้ า นธุ ร กิ จ พลั ง งานไฟฟ้ า เพื่ อ ตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสูส่ งั คมและสิง่ แวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พร้อมขับเคลือ่ นองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility
ด้วยกลยุทธ์ด�ำ เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสูป่ ที ี่ 60
ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทัน สมัยด้วย
นวัตกรรมดิจทิ ลั และการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาระบบไฟฟ้า
ทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ �ำ คัญในการขับเคลือ่ นประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ทศวรรษที่ 5 (ปี 2544-2553)

ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
เสริมระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำ�หรับรองรับ
การขยายตัวการใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบ
จำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่น เปลี่ยนระบบ
แรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซล
ก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำ�หน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์
ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยัง
เกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวาง
สายเคเบิ ล ใต้ นํ้ า ครั้ ง แรกในประเทศไทย และเริ่ ม พั ฒ นา
นำ � ทรั พ ยากรพลั ง งานธรรมชาติ เช่ น พลั ง งานนํ้ า และ
แสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ทศวรรษที่ 6 (ปี 2554-ปัจจุบัน)

พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน
ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำ�เนินงานด้านบริการ
การเพิม่ ประสิทธิภาพความมัน่ คงของระบบจำ�หน่ายด้วยวิทยาการ
และเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็น
กลุม่ ธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำ�หน่ายและบริการ รวมทัง้
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
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สารผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

005

[102-14]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ Provincial Electricity Authority (PEA) ดำ�เนินงาน

ภายใต้นโยบายการบริหาร KEEN 14 สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำ�ทุนมนุษย์ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ในการดำ � เนิ น งาน เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านให้ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง และมุ่ ง เน้ น การปรั บ ตั ว เข้ า สู่
การเป็นองค์กร “Digital Utility” โดยในปี 2562 กฟภ. ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้วย 5 เป้าหมายหลัก และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ (Key Change) เพื่อส่งต่อประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation) โดยการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว ได้แก่ โครงการเพิม่ ความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) และโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำ�หรับเมืองใหญ่เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
การเชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) โดยการให้บริการที่ดีและมีรูปแบบการให้บริการ
ใหม่ๆ ที่สะดวกในการใช้งาน และรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ได้แก่ การสื่อสารผ่านช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล
(Social Media) และโครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร (PEA Smart Plus Application)
การปรับเปลีย่ นสูอ่ งค์กรสมัยใหม่ (Next Generation Enterprise) โดยการปรับปรุงข้อมูลจำ�นวนมากทีก่ ระจัดกระจาย
อยูท่ วั่ องค์กรให้เป็นระเบียบและอยู่ในรูปแบบดิจทิ ลั ทัง้ หมด เพือ่ รองรับการบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบในอนาคต ได้แก่ ระบบ
ติดตามผลการดำ�เนินงานตัวชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ (Corporate Data Center: CDC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์
การเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต (Workforce of the Future) โดยการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงเหตุผล
ในการปรับตัวและการปรับวิธีคิด เพิ่มทักษะให้กับพนักงานให้เชี่ยวชาญการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
แผนงานเสริมสร้างค่านิยมโดยผู้บริหารระดับสูง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (CG-eSYSTEM) และการจัดตั้ง PEA Innovation Hub
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) โดยการพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายดิจิทัล เพื่อรองรับการดำ�เนินงาน
ในอนาคต ได้แก่ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV & Charging Station) และโครงการ
ตรวจสอบและบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า (Advanced Patrolling System Application)
นอกจากการดำ�เนินงานดังกล่าว กฟภ. ยังให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานตามกรอบด้านความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอันเป็นพื้นฐานสำ�คัญ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จึงได้ศกึ ษาความต้องการและกำ�หนดกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนขึน้ เพือ่ ให้องค์กรมีทศิ ทางเชิงกลยุทธ์ทช่ี ดั เจนสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ด้านความยัง่ ยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยทิศทางเชิงกลยุทธ์มงุ่ เน้นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่ม และการปรับเปลี่ยนการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่การดำ�เนินกิจการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสู่
สังคม (CSV) เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มุ่งเน้นการปรับตัว
เข้าสู่การเป็นองค์กร
‘Digital Utility’
ในปีทผี่ า่ นมา กฟภ. ได้สร้างสรรค์ผลงานในหลากหลาย
มิตจิ นเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในและต่างประเทศ ยืนยันความสำ�เร็จ
ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจ
ยอดเยี่ ย ม ประจำ � ปี 2562 รางวั ล เปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
ความโปร่งใสดีเด่น (3 ปีซอ้ น) รางวัลการดำ�เนินงานเพือ่ สังคม
และสิง่ แวดล้อมดีเด่น (3 ปีซอ้ น) รางวัลการพัฒนาสูร่ ฐั วิสาหกิจ
ดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย รางวัล Asia Responsible
Enterprise Awards (AREA) 2019 จากโครงการ 1 ตำ�บล
1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit ณ กรุงไทเป
ประเทศไต้หวัน และรางวัลสิ่งประดิษ ฐ์จากการประกวด
ในเวที “The 47th International Exhibition of Inventions
Geneva 2019” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ด้วยการดำ�เนินงานทีม่ งุ่ มัน่ กฟภ. จะยังคงพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชน
และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ในธุรกิจพลังงานที่เป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

007

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จากความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการดำ�เนินงานเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้องค์กร ส่งผลให้ กฟภ. ได้รบั การยอมรับ
จากองค์กรชัน้ นำ�ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยส่วนหนึง่ ของรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จที่ กฟภ. ได้รบั ในปี 2562
ได้แก่

05

รางวัลระดับ

ประเทศ

รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ หน่ ว ยงานที่
ลดสถิ ติ จ ากอุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำ � งานให้
เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign
2019) ระดับแพลตทินัม 1 แห่ง ระดับเงิน
5 แห่ง ระดับทองแดง 59 แห่ง และระดับต้น
162 แห่ ง จากสถาบั น การส่ ง เสริ ม
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (องค์การ
มหาชน)

02
01

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำ�ปี 2562
จำ�นวน 5 รางวัล จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ได้แก่
- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำ�ปี
2562

รางวั ล ดี เ ด่ น ด้ า นผู้ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
พลั ง งานและพลั ง งานทดแทนในงาน
Thailand Energy Award 2019 จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การนำ �
เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานมาใช้ใน
องค์กร และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ให้มากขึ้น

รางวัลประกาศเกียรติคุณและตรารับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact:
GECC) ประจำ � ปี 2562 จากสำ � นั ก
นายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่
ในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการ
ประชาชนตามมาตรฐาน GECC

ธุรกิจของ กฟภ.

09

07

รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) ประจำ�ปี 2562 สาขา
บริการภาครัฐ สะท้อนถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการเพือ่ ประชาชนให้ได้รบั บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

08

- รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ดีเด่น (3 ปีซ้อน)

- รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ดีเด่น ประเภทชมเชย (2 ปีซอ้ น)
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินงาน
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ
นำ�องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีส�ำ นักงานการไฟฟ้าทีไ่ ด้
รับตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำ�นวน 45 แห่ง ระดับ
ดีมาก (G เงิน) จำ�นวน 2 แห่ง และรักษาระดับการต่ออายุได้จำ�นวน 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น
62 แห่ง พร้อมทั้งรางวัลเกียรติคุณที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง สะท้อนถึงความทุม่ เทในการส่งเสริมสำ�นักงานสีเขียว
(Green Office) การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร การลดการเกิดของเสีย การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

03

- รางวั ล การดำ � เนิ น งานเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น (3 ปีซ้อน)

- รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
ประจำ�ปี 2562 ประเภทเชิดชูเกียรติ

06

04

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ (Superbrands) ประจำ�ปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงความสำ�เร็จใน
การสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความประทับใจ และการบริการ
ที่ดีเลิศของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation
Award 2019) ระดับ Silver Award จากโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ
การเปลีย่ นแปลงตลาดพลังงานไฟฟ้าด้วย PEA CCSR” จากสมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand: PMAT) สถาบัน
เพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Single Fund
กลุ่ ม รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขนาดกองทุ น มากกว่ า
20,000 ล้านบาท ในโครงการประกวด
กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ ดี เ ด่ น ครั้ ง ที่ 8
ประจำ�ปี 2562 (3 ปีซ้อน) จากสมาคม
กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ สะท้ อ นถึ ง
ความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิด
การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า ง
ความเชือ่ มัน่ ให้สมาชิกกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ

10

รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ (Sustainability
Disclosure Award 2019) จากสถาบัน
ไทยพั ฒ น์ สะท้ อ นถึ ง การเป็ น องค์ ก รที่
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
การดำ � เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร
สูค่ วามยัง่ ยืนนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

รางวัลระดับ

นานาชาติ

01

รางวัล HR Asia Best Companies to
Work for in Asia 2019 (Thailand
Edition) จัดโดยบริษทั Business Media
International ประเทศมาเลเซีย แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การเป็ น องค์ ก รชั้ น น�ำในด้ า น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น องค์ ก รต้ น แบบ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย

03

รางวัล 7 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน
ในเวที น านาชาติ The International
Trade Fair-Ideas, Inventions and
New Products (iENA2019) ณ เมือง
นูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ได้แก่
- รางวั ล เหรี ย ญทองและรางวั ล พิ เ ศษ
ของประเทศอิหร่าน (FIRI Award) จาก
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู้ควบคุมโหลดเบรก
สวิ ต ช์ ช นิ ด SF6 แบบอเนกประสงค์
(Universal Remote Control Switch
(RCS) Control Unit) ผลงานจาก
กลุ ่ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ธุรกิจของ กฟภ.

02

รางวัล 5 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน
ในเวทีนานาชาติ The 47th International
Exhibition of Inventions Geneva
2019 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้แก่
- รางวั ล เหรี ย ญทองเกี ย รติ ย ศและ
รางวัล Special Prize on Stage จาก
สถาบัน Korea Invention Promotion
Association ในสาขาสิง่ ประดิษฐ์ความคิด
สร้างสรรค์จากผลงาน PEA Solar Hero
Application แอปพลิเคชันส�ำหรับการติดตัง้
Solar Rooftop แบบครบวงจร ผลงาน
จากกลุม่ นักประดิษฐ์ สังกัดส�ำนักงานใหญ่

- รางวัลเหรียญทองจากผลงานเครือ่ งหมุน
รีลสายไฟ (แบบเคลื่อนย้ายอิสระ) พร้อม
ขาตั้งรีลสาย (แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม)
(Cable Reel Spinner (Moveable
Type) with Automatic Cable Reel
Supporter) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์
สังกัดส�ำนักงานใหญ่
- รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษของ
ประเทศจีน CAI Award Invention &
Innovation จากผลงานเครือ่ งมือปลด-สับ
สวิตช์แรงต�่ำ (Low Tension Switch
Grip Head and Remover Tool)
ผลงานจากกลุม่ นักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

- รางวัลเหรียญทองจากผลงาน “วูเซลา”
(Vuzala Cable Cutter Operate with
Cordless) เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟ
แบบใช้สว่านไร้สาย ผลงานจาก
กลุ ่ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัด
พิษณุโลก
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- รางวัลเหรียญเงินจากผลงานเครื่องมือ
จัดระเบียบสายสื่อสาร (Safety Keep
Communication Lines Tools) ผลงาน
จากกลุ ่ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวั ล เหรี ย ญทองจากผลงานระบบ
พยากรณ์อากาศส�ำหรับ กฟภ. (PEA
Weather Forecast) ผลงานจาก
กลุ ่ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัด
ลพบุรี

- รางวั ล เหรี ย ญทองแดงจากผลงาน
เครื่องกว้าน 3 ลูก ส�ำหรับพาดสายไฟ
(Triple Drum Winch for String Cable
Machine) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์
สั ง กั ด ส�ำนั ก งานใหญ่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความมุ ่ ง มั่ น ขององค์ ก รในการส่ ง เสริ ม
บุ ค ลากรให้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ในการคิ ด ค้ น ให้ เ กิ ด สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ๆ
สนั บ สนุ น การด�ำเนิ น งานและธุ ร กิ จ
ในอนาคต

- รางวัลเหรียญเงินจากผลงานโปรแกรม
แอปพลิเคชันบันทึกการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าด้วยสายตา (Advanced Patrolling
System Application: APSA) ผลงาน
จากกลุ ่ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด สายงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1

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

- รางวั ล เหรี ย ญทองแดงจากผลงาน
ระบบ GIS เพื่อการจัดการไฟฟ้าดับใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ (GIS for Outage
Management in Case of Disaster

Event) ผลงานจากกลุม่ นักประดิษฐ์ สังกัด
ส�ำนักงานใหญ่
- รางวัลพิเศษจาก Patent Office of
Cooperation Council for the Arab States
of the Gulf จากผลงานโปรแกรมวิเคราะห์
เพื่อระบุหาจุดเกิด Fault (Searching
Fault Location Analysis: SFLA)

ผลงานจากกลุ ่ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 2 (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ขององค์ ก ร
ในการส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามคิ ด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการคิ ด ค้ น ให้ เ กิ ด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ๆ มุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การน�ำ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาขั บ เคลื่ อ น
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
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- รางวั ล เหรี ย ญเงิ น และรางวั ล พิ เ ศษ
ของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย (Indonesia
Invention and Innovation Promotion
Association) จากผลงาน “วู เ ซล่ า ”
เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟแบบใช้สว่าน
ไร้ ส าย (Vuzala Cable Cutter
Operate with Cordless) ผลงาน
จากกลุ ่ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น
ขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการคิ ด ค้ น
ให้ เ กิ ด สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ๆ สนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานและธุรกิจในอนาคต

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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รางวัล Asia Responsible Enterprise
Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทุน
ทรัพยากร จากโครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ในงาน International CSR Summit
2019 ณ ประเทศไต้หวัน สะท้อนให้เห็น
ถึงการเป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตอกยความเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืนที่
เติบโตร่วมกับสังคม

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

011

รอยละ 5.37 หนวยสูญเสียในระบบจำหนาย (Loss)

ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นปี 2562

AAA

อันดับเครดิตองคกร
ที่ไดรับจากทร�สเรทติ�ง

3.17

คาผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม
(ROA)

2.64

อัตราสวน
การทำกำไร
(Profit Margin)

1.26

อัตราสวน
การหมุนเว�ยน
ของสินทรัพยรวม
(Total Asset
Turnover)

1.40

92.19

People

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

รอยละ

80.79

จำนวนเง�นที่จัดซ�้อจัดจาง
พัสดุหลักจากผูผลิต
ภายในประเทศ

3.10
ครั�ง/ราย/ป

ดัชนีจำนวนครั�ง
ที่ไฟฟาขัดของ
(SAIFI)

คาเฉลี่ย
ความผูกพัน
ของพนักงาน

ราย พนักงานที่เขารับ

การประเมิน Functional
Competency

73.82

รอยละ

ดัชนีจำนวนครั�ง
ที่ไฟฟาขัดของ
(SAIDI)

พนักงานไดรับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาอาช�พ

100

นาที/ราย/ป

หนวยสูญเสีย
ในระบบจำหนาย
(Loss)

ครัวเร�อน ที่ กฟภ.

ขยายเขตระบบไฟฟา
ใหบานเร�อนราษฎร
รายใหมแลวเสร�จ

Planet

26

คาดัชนี
การประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury
Index: DI)

นาที

ระยะเวลาสูงสุด
ที่ยอมใหขอมูลสูญหาย
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1,378

ครัวเร�อน ที่ กฟภ.
ขยายเขตระบบไฟฟา
ใหครัวเร�อนที่หางไกล
แลวเสร�จ

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

4.4962

1,675

คะแนน ความพ�งพอใจ
โดยรวมตอผลิตภัณฑ
และบร�การของลูกคา

0.1200 60

รอยละ

5.37

137,232 0

28,789 12,465

Performance

อัตราสัดสวน
สภาพคลอง
(Current Ratio)

ธุรกิจของ กฟภ.

4.51

ราย
ที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะและสรางอาช�พ
จากโครงการ 1 ตำบล
1 ชางไฟฟา

นาที

ระยะเวลาใน
การกูคืนระบบ

ราย

ผูสงมอบรายใหม
ที่ไดรับการคัดกรอง
โดยใชหลักเกณฑ
ทางสิ�งแวดลอม

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ

เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน “เรา” จึงก้าวไปข้างหน้าเพื่อยกระดับองค์กรให้มีความทันสมัย

และพัฒนาการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัลอย่างไม่หยุดนิ่ง
พร้อมทำ�หน้าที่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคดิจิทัล หรือ Digital Utility อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับ
การรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

โครงสร้างการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน [102-18]

ธุรกิจของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) หรือ Provincial Electricity Authority (PEA) [102-1] เป็นรัฐวิสาหกิจ

สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย [102-5] ดำ�เนินธุรกิจในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งทัง้ ในเชิงการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและการให้บริการเพือ่ สนับสนุนลูกค้าของ กฟภ. ได้แก่ งานก่อสร้างให้ผใู้ ช้ไฟ
งานตรวจสอบซ่อมแซมและงานบำ�รุงรักษา และงานให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน [102-2]

ปี 2562 กฟภ. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการจัดตั้งสายงานธุรกิจขึ้น [102-10] เพื่อให้เหมาะสม
ต่อการบริหารงาน พร้อมรองรับต่อการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจใหม่ และสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของ กฟภ.
คณะกรรมการ กฟภ.
• คณะกรรมการบริหารของ กฟภ.
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
• คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สารของ กฟภ.
• กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการประเมินผลงานดำ�เนินงานของผูว้ า่ การ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำ สัง่ ลงโทษพนักงาน กฟภ.
• คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟภ.
• คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟภ.

วิสัยทัศน์

ภารกิจ

015

กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำ�
ที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า
และดำ�เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพ
และบริการ โดยการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.

ผู้ว่าการ กฟภ.
สำ�นัก
ตรวจสอบ
ภายใน
สำ�นัก
ผู้ว่าการ

ค่านิยม
ทันโลก บริการดี
มีคุณธรรม

กลุ่มเครือข่ายและบริการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

สายงาน สายงาน สายงาน
ธุรกิจ ยุทธศาสตร์ วางแผน
และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า

สายงาน
วิศวกรรม

สายงาน สายงาน สายงาน
ก่อสร้าง ปฏิบัติการ การไฟฟ้า
และบริหาร และบำ�รุง ภาค 1-4
โครงการ รักษา

สำ�นัก
กฏหมาย

กลุ่มสนับสนุน

สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน
สารสนเทศ บัญชีและ อำ�นวยการ กิจการ ทรัพยากร
สังคมและ บุคคล
และสื่อสาร การเงิน
สิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าเขต
12 เขต

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ห่วงโซ่คุณค่า [102-9]

ผลิตไฟฟา

(Generator)

ธุรกิจการบร�หารจัดการ
ในการซ�้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน
เปนธุรกิจที่ กฟภ. ใชความเชี่ยวชาญ
ในระบบจำหนายไฟฟามาดำเนินธุรกิจ
ในสวนของการบริหารจัดการในการซื้อขาย/
แลกเปลี่ยนพลังงาน พัฒนาและใหบริการ
ชองทางในการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน
พัฒนาและดูแลระบบไฟฟาที่เชื่อมตอระหวาง
แหลงผลิตไฟฟา, Prosumer และ
Energy Storage ตามจ�ดตางๆ
และบริหารจัดการพลังงานใหมีความสมดุล
มีประสิทธิภาพภายใตตนทุนที่เหมาะสม

โรงไฟฟา
ขนาดใหญ

115 kV

ธุรกิจจัดหาและจำหนายพลังงานไฟฟา
เปนธุรกิจการรับพลังงานไฟฟา
จากระบบเครือขายของผูผลิตไฟฟา
จำหนายใหกับผูใชไฟฟาประเภทตางๆ
ผานหนวยงานที่มีการแบงพื้นที่เปน 4 ภาค
ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต

017

230-500 kV
โรงไฟฟาเอกชน
ขนาดกลาง

โรงไฟฟาเอกชน
ขนาดเล็กมาก

จำหนาย
ไฟฟา

สถานีไฟฟา
แรงสูง
การผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

การผลิตไฟฟา
พลังงานลม

ผูใชไฟฟารายใหญ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ

(Distribution)

สงไฟฟา

อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง

22-33 kV

ธุรกิจสนับสนุนการให
บร�การพลังงานไฟฟา
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

ผูใชไฟฟารายใหญ
หางสรรพสินคา

ผูใชไฟฟารายใหญ
โรงแรม

(Transmission)

สถานีไฟฟา
ยอย
ผูใชไฟฟารายยอย
ที่พักอาศัย

220/380 V

หมอแปลงไฟฟา
ระบบจำหนาย

ผูใชไฟฟารายยอย
ที่พักอาศัย

เคเบิลใตน้ำ

หมอแปลงไฟฟา
ระบบจำหนาย

บร�การ

(Service)

ผูใชไฟฟารายยอย
ที่พักอาศัย

ผูใชไฟฟารายยอย
ที่พักอาศัย

เคเบิลใตดิน

ธุรกิจการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานโดยบร�ษัทในเคร�อ [102-45]
เปนธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงานกลุมโรงไฟฟา
ที่ ใชพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟาเชิงพาณิชย
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

ลูกคา/ผูใชบร�การ ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ

018

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

พื้นที่ให้บริการ

กฟภ. มีส�ำ นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10220 [102-3] และ
รับผิดชอบจำ�หน่ายไฟฟ้าในพืน้ ที่ 74 จังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึง่ คิดเป็น
ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร [102-4]

จำ�นวนสำ�นักงานบริการประชาชน [102-4] [102-6] [102-7] [102-10]

สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต
จำ�นวน แห่ง

3

สำ�นักงาน
การไฟฟ้าสาขาย่อย
จำ�นวน
แห่ง

120

สำ�นักงานการไฟฟ้า สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา
จังหวัด/อำ�เภอ
จำ�นวน
แห่ง
จำ�นวน
แห่ง

42

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
จำ�นวน
แห่ง

15

สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต
จำ�นวน แห่ง

86

3

สำ�นักงาน
การไฟฟ้าสาขาย่อย
จำ�นวน
แห่ง

สถานีไฟฟ้า
จำ�นวน
แห่ง

125

189

สำ�นักงานการไฟฟ้า สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา
จังหวัด/อำ�เภอ
จำ�นวน
แห่ง
จำ�นวน
แห่ง

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
จำ�นวน แห่ง

4

กฟภ.

ภาคกลาง

85

45

สถานีไฟฟ้า
จำ�นวน
แห่ง

118

ภาคใต้

สำ�นักงาน
ใหญ่
สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต
จำ�นวน แห่ง

สำ�นักงานการไฟฟ้า
จังหวัด/อำ�เภอ
จำ�นวน
แห่ง

สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา
จำ�นวน
แห่ง

สำ�นักงานการไฟฟ้าเขต
จำ�นวน แห่ง

สำ�นักงาน
การไฟฟ้าสาขาย่อย
จำ�นวน
แห่ง

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
จำ�นวน
แห่ง

สถานีไฟฟ้า
จำ�นวน
แห่ง

สำ�นักงาน
การไฟฟ้าสาขาย่อย
จำ�นวน
แห่ง

3

64

64

13

52

272

3

93

สำ�นักงานการไฟฟ้า สำ�นักงานการไฟฟ้าสาขา
จังหวัด/อำ�เภอ
จำ�นวน
แห่ง
จำ�นวน
แห่ง

62

44

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
จำ�นวน
แห่ง

15

สถานีไฟฟ้า
จำ�นวน
แห่ง

111

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า [102-6]

ธุรกิจของ กฟภ.

ปี 2560 (ราย)

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

17,815,865
1,435,732
36,195
905,298
20,193,090

อุตสาหกรรม

17,450,080
1,699,324
37,370
579,256
19,766,030

ปี 2559 (ราย)

พาณิชย์

17,101,498
1,667,814
35,699
555,768
19,360,779

16,739,341
1,595,770
34,808
524,000
18,893,919

บ้านอยู่อาศัย

ปี 2561 (ราย)

ปี 2562 (ราย)

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร (102-7)
จำ�นวนพนักงานและลูกจ้าง

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

หน่วยจำ�หน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

019

ปริมาณไฟฟ้า
สูงสุดที่จำ�หน่ายได้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

129,673

132,401

134,661.55

135,301.43

(ล้านหน่วย)

การเป็นสมาชิกองค์กร [102-12] [102-13]

(ล้านหน่วย)

กฟภ. ดำ�เนินกิจการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2503 และได้น�ำ ข้อกำ�หนด กรอบ หลักเกณฑ์
มาตรฐาน และหลั ก การทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
แนวทางการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เช่น ข้อกำ�หนดของ
สำ � นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)
กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กรของ COSO ERM มาตรฐาน
การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (ISO/IEC 22301) มาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001)
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาตรฐาน
การรายงานสากล (GRI Standards) และเป้ า หมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
เป็นต้น
นอกจากนี้ กฟภ. ยั ง เข้ าร่ ว มเป็ น สมาชิ ก หรื อ มี
การดำ � เนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำ�เนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งต่อคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

(ล้านหน่วย)

(ล้านหน่วย)

การดำ�เนินงานหลัก (ระบบจำ�หน่าย) ได้แก่ สำ�นักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงาน, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ , สมาคมสถาบั น วิ ศ วกรไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE Thailand), สมาคม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA), Heads of
ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)
และคณะกรรมการปรับปรุงความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า 3
การไฟฟ้า
การดำ�เนิ นงานด้ า นอื่ นๆ ได้ แ ก่ สมาคมช่ า งเหมา
ไฟฟ้ า และเครื่ อ งกลไทย สมาคมการจั ด การงานบุ ค คล
แห่งประเทศไทย (PMAT) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวง
แรงงาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ผลการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญปี 2562 [103-3]

การบริหารจัดการ [103-2]

การกำ�กับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
กฟภ. ให้ความสำ�คัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ด้วยการดำ�เนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม จึงได้ก�ำ หนด
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันไว้ในยุทธศาสตร์ขององค์กร ดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากล
ของ UN SDGs กรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI และมุ่งสู่
มาตรฐานของ OECD เพื่อเป็นการแสดงถึงการดำ�เนินงาน
ทีโ่ ปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รปั ชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
“ทั น โลก บริ ก ารดี มี คุ ณ ธรรม” ที่ กำ � หนดให้ บุ ค ลากร
ทุกระดับประพฤติตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม (TRUST+E)
อย่างเคร่งครัดและสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้มุ่งมั่นพัฒนากรอบหลักการ
แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้ประกาศใช้นโยบายด้าน
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ส่ ง เสริ ม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [102-16] เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นการแสดง
ถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption
Perception Index: CPI) ที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทำ � หน้ า ที่ กำ � กั บ ดู แ ล
มอบนโยบาย ให้ขอ้ เสนอแนะ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
นโยบายและแผนการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด [103-1]

ธุรกิจของ กฟภ.

