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สารจากผูวาการ [102-14] 

 

การไฟฟาสวนภูมิภาค.หรือ.PEA.ตั้งเปาองคกรสูการเปน.Digital.Utility.ใหสําเร็จภายในป พ.ศ..2565.โดยได

ดาํเนินการปฏิรูปองคกรไปสูยุคดิจิทัล.ดวยการปรับโครงสรางองคกรและกลยุทธในการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณ

ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานพลังงานอยางรวดเร็ว 

 

ในป 2561 PEA ไดกําหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใน การพัฒนาองคกร

ท้ังดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมียุทธศาสตรในการดําเนินงาน 3 ดาน คือ  

1. Digital Service ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการนําดิจิทัลเขามาพัฒนาฐานขอมูลและระบบการวิเคราะหขอมูล

ลูกคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการลูกคาประมาณ 19.4 ลานราย  

2. Digital Operation Excellence ปฏิรูปกระบวนการทํางาน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบบริหารการ

จายไฟฟาใหทันสมัย เช่ือมโยงขอมูลและเทคโนโลยี ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล  

3. Digital Business สรางโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑและการใหบรกิารในปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสูการออกแบบผลิตภัณฑและบรกิาร รวมถึงรูปแบบของธุรกิจ

เก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 

ตามนโยบายสําคัญท่ีมอบใหไวคือ “สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม ใชนวัตกรรม หนุนนําทุนมนุษย” หรือ KEEN 14 ซึ่ง

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลจะเปนการเตรียมความพรอมองคกรใหเปน Digital Utility และท่ีเนนย้ําอยางชัดเจน คือ 

Digital Driven ในทุกสวนของกระบวนการทํางานของทุกหนวยงานภายในองคกร จะตองมีมาตรฐาน มีความมั่นคง ปลอดภัย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ เพ่ิมความมั่นคงของระบบจําหนายไฟฟาใหมีเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใช

ไฟฟา และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของของ PEA รวมท้ังพนักงาน PEA ตลอดจนการนําไปสูธุรกิจใหมในดานตาง ๆ 

 

ภายใตความมุงมั่นในการดําเนินงานดังกลาวขางตน เราชาว PEA ทุกคน ตองปรับตัวใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

และความทาทายท่ีสําคัญ เพ่ือนําองคกรสูการเปนเลิศดานธุรกิจพลังงานไฟฟา ตอบสนองความคาดหวังของลูกคา รวมสราง

คุณคาสูสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน 

 

 

 

(นายสมพงษ ปรีเปรม) 

ผูวาการการไฟฟาสวนภูมภิาค 

 

ยก
ร่าง
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รู้จัก PEA 
 

1. ประวัติองค์กร  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการก่อตั้งข้ึนเป็น องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งให้

ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2497 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรม
โยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจก ากับโดยทั่วไป มีทุนประเดิม
ตามกฎหมาย จ านวน 5 ล้านบาท และมีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จ านวน 117 แห่ง  

ต่อมา การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) หรือ  PEA ได้ รับการสถาปนาตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง [102-1] 

 
2. ธุรกิจของ PEA 

 PEA เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินธุรกิจหลักในการจัดหาและให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจสนับสนุนที่ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานท่ีปรึกษาและออกแบบ
ระบบไฟฟ้า และงานอ่ืน ๆ [102-2] [102-5] 

PEA เป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟา้รายใหญ่ที่มโีครงข่ายการส่งกระจายและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ครอบคลุม 74 
จังหวัด หรือร้อยละ 99.99 ของพื้นท่ีในประเทศไทย [102-4] 
 

3. พ้ืนที่ให้บริการ  
3.1 ส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 [102-3] 
3.2 ส านักงานการไฟฟ้า : ให้บริการในพ้ืนท่ี 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) 

[102-4] 
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จ านวนส านักงานบริการประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค [102-4] [102-6] [102-7] [102-10] 

 
 

3.3 ระบบสายส่ง : PEA มีระบบสายส่งรวมทั้งสิ้น 798,653.47 วงจรกิโลเมตร แบ่งเป็นระบบสายส่ง 12,764.57 
วงจรกิโลเมตร ระบบจ าหน่ายแรงสูง 313,424.44 วงจรกิโลเมตร และระบบจ าหน่ายแรงต่ า 472,464.45 วงจร
กิโลเมตร  
ทั้งนี้ PEA ได้ขยายระบบจ าหน่ายใต้ดิน เพิ่มขึ้นเป็น 10,111.29 วงจรกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.226 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 201.15 เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรค
ด้านปฏิบัติการบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเมือง หรือพ้ืนที่ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความต้องการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบ 

ระบบจ าหน่าย 
 

ปี 2560 
(วงจรกิโลเมตร) 

ปี 2561 
(วงจรกิโลเมตร) 

ใต้ดิน 3357.58 10,111.29 
 

3.4 ผู้ใช้ไฟฟ้า : PEA จ าหน่ายปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 134,661.55 ล้านหน่วยต่อจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 4 ประเภท จ านวน
19,766,030 ราย 

 

• ส านักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• ส านักงาน PEA จังหวัด/อ าเภอ 40 แห่ง 
• ส านักงาน PEA สาขา 88 แห่ง 
• ส านักงาน PEA สาขาย่อย 120 แห่ง 
• ศูนย์บริการ 18 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 14 แห่ง 
• สถานีไฟฟ้า 123 แห่ง 
• คลังพัสดุ 31 แห่ง 

• ส านักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• ส านักงาน PEA จังหวัด/อ าเภอ 43 แห่ง 

• ส านักงาน PEA สาขา 86 แห่ง 
• ส านักงาน PEA สาขาย่อย 182 แห่ง 

• ศูนย์บริการ 21 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 แห่ง 

• สถานีไฟฟ้า 110 แห่ง 
• คลังพัสดุ 34 แห่ง 

• ส ำนกังำนใหญ่ PEA 1 แห่ง 
• ส านักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• ส านักงาน PEA จังหวัด/อ าเภอ 62 แห่ง 
• ส านักงาน PEA สาขา 53 แห่ง 
• ส านักงาน PEA สาขาย่อย 62 แห่ง 
• ศูนย์บริการ 29 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 12 แห่ง 
• สถานีไฟฟ้า 257 แห่ง 
• คลังพัสดุ 32 แห่ง 

• ส านักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• ส านักงาน PEA จังหวัด/อ าเภอ 41 แห่ง 

• ส านักงาน PEA สาขา 62 แห่ง 
• ส านักงาน PEA สาขาย่อย 94 แห่ง 

• ศูนย์บริการ 22 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 14 แห่ง 

• สถานีไฟฟ้า 107 แห่ง 
• คลังพัสดุ 29 แห่ง 

ยก
ร่าง



 

5 
 

4. ข้อมูลองค์กร 
4.1 จ านวนพนกังาน 29,659 คน และลูกจ้าง 5,873 คน [102-7]  

  
4.2 การเป็นสมาชกิองค์กร [102-12] [102-13] 

PEA ด าเนินกิจการตามข้อก าหนดพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และน า
กรอบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดทั้งภายในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
แนวทางการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

- ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals: 

SDGs) 
- การจัดท ารายงานความยั่งยืนตามแนวทางขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล  

(Global Reporting Initiative: GRI) 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กรตามแนวทางกลุ่มดัชนีความยั่งยืน (Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI) 
- การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 Social Responsibility 
- กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) 
- ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 Information Security 

Management System (ISMS) 
- ระบบบริหารการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง (Business Continuity Management 

System: BCMS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 
- การพัฒนาและส่งสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่มาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  (The Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) 

- แนวร่วมปฏิบัติภาครัฐในการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ (Thailand’s Public Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption: PCAC) 

 
นอกจากนี้ PEA ยังมีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับ

องค์กรและสังคม และน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ได้แก่ 
- การด าเนินงานหลัก เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ความร่วมมือการด าเนินตามมาตรฐานอนุรักษ์พลังงานส าหรับ
ผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เป็นต้น 

- การด าเนินงานอื่น ๆ เช่น สมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  (PMAT) กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

 
 
 
 

ยก
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4.3 โครงสร้างการบริหาร PEA [102-18] 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  Policy 
  Feedback 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานก ากับ 

คณะกรรมการ PEA 

คณะกรรมการตรวจสอบของ PEA 

ผู้ว่าการ PEA 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ผู้ส่งมอบ, คู่ค้า, คู่ความร่วมมือ ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ส านักผู้ว่าการ ส านักกฎหมาย 

การไฟฟ้า
เขต 12 

เขต 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน 

สายงาน 
ยุทธศาสตร์ 

สายงาน 
วางแผน

และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า 

สายงาน 
วิศวกรรม 

สายงาน 
ก่อสร้าง

และบริหาร
โครงการ 

สายงาน 
ปฏิบัติการ

และ
บ ารุงรักษา 

สายงาน 
การไฟฟ้า
ภาค 1 – 4 

สายงาน
สารสนเทศ
และสื่อสาร 

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน 

สายงาน
อ านวยการ 

สายงาน
กิจการ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

 คณะกรรมการบริหารของ PEA 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ PEA 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ PEA 

 คณะอนกุรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ PEA 

 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ PEA 

 คณะอนกุรรมการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PEA 

 คณะอนกุรรมการประเมินผลงานด าเนนิงานของผูว้่าการ PEA 

 คณะอนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ์ค าสั่งลงโทษพนกังาน PEA  

 คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ PEA 

 คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ PEA 

ยก
ร่าง
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4.4 ห่วงโซ่คุณค่า [102-9] 

 
 

4.5 บริษัทในเครือ [102-45]  
  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด หรือ PEA ENCOM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อด าเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า
แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดย PEA เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,441.28 ล้านบาท 

ผลิตไฟฟ้า 

(Generator) 
ส่งไฟฟ้า 

(Transmission) 

จ าหน่ายไฟฟ้า 

(Distribution) 

บริการ 

(Service) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 

โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) 

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 

สถานีไฟฟ้าย่อย 

หม้อแปลงระบบจ าหน่าย 

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

สายส่งระบบจ าหน่าย 

หม้อแปลงระบบจ าหน่าย 

ผู้ใช้ไฟรายย่อย 

ท่ีพักอาศัย 

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 

อุตสาหกรรมขนาดกลาง 

โรงแรม/คอนโดมิเนียม/ห้างสรรพสินค้า ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ, ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยก
ร่าง
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แนวทางการจัดทํารายงานความย่ังยืน 

 

1. การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 PEA ระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยใชเครื่องมือ Stakeholder Mapping ในการคัดเลือกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมี

คณุลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก ความเช่ียวชาญในกิจการไฟฟา (Expertise) ความมุงมั่นตั้งใจท่ีตองการรวมพัฒนาความ

ยั่งยืนกับ PEA (Willingness) และการมีอิทธิพลตอการสรางความยั่งยืนของ PEA (Influence) [102-42] จึงสามารถแบงกลุมผู

มีสวนไดสวนเสียของ PEA ไดเปน 5 กลุมหลัก [102-40] ไดแก หนวยงานกํากับดูแล พนักงานและลูกจาง ผูสงมอบ คูคา และ

คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชไฟฟา และชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

 ท้ังน้ี ในป 2561 PEA ไดทบทวนการระบุผูมีสวนไดสวนเสียกลุมลูกคา/ผูใชไฟฟา จากปจจัยความตองการ/ความ

คาดหวังใน 3 มิติ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ และดานการสนับสนุน โดยใช KANO Model เปนเครื่องมือในการจําแนก

ความตองการ/ความคาดหวัง รวมท้ังนําแผนยุทธศาสตร PEA ป 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งท่ี 4 ป 2561) ภารกิจ วิสัยทัศน 

ทิศทางองคกร ผลการวิเคราะหตลาดอุตสาหกรรมไฟฟา ลักษณะและพฤติกรรมการใชไฟฟา ปริมาณความตองการใชไฟฟา 

อัตราการเติบโตของปริมาณการใชไฟฟาและรายไดคาไฟฟา สารสนเทศท่ีสําคัญจากกระบวนการรับฟงเสียงของลูกคา และการ

เรียนรูระดับองคกรจากประสบการณผูเก่ียวของกับลูกคา มาประกอบการระบุกลุมลูกคาและสวนตลาดของ PEA โดยสามารถ

จําแนกกลุมลูกคา/ผูใชไฟฟา ไดเปน 4 กลุม ไดแก กลุมบานอยูอาศัย กลุมพาณิชย กลุมอุตสาหกรรม และกลุมอ่ืน ๆ 

การสานสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย PEA ไดกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบ ตลอดท้ังวิธีการ ความถ่ีในการ

ดําเนินงาน และการรวบรวมความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียไวอยางชัดเจน เพ่ือนํามาเปนขอมูลใน

การกําหนดแนวทางการตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังดังกลาว ท้ังในระดับกลยุทธองคกร หรือแผนงานของ

หนวยงานตาง ๆ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

หนวยงานกํากับดูแล 

1. พัฒนาความพรอมของ

โครงสรางพ้ืนฐานดานระบบ

ไฟฟาใหเพียงพอ 

 

2. สงเสริมนโยบายการใช

พลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การสื่อสารประเด็นขาวท่ีสําคญั/การช้ีแจง

รายละเอียดใหสวนท่ีเก่ียวของทราบ 

2. Line group : PR Mahadthai 

3. Line@กระทรวงมหาดไทย 

4. การประชุม/สมัมนาติดตามงาน  

5. การประชุม/VDO Conference ตาม

สถานการณพิเศษอ่ืน ๆ 

6. การประชุม/สมัมนา เพ่ือนําเสนอผลการ

ดําเนินงานประจําป  

7. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Hearing) ท่ีมี

ตอแผนยุทธศาสตร PEA 

 

1. ดําเนินโครงการเพ่ือขยายระบบจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับผูใชไฟฟารายใหมอยาง

ท่ัวถึงและตอเน่ือง เชน โครงการขยายเขตระบบไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม 

โครงการขยายเขตระบบไฟฟาใหครัวเรือนท่ีหางไกล เปนตน 

 

2. มีนโยบายและจดัเตรียมแผนการบริหารจดัการอาคารสํานักงาน ใหเปนอาคาร

อนุรักษพลังงาน และเปนมติรตอสิง่แวดลอม 

3. เขารวมโครงการนํารองมาตรการบังคับใชเกณฑมาตรฐานอนุรักษพลังงานสําหรับ

ผูผลิตและผูจําหนายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard : EERS) 

ของกระทรวงพลังงาน เพ่ือสนับสนุนการประหยัดพลังงานท้ังระบบช่ัวคราวและ

ถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ครัวเรือนท่ีมไีฟฟาใชคิดเปนรอยละ 

99.76 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.01 จากป 

2560 

 

2. อาคารสํานักงานของ PEA จํานวน 4 

แหง ไดรับการรับรองเปนอาคารเขียว

ตามมาตรฐาน LEED จากสภาอาคาร

เขียวแหงสหรัฐอเมริกา 

3. มีแนวทางการปรับปรุง Grid Code ท่ี

ชัดเจนเพ่ือรองรับนโยบายดาน

พลังงานทดแทน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนา

ระบบจําหนายของ PEA 

4. จํานวนโครงการสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การ

ใหบริการตดิตั้งระบบ Solar 

Rooftop ระยะแรก เพ่ือสงเสริมการ

ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม การ

อบรมการติดตั้งแผง Solar Rooftop 

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีระบบเตรยีมความพรอม

เพ่ือรับมือตอภยัพิบัติหรือ

ภาวะวิกฤตดานพลังงาน 

 

 

 

 

4. มีมาตรการเพ่ือใหเกิดความ

เช่ือถือไดของระบบไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

4. จัดทําโครงการ/แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหความรู คําปรึกษาในดานระบบไฟฟาและการอนุรักษพลังงานดวยเอกสาร

แนะนํา หรือการสัมมนาในหัวขอตาง ๆ เชน การประหยดัพลังงาน การใชไฟฟาอยาง

ปลอดภัย การบํารุงรักษาระบบไฟฟา เปนตน แกผูมสีวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของอยาง

ตอเน่ือง 

 

5. ยกระดับการจดัทํากระบวนการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตตาม

มาตรฐาน ISO 22301 ใหครอบคลุมท้ังองคกร (ท้ังสวนกลางและภมูิภาค) ตลอดจน

มีการดําเนินการฝกซอมแผนการจดัการอุบัติการณ (IMP) และแผนความตอเน่ือง

ทางธุรกิจ (BCP) เปนประจําทุกหนวยงาน เพ่ือนําปญหาอุปสรรคท่ีพบไปปรับปรุง

แผนระบบ BCMS ในปถัดไปไดอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 

 

6. บํารุงรักษาระบบไฟฟาใหมีความพรอมใชอยางมีประสิทธิภาพ ลดหนวยสูญเสียและ

แกไขระบบไฟฟาขัดของ เพ่ือคืนสภาพการจายไฟตามขอกําหนดดวยความปลอดภัย 

7. ติดตามระดับคณุภาพไฟฟาและควบคุม สั่งการการปฏิบัติการดานระบบไฟฟาให

ปลอดภัย และมีระดับแรงดันอยูในมาตรฐาน 

เปนตน 

5. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 

10,213,215.55 tCO2/ป โดยเพ่ิมข้ึน 

5,048,798.03 tCO2/ป เมื่อเทียบกับ

ป 2560 

 

 

 

 

 

6. 202 หนวยงานของ PEA (รอยละ 

100 ตามเปาหมาย) มีการจัดทํา

ระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 

22301 โดยมีการฝกซอมแผน IMP 

และ BCP เพ่ิมข้ึน 3 หนวยงานจากป 

2560 

 

7. ดัชนีความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา 

ไดแก  

1) ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ 

SAIFI อยูท่ี 3.81 ครั้ง/ราย/ป 

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ยึดหลักการบรหิารกิจการท่ี

ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. กาวเขาสูการเปน PEA โปรงใสอยางยั่งยืน โดยจัดทําแผนแมบทดานการกํากับดูแล

กิจการท่ี ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันของ PEA ซึ่งนําเกณฑโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. มา

ประยุกตใช และขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยกําหนดเปาหมายเชิงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลไวอยางชัดเจน เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน 

9. วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกขององคกร ปญหาอุปสรรคตาง ๆ แลวนํามา

เทียบเคียงกับกระบวนงานท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือกําหนดโครงการ/แผนงานในการ

ปรับปรุงปญหาอุปสรรคดังกลาว 

 

 

 

ลดลง 0.69 เมื่อเทียบกับป 

2560 

2) ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ 

SAIDI อยูท่ี 89.82 นาที/ราย/

ป ลดลง 28.88 เมื่อเทียบกับป 

2560 

8. แรงดันไฟฟาอยูในมาตรฐานท่ีรอยละ 

100 (เปนไปตามเปาหมาย) 

 

9. กระบวนการเปดเผยขอมลูขาวสารใน

กระบวนงานท่ีสําคญัขององคกรมกีาร

พัฒนาข้ึนเปนลําดับ ผูมสีวนไดสวน

เสียสามารถตรวจสอบได 

10. คะแนนประเมินการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี และปราบปรามการทุจริต

คอรรัปช่ัน (ITA) เพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2561 มีคะแนนอยู

ท่ี 92.92 

11. มีคะแนนประเมินการตระหนักรับรู

และการประยุกตใชการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม และ

ยก
ร่าง
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6. นําการจัดการความรูมาใช

ภายในองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. มีแนวทาง (Approach) ในการจดัการความรู (KM) ท่ีชัดเจน สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดิจทัิลของ PEA เพ่ือสงเสรมิใหทุกหนวยงานมีระบบ

การจัดการความรูและนําไปปฏิบัตไิดท่ัวท้ังองคกร  

11. สรางบรรยากาศการเปนองคกรแหงการจัดการความรูดวยการจัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นความรูตาง ๆ เชน KM Day โครงการคลังสมอง (Think Tank) การ

ประกวดนวัตกรรม การแขงขันทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรทุก

ระดับมีสวนรวม เปนตน 

 

 

 

ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารและพนักงาน อยูในระดับท่ี

สูง โดยคะแนนอยูท่ี 90.85 

12. ไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 

ประเภทรางวัลการเปดเผยขอมูลและ

ความโปรงใสดีเดน ประจําป 2561 

จาก สคร. ท่ีสะทอนความสําเรจ็ใน

การดําเนินงานดานความโปรงใสและ

การตอตานการทุจรติคอรรปัช่ันใน

ระดับประเทศ 

 

13. ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม

กระบวนการ KM โดยมรีะดับการ

พัฒนาการจัดการความรูขององคกร 

(KM Assessment) อยูท่ี 3.44 

เพ่ิมข้ึน 0.44 จากป 2560 และรอย

ละ 100 ของสายงานท่ีมีการ

ดําเนินการจัดการความรู (เปนไปตาม

เปาหมาย) 

 

 

ยก
ร่าง
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7. สนับสนุนการใชนวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ผูบริหารระดับสูงสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรม โดยใหจัดงานมหกรรมคณุภาพใน

ระดับองคกรเปนประจําทุกป เชน งาน PEACON การแขงขันทักษะการปฏิบัติงาน 

การประกวดนวัตกรรม PEA Standard Performance Day เปนตน เพ่ือสงเสรมิให

พนักงานมีสวนรวมในการคิดคน รเิริ่ม สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ พรอมสามารถนํา

นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนไปเผยแพรและขยายผลใหเกิดการเรียนรูท่ัวท้ังองคกร เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของ PEA เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

13. จัดใหมีกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยสีนับสนุนการดําเนินงานผาน

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยัและพัฒนาในประเทศ เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมอียูแลว และเทคโนโลยีใหมใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง โดยผูบริหารระดับสูงจะติดตามผลอยางสม่าํเสมอ 

14. มุงเนนนวัตกรรมผลิตภัณฑและบรกิารใหม ๆ เพ่ือใหลูกคา/ผูใชบริการเกิดความพึง

พอใจอยางตอเน่ือง เชน โครงการ PEA บริการถูกใจ การขอมิเตอรไฟฟาแบบ One 

Touch Service เปนตน 

15. นําระบบสารสนเทศมาใชในระบบการดําเนินงานประจําตาง ๆ มากข้ึน เชน การ

บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนางานดานการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการใชพลังงานและทรัพยากร การรับฟงเสียงของ

ลูกคา เปนตน เพ่ือใหสามารถขยายผลและสื่อสารไดครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมากข้ึน 

 

 

 

14. จํานวนช้ินงาน/นวัตกรรมท่ีไดจาก

การปรับปรุงกระบวนงานอยูท่ี 170 

ช้ิน เพ่ิมข้ึน 98 ช้ินจากป 2560 

15. ผลงานจากนวัตกรรมของ PEA ไดรับ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ประเภท

รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเดน 

ประจําป 2561 จาก สคร. ใน 2 ดาน 

คือ  

1) ดานความคดิสรางสรรค จาก

แอพพลิเคช่ัน “PEA Solar 

Hero” ท่ีเปนแอพพลิเคช่ัน

สาธารณะแบบ One Stop 

Service ท่ีนํา Digital 

Platform มาใหบริการ

ประชาชนในการติดตั้ง Solar 

Rooftop ใหมีความปลอดภัย 

สะดวก คุมคาและยั่งยืน 

สงเสริมการผลติไฟฟาจาก

พลังงานสะอาดในภาค

ครัวเรือน อุตสาหกรรม องคกร

รัฐและกลุมธุรกิจ ทําใหทุกภาค

ยก
ร่าง
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8. มีการกํากับดูแลมาตรฐาน

และคณุภาพในการ

ใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหสามารถเขาถึงการใหบริการตาง ๆ ไดอยาง

รวดเร็ว เชน การเขาถึงชุมชนท่ีหางไกล การใหบริการผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี การ

ใหบริการแบบ One Touch Service เปนตน  

17. พัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเน่ือง เชน การนําระบบจดัคิวอัจฉริยะและ

ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ จดุใหบริการมาใชงาน การจัดชองทาง Drive 

Through ในการชําระเงินคาไฟฟา การใหบริการสอบถามขอมลูและแจงเหตไุฟฟา

ขัดของ รวมถึงรับเรื่องรองเรยีนตลอด 24 ช่ัวโมง  

18. รักษาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC ซึ่งเปนสัญลักษณท่ีแสดง

ถึงการใหบริการประชาชนของทุกหนวยงานของรัฐท่ีมีการใหบริการสะดวก รวดเร็ว 

สวนมีสวนรวมในการผลติไฟฟา

ไดดวยตนเอง 

2) ดานนวัตกรรม จาก “อุปกรณ

ยึดติดตั้งเหล็กคอนทางโคง 

(Lock Man)” ท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติการกอสรางและ

บํารุงรักษาระบบไฟฟาของ 

PEA ทําใหการขยายเขตและ

จายกระแสไฟฟาไปสูผูใชไฟฟา

ทําไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

16. ขยายผลกระบวนการขอใชไฟฟาท่ี

สอดคลองกับ Ease of Doing 

Business ของ World Bank ท่ี

สามารถติดตั้งมิเตอรจายไฟฟาได

ภายใน 2 – 25 วันปฏิทิน จากเดิม 2 

-55 วันทําการไดครบทุกพ้ืนท่ี 

17. ปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟฟาเพ่ือ

เริ่มดาํเนินธุรกิจใหม สําหรับลูกคาท่ี

ขอใชไฟฟาในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม

ยก
ร่าง
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เขาถึงงาย พ้ืนท่ี ECC ใหสามารถกอสราง

เช่ือมโยงระบบไฟฟา และติดตั้ง

มิเตอรจายไฟฟาไดภายใน 30 วัน

ปฏิทิน จากเดิมใชเวลามากกวา 55 

วันทําการ 

18. ตั้งแตป 2559 – 2560 มีสํานักงาน

ของ PEA จํานวน 140 แหงไดรับการ

รับรองมาตรฐานการใหบริการศูนย

ราชการสะดวก (GECC) โดยในป 

2561 มีสํานักงานท่ีไดรับการรับรอง

เพ่ิมเตมิอีก 166 แหง 

พนักงานและลูกจาง 

1. ผูนํามีวิสยัทัศนและการ

บริหารจดัการท่ีด ี

2. มีความกาวหนาในอาชีพ 

3. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ

ทํางาน 

4. ไดรับผลตอบแทนและ

สวัสดิการอันพึงไดจาก PEA 

1. ผูบริหารพบปะผูปฏิบัติงาน (ประชุม/ตรวจ

เยี่ยม/รวมกิจกรรม)  

2. การสื่อสารประเด็นขาวท่ีสําคญัในการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 

3. Line@PEAfriends 

4. รายการผูวาการ (ผวก.) พบพนักงาน  

5. การเผยแพรผลการดําเนินงานทางสื่อภายใน

องคกร 

6. การประกาศนโยบายในการบรหิารและ

1. ผูนํามีการสื่อสารถึงแนวทางการดาํเนินงานและติดตามผลอยูเสมอ 

2. ผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการทบทวนแผนแมบทการบรหิารทรพัยากรมนุษย 

เพ่ือสรางกลไกสาํคัญในการขับเคลื่อนองคกร 

3. จัดใหมีกิจกรรมประกวดพนักงานดีเดน สายงานดีเดน และสํานักงานการไฟฟาดเีดน 

รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางตนแบบ Best Practice เพ่ือใชเปนกลไกในการ

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร 

4. สรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหสะอาด สะดวก ปลอดภัย และสงเสริมให

พนักงานไดรับการพัฒนาทักษะและความรูอยางตอเน่ือง 

5. จัดใหมีการพิจารณาคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบอยาง

1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงาน

ตอการสื่อสารของผูนําอยูท่ี 3.69 โดย

เพ่ิมข้ึน 0.02 เมื่อเทียบกับป 2560  

2. คาเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานตอ

บทบาทของผูบริหารระดับสูง อยูท่ี 

4.11 โดยเพ่ิมข้ึน 0.03 เมื่อเทียบกับป 

2560 

3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานท่ี

มีตอองคกรอยูท่ีระดับ 4.40 จาก 5 

ยก
ร่าง
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พัฒนาองคกรของ ผวก.  