เป้าหมาย [103-2]
ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยปราศจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวมทัง้ เป็นทีย่ อมรับในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรใน
มุมมองสาธารณะ

กลยุทธ์ [103-2]
• ยกระดับเจตจำ�นงในการบริหารตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
• เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• พั ฒนามาตรฐานการกำ�กั บดู แ ลกิ จ การที่ดีแ ละ
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
• สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการและกลไก
ป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

• ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ปี 2562 (No Gift Policy)
• ประกาศใช้นโยบายด้านกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
• ปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวทางตามคูม่ อื การกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัด
• ติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานตามแผนแม่ บ ทและ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
รับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
• แต่งตั้งคณะทำ�งานรับผิดชอบด้าน Compliance
Unit เพื่อติดตามการปฏิบัติงานภายในองค์กร
• เข้ า ร่ ว ม “โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
ของสำ�นักงาน ป.ป.ช.
• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ.
• นำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG e-System) ประกอบด้วย
1) ระบบการประเมิ น ผลการตระหนั ก รั บ รู้
การเสริ ม สร้ า งการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่ ง ใส และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ในการปฏิบตั งิ าน (CG Testing)
2) ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ.
(COI Reporting)
3) ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (CG Acknowledgement)
• แผนงาน “การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคโปร่ ง ใส
อย่างยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• โครงการจัดทำ�ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำ�หรับโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
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• ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสำ�นักงาน
ป.ป.ช. ปี 2562 กฟภ. มีคะแนนประเมินร้อยละ 92.19
(Rating Score ระดับ A)
• ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และการประยุกต์
ใช้การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ฯี (CG Testing) เท่ากับ
ร้อยละ 95.50 เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2561 ซึง่ มีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ 90.85
• คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ กฟภ.
รายงานการขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ว นบุ ค คล
กับประโยชน์สว่ นรวม (Conflict of Interest: COI)
กรณีรายงานประจำ�ปีครบร้อยละ 100 [102-25]
• ผลการลงนามรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Acknowledgement)
ของผูบ้ ริหารและพนักงานคิดเป็นร้อยละ 94.28
• ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใสใน
การปฏิบตั งิ าน (Soft Control) จำ�นวน 6,474 คน
(มากกว่าค่าเป้าหมายจำ�นวน 2,474 คน) ทั้งนี้
มี ก ารให้ ห น่ ว ยงานที่จัด กิ จ กรรม Soft Control
ประเ มิ น ผลก่ อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรม
(Pre-test/Post-test) โดยภาพรวมทั่วประเทศมี
ผลการประเมิน Pre-test ร้อยละ 63.44 และ Post-test
ร้อยละ 85.47
• จำ�นวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย (กรณีทุจริต
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง) คิดเป็นร้อยละ 0.02
ของจำ�นวนพนักงานทัง้ หมด (ลดลงต่อเนือ่ ง 3 ปี)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การนำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดำ � เนิ น งานด้ า นความโปร่ ง ใสของ กฟภ.
ประกอบด้วย 8 ระบบงานที่สำ�คัญ ได้แก่

(1)

ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน และ
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การสื่ อ สาร
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้าน
ทุจริต [205-2]
ประเภท

ระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน

(2)

ระบบทะเบียนควบคุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)

(3)

(4)

คณะกรรมการ

ระบบรายงานผล
ขยายเขตติดตัง้ หม้อแปลง
เฉพาะราย

(5)

ระบบควบคุม
เครือข่ายการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโปร่งใส

(7)

ระบบสรุปรายงาน
ให้บริการลูกค้าระบบงาน
(OM) กระบวนงาน P3 :
การขอใช้ไฟ

ระบบควบคุม
งานจ้างเหมา

(6)

ระบบควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง
(สขร.1) วงเงินตํ่ากว่า
100,000.- บาท

(8)

ระบบการประเมินผล
ลูกค้าผ่านระบบ
Customers’ Smile
Feedback

จำ�นวนผู้ได้รบั
การสือ่ สารนโยบาย
และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การต่อต้านทุจริต
ขององค์กร

ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน ที่ได้ เหตุการณ์ทุจริต
ในปี 2562 กฟภ. ไม่มีคดีความที่องค์กรถูกฟ้องร้อง
รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ จากการทุ
จริต และไม่มเี หตุการณ์ทจุ ริตทีเ่ ป็นเหตุให้คคู่ า้ บอกเลิก
การต่อต้านทุจริต [205-2]
สัญญาหรือไม่ต่อสัญญา แต่มีเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น

สัดส่วน
ร้อยละ

ประเภท

100

คณะกรรมการ

พนักงานจำ�แนกตามพื้นที่

จำ�นวนผู้ได้รบั
การฝึกอบรมหลักสูตร
ทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้าน
ทุจริตขององค์กร

9

สัดส่วน
ร้อยละ

ภายในองค์กร 7 กรณี ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสารจำ�นวน
4 ราย และการเบียดบังทรัพย์ของทางราชการมาเป็นของตน
จำ�นวน 3 ราย โดย กฟภ. ลงโทษไล่ออกจากงาน 4 ราย และ
ลงโทษปลดออกจากงาน 3 ราย [205-3]
ในส่วนของผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบอืน่ ๆ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม กฟภ. ไม่มกี ารดำ�เนินงานทีถ่ กู ฟ้องคดี
เสี ย ค่ า ปรั บ หรื อได้ รั บ โทษอื่ น รวมถึ งไม่ มี ก รณี พิ พ าท
ที่ต้องดำ�เนินการผ่านกลไกการระงับข้อพิพาทอันเกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว [419-1]

64.28

พนักงานจำ�แนกตามพื้นที่

ส่วนกลาง

3,755

97.38

ส่วนกลาง

2,302

59.70

ภาคเหนือ

5,495

94.69

ภาคเหนือ

917

15.80

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

6,344

93.27

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1,532

22.53

ภาคกลาง

6,492

91.89

ภาคกลาง

1,031

14.59

ภาคใต้

5,233

95.98

ภาคใต้

692

12.69

2,298

96.84

พันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า/
คู่ความร่วมมือ

ธุรกิจของ กฟภ.
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การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
กฟภ. และทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานในภาพรวม
ทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การประเมินฯ
• พัฒนาระบบสารสนเทศ “CG e-System” มาประยุกต์
ใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ กฟภ. รวมทัง้ จัดทำ�ระบบการแสดงผลในรูปแบบ
Realtime Dashboard ให้ ง านด้ า นนี้เ ห็ น ผล
เป็นรูปธรรม
• ยกระดับการดำ�เนินงานเพือ่ ป้องกันการทุจริต
• ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและดำ�เนินการเพื่อ
จัดการความเสีย่ งการทุจริต
• ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• ประเมินระบบงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ที ง้ั
ระบบในรอบ 5 ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
รูปแบบของเกณฑ์การประเมินผลมาตรฐานและ
ตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล

สารบัญ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการรับฟังเสียงของลูกค้า

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน [103-2]
กฟภ. มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดย
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
การรับฟังเสียงของลูกค้า เพือ่ ให้สามารถจัดเก็บ ติดตามผล และรายงานผลการดำ�เนินงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร
ซึ่งจะช่วยให้การรับเรื่องร้องเรียน การตอบสนอง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดำ�เนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำ หนด

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

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

การรับฟังเสียงลูกค้า
ทางโทรศัพท์

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

โทรศัพท์ส�ำ นักงาน

Website กฟภ.
(www.pea.co.th)
E-mail

กฟภ. กำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนในคูม่ อื เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. โดยระบุไว้วา่
ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะต้องปกป้องข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับโดย
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คำ�นึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย และใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจมาจาก
การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น

การจัดการข้อร้องเรียน

ปี

ปี

2559 2560

ปี

ปี

1,966
1,800
91.56
-

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3,689
3,666
99.38
-

Mobile Application

การรับข้อมูล
จากส่วนราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กฟภ. (ศปท.PEA)

4,246
4,236
99.76
3,196
75.27

5,036
5,028
99.84
4,378
86.93

IA/IR Chat

หน่วยงานกำ�กับดูแล

2561 2562

ข้อมูลร้องเรียน
จำ�นวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
จำ�นวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ภายใน 30 วัน
สัดส่วนร้อยละของจำ�นวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 30 วัน
จำ�นวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ภายใน 15 วัน
สัดส่วนร้อยละของจำ�นวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 15 วัน

การรับฟังลูกค้าทางสื่อมวลชน
และสื่อสังคมออนไลน์

1129 PEA Call Center

การคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ธุรกิจของ กฟภ.

025

ศูนย์ด�ำ รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
สำ�นักปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) (www.1111.go.th)
เอกสารจากผู้ร้องเรียน
ส่งตรงที่ส�ำ นักงาน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

การรับฟัง
ด้วยการปฏิสัมพันธ์
ติดต่อโดยตรงที่สำ�นักงาน
จัดกิจกรรมรับฟังเสียง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ในภาพรวม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการของ กฟภ.
1

หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางรับฟังเสียงลูกค้า รับ/บันทึก
ข้อร้องเรียนในระบบสารสนเทศการจัดการข้อร้องเรียน

ระบบจะส่งข้อความสัน้ (SMS) แจ้งเตือน
ไปยังผู้ร้องเรียน ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ
ต่อเรื่องร้องเรียน

3

2

ธุรกิจของ กฟภ.

ส่งหนังสือถึง
ผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานเพือ่ สัง่ การ

2

3

ระบบจะส่งข้อความสัน้ (SMS)
แจ้งไปยังผูร้ อ้ งเรียน
และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง

4
5

กำ�กับดูแลจากรายงานผลการดำ�เนินการตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)

ดำ�เนินงานจัดการข้อร้องเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล
แจ้งผลผู้ร้องเรียน และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่รับข้อร้องเรียน

6

หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางรับฟัง
เสียงลูกค้า รับ/บันทึกข้อร้องเรียน
ในระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อร้องเรียน และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

1

ดำ�เนินการสืบข้อเท็จจริง/สอบข้อเท็จจริง/
แจ้งตอบกลับหรือพบผู้ร้องเรียนภายใน 5 วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศดำ�เนินการตรวจสอบข้อมูลและ
ติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อชี้แจงในเบื้องต้น
ภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่รับข้อร้องเรียน

4

027

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำ�เนินการ
สอบสวนวินัย/ละเมิด และแจ้งความคืบหน้า
ให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 15 วัน หรือแจ้งผล
ผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีไม่มขี อ้ มูล

6

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสืบข้อเท็จจริง
และพิจารณาผลสอบ
ข้อเท็จจริง/
ผลการสอบสวน

5
7

จัดทำ�คำ�สั่งลงโทษ/ชดใช้ค่าเสียหาย/รายงานผลและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

8

สำ�รวจความพึงพอใจหลังการแก้ไขและบันทึกข้อมูลลงในระบบภายใน 15 วัน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

แจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
ให้มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

สารบัญ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์

029

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร [103-2]
กำ�กับดูแลให้มี
การบูรณาการระหว่าง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

คณะกรรมการ กฟภ.

ติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงของ กฟภ.

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแล
กิจการที่ดีฯ

สอบทานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ กฟภ. และให้ข้อคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการ กฟภ.

สอบทานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กฟภ.
และให้ข้อคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยงฯ

ผู้ว่าการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ งฯ
ทุกสายงาน

สำ�นักผู้ว่าการ/
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัย

สอบทานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในตาม
แผนการตรวจสอบที่จัดทำ�
จากฐานความเสี่ยง

สายงานในสังกัด

กฟภ. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในทำ � หน้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ล ควบคุ ม
การนำ�นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้เพียงพอต่อการจัดการความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ และรายงานผลให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส [102-31] โดยมีฝา่ ยบริหาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฝบส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ประสานงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุกสายงาน ซึ่งมีรองผู้ว่าการของแต่ละสายงานเป็น ประธานและเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให้ดำ�เนินการ
เป็นไปตามกระบวนการที่กำ�หนดตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

• ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรและสายงาน
• จัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรและสายงาน
• ติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรและสายงาน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

สำ�นักตรวจสอบ
ภายใน

• กำ�หนดแนวทาง/คู่มือการบริหารความเสี่ยง
• ประสานงานกับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในการจัดทำ�แผนและติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยง
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• สื่อสารทำ�ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
เรื่องการบริหารความเสี่ยง
• ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน

ภาคผนวก

สารบัญ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ [102-15]

กฟภ. ตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของ
องค์กร ตลอดจนปรากฏการณ์การเกิดขึน้ ของเทคโนโลยีใหม่ทพี่ ฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรงใน
ธุรกิจพลังงาน (Disruptive Innovation) และปัจจัยด้านต้นทุนและราคาพลังงานที่เป็นตัวกำ�หนดความสำ�เร็จของการดำ�เนิน
ธุรกิจ กฟภ. จึงให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร โดยบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรมและกระบวนการ
ดำ�เนินงานต่างๆ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง และลดมูลเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้
ว่า กฟภ. จะมีการปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และดำ�เนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน [103-1]

กลยุทธ์ [103-2]

เป้าหมาย [103-2]
• ลดโอกาสและผลกระทบทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั รวมทัง้
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวทั้ง
ในเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพือ่ สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
และส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
นอกจากนี้ แนวโน้มของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำ�ให้
ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) และ
ผลิตเพือ่ ซือ้ และขายให้กบั หน่วยงานใกล้เคียง (Peers-to-Peers)

ธุรกิจของ กฟภ.

มากขึน้ ประกอบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกของรัฐบาลที่กำ�หนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนให้มากขึ้นในอนาคต ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการลดลงของหน่วยจำ�หน่ายของ กฟภ. ในอนาคต
อันใกล้
จากปัจจัยข้างต้นนับเป็นความท้าทายของ กฟภ. ทีน่ �ำ มา
สู่ ก ระบวนการจั ด ทำ � กลยุ ท ธ์ ค วบคู่ ไ ปกั บ การพิ จ ารณา
ความเสี่ ย ง โดยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การนำ � เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน การบริการลูกค้า และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งาน
และสนองตอบต่ อ ความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
รวมถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรให้ ส ามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้าง
ความสำ�เร็จทางธุรกิจให้ กฟภ. อย่างยั่งยืน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

031

การบริหารจัดการ [103-2]

ผลการดำ�เนินงาน [103-3]

• กฟภ. นำ � มาตรฐาน COSO ERM แนวทาง
การบริหารความเสี่ยงที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำ�หนดและมาตรฐาน
ISO 22301 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และพัฒนาการดำ�เนินงานในทุกระดับ
ขององค์กร โดยได้กำ�หนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและนโยบายการควบคุมภายใน [102-16]
เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับนำ�ไปปฏิบัติ
• สื่อสารทำ�ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้
พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

• บริหารความเสีย่ งตามหลัก COSO ERM เพือ่ ให้เกิด
ความสมดุลและเติบโตอย่างยั่งยืน
• สนับสนุนให้มบี รรยากาศและวัฒนธรรมทีส่ นับสนุน
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

ภาคผนวก

กฟภ. บริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของ
องค์ ก รตามแนวทางของ COSO ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถ
ประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมดำ�เนินการได้ตาม Risk Appetite และ Risk
Tolerance ที่กำ�หนด

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ [102-15]
มาตรการลดความเสี่ยง [103-2]

033

ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ [102-15]

ผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ
ปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ในอนาคต [103-3]

มาตรการลดความเสี่ยง [103-2]

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ในอนาคต [103-3]

การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

• มีแผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน • หน่ ว ยสู ญ เสี ย สะสม (Total Loss) • ปัญหาเรื่องหน่วยสูญเสีย บางครั้ง
ระบบด้าน Technical Loss และ
อยู่ที่ร้อยละ 5.37 ซึ่งตํ่ากว่าค่า Risk
พบว่ า เป็ น ผลมาจากการอ่ า น
Non-technical Loss ที่ชัดเจน
Tolerance (RT) ที่ร้อยละ 0.09
หน่วยผิดพลาด ปัจจุบัน กฟภ. จึง
• มี ก ารใช้ โ ปรแกรม U_CUBE ใน
ได้ เ ริ่ ม ดำ � เนิ น โครงการระยะยาว
การวิเคราะห์เป้าหมายในการตรวจสอบ
ในการติด ตั้ง Electronic Meter
มิ เ ตอร์ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ ารายย่ อ ย และใช้
แทนมิเตอร์จานหมุน เพื่อแก้ปัญหา
โปรแกรม AMR Monitoring System
เรื่องการจดหน่วยผิดพลาด
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป้ า ห ม า ย
ในการตรวจสอบมิ เ ตอร์ ผู้ ใ ช้ ไ ฟ
รายใหญ่

• กำ � ห น ด แ น ว ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง • มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกำ � กั บ • มุง่ เน้นการสร้างความมัน่ คงปลอดภัย
การบริหารจัดการ และกระบวนการ
ดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่องค์กร
และความเชื่อมั่นในการดำ�เนินงาน
กำ�กับดูแลการปรับเปลีย่ น กฟภ. ไปสู่
ดิจทิ ลั และผูบ้ ริหารด้านการปรับองค์กร
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้
Digital Utility อย่างเป็นรูปธรรม
สู่ ดิ จิ ทั ล ทำ � หน้ า ที่ ใ นการติ ด ตาม
ส่วนเสียทุกภาคส่วน
• เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ
ผลการดำ�เนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
• ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
การรั บ รองตามมาตรฐานสากล • ผูต้ รวจสอบภายนอกจากบริษทั Bureau
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001 : 2013 และการรักษา
Veritus Certification (Thailand) Limited
ทัง้ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านบริหารจัดการ
สภาพ (Surveillance Audit) สำ�หรับ
เข้าตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย
และด้านบริการ
สำ�นักงานใหญ่และ กฟข.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รักษาสภาพ
• กำ�หนดมาตรการควบคุมการบุกรุก
(Surveillance Audit) สำ�นักงานใหญ่
จากภายนอก
และ กฟข. ทัง้ 4 เขต และ กฟภ. ได้ผา่ น
• ประสานงาน ให้คำ�แนะนำ� จัดหา
การรั บ รองระบบบริ ห ารจั ด การ
แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ขกรณี
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม
เกิ ด เหตุ ภั ย คุ ก คามด้ า นเทคโนโลยี
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013
สารสนเทศ
• ดำ�เนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ของ
• จัดตั้งคณะทำ�งาน จัดทำ�แนวปฏิบัติ
ระบบงานจำ�นวน 54 ระบบงาน และ
และจัดอบรมแนวทางการดำ�เนินงาน
ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายโดย
ตามมาตรฐาน ISO 27032 ให้กับ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ การสแกน (Nexpose
ผู้เกี่ยวข้อง
Rapid7) จำ�นวน 2 รอบ และรายงานผล
ให้ผู้พัฒนาระบบดำ�เนินการแก้ไข

การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• กำ�หนดแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพ • อัตราส่วนผลตอบแทนสิน ทรัพย์รวม • จัดทำ�ข้อมูลระบบไฟฟ้าที่ครบถ้วน
สิ น ทรั พ ย์ ข องหม้ อ แปลงระบบ
(ROA) อยู่ที่ร้อยละ 3.17
ตลอด Life Cycle เพื่ อ ใช้
จำ�หน่าย
• ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตามแผน
ในการบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
• จั ด ทำ � กลยุ ท ธ์ ใ นการบำ � รุ ง รั ก ษา
Asset Management Roadmap
ประสิทธิภาพ
เชิ ง ประเมิ น สภาพของหม้ อ แปลง
อยู่ที่ร้อยละ 100
ไฟฟ้ากำ�ลัง

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำ�เนินธุรกิจดิจิทัล

ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [102-15]
มาตรการลดความเสี่ยง [103-2]

ผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ
ปี 2562 [103-3]

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ในอนาคต [103-3]

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำ�งาน
• สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้บคุ ลากรใน • กระบวนการที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสามารถลด
รวมทัง้ การสร้างโอกาสทางธุรกิจนัน้
• บู ร ณาการกระบวนการพั ฒ นา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น งานและ
จำ�เป็นต้องมีการนำ�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล กั บ กระบวนการ
ลดจำ�นวนชัว่ โมงการทำ�งาน โดยสามารถ
องค์ความรูม้ าใช้ จึงต้องมีการพัฒนา
ทำ�งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำ�มาคำ�นวณเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก
การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบ
ทั้ ง 6 กระบวนการ เป็ น เงิ น รวม
การจัดการนวัตกรรม ระบบการต่อยอด
40,124,760.94 บาท
นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

• จั ด ทำ � แผนพั ฒ นารายบุ ค คลของ • จัดประชุมทบทวน Digital Competency • เร่งดำ�เนินการในการบริหารจัดการ
ตำ�แหน่งที่จำ�เป็น และสอดคล้องกับ Model ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ าร
องค์ความรูข้ ององค์กร และเตรียมการ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ดิจิทัลและยุทธศาสตร์องค์กร
Successors ให้ มี ค วามพร้ อ ม
• จัดทำ�แผนวิเคราะห์ความพร้อมของ • ทบทวนเครือ่ งมือและรูปแบบในการพัฒนา
ต่อการดำ�เนินธุรกิจต่อไป
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการกำ�หนด
ตาม Digital Competency Based • พัฒนาทักษะให้บคุ ลากรในด้านธุรกิจ
การตลาด การสร้าง Business Digital
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และ พร้อมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่ม
Mindset และ Digital Technology
วิเคราะห์ความสามารถพิเศษในอนาคต เป้าหมายตาม Digital Competency
เพื่อกำ�หนดศักยภาพขององค์กรใน Based Assessment Model โดยมี • ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ ร อ ง รั บ
เชิงแข่งขัน
การ Transformation ไปเป็ น
ผลร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี Digital
Digital Utility ของ กฟภ.
Competency เป็ นไปตามที่ อ งค์ กร
คาดหวังเฉลี่ยแล้วเท่ากับร้อยละ 77.6
• ผลสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อปัจจัยบทบาทของผู้บริหารระดับสูง
มี ค่ า เท่ า กั บ 4.16 สู ง กว่ า ปี 2561
ที่มีค่าเท่ากับ 4.11

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก
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การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจและการบริหาร
ภาวะวิกฤต [former EU21]
กฟภ. บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ และบริ ห าร
ภาวะวิกฤตตามมาตรฐานสากล ISO 22301 เพือ่ เตรียมความพร้อม
ต่อภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานและ
สถานที่ทำ�งาน โดยมีการวิเคราะห์ จัดทำ�แผน ฝึกซ้อม/
ทดสอบแผน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ กฟภ. มีความสามารถในการแก้ไขภัยพิบัติหรือ
ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาความรุนแรง
เมือ่ เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน และทำ�ให้ กฟภ. สามารถป้องกัน
เตรียมความพร้อม บรรเทาผลกระทบ และดำ�เนินการให้กลับคืน
สู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม [103-1]

เป้าหมาย

[103-2]

• จำ�นวนหน่วยงานที่มีการจัดทำ�ระบบ BCMS ตาม
มาตรฐาน ISO 22301 และมีการฝึกซ้อมแผน
ERP/BCP
• ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP เป็นไปตาม
ที่กำ�หนด
• ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (RTO) เป็นไปตามที่
กำ�หนด

กลยุทธ์ [103-2]
• ดำ � เนิ น งานและให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า ได้
อย่างต่อเนื่อง
• กลับมาดำ�เนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างรวดเร็วใน
กรณีเกิดภาวะวิกฤต

ธุรกิจของ กฟภ.

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]

การบริหารจัดการ [103-2]

ผลการดำ�เนินงาน
ที่ส�ำ คัญปี 2562 [103-3]

• ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ.
แบ่งได้ ดังนี้
1) การป้ อ งกั น และการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ ภั ย
(Prevention and Preparedness) โดยทุกหน่วยงาน
ของ กฟภ. นำ � ข้ อ มู ล ภั ย พิ บั ติ ห รื อ ภาวะวิ ก ฤต
ในอดี ต และปั จ จุ บั น มาประเมิ น โอกาสเกิ ด และ
ผลกระทบ หากมีระดับความเสี่ยงปานกลางและ
สู ง มาก จะต้ อ งจั ด ทำ � แผนตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น
(Emergency Response Plan: ERP) และจัดทำ�
มาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการความเสี่ยง
และลดโอกาสผลกระทบให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (ตํ่า)
2) การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
ทุกหน่วยงานใน กฟภ. ต้องจัดทำ�แผนความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
เพื่ อ ฟื้ น คื น กระบวนการงานที่ สำ � คั ญ ให้ ก ลั บ มา
ดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำ�หนด
(Recovery Time Objective: RTO) ในกรณีที่
เหตุ ก ารณ์ มี ค วามรุ น แรง (รวมถึ ง สถานการณ์
โรคระบาดที่ ส ามารถข้ า มพรมแดน) และ
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงกว้าง กฟภ. จะมี
การจัดตั้งศูนย์อำ�นวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณี
เหตุการณ์ ไม่ปกติ (ศอส.) เพื่อดำ�เนินการตาม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP) แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCP) และขั้นตอนการย้ายระบบกลับสู่
สภาวะปกติ (Business Resumption Procedure)
พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ
ปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และติดตามวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน และรายงาน
ผลให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
3) การจัดการภายหลังภัยพิบัติ (Rehabilitation and
Reconstruction) เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
คณะทำ�งาน BCM แต่ละหน่วยงานจะพิจารณา
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และกำ�หนดแนวทาง/วิธกี าร
ในการฟื้นฟูสถานที่ปฏิบัติงานหรือระบบจำ�หน่ายที่
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

• ทุกหน่วยงานมีการจัดทำ�ระบบ BCMS ตามมาตรฐาน
ISO 22301 และมีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP
• ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP อยูท่ ี่ 240 นาที
(เป็นไปตามที่กำ�หนด)
• ระยะเวลาในการกู้ คื น ระบบ (Recovery Time
Objective: RTO) อยู่ที่ 60 นาที
• ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหาย (Recovery
Point Objective: RPO) ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ที่ 0 นาที และข้อมูลไม่สูญหาย

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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• ขยายการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ไปยัง
ส่วนภูมิภาค
• ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis: BIA) เพื่อกำ�หนด
ขอบข่าย (Scope ในการรับรองมาตรฐาน ISO 22301
เพื่อให้ครอบคลุมการบริการจำ�หน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็น
บริการหลักของ กฟภ.

มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ภายใน กฟภ.
ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งานเดิ น ทางไป
อบรม สัมมนา หรือดูงานในประเทศ
กลุ่มเสี่ยง และไม่เชิญบุคลากรจาก
ต่างประเทศ

งดการจั ด งานที่ มี ก ารเชิ ญ คน
จำ � นวนมาก พิ จ ารณาจั ด ประชุ ม
ทางไกลผ่าน Video Conference

จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อำ � นวยการช่ ว ยเหลื อ
สนั บ สนุ น กรณี เ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ
โดยมีผวู้ า่ การ (ผวก.) เป็นผูอ้ �ำ นวยการ
ศูนย์

ผูท้ เี่ ดินทางกลับหรือแวะผ่านประเทศ
กลุ่ ม เสี่ ย งหรื อ ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ให้หยุดงาน 14 วัน โดยไม่ถือเป็น
วันลา

กำ�หนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ภายในที่พัก (Work from Home)

ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายโดย
ไม่มีการสัมผัส (Thermoscan) ที่
สำ � นั ก งานใหญ่ บ ริ เ วณประตู ท าง
เข้า-ออก และกำ�หนดมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

จัดทำ�และดำ�เนินการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP)
และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) รองรับสถานการณ์
ไวรัส COVID-19

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ

“เรา” ยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่
เพื่อตอบโจทย์อนาคตและเป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฟภ. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เครื่องมือ Stakeholder Mapping ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีคุณลักษณะสำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในกิจการไฟฟ้า (Expertise) ความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการร่วมพัฒนา
ความยั่งยืนกับ กฟภ. (Willingness) และการมีอิทธิพลต่อการสร้างความยั่งยืนของ กฟภ. (Influence) [102-42] ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ กฟภ. ได้ดงั นี้ หน่วยงานกำ�กับดูแล พนักงานและลูกจ้าง ผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้ คูค่ วามร่วมมือ ลูกค้า/
ผู้ใช้ไฟฟ้า และชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม [102-40]
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (102-40)

หน่วยงาน
กำ�กับดูแล (102-40)

พนักงาน
และลูกจ้าง [102-40]

ธุรกิจของ กฟภ.

แนวทางการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความถี่ [102-43]

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [102-44]

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟภ. ได้กำ�หนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตลอดทั้งวิธีการ ความถี่ ในการดำ�เนินงาน
และการรวบรวมความต้ อ งการ/ความคาดหวั ง ที่ สำ � คั ญ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อ นำ � มาเป็ น ข้ อ มู ล
ในการกำ�หนดแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังดังกล่าวทั้งในระดับกลยุทธ์องค์กรหรือแผนงาน
ของหน่วยงานต่อไป
การดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญปี 2562

• สัมภาษณ์หน่วยงานกำ�กับดูแล (ภาครัฐ) เช่น • ให้ความสำ�คัญกับการให้บริการการจำ�หน่าย
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และ
ไฟฟ้ากับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยครอบคลุม
กระทรวงมหาดไทย
ทั่วประเทศ
• สำ�รวจความพึงพอใจของหน่วยงานกำ�กับดูแล • มุ่ ง เน้ น การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้า เพื่อ
ลดการลงทุนที่ซํ้าซ้อน และเกิดการลงทุนที่
ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
• ค ว ร มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะ ท้ อ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การดำ � เนิ น งาน เช่น Return of Capital
Employed (ROCE) ซึง่ สะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การใช้เงินลงทุน หรือ Full Time Equivalent
(FTE) เพือ่ สะท้อนประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ของพนักงาน เป็นต้น
• การให้ความสำ�คัญกับความต้องการของลูกค้า
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยต้องมีการกำ�หนดกลยุทธ์
ลูกค้าให้มคี วามยืดหยุน่ สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เช่น การบริหารจัดการซื้อขายไฟระหว่างกัน
การบริหารจัดการ Energy Storage เป็นต้น
• แนวทางการขยายไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟภ.
ต้องให้ความสำ�คัญในเรื่องการทำ�บัญชีต้นทุน
ในส่วนธุรกิจที่เป็น Non-regulated

• จัดทำ�แผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)
• จั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง กฟภ. ที่ ต อบสนองต่ อ นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา/ส่งเสริมในด้านพลังงานของหน่วยงาน
กำ�กับดูแล

• คะแนนทัศนคติและความพึงพอใจของหน่วยงานกำ�กับดูแลอยู่ใน
เกณฑ์มากทีส่ ดุ เท่ากับ 4.53 คะแนน เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ทีม่ รี ะดับ
ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.33 คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม 5

• ผู้ บ ริ ห ารพบปะผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (ประชุ ม /
ตรวจเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม)
• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
• Line@PEAfriends
• รายการ ผวก. พบพนักงาน
• การเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานทางสื่อภายใน
องค์กร
• การประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมกับแต่ละสายงาน
• การประกาศนโยบายในการบริหารและพัฒนา
องค์กรของ ผวก.
• การสัมมนาชีแ้ จงแผนยุทธศาสตร์ประจำ�ปีโดย
ผู้บริหารระดับสูง
• การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/ทบทวน
แผนปฏิบัติการประจำ�ปีของสายงาน

• สื่ อ สารทิ ศ ทางการบริ ห ารงาน เพื่ อให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงและร่วมกันพัฒนาองค์กร
• จัดทำ�แผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการพัฒนา
ระบบคัดกรองและพัฒนาความพร้อมผูท้ จี่ ะเลือ่ นตำ�แหน่งตามหลัก
สมรรถนะ
• บริหารการรับรู้ของบุคลากรในเรื่องค่าตอบแทน
• พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำ�งานทีเ่ อือ้ ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัย
และความสุขในการทำ�งาน

• ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานอยู่ที่ 4.40
• ค่าเฉลีย่ ความผูกพันของพนักงานอยูท่ ี่ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
มีค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของพนักงานอยู่ที่ 4.43 ความรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรอยูท่ ี่ 4.53 และความอยากทุม่ เทกายใจ
ในการทำ�งานอยู่ที่ 4.56 ขึ้นจากปี 2561 ที่มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ที่ 4.33 คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม 5

• ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการที่ดี
• ได้รับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
• มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำ�งาน
• ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์ ที่ พึ ง ได้
จาก กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ

040

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (102-40)

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า
และคู่ความร่วมมือ [102-40]

ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
[102-40]

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม [102-40]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

แนวทางการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความถี่ [102-43]

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [102-44]

041

การดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญปี 2562

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญในการตัดสินใจ • มีความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ • ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ ต าม
สัญญา
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.

• ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ กรณีมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ
หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อผูส้ ง่ มอบ คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือ และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ตอ้ งรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ปี 2562 กฟภ. มีคะแนนประเมิน
ร้อยละ 92.19 (Rating Score ระดับ A)

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญในการตัดสินใจ
หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
กฟภ.
• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
• Line Official Account
• Line@PEAfriends
• Application PEA Smart Plus
• ตรวจเยี่ ย มผู้ ใ ช้ ไ ฟรายย่ อ ย/สั ม มนาผู้ ใ ช้ ไ ฟ
รายใหญ่ เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียน พฤติกรรม
ความต้องการ/ความคาดหวัง
• จั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แผน
ยุทธศาสตร์ของ กฟภ.
• การสำ�รวจความพึงพอใจและความภักดีของ
ลูกค้า

• บำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
หน่วยสูญสีย และแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพือ่ คืนสภาพการจ่ายไฟ
ตามข้อกำ�หนดด้วยความปลอดภัย
• อำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกล การให้บริการ
ผ่านโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ (Smart Phone)
และการให้บริการแบบ One Touch Service เป็นต้น
• พัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า /ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ทุ ก คนด้ ว ยความเท่ า เที ย มและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) อยู่ที่ 3.10 จากเป้าหมาย
ที่ 3.17 ครั้ง/ราย/ปี
• ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) อยู่ที่ 73.82 จากเป้าหมาย
ที่ 75.78 นาที/ราย/ปี
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย (Loss) อยู่ที่ 5.37
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 5.20
• ความพึง พอใจด้านคุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ของ กฟภ. อยู่ ที่ 4.50
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.37
• ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อผูใ้ ช้ไฟ
ปี 2562 มีค่าเท่ากับ 0.0067 อยู่ในระดับ 5

• ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐานและมีความปลอดภัย
• มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
• สามารถใช้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น ต่ า งๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
• โปร่งใสและเป็นธรรมในการให้บริการ

• สื่อสารประเด็นข่าวที่สำ�คัญในการตัดสินใจ • ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย
หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย • การดำ�เนินงานของ กฟภ. ไม่สร้างผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
และ กฟภ.
• จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ • ได้ รั บ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางสั ง คมและ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจาก กฟภ.
• 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.

• จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย • ระดับความพึง พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำ� เนิ น งาน
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ
ด้าน CSR มีค่าลดลง 0.08 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยอยู่ที่ 4.42
• ผู้บริหารระดับสูงกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบ
หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40 อยู่ในระดับดีมาก
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ตลอดทัง้
ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเกิดความรูค้ วามเข้าใจในหลักการและ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ในกระบวนการ (CSR in Process) เพื่อมุ่งเน้นการลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสังคมให้เกิดผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ : สีของอักษรแสดงความถี่ ในการดำ�เนินงาน
• เป็นประจำ�/สมํ่าเสมอ/ทุกเดือน
• รายไตรมาส
• รายปี

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

043

ยุทธศาสตร์องค์กร
กฟภ. ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2562) โดยกำ�หนดเป้าหมายระยะยาว
10 ปี ที่มุ่งเน้นการปรับรูปแบบธุรกิจเข้าสู่ Landscape ใหม่ และการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility ที่ครอบคลุม
ทุกด้านทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า การจัดทำ� Business Model ทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการดำ�เนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการรองรับการดำ�เนินงานในอนาคต และก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค [103-1]

กฟภ. มีขน้ั ตอนการกำ�หนดยุทธศาสตร์ของ กฟภ. อย่างเป็นระบบ โดยได้วเิ คราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืนในทุก
มิตทิ ง้ั ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ นำ�มากำ�หนดยุทธศาสตร์และ
ถ่ายทอดลงสูร่ ะดับปฏิบตั งิ านตามลำ�ดับขัน้ ซึง่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ [103-2]

ยุทธศาสตร์ [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2562 [103-3]

ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

• มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รมี
การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ตาม
กรอบแนวทาง SDGs และแนว
ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
• ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สำ � คั ญ แ ล ะ
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การวิเคราะห์และกำ�หนดปัจจัยขับเคลือ่ นเพือ่ กำ�หนด
เป็นแผนงาน รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
• การให้ความสำ�คัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร
• สนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการหรือผูใ้ ช้
ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและส่งเสริมให้มี
การประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน

• คะแนนประเมิน ITA อยูท่ ี่ 92.19 คะแนน จากเป้าหมาย
ที่ 80-100 คะแนน
• ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั (Disabling Injury Index:
DI อยู่ที่ 0.1200 จากเป้าหมายที่ 0.1029
• ผลสำ�รวจความพึงพอใจในการดำ�เนินงานของ กฟภ.
ที่ ต อบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของกลุ่ ม ภาครั ฐ
กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้าอยู่ที่ 4.44
จากเป้าหมายที่ระดับ 4.00
• จำ�นวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
สะสมอยู่ที่ 67.98 ล้านหน่วย จากเป้าหมายที่ระดับ
60 ล้านหน่วย

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าโดย
พัฒนาประสิทธิภาพของ
ทุกระบบงาน

• มีการจำ�หน่ายไฟฟ้าที่ได้คณ
ุ ภาพ
ในระดับชั้นนำ�ของภูมิภาค
• การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์
และสร้างความมัน่ คงทางการเงิน
• ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี
ความคล่ อ งตั ว สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของธุรกิจโดยใช้
ประโยชน์จากพันธมิตร

• การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ
จำ�หน่าย
• การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำ�หน่ายโดยระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
• ปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

• ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) อยู่ที่ 3.10
จากเป้าหมายที่ 3.17 ครั้ง/ราย/ปี
• ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) อยู่ที่ 73.82
จากเป้าหมายที่ 75.78 นาที/ราย/ปี
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย (Loss)
อยู่ที่ 5.37 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 5.20
• ความพึงพอใจด้านคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.
อยู่ที่ 4.50 จากเป้าหมายที่ระดับ 4.37
• ความสำ�เร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอยู่ที่
ร้อยละ 98 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100
• อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) อยูท่ ี่ 3.17
จากเป้าหมายที่ร้อยละ 2.96

เป้าหมาย [103-2]

ธุรกิจของ กฟภ.
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

045

ยุทธศาสตร์ [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
• การรั ก ษาฐานลู ก ค้ า มู ล ค่ า สู ง
(High Value)

• ยกระดั บ มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการให้
บริ ก ารของลู ก ค้ าโดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับปรุง
ระบบงาน รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่
• การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้ารายสำ�คัญ รวมถึงกลุ่มที่มี
พฤติกรรมผลิตใช้เองโดยผู้บริโภค (Prosumer) ซึ่ง
จำ�เป็นต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะ เช่น การผลิต
และติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชือ่ มต่อ
สายส่ง (Solar Rooftop) เป็นต้น

• ความพึงพอใจรายกลุม่ ลูกค้าอยูท่ ี่ 4.50 จากเป้าหมาย
ที่ระดับ 4.37
• ความพึงพอใจลูกค้ารายสำ�คัญ (Key Account),
High Value อยู่ที่ 4.47 จากเป้าหมายที่ระดับ 4.36

การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของ
องค์กรเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

• แสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

• ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพือ่
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
• การผลักดันผลประกอบการและการสร้างภาพลักษณ์
ในตราสินค้า (Brand Image) ของบริษทั ในเครือ
• การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
เพื่อลดผลกระทบ ปรับตัว พร้อมทั้งสร้างศักยภาพ
ใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้
• ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับ
การดำ�เนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำ�กับ
การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อให้ เ กิ ด
การทำ�งานร่วมกัน (Synergy)

• ความสำ � เร็ จ ของแผนงานการดำ � เนิ น งานธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 97 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100
• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 6,282.65 ล้านบาท
จากเป้าหมายที่ 6,406.25 ล้านบาท

ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย
ทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม

• ยกระดับการบริหารและศักยภาพ
ของทุนมนุษย์
• ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้ ว ย เ ท คโ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และมีเสถียรภาพของเทคโนโลยี
ดิจิทัล
• การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation
System: CIS)

• ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (Human Resource
Management: HRM)
• เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource
Development: HRD)
• พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่าย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดำ�เนินงาน
• พัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security) และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล
• พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม
ให้เกิดการจัดการนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ
จัดเรียงการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
องค์กร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน

• ความสำ�เร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอยูท่ ี่ 100 จากเป้าหมายร้อยละ 100
• ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานทีล่ ดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้านบาท จากเป้าหมาย
ที่ 16.50 ล้านบาท
• การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน (CPI-X)
อยู่ที่ 28,093.35 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ 28,440
ล้านบาท

เป้าหมาย [103-2]
มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

ธุรกิจของ กฟภ.
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืน

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน [102-19] [102-26]

เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์องค์กรในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
กฟภ. จึงได้นำ�แนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบในการกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และกำ�หนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยกระบวนการในการจัดทำ�
แผนแม่บท กฟภ. ให้ความสำ�คัญกับการวิเคราะห์บริบทความยัง่ ยืนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มสี ว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น เพือ่ นำ�ปัจจัยนำ�เข้าดังกล่าวมากำ�หนดกลยุทธ์การพัฒนาความยัง่ ยืนและ
ถ่ายทอดลงสูร่ ะดับปฏิบตั งิ านตามลำ�ดับขัน้ ซึง่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ [103-2]
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

ระดับ
นโยบาย
คณะกรรมการ กฟภ.

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
องค์กรสู่ความยั่งยืน
กฟภ. มุ่งพัฒนาการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable
Development Goals: SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International
Organization for Standardization หรือ ISO 26000 โดยกำ�หนดเป็นนโยบายที่มีสาระสำ�คัญ ดังนี้

กำ�หนดนโยบาย
เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ

ระดับ
บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง

พั ฒ นามาตรฐานการดำ � เนิ น งานให้ เ ที ย บเท่ า
มาตรฐานสากล เพือ่ สร้างความเจริญรุง่ เรืองทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน สิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม
ประเด็ น ด้ า นผู้ บ ริ โ ภค การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และ
การพัฒนาชุมชน

ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างในองค์กร
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ รวมทั้ง
การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน โดยตระหนักถึงความสำ�คัญและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR in
Mind) เพือ่ ปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น

พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารการปฏิ บั ติ ง านของ
กฟภ. ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานให้ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ผนวกกับ
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม
ในกระบวนการดำ�เนินงาน (CSR in Process) เพือ่ ส่งเสริม
องค์ ก รให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควบคู่
การอนุรกั ษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

ธุรกิจของ กฟภ.

ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมระหว่างภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชนในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของ
กฟภ. โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญด้านต่างๆ
รวมทัง้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เพือ่ ช่วยเหลือ
และยกระดับคุณภาพชีวติ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สงั คม
ชุมชน ให้มีการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

047

พิจารณาปัจจัยความยั่งยืนต่างๆ
ประกอบการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
กำ�หนดตัวชี้วัด ติดตาม
ผลการดำ�เนินงาน ให้ข้อสังเกต/
ข้อแนะนำ�ในการแก้ไขปัญหา
ทบทวนแผนและถ่ายทอดลงสู่
ระดับปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ/
คณะทำ�งาน/หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

สำ�รวจความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำ�รวจข้อมูลที่
เกีย่ วข้อง ดำ�เนินงานในเรื่องต่างๆ และ
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

ระดับ
ปฏิบัติการ

มุ่งมัน่ ในการมีสว่ นร่วม ป้องกัน และลดผลกระทบ
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)
อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) จากภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ยกระดับกิจกรรมด้าน CSR โดยการสร้างคุณค่าร่วม
(Creating Shared Value: CSV) ระหว่างองค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม เพื่อให้สามารถเติบโต
พร้อมกันอย่างยัง่ ยืน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

กฟภ. พิจารณาข้อมูลสำ�คัญเพื่อระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก รวมถึงขอบเขตของผลกระทบทัง้ เชิงบวกและเชิงลบทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความยัง่ ยืน
ขององค์กร และวิเคราะห์ขอ้ มูลสำ�คัญดังกล่าวบนหลักการความครอบคลุมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholder Inclusiveness Principle) และบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context
Principle) ขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• ข้อมูลสำ�คัญจากปัจจัยภายใน เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ความเสีย่ ง และ
โอกาสทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• ข้อมูลสำ�คัญจากปัจจัยภายนอก ความต้องการ/ความคาดหวังที่สำ�คัญหรือเร่งด่วน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวโน้มและทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของธุรกิจพลังงาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ
เกณฑ์ประเมินองค์กรตามดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

01

02

การทวนสอบประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ
ของ กฟภ. (Validation)
ประเด็นการพัฒนาความยัง่ ยืนที่ได้จากการจัดลำ�ดับความสำ�คัญได้ถกู พิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม [102-32] ตามหลักการ
ความสมบูรณ์ (Completeness Principle) เพือ่ ให้ประเด็นดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญของ กฟภ. มีจำ�นวนทั้งสิ้น 22 ประเด็น [102-49]

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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8

น้อย

ปานกลาง

มาก

นัยสำ�คัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Performance (102-47)
1 ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ
2 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
3 การต่อต้านการทุจริต
4 ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
5 การบริหารจัดการด้านการใช้
ไฟฟ้า
6 ความพร้อมจ่ายและความน่าเชือ่ ถือ
ของระบบไฟฟ้า
7 ประสิทธิภาพของระบบ
8 การวิจัยและการพัฒนา

03

ธุรกิจของ กฟภ.

2

2

มาก

1

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นการพัฒนา
ความยั่งยืน (Prioritization)
กฟภ. นำ�ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่ ได้มาเทียบเคียงกับมาตรฐานประเด็นเฉพาะ
(Topic-specific Standard) ตามมาตรฐาน GRI จากนั้นได้นำ�ประเด็นดังกล่าวมาจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญตามหลักการสารัตถภาพ (Materiality Principle) ที่คำ�นึงถึงนัยสำ�คัญของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ องค์ ก ร (แกนนอน) และอิ ท ธิ พ ล
ต่อการประเมินและตัดสินใจได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (แกนตั้ง) ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการของผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1

6

ปานกลาง

การระบุประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
(Identification)

1

049

น้อย

การประเมินประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ
ของ กฟภ.

อิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

048

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

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

ภาคผนวก

Planet (102-47)
1 วัสดุ
2 การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

051

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน (103-2)
กฟภ. ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสมดุล
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร

ในการเป็นผู้นำ�ด้านบริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Planet

Performance

People

มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการให้
บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสังคมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มุ่งเน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ
สร้างสมดุลของการส่งมอบคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม

มุ่งเน้นการบริหารจัดการภารกิจหลักขององค์กร เพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)
• การต่อต้านการทุจริต
• ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ
• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
• ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
• ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า
• การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
• ประสิทธิภาพของระบบ
• การวิจัยและพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)
• ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม
• แผนงานและการตอบสนองต่อเหตุภยั พิบตั ิ
หรือภาวะวิกฤต
• การจ้างงาน
• การฝึกอบรมและการให้ความรู้
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)
• การไม่เลือกปฏิบัติ
• การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า
• การให้ข้อมูลข่าวสาร
• ความปลอดภัยทางไซเบอร์
• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• ชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน (102-47)
• วัสดุ
• การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

053

Performance
การต่อต้านการทุจริต
(Anti-corruption)

ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
(Indirect Economic Impacts)

ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
(Procurement Practices)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• หน่วยงานกำ�กับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• หน่วยงานกำ�กับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• หน่วยงานกำ�กับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ

การบริหารจัดการ (103-2)
• ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
ปี 2562 (No Gift Policy)
• ประกาศใช้ น โยบายด้ า นกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
แนวทางปฏิ บั ติ ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสและป้ อ งกั น
การทุจริต (7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ)
• เข้าร่วม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของสำ�นักงาน
ป.ป.ช.
• นำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG e-System)

การบริหารจัดการ (103-2)
• บริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ และติ ด ตามประเมิ น ผล
อย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขององค์กร
• ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งผ่านกลไกการดำ�เนินงานของ
กฟภ. และบริษัทในเครือ
• ส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ในการดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

การบริหารจัดการ (103-2)
• ลงทุนในโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้น ที่ทำ�กิน ทาง
การเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) และดำ � เนิ น การ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551

การบริหารจัดการ (103-2)
• สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
ความมัน่ คงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตในประเทศ
เป็นอันดับแรก

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 92.19 คะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสำ�นักงาน ป.ป.ช.
ปี 2562
• ร้อยละ 90.85 ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และ
การประยุกต์ใช้การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ฯี (CG Testing)
• ร้อยละ 100 คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
กฟภ. ที่ประเมินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (Conflict of Interest)
ประจำ�ปี
• ร้อยละ 94.28 ผูบ้ ริหารและพนักงานทีล่ งนามรับทราบ
และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(CG Acknowledgement)
• 6,474 คน ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• AAA อันดับเครดิตองค์กรที่ได้รับจากทริสเรทติ้ง
• 3.17 ค่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
• 2.64 อัตราส่วนการทำ�กำ�ไร (Profit Margin)
• 1.26 อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover)
• 1.40 อัตราสัดส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 28,083 ครั ว เรื อ นสะสมของเกษตรกรที่ เ ข้ าร่ ว ม
โครงการ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• ร้อยละ 80.79 จำ�นวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุหลักจาก
ผู้ผลิตภายในประเทศ
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Performance
ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบ
ไฟฟ้า (Availability and Reliability)

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
(Demand-side Management)

ประสิทธิภาพของระบบ
(System Efficiency)

การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า

การบริหารจัดการ (103-2)
• ดำ�เนินโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 3

การบริหารจัดการ (103-2)
• จัดทําแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำ�หน่ายให้มี
ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต
• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid
• จั ด ทำ � แผนงานสนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ (103-2)
• จัดทําแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำ�หน่ายให้มี
ความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต
• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid

การบริหารจัดการ (103-2)
• มีการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของผลงานเพื่อ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต
• สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานวิจยั ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• ร้อยละ 93.33 ความสำ�เร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 67.98 GWh (ล้านหน่วย) จำ�นวนการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสะสมจากเป้าหมาย 60 GWh (ล้านหน่วย)

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 3.10 ครั้ง/ราย/ปี ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)
• 73.82 นาที/ราย/ปี ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)
• 1.036 ครั้ง/ราย/ปี ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
• ร้อยละ 5.37 หน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย (Loss)

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• ระดับ 3 ความสำ�เร็จของแผนงานการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation
System)
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People
ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม
(Socioeconomic Compliance)

แผนงานและการตอบสนองต่อเหตุภยั พิบตั หิ รือภาวะวิกฤต
(Disaster/Emergency Planning and Response)

การจ้างงาน (Employment)

การไม่เลือกปฏิบัติ
(Non-discrimination)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• หน่วยงานกำ�กับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า

การบริหารจัดการ (103-2)
• ประกาศใช้ น โยบายด้ า นกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
แนวทางปฏิ บั ติ ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสและป้ อ งกั น
การทุจริต (7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ)
• ปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวทางตามคูม่ อื การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
• ติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
• แต่งตั้งคณะทำ�งานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit
เพือ่ ติดตามและวิเคราะห์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่ วกับ
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับภายนอก

การบริหารจัดการ (103-2)
• จัดทำ�มาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการความเสี่ยง
และลดโอกาสผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• จั ด ทำ � แผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ฟื้ น คื น
กระบวนการงานที่ สำ � คั ญ ให้ ก ลั บ มาดำ � เนิ น งานได้
อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำ�หนด
• กำ�หนดแนวทาง/วิธีการในการฟื้นฟูสถานที่ปฏิบัติงาน
หรื อ ระบบจำ � หน่ า ยที่ เ สี ย หายให้ ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม
โดยเร็ว