7. การสัมมนาช้ีแจงแผนยุทธศาสตรประจําปโดย

ผูบริหารระดับสูง  

8. การประชุมผูบรหิารระดับสูงรวมกับแตละ

สายงาน  

9. การประชุมถายทอดแผนยุทธศาสตร/ทบทวน

แผนปฏิบัติการประจําปของสายงาน  

เปนธรรม โดยไมยดึกับระบบอุปถัมภหรือผลประโยชนแอบแฝงอ่ืน ๆ และเปดโอกาส

ใหพนักงานเขาพบผูบังคับบัญชาไดเมื่อมีปญหาสวนตัว 

4. คาเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานท่ีมี

ตอองคกรอยูท่ีระดับ 4.49 จาก 5 

5. ความพึงพอใจของพนักงานตอสิทธิ

ประโยชนและสวัสดิการเพ่ิมข้ึนในทุก

กลุมชวงอายุ โดยมคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.27 

เพ่ิมข้ึน 0.02 จากป 2560  

ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ 

1. มีความเปนธรรมในการ

แขงขัน 

2. มีความโปรงใสในการดาํเนิน

ธุรกิจรวมกัน 

3. มีการจัดทําสัญญา/ขอตกลง

รวมกันอยางเปนธรรม 

4. มีการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ี

ไดตกลงกันไวตามสญัญา 

5. มีการแลกเปลีย่นขอมูลใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือ

พัฒนางานรวมกัน 

1. การสื่อสารประเด็นขาวท่ีสําคญัในการ

ตัดสินใจ หรือมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวน

เสียและ PEA 

2. จดหมายขาว/วารสาร/ขาวและสกูปทางวิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร  

3. Line Official account 

4. จัดกิจกรรมรวมกันกับผูสงมอบ คูคา และ

คูความรวมมือ 

5. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Hearing) ท่ีมี

ตอแผนยุทธศาสตรของ PEA 

1. ผูนําประกาศนโยบาย PEA โปรงใสอยางยั่งยืน และสงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน

ทุกระดับปฏบัิติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได รวมถึงใหความ

เปนธรรมแกผูมสีวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร 

2. ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ท่ีไมสุจริตในการคากับผูสงมอบ คูคา และ

คูความรวมมือ กรณมีีขอมูลวามีการเรยีก รับ หรือการจายผลประโยชนใด ๆ ท่ีไม

สุจรติเกิดข้ึน ตองเปดเผยรายละเอียดตอผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ และ

รวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไดตกลงกันไวอยางเครงครดั กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงใหทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข

ปญหา 

1. ผลสํารวจทัศนคติของผูมสีวนไดสวน

เสียท่ีมตีอการดาํเนินงานของ PEA มี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.38 เพ่ิมข้ึน 0.15 จาก

ป 2560 โดยผลสํารวจแบงออกเปน 

3 ดาน ไดแก 

1) ดานพลังงานทดแทน คาเฉลีย่อยู

ท่ี 4.37 เพ่ิมข้ึน 0.04 จากป 

2560 

2) ดานการใหบริการ คาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.42 เพ่ิมข้ึน 0.17 จากป 2560 

3) ดานวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

ขององคกร คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.36 

เพ่ิมข้ึน 0.25 จากป 2560 

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

ลูกคา/ผูใชบริการ 

1. มีไฟฟาใชครอบคลมุทุก

พ้ืนท่ี 

2. มีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ตอเน่ือง และคณุภาพไฟฟา

เปนไปตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

3. ระบบไฟฟามีมาตรฐาน มี

ความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

4. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหบริการไดทันเวลา 

และเปนไปตามมาตรฐาน 

 

1. การสื่อสารประเด็นขาวท่ีสําคญัในการ

ตัดสินใจ หรือมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวน

เสียและ PEA 

2. จดหมายขาว/วารสาร/ขาวและสกูปทางวิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร  

3. Line Official account 

4. Line@PEAfriends 

5. Application PEA Smart Plus 

6. ตรวจเยีย่มผูใชไฟรายยอย/สัมมนาผูใชไฟราย

ใหญ เพ่ือวิเคราะหขอรองเรียน พฤติกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง 

7. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Hearing) ท่ีมี

ตอแผนยุทธศาสตร PEA 

8. การสํารวจความพึงพอใจ และความภักดีของ

ลูกคา 

1. ดําเนินโครงการเพ่ือขยายระบบจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับผูใชไฟฟารายใหมอยาง

ท่ัวถึงและตอเน่ือง  

2. จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา เพ่ือเปนเวทีใน

การแลกเปลี่ยนองคความรูเก่ียวกับแผนงานยกระดับมาตรฐานคณุภาพไฟฟาและการ

ใหบริการสําหรับผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และผูประกอบการในพ้ืนท่ี EEC 

อยางสม่ําเสมอ 

3. บํารุงรักษาระบบไฟฟาใหมีความพรอมใชอยางมีประสิทธิภาพ ลดหนวยสูญเสียและ

แกไขระบบไฟฟาขัดของ เพ่ือคืนสภาพการจายไฟตามขอกําหนดดวยความปลอดภัย 

 

4. สํารวจ และปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูงท่ีอยูใกลอาคารหรือสิ่งกอสรางอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

5. ผูบริหารระดับสูงสงเสริมใหพนักงานพัฒนาการใหบริการ เชน ใหจัดทําขอตกลงการ

ใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) และขยายผลใหมีการปฏิบัติท่ัวท้ัง

องคกร พรอมท้ังมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 

 

1. ครัวเรือนท่ีมไีฟฟาใชคิดเปนรอยละ 

99.76 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.01 จากป 

2560  

2. แรงดันไฟฟาอยูในมาตรฐานท่ีรอยละ 

100 (เปนไปตามเปาหมาย) 

 

 

 

 

3. จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากระบบ

ไฟฟาของ PEA ตอผูใชไฟลดลงอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2561 อยูท่ี 

0.0021 ครั้ง/จํานวนผูใชไฟ/ป ลดลง 

0.0184 เมื่อเทียบกับป 2560 

 

 

4. ผลการใหบริการเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีรอยละ 100 และสามารถ

ดําเนินการไดตามขอตกลงการ

ใหบริการ (SLA) ไดรอยละ 100 

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

 

 

5. ความสะดวกของชองทางใน

การแจง/ตดิตามเหตไุฟฟา

ขัดของ และความรวดเร็วใน

การปรับปรุงระบบไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

6. โปรงใสเปนธรรมในการ

ใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จัดใหมีการแจงสาเหตุและแนวทางปองกันเมื่อมีเหตุการณไฟฟาขัดของทุกครั้ง 

7. จัดใหมีการแจงสาเหตุไฟฟาขัดของดวย Social Network เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 

รวดเร็ว 

8. จัดใหมีเจาหนาท่ีประจําหนวยแกไฟฟาขัดของตลอด 24 ช่ัวโมง และจัดเวรเจาหนาท่ี

ใหบริการในเวลาพักกลางวัน 

 

 

 

 

 

 

9. ใหบริการกับลูกคา/ผูใชบริการทุกคนดวยความเทาเทียม และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

(เปนไปตามเปาหมาย) 

 

5. ดัชนีความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา 

ไดแก  

3) ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ 

SAIFI อยูท่ี 3.81 ครั้ง/ราย/ป 

ลดลง 0.694 เมื่อเทียบกับป 

2560 

4) ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ 

SAIDI อยูท่ี 89.82 นาที/ราย/

ป ลดลง 28.88 เมื่อเทียบกับป 

2560 

 

6. กระบวนการเปดเผยขอมลูขาวสารใน

กระบวนงานท่ีสําคญัขององคกรมี

การพัฒนาข้ึนเปนลําดับ ผูมีสวนได

สวนเสยีสามารถตรวจสอบได 

7. คะแนนประเมินการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และปราบปรามการทุจริต

คอรรัปช่ัน (ITA) เพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2561 มีคะแนนอยู

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

 

 

7. ไดรับบริการสนับสนุน   

ตาง ๆ อยางสะดวก รวดเร็ว 

เขาถึงงาย 

 

 

10. อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหสามารถเขาถึงการใหบริการตาง ๆ ไดอยาง

รวดเร็ว เชน การเขาถึงชุมชนท่ีหางไกล การใหบริการผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี การ

ใหบริการแบบ One Touch Service เปนตน  

11. พัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเน่ือง เชน การนําระบบจดัคิวอัจฉริยะและ

ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ จดุใหบริการมาใชงาน การจัดชองทาง Drive 

Through ในการชําระเงินคาไฟฟา การใหบริการสอบถามขอมลูและแจงเหตไุฟฟา

ขัดของ รวมถึงรับเรื่องรองเรยีนตลอด 24 ช่ัวโมง  

12. รักษาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC ซึ่งเปนสัญลักษณท่ีแสดง

ถึงการใหบริการประชาชนของทุกหนวยงานของรัฐท่ีมีการใหบริการสะดวก รวดเร็ว 

เขาถึงงาย 

 

ท่ี 92.92 

 

8. ขยายผลกระบวนการขอใชไฟฟาท่ี

สอดคลองกับ Ease of Doing 

Business ของ World Bank ท่ี

สามารถติดตั้งมิเตอรจายไฟฟาได

ภายใน 2 – 25 วันปฏิทิน จากเดิม 2 

-55 วันทําการไดครบทุกพ้ืนท่ี 

9. ปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟฟาเพ่ือ

เริ่มดาํเนินธุรกิจใหม สําหรับลูกคาท่ี

ขอใชไฟฟาในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม

พ้ืนท่ี ECC ใหสามารถกอสราง

เช่ือมโยงระบบไฟฟา และติดตั้ง

มิเตอรจายไฟฟาไดภายใน 30 วัน

ปฏิทิน จากเดิมใชเวลามากกวา 55 

วันทําการ 

10. ตั้งแตป 2559 – 2560 มีสํานักงาน

ของ PEA จํานวน 140 แหงไดรับการ

รับรองมาตรฐานการใหบริการศูนย

ราชการสะดวก (GECC) โดยในป 

2561 มีสํานักงานท่ีไดรับการรับรอง

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

เพ่ิมเตมิอีก 166 แหง 

11. ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา อยู

ท่ีรอยละ 4.47 เพ่ิมข้ึน 0.18 จากป 

2560 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. ระบบไฟฟามีความ

ปลอดภัย 

2. ไมสรางผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

3. ไดรับการสนับสนุนกิจกรรม

ทางสังคมและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนจาก PEA 

1. การสื่อสารประเด็นขาวท่ีสําคญัในการ

ตัดสินใจ หรือมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวน

เสียและ PEA 

2. จดหมายขาว/วารสาร/ขาวและสกูปทางวิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร  

3. Line Official account 

4. Application PEA Smart Plus 

5. การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน สังคมเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นตาง ๆ 

6. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Hearing) ท่ีมี

ตอแผนยุทธศาสตร PEA 

 

 

 

1. จัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูดานความปลอดภัยในการใชไฟฟาอยาง

สม่ําเสมอ 

2. ผูบริหารระดับสูงกํากับดูแลการดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสงัคมและ

สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ตลอดท้ังสงเสริมใหบุคลากรทุก

ระดับเกิดความรูความเขาใจหลักการและแนวปฏิบัตดิานการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการจากการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ (CSR in 

process based on ISO 26000) 

3. ผูบริหารประกาศนโยบายดานความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริม

ใหบุคลากรทุกระดับมุงเนนการลดผลกระทบเชิงลบตอสังคมใหเกิดผลสําเร็จอยาง

เปนรูปธรรม 

4. ใหโอกาสแกประชาชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ  

ใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คณุภาพชีวิต และความ

เปนอยูของชุมชนหรือทองถ่ิน 

5. เปดเผยการดําเนินงานดานความรบัผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมผาน

รายงานความยั่งยืนประจาํป 

6. กําหนดมาตรการปองกัน/แกไขท่ีชัดเจน เมื่อเกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

1. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได

สวนเสยีตอการดําเนินงานดานสังคม

และสิ่งแวดลอมของ PEA อยูในระดับ

ดีมาก คิดเปนรอยละ 87.97 เพ่ิมข้ึน 

2.12 เมื่อเทียบกับป 2560 

2. ไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 

ประเภทรางวัลการดําเนินงานเพ่ือ

สังคมและสิ่งแวดลอมดเีดน ประจาํป 

2561 จาก สคร. ท่ีสะทอน

ความสําเร็จในการสรางการมสีวน

รวมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร 

การมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน

ท่ีคํานึงถึงความตองการ/ปญหาของ

ชุมชน และความสามารถพิเศษของ 

PEA 

ยก
ร่าง
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ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธกับผูมสีวนไดสวนเสีย 

[102-43] 

สิ่งท่ี PEA ตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ป 2561 

 

ผลลัพธ ป 2561 

ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานขององคกร 

หมายเหตุ : สีของอักษรแสดงความถ่ีในการดําเนินงาน [102-43] 

 เปนประจํา/สม่ําเสมอ/ทุกเดือน 

 รายไตรมาส 

 รายป 

ยก
ร่าง
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2. ประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน 

PEA นําขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของมาพิจารณาและคัดกรองดวยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสําคัญตามมาตรฐานของ 

GRI เพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนของ PEA [102-46] ดังน้ี 

2.1 การระบุประเด็นสําคัญ (Identification) 

PEA พิจารณาขอมูลสําคัญท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก รวมถึงขอบเขตของผลกระทบท้ังเชิงบวกและ

ลบท่ีอาจสงผลกระทบตอความยั่งยืนขององคกร และวิเคราะหขอมลูสําคญัดังกลาวบนหลักการความครอบคลมุ

ผูมีสวนไดสวนเสีย และบริบทความยั่งยืนขององคกรท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

- ขอมูลสําคัญจากปจจัยภายในองคกร : ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญหรือเรงดวนของผูมีสวน

ไดสวนเสีย ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร แผนยุทธศาสตร ความเสี่ยงและโอกาส หวงโซ

คุณคาขององคกร 

- ขอมูลสําคัญจากปจจัยภายนอกองคกร : ขอกําหนดทางกฎหมายตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trend) เปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และเกณฑประเมินองคกรดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (DJSI) 

2.2 การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization)  

PEA นําประเด็นสําคัญของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรมาเทียบเคียงกับตัวช้ีวัดตามมาตรฐาน GRI 

พบวามีเรื่องท่ีผูมีสวนไดสวนเสียตองการ/คาดหวังจาก PEA จํานวน 30 ประเด็น และเมื่อนํามาจัดลําดับ

ความสําคัญดวยตาราง Materiality Matrix ท่ีใหคาคะแนนประเด็นท่ีกอใหเกิดโอกาส/ความเสี่ยง ผลกระทบตอ

องคกรในระยะสั้นและระยะยาว (แกนนอน) และประเด็นท่ีสงผลใหผูมีสวนไดสวนเสียตัดสินใจใด ๆ ตอองคกร 

(แกนตั้ง) ทําใหประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนของ PEA มีจํานวน 19 ประเด็น แบงเปนประเด็นดานเศรษฐกิจ 1 

ประเด็น ดานสังคม 8 ดาน ดานสิ่งแวดลอม 4 ประเด็น และดานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจไฟฟา 6 ประเด็น [102-47] 

[102-49] 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ธุรกิจไฟฟา 

1. ผลการดําเนินงานเชิง

เศรษฐกิจ 

1. การจางงาน 

2. การฝกอบรมและใหความรู 

3. การใหขอมูลขาวสาร 

4. สุขภาพและความปลอดภยั

ของลูกคา 

5. ความเปนสวนตัวของลูกคา 

6. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

7. ชุมชนทองถิ่น 

8. การไมเลือกปฏิบัติ 

1. การปลอยกาซเรือนกระจก 

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย

ส่ิงแวดลอม 

3. กากของเสียและขยะ

อันตราย 

4. พลังงาน 

1. การบริหารจัดการดานการใช

ไฟฟา 

2. ความพรอมจายและความ

นาเชื่อถือของระบบไฟฟา 

3. ประสิทธิภาพของระบบ 

4. การวิจยัและพัฒนา 

5. แผนงาน และการตอบสนอง

ตอเหตุภัยพบิัติหรือภาวะ

วิกฤต 

6. การเขาถึงของผูใชไฟฟา 
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Materiality Matrix ประเมินประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนของ PEA 
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ดาน 

ประเด็นสําคัญดานความ

ย่ังยืน 

[102-47] 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] 
เนื้อหาท่ีรายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หนา 

ภายในองคกร 
ภายนอก

องคกร 

เศรษฐกิจ 

ผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ PEA หนวยงานกํากับ

ดูแล 
เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดําเนิน

ธุรกิจ และสรางการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง 

การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจไปสูชุมชน สังคม และกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

• แผนยุทธศาสตร กฟภ. ป 2557 – 

2566 (ทบทวนคร้ังที่ 4 ป 2561) 

Part การ

เติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

สังคม 

การจางงาน PEA - เพื่อใหการบริหารจัดการอัตรากําลังคน

ของ PEA สอดคลองกับสถานการณใน

ปจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

และสามารถดําเนินงานไดอยาง

ตอเนื่อง  

การจางงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการและการลา การสรรหา วาจาง วาง

ตําแหนง และการรักษาบุคลากรใหม 

• แผนแมบทสายงานทรัพยากร

มนุษย ป 2553-2563 (ทบทวน

คร้ังที่ 6 พ.ศ. 2559) 

• แผนปฏิบัติการเสริมสรางคานิยม

และวัฒนธรรมองคกร ประจําป 

2561 (แผนระยะส้ัน) 

Part การดูแล

พนักงาน 

การฝกอบรมและใหความรู PEA - เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและ

ทักษะของพนกังานใหมีประสิทธภิาพ

และมีความพรอมในการตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินงาน

ของ PEA ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

การสงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย การปรับปรุงกระบวนการและยกระดับ

มาตรฐานระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร การทบทวน ประเมิน

และวัดประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 

 

• แผนแมบทสายงานทรัพยากร

มนุษย ป 2553-2563 (ทบทวน

คร้ังที่ 6 พ.ศ. 2559) 

Part การดูแล

พนักงาน 

การใหขอมูลขาวสาร PEA หนวยงานกํากับ

ดูแล / ผูสงมอบ 

คูคา และคูความ

รวมมือ / ลูกคา/

ผูใชบริการ / 

ชุมชน และสังคม  

เพื่อใหลูกคา/ผุใชบริการสามารถเขาถึง

ขอมูลและขาวสารที่มีความสําคัญทั้งใน

ดานผลิตภัณฑ บริการ ตลอดจนขอมูล

ที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความ

ปลอดภัย 

การปรับปรุงชองทางการส่ือสารและการประชาสัมพันธใหมีความสะดวก 

รวดเร็ว ทันสมัย มกีารประชาสัมพันธ การใหขอมูลขาวสาร ครอบคลุม

ถึงการใหคําปรึกษาและใหความรูที่เปนประโยชนแกผูใชไฟฟาและ

ประชาชน 

• แผนแมบทการบริการลูกคา (พ.ศ. 

2560-2564) 

 

Part 

สรางสรรค

คุณคาใหผูมี

สวนไดสวน

เสีย 

สุขภาพและความปลอดภยัของ

ลูกคา 

PEA ลูกคา/ผูใชบริการ เพื่อลดอุบัติภัยจากการใชไฟฟา และ

สงเสริมการดําเนินงานอยางปลอดภยั 

การมุงเนนใหผูใชไฟฟามีความปลอดภัย และมีความมั่นใจในการใชไฟฟา

ของ PEA  

• แผนยุทธศาสตรความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน กฟภ. พ.ศ. 2557 - 

2561 
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ดาน 

ประเด็นสําคัญดานความ

ย่ังยืน 

[102-47] 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] 
เนื้อหาท่ีรายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หนา 

ภายในองคกร 
ภายนอก

องคกร 

ความเปนสวนตัวของลูกคา PEA ลูกคา/ผูใชบริการ เพื่อปกปองความเปนสวนตัวของลูกคา 

รวมถึงปองกันการละเมิดและสูญหาย

ของขอมูลลูกคา 

การรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• แผนแมบทการบริการลูกคา (พ.ศ. 

2560-2564) 

Part การ

บริหารจัดการ

ขอมูลสวน

บุคคลของ

ลูกคา 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

PEA - เพื่อสรางมาตรฐานดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานที่ดี และลดการสูญเสียที่

อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรของ PEA  

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน การประเมินความเส่ียงดานสุขภาพของบุคลากร สถิติการ

บาดเจ็บ และเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบติังาน 

• แผนยุทธศาสตรความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน กฟภ. พ.ศ. 2557 

– 2561  

Part ความ

ปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย 

ชุมชนทองถิ่น PEA ชุมชน และสังคม  เพื่อสรางความปลอดภยัในการใชไฟฟา

ใหกับชุมชน และลดความเส่ียงของการ

เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกบัคนใน

ชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่ดําเนินงาน  

การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเกิดความปลอดภัยในการ

ใชไฟฟา ผานโครงการตาง ๆ ซ่ึงใหความสําคัญกับกิจกรรมสานสัมพันธ

กับชุมชนโดยรอบที่อยูบริเวณพื้นที่ดําเนนิงาน เพื่อรับฟงปญหา ขอกังวล 

และขอเสนอแนะ สําหรับปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน  

• แผนยุทธศาสตรความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน กฟภ. พ.ศ. 2557 

– 2561 

Part การมี

สวนรวมกับ

ชุมชนและ

สังคม 

การไมเลือกปฏิบัติ PEA ลูกคา/ผูใชบริการ เพื่อสรางมาตรฐานการดําเนินงานบน

พื้นฐานของความเสมอภาค ไมเลือก

ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม โดย

ครอบคลุมในทุกกระบวนการ

ดําเนินงาน ต้ังแตการสรรหา วาจาง

บุคลากร การจัดซ้ือจัดจางคูคา และ

การใหบริการลูกคา  

การกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีทั้งตอพนกังาน ผูสงมอบ คูคา ลูกคา/

ผูใชบริการ เพื่อใหเกิดการปฏบิัติและดําเนินงานอยางเสมอภาค เปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

• แผนแมบทดานการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น 

ของ กฟภ. ป 2560-2564 

Part การดูแล

พนักงาน 

สิ่งแวดลอม 

การปลอยกาซเรือนกระจก PEA ชุมชน และสังคม  เพื่อบรรเทาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

ที่เกิดขึ้นในปจจุบันอันมีสาเหตุหลัก

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตลอดจนการยกระ ดับมาตรฐาน

การพัฒนาฐานขอมูลการใชพลังงานและทรัพยากรดวยระบบสารสนเทศ

ที่ทันสมัย เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาคํานวณคาการปลอยกาซเรือนกระจก

และวิเคราะหคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) 

สําหรับเปนขอมูลในการบริหารจัดการพลังงานและการใชทรัพยากรใหมี

• แผนแมบทความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมของ กฟภ. 

ป 2560-2564 

Part องคกร

สมัยใหม ใสใจ

ส่ิงแวดลอม 

ยก
ร่าง
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ดาน 

ประเด็นสําคัญดานความ

ย่ังยืน 

[102-47] 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] 
เนื้อหาท่ีรายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หนา 

ภายในองคกร 
ภายนอก

องคกร 

สํานักงานใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

มาก ขึ้ น  แ ละสร า งความ พ ร อ ม สู

มาตรฐานส่ิงแวดลอมในระดับสากล 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ส่ิงแวดลอม 

PEA ชุมชน และสังคม  เพื่ อ ให การดําเนิ น งานขององคก ร

เปนไปตามขอกําหนด ระเบียบและ 

กฎ ห มาย ส่ิ งแวดล อ ม  รวมทั้ งลด

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชน 

และสังคม 

 

การวิเคราะห ประเมิน และจัดทํารายงานผลกระทบดานส่ิงแวดลอมทั้ง

ในระยะกอนกอสราง ระยะกอสราง และระยะหลังกอสรางระบบไฟฟา 
• แผนแมบทความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมของ กฟภ. 

ป 2560-2564 

Part องคกร

สมัยใหม ใสใจ

ส่ิงแวดลอม 

กากของเสียและขยะอันตราย PEA ชุมชน และสังคม  เพื่อปองกันการเกิดกรณีการร่ัวไหลของ

สารพิษ จากการกําจัดที่ไมถูกตอง ซ่ึง

อาจจะสงผลกระทบดานสุขภาพ และ

ความ ป ลอ ดภั ย ข อ งคน ใน ชุ ม ช น

โดยรอบพื้นที่ดําเนินงาน 

 

การจัดการกากของเสียและขยะอันตรายของระบบสงและจาํหนายไฟฟา 

และอาคารสํานกังาน 
• แผนแมบทความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมของ กฟภ. 

ป 2560-2564 

Part องคกร

สมัยใหม ใสใจ

ส่ิงแวดลอม 

พลังงาน PEA ชุมชน และสังคม  เพื่อยกระดับประสิทธภิาพการใช

พลังงานขององคกร รวมถึงสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน และบรรเทา

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงอาคารสํานักงานใหเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม การใชพลังงานไฟฟาและพลังงานเชื้อเพลิงขององคกร 
• แผนแมบทความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมของ กฟภ. 

ป 2560-2564 

Part องคกร

สมัยใหม ใสใจ

ส่ิงแวดลอม 

ธุรกิจไฟฟา 

การบริหารจัดการดานการใช

ไฟฟา 

PEA  ลูกคา/ผูใชบริการ 

/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อใหสามารถใชพลังงานไฟฟาที่มอียู

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุด ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริม

ใหผูใชไฟปรับพฤติกรรมในการใช

พลังงาน 

การบริหารจัดการดานการใชไฟฟา การสงเสริมใหผูใชไฟฟามกีารใช

ไฟฟาอยางมีประสิทธภิาพ การดําเนินโครงการเพื่อปรับพฤติกรรมการใช

ไฟฟาใหสมดุลกับการผลิต และสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

• แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

Part การ

บริหารจัดการ

ดานความ

ตองการใช

ไฟฟา 

ยก
ร่าง
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ดาน 

ประเด็นสําคัญดานความ

ย่ังยืน 

[102-47] 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] 
เนื้อหาท่ีรายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หนา 

ภายในองคกร 
ภายนอก

องคกร 

ความพรอมจายและความ

นาเชื่อถือของระบบไฟฟา 

PEA  ลูกคา/ผูใชบริการ 

/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อสรางความมั่นคง และความ

นาเชื่อถือของระบบไฟฟาใหกับผูมีสวน

ไดสวนเสียใหมั่นใจไดวาจะมีพลังงาน

ไฟฟาเพียงพอตอปริมาณความตองการ

ทั้งในปจจุบันและอนาคต  

การใหบริการพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพควบคูกับการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง ทั้งดานคุณภาพและบริการ การคาดการณความ

ตองการใชไฟฟา และการวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับความตองการ

ไฟฟาในอนาคต 

• แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

Part การ

บริหารจัดการ

ระบบไฟฟาให

มีความ

เพียงพอ ทัว่ถึง 

มั่นคงใน

อนาคต 

ประสิทธิภาพของระบบ PEA  ลูกคา/ผูใชบริการ 

/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อใหการใหบริการไฟฟาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถจายไฟได

อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญของ 

PEA 

การดําเนินโครงการเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการจายไฟและความเชื่อถือ

ไดของระบบไฟฟา ลดหนวยสูญเสียในระบบไฟฟา 
• แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

Pat การ

บริหารจัดการ

ประสิทธิภาพ

การจําหนาย

ไฟฟา 

การวิจยัและพัฒนา PEA ลูกคา/ผูใชบริการ เพื่อใหเกิดพัฒนานวัตกรรม และ

นําไปใชปรับปรุงการใหบริการดานการ

จําหนายไฟฟาใหมีประสิทธภิาพสูงสุด 

มุงสูองคกรแหงนวัตกรรม สอดคลอง

กับนโยบายของหนวยงานกาํกับดาน

พลังงานของไทยและทิศทางการใช

พลังงานของประเทศ 

การสงเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใชประโยชน การคํานึงถึงผลลัพธ

งานวิจัยที่สามารถนําไปใชไดจริงในเชิงพาณิชยในระยะยาว เพือ่เพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันขององคกร รวมถึงการศึกษาแนวทางการ

ปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อใหสามารถรองรับการรับซ้ือพลังงานไฟฟาจาก

พลังงานทางเลือกที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึน้ในอนาคต ยกระดับการ

ดําเนินงานและใหบริการอยางตอเนื่อง 

• แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

• แผนแมบทดานวจิัยและพัฒนา

ระบบไฟฟา ป 2559-2563 

Part การวิจยั

และพัฒนา

นวัตกรรมดาน

การจําหนาย

ไฟฟา 

แผนงาน และการตอบสนองตอ

เหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต 

PEA ลูกคา/ผูใชบริการ 

/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อใหระบบไฟฟาสามารถจายไฟฟาได

เพียงพอตอความตองการใชพลังงาน

ไฟฟาในกรณีเกิดเหตุการณที่ไมได

คาดการณไวลวงหนา 

การดําเนินการตามแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติดานพลังงาน

ไฟฟา เพื่อชวยรักษาความสมดุลของระบบไฟฟาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

และลดผลกระทบที่จะเกิดตอลูกคาใหนอยที่สุด เมื่อเกิดเหตุการณที่ไม

อาจคาดการณไวลวงหนากบัระบบไฟฟา 

• แผนบริหารความเส่ียงของ กฟภ. 

ประจําป 2561 

Part การ

บริหารจัดการ

กรณีเหตุ

ผิดปกติดาน

พลังงานไฟฟา 

ยก
ร่าง
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ดาน 

ประเด็นสําคัญดานความ

ย่ังยืน 

[102-47] 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] 
เนื้อหาท่ีรายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หนา 

ภายในองคกร 
ภายนอก

องคกร 

การเขาถึงของผูใชไฟฟา PEA  ลูกคา/ผูใชบริการ 

/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อสรางความเทาเทียมในการเขาถึง

ระบบไฟฟาซ่ึงเปนสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานที่เปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การศึกษา และเศรษฐกิจ 

การขยายเขตระบบจําหนายใหครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่

ใหบริการ 
• แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

Part การ

เขาถึงบริการ

ดานไฟฟา 

ยก
ร่าง
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2.3 การทวนสอบความครบถวน (Validation) ของประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนของ PEA 

ผูบริหารระดับสูงไดรวมพิจารณาประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนของ PEA เพ่ือใหมั่นใจไดวาประเด็น

ดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ

ท้ังภายในและภายนอกองคกร  

2.4 การจัดทํารายงานความย่ังยืน 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ [102-48] 

รายงานความยั่งยืน ประจําป 2561 นับเปนฉบับท่ี 2 ตอจากรายงานความยั่งยืน ประจําป 2560 

[102-51] ท่ี PEA จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพ่ือเปดเผยผลการดําเนินงาน

ประจําปขององคกรในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีรอบการรายงานแบบรายป [102-52] 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 [102-50] และใชแนวทางการรายงานตาม GRI Standards 

และกลุมธุรกิจไฟฟา (Electric Utilities : EU) ขององคการแหงความริเริ่มวาดวยการรายงานสากล 

(Global Reporting Initiative : GRI) ตามเกณฑระดับการเปดเผยขอมูลแบบหลัก (Core Option) [102-

54] 

 นอกจากน้ี เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาอยางยั่งยืน PEA ไดเช่ือมโยงการดําเนินงานเขา

กับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ขอ (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององคการ

สหประชาชาติ และรวบรวมมาแสดงไวในรายงานฉบับน้ีดวย 

 ขอบเขตของรายงาน [102-45] 

การเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับน้ี แสดงขอมูลและผลกระทบจากการดําเนินงานตลอดท้ังหวง

โซคุณคาของ PEA โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุม สํานักงานสวนกลางและสวนภูมิภาค โรงไฟฟา 

สถานีไฟฟา รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีไมรวมบริษัทในเครือ 

 การรับรองรายงาน [102-56] 

ผูบริหารระดับสูงของ PEA มีบทบาทในการติดตาม ใหคําแนะนํา พรอมท้ังใหความเห็นชอบและ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสําคัญในรายงานฉบับน้ี เพ่ือใหเน้ือหาของรายงานมีความครบถวน 

สมบูรณ ถูกตอง และครอบคลุมการตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

นอกจากน้ี เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาการรายงานอยางตอเน่ือง PEA ไดวางแผนการ

ดําเนินงานใหหนวยงานภายนอก (Third Party) ท่ีมีความเช่ียวชาญ ทําการตรวจรับรองและใหความ

เช่ือมั่นอยางอิสระตอผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือสรางความเช่ือมั่น นาเช่ือถือและโปรงใสในการจัดทํารายงาน 

สอดคลองกับแนวทางการรายงานสากลของ GRI ตอไป 

 การยกระดับคุณภาพของการจัดทํารายงาน 

PEA เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานความ

ยั่งยืนประจําปไดผานทางแบบสอบถามทายเลมรายงาน โดยความคิดเห็นดังกลาว PEA จะนํามาใชพัฒนา

และยกระดับการจัดทํารายงานความยั่งยืนประจําปฉบับถัดไป เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ/ความ

คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอไป 

 การติดตอสอบถาม [102-53] 

หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนําเพ่ิมเติม สามารถติดตอไดท่ี ฝายสังคมและสิ่งแวดลอม การไฟฟา

สวนภูมิภาค อาคารสํานักงานใหญ เลขท่ี 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 โทรศัพท 0 2590 9916 โทรสาร 0 2590 9919 
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การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการตอตานทุจริต 

 

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการตอตานทุจริต 

PEA มุงมั่นบริหารงานโดยยึดหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล มุงเนนเปนองคกรโปรงใส 

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดย PEA 

ไดประกาศนโยบายท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดแก “นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี”  

“นโยบายปองกันและตอตานการทุจริต” [102-16] เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับดําเนินงานตามหลักธรร

มาภิบาล มาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือใหสอดคลองตามคานิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”และ ได

ประกาศ “นโยบายการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใสอยางย่ังยืน” [102-16] เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานดวย

ความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมท้ังไดมี

การจัดทํา “คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของการไฟฟาสวนภูมิภาค” [102-16] เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอีกดวย  

นอกจากน้ี PEA ยังมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ทําหนาท่ีกํากับดูแล 

มอบนโยบาย ใหขอเสนอแนะ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในป 2561 PEA มีผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีสําคัญ สรุปไดดังน้ี  

ดานการกํากับดูแลและสงเสริม ดานการปองกัน ดานการปราบปราม 

- ยกระดับเจตจํานงของคณะกรรมการ 

กฟภ. และคณะอนุกรรมการ กฟภ.  

ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ปองกันและปราบปรามการทุจรติ

ตอเน่ืองเปนปท่ี 4 

- เสริมสรางสังคมและวัฒนธรรมตอตาน

การทุจริตท่ัวท้ังองคกร โดย 

- ผวก. อนุมัตนิโยบายการงดรับ

ของขวัญในชวงเทศกาลปใหม  

ป 2561 (No Gift Policy) 

เพ่ือตอบสนองตอนโยบายปองกัน

และตอตานการทุจรติ และ

แสดงออกถึงเจตนารมณของ PEA 

ท่ีมุงมั่นขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ใหปลอดจากการทุจรติ 

- จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม และความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการปลูก

จิตสาํนึกและสงเสรมิคานิยม  

“ทันโลก บริการดี มีคณุธรรม” 

และการนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ใหแกผูบรหิารและพนักงานท่ัวท้ัง

- พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 

โดย 

- เขารวม “โครงการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ” ของสํานกังาน

คณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

โดยนําผลการประเมนิในปท่ี 

ผานมา มาวิเคราะหชองวาง (Gap 

Analysis) เพ่ือจดัทําเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองเปนป

ท่ี 5 โดยในป 2561  

- พัฒนาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา

กระบวนการดานการกํากับ 

ดูแลกจิการท่ีดี (CG e-System)

ซึ่งถือเปนนวัตกรรมในรูปแบบการ

พัฒนากระบวนการประกอบดวย 

1) การประเมินผลการตระหนัก

รับรูการเสริมสรางการกํากับดูแล

- พัฒนากระบวนการและกลไก 

การปราบปราม ตดิตาม ตรวจสอบ 

ลงโทษใหมีประสิทธิภาพ และเปน 

ท่ียอมรับในระดับสากล โดย 

- ยกระดับการดําเนินงาน  

“การไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส” 

โดยจัดสัมมนา “13 เครือขายการ

ไฟฟาสวนภูมภิาคโปรงใส” ภายใต

แนวคิด “Zero Tolerance ชาว 

กฟภ. ไมทนตอการทุจริต ผาน

ระบบ VDO Conference ไปยัง

สํานักงานการไฟฟา 12 เขต และ 

การไฟฟาช้ัน 1-3 จํานวน 189 แหง

ท่ัวประเทศ รวมถึง มีการแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดาน

ความโปรงใสจากเครือขายการไฟฟา

สวนภมูิภาคโปรงใส ท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร เพ่ือรวมขับเคลื่อน

การดาํเนินงานดานการปองปราม

การทุจริต และเปนการเสริมสราง

ความสัมพันธท่ีดรีะหวางสมาชิก

เครือขายการไฟฟาสวนภูมภิาค
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ดานการกํากับดูแลและสงเสริม ดานการปองกัน ดานการปราบปราม 

องคกร  โดยมหีัวขอการอบรมให

ความรูตาง ๆ  อาทิเชน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คุณธรรม จรยิธรรม และความ

โปรงใสในการปฏบัิติงาน,  

หลักธรรมาภิบาล, การปองกัน

ผลประโยชนทับซอน, การตอตาน 

ปองกันและปราบปรามการทุจรติ, 

การจดัซื้อจดัจางอยางโปรงใส  

เปนตน 

- จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางและเนน

ย้ําคานิยมและวัฒนธรรมองคกรให

พนักงานท่ัวท้ังองคกร 

กิจการท่ีดีวัฒนธรรมและคานิยม

สุจรติ คณุธรรมจรยิธรรม ความ

โปรงใส และการตอตานการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน (CG Testing)  

2) การรายงานการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวมของ กฟภ. (COI 

Reporting) และ 3) การลงนาม

รับทราบคูมือการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี  
(CG Acknowledgement) 

- วิเคราะหความเสี่ยงและการ

จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอนของป 2561 

พบวามีระดับต่าํ  

- จัดต้ังศูนยขอมลูขาวสาร

อิเล็กทรอนกิสของ PEA 

บนฐานขอมลูของสํานักงาน 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ (สขร.) สํานักงานปลดั

สํานักนายกรฐัมนตรี รวม  

597 แหง และป 2561 ไดรับ 

โลประกาศเกียรติคณุศูนยขอมูล

ขาวสารของราชการโดดเดน

จํานวน 7 รางวัล 

- โครงการจัดทําขอตกลงคุณธรรม

(Integrity Pact) สําหรับ

โครงการท่ีมีมูลคา 1,000 ลาน

บาทขึน้ไป เพ่ือเปนการยกระดับ

ความโปรงใส สรางความเช่ือมั่น 

และกอใหเกิดการแขงขันอยาง

เปนธรรมสําหรับโครงการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐ ซึ่ง กฟภ. ได

ดําเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนป

ท่ี 2  

โปรงใส 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ท่ีใชในการบริหารจัดการขอ

รองเรียน  (PEA-VOC System)

ใหสามารถสงและติดตาม 

(Tracking) เรื่องรองเรียนของ

หนวยงานในสํานักงานใหญ 

(สวนกลาง) และสวนภมูิภาค  

ท่ัวประเทศประมาณ 958 แหง 

และใหมีฟงคช่ันการใชงานท่ี

ครอบคลมุครบถวนในทุกประเด็น 

สามารถจัดเก็บขอมลู ตดิตามผล 

และรายงานผลการดาํเนินงานได

บนฐานขอมลูเดียวกันท่ัวท้ัง

องคกร สงผลให กฟภ. มีการ

บริหารจดัการขอรองเรียนไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวาทุกขอ

รองเรยีนท่ีอยูในระบบไดรับ 

การบริหารจดัการ PEA จึงไดมีการ

กําหนดมาตรฐานการบริหาร

จัดการขอรองเรียน ดังน้ี  

         ขอรองเรียนดานการบริการ 

• ขอรองเรยีนท่ัวไป ปดไดภายใน 

30 วันทําการ (รอยละ 100) 

• ขอรองเรยีนท่ัวไป ปดไดภายใน 

30 วัน (ไมนอยกวารอยละ 95) 

• ขอรองเรยีนท่ัวไป ปดไดภายใน 

15 วันทําการ (รอยละ 50 ของ

ขอรองเรยีนท่ัวไปท้ังหมด) 

      แจงเบาะแสดานการทุจริตประพฤต ิ

มิชอบ : ใหเรงดําเนินการยุตเิรื่อง หาก

ยังไมแลวเสร็จ ใหมีการรายงานความ

คืบหนาตอผูรองเรยีนทุก ๆ  15 วัน 
 

กรณีขอรองเรียนสําคญัเรงดวนท่ีเกิด

จากความไมพึงพอใจในการใหบริการของ 

PEA และผูบรหิารพิจารณาแลว เห็นวา

จําเปนตองเรงดําเนินการแกไขทันที เชน 
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ดานการกํากับดูแลและสงเสริม ดานการปองกัน ดานการปราบปราม 

เรื่องท่ีมผีลกระทบตอภาพลักษณองคกร 

เรื่องท่ีมผีลกระทบตอลูกคาโดยตรงเปนวง

กวาง หรือมผีลทางกฎหมาย เปนคดคีวามท่ี

มีมูลคาสูง จะตองดําเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและช้ีแจงผานสื่อสวนกลาง

ภายใน 24 ช่ัวโมง 

- นําระบบสารสนเทศมาใชใน

โครงการพัฒนาระบบติดตาม 

ตรวจสอบ ผูกระทําความผิด  

(E-Investigate) เพ่ือใชในการ

รวบรวมและติดตาม เรื่องสอบสวน

กรณกีารทุจรติประพฤตมิิชอบและ

การชําระคาเสียหายท่ัวท้ังองคกร 

 

ประสิทธิผลดานการกํากับดูแลกจิการท่ีดี และการตอตานทุจริต 

PEA ไดมีการกําหนดตัวช้ี วัด ท่ีสําคัญ เพ่ือประเมินประสิท ธิผลในภาพรวมของการดํ าเนินงาน 

ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย กฟภ. จะนําผลการประเมินท่ีไดรับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน

อยางตอเน่ือง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะนําไปสูการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในภาพรวมอีกดวย ดังน้ัน PEA จึงไดกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการท่ีสําคัญ 

ดังน้ี  

1) การมีสวนรวมในกจิกรรมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

กฟภ.  