การบริหารจัดการ (103-2)
• จัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งตามเส้นทางในสายอาชีพ
ที่ชัดเจน
• บริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ซึ่ ง เน้ น หลั ก นิ ติ ธ รรม คุ ณ ธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ

การบริหารจัดการ (103-2)
• เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม
• เลื่อนตำ�แหน่งตามคุณสมบัติที่เหมาะสม

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 0 ข้อร้องเรียน เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่
ไม่เป็นธรรม และการเลือกปฏิบัติ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 0 คดี ที่ กฟภ. ถูกฟ้องคดี เสียค่าปรับ หรือได้รบั โทษอืน่
• 0 ข้ อ พิ พ าท ที่ กฟภ. ต้ อ งดำ � เนิ น การผ่ า นกลไก
การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• ร้อยละ 100 หน่วยงานมีการจัดทำ�ระบบ BCMS ตาม
มาตรฐาน ISO 22301 และมีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP
• 240 นาที ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP
• 60 นาที ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ
• 0 นาที ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 4.65 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
• 0.21 อัตราการลาออกของพนักงาน
• 4.51 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงาน
• 4.43 ค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
• 4.53 ค่ า เฉลี่ ย ความรู้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ขององค์กร
• 4.56 ค่าเฉลี่ยความอยากทุ่มเทกายใจในการทำ�งาน
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People
การฝึกอบรมและการให้ความรู้
(Training and Education)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า (Access)

การให้ข้อมูลข่าวสาร
(Provision of Information)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)
• กำ�หนด Competency ที่ชัดเจนรายตำ�แหน่ง
• สนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กร
• กำ�หนดให้บคุ ลากรทุกระดับจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

การบริหารจัดการ (103-2)
• มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ของ กฟภ.
(PEA Safety Management System: PEA-SMS)
การกำ�กับดูแลและตรวจประเมินผลการดำ�เนินงานตาม
กฎหมายภายในประเทศ และนำ�กรอบมาตรฐานสากล
ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(TIS 18001/BS OHSAS 18001) และ ISO 45001 มาใช้
ในการบริหารจัดการ

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• หน่วยงานกำ�กับ
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 28,789 ราย พนักงานทีเ่ ข้ารับการประเมิน Functional
Competency
• ร้อยละ 100 พนักงานได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการพัฒนาอาชีพ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 0.1200 ค่ า ดั ช นี ก ารประสบอุ บั ติ ภั ย (Disabling
Injury Index: DI) จำ�นวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงานลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561

การบริหารจัดการ (103-2)
• ดำ�เนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่และครัวเรือนที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง
• มี แ ผนงานการใช้ เ ทคโนโลยี พ ลั ง งานทดแทน
(Renewable Energy: RE) หรื อ ไมโครกริ ด
(Micro-grid) ในการผลิตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่เกาะที่ห่างไกล

การบริหารจัดการ (103-2)
• เพิ่มการให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call
Center) ในภาษาเมียนมา กัมพูชา และมลายู
• เผยแพร่ขอ้ มูลด้านการให้บริการไฟฟ้า เช่น การขอติดตัง้
มิเตอร์ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย
ให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ PEA Smart Plus Application,
Website www.pea.co.th และ Social Media
• ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของ Website ให้ พ ร้ อ มสำ � หรั บ
ผู้ใช้งานทุกประเภท รวมถึงผู้ที่พิการทางสายตาและ
หู ห นวก (Web Accessibility) เพื่ อให้ ลู ก ค้ า และ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 137,232 ครัวเรือน ที่ กฟภ. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่แล้วเสร็จ
• 12,465 ครัวเรือน ที่ กฟภ. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนที่ห่างไกลแล้วเสร็จ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 4.4962 คะแนน ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์
และบริการของลูกค้า
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

061

People
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
(Customer Health and Safety)

ความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security)

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
(Customer Privacy)

ชุมชนท้องถิ่น
(Local Communities)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ลูกค้า/ผูใ้ ช้ไฟฟ้า

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ (103-2)
• ประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยพบว่ากระบวนการทำ�งานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อคูค่ า้ และ
ผู้ใช้ไฟสูงคือการทำ�งานใกล้แนวสายไฟฟ้า
• กำ � หนดให้ ทุ ก กฟฟ. ตรวจสอบระยะห่ า งระหว่ า ง
สายไฟฟ้ า กั บ อาคารหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานระยะห่ า งที่ ป ลอดภั ย ในการก่ อ สร้ า ง
ทางไฟฟ้ า รวมทั้ ง ให้ ทุ ก กฟฟ. เข้ ม งวดและหมั่ น
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

การบริหารจัดการ (103-2)
• จัดให้มีโครงสร้างบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศทั้งในสำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานเขต
• มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ (Log
Collection) และระบบวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์
(Security Information and Event Management:
SIEM)
• จั ด ทำ �และเผยแพร่ ภ าพยนตร์ สั้ น (VDO Clip) ใน
Theme ละเลย จำ�นวน 3 ชุด เพือ่ เผยแพร่ให้พนักงานรับรู้
และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการ (103-2)
• ดำ � เนิ น งานภายใต้ พ.ร.บ.การบริ ห ารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้
แต่งตั้งคณะทำ�งานบริกรข้อมูล และนำ�ร่องการบริหาร
จัดการข้อมูลในกระบวนการบริหารและสนับสนุนลูกค้า

การบริหารจัดการ (103-2)
• ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) กับ
ชุมชน และสนับสนุนองค์ความรู้และการให้คำ�ปรึกษา
กั บ ชุ ม ชนด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลั ง งานทดแทน
และการเสริมสร้างศักยภาพของระบบไฟฟ้า

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 87 แห่ง ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
• 0.0067 ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 5 หน่วยงาน ภายใน กฟภ. ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 0 ข้อร้องเรียน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า และการทำ�ข้อมูลลูกค้าสูญหาย

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 1,378 ครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ PEA
ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน
• 1,675 ราย ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพ
จากโครงการ 1 ตำ�บล 1 ช่างไฟฟ้า
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

063

Planet
วัสดุ
(Materials)

การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
(Supplier Environmental Assessment)

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตที่ส่งผลกระทบ [102-46]
• พนักงาน และลูกจ้าง
• ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารการจัดการ (103-2)
• กำ�หนดปัจจัยความสำ�เร็จ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ.
• กำ�หนดแนวทางและแผนระยะกลางในการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 3 ปี
(พ.ศ. 2562-2564) เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการใช้ ท รั พ ยากรหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต และ
การบริการ

การบริหารการจัดการ (103-2)
• กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อนื่
ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label) หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ ได้รับการรับรองระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 เป็นส่วนหนึง่
ในการพิจารณาเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งใบกำ�กับภาษีค่าไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าทาง E-mail หรือเรียกว่าระบบ E-TAX เพื่อ
ลดการจัดพิมพ์และจัดส่งใบกำ�กับภาษีค่าไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้า

ผลการดำ�เนินงาน (103-3)
• 26 ราย ผู้ส่งมอบรายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองโดยใช้
หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

Performance

การบริหารจัดการ [103-2]
• จัดทำ�และดำ�เนินงานตาม Asset Management
Roadmap ซึ่ ง มี ก ารกำ � หนดกรอบนโยบาย
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำ�เนินงาน
ในการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ อ งค์ ก รที่ ชั ด เจนตั้ ง แต่
กระบวนการได้มา การใช้งาน การดูแลบำ�รุงรักษา
และการจำ � หน่ า ย เพื่ อให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยตลอดอายุ
การใช้งานอยู่ในจุดทีเ่ หมาะสม
• กำ�หนดให้มีการติดตามประเมินผลในการบริหาร
สินทรัพย์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาใน
การบริหารสินทรัพย์ท่ตี รงประเด็น และก่อให้เกิด
การลงทุนในสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดรายได้กับ กฟภ.
อย่างแท้จริง
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขององค์กร (IT/OT
Integration) เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหาร
ของผู้บริหาร รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมใน
การใช้งาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ เพือ่ วางแผน
การบำ�รุงรักษาทีเ่ หมาะสม
• กำ�หนดนโยบายในการลงทุนและออกแบบ Potential
Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของ
การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทัง้ ผ่านกลไกการดำ�เนินงาน
ของ กฟภ. และบริษทั ในเครือ เพือ่ สร้างมูลค่าสูงสุดให้
กับองค์กร รวมทัง้ เกิดการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
• ส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ในการดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ กฟภ.

ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีช่วยให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถผันตัวเองไปเป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าใช้เองได้ โดยแนวโน้ม
ดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การจำ � หน่ า ยไฟฟ้ า ซึ่ ง เป็ น
รายได้หลักของ กฟภ. เพือ่ ปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวและรักษาสภาวะของกิจการให้ด�ำ เนินได้อย่างต่อเนือ่ ง
กฟภ. จึงบริหารงานด้วยนโยบายการเงินที่รอบคอบ และ
เตรียมความพร้อมทีจ่ ะขยายขอบเขตธุรกิจใหม่ๆ ทีน่ อกเหนือ
ไปจากธุ ร กิ จ หลั ก โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคดิจิทัลภายในปี 2565 เพื่อกระจายมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่ได้รับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ
ร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไป (103-1)

ธุรกิจของ กฟภ.

เป้าหมาย [103-2]
• เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการดำ�เนินงาน
• ลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กลยุทธ์ [103-2]
• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ สิ น ทรั พ ย์ แ ละค่ าใช้ จ่ า ยใน
การดำ�เนินงาน โดยมีการบริหารและจัดการสินทรัพย์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]
• ได้รบั อันดับเครดิตองค์กรทีร่ ะดับ AAA ด้วยแนวโน้ม
อันดับเครดิต Stable จากทริสเรทติ้ง
• ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที่ 3.17
• อัตราส่วนการทำ�กำ�ไร (Profit Margin) อยู่ที่ 2.64
• อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total
Asset Turnover) อยู่ที่ 1.26
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.40
• ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานทีล่ ดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้านบาท
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย (Loss)
อยู่ที่ 5.37
• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 6,282.65 ล้านบาท
การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้าง
รายได้ของสินทรัพย์ โดยตัง้ เป้าไว้วา่ จะได้รบั การรับรอง
ระบบการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management
Standard: ISO 55000) ในปี 2565
• บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุน
ลู ก ค้ า ที่ ส มบู ร ณ์ (Fully Completed CRM)
เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ นด้ า นการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการให้
บริการอืน่ ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับ กฟภ.

มูลค่าทางเศรษฐกิจ [102-7] [201-1]
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่สร้างขึ้นและจำ�หน่ายออก
(Direct Economic Value Generated and Distributed)
(1) มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)
รายได้ (Revenues)
(2) มูลค่าทางเศรษฐกิจทีจ่ �ำ หน่ายออก (Economic Value Distributed)
ต้นทุนการดำ�เนินงาน (Operating Costs)
ค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน (Employee Wages and Benefits)
เงินที่ช�ำ ระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)
เงินที่ช�ำ ระให้แก่รัฐ (Payments to Government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
(1) – (2) มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

482,963.42

499,253.86

519,767.94

428,118.63
24,662.89
3,056.45
13,857.00
294.54
12,973.91

451,684.60
23,849.55
2,903.44
13,350.00
262.09
7,204.18

475,679.05
27,397.41
2,657.44
10,803.35
739.36
2,491.33

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
หรือบริการสนับสนุนอื่นๆ

การบริหารจัดการ [103-2]

นอกเหนือไปจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าตามภารกิจหลักของ กฟภ.
แล้ว กฟภ. ยังได้ขยายขอบเขตการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ สนับสนุนภาคการเกษตรซึง่ มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดต้นทุนในภาคเกษตรของเกษตรกรทีม่ ีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และ
สนับสนุนให้มีการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทมากขึ้น ทำ�ให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชนบทที่ยั่งยืนต่อไป (103-1)
เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
• ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
• สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต (แหล่งนาํ้ ) ของ
เกษตรกร

• จัดหาบริการไฟฟ้าให้กบั พืน้ ทีท่ �ำ กินทางการเกษตร
ซึ่งช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

069

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• กฟภ. ดำ�เนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้น ที่
ทำ�กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) ซึ่งช่วย
ส่ ง เสริ ม การทำ � เกษตรแปลงใหญ่ สนั บ สนุ น
การจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ตลอดจนพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น ด้ า นการเกษตร
สอดคล้ อ งตามการพั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยโครงการฯ มีงบประมาณ
ในการดำ�เนินงาน 1,655.00 ล้านบาท และมี
ระยะเวลาในการดำ�เนินงาน 5 ปี โดยดำ�เนินการ
ทัว่ ประเทศในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของการไฟฟ้าเขต
12 เขต ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 30,000 ราย และมีพื้นที่ทางการเกษตร
ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 293,547 ไร่ [203-1] [203-2]
• ลักษณะของโครงการสนับสนุนการสร้างการมี
ส่วนร่วมในท้องถิ่น โดยมีการระบุหลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขในการคั ด เลื อ กเกษตรกรที่ ป ระสงค์ จะ
เข้าร่วมโครงการไว้ชัดเจนว่าเกษตรกรที่มีพ้ืน ที่
ติ ด ต่ อ กั น หรื อ อยู่ ใ นบริ เ วณเดี ย วกั น จะต้ อ ง
รวมกลุ่มกัน เพื่อทำ�คำ�ร้องผ่านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ขอให้ กฟภ. ขยายเขตไฟฟ้าไปในพืน้ ที่
ทำ�กินทางการเกษตร [203-1]

• กฟภ. ดำ � เนิ น การขยายเขตไฟฟ้ าให้ พื้ น ที่ ทำ � กิ น
ทางการเกษตรแล้ ว เสร็ จ จำ � นวนสะสม 28,083
ครัวเรือน
• ผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้น [203-2] ได้แก่
- ช่วยลดค่าใช้จา่ ยและต้นทุนให้เกษตรกรที่ใช้ไฟฟ้า
สำ�หรับเครื่องสูบนํ้า เพื่อกิจกรรมทางการเกษตร
แทนเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน
- ช่วยลดแรงงาน เวลาในการติดตั้ง และค่าใช้จ่าย
ในการดูแลบำ�รุงรักษาเครือ่ งยนต์ดเี ซลหรือเบนซิน
ทำ �ให้ เ กษตรกรมี เ วลาในการดู แ ลผลผลิ ต ทาง
การเกษตรมากขึ้น
- สนั บ สนุ น การผลิ ต และการจ้ า งงานในพื้ น ที่
ที่สามารถทำ�การเกษตรได้ในฤดูแล้งหรือนอกฤดู
ทำ�การเกษตร ลดอัตราการอพยพย้ายเข้ามาหา
งานทำ�ในเขตพืน้ ทีเ่ มือง ช่วยเพิม่ อัตราการขยายตัว
ของชุ ม ชนและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของครั ว เรื อ น
ในชนบท ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า
เพื่อการส่องสว่างในครัวเรือน ภาคการเกษตร
ธุรกิจ และบริการต่างๆ มากขึน้ ทำ�ให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชนบท
- ลดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และมลพิษ
จากคราบนํา้ มันและสิง่ ตกค้างทีเ่ กิดจากการทำ�งาน
ของเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• กฟภ. มีเป้าหมายในการขยายพื้นที่ด�ำ เนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้ า ให้ พื้ น ที่ ทำ � กิ น ทางการเกษตร
ระยะที่ 2 (คขก.2) ให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าสะสมของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 40,600 ครัวเรือน
ภายในปี 2563 เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
จากที่ดินแปลงที่มีไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
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การบริหารจัดการ [103-2]
• กฟภ. สนับสนุนการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุภายในประเทศ
โดยได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขให้มกี ารพิจารณาจัดซือ้ จัดจ้าง
พัสดุจากผู้ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นแต่
พัสดุทมี่ รี ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตาม
ข้อกำ�หนด เช่น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) หรือในการจัดซือ้ จัดจ้างครัง้ นัน้
ไม่มีผู้เสนอราคาพัสดุที่มีผู้ผลิตในประเทศ กฟภ.
จึ ง จะพิ จ ารณาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ผู้ ผ ลิ ต จาก
ต่างประเทศเป็นอันดับต่อไป

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]
• กฟภ. ดำ � เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ห ลั ก จากผู้ ผ ลิ ต
ในประเทศไทย ได้แก่ ลูกถ้วยไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
มิเตอร์ สายไฟ ดรอพเอาท์ ล่อฟ้า และคาปาซิเตอร์
เป็นเงินจำ�นวน 9,778.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
80.79 จากการจัดหาพัสดุหลักประจำ�ปี 2562 [204-1]

การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ
กฟภ. ให้ความสำ�คัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในประเทศ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตและจำ�หน่าย
สินค้าภายในประเทศ เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการของไทยมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าให้มคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนภายในประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน [103-1]

เป้าหมาย [103-2]

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]

• ลดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ

• กฟภ. มีแผนในการทบทวนรายการอุปกรณ์และพัสดุ
ที่มีความสำ�คัญต่อความมั่นคงในการจ่ายกระแส
ไฟฟ้ า รวมทั้ ง สำ � รวจผู้ ผ ลิ ต พั ส ดุ ใ นประเทศ
เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ เพิม่ ประเภทของพัสดุ (ซึง่ ปัจจุบนั
พัสดุทมี่ คี วามสำ�คัญต่อความมัน่ คงในการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าแต่ละรายการมีผู้ผลิตภายในประเทศน้อยกว่า
3 ราย) และจำ�นวนรายของผู้ผลิตที่สามารถจัดซื้อ
ภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ [103-2]
• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ผลิตในประเทศ

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล [former EU6] [EU10] [EU12]

กฟภ. ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นามาตรฐานด้ า นระบบจำ � หน่ า ยไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และรองรับกับโครงสร้างของระบบ
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อส่งต่อพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการพัฒนาระบบจำ�หน่ายของ กฟภ. ในปี 2562 จะ
ยังคงเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) [103-1]
เป้าหมาย [103-2]

กลยุทธ์ [103-2]

• ระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้
• ระบบไฟฟ้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ และเพี ย งพอต่ อ
ความต้องการของผูใ้ ช้ไฟฟ้าทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
• ระบบไฟฟ้ า ที่ จ่ า ยไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ

• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ
จำ�หน่าย
• ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่
ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่
สำ�คัญ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ
พื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
• พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart
Grid) ในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับพลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต
• กำ�หนดนโยบาย/มาตรการเพื่อลดผลกระทบด้าน
เสถียรภาพและความสูญเสียในระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การบริหารจัดการ [103-2]

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• กฟภ. ดำ�เนินโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) โดยติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานสู ง ขึ้ น ในพื้ น ที่ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพืน้ ทีส่ �ำ คัญต่างๆ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบส่ง
และจ่ายไฟฟ้า
• จัดทำ�แผนงานประเมินผลกระทบของระบบไฟฟ้าและ
การทบทวนแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง (Grid Impact
Assessment and Grid Condition Code) โดยศึกษา
การจัดทาํ แผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำ�หน่าย
ให้มคี วามทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต
(Grid Modernization of Transmission and
Distribution) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ระบบไฟฟ้าจากเทคโนโลยีใหม่ และศึกษาโครงข่าย
ไฟฟ้า (Grid Code) ของต่างประเทศในการนํามา
ประยุกต์ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
• นำ�ร่องดำ�เนินการตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพือ่
รองรับระบบ Smart Grid จำ�นวน 3 พืน้ ที่ ได้แก่
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาด
เล็กมาก (Micro Grid) ทีอ่ �ำ เภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน
- แผนงานติดตัง้ ระบบ Micro Grid ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อาํ เภอ จังหวัดสงขลา โดยได้
ศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบและการใช้งาน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในด้านต่างๆ สาํ หรับ
รองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพืน้ ที่
อืน่ ๆ ในอนาคต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความมัน่ คง
ให้ กับ ระบบจำ � หน่ า ย รวมทั้ง เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และ
ลดปัญหาและค่าใช้จา่ ยในด้านการปฏิบตั กิ ารต่างๆ
• โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดนิ สำ�หรับเมืองใหญ่ โดย
ปรับปรุงระบบจำ�หน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็นระบบ
เคเบิลใต้ดินในพื้นที่เมืองใหญ่ เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม
• แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
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ภาคผนวก

• ดัชนีจำ�นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (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
• ดัชนีจ�ำ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่
1.036 ครั้ง/ราย/ปี จากเป้าหมาย 1.174 ครั้ง/
ราย/ปี
• ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่
13.364 นาที/ราย/ปี จากเป้าหมาย 14.853 นาที/
ราย/ปี
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย (Loss)
เท่ากับ 5.37
• ความสำ�เร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอยู่ที่
ร้อยละ 98
• กฟภ. ดำ�เนินการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ภาคส่ ว น ส่ ง ผลให้ จำ � นวน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 67.98 GWh
(ล้านหน่วย) จากเป้าหมาย 60 GWh (ล้านหน่วย)

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• วางแผนปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง และจำ � หน่ า ยให้ มี
ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต
(Grid Modernization of Transmission and
Distribution)
• จั ด ทำ � แผนระยะยาวการก่ อ สร้ า งเคเบิ ล ใต้ ดิ น
ปี 2562-2565 เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
• จั ด ทำ � แผนงานสนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสะสมที่ 80 GWh (ล้านหน่วย) ภายในปี 2563

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)
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ตัวอย่างแผนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โดยคำ�นึงถึงการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และสถานะ
ทางการเงินของ กฟภ. [former EU6]
โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ

โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จำ�หน่าย ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
การดำ�เนินการ

• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพิ่มมากขึ้น

• ก่อสร้างระบบสายส่ง
• ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง 22 kV
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง 33 kV
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงตํ่า

(1) ปรับปรุงระบบผลิตและระบบ
จำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง และ
เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้อง เพื่อรองรับ
แผนพัฒนาความเชื่อมโยง
เมืองต้นแบบในพืน้ ที่ (โครงการ
สามเหลีย่ มเศรษฐกิจ)
(2) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานทดแทน ช่วยให้
การจ่ายไฟด้วยพลังงานทดแทน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองนโยบาย
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ
รวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
โครงการที่คาดว่าจะลงทุน
วัตถุประสงค์
ใน 3 ปีข้างหน้า
โครงการพัฒนาระบบส่งและ
• พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อให้
จำ�หน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณ
การใช้ที่เพิ่มมากขึ้น

พืน้ ทีด่ �ำ เนินการ : อำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน :
(1) ติดตั้งชุดควบคุมระบบ Micro Grid 1 ระบบ
(2) ติดตัง้ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (4MW/4MWh) 1ระบบ
(3) ติดตัง้ สวิตช์ในระบบจำ�หน่าย 1 ระบบ
(4) ติดตัง้ และปรับปรุงระบบป้องกัน 1 ระบบ
(5) ติดตัง้ ระบบสือ่ สาร (Fiber Optic) 1 ระบบ
(6) ติดตัง้ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (20 kW) 1 ระบบ
(7) ติดตัง้ ระบบเชือ่ มโยงข้อมูล 1 ระบบ

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ 1. เพื่อสามารถจ่ายไฟให้
ประชาชนผู้ใช้ไฟบน
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
เกาะพะลวยที่ไม่มีไฟฟ้า
(Micro Grid) บนพื้นที่
ใช้ตามนโยบายของรัฐบาล
เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. สามารถบริหารและจัดการ
ระบบพลังงานไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและระบบ
กักเก็บพลังงาน
4. ลดการใช้นํ้ามันดีเซล
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

พื้นที่ดำ�เนินการ : เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน :
(1) พลังงานแสงอาทิตย์ 1,000 kWp
(2) ระบบกำ�เนิดไฟฟ้าดีเซล 600 kW
(3) ระบบกักเก็บพลังงาน 500 kW/1,500 kWh
(4) อาคารระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid)
(5) ระบบควบคุม Micro Grid
(6) ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อวงจรและระบบสื่อสารในระบบจำ�หน่าย
• แรงสูง (50 SAC) 3.7 วงจร-กม.
• แรงตํ่า (50 AW) 2.5 วงจร-กม.
(7) หม้อแปลงจำ�หน่าย 400 kVA

งานจ้างเหมาพัฒนาระบบ
Micro Grid ที่อำ�เภอเบตง
จังหวัดยะลา

รายละเอียด
การดำ�เนินการ

• ก่อสร้างระบบสายส่ง
• ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง 22 kV
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง 33 kV
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงตํ่า

รวมงบประมาณโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า

ธุรกิจของ กฟภ.