 
 

 

 

 

ป 2559

จํานวน 7 กิจกรรม

• ยกตัวอยางเชน เขารวม
พิธี เ ป ดการ ไฟฟ าส วน
ภูมิภาคโปรงใส ประกาศ
เจตนารมณตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น และพิธี
เปดศูนย  พ.ร .บ .ขอ มูล
ขาวสาร ณ การไฟฟาสวน
ภูมิภาคปาตอง จ.ภูเก็ต

ป 2560

จํานวน 9 กิจกรรม

• ยกตัวอยางเชน รวมเปน
เ กี ย ร ติ แ ล ะล งน าม ใน
ประกาศ เจตจํานงการ
บริหารและปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อสัตยสุจริตใน
งาน “สุจริตตามรอยพอ 
ก ฟ ภ .  ข อ ทํ า ดี เ พ่ื อ
แ ผ น ดิ น ”  ณ  ห อ ง

อ เ น ก ป ร ะ ส งค  ชั้ น  6 
อ า ค า ร  LED ก ฟ ภ . 
สํานักงานใหญ

ป 2561

จํานวน 6 กิจกรรม

• ย ก ตั ว อ ย า ง เ ช น 
ร ว ม ง า น  PEA 
AWARDS แ ล ะ ร ว ม
แสดงเจตจํานง “Zero 
Tolerance ชาว กฟภ. 
ไมทนตอการทุจริต” 
ณ หองอเนกประสงค 
ชั้ น  6  อ า ค า ร  LED 
กฟภ. สํานักงานใหญ

ยก
ร่าง
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1,271
คน

3,680
คน

4,951
คน

1,202
คน

10,587
คน

11,789
คน

3,489
คน

5,655
คน

9,144
คน

81.91
87.37

92.56

90.8591.8790.25

2) การสื่อสารและใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

2.1 จํานวนผูบริหารและพนักงานท่ีเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การลงนามรับทราบนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การประเมินตระหนักรับรูและประยุกตใชการกํากับดูแลกิจการท่ีดีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน (CG Testing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนกลาง สวนภูมภิาค รวม 

ป 2559 

ป 2560 

ป 2561 

ป 2559 

ป 2560 

ป 2561 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

เพิ่มขึ้น  

รอยละ 14.37 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

เพิ่มขึ้น  

รอยละ 36.52 

ยก
ร่าง
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100

100

100

3 
โครงการ

2
โครงการ

3) การรายงานการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมของผูบริหารและ

พนักงาน กรณีรายงานประจําป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) การบริหารจัดการขอรองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) โครงการจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตไดพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจดัจาง 

ท่ีมีมูลคาสูงของ กฟภ. เขารวมจดัทําขอตกลงคุณธรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 2559 ป 2560 

ป 2561 

ประสิทธภิาพ 

การตอบสนอง 

ขอรองเรียน (30 วันทาํการ) 

ประสิทธภิาพ 

การตอบสนอง 

ขอรองเรียน (30 วัน) 

ประสิทธภิาพ 

การตอบสนอง 

ขอรองเรียน (15 วัน) 

     100 
              91.56 

              99.38 

              99.76 

                   - 

                   - 

             75.27 

ป 2560 ป 2561 

1) โครงการจัดทําสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 กิโลโวลต ขนาด 185 

ตารางมิลลิเมตร จํานวน 6,230 กิโลเมตร 

2) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําหรับธุรกิจ (รซธ.) 

ระยะที่ 2 

3) งานจางเหมากอสรางสายเคเบิลใตน้ํา 115 กิโลโวลต (วงจรที่ 4) 

เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจายไฟไปยังเกาะสมุย 

 

1) โครงการจางเหมาจัดหาพรอมตดิตั้งอุปกรณ Hardware 

และSoftwareระบบศูนยส่ังการจายไฟแบบอตัโนมัต ิ

2) โครงการจัดจางทําสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 กิโล

โวลต ขนาด 185 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 19,177 

กิโลเมตร 

ป 2559 

ป 2560 

ป 2561 

ยก
ร่าง
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4.3551

4.0771

4.5577

6) โครงการสํารวจเพ่ือการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด 

PEA ไดมอบหมายใหหนวยงานภายนอก (Third Party) ดําเนินการสํารวจภาพลักษณ

ขององคกรในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา รวมท้ังสราง

ความพึงพอใจ ความภักดี  และความผูกพัน อยางตอเน่ือง โดยมีผลสํารวจภาพลักษณ 

ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ในมุมมองของลูกคา จากกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาปจจุบัน 

ท่ัวประเทศดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รางวัลแหงความภูมิใจของ PEA 

ป 2561 

- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2561 (SOE Award) “รางวัลเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดีเดน” 

จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง (ไดรับรางวัลติดตอกัน 2 ปซอน) 

- โลประกาศเกียรติคณุศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน ป 2561 จํานวน 7 รางวัล จาก สขร. 

- มีหน วยงาน ท่ีมาศึกษาดู งานด านการกํากับดูแล กิจการ ท่ีดี : Corporate Governance ของ กฟภ .  

เชน สภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกลา และกระทรวงการคลังรวมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนตน 

ป 2559 

ป 2560 

ป 2561 ยก
ร่าง
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การบริหารความเสี่ยงองคกรและโอกาส 

 

1. การบริหารความเสี่ยงองคกร 

PEA ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ความยั่งยืนขององคกร ตลอดจนปรากฏการณการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหมท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว นําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในธุรกิจพลังงาน (Disruptive Innovation) และปจจัยดานตนทุนและราคาพลังงานท่ี

เปนตัวกําหนดความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ PEA จึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

องคกรโดยบริหารปจจัย ควบคุมกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความ

รุนแรง และลดมูลเหตุท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวา PEA จะมีการปรับตัวไดทันตอ

การเปลี่ยนแปลง และดําเนินธุรกิจไปไดอยางยั่งยืน 

- โครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกร  

PEA มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทําหนาท่ีในการรับผิดชอบกํากับดูแล 

ควบคุม และมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกรอยางครอบคลมุทุกดาน รวมท้ัง

พิจารณาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน

บริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประชุมเพ่ือพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป 

และมีฝายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฝบส.) เปนหนวยงานหลักในการดูแล ประสานงานกับ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกสายงานซึ่งมีรองผูวาการ (รผก.) ของแตละสายงานเปนประธาน และ

เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ใหดําเนินการเปนไปตามกระบวนการท่ีกําหนด 

- การสงเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 

PEA สงเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง โดย ฝบส. เปนหนวยงานสําคัญในการดูแลและ

ประสานงานการดําเนินการ ดังน้ี  

o ถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรประจําป ใหเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ท่ี

เก่ียวของนําไปดําเนินการตามแผนงาน และใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสายงาน

พิจารณานําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน เพ่ือสนับสนุนใหแผนบริหารความเสี่ยง

ระดับองคกรบรรลุผล  

o ผวก. เห็นชอบการทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงป 2561 และใหทุกสายงานดําเนินการ

ตามแนวทางท่ีกําหนดไว โดย ฝบส. ไดเผยแพรแนวทางการดําเนินงานดังกลาวผานชองทางการ

สื่อสารอยางเหมาะสม เชน แผนผับ โปสเตอร บันทึกแจงเวียนในหนวยงาน และระบบ

สารสนเทศภายในขององคกร เปนตน 

o  จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง 

o กําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนเกณฑประเมินผลการดําเนินงานของทุกสายงาน โดยในป 

2561 ทุกหนวยงานระดับฝายในสํานักงานใหญ และสวนภูมิภาคจํานวน 268 หนวยงาน ไดทํา

การประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนการควบคุมภายใน และรายงานผลอยางครบถวน 

o จัดอบรมหลักสูตรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหกับกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน

ทุกระดับ  เชน  ป  2561 อบรมหลักสู ตร  Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) ใหกับกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ท่ีตองเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลความเสี่ยงประเภทตาง ๆ รวมถึงการกํากับดูแลและการบริหารโอกาส (Opportunity) และ

การบริหารวิกฤตการณ (Crisis) ท่ีเกิดข้ึนกับองคกร โดยหลักสูตรน้ีสะทอนมุมมองของผูนําองคกร

ท่ีตองทําหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามการทํางานของผูบริหาร ผูซึ่งเปนผูบริหารจัดการความเสี่ยง

ยก
ร่าง
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โดยตรง และอบรมหลักสูตรสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องการบริหารความ

เสี่ยงใหกับพนักงานทุกระดับจากทุกสายงาน เปนตน 

- กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงของ PEA 

PEA นํามาตรฐานสากล COSO ERM แนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนด และมาตรฐานสากล ISO 22301 มาประยุกตใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

พัฒนาการดําเนินงานในทุกระดับขององคกร โดยไดกําหนด “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” และ “นโยบาย

การควบคุมภายใน” [102-16] เพ่ือเปนขอปฏิบัติใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับสนับสนุนการนํา

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปปฏิบัติ  

ในป 2561 PEA ไดนําวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตร กฟภ. ป 2557 – 2566 (ทบทวน

ครั้งท่ี 4 ป 2561) ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ป 2560 และผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ป 2560 มาใชเปนกรอบในการประเมินวิเคราะหความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2561 

เพ่ือใหระบบการบริหารความเสี่ยงบรรลุเปาหมายขององคกร และเปนเครื่องมือในการสรางมูลคาเพ่ิมให PEA 

ไดตอไป  

นอกจากน้ี ในป 2561 PEA ยังไดพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการรายงาน การวิเคราะห ระดับ

ผลกระทบความเสี่ยง และการเตือนภัย/แจงใหรูลวงหนา (Early Warning System) ถึงเหตุการณหรือความ

เสี่ยงท่ีมีผลกระทบรุนแรงตอองคกรท่ีจะเกิดข้ึน มาใชในการแจงเตือนผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีแนวโนมท่ีจะ

ไมบรรลุเปาหมาย เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถทบทวนมาตรการในการดําเนินการ หรือปรับเปลี่ยน

แผนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสงผลใหบรรลุเปาหมายได

มากยิ่งข้ึน 

- ผลการบริหารความเสี่ยง 

PEA บริหารจัดการความเสี่ยงองคกร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ การปฏิบัติการ การเงิน และ

ช่ือเสียงองคกร เพ่ือใหสามารถประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผล

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม สวนมากดําเนินการไดตาม Risk Appetite และ Risk Tolerance ท่ีกําหนด 

และมีบางแผนงานท่ีนํามาบริหารความเสี่ยงตอเน่ืองในป 2562 - 2563 

o ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ [102-15] 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ 

การบริหารสินทรัพยใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

PEA ยังใชประโยชนจาก

สินทรัพยท่ีมีอยูไมเต็ม

ประสิทธิภาพ และขาดการ

บํารุงรักษาสินทรัพยในระบบ

ไฟฟาโดยคาํนึงถึงสภาพของ

สินทรัพย 

ดังน้ัน การบริหารสินทรัพย

ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือ

ยืดอายุสินทรัพยท่ีใชงานอยู 

จะชวยลดการลงทุนท่ีไม

จําเปน รวมท้ังสามารถสราง

รายไดใหกับ PEA ได 

- จัดทําแผนท่ีนําทางการ

บริหารจดัการสินทรัพย

ระบบไฟฟา (Asset 

Management 

Roadmap) และ

ดําเนินการตามแผน

อยางเปนระบบ 

- จัดทํากลยุทธในการ

บํารุงรักษา เชิงประเมิน

สภาพของหมอแปลง

ไฟฟากําลัง 

- จัดหา/พัฒนา Software 

ในการบริหารจัดการ 

Load หมอแปลงระบบ

- อัตราสวนผลตอบแทน

สินทรัพยรวม (ROA) 

อยูท่ีรอยละ 5.09 (ดี

มาก) ลดลง 1.94 เมื่อ

เทียบกับป 2560 

ยก
ร่าง
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ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ 

จําหนาย 

ความสําเร็จของการลงทุน

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Business 

Model) 

ความเปลีย่นแปลงในธุรกิจ

ไฟฟา เทคโนโลยีดจิิทัล และ

โครงสรางอุตสาหกรรมระบบ

ไฟฟาท่ีเกิดข้ึน ทําใหองคกร

ตองเตรียมความพรอม และ

แสวงหาโอกาสในการลงทุน

สําหรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือความ

ยั่งยืนขององคกร 

 

- จัดประชุมระดมสมอง 

ติดตามขอมูลทางธุรกิจ 

หาขอมูลเพ่ิมเติมจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใชในการวิเคราะห 