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

เป้าหมายโครงการ

ผลการดำ�เนินงาน

62,678.71 • ดำ�เนินการในพื้นที่ 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งพื้นที่ออกเป็น
• ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV 1,309 วงจร-กม.
3 การไฟฟ้าเขต รวมทั้งสิ้น 12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละการไฟฟ้า • ก่อสร้างสายส่งลูปไลน์ 289 วงจร-กม.
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง 22 kV 16,067 วงจร-กม.
เขตมีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบ
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงสูง 33 kV 4,565 วงจร-กม.
• ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายแรงตํ่า 12,134 วงจร-กม.
390.00 (1) เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อแผนความมั่นคงด้านพลังงานของ
• แต่งตัง้ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด
ประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิต พร้อมทั้งสร้าง
คุณลักษณะเฉพาะ และกำ�หนดราคากลาง งานจ้าง
ความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของประชาชน
เหมาพัฒนาระบบ Micro Grid ทีอ่ �ำ เภอเบตง
(2) ระบบผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และ
จังหวัดยะลา
เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง และเพิ่มความพึงพอใจใน
• รองผูว้ า่ การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
คุณภาพและบริการให้กับลูกค้า
ให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
(3) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ช่วยให้การจ่ายไฟ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาพัฒนา
ระบบ Micro Grid ที่อ�ำ เภอเบตง จังหวัดยะลา
ด้วยพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(4) ลดปัญหาการปฏิบัติการและบำ�รุงรักษา ลดหน่วยสูญเสีย
ในระบบสายส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้า
(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีและ
พัฒนาให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ที่อำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา
63,068.71 ล้านบาท
เงินลงทุน
เป้าหมายโครงการ
ผลการดำ�เนินงาน
(ล้านบาท)
77,334.00 • ดำ�เนินการในพื้นที่ 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3
• อยู่ระหว่างนำ�เสนอขออนุมัติโครงการ คพจ.2
การไฟฟ้าเขต รวมทั้งสิ้น 12 การไฟฟ้าเขต โดยแต่ละการไฟฟ้า
จากคณะรัฐมนตรี
เขตมีการไฟฟ้าจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบ
172.00 • เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในพื้นที่เกาะ ลดการผลิตพลังงานจากโรงจักร
ดีเซล รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

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

77,506.00 ล้านบาท

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า [EU10]

การพยากรณ์จำ�นวนผู้ใช้ไฟฟ้าจำ�แนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า [EU10]
ค่าจริง

ความต้องการ
พลังไฟฟ้าสูงสุด
(เมกะวัตต์)

หน่วยซื้อ/ผลิต
(ล้านหน่วย)

หน่วยจำ�หน่าย
(ล้านหน่วย)

จำ�นวน
ผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)
บ้านอยู่อาศัย

ปี
2562

ปี
2566

21,836

146,019

135,309

19,942,767

กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลาง

24,464

168,587

156,050

21,469,673
กิจการขนาดใหญ่

ส่วน
ต่าง
อัตรา
เพิ่มเฉลี่ย
ต่อปี

2,628

22,568

20,741

1,526,906
กิจการเฉพาะอย่าง

2.88

077

3.66

3.63

1.86

องค์กร
ไม่แสวงหากำ�ไร

สูบน้ำ�
เพื่อการเกษตร

ไฟชั่วคราว

รวมทั้งหมด

ค่าพยากรณ์ (ราย)

2562

2563

2564

2565

2566

17,816,406

18,146,554

18,486,282

18,826,463

19,173,787

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

1,665,138

1,685,770

1,703,442

1,730,915

1,756,094

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

80,928

83,413

85,634

87,908

90,255

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

7,142

7,328

7,518

7,693

7,853

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

14,152

14,301

14,674

15,210

15,789

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

1,076

1,097

1,148

1,203

1,262

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

5,879

5,916

6,042

6,562

7,024

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

352,046

366,692

379,749

397,897

417,610

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

19,942,767

20,311,071

20,684,488

21,073,852

21,469,673

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

2.10

1.57

4.71

3.54

9.74

-4.86

7.20

6.07

2.14

1.85

1.24

3.07

2.61

1.05

1.98

0.63

4.16

1.85

1.87

1.05

2.66

2.60

2.61

4.58

2.12

3.56

1.84

1.84

1.61

2.66

2.33

3.65

4.86

8.62

4.78

1.88

1.84

1.45

2.67

2.08

3.80

4.88

7.04

4.95

1.88

หมายเหตุ : การพยากรณ์จ�ำ นวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไม่รวมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าแบบไม่คิดมูลค่า เช่น ไฟแสงสว่างถนน ไฟสาธารณะ เป็นต้น

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การพยากรณ์หน่วยจำ�หน่ายจำ�แนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า [EU10]

กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลาง

กิจการขนาดใหญ่

กิจการเฉพาะอย่าง

องค์กรไม่แสวงหากำ�ไร

สูบน้ำ�เพื่อการเกษตร

ไฟชั่วคราว

รวมทั้งหมด
(ไม่รวมไฟฟรี)

ไฟฟรี

ธุรกิจของ กฟภ.

2562

2563

2564

2565

2566

34,906

36,597

38,110

39,722

41,401

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

14,075

14,591

15,190

15,813

16,459

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

8.81

5.45

4.85

3.67

4.13

4.11

4.23

4.10

4.23

4.09

22,409

23,427

24,221

25,047

25,889

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

57,867

60,492

61,880

63,476

65,013

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

3.00

-2.03

4.54

4.54

3.39

2.29

3.41

2.58

3.36

2.42

4,533

4,787

5,020

5,264

5,517

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

77

77

79

82

84

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

5.19

8.35

5.61

0.05

4.87

3.21

4.85

3.24

4.81

3.27

468

483

547

605

663

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

976

994

1,003

1,013

1,024

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

28.17

3.63

3.30

1.87

13.21

0.93

10.51

0.98

1.01

141,448

146,050

151,022

156,050

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

4.54

3.25

3.40

ส่วนที่ซื้อจาก กฟผ. (EGAT)
พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

ค่าพยากรณ์

2562

2563

2564

2565

2566

134,605
20,952

139,057
21,249

142,608
21,855

146,679
22,531

151,024
23,246

73
5

108
12

108
12

108
12

108
12

85
6

105
12

105
12

105
12

105
12

11,256

10,839

11,146

11,299

11,378

872

836

874

891

900

146,019
2.62
21,836
7.68

150,109
2.51
22,110
1.47

153,967
2.57
22,753
2.91

158,190
2.74
23,446
3.05

162,614
2.80
24,170
3.09

ส่วนที่ซื้อจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)
ส่วนที่ กฟภ. ผลิต
พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)
ส่วนที่ซื้อจาก VSPP
พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)
รวม
พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

9.67

135,309
2.56

ค่าจริง

ค่าพยากรณ์
(จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

ค่าจริง

บ้านอยู่อาศัย

การพยากรณ์หน่วยซื้อ [EU10]

3.33

การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของ กฟภ.[EU12]

2,869

3,039

3,188

3,337

3,486

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

5.90

4.90

4.68

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

สัดส่วนร้อยละของการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจำ�หน่าย

2559

2560

2561

2562

5.36
5.40

5.40
5.12

5.18
5.36

5.20
5.37

การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
เป้าหมายการสูญเสียรวม (Total Target Loss)

4.75

079

การสูญเสียรวม (Total Loss)

4.47

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

081

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า [former EU7]
แนวทาง/มาตรการ
DSM (Demand
Side Management)

การให้บริการด้าน
การจัดการพลังงาน
ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ดำ�เนินการในปี 2562

บริษัท พิษณุโลก วารีเทพ 1. เลือกใช้งานเครือ่ งผลิตนํา้ แข็งทีม่ ี
จำ�กัด
ประสิทธิภาพสูงก่อน
2.
ปรั
บความตึงสายพานของมอเตอร์
บริษัท คำ�ปาย ไอซ์ จำ�กัด
เครือ่ งจักร
บริษัท ทวีวฒ
ั นาท๊อปไอซ์ จำ�กัด
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด นํ้ายม
1. ลดอุณหภูมนิ า้ํ ก่อนจ่ายเข้า
เครือ่ งผลิตนํา้ แข็งหลอด
2. ปรับความตึงสายพานของมอเตอร์
เครือ่ งจักร

วิธีการประเมิน ผลประหยัด
ผลประหยัด
ปี 2562
(GWh)

IPMVP Option
B

IPMVP Option
B

0.070
0.073
0.022

0.297

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด
(มหาชน) สาขาหัวทะเล

มาตรการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ IPMVP Option
A
มอเตอร์ (Variable Speed Drive: VSD) ให้
กับปัม๊ นํา้ ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

0.209

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
จำ�กัด (มหาชน) สาขาอำ�เภอ
โชคชัย
บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม
จำ�กัด
บริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท
จำ�กัด

เปลี่ยนม่านอากาศทางเชื่อมประตูโกดังและ
ร้านค้า

IPMVP Option
D

0.124

เชือ่ มท่ออากาศอัดเพือ่ ใช้งานปัม๊ ลมสกรู
ทดแทนปัม๊ ลมลูกสูบ
1. ติดตัง้ ระบบบริหารจัดการการใช้งาน
Chiller ทัง้ 3 เครือ่ ง
2. ปรับเชือ่ มท่ออากาศอัดเพือ่ ใช้งานปัม๊ ลม
ลูกสูบ เสริมการทำ�งานปัม๊ ลมสกรู

IPMVP Option
B
IPMVP Option
B

0.072

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง
จำ�กัด

ลดความดันอากาศอัดทีผ่ ลิต และปรับปรุง
ระบบอากาศอัด
ปรับปรุงปัม๊ ลมโดยการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed
Drive: VSD) เพือ่ ลดปัญหาการทำ�งานใน
ลักษณะไร้โหลด (Un-load)

IPMVP Option
B
IPMVP Option
B

0.224

บริษัท ทีพีบีไอ จำ�กัด
(มหาชน)

1. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ
IPMVP Option
มอเตอร์ (Variable Speed Drive: VSD)
B
เพื่อใช้หรี่นํ้าเย็นที่ปั๊มนํ้าของ Chiller
2. ปรับปรุงปั๊มลมโดยการติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable
Speed Drive: VSD) เพื่อลดปัญหา
การทำ�งานในลักษณะไร้โหลด (Un-load)

0.166

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

แนวทาง/มาตรการ
DSM (Demand
Side Management)

0.339

1. ยกเลิกการใช้งานปัม๊ ลมทีม่ ปี ระสิทธิภาพตํา่ IPMVP Option
A
2. กำ�หนดมาตรการทีเ่ ข้มงวดในการใช้ทอ่ ลม
เป่าลมไล่ควัน
3. การปรับลดอุณหภูมกิ อ่ นเข้าปัม๊ ลม
4. ปิดปัม๊ ลมขณะทีพ่ กั เทีย่ งและ
พักกะช่วงกลางคืน

บริษัท สายทิพย์ สแปพาร์ท
จำ�กัด

ธุรกิจของ กฟภ.

เทคโนโลยี/
แนวทางการปรับปรุง

งานส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
ในภาครัฐ

เทคโนโลยี/
แนวทางการปรับปรุง

วิธีการประเมิน ผลประหยัด
ผลประหยัด
ปี 2562
(GWh)

บริษัท เดอะ เรนทรี โฮเท็ล จำ�กัด 1. เพิ่มอุณหภูมิ Set Point นํ้าเย็น
IPMVP Option
ของเครื่อง Chiller
A
2. ลดการใช้งานปั๊มนํ้าเย็น
รวม
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ IPMVP Option
โครงการบริหารจัดการเพื่อ
(Chiller) ประสิทธิภาพสูง
B
การประหยัดพลังงานใน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ระยะที่ 3 จำ�นวน 15 เครื่อง
โครงการบริหารจัดการ
เพื่อการประหยัดพลังงานใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการบริหารจัดการเพื่อ
การประหยัดพลังงานในองค์การค้า
ของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในสำ�นักงานการประปา
ส่วนภูมิภาค (เงินกองทุนฯ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0.221

0.342

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ดำ�เนินการในปี 2562

0.376

2.535
อยู่ระหว่าง
จัดทำ� TOR
และราคากลาง
IPMVP Option
1.429
A และ B

1. เปลี่ยนหลอด LED
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน IPMVP Option
(Split Type) จำ�นวนทัง้ หมด 649 เครือ่ ง
B

1. เปลีย่ น Chiller ประสิทธิภาพสูง
2. เปลีย่ นหอผึง่ เย็นประสิทธิภาพสูง
3. เปลีย่ นหลอด LED
4. เปลีย่ นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
1. เปลีย่ นหลอด LED
2. เปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศแบบ
แยกส่วน
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือ่ งทำ�นํา้ เย็น (Chiller)
รวม
รวมทั้งสิ้น

2.030

IPMVP Option
A และ B

1.187

IPMVP Option
A

0.403

IPMVP Option
B

0.130
5.179
7.714

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการดำ�เนินงานโครงการนำ�ร่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำ�หรับผู้ผลิตและจำ�หน่าย
พลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards: EERS) ปี 2562
		 - วิธีการประเมินผลประหยัดโดยการตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงอุปกรณ์ตามคู่มือมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
		 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งอ้างอิงตาม International Performance Measurement and Verification
		 Protocol (IPMVP) ซึง่ เป็นระเบียบวิธอี า้ งอิงสำ�หรับการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย EVO (Efficiency Valuation Organization)
		 เพื่อนำ�มาช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีทางเลือกในการพิสูจน์ผล ดังนี้
			 Option A : วัดย่อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation: Measure Key Parameters) ตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลัก (Key Parameter)
		 ทีม่ ผี ลต่อผลประหยัด รูปแบบการตรวจวัดเป็นแบบชัว่ ขณะระยะสัน้ หรือต่อเนือ่ งขึน้ กับตัวแปรนัน้ คงทีห่ รือไม่ ค่าที่ไม่ใช้ตวั แปรหลักให้คา่ ประเมินจาก
		 อดีตข้อมูลผู้ผลิตหรือแหล่งอ้างอิง แต่ต้องแสดงที่มาและความสมเหตุสมผล และมีการวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน
			 Option B : วัดย่อยทุกตัวแปร (Retrofit Isolation: Measure All Parameters) ตรวจทุกตัวแปร รูปแบบการวัดระยะสั้น จนถึงตรวจวัดต่อเนื่องขึ้นกับ
		 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนั้นและระยะเวลารายงานผล
			 Option C : ดูใบเสร็จ (Whole Facility) วัดการใช้พลังงานรวมทัง้ โรงงานจากใบเสร็จ และตรวจวัดต่อเนือ่ งตลอดช่วงการรายงานผล และปรับ Baseline
		 ตามตัวแปรอิสระที่เปลี่ยนแปลง
			 Option D : แบบจําลอง (Calibrated Simulation) หาผลประหยัดจากการใช้แบบจําลอง (Simulation) กรณีดำ�เนินมาตรการและไม่ดำ�เนินมาตรการ
		 โดยมีการสอบเทียบให้เห็นว่าแบบจําลองมีความเที่ยงตรง

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

กฟภ. ให้ความสำ�คัญกับการนำ�การวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจและธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นให้น�ำ งานวิจยั และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ
ดำ�เนินงาน และคำ�นึงถึงผลลัพธ์งานวิจัยที่สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized) เพื่อให้
สอดรับต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์กร การทำ� Business Model ใหม่ และโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป [103-1]
เป้าหมาย [103-2]
• ยกระดั บ บทบาทของงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
สู่การพัฒนากระบวนการทำ�งานและการขยายผล
เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ [103-2]
• พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ สริมสร้างความมัน่ คง
สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ความทันสมัย และ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ กฟภ.

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]
• ความสำ�เร็จของแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)
อยู่ในระดับ 3
การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
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การบริหารจัดการ [103-2]

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพและการประยุกต์
ใช้เครือ่ งกังหันแบบ Pump as Impulse Turbine
จากเครือ่ งสูบน้�ำ สำ�หรับโรงไฟฟ้าพลังน้�ำ ขนาดเล็ก
ของ กฟภ.
กฟภ. ได้ติดตั้งและเก็บข้อมูลการทำ�งานของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กแบบ Pump as Impulse Turbine
(PaIT) โดยใช้เครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า และ
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งแบบต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า
(On-grid) และโหมดแยกตัวเป็นอิสระ (Island Mode) เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานของเครือ่ งกังหัน ณ โรงจักร
พลังนํ้าแม่เทย อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษา
พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครื่องกังหัน
แบบ PaIT ให้มปี ระสิทธิภาพทัดเทียมกับกังหันนํา้ ซึง่ นำ�เข้ามา
จากต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

0.3

0.4

0.5

Impulse-PaT

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
Q/Qp
กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PaT กับ PalT จากกรณีศกึ ษาที่ IV

• ยกระดั บ แผนงานการพั ฒ นาระบบการจั ด การ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)
ให้นำ�ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง
Business Model ใหม่ๆ ได้ภายในปี 2563

• นักวิจัยและผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง มีการประเมิน
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของผลงานเพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมทัง้ มีการวางแผนเพือ่ บริหาร
จัดการและดำ�เนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
• จัดสรรงบประมาณในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้สุทธิ คิดเป็นจำ�นวนเงินเฉลี่ยปีละ 100-130 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
กองทุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
• สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานวิจยั ภายในประเทศหรือสถาบันวิจยั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริการทางวิชาการใน 4 รูปแบบ ดังนี้
- ให้ทุนสนับสนุนเต็มจำ�นวน
- วิจัยร่วม (Co-research)
- ร่วมทุนวิจัย (Co-funding)
- รูปแบบอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน
• สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานวิจัยภายใน กฟภ. โดยให้ทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ
• สนับสนุนทุนแก่วสิ าหกิจเริม่ ต้น (วิสาหกิจเริม่ ต้น คือ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนิน
ธุรกิจ หรือเป็นไปตามกฎหมายกำ�หนด) สำ�หรับดำ�เนินการในเชิงพาณิชย์ โดยให้ทนุ สนับสนุนโครงการ 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 : พัฒนาแนวคิดและศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
มีกรอบงบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท
- ระยะที่ 2 : พัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน มิได้ระบุขอบเขตของกรอบงบประมาณ
- ระยะที่ 3 : พัฒนาผลงานวิจยั ต้นแบบไปสูข่ นั้ การขยายผลใช้งานทัว่ ทัง้ องค์กร หรือทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม
หรือเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน มิได้ระบุขอบเขตของกรอบงบประมาณ
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ตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2562 (หมวดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy Technologies)) [former EU8]

Efficiency (%)

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า

Water.Velocity in Stn Frame Contour 2

082

1.2

1.3

โดยจากการประยุกต์ใช้เครื่องสูบน�้ำเป็นเครื่องกังหัน
แบบ PaIT ได้รับการพิสูจน์ว่ามีสมรรถนะสูงเทียบเท่ากับ
เครื่องกังหัน นํ้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีจ�ำหน่าย
ในท้องตลาด ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมปริมาณ
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ าให้ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณน�้ ำที่ เ ข้ า สู ่
เครื่องกังหันได้ดีกว่าการน�ำเครื่องสูบนํ้ามาประยุกต์เป็น
เครื่องกังหันแบบ Pump as Turbine (PaT) ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า
แล้วยังสามารถควบคุมให้จ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจรจ่ายแยก
จากระบบหลัก (Islanding Mode) ได้เมื่อมีระบบควบคุม
การท�ำงานของเครื่องกังหันที่เหมาะสม
จากผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ
ระบบเครือ่ งกังหันในงานวิจยั ทีเ่ ปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จา่ ย
ในการจัดหาเครื่องกังหันแบบ Turgo จากต่างประเทศ ซึ่งมี
ระบบควบคุมเครื่องกังหันแบบไม่อัตโนมัติ กับเครื่องกังหัน
แบบ PaIT ซึง่ มีระบบควบคุมเครือ่ งกังหันแบบอัตโนมัติ พบว่า
ผลอัตราตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ของระบบเครือ่ งกังหัน
แบบ PaIT นัน้ มีคา่ ร้อยละ 68.58 และอัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 5.66 ในขณะที่ระยะเวลา
การคืนทุนนั้นเท่ากับ 1.45 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่า
เครื่องกังหันแบบ Turgo ถึง 1.77 ปี
ทั้ ง นี้ ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ม ากกว่ า ของ
เครื่ อ งกั ง หั น แบบ PaIT นั้ น มาจากการไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ของพนักงานในการดูแลควบคุมเครื่องกังหัน และราคา
เครื่ อ งสู บ นํ้ า ที่ ตํ่ า และใช้ เ วลาในการจั ด หาที่ สั้ น กว่ า
เครื่องกังหันที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ

ภาคผนวก
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
โครงการรถยนต์ ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV & Charging Station)
แพลตฟอร์มโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Platform)
กฟภ. ได้วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Platform) เพื่อจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า อำ�นวยความสะดวกในการให้บริการผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
รวมถึงวิเคราะห์และบริการจัดการข้อมูลการอัดประจุไฟฟ้าสำ�หรับวางแผนและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ.
ให้สามารถรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พัฒนาสถานีอดั ประจุไฟฟ้า
ในพื้ น ที่ ข อง กฟภ. จำ � นวน
11 แห่ง เพือ่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในการศึกษาวิจัย

1

พัฒนา PEA VOLTA Application
สำ � หรั บ อำ � นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ ใ ช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ าในการใช้ บ ริ ก าร
อัดประจุไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ของ กฟภ.

3

ศึ ก ษ าผลกระทบต่ อ ระบบ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจากการอัดประจุไฟฟ้า
ในสถานีอดั ประจุไฟฟ้าของ กฟภ. เพือ่
วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการปรั บ ปรุ ง
ระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าให้รองรับการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสื่อสารเพื่อควบคุม
และเก็บข้อมูลการอัดประจุ
ไฟฟ้า

2

4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง)
จ.พระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ.นครราชสีมา

PEA VOLTA Platform เป็นนวัตกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ ไฟฟ้า ซึ่งเป็น พาหนะ
ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานสะอาด ช่ ว ยลดมลภาวะทางอากาศ
ประกอบกั บ การใช้ ง าน PEA VOLTA Platform
เป็นนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผูใ้ ช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผูป้ ระกอบการสถานีอดั ประจุไฟฟ้า
และผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งสาม
จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล และบริ ก ารของ PEA VOLTA
Application เพื่อให้การใช้บริการ การดำ�เนินธุรกิจ
และการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1
ด้านผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
มี Platform และ Application
ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ก ารใช้ บ ริ ก าร
อัดประจุไฟฟ้าที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า
ที่ อ ยู่ ใ นโครงข่ า ยได้ ง่ า ยและสะดวก
มากขึ้ น เนื่ อ งจากทราบข้ อ มู ล ที่ ตั้ ง
ข้อมูลประเภทหัวจ่าย สถานะการใช้งาน
ซึง่ จะช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปากช่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.นครชัยศรี

2

3

ด้านผู้ประกอบกิจการสถานี
อัดประจุไฟฟ้า
มี Platform ที่ช่วยเพิ่มโอกาส
ในการให้ บ ริ ก ารอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ได้
มากขึน้ มีระบบทีช่ ว่ ยเก็บข้อมูลสำ�หรับ
จัดทำ�สถิติข้อมูลการใช้งาน วิเคราะห์
และวางแผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและ
บริการต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงสถานี
อัดประจุไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

สำ�นักงานใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2
(ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขา อ.เขาย้อย

สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.หัวหิน

ธุรกิจของ กฟภ.
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ด้านผู้ให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า (กฟภ., กฟน., กฟผ.
และ/หรือหน่วยงานรัฐ
ที่ก�ำ กับดูแลภาพรวม
ด้านพลังงาน)
ตรวจสอบปริ ม าณการใช้
ไฟฟ้ า ของสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า
ในลั ก ษณะพฤติ ก รรมการใช้
พลังงานของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค อื่ น ๆ ของ
ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้
บริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า สามารถ
วิเคราะห์ วางแผน บริการจัดการ
การให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ลดผลกระทบ
ทางคุ ณ ภาพไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระบบจำ � หน่ า ยไฟฟ้ า ซึ่ ง อาจ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบกิจการ
สถานีอดั ประจุไฟฟ้าและผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ในบริเวณข้างเคียง รวมถึงมีขอ้ มูล
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค
ในระบบไฟฟ้าได้อย่างทัน ท่วงที
สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ประกอบการและ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

สารบัญ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

สถิติการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าในระบบโครงข่ายของ กฟภ.
จาก PEA VOLTA Platform
หน่วย (kWh)
60,000

Ideas into Action
จำ�นวนการใช้ (ครั้ง)
2,500

50,000

2,000

40,000

1,500

30,000

1,000

20,000

500

10,000

0
หัวหิน เขาใหญ่

พัทยา สำ�นักงาน สมุทรสาคร ปากช่อง อยุธยา นครราชสีมา รังสิต นครชัยศรี ชลบุรี
ใหญ่

พลังงานทั้งหมด (kWh)

Process
Patrol

Patrol Man

จำ�นวนการชาร์จ (ครั้ง)

สัดส่วนการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า
6%
3% 1%

2%
0%
5%
15%

Order

Assign Meeting

Maintenance

Data

Approve

Report

Process Improvement

5%

Patrol

46%

หัวหิน
เขาใหญ่
พัทยา
สำ�นักงานใหญ่
สมุทรสาคร
ปากช่อง

อยุธยา
นครราชสีีมา
รังสิต
นครชัยศรี
ชลบุรี

โครงการตรวจสอบและบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า
Advanced Patrolling System Application
(APSA)
กฟภ. ได้พฒ
ั นานวัตกรรม Advanced Patrolling System
Application (APSA) เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุการณ์
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยเน้นไปที่การบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย APSA ทำ�หน้าทีร่ วบรวมข้อมูลการตรวจสอบ
จุ ด บกพร่ อ งในระบบไฟฟ้ า ด้ ว ยสายตาจากผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และประมวลผลตาม
กระบวนการ ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและถ่ายภาพจุดบกพร่อง
ในระบบไฟฟ้าที่พบผ่าน APSA และเลือกกลุ่มอุปกรณ์ที่พบ
ความผิดปกติตาม Maintenance Policy

Line Notify
Server

Firebase
BaaS

Server Side
Code

นอกจาก APSA สามารถปรับปรุง
กระบวนการแก้ไขจุดบกพร่องในระบบ
ไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สำ�รวจตรวจสอบจุดบกพร่องและแก้ไข
จุดบกพร่อง ลดปริมาณการใช้กระดาษ
(Paperless) ลดชั่ วโมงการทำ � งาน
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Man Hour) เนือ่ งจาก
APSA สามารถนำ�ทางโดยใช้ Google
Maps แบบอั ต โนมั ติ ไ ปยั ง ต้ น เหตุ
ของจุดบกพร่อง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเดิน ทางไปแก้ไขจุดบกพร่อง
ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

2. APSA กำ � หนดกรอบระยะเวลาในการแก้ ไ ข
จุดบกพร่องตาม Maintenance Policy และแจ้งหัวหน้างาน
พิจารณามอบหมายงาน
3. APSA แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายงาน
ให้เข้าดำ�เนินการผ่านกลุม่ ไลน์ และหากการแก้ไขจุดบกพร่องนัน้
จำ�เป็นต้องมีการดับไฟในการปฏิบัติงาน APSA สามารถ
แสดงภาพรวมของระบบไฟฟ้าบริเวณนัน้ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
สามารถวางแผนจัดการงานแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานแก้ไขจุดบกพร่องแล้วเสร็จ APSA
จะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานเพื่อปิดงาน
ทั้งนี้ APSA สามารถพยากรณ์อากาศของ กฟภ. เพื่อ
วางแผนแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจจะเป็นปัญหาเมื่อเกิดพายุ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

Manage

Internet

หมายเหตุ : สถิติข้อมูลการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าในระบบโครงข่ายของ กฟภ. ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

ธุรกิจของ กฟภ.

Manager

Assign
Reject

Send

Manage

Approve

15%
2%
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

People

บุคลากรของเรา
การดูแลพนักงาน
พนักงานเป็นฟันเฟืองสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
การดำ � เนิ น งานขององค์ ก ร กฟภ. จึ ง มุ่ ง มั่ น
ดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยให้ความสำ�คัญตั้งแต่กระบวนการวางแผน
กำ�ลังคนและการสรรหา การบริหารค่าตอบแทน
และการรักษาพนักงาน การบริหารความก้าวหน้า
ในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
และเอือ้ ต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีขวัญและกำ�ลังใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านจวบจนเกษี ย ณอายุ ร าชการ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ/ความคาดหวั ง
ของพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำ�งาน
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และสนับสนุน
การเติบโตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (103-1)

ธุรกิจของ กฟภ.