Business Model อยาง

สม่ําเสมอ 

- จัดประชุมเพ่ือขอ

ความเห็นจากผูบรหิาร

เก่ียวกับแนวทางในการ

พัฒนาธุรกิจใหมและ

ธุรกิจเสริมท่ีเก่ียวของ

อยางสม่ําเสมอ 

- สงพนักงานไปศึกษา

เทคโนโลยีใหมท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจท้ังใน

และตางประเทศ รวมท้ัง

ประสานกับพันธมิตร

เก่ียวกับแนวทางในการ

ทําธุรกิจ 

- เกิดธุรกิจพลังงานและ

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม ท่ี

มีจํานวนลูกคา และ

จํานวนเงินท่ีไดรับจาก

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม

เกิดข้ึนจริง เชน 

โครงการ Smart 

Home, Smart 

Rooftop เปนตน โดย

ความสําเร็จของ

แผนการดาํเนินงาน

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง อยูท่ี

รอยละ 100 

- แตงตั้งคณะทํางาน

ศึกษาแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกับรถยนต

ไฟฟาเพ่ือพิจารณา

แนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจ 

- แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือ

พัฒนาธุรกิจผูใหบริการ

ขอมูลดานการพัฒนา

ธุรกิจอุตสาหกรรมเชิง

ลึก (PEA Information 

Service) เพ่ือหาแนว

ทางการดําเนินธุรกิจ

ใหม 

การปรับเปลี่ยนองคกรดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Transformation) 

การเปลีย่นแปลงเขาสูการ

เปน Digital Utility 

จําเปนตองมีการพัฒนา

ฐานขอมูล ระบบการ

วิเคราะหขอมูลลูกคา รวมถึง

การปรับปรุงชองทางการ

สื่อสารและการใหบริการ

ลูกคา การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนใหเกิด

การปรับปรุงกระบวนการ

- จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล และถายทอดแผน

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  

- ทบทวนแผนงานดาน

บุคลากร (HRM, HRD) 

ใหสอดคลองตาม

แผนปฏิบัติการดจิิทัล  

- ความสําเร็จของ

แผนปฏิบัติการดจิิทัล

ของ กฟภ. ณ สิ้นไตร

มาสท่ี 4/2561 อยูท่ี

รอยละ 80.60 โดยมี

การรายงานความ

คืบหนาผลงาน

ดําเนินงานแผนงาน/

โครงการตาม

แผนปฏิบัติการดจิิทัล

ยก
ร่าง
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ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ 

ทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว รวมถึงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานเพ่ือนําไปสู 

Productivity ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ผลิตภณัฺฑและการใหบริการ

ในปจจุบัน และนําไปสูการ

ออกแบบผลิตภัณฑหรือ

บริการใหม ๆ ในอนาคต 

ตอคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการปรับเปลี่ยน 

กฟภ. สูองคกรดิจิทัล 

(Digital Steering 

Committee) และ

คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารของ กฟภ. 

เปนรายเดือน 

การวิเคราะหความสามารถ

ในการแขงขันและสญูเสีย

รายไดจากกิจการขนาดกลาง 

ขนาดใหญท่ีไปใชพลังงาน

ทดแทน 

จากนโยบายภาครัฐท่ีสงเสริม

ใหมีการใชพลังงานทดแทน

ท้ังท่ีผลิตเอง และจําหนาย

เขาระบบ ซึ่งสงกระทบ

โดยตรงตอ PEA น้ัน การ

เตรียมความพรอมเพ่ือให 

PEA สามารถวิเคราะห

ความสามารถในการแขงขัน 

รวมท้ังวิเคราะหการสูญเสีย

รายไดท่ีเกิดจากกิจการขนาด

กลาง และขนาดใหญท่ี

ปรับเปลีย่นไปใชพลังงาน

ทดแทน จึงเปนเรื่องท่ีองคกร

ตองใหความสําคญั เพ่ือให

สามารถตอบสนองความ

ตองการ/ความคาดหวัง 

รวมท้ังรองรับการสงเสริม

นโยบายพลงังานทดแทนของ

ภาครัฐไดอยางตอเน่ือง 

- จัดทําแผนงานรองรับ

ลูกคากลุมเสีย่ง และ

จัดทํากระบวนการเพ่ือ

รองรับการใชพลังงาน

ทางเลือก 

- จัดทําโครงการสงเสรมิ

และพัฒนาธุรกิจ

พลังงานทางเลือก 

- ทบทวนกระบวนการ

วิเคราะห Load 

Forecast ใหสอดคลอง

กับทิศทางการใช

พลังงานของกิจการ

ขนาดกลาง และขนาด

ใหญ 

- จัดทําดัชนีคุณภาพไฟฟา 

(SARFI) ท่ีสถานีไฟฟาใน

เขตพ้ืนท่ีธุรกิจและ

อุตสาหกรรม เพ่ือนํา

ขอมูลมาวิเคราะห และ

เสนอแนวทางแกไข

คุณภาพไฟฟา 

- ศึกษาแนวทางการซื้อไฟ

ตามคณุภาพ (Premium 

Power Contract) เพ่ือ

หาโอกาสในการ

ดําเนินการ 

- ความสําเร็จของ

แผนงานรองรับเพ่ือ

รักษาลูกคาจากกิจการ

ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ไปใชพลังงานทดแทน 

อยูท่ีรอยละ 87.77 

 

ยก
ร่าง
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o ความเสี่ยงดานสังคม  [102-15] 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ 

การยกระดับการใหบริการ

และจําหนายกระแสไฟฟาได

อยางตอเน่ือง 

การใหบริการและจําหนาย

กระแสไฟฟาไดอยางตอเน่ือง

และมีคณุภาพเปนภารกิจ

หลักของ PEA และเปนปจจัย

สําคัญในการตอบสนองความ

ตองการ/ความคาดหวังของผู

มีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของ

องคกร  

- ทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน

ท่ีไดรับผลกระทบจาก 

พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ป 2560 และ

สงผลใหการกอสราง

ระบบไฟฟาไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

- ทบทวนแผนบํารุงรักษา

ระบบไฟฟา และ

ปรับปรุงคณุภาพขอมลู

ของระบบอยูเสมอ  

- จัดหลักสูตรฝกอบรมการ

แกไขกระแสไฟฟา

ขัดของและควบคุมงาน

บริหารโครงการ เพ่ือ

เพ่ิมทักษะใหแกพนักงาน 

- ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟา

ขัดของ SAIFI อยูท่ี 

3.81 ครั้ง/ราย/ป 

ลดลง 0.69 เมื่อเทียบ

กับป 2560 

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟา

ขัดของ SAIDI อยูท่ี 

89.82 นาที/ราย/ป 

ลดลง 28.88 เมื่อเทียบ

กับป 2560 

 

การบริหารหนวยสูญเสียใน

ภาพรวม 

การลดหนวยสญูเสียใน

ภาพรวม ชวยบริหารตนทุน 

ขององคกร สะทอนการลด

การสญูเสยีรายไดจากการ

จําหนายกระแสไฟฟา 

- พัฒนาโปรแกรม U-

CUBE ในการตรวจสอบ

มิเตอร เพ่ือวิเคราะหคา

การใชไฟฟาคลาดเคลื่อน 

เชน การติดตั้งมเิตอรไม

ถูกตองตามมาตรฐาน 

การชํารุดของมิเตอรและ

อุปกรณประกอบ การ

ละเมิดการใชไฟฟา และ

ความผิดพลาดในการจด

หนวย เปนตน ของผูใช

ไฟฟารายยอย 

- พัฒนาโปรแกรม AMR 

Monitoring System 

ในการวิเคราะหคาการ

ใชไฟฟาคลาดเคลื่อน

ของผูใชไฟรายใหญ 

- วางแผนและจดัหา

อุปกรณใหสอดคลองกับ

แผนการใชงาน 

- รอยละของหนวย

สูญเสียสะสม (Total 

Loss) อยูท่ี 5.36 

เพ่ิมข้ึน 0.24 เมื่อเทียบ

กับป 2560 เน่ืองจากมี

แผนการดาํเนินงานลด

หนวยสูญเสียฯ เพ่ิมเติม 

- สภาพพรอมใหบริการ

ของโครงสรางพ้ืนฐาน

ระบบสารสนเทศและ

สื่อสาร และโครงขาย

สื่อสาร อยูท่ีรอยละ 

99.66 

ยก
ร่าง
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ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ 

- จัดหา/พัฒนา Software 

ในการบริหารจัดการ 

Load หมอแปลงระบบ

จําหนาย 

- นําระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) มาชวย

ในการบริหาร Load 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพ่ือรองรับการดาํเนินงาน

ธุรกิจหลักและธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 

ความสามารถและอัตรากําลัง

ของพนักงาน PEA ยังไม

สอดคลองกับทิศทางองคกร

ในการนําเทคโนโลยดีิจิทัลมา

พัฒนาขีดความสามารถ

องคกร และการดึงเอา

ศักยภาพของพนักงานมาใช

ใหเกิดประโยชนตอองคกร

สูงสุด 

- จัดใหมีการทบทวน

กระบวนงานและกรอบ

อัตรากําลัง และจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรใน

ตําแหนงงานท่ีสําคัญใหมี 

ความสามารถดานดิจิทัล 

(Digital Competency) 

ผานเกณฑประเมินใน

ระดับท่ีองคกรคาดหวัง 

- พัฒนา Talent 

Management ตาม 

Roadmap ในการ

พัฒนา Talent Person 

- พัฒนาเครื่องมือสําหรับ

ประเมินคุณภาพ 

Successor ของแตละ

สายงาน และดําเนินการ

ประเมินใหทราบผลตาม

ความเปนจริง 

- จัดทําแผนงานวิเคราะห

ความพรอมของบุคลากร

เพ่ือสนับสนุนการ

กําหนดทิศทางการ

พัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

และวิเคราะห

ความสามารถพิเศษของ

องคกรในอนาคต เพ่ือ

กําหนดศักยภาพของ

องคกรในเชิงแขงขัน 

- บุคลากรมี 

Competency ตามท่ี

องคกรคาดหวังในดาน

ตาง ๆ ดังน้ี 

o การใชดิจิทัลและ

การแกปญหา 

(Digital Use and 

Problem 

Solving) รอยละ 

80 

o การจัดการขอมูล 

(Information 

Handling) รอยละ 

72 

o การสื่อสารดาน

ความฉลาดทาง

ดิจิทัล (Digital 

Intelligence 

Communication) 

รอยละ 85 

o การสรางเน้ือหา

ดิจิทัล (Digital 

Content 

Creation) รอยละ 

67 

o การอยูในโลกดิจิทัล

อยางปลอดภัย 

(Digital Safety) 

รอยละ 84 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ

เบอร (Cyber Security) 

การใหความสําคัญเรื่องการ

รักษาความมั่นคงปลอดภยั 

(Cyber Security) เปนปจจัย

- จัดทําแผนระบบบรหิาร

จัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 

- ความสําเร็จของ

แผนปฏิบัติการดจิิทัล

อยูท่ีรอยละ 80.60 โดย
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ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ 

สําคัญท่ีองคกรตองให

ความสําคญัในการดาํเนินการ 

เพ่ือใหเกิดการสงเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัลสู

มาตรฐานสากล ท้ังดาน

ปฏิบัติการและดานบรหิาร

จัดการและบริการ โดยจะมุง

การพัฒนาและสงเสริมหลัก

ธรรมาภิบาลทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Governance) มาปฏิบัติใช

อยางจริงจัง 

และประเมินองคกรตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2013 

- พัฒนาระบบเพ่ือ

สนับสนุนการทํางาน 

เชน ระบบริหารจัดการ

ผูใชงาน ฐานขอมูล

ผูใชงานเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย 

และลูกขาย (IT Service 

Management : ITSM) 

อุปกรณตรวจสอบขอมลู

ท่ีมีการเขารหัส (SSL 

Traffic Visibility) 

ระบบควบคมุความเสี่ยง

ของการรักษาความ

ปลอดภัยและเครือขาย 

(Security Risk Control 

and Network 

Assurance) ระบบ

บันทึกและตรวจสอบ

การเขาถึงอุปกรณ

เครือขาย (Access 

Monitoring and 

Recording) เปนตน 

- บํารุงรักษาระบบภายใน 

Data Center อยาง

สม่ําเสมอ 

- จัดตั้งแผนกศูนย

ปฏิบัติการเฝาระวังภัย

คุกคามความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรและ

ดําเนินการเฝาระวัง 

มีการรายงานความ

คืบหนาผลงาน

ดําเนินงานแผนงาน/

โครงการตามแผนตอ

คณะกรรมการกํากับ

ดูแลการปรับเปลี่ยน 

กฟภ. สูองคกรดิจิทัล 

(Digital Steering 

Committee) และ

คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารของ กฟภ. 

- มาตรฐานดานความ

มั่นคงปลอดภยั (ISO 

27001) ไดเตรยีมความ

พรอมเพ่ือขอบเขตการ

รักษาสภาพ 

(Surveillance Audit) 

และผูตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) เขา

ตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

- มาตรการควบคุมการ

บุกรุกจากภายนอก มี

ระบบตรวจสอบความ

ปลอดภัยและชองโหว

ของเครือขายและมี

ระบบ Network 

Security ทดแทนและ

ปรับปรุง โครงสราง

ดานความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศและ

สื่อสาร 
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o ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม [102-15] 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ 

การดําเนินงานท่ีคํานึงถึงการ

ลดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม และลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 

PEA สงเสริมใหองคกรมีการ

ดําเนินงานท่ีลดผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม ลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก และ

เตรียมความพรอมสู

มาตรฐานสิ่งแวดลอมใน

ระดับสากล 

- นําแนวทางสํานักงานสี

เขียว (Green Office) 

ของกรมสงเสริมคณุภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมาใช รวมท้ัง

ประกาศใชนโยบาย

สํานักงานสีเขียวของ 

กฟภ. เพ่ือสงเสริมให

สํานักงานมีการ

ดําเนินการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เชน การลด

การใชพลังงานไฟฟา 

เช้ือเพลิง นํ้า การใชซ้ํา 

การนํากลับมาใชใหม 

การลดและเลิกใช

ผลิตภณัฑหรือสารเคมี

อันตรายภายใน

สํานักงาน  จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณสาํนักงานท่ีมี

ฉลากเขียว หรือเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม เปนตน 

มุงสรางจิตสํานึกของ

บุคลากรในการใช

พลังงานและทรัพยากร

อยางประหยดั มี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

- ป 2561 สํานักงานของ 

PEA ท่ีเขารวมโครงการ

พัฒนาสํานักงาน กฟภ. 