การบริหารจัดการ [103-2]

เป้าหมาย [103-2]
• กฟภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.
• ลดข้อร้องเรียนทีม่ ตี อ่ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• พนักงานมีความภาคภูมิใจและผูกพันกับองค์กร
กลยุทธ์ [103-2]
• พั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาและคั ด เลื อ ก เพื่ อ ตอบสนอง
ความหลากหลายในแต่ ล ะกลุ่ ม บุ ค ลากร และสอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์องค์กร
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจำ�ปี เพื่อให้
เกิดความยุตธิ รรมและสอดคล้องตามผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล
• พัฒนารูปแบบการให้รางวัล (Reward) ให้มีคุณค่า หลากหลาย
และตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร
• ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• เปิ ด โอกาสในการจ้ า งงานอย่ า งเท่ า เที ย ม มี
กระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไป
ตามคุณสมบัติที่องค์กรกำ�หนด
• เปิ ด โอกาสในการทำ � งานให้ กั บ ผู้ พิ ก าร โดยมี
การกำ�หนดนโยบายและแนวทางในการดำ�เนินงาน
ในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง การจ้ า งงาน การให้ สิ ท ธิ
สวัสดิการทีเ่ ท่าเทียมกับพนักงานทัว่ ไป เพือ่ ส่งเสริม
คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• เลื่อนตำ�แหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
โดยไม่นำ�เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา หรือ
ข้อกีดกันอื่นๆ มาเกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือก
• จั ด ทำ � แผนการสื บ ทอดตำ � แหน่ ง ตามเส้ น ทางใน
สายอาชีพ เพือ่ ให้พนักงานทราบถึงเส้นทางการเติบโต
ในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
• บริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ซึ่งเน้น หลักนิติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ตลอดจนความคุ้มค่าในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ
• กำ�กับดูแล พร้อมทั้งจัดอบรม ชี้แจง และสื่อสาร
ให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
• เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี ก ารรวมกลุ่ ม จั ด ตั้ ง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. ทำ�หน้าที่เป็น
ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง
เพื่ อ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
พนักงาน รวมถึงให้คำ�ปรึกษากับสมาชิกที่ ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยมีพนักงานที่ได้รับการดูแล
ภายใต้ข้อตกลงจากสหภาพแรงงานฯ ร้อยละ 100
ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด [102-41]

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
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• ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ ไม่เป็นธรรม และไม่พบการร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกรณีของการเลือกปฏิบัติ [406-1]
• ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรอยูท่ ี่ 4.65 จากคะแนนเต็ม 5 เพิม่ ขึน้
0.08 จากปี 2561
• อัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 0.21
ลดลงจากเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.20
• ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรมระบบ
พิจารณาเงินเดือนเพิม่ ขึน้ และอยูท่ ี่ 3.95 จากคะแนน
เต็ม 5 อยู่ ในระดับพึงพอใจปานกลางค่อนไปทาง
พึงพอใจมาก เพิ่มขึ้น 0.22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
• ระดับความพึงพอใจต่อของที่ระลึกที่ กฟภ. มอบให้
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี, 25 ปี, 30 ปี, 35 ปี,
40 ปี และพนักงานที่จะพ้นจากตำ�แหน่งด้วยเหตุอายุ
ครบ 60 ปี และอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
• ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานอยู่ที่ 4.40
• ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ 4.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยมีค่าเฉลี่ยความอยู่ดีมีสุขของ
พนักงานอยูท่ ี่ 4.43 ความรูส้ กึ ภูมใิ จที่ได้เป็นส่วนหนึง่
ขององค์กรอยูท่ ี่ 4.53 และความอยากทุม่ เทกายใจใน
การทำ�งานอยู่ที่ 4.56

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• ยกระดับ กฟภ. ให้เป็นหนึ่งใน Employee of Choice
ของตลาดแรงงาน
• ยกระดับการจ้างงานให้สอดคล้องตามความต้องการ
ขององค์กรในการก้าวสู่การเป็น Digital Utility
• นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน
• ปรั บ ปรุ ง แบบฟอร์ ม การลาออกให้ มี ก ระบวนการ
หรื อ ช่ อ งทางให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและพนั ก งานได้
ปรึ ก ษาหารื อ ก่ อ นการตั ด สิ น ใจลาออก และให้
สามารถเก็บข้อมูลประกอบการลาออก เพื่อนำ�มา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

สารบัญ
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จำ�นวนรวมพนักงานจำ�แนกตามเพศ [102-8]

จำ�นวนรวมพนักงานจำ�แนกตามพื้นที่ [102-8]

พนักงาน

พื้นที่
สำ�นักงานใหญ่

รวม

(คน)

ชาย

หญิง

35,000

ร้อยละ

7,833

7,797

7,615

ปี 2562

ชาย

หญิง

ปี 2560 35,661

33.94

33.38

33.34

33.27

1,958

1,950

ร้อยละ

1,945

ร้อยละ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561 35,532

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ปี
2561
30,108

4,105
6,023

ปี
2562
29,835

29,084

1,169

5,435

กลุ่ม
ลูกจ้าง

5,873

1,264

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

1,421
1,752

168

1,163
1,525

ปี
2562

ปี
2560

1,704

1,233

1,300

(คน)

249

1,440

7,054

ปี
2561
5,766

1,234

5,769
6,786

167

ปี
2559

1,723

7,103

4,040

248

1,350

6,944
5,558

(คน)

5,599

1,211

กลุ่ม
พนักงาน

29,659

ปี
2560

7,196

ปี 2562 34,945

หมายเหตุ : - พนักงาน หมายถึง (1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ รองผู้ว่าการฯ, ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ/ผู้อำ�นวยการไฟฟ้าเขต/ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน/ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักกฎหมาย/ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักผูว้ า่ การ, ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย/ผูจ้ ดั การประจำ�การไฟฟ้าเขต/ผูจ้ ดั การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ชัน้ 1, รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย,
ผู้อำ�นวยการกอง, ผู้อำ�นวยการศูนย์, ผู้อำ�นวยการโรงเรียนช่าง กฟภ., ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2-3 และตำ�แหน่งเทียบเท่า,
รอง/ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการกอง, รอง/ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการศูนย์, รอง/ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการโรงเรียนช่าง กฟภ., รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-2,
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 3, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย,
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (2) กลุ่มเชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12-13, นักวิชาการระดับ 9-11, ผู้ชำ�นาญการระดับ 9, ผู้ชำ�นาญการระดับ 8,
นั ก วิ ช าการระดั บ 7-8, พนั ก งานวิ ช าชี พ ระดั บ 7 และ (3) กลุ่ ม พนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการ/พนั ก งานวิ ช าชี พ ระดั บ 4-6,
พนักงานวิชาชีพระดับ 2-3
- ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน ผูซ้ งึ่ ตกลงทำ�งานให้แก่นายจ้างเพือ่ รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ซึง่ จ้างตามแผนอัตรากำ�ลัง รวมถึงจ้างประจำ�สำ�นักผูว้ า่ การ
สำ�นักรองผู้ว่าการ และสำ�นักผู้ช่วยผู้ว่าการ เช่น พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เป็นต้น [403-1]

4,128
5,926

5,624

ปี 2559 35,874

3,911

3,915

3,881
ร้อยละ

5,861

5,873

5,826

5,766

66.73

66.66

1,957

0

3,809

1,000

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

66.62

100

รวม

ปี
2559

7,268

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

66.06

รวมทั้งสิ้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4,137

6,912

รวม

5,000

2,000

29,084

7,799

ปี 2561

6,000

3,000

26.18

ภาคเหนือ
ภาคใต้

6,980
ร้อยละ

26.29

ภาคกลาง

6,099

ปี 2560

ลูกจ้าง
(คน)

ร้อยละ

73.82

ปี 2559

5,000

4,000

ร้อยละ

26.25

100

21,469

21,862

ร้อยละ

ร้อยละ

25.90

10,000

0

ร้อยละ

73.71

22,002

15,000

29,659

ร้อยละ

73.75

ร้อยละ

100

29,835

30,108

ร้อยละ

74.10

ร้อยละ

100

22,309

20,000

ร้อยละ

100

30,000
25,000
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

5,826

5,861

ภาคผนวก

1,693
1,312
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จำ�นวนพนักงานเข้าใหม่และพ้นสภาพ [401-1]

จำ�นวนพ้นสภาพ [401-1]
พนักงานพ้นสภาพ

พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร
เกณฑ์องค์ประกอบ
พนักงาน

093

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2560

ปี
2561

สาเหตุการพ้นสภาพ
ปี
2562

298

เกษียณก่อน
อายุครบ 60 ปี

60

ลาออก
จากงาน

คน

จำ�นวน
การเปลี่ยนแปลง

954 คน
ร้อยละ 3.20

1,097 คน
ร้อยละ 3.70

1,133 คน
ร้อยละ 3.90

1,234 คน
ร้อยละ 4.14

1,466 คน
ร้อยละ 4.94

1,704 คน
ร้อยละ 5.86

เพศ ชาย

671 คน
ร้อยละ 2.25

797 คน
ร้อยละ 2.69

884 คน
ร้อยละ 3.04

253 คน
ร้อยละ 0.85

1,131 คน
ร้อยละ 3.81

1,275 คน
ร้อยละ 4.38

หญิง

283 คน
ร้อยละ 0.95

300 คน
ร้อยละ 1.01

249 คน
ร้อยละ 0.86

981 คน
ร้อยละ 3.29

335 คน
ร้อยละ 1.13

429 คน
ร้อยละ 1.48

ช่วงอายุ

อายุ < 30 ปี

872 คน
ร้อยละ 2.92

966 คน
ร้อยละ 3.26

916 คน
ร้อยละ 3.15

30 คน
ร้อยละ 0.10

30 คน
ร้อยละ 0.10

39 คน
ร้อยละ 0.13

อายุ 30-50 ปี

82 คน
ร้อยละ 0.27

131 คน
ร้อยละ 0.44

213 คน
ร้อยละ 0.73

50 คน
ร้อยละ 0.17

51 คน
ร้อยละ 0.17

50 คน
ร้อยละ 0.17

อายุ > 50 ปี

0 คน
ร้อยละ 0.00

0 คน
ร้อยละ 0.00

4 คน
ร้อยละ 0.01

1,154 คน
ร้อยละ 3.87

1,385 คน
ร้อยละ 4.67

1,615 คน
ร้อยละ 5.55

พื้นที่ปฏิบัติงาน

คน

1,264
คน

2

คน

เกษียณอายุ
ครบ 60 ปี

68

2

ให้ออก
จากงาน

ไล่ออก
จากงาน

คน

คน

ยกเลิก
การจ้าง

2

คน

ปลด
ออกจากงาน

8

ถึงแก่กรรม

คน

1,704

รวม

คน

การลากิจเลี้ยงดูบุตร [401-3]
ปี
2560

กรณีของการลา
ชาย

ปี
2562

ปี
2561
หญิง ชาย

หญิง ชาย

หญิง

จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

22,002

7,833

21,862

7,797

21,469

7,615

ส่วนกลาง

228 คน
ร้อยละ 0.76

306 คน
ร้อยละ 1.03

232 คน
ร้อยละ 0.80

196 คน
ร้อยละ 0.66

219 คน
ร้อยละ 0.74

225 คน
ร้อยละ 0.77

จำ�นวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิเพื่อเลี้ยงดูบุตร

355

194

394

202

426

217

ภาคเหนือ

189 คน
ร้อยละ 0.63

172 คน
ร้อยละ 0.58

226 คน
ร้อยละ 0.78

287 คน
ร้อยละ 0.96

339 คน
ร้อยละ 1.14

418 คน
ร้อยละ 1.44

355

190

373

166

420

209

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จำ�นวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

165 คน
ร้อยละ 0.55

259 คน
ร้อยละ 0.87

218 คน
ร้อยละ 0.75

253 คน
ร้อยละ 0.85

321 คน
ร้อยละ 1.08

415 คน
ร้อยละ 1.43

268

155

355

190

373

166

ภาคกลาง

188 คน
ร้อยละ 0.63

198 คน
ร้อยละ 0.67

273 คน
ร้อยละ 0.94

266 คน
ร้อยละ 0.89

326 คน
ร้อยละ 1.10

329 คน
ร้อยละ 1.13

จำ�นวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทำ�งานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน

ภาคใต้

184 คน
ร้อยละ 0.62

162 คน
ร้อยละ 0.55

184 คน
ร้อยละ 0.63

232 คน
ร้อยละ 0.78

261 คน
ร้อยละ 0.88

317 คน
ร้อยละ 1.09

อัตราการกลับมาทำ�งาน (Return to Work Rate)(1)
ทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากระยะการลาสิน้ สุดลงแล้ว (ร้อยละ)

100

98

95

82

99

96

อัตราการคงอยูข่ องพนักงาน (Retention Rate)(2)
ทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากระยะการลาสิน้ สุดลงแล้ว (ร้อยละ)

100

100

100

100

100

100

หมายเหตุ : สัดส่วนร้อยละที่แสดงในตารางเป็นสัดส่วนที่คำ�นวณเทียบกับจำ�นวนของพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี (จำ�นวนพนักงานทั้งหมดในปี 2560, ปี 2561 และ
ปี 2562 มีจ�ำ นวน 29,835 คน, 29,659 คน และ 29,084 คน ตามลำ�ดับ)

ธุรกิจของ กฟภ.
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หมายเหตุ : (1) อัตรากลับมาทำ�งาน (Return to Work Rate) = (จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร/จำ�นวนพนักงาน
ตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร) x100
(2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทำ�งานต่อ
หลังจากนั้นไป 12 เดือน/จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ภาระผูกพันของแผนผลประโยชน์และแผนเกษียณอายุอื่นๆ [201-3]
ผลประโยชน์
และแผนเกษียณอายุอื่นๆ
เงินชดเชยเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเมื่อครบ
อายุเกษียณ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ผลประโยชน์ตา่ งๆ ทีบ่ คุ ลากรได้รบั
หลังเกษียณอายุเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ที่ กำ � ห น ด ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานวิ ส าหกิ จ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ธุรกิจของ กฟภ.

16,546.38 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
532.42 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
1,245.78 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

วันลาพักผ่อนเมื่อครบ
อายุเกษียณ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กสช.กฟภ.)

ระบุมูลค่าประมาณการ
ของภาระผูกพัน

กฟภ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
สำ � ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า
ส่วนภูมิภาค (กสช.กฟภ.) ขึ้นตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สำ � รอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2539 เพื่อเป็นสวัสดิการให้
แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่าย
เงิ น สะสมเข้ า กองทุ น ได้ ใ นอั ต รา
ร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน ส่วน
สมาชิกที่เข้าใหม่ ในเดือนแรกต้อง
จ่ า ยเงิ น สะสมในอั ต ราไม่ ตํ่ า กว่ า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินเดือน และในเดือนถัดไป สมาชิก
ดั ง กล่ า วสามารถเปลี่ ย นแปลง
การจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา
ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ
15 ของเงินเดือน โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และ
กฟภ. จะจ่ า ยเงิ น สมทบในอั ต รา
ร้อยละ 9-11 ของเงินเดือนสมาชิก
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ยอดเงิ น กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562
มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ (NAV)
34,609,142,449.13 บาท
และในปี 2562 ได้ จ่ ายเงิ นให้ แ ก่
พนั ก งานที่ เ กษี ย ณอายุ จำ � นวน
1,264 คน เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น
4,742,010,839.17 บาท

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การเสริมสร้างบุคลากร
แห่งอนาคต

การบริหารจัดการ [103-2]

กฟภ. มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มีความพร้อม โดยส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ รวมถึงการให้บริการที่
เป็นเลิศ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายขององค์ ก รใน
การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และพร้อมรับมือ
ต่อการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2562 กฟภ.
ได้จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมสมรรถนะ 3 กลุ่ม
ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency), สมรรถนะ
ทางการบริ ห าร (Management Competency) และ
สมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่งงาน (Functional Competency)
ให้รองรับกับยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความสามารถ
พิเศษที่จำ�เป็นขององค์กรในอนาคต [103-1]
เป้าหมาย [103-2]
• พนั ก งานทุ ก ระดั บ มี ค วามพร้ อ มในการรองรั บ
การดำ�เนินงานของธุรกิจหลักขององค์กรและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องในอนาคต

กลยุทธ์ [103-2]
• พัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม
• เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
(Talent) ให้มที กั ษะทีส่ อดคล้องกับทีอ่ งค์กรคาดหวัง
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• กำ�หนด Competency ทีช่ ดั เจนรายตำ�แหน่ง เพือ่ ให้
ทราบถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของพนักงานแต่ละตำ�แหน่ง
และนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม
และการสืบทอดตำ�แหน่ง โดยในปี 2562 จะเน้น
การทบทวนความสามารถด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital
Competency Based Assessment Model) และ
พั ฒ นาบุ ค ลากรกลุ่ม เป้ า หมายตามความสามารถ
ด้านดิจทิ ลั (Digital Competency)
• สนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) ตลอดทัง้ กระบวนการ เพือ่ ให้
เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน สนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
• กำ � หนดให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ จั ด ทำ � แผนพั ฒ นา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
โดยนำ �ระบบดิ จิ ทั ล เข้ า มาเชื่ อ มโยงกั บ การจั ด ทำ �
แผนพัฒนารายบุคคลรูปแบบ 70:20:10 (Learning
Model 70:20:10) และดำ�เนินการตามมาตรฐาน
ประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากร (ISO 10015)
• บริหารคนเก่ง โดยจัดกลุม่ ผูท้ ่ีได้รบั ทุนการศึกษาและ
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถสูง (Talent) มาดำ�เนินงาน
ร่วมกันใน PEA Innovation Hub ทีม่ รี ปู แบบการพัฒนา
งานภายใต้แนวคิด Design Thinking
• พัฒนาศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและ
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ของ กฟภ. (PEA Certification Center for Solar
Rooftop Design and Installation) เพื่อรองรับ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรองรั บ ธุ ร กิ จ เสริ ม
ด้าน Solar Roof แบบครบวงจร
• จัดทำ�โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ.
กับสถาบันการศึกษา โดยให้ทนุ การศึกษาแก่พนักงาน
กฟภ. ในระดับปริญญาโท-เอก โดยเพิม่ เติมหมวดวิชา
ที่มีความจำ�เป็นต่อการรองรับการดำ�เนินงานจาก
การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี เพือ่ ผลิตบุคลากรรองรับงาน
ในอนาคต เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer
Science), วิศวกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Digitalization and Smart Grids
Engineering), การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
(Data Analytics) เป็นต้น
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ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]
• ความสำ � เร็ จ ของแผนการยกระดั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 100
• ความสำ�เร็จของโครงการตามแผนงานพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อ
การดำ�เนินธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 100
• พนักงานทุกคนมีการจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)
• มี พ นั ก งานที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น Functional
Competency ทั้งสิ้น 28,789 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.69 โดย Functional Competency
ที่มีร้อยละของพนักงานผ่านค่าคาดหวังมากที่สุด 5
อันดับ ได้แก่
- การใช้ยานพาหนะและเครื่องจักร (Vehicle and
Machine Usage) พนักงานผ่านค่าคาดหวัง
ร้อยละ 96.86
- การแก้ ก ระแสไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง (Outage
Maintenance) พนักงานผ่านค่าคาดหวังร้อยละ
96.76
- ความรู้ พื้ น ฐานทางไฟฟ้ า (Basic Electrical
Knowledge) พนักงานผ่านค่าคาดหวังร้อยละ
95.66
- การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer
Relationship Management) พนักงานผ่าน
ค่าคาดหวังร้อยละ 95.02
- อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Equipment) พนักงาน
ผ่านค่าคาดหวังร้อยละ 94.92
จากข้อมูลพบว่า Functional Competency ทีพ่ นักงาน
ผ่ า นค่ า คาดหวั ง มากที่ สุ ด เป็ น สมรรถนะที่ จำ � เป็ น
ในการดำ�เนินธุรกิจหลักในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีพนักงานทีม่ ี Knowledge of Marketing เพียง
ร้อยละ 66 ที่ผ่านค่าคาดหวังที่องค์กรตั้งไว้
• พนักงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาอาชีพตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ได้แก่ ผลสำ�เร็จของงานตามนโยบายหรืองานตามที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
งานตามความคิ ด สร้ า งสรรค์ และพฤติ ก รรม
ตามค่ า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านอยู่ ที่
ร้อยละ 100 [404-3]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ธุรกิจของ กฟภ.

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]

กฟภ. ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรตาม HRD Blueprint ซึ่งในปี 2562 มีหลักสูตรที่ส่งเสริมระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ�องค์กรที่สอดคล้องกับการพัฒนา 5 มิติของ HRD Blueprint ดังนี้

• ขยายผลระบบการเรียนรูแ้ บบการสอนงานโดยปฏิบตั ิ
จริง (On the Job Training) ไปสู่กลุ่มงานสำ�คัญที่
มีหน้าที่ ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ
• ขยายผลการปฏิบัติงาน (The best)/นวัตกรรม
องค์กร/องค์ความรู้ (KM) รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเรียนรู้จาก PEA Pro & PEA Guru และระบบ
KM ให้กับพนักงาน โดยจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ขององค์กร (KM Master Plan)
เพือ่ ให้กระบวนการจัดการความรูเ้ กิดความเชือ่ มโยง
และมีความต่อเนื่อง
• เร่ ง พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของพนั ก งาน
ในด้านการตลาด เพื่อให้พนักงานสามารถนำ�พา
องค์กรขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ และสามารถแข่งขันกับ
ตลาดได้

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรม [404-1]
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชม./คน/ปี)
ปี
2559

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

40.89

20.28

20.16

27.40

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มพนักงาน [404-2]
Professional Development • 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
การพัฒนาบุคลากร
• การอบรมด้านคุณภาพไฟฟ้า เช่น การลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
ให้มีความเป็นมืออาชีพ
• การอบรมด้านช่างฮอทไลน์ เช่น การปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูง 22-33 kV
(Techinical Competency)
โดยวิธีไม่ดับไฟ
People Management

ปี
2559

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

n/a

23.06

70.29

74.51

n/a

11.74

29.70

25.48

ชาย

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

Potential Enhancement

การพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ�
และมีความสามารถในการบริหาร
(Leadership & Management
Competency)

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
(Career DevelopmentSuccessor Plan-Talent
Management)

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

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

Passion Driven

Planet Concern

การพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมดุลทั้งกาย จิตวิญญาณ
(Quality of Work Life)

จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำ�แนกตามเพศ
(ชม./คน/ปี)

หญิง
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• การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น Happy
Workplace
• การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
• การอบรม PEA Safety Excellence
• Sport & Recreation
• กิจกรรมสโมสร กฟภ.

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรให้
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มีธรรมาภิบาล (CSR & CG)

• การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
• การอบรมกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม
• การอบรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ความยัง่ ยืน
ของ กฟภ.
• การอบรมการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop)

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

การบริหารจัดการ [103-2]

ความปลอดภัยพนักงาน
ความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นสิ่งสำ�คัญและจัดว่า
เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องร่วมมือกันปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน กฟภ. จึงได้
กำ�หนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยทีช่ ดั เจน และมีการควบคุมทีน่ �ำ ไปสูก่ ารลดสาเหตุ
ทีท่ �ำ ให้เกิดความไม่ปลอดภัยทัง้ จากสุขภาพและบริบทแวดล้อม
อันส่งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ตลอดจน
ลูกค้าและประชาชนในลำ�ดับต่อไป [103-1]
เป้าหมาย [103-2]
• จำ�นวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
• ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2562
เท่ากับ 0.1114 และลดลงปีละอย่างน้อยร้อยละ 5
• ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำ�งานต่อเนือ่ ง
ทุกปี
กลยุทธ์ [103-2]
• พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำ�กับดูแล
การปฏิบตั งิ านทีส่ ะดวกและรวดเร็ว เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ [403-7]

ธุรกิจของ กฟภ.

• กำ�กับให้มีการใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยตามข้อกำ�หนดของ กฟภ. อย่างต่อเนือ่ ง
และมีการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทางกฎหมาย รวมถึง
นำ�กรอบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างครอบคลุมทั้งพนักงาน
และลูกจ้างของ กฟภ. เช่น พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ.
2554, ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(TIS 18001/BS OHSAS 18001) และ ISO 45001
และระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA
Safety Management System: PEA-SMS) [403-1] [403-2] [403-7]
• กำ�หนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานจำ�นวน 223 คณะ
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยมี สั ด ส่ ว น
คณะกรรมการฯ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนนายจ้ า งร้ อ ยละ 50
และตัวแทนลูกจ้างร้อยละ 50 ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่
สำ�คัญคือการพิจารณานโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือแผนการฝึกอบรม ข้อบังคับ คู่มือ และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน สำ�รวจการปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน และตรวจสอบสถิติ
การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน เสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน
ต่อผู้บริหาร [403-4]
• จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย
พร้อมติดตามและวัดผล เพือ่ นำ�มาปรับปรุงการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
ประจำ � ปี รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมด้ า น
ความปลอดภัย เช่น Zero Accident Campaign 2018 และ
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 2562
เป็นต้น [403-5]
• กำ�หนดให้มีการระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง
อ้ า งอิ ง ตามแนวทางและเกณฑ์ ที่ ร ะบุ ใ น PEA-SMS
มาตรฐานที่ 6 ในการจัดลำ�ดับความเสี่ยงจากมากไปหา
น้อย เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกเหตุฉุกเฉิน
ที่สำ�คัญเพื่อจัดทำ�แผนตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน [403-2]

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]
• การรายงานอั น ตรายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานและ
สถานการณ์อนั ตรายสามารถรายงานได้ 2 รูปแบบ คือ
(1) แบบฟอร์ ม FM-SOH4-S05-6103 ซึ่ ง ใช้
ในการรายงานสภาพการณ์ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย
รวมถึ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(ทางการสามารถติดตามผู้ร้องเรียนได้)
(2) แบบฟอร์ม FM-SOH4-S05-6104) ซึง่ ใช้ในกรณี
ทีพ่ นักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกมีขอ้ เสนอแนะ/
ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยแบบฟอร์ม
นี้จะระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ได้ โดย
นำ�ไปหย่อนในตู้ที่รับข้อร้องเรียน [403-2]
• กำ�หนดให้มกี ารประชุมทบทวนการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่
ให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย (Review Output) โดย
ผู้รับผิดชอบตามระยะเวลาดำ�เนินการที่กำ�หนด [403-2]
• มีการบริการด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง
ที่สถานพยาบาลของ กฟภ. สำ�นักงานใหญ่ หรือ
การเข้ารับบริการตามสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
ของรัฐ รวมถึงบริการและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
อื่นๆ เช่น การออกกำ�ลังกาย โยคะ ห้องฟิตเนส
และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และมีกล่องรับข้อความ
คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งานสำ � หรั บ ส่ ง เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย น/ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารด้ า น
อาชีวอนามัย [403-3] [403-6]
• มีการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook กองสถานพยาบาล,
เว็บไซต์กองความปลอดภัย, หนังสือ, คู่มือ, แผ่นพับ,
โปสเตอร์ และสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งและ
ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ โรคเนื่องจาก
การทำ�งาน รวมถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สำ�คัญซึ่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับงาน [403-3] [403-4] [403-6]

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

• จำ�นวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2561
ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั (Disabling Injury Index:
DI) อยู่ที่ 0.1200 จากเป้าหมายที่ 0.1029
• สัดส่วนของพนักงาน/ลูกจ้าง รวมถึงลูกจ้างที่ไม่ใช่
พนักงาน (คนงานสัญญาจ้าง) ทีค่ รอบคลุมโดยระบบ
บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้
รับการตรวจสอบ (Internal Audit) อยู่ที่ร้อยละ
100 และที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก
(Certified by External Party) ตามมาตรฐาน
ISO 18001 อยู่ที่ร้อยละ 0.85 [403-8]

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• ยกระดั บ กระบวนการด้ า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดดภัยสู่มาตรฐาน ISO 45001 ในปี 2565
• ดำ�เนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 18001
เพิ่มเติมอีก 12 การไฟฟ้า ในปี 2563 [403-8]

สารบัญ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

อันตรายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานซึง่ ก่อให้เกิดความเสีย่ งจากการบาดเจ็บทีม่ ผี ลกระทบสูง [403-9]
หลักเกณฑ์ที่ใช้ส�ำ หรับการประเมินความเสีย่ งจะอาศัย
พื้นฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ของความรุนแรงและ
โอกาสที่ จ ะเกิ ด ซึ่ ง พบว่ า อั น ตรายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่
ก่อให้เกิดความเสีย่ งจากการบาดเจ็บทีม่ ผี ลกระทบสูงเกิดจาก
สาเหตุของไฟฟ้าช็อต ยานพาหนะตกจากที่สูง และวัสดุ
สิ่งของตก/กระแทก ซึ่งสามารถเกิดได้จากลักษณะงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรณีไฟย้อนจากผู้ใช้ไฟ* งานปรับปรุง
ระบบจำ�หน่ายที่รวมหลายชุดปฏิบัติงาน และงานซ่อมแซม

ระบบจำ�หน่าย ซึ่งได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อ
ขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงโดยใช้ลำ�ดับชั้นการควบคุม
(Hierarchy of Controls) ที่สำ�คัญตั้งแต่ดำ�เนินการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนอุบตั เิ หตุ จัดทำ�/ปรับปรุงมาตรการ/
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ศึกษาหาข้อมูลอุปกรณ์ทสี่ ามารถ
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ตลอดจนการสุ่มตรวจขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามรายการตรวจสอบ (Checklist)

หมายเหตุ : *เกิดกระแสไฟฟ้าย้อนกลับก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ไฟที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก กฟภ.

การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน [403-9]
จำ�นวนผู้บาดเจ็บจำ�แนกตามประเภทการบาดเจ็บ (คน)
ข้อมูลสถิติ
จำ�นวน
การเสียชีวิตและ
รวม
แผล การ การบาดเจ็บ ไฟฟ้า ยาน ตก วัสดุ (คน)
การบาดเจ็บ
เท้า/
ช็อต พาหนะ จาก สิ่งของ
ของพนักงานและลูกจ้าง ไฟไหม้ สูญเสีย
นิ
ว
้
ข้
อ
เท้
า
/
ที่สูง กระแทก
ที่ไม่ใช่พนักงาน
น่อง/หัวเข่า/
แต่งานและ/หรือ
ขา/สะโพก
สถานประกอบการถูก
ควบคุมโดยองค์กร

จำ�นวน
ชั่วโมง
ทำ�งาน

อัตราการ
เสียชีวิต/
การบาดเจ็บ
(ถูกคำ�นวณ
ตาม 200,000
ชั่วโมง
การทำ�งาน)

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงานและลูกจ้าง
การเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง
กับงาน
การบาดเจ็บทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานทีม่ ผี ลกระทบสูง
4
3
1
2
1
11 65,499,980 0.0336
(ไม่รวมการเสียชีวติ )*
การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง
กับงานซึง่ สามารถบันทึก
0.0458
4
4
2
3
2
15
ได้ (รวมการเสียชีวิต)
การเสียชีวติ และการบาดเจ็บของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน แต่งานและ/หรือสถานประกอบการถูกควบคุมโดยองค์กร (คนงานจ้างเหมาแรงงาน)
การเสียชีวิตจากการ
0.0569
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง
4
3
3
1
11
กับงาน
การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่มีผลกระทบสูง
0.1397
13
3
7
4
27
38,664,080
(ไม่รวมการเสียชีวิต)*
การบาดเจ็บทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานซึง่ สามารถ
0.2224
19
6
11
7
43
บันทึกได้
(รวมการเสียชีวิต)
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ลูกค้าของเรา
ความทั่วถึงในการได้รับบริการไฟฟ้า
กฟภ. คำ�นึงถึงความเท่าเทียมและความทัว่ ถึงของประชาชนในการเข้าถึงระบบไฟฟ้าซึง่ เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน จึง
ได้ให้ความสำ�คัญกับการจัดสรรระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ให้เกิดการเติบโต รวมทัง้ เพือ่ ให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบททีห่ า่ งไกลได้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเป็นพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาความเจริญของประเทศต่อไป [103-1] [former EU23]
เป้าหมาย [103-2]

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรได้มีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกหลังคาเรือน

กลยุทธ์ [103-2]
• ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน และกระจายไปในทุกพื้นที่
• เสริมสร้างศักยภาพของระบบจำ�หน่ายโดย Smart
Grid

• ดำ�เนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่แล้วเสร็จจำ�นวน 137,232 ครัวเรือน จาก
เป้าหมาย 131,629 ครัวเรือนภายในปี 2563
• ดำ�เนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนทีห่ า่ งไกล
แล้วเสร็จจำ�นวน 12,465 ครัวเรือน จากเป้าหมาย
11,600 ครัวเรือน ภายในปี 2563
• ดำ �เนิ น การขยายเขตติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า แล้ ว เสร็ จ
จำ �นวน 61 เกาะ (จากการสํ ารวจพบว่ า มี เ กาะ
ทัว่ ประเทศทัง้ หมดประมาณ 700 เกาะ และในจำ�นวนนี้
เป็นเกาะที่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 61 เกาะ)

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]

การบริหารจัดการ [103-2]
• ดำ�เนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ (คฟม.) และโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้ครัวเรือนทีห่ า่ งไกล (คฟก.) อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
ครัวเรือนทีย่ งั ไม่มีไฟฟ้าใช้และครัวเรือนทีห่ า่ งไกลได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
• จั ด ทำ � แผนงานการใช้ เ ทคโนโลยี พ ลั ง งานทดแทน
(Renewable Energy: RE) หรื อไมโครกริ ด
(Micro Grid) ในการผลิตไฟฟ้าให้กบั ครัวเรือนทีต่ ง้ั อยู่
ในพืน้ ทีห่ วงห้ามหรือพืน้ ทีเ่ กาะทีห่ า่ งไกลที่ไม่สามารถ
ขยายเขตโดยวิธปี กั เสาพาดสายแบบปกติได้

• โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพืน้ ทีเ่ กาะพะลวย
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
และความมั่ น คงในการจ่ า ยไฟฟ้ า ให้ ร องรั บ ต่ อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกาะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอนาคต เนือ่ งจากเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญ และ
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

หมายเหตุ : การคำ�นวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
* แสดงจำ�นวนการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีผลกระทบสูงต่อร่างกายจนถึงขั้นหยุดงาน

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ข้อมูลระบบจำ�หน่าย
บนดิน

การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสำ�หรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง
หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้
การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

ใต้นํ้า

ใต้ดิน

ระดับ
แรงดัน
ไฟฟ้า

ระยะทาง
(วงจรกิโลเมตร)

ระดับ
แรงดัน
ไฟฟ้า

ระยะทาง
(วงจรกิโลเมตร)

ระดับ
แรงดัน
ไฟฟ้า

ระยะทาง
(วงจรกิโลเมตร)

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

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

55.153
0.019
187.027
819.545
32,542.098

115 กิโลโวลต์
33 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
220/380 โวลต์

113.465
122.362
86.697
186.119

จำ�นวนครั้งการเกิดไฟดับ [EU28] และระยะเวลาการเกิดไฟดับ [EU29]
6

0

2559 2560 2561 2562

21.182

1.036

1.174

1.232

1

50

2559 2560 2561 2562

หมายเหตุ : SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าดัชนีจ�ำ นวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย

การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
กู้คืนระบบการจ่ายไฟฟ้าภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากระบบ
จำ�หน่ายขัดข้องนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

กู้คืนระบบการจ่ายไฟฟ้าภายใน 24 ชั่วโมง สำ�หรับผู้ใช้
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลง
ขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

90

ธุรกิจของ กฟภ.

99.63

100

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ชำ�ระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)
ผู้ใช้ไฟรายเล็กเขตเมืองจ่ายไฟ
คืนกลับภายใน 1 วันทำ�การ

ผู้ใช้ไฟรายเล็กนอกเขตเมืองจ่ายไฟ
คืนกลับภายใน 3 วันทำ�การ

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่จ่ายไฟคืนกลับภายใน
2 วันทำ�การ

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า [former EU23]
13.364
73.82
14.853
89.82
16.528

3.10

2

0

100

เป้าหมาย

118.70

3.81

3

1.568

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

150

SAIDI
(นาที/ราย/ปี)
153.13

4

SAIFI
(ครั้ง/ราย/ปี)
4.50

ทัว่ ประเทศ

5.17

5

200
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จำ�นวนครัวเรือนทัง้ หมดทัว่ ประเทศไทย
มีไฟฟ้าใช้แล้ว
• ปักเสาพาดสาย
• ใช้ไฟระบบโซล่าเซลล์
• อื่นๆ (ไฟจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น พื้นที่ทหาร การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย กรมอนุรักษ์พลังงาน กรมชลประทาน ไฟฟ้าเอกชน
ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากราษฎรย้ายถิ่นฐาน)
คงเหลือ
• อยู่ในพื้นที่ปกติและอยู่ระหว่างรอจัดเข้าโครงการ
• อยู่ในพืน้ ทีห่ วงห้าม แต่หน่วยงานเจ้าของพืน้ ทีอ่ นุญาตให้เข้าดำ�เนินการ
ขยายเขตแล้ว
• อยู่ในพื้นที่หวงห้าม เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน พื้นที่ปกครอง
ราชการทหาร ฯลฯ ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เนือ่ งจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ กฟภ.

100

ปี
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ปี
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ปี
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(ครัวเรือน)

(ครัวเรือน)

(ครัวเรือน)
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62,244
1,493
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22,231,831
22,171,477
58,418
1,936
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22,296
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45,132
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-
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105

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน

ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า

กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน จึงมุ่งมั่น ปรับปรุงการให้บริการ
ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ลู ก ค้ า และประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อให้ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการของ กฟภ. เป็นเรื่อง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เท่าเทียม” และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและประชาชน
ที่ได้รับบริการ [103-1]

เนือ่ งจากอันตรายจากไฟฟ้านัน้ ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ แก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า กฟภ. จึงคำ�นึงถึงความปลอดภัย
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าเป็นสำ�คัญโดยมีการสำ�รวจ ปรับปรุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมทัง้ ให้ความรูก้ บั ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในเรือ่ งการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัยอยูเ่ สมอ เพือ่ ลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากอันตรายของไฟฟ้า ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า[103-1]
เป้าหมาย [103-2]

เป้าหมาย [103-2]
• เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่
ลูกค้าและประชาชน
กลยุทธ์ [103-2]
• ลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารหรือขอข้อมูลแก่
ลูกค้าและประชาชน
• สร้างความตระหนักในเรื่องอันตรายของไฟฟ้าและ
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าและประชาชน
การบริหารจัดการ [103-2]
• เพิ่มการให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA
Call Center) ในภาษาเมียนมา กัมพูชา และมลายูจากเดิม
ทีม่ กี ารให้บริการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• เผยแพร่ขอ้ มูลด้านการให้บริการไฟฟ้า เช่น การขอติดตัง้
มิเตอร์ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย
ให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 24 ชัว่ โมง
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ PEA Smart Plus Application,
Website www.pea.co.th และ Social Media
• ปรับปรุงรูปแบบของ Website ให้พร้อมสำ�หรับ
ผูใ้ ช้งานทุกประเภท รวมถึงผูท้ พ่ี กิ ารทางสายตาและ
หูหนวก (Web Accessibility) เพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง [former EU24]
• ปรับปรุงสำ�นักงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประกอบไปด้วยเกณฑ์ดา้ นกายภาพ ระบบ
ก่อนเข้าสู่จุดบริการ ระบบจุดให้บริการ และระบบ
สนับสนุนการให้บริการ เพื่อพัฒนาการบริการให้มี
มาตรฐานยิง่ ขึน้

ธุรกิจของ กฟภ.

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]
• คะแนนความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ ก ารของลู ก ค้ า อยู่ ที่ 4.4962 โดยคะแนน
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ มีดังนี้
- การขอติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ 4.5271
- การขอขยายเขตระบบไฟฟ้าอยู่ที่ 4.3754
- การให้บริการมิเตอร์อยู่ที่ 4.3733
- การแจ้งค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.5387
- การชำ�ระค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.5746
- การแจ้งไฟฟ้าขัดข้องอยู่ที่ 4.3785
- การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอยู่ที่ 4.4107
- การจัดการข้อร้องเรียนอยู่ที่ 4.2610
- การให้บริการ Call Center อยู่ที่ 4.3287
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ที่ 4.4286
• กฟภ. มี สำ � นั ก งานที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สะสม ณ สิ้นปี 2562
จำ�นวน 436 แห่ง โดยในปี 2562 มีสำ�นักงานที่ได้
รับรองมาตรฐานปี 2562-2564 จำ�นวน 149 แห่ง
(ระดับพืน้ ฐาน 126 แห่ง และระดับก้าวหน้า 23 แห่ง)

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• รักษามาตรฐานในการไม่ทำ�ให้เกิดข้อร้องเรียนใน
เรื่องอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและการสื่อสาร
ข้อมูลที่ผิดพลาด

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• ลดจำ�นวนอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ จากระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
ต่อผู้ใช้ไฟ
กลยุทธ์ [103-2]
• ประยุกต์ใช้ มอก. 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพือ่ เฝ้าระวังและตรวจสอบ รวมถึง
แก้ไขปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง
• ปรับปรุงแก้ไขสายไฟทีอ่ ยู่ใกล้อาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ.
การบริหารจัดการ [103-2]
• กฟภ. ประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 โดยพบว่ากระบวนการทำ�งานทีม่ ี
ความเสี่ยงต่อคู่ค้าและผู้ใช้ไฟสูงคือการทำ�งานใกล้แนว
สายไฟฟ้า
• กำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบและประเมินทัง้ ในด้านมาตรฐาน
การออกแบบ คุณภาพ รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการส่ ง
และจำ�หน่ายไฟฟ้าทัง้ ในกรณีทม่ี กี ารก่อสร้าง การติดตัง้ ใหม่
และการซ่อมแซมบำ�รุงรักษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของผลิตภัณฑ์และบริการทัง้ หมด [416-1] เพือ่ ให้ผใู้ ช้ไฟฟ้า
ได้รบั ความปลอดภัย รวมทัง้ ได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
• กำ�หนดแผนงานสำ�รวจ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงใกล้
อาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง ควบคูก่ บั แผนงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรูด้ า้ นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เพือ่ ลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
• กำ�หนดให้ทุกการไฟฟ้า (กฟฟ.) ตรวจสอบระยะห่าง
ระหว่างสายไฟฟ้ากับอาคารหรือสิง่ ก่อสร้างให้ถกู ต้องตาม
มาตรฐานระยะห่างทีป่ ลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า
รวมทั้งให้ทุก กฟฟ. เข้มงวดและหมั่นตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ทีด่ ขี อง กฟภ. โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อชุมชน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

• ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟทีอ่ ยู่ใกล้อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จจำ�นวน 87 แห่ง จาก 116 แห่ง
รายละเอียดการดำ�เนินงานปรับปรุงแก้ไขสายไฟทีอ่ ยู่
ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ กฟภ. สรุปได้ ดังนี้
รายละเอียด

จำ�นวน งบประมาณใน
(แห่ง) การดำ�เนินการ
(บาท)
87 6,916,693.96

1. ดำ�เนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว
2. อนุมตั งิ บประมาณแล้ว 7 3,239,141.34
อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ
3. จัดทำ�แผนแล้ว
3 16,835,917.00
รออนุมัติงบประมาณ
4. อยู่ระหว่างจัดทำ�แผน 19
รวม
116 26,991,752.30
• ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ
กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟมีค่าเท่ากับ 0.0067 อยู่ในระดับ 5
คิดเป็นร้อยละ 23.10 ของค่าเกณฑ์วัดระดับ 5

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• เร่งรัดดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขสายไฟที่อยู่ ใกล้
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กฟภ. ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
การเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวลูกค้า

กลยุทธ์ [103-2]

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• พั ฒ นาระบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานและการขอ
การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001
• ดำ�เนินการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อม
แจ้งเหตุผิดปกติให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการแก้ไข และ
รายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูงเพือ่ รับทราบและสัง่ การ
• ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทั้ ง ผู้ ดู แ ลระบบและผู้ ใ ช้ ง าน
ทุ ก ระดั บ ได้ รั บ ความรู้ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
ทางไซเบอร์ และการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

ธุรกิจของ กฟภ.

เป้าหมาย [103-2]
• ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สำ�หรับ
โครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมสำ�นักงานใหญ่และ 12 เขต
• มีศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security
Operation Center: SOC)
• สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์และระบบสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการเก็บ
รักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าให้กับ
พนักงานทุกระดับ

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

• จัดให้มโี ครงสร้างบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศทั้งในสำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานเขต
เพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามวงจร PDCA รวมทัง้
จั ด ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนดมาตรฐาน
ISO/IEC 27001
• มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์
(Log Collection) และระบบวิเคราะห์การโจมตี
ทางไซเบอร์ (Security Information and Event
Management: SIEM) รวมถึงการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น
• จัดทำ�และเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (VDO Clip) ใน
Theme ละเลย จำ � นวน 3 ชุ ด เพื่ อ เผยแพร่
ให้ พ นั ก งานรั บ รู้ และสร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ ง
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ดำ � เนิ น งานภายใต้ พ.ร.บ.การบริ ห ารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั พ.ศ. 2562 และ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย
ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานบริการข้อมูล และนำ�ร่อง
การบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการบริหารและ
สนับสนุนลูกค้า

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

• มีหน่วยงานภายใน กฟภ. ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 จำ�นวน 6 แห่ง ได้แก่
- สำ�นักงานใหญ่
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
- การไฟฟ้าภาคเหนือ เขต 3 จังหวัดลพบุรี
- การไฟฟ้าภาคกลาง เขต 2 จังหวัดชลบุรี
- การไฟฟ้าภาคกลาง เขต 3 จังหวัดนครปฐม
• ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการทำ�ข้อมูลลูกค้า
สูญหาย [418-1]

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]

การบริหารจัดการ [103-2]

การดำ � เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ทางไซเบอร์
(Cyber Security) ของ กฟภ. เป็ น การดำ � เนิ น งาน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ กฟภ. และแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล
ของ กฟภ. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล มีการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
และให้ พ นั ก งาน กฟภ. มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอร์และระบบสารสนเทศ ทำ�ให้การปฏิบัติภารกิจ
ของ กฟภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความเชือ่ มัน่
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนว่า
กฟภ. มีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ.การรักษา
ความปลอดภัยมัน่ คงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น [103-1]
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• หน่วยงานภายใน กฟภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ครอบคลุมทั้ง 12 เขต
• ประเมิ น และพั ฒ นาความสามารถในการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการรวมศูนย์
เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (SOC) ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ
• จัดทำ� e-Learning เพื่อให้พนักงาน กฟภ. ได้เรียนรู้
ทำ � ความเข้ า ใจ และสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภั ย ในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่สามารถวัดผลได้

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

ชุมชนและสังคมของเรา

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ซึ่งเป็น
การดำ�เนินงานร่วมกันของคนในชุมชน จึงให้การสนับสนุนและ
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน ควบคู่ กั บ การนำ � แนวทางการดำ � เนิ น งานตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ เพื่อ
ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ภายในชุมชนอันจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของชุมชน สังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และใส่ ใจใน
การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล [103-1]
เป้าหมาย [103-2]
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งโดย
ใช้ความเชี่ยวชาญของ กฟภ.
การบริหารจัดการ [103-2]
กลยุทธ์ [103-2]
• ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด แผนพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนด้ ว ย
พลังงานทดแทน โดยสนับสนุนให้ชุมชนนำ�พลังงาน
ทดแทนมาใช้ในการประกอบกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายใน
ชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานในระยะยาว
• ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อเสริม
ศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในชุมชนให้ปลอดภัย
• สนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำ�รงชีวิตแบบพอเพียง
ด้วยการพัฒนาที่เน้นความสมดุลทุกมิติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูล
การตัดสินใจทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชน ตลอดจน
การเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง

ธุรกิจของ กฟภ.
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• พัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholder Engagement) กลุ่มชุมชน สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยจั ด ทำ � เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
ชุมชนสำ�คัญที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจ
ของ กฟภ. เพื่ อให้ ก ารคั ด เลื อ กและจั ด ลำ � ดั บ
ความสำ�คัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมทั้งจัดทำ�แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การเชิงพื้นที่เพื่อรองรับผลกระทบ
• กำ�หนดให้ฝา่ ยสังคมและสิง่ แวดล้อมและแผนกสังคม
และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้า (กฟฟ.) ในพื้น ที่
ดำ�เนินการ มีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนองค์
ความรู้ แ ละการให้ คำ � ปรึ ก ษากั บ ชุ ม ชนด้ า นการ
ใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของระบบไฟฟ้า ตลอดจนประเมินผลและ
ติดตามผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง [413-1]

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

• กฟภ. ได้ด�ำ เนินโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทน
เพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของ
ชุ ม ชน โดยการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทนใน
การประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน เช่น โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้กับชุมชน ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการ
ดังกล่าวมีผู้รับผลประโยชน์จำ�นวน 1,378 ครัวเรือน
• กฟภ. ดำ�เนินโครงการ 1 ตำ�บล 1 ช่างไฟฟ้า มาตั้งแต่
ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน โดย
การส่งเสริมการประกอบช่างไฟฟ้าของคนภายในชุมชน
ให้มที กั ษะความรูค้ วามสามารถ แก้ไขระบบไฟฟ้าเบือ้ งต้น
ภายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนด พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในรายได้
ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดำ�เนินโครงการ
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
สำ�นักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
จำ�นวน 74 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ให้บริการของ กฟภ.
โดยตลอดระยะเวลาการดำ � เนิ น โครงการ มี ผู้ รั บ
ผลประโยชน์สะสมในการได้รับการพัฒนาทักษะและ
สร้างอาชีพจำ�นวน 5,344 ราย
จำ�นวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562
(ราย) (ราย) (ราย)
1,784 1,885 1,675

• สัดส่วนของหน่วยดำ�เนินงานทัง้ หมดขององค์กรทีด่ �ำ เนิน
กิจกรรม/โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ที่ร้อยละ
5.33 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 เมื่อเทียบกับปี 2561) [413-1]

การวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• ขยายผลนำ�พลังงานทดแทนและต่อยอดนำ�เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มาสนับสนุนในการประกอบ
กิจการของวิสาหกิจชุมชนครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำ�คัญทั้ง 12 พื้นที่ของสำ�นักงานการไฟฟ้าเขตทั่วประเทศ
• ขยายผลแพลตฟอร์มบริหารจัดการช่างไฟฟ้า หรือ PEA Care and Service Application เพื่อรองรับการให้บริการ
ทั่วประเทศภายในปี 2563

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก
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110

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

Planet

การบริหารจัดการ [103-2]

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• กำ�หนดปัจจัยความสำ�เร็จ เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. 7 ประการ ดังนี้
1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและ
การบริการ
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ
3) ลดการระบายสารพิษออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
4) เสริมสร้างศักยภาพการนำ�วัสดุกลับมาใช้ใหม่
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
6) เพิม่ อายุของผลิตภัณฑ์
7) เพิม่ ระดับการให้บริการ
• กำ�หนดแนวทางและแผนระยะกลางในการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มจากการใช้ ท รั พ ยากรหรื อ วั ต ถุ ดิ บ
ในการผลิ ต และการบริ ก าร พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
โดยใช้ ข้ อ มู ล จากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ [102-11]

การใช้ทรัพยากรและการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กฟภ. ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในเรื่ อ งการดู แ ล
สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง มุ่ ง เน้ น การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ น
กระบวนการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มจาก
การผลิ ต และบริ ก าร โดยนำ � หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยบริหารจัดการให้องค์กรมีศักยภาพ
ในการดำ�เนินงานมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (103-1)

ธุรกิจของ กฟภ.
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เป้าหมาย [103-2]

• กฟภ. ได้ ป รั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด ส่ ง ใบกำ � กั บ ภาษี
ค่าไฟฟ้าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าทาง E-mail หรือเรียกว่าระบบ
E-TAX เพื่อลดการจัดพิมพ์และจัดส่งใบกำ�กับภาษี
ค่ า ไฟฟ้ า ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะ
ลดการใช้กระดาษ Thermal ปีละ 5,000 ม้วน หรือ
คิดเป็น 1,000,000 ฉบับ/ปี พร้อมทั้งนำ�ระบบ
ออกใช้งานภายในเดือนกันยายน 2562 แต่เนื่องจาก
ข้อจำ�กัดด้านระบบสารสนเทศ จึงได้เลื่อนกำ�หนด
การนำ�ระบบออกใช้งานเป็นเดือนมกราคม 2563

การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]
• กฟภ. มีแผนดำ�เนินการเปลีย่ นระบบเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด Fixed Speed เป็นเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด Inverter ที่ ใช้สารทำ�ความเย็น
R-32 ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ทำ � ลายชั้ น โอโซน
และส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะโลกร้ อ นน้ อ ยกว่ า
สารทำ�ความเย็น R410A ถึง 3 เท่า และยังให้
ประสิทธิภาพการทำ�ความเย็น มากกว่า R22 ถึง
ร้ อ ยละ 60 โดยมี เ ป้ า หมายลดการใช้ พ ลั ง งาน
ในปี 2563 ให้ได้ 10.28 ล้านหน่วย (GWh)

• ยกระดับศักยภาพในการดำ�เนินงานขององค์กร ควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ [103-2]
• ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดำ � เนิ น งานขององค์ ก ร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยใช้ ข้ อ มู ล จากผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

รายการวัสดุที่ใช้ในการผลิตและบริการ [301-1]

การส่งเสริมคู่ค้าสู่ความยั่งยืน

จำ�นวนรวมของวัสดุที่ใช้
หน่วยวัด
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ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ประเภท
วัสดุ

11,849,400

12,007,362

13,290,417

วัตถุดิบ

20,617,061

20,442,645

439,800

973,200

21,167,266 วัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดหาจาก
ในกระบวนการ ผูส้ ง่ มอบภายนอก
670,218
ชิ้นส่วน
ประกอบ

1,089.80

978.60

560.00

3,685.85
5.00
7.00
181.44
155.90
8.00
90.00

2,985.72
0.00
0.00
0.00
8.30
17.70
30.00

2,037.62
0.00
27.00
0.00
153.00
149.00
387.00

ไม่มี
การเก็บข้อมูล

1,712

1,170

18,015

14,786

702,596.54

543,189.50

323,808.58

74,906.80

107,099.46

วัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดหาจาก
214,398.81 ในกระบวนการ ผูส้ ง่ มอบภายนอก

ระบุที่มา
ของวัสดุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฟภ.
จึงได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น และนำ�มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาดำ�เนินงานร่วมกับ
คูค่ า้ โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะช่วยส่งเสริมให้คคู่ า้ ปรับปรุงการดำ�เนินงานให้ค�ำ นึงถึงสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และนำ�ไปสู่การทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ต่อไป [103-1]

วัสดุไม่หมุนเวียนที่ใช้ไป

นํ้ามันดีเซล
ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟภ.
นํา้ มันดีเซลในการใช้
ยานพาหนะ
นํา้ มันหม้อแปลง
สาร SF6
(Sulphur Hexafluoride)
R-22
R-501
R-12
R-123
R-134a
R-32
R-410A

ลิตร

กิโลกรัม

เสาไฟฟ้าคอนกรีตผลิตเอง
เสาไฟฟ้าคอนกรีตจัดซื้อ

ต้น*

เป้าหมาย [103-2]

ชิ้นส่วน
ประกอบ

กระดาษความร้อน
(Thermal)
(0.005599 กิโลกรัม/ฉบับ)
นํ้าประปา

กิโลกรัม

• พัฒนาและยกระดับคูค่ า้ สูก่ ารดำ�เนินงานอย่างยัง่ ยืน

กลยุทธ์ [103-2]

วัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดหาจาก
ในกระบวนการ ผูส้ ง่ มอบภายนอก

• ส่ ง เสริ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจากคู่ ค้ า ที่ ผ ลิ ต พั ส ดุ ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชิ้นส่วน
ประกอบ

จัดหาจากภายใน
องค์กร
จัดหาจาก
ผูส้ ง่ มอบภายนอก

• จั ด ทำ � หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ เ กณฑ์ ร าคาประกอบ
เกณฑ์ อื่ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ กฟภ.
(Price-performance) รวมจำ�นวน 9 รายการ ได้แก่
หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด
ชนิด SF6 (RCS) ลูกถ้วย รีโคลสเซอร์ มิเตอร์ 1 เฟส
ดิ ส คอนเนคติ้ ง สวิ ต ช์ ดรอพเอาท์ ฟิ ว ส์ คั ท เอาต์
และกับดักฟ้าผ่า (ล่อฟ้า) โดยมีคู่ค้า/ผู้ส่งมอบขอ
ขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึง่ ได้รบั การคัดกรอง
โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ท างสิ่ ง แวดล้ อ มมี จำ � นวน
26 ราย [308-2]
การวางแผนปรับปรุง
การดำ�เนินงานในอนาคต [103-3]

การบริหารจัดการ [103-2]

วัสดุหมุนเวียนที่ใช้ไป

กระดาษ A4
(2.496 กิโลกรัม/รีม)

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปี 2562 [103-3]

• กฟภ. กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้เกณฑ์ราคาประกอบ
เกณฑ์ อื่ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยกำ � หนดให้
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว
(Green Label) หรือผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากโรงงานที่ได้
รับการรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมมาตรฐาน
ISO 14001 เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเกณฑ์ด้าน
ประสิทธิภาพ [102-11]

• สำ�รวจ ทบทวน พร้อมทั้งจัดทำ�หลักเกณฑ์การใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ กฟภ. ให้ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหลัก
จำ�นวน 11 รายการ

ลูกบาศก์
ไม่มี
1,159,986.44 1,268,641.00 วัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดหาจาก
เมตร การเก็บข้อมูล
ในกระบวนการ ผูส้ ง่ มอบภายนอก

หมายเหตุ : *เสาไฟฟ้าคอนกรีตที่มีการใช้งานอยู่มีหลายขนาดและยังมิได้ทำ�การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยการวัดนํ้าหนัก

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมที่องค์กรใช้ในการคัดกรอง

115

3
รายละเอียดเกณฑ์อื่นที่ใช้ประกอบเกณฑ์ราคา

หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นมีรายละเอียด ดังนี้

1
3.1 เกณฑ์ด้านเทคนิคบังคับประกอบด้วย

ประเภทพัสดุที่ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบ่งตามความสำ�คัญต่อระบบไฟฟ้าได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

(1) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดทางเทคนิคของ กฟภ.

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

พั ส ดุ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ระบบ
ไฟฟ้ า สู ง ได้ แ ก่ พั ส ดุ ที่ ติ ด ตั้ ง
ใช้งานแล้ว หากพัสดุดงั กล่าวเกิด
การชำ�รุด จะกระทบต่อการสูญเสีย
รายได้ โ ดยตรง หรื อ มี มู ล ค่ า
ความเสียหายมาก ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงและความเชื่อถือ
ได้ของระบบไฟฟ้าสูง เช่น ทำ�ให้
เกิ ดไฟฟ้ า ดั บ เป็ น บริ เ วณกว้ า ง
หรือเป็นเวลานาน และใช้เวลา
ในการซ่ อ มหรื อ เปลี่ ย นเป็ น
เวลานาน เป็นต้น

พั ส ดุ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ระบบ
ไ ฟ ฟ้ า ป า น ก ล า ง ไ ด้ แ ก่
พั ส ดุ ที่ ติ ด ตั้ ง ใช้ ง านแล้ ว หาก
พั ส ดุ ดั ง กล่ า วเกิ ด การชำ � รุ ด
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
และความเชื่ อ ถื อได้ ข องระบบ
ไฟฟ้าปานกลาง เช่น ทำ�ให้เกิด
ไฟฟ้ า ดั บ เฉพาะบางพื้ น ที่ เ ป็ น
ระยะเวลาสั้นๆ เป็นต้น

พั ส ดุ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ระบบ
ไฟฟ้าน้อย ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้งใช้
งานแล้ว หากพัสดุดังกล่าวเกิด
การชำ �รุ ด จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความมั่นคงและความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้าน้อย

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น
สำ�หรับพัสดุแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์
ราคาและเกณฑ์ประสิทธิภาพ
เกณฑ์
เกณฑ์ด้าน
ด้านราคา (%) ประสิทธิภาพ (%)

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์
ราคาและเกณฑ์ประสิทธิภาพ
เกณฑ์
เกณฑ์ด้าน
ด้านราคา (%) ประสิทธิภาพ (%)

สัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์
ราคาและเกณฑ์ประสิทธิภาพ
เกณฑ์
เกณฑ์ด้าน
ด้านราคา (%) ประสิทธิภาพ (%)

40

60

คะแนนรวม
100 %

ธุรกิจของ กฟภ.

60

40

3.2 เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพประกอบด้วย

(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
เครื่ อ งหมายมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
หรื อได้ รั บ การจดทะเบี ย น
กับกระทรวงอุตสาหกรรม

(3) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ รั บ
การรั บ รองมาตรฐาน
ฉลากเขียว (Green Label)
หรื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ผ ลิ ต
จ า ก โ ร ง ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มมาตรฐาน
ISO 14001

(4) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากโรงงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกหัวข้อ
การทดสอบประจำ�ที่ กฟภ. กำ�หนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
เป็นรายอุปกรณ์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตโดยโรงงานที่ได้รบั การรับรอง
กระบวนการทดสอบประจำ� หรือได้รบั การรับรองหน่วยทดสอบเครือข่าย
จาก กฟภ.

(5) เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
การขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.
(PEA Product Acceptance
หรือ Product Lists สำ�หรับ
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า) หรือกระบวนการ
รั บ รองอื่ น ที่ กฟภ. ได้
กำ�หนดขึ้น

(1) ข้ อ มู ล การชำ � รุ ด ย้ อ นหลั ง
อ้างอิงจากข้อมูลการชำ�รุด
รายผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูล
ที่ กฟภ. ได้จดั ทำ�ไว้เป็นระยะ
เวลาย้ อ นหลั ง 3 ปี ป ฏิ ทิ น
(เช่น การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ในปี 2561 จะใช้ ข้ อ มู ล
การชำ�รุดปี 2560, ปี 2559 และ
ปี 2558 มาคิดเป็นคะแนน)

2

80

คะแนนรวม
100 %

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

20

(2) ผลิตภัณฑ์ทเี่ สนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รบั รองระบบคุณภาพ
ของกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 หากผลิตภัณฑ์
ที่เสนอไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคบังคับข้อใดข้อหนึ่ง กฟภ. จะ
ไม่พิจารณาจัดซื้อ โดยไม่พิจารณาให้คะแนนทั้งด้านราคาและ
ด้านประสิทธิภาพ

คะแนนรวม
100 %

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

ภาคผนวก

สารบัญ

ถึงแม้จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค แต่ “เรา” พร้อมเคียงข้างและสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อมุ่งไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบ ด้วยการบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด
และมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ธุรกิจของ กฟภ.
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

GRI Content Index

GRI
Standard

(102-55)

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option

102-45 Entities included in the
consolidated financial statements
102-46 Defining report content
and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for
questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in
accordance with the GRI
standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance

[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.
GRI
Standard

Disclosure

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

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures
GRI 102: 102-1 Name of the organization 14
General
Activities, brands, products, 14
Disclosures 102-2
and services
2016
18
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of organization
102-8 Information on employees
and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the
organization and its supply chain
102-11 Precautionary principle
or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
102-14 Statement from senior
decision-maker
102-15 Key impacts, risks,
and opportunities
102-16 Values, principles,
standards, and norms of behavior
102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance
body in setting purpose, values,
and strategy
102-31 Review of economic,
environmental, and social topics
102-32 Highest governance body’s
role in sustainability reporting
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining
agreements
102-42 Identifying and selecting
stakeholders
102-43 Approach to stakeholder
engagement
102-44 Key topics and concerns
raised

ธุรกิจของ กฟภ.

Omission
SDG
Identified Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Omission(s) Disclosure

18
14
18
18-19, 67
90-91

SDG 8

16-17
15, 18

Disclosure

GRI 201:
Economic
Performance
201-3 Defined benefit plan
2016

19
19
4-5

obligations and other retirement
plans

30, 32-33
SDG 16

20, 31
15
47
21
47

SDG 16

28
48
38, 40
89

SDG 8

38

17, 128
52-62
49, 50-51
128
48
128
128
128
128
118, 128
118-125
126-127, 128

31-33, 43, 45, 52, 67
SDG 8, SDG 9

67
94

Indirect Economic Impacts
103-1 Explanation of the material 42, 68
GRI 103:
Management topic and its boundary
Approach
24-27, 42-46, 50-51,
103-2 The management
53, 68-69
2016
approach and its components
GRI 203:
Indirect
Economic
Impacts
2016

43, 45, 53, 69
103-3 Evaluation of the
management approach
203-1 Infrastructure investments 69
and services supported

SDG 5, SDG 9,
SDG 11

203-2 Significant indirect
economic impacts

SDG 1, SDG 3,
SDG 8

69

Procurement Practices
103-1 Explanation of the material 42, 70
GRI 103:
Management topic and its boundary
Approach
24-27, 42-46, 50-51,
103-2 The management
2016
53, 71
approach and its components
103-3 Evaluation of
the management approach

38, 40

Omission
SDG
Identified Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Omission(s) Disclosure

Material Topics
Economic Performance
103-1 Explanation of the material 31, 42, 66
GRI 103:
Management topic and its boundary
Approach
24-27, 31-33, 42-46,
103-2 The management
50-52, 66-67
2016
approach and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
201-1 Direct economic value
generated and distributed

111, 113

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

119

43, 45, 53, 71

38, 40

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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GRI
Standard

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

Disclosure

204-1 Proportion of spending on
GRI 204:
Procurement local suppliers
Practices
2016
Anti-corruption
103-1 Explanation of the material
GRI 103:
Management topic and its boundary
Approach
103-2 The management
2016
approach and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
205-2 Communication and
GRI 205:
Anti-corruption training about anti-corruption
policies and procedures
2016

Materials
GRI 103:
Management
Approach
2016

Page Number(s)
and/or URL(s)
71

Total number Information
and percentage unavailable
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.

22-23

103-1 Explanation of the material
topic and its boundary
103-2 The management
approach and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
301-1 Materials used by weight
or volume

42, 110

ธุรกิจของ กฟภ.

GRI 308:
Supplier
Environmental
Assessment
2016

Disclosure

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

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

113

103-1 Explanation of the
material topic and its boundary
103-2 The management
approach and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
401-1 New employee hires
and employee turnover
401-3 Parental leave

42, 88

20-21, 24-27, 42-46,
50-52
21, 23, 43, 45, 52

23

103-3 Evaluation of the
management approach

GRI
Standard

20, 42

205-3 Confirmed incidents of
corruption and actions taken

GRI 301:
Materials
2016
Supplier Environmental Assessment
103-1 Explanation of the material
GRI 103:
Management topic and its boundary
Approach
103-2 The management
2016
approach and its components

Omission
SDG
Identified Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Omission(s) Disclosure
SDG 8

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

SDG 16

SDG 16

24-27, 42-46, 50-51,
62, 110-111
43, 45, 62, 111
SDG 8, SDG 12

112

42, 113
24-27, 42-46, 50-51,
62, 113
43, 45, 62, 113

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

Employment
GRI 103:
Management
Approach
2016

GRI 401:
Employment
2016
Occupational Health and Safety
103-1 Explanation of the
GRI 103:
Management material topic and its boundary
Approach
103-2 The management
2016
approach and its components

Omission
SDG
Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Disclosure
Information
Improving the
unavailable
data collection
process.
The complete
disclosure of
information will
report on the
next reporting
period.

24-27, 42-46, 50-51,
57, 88-89
43, 45, 57, 89
92-93

SDG 5, SDG 8

93

SDG 5, SDG 8

42, 98
24-27, 42-46, 50-51,
58, 98-99
43, 45, 58, 99

103-3 Evaluation of the
management approach
403-1 Occupational health and 90, 98
GRI 403:
Occupational safety management system
Health and 403-2 Hazard identification, 98-99
Safety 2018 risk assessment, and incident
investigation

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

Identified
Omission(s)
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.

121

SDG 8
Information
A description
of the policies
unavailable
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.

ภาคผนวก

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

Disclosure
403-3 Occupational health
services
403-4 Worker participation,
consultation, and communication
on occupational health and
safety
403-5 Worker training on
occupational health and safety
403-6 Promotion of worker health
403-7 Prevention and mitigation
of occupational health and
safety impacts directly linked
by business relationships
403-8 Workers covered by an
occupational health and safety
management system
403-9 Work-related injuries

Training and Education
103-1 Explanation of the
GRI 103:
material topic and its boundary
Management
Approach
103-2 The management
2016
approach and its components
GRI 404:
Training and
Education
2016

Page Number(s)
and/or URL(s)
99

Omission
SDG
Identified Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Omission(s) Disclosure
SDG 8

98-99

SDG 8, SDG 16

98

SDG 8

99
98

SDG 3
SDG 8

99

SDG 8

100

SDG 3, SDG 8,
SDG 16

42, 95
24-27, 42-46, 50-51,
58, 95
43, 45, 58, 96

103-3 Evaluation of the
management approach
404-1 Average hours of training 96
per year per employee

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

404-2 Programs for upgrading 97
employee skills and transition
assistance programs
404-3 Percentage of employees 96
receiving regular performance
and career development reviews

Non-discrimination
103-1 Explanation of the
GRI 103:
material topic and its boundary
Management
Approach 2016

SDG 8
SDG 5, SDG 8

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

406-1 Incident of
GRI 406:
Non-discrimination discrimination and corrective
actions taken
2016

ธุรกิจของ กฟภ.

Improving the SDG 4, SDG 5,
data collection SDG 8
process.
The complete
disclosure of
information will
report on the
next reporting
period.

GRI
Standard

Disclosure

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

Local Communities
42, 108
103-1 Explanation of the
GRI 103:
material topic and its boundary
Management
Approach
24-27, 42-46, 50-51,
103-2 The management
2016
approach and its components 61, 108
103-3 Evaluation of the
management approach
413-1 Operations with local
community engagement,
impact assessments, and
development programs

GRI 413:
Local
Communities
2016
Customer Health and Safety
103-1 Explanation of the
GRI 103:
material topic and its boundary
Management
Approach
103-2 The management
2016
approach and its components

123

Omission
SDG
Identified Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Omission(s) Disclosure

43, 45, 61, 109
108-109

42, 105
24-27, 42-46, 50-51,
60, 105
43, 45, 60, 105

103-3 Evaluation of the
management approach
105
416-1 Assessment of the
GRI 416:
Customer Health health and safety impacts of
and Safety 2016 product and service categories

Customer Privacy
GRI 103:
Management
Approach
2016

103-1 Explanation of the
material topic and its boundary
103-2 The management
approach and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
418-1 Substantiated
complaints concerning
breaches of customer privacy
and losses of customer data

GRI 418:
Customer
Privacy
2016
Socioeconomic Compliance
103-1 Explanation of the
GRI 103:
material topic and its
Management
boundary
Approach
2016
103-2 The management
GRI 419:
Socioeconomic
Compliance
2016

42, 106
24-27, 42-46, 50-51,
61, 106-107
43, 45, 61, 107
SDG 16

107

20, 42

20-21, 24-27, 42-46,
approach and its components 50-51, 56
21-23, 43, 45, 56
103-3 Evaluation of the
management approach
419-1 Non-compliance with 23
laws and regulations in the
social and economic area

SDG 16

SDG 5, SDG 8

89

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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GRI
Standard

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)

Disclosure

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

Availability and Reliability
42, 72
103-1 Explanation of the
GRI 103:
Management material topic and its boundary
Approach
24-27, 42-46, 50-51,
103-2 The management
2016
approach and its components 54, 72-73

Omission
SDG
Identified Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Omission(s) Disclosure

43, 45, 54, 73
103-3 Evaluation of the
management approach
74-75
Electric Utilities Management approach to
(EU)-Specific ensure short and long-term
electricity availability and
Information
reliability (former EU6)
Disclosure
of Electric
Planned capacity against 76-79
Utilities Sector EU10
electricity demand
according to projected
over the long-term, broken
GRI
down by energy source and
regulatory regime

Demand-Side Management
103-1 Explanation of the
GRI 103:
Management material topic and its boundary
Approach
103-2 The management
2016
approach and its components

SDG 7
SDG 7

42, 72
24-27, 42-46, 50-51,
54, 72-73
43, 45, 54, 73

103-3 Evaluation of the
management approach
80-81
Electric Utilities Demand-side management
(EU)-Specific programs including residential,
Information
commercial, institutional and
Disclosure
industrial programs
of Electric
Utilities Sector (former EU7)

SDG 7, SDG 8,
SDG 12, SDG 13

according to
GRI
Research and Development
42, 82
103-1 Explanation of the
GRI 103:
Management material topic and its boundary
Approach
24-27, 42-46, 50-51,
103-2 The management
2016
approach and its components 55, 82
43, 45, 55, 82
103-3 Evaluation of the
management approach
83
Electric Utilities Research and development
(EU)-Specific activity and expenditure aimed
Information
at providing reliable electricity
Disclosure
and promoting sustainable
of Electric
Utilities Sector development (former EU8)

SDG 7, SDG 9,
SDG 17

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

Disclosure
of Electric
Utilities Sector
according to
GRI

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

Disaster/Emergency Planning and Response
34, 42
103-1 Explanation of the
GRI 103:
Management material topic and its boundary
Approach
24-27, 29, 34, 42-46,
103-2 The management
2016
approach and its components 50-51, 56
103-3 Evaluation of the
management approach
Electric Utilities Contingency planning
(EU)-Specific measures, disaster/emergency
Information management plan and training
programs, and recovery/
Disclosure
restoration plans (former EU21)
of Electric

35, 43, 45, 56

103-1 Explanation of the
material topic and its boundary
103-2 The management
approach and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
Electric Utilities Programs, including those in
(EU)-Specific partnership with government,
Information to improve or maintain access
to electricity and customer
Disclosure
support services (former EU23)
of Electric
Utilities Sector EU28 Power outage frequency
according to
EU29 Average power outage
GRI
duration

42, 101

Utilities Sector
according to
GRI
Access
GRI 103:
Management
Approach
2016

Omission
SDG
Identified Reason(s) for Explanation for Linkage to
Omission(s) Omission(s) Omission(s) Disclosure

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

SDG 1, SDG 11

24-27, 42-46, 50-51,
59, 101
43, 45, 59, 101
101, 103

SDG 1, SDG 7

73, 102
73, 102

SDG 1, SDG 7
SDG 1, SDG 7

43, 45, 59, 104
103-3 Evaluation of the
management approach
Electric Utilities Practices to address language, 104
(EU)-Specific cultural, low literacy and
Information disability related barriers to
access and safely use electricity
Disclosure
and customer support services
of Electric
Utilities Sector (former EU24)

according to
GRI
Cyber Security
GRI 103:
Management
Approach
2016

43, 45, 55, 73
79

Disclosure

Provision of Information
42, 104
103-1 Explanation of the
GRI 103:
Management material topic and its boundary
Approach
24-27, 42-46, 50-51,
103-2 The management
2016
approach and its components 59, 104

according to
GRI
System Efficiency
42, 72
103-1 Explanation of the
GRI 103:
Management material topic and its boundary
Approach
24-27, 42-46, 50-51,
103-2 The management
2016
approach and its components 55, 72-73
103-3 Evaluation of the
management approach
Electric Utilities EU12 Transmission and
(EU)-Specific distribution losses as
Information
a percentage of total energy

GRI
Standard

125

103-1 Explanation of the
material topic and its boundary
103-2 The management
approach and its components
103-3 Evaluation of the
management approach

SDG 1, SDG 7

42, 106
24-27, 42-46, 50-51,
60, 106-107
43, 45, 60, 107

Electric Utilities (EU) - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้าตามกรอบการรายงาน GRI

Electric Utilities (EU) - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้าตามกรอบการรายงาน GRI

ธุรกิจของ กฟภ.
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Assurance Statement (102-56)
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).

Assurance Statement

To Provincial Electricity Authority on the Sustainability Report 2019
information to be included within the Sustainability
Report 2019 of PEA.

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.

• 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.

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

ธุรกิจของ กฟภ.

• 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.

Responsiveness: The report demonstrates its intensive
response on the material topics in relating to PEA
sustainable development strategies – PerformancePeople-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:

• 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.

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

In addition to the recommendations, there are a
number of suggestions:

By Veraya Preeyapan

•

•

•

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

•

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

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

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.

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

•

Performance on indirect economic impacts
should be indicated specific communities or
local
economies
impacted
by
PEA’s
infrastructure
investments
and
services
supported.

Bangkok
7 Aug 2020

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.
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รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน [102-48]
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 นับเป็นฉบับที่ 3
ต่อจากรายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560 [102-51] ที่ กฟภ.
จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards
เพื่ อ เปิ ด เผยผลการดำ � เนิ น งานประจำ � ปี ข ององค์ ก ร
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีรอบการรายงาน
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) ตามเกณฑ์ระดับการเปิดเผยข้อมูลแบบหลัก
(Core Option) [102-54]
นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น กฟภ. ได้ เ ชื่ อ มโยงการดำ � เนิ น งานเข้ า กั บ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน 17 ข้อ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และรวบรวม
มาแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย

ขอบเขตของรายงาน

ติดตามการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
ของ กฟภ. ได้ที่

หน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดทำ�
รายงาน (External Assurance) เพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือและ
โปร่งใส สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของมาตรฐาน
การรายงานสากล GRI Standards

www.sustainability.pea.co.th

การยกระดับคุณภาพของการจัดทำ�
รายงาน

กฟภ. เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืน
ประจำ�ปีได้ผา่ นทางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูอ้ า่ น โดย
ความคิดเห็นดังกล่าว กฟภ. จะนำ�มาใช้พัฒนาและยกระดับ
การจัดทำ�รายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับถัดไป เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

สแกนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์

การสอบถามข้อมูล [102-53]

[102-45]

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลและ
ผลกระทบจากการดำ�เนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ
กฟภ. โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุมทัง้ สำ�นักงานใหญ่
และส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวมบริษัทในเครือ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ�เพิ่มเติม สามารถติดต่อ
ฝ่ายสังคมและสิง่ แวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สำ�นักงานใหญ่
อาคาร LED เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E-mail: analysis.csr@pea.co.th
โทรศัพท์ 0 2590 9916 โทรสาร 0 2590 9919

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน [102-56]

คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ กฟภ.
มีบทบาทในการติดตาม ให้ค�ำ แนะนำ� พร้อมทัง้ ให้ความเห็นชอบ
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำ�คัญในรายงานฉบับนี้
เพื่อให้เนื้อหาของรายงานมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ครอบคลุ ม การตอบสนองต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม
นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้จัดให้มีการตรวจรับรองรายงานจาก

ธุรกิจของ กฟภ.

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

แบบสำ�รวจความคิดเห็น
รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำ�นักงานใหญ่

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

Call Center : 1129

https://www.pea.co.th/