ใหเปนสํานักงานสเีขียว 

(Green Office) มี

จํานวนท้ังสิ้น 32 แหง 

โดยไดรับการตรวจ

ประเมินและไดรับการ

รับรองสํานักงานสเีขียว 

จากกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม ใน

ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 

ซึ่งมีคะแนนประเมิน

มากกวารอยละ 90 

จํานวน 30 แหง และ

ในระดับดมีาก (G เงิน) 

ซึ่งมีคะแนนประเมิน

รอยละ 80 – 89 

จํานวน 2 แหง  

ท้ังน้ี สํานักงานของ 

PEA ท่ีเขารวม

โครงการฯ ตั้งแต ป 

2557 – 2561 สามารถ

ดําเนินโครงการฯ ได

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

สงผลใหลดการปลอย

กาซเรือนกระจกจาก

สํานักงาน ไดถึง 

10,213,215.55 ตัน

คารบอนไดออกไซด

เทียบเทา (tCO2e) 
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2. การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ [EU21] 

PEA จัดทําระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : 

BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 เพ่ือเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับระบบงานและสถานท่ีทํางาน [103-1] โดยมีการวิเคราะห จัดทําแผน ฝกซอม/ทดสอบแผน และประเมิน

ประสิทธิผลของกระบวนการอยางเปนระบบ พรอมท้ังปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ือง เพ่ือให PEA มี

ความสามารถในการจัดการแกไขภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสรางการกํากับดูแล

การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจและหนวยงานรับผิดชอบ ดังน้ี [103-2] [103-3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA นําระบบงานโดยรวมตามหวงโซอุปทาน (Value Chain) มาวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business 

Impact Analysis : BIA) เพ่ือบงช้ีกระบวนงาน/ระบบงานท่ีสําคัญ (Critical Business Process) ในการสงมอบ

สินคาและบริการท่ีตรงตามความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางตอเน่ือง และปลอดภัย 

พรอมท้ังนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณากําหนดขอบเขตการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ และเปนขอมูลนําไปสู

การวิเคราะหคาระยะเวลาการหยุดชะงักท่ียอมรับไดสูงสุดของกระบวนการท่ีสําคัญ ระยะเวลาเปาหมายในการ

เรียกคืนการดําเนินงาน ระยะเวลาสูงสุดท่ียอมใหขอมูลเสียหาย และวัตถุประสงคความตอเน่ืองทางธุรกิจข้ัน

ต่ําสุด รวมท้ังวิเคราะหทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในภาวะฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงความตองการดานบุคลากร อาคาร

สถานท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ  

นอกจากน้ี ระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจของ PEA ไดบูรณาการรวมกับนโยบายการบริหารงาน

ของผูวาการ ท่ีมุงเนนการสรางมาตรฐานท่ีเปนเลิศท้ังดานระบบไฟฟา ความปลอดภัย และกระบวนการทํางาน

ใหเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและสากล โดยในป 2561 PEA ไดดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารความ

ตอเน่ืองทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการดานพลังงาน

ไฟฟาใหมีความตอเน่ือง ไมหยุดชะงัก สอดคลองกับแผนการดําเนินงานของผูวาการดาน Strong Grid 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Management and Internal Control Committee 
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(ผูวาการ) 
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Business Continuity Management Secretary 
(ฝายบริหารความเสี่ยง) 

HQ BCM Coordinator 
(ฝายบริหารความเสี่ยง) 

Provincial BCM Coordinator 
(กองบริการลูกคา ฝายวิศวกรรมและบรกิาร 12 เขต) 

คณะทํางานจัดทําแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ กฟภ. 
สํานักงานใหญ 

การไฟฟาเขต การไฟฟา ชั้น 1 - 3 

BCMS Internal Audit 

คณะทํางานบริหาร 
ความตอเน่ืองทางธุรกิจ ICT BCM  

Committee 
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- แนวทางการดําเนินการรับมือตอภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

o การปองกันและการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต ทุกหนวยงานของ PEA ประเมิน

ความเสี่ยงของภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอกระบวนงานหลัก โดยนําขอมูลภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤติใน

อดีตและปจจุบันมาประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ หากมีโอกาสเกิดต่ําแตมีผลกระทบสูง PEA จะ

จัดทําแผนการจัดการอุบัติการณ (Incident Management Plan : IMP) เพ่ือเตรียมการปองกันและ

ตอบสนองตอภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

o การจัดการในภาวะวิกฤต ทุกหนวยงานของ PEA มีการจัดทําแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือฟนคืนกระบวนงานท่ีสําคัญใหกลับมาดําเนินงานไดอยาง

ตอเน่ืองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (Recovery Time Objective : RTO) และคูมือปฏิบัติการกรณี

เหตุการณไมปกติของ PEA ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน  

ในกรณีท่ีเหตุการณมีความรุนแรงและสงผลกระทบตอผูใชไฟฟาเปนวงกวาง ผูวาการจะเปนผู

บัญชาการศูนยอํานวยการชวยเหลือและสนับสนุนกรณีเหตุการณไมปกติ (ศอส.) ในพ้ืนท่ีสํานักงาน

ใหญ และผูอํานวยการการไฟฟาเขต เปนผู บัญชาการในเขตท่ีรับผิดชอบ ทําหนาท่ีเปนศูนย

ประสานงานและระดมทรัพยากรดานตาง ๆ จากหนวยงานการไฟฟาในพ้ืนท่ีใกลเคียงและหนวยงาน

ภายนอก เขาชวยเหลือและฟนฟูระบบจําหนาย/สถานท่ีปฏิบัติงานท่ีเสียหาย ใหสามารถกลับมาจาย

กระแสไฟฟา/ใหบริการไดอยางตอเน่ืองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีเลขานุการ ศอส. เปนผู

ประสานงานผานชองทางตาง ๆ 

o การจัดการภายหลังภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต คณะทํางาน BCM แตละหนวยงานพิจารณาความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน และกําหนดแนวทาง/วิธีการในการฟนฟูหรือซอมแซมระบบจําหนาย/สถานท่ี

ปฏิบัติงานท่ีเสียหายจากภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

- ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

o PEA ไดรับการรับรองระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301 ในขอบเขตของสํานักงานใหญ เมื่อวันท่ี 3 

เมษายน 2561  

o จัดอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องระบบ BCMS ใหกับผูบริหาร และพนักงานท้ังในสํานักงาน

ใหญ และสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกหนวยงาน 

o จัดประชุมช้ีแจงแนวทางและกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามระบบ BCMS เพ่ือใหทุกหนวยงาน

นําแนวทางไปปฏิบัติอยางจริงจังและเปนระบบ 

o จัดทําและดําเนินการฝกซอมแผน IMP/BCP ประจําปในรูปแบบการฝกซอมบนโตะ (Table Top 

Exercise) และการฝกซอมเสมือนจริง (Full BCP Exercise) โดยคัดเลือกเหตุการณหรือความเสี่ยง

ของภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตของแตละหนวยงานท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง

ของเหตุการณไว และรายงานผลการฝกซอมแผน IMP/BCP ใหฝายบริหารความเสี่ยง (ฝบส.) 

ดําเนินการตอไป โดยในป 2561 ทุกหนวยงานมีการฝกซอมแผน IMP/BCP เพ่ือรับมือภัยพิบัติและ

ภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามการประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคามของแตละหนวยงาน 

o ขยายขอบเขตการขอการรับรองระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301 ไปยังสวนภูมิภาค ไดแก 

ผูแทนท้ัง 4 ภาค ประกอบดวย การไฟฟาเขต และการไฟฟาช้ัน 1 จํานวน 8 แหง ดังน้ี 
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ลําดับท่ี สังกัด 
หนวยงาน 

การไฟฟาเขต การไฟฟาชั้น 1 

1 ภาค 1 สํานักงาน PEA เขต 3 จ.ลพบุรี 

(กฟน.3) 

สํานักงาน PEA จ.นครสวรรค 

(กฟจ.นครสวรรค) 

2 ภาค 2 สํานักงาน PEA เขต 3  

จ.นครราชสีมา (กฟฉ.3) 

สํานักงาน PEA จ.นครราชสีมา 

(กฟจ.นครราชสมีา) 

3 ภาค 3 สํานักงาน PEA เขต 1  

จ.พระนครศรีอยุธยา (กฟก.1) 

สํานักงาน PEA รังสิต  

(กฟฟ.รังสิต) 

4 ภาค 4 สํานักงาน PEA เขต 1  

จ.เพชรบุรี (กฟต.1) 

สํานักงาน PEA จ.เพชรบุรี 

(กฟจ.เพชรบุรี) 

 

o จัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร BCM สูสาธารณะผานทางเว็บไซตของ PEA 

ยก
ร่าง
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ยุทธศาสตรเพ่ือความย่ังยืน 

 

1. 6 ทศวรรษของ PEA 

• ป 2427 – 2502 :  แรกมีไฟฟาใชในประเทศไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

• ป 2503 – 2513 :  ทศวรรษท่ี 1 บุกเบิกกอสรางไฟฟาใหชุมชน โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ PEA 

ไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2503 

• ป 2514 – 2523 :  ทศวรรษท่ี 2 เรงรัดขยายไฟฟาสูชนบท มุงจายไฟให 50,000 หมูบานท่ัวประเทศ

ภายใน 25 ป 

• ป 2524 – 2533 :  ทศวรรษท่ี 3 สงเสริมความเจริญสูธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยกอสรางระบบ

จําหนายไฟฟาในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชไฟฟาหนาแนน และเปลี่ยนระบบแรงดัน 11 kV เปน 22 – 33 kV  

• ป 2534 – 2543 :  ทศวรรษท่ี 4 นําเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานการบริการ เริ่มนําระบบไฟฟา

แรงดันสูง 115 kV มาใช ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากระบบการบริหารระบบจําหนายและระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร สงผลใหปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

• ป 2544 – 2553 : ทศวรรษท่ี 5 พัฒนาองคกรเพ่ือกาวสูระดับสากลในธุรกิจพลังงาน โดยปรับรูปแบบ

การบริหารจัดการเปนแบบครบวงจร บริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรควบคูไปกับการสรางหนวยงานใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

• ป 2554 – ปจจุบัน :  ทศวรรษท่ี 6 พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟาและการบริการ ขับเคลื่อนองคกรไปสู PEA 

Digital Utility ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดานการจายกระแสไฟฟา โดยพัฒนา

ประสิทธิภาพทุกระบบงาน มุงเนนการตอบสนองความคาดหวังของลูกคาทุกกลุม และขับเคลื่อนองคกรให

ทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

2. ทิศทางองคกร [102-16] 

- วิสัยทัศน (Vision) 

PEA เปนองคกรช้ันนําท่ีทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟา และธุรกิจ

เก่ียวเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอยางยั่งยืน 

- ภารกิจ (Mission) 

จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจท้ังดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

- คานิยม/วัฒนธรรมองคกร (Core Value) 

ทันโลก บริการดี มคีุณธรรม 

- ความสามารถหลัก (Competency) 

o ความสามารถหลักในปจจุบัน 

- บริหารจัดการ และบริการระบบจําหนายพลังงานไฟฟาท่ีมีความครอบคลุม มี

ประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เช่ือถือได 

- การใหบริการระบบไฟฟาท่ีครบวงจรอยางมีมาตรฐานและความนาเช่ือถือ 

o ความสามารถหลักในอนาคต 

- ความสามารถในการดําเนินงาน และทักษะของบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตัว

ของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

ยก
ร่าง
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3. ยุทธศาสตรเพ่ือความย่ังยืน 

PEA สรางสรรคความยั่งยืนใหองคกรผานการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับความยั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยจากการวิเคราะหปจจัยความยั่งยืน ทําให PEA สามารถระบุกรอบแนวคิด

การพัฒนาท่ีย่ังยืน (The Sustainable Development Framework) ขององคกร ประกอบไปดวย 4 ดาน 

ไดแก การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การพัฒนาบุคลากรองคกร และการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่ง PEA นํามาใชในการกําหนดกรอบทิศทางในกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร กําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ กําหนดตัวช้ีวัด

ขององคกร/สายงาน และพัฒนาองคกรใหเกิดความยั่งยืนไดอยางแทจริง 

ข้ันตอนการวางแผนยุทธศาสตรของ PEA มีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยไดดําเนินการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนและโอกาส-อุปสรรค เพ่ือนํามากําหนด

ยุทธศาสตร และถายทอดแผนยุทธศาสตรลงสูระดับปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตั้งแตระดับสายงานจนถึงระดับ

บุคคล โดยคณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงมีบทบาทและมีสวนรวมในทุกกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร

เพ่ือความยั่งยืนตามโครงสรางการบริหารจัดการ ดังน้ี [102-19] [102-26]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA วางทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตรในภาพรวมระยะ 10 ป และไดทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร 

กฟภ. ป 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งท่ี 4 ป 2561) ใหสอดคลองกัน โดยไดนํากรอบหลักการ มาตรฐาน และ

บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของท้ังในระดับประเทศและระดับสากลมาใช เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการความยั่งยืน ไดแก แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ป 2558 – 2579 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก ป 2558 – 2579 แผนอนุรักษพลังงาน ป 2558 – 2579 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (DJSI) และ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงสหประชาชาติ (UN SDGs) เปนตน  

 

 

 

 

 

 

ระ
ดับ

นโ
ยบ

าย คณะกรรมการ กฟภ.

กําหนดนโยบายเชิง
ยุทธศาสตร เปาหมาย และ
ใหขอคิดเห็นตาง ๆ

ระ
ดับ

บร
ิหา

ร ผูบริหารระดับสูง

พิจารณาปจจัยความยั่งยืน
ตาง ๆ ประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร กําหนด
ตัวช้ีวัด ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ใหขอสังเกต/
ขอแนะนําในการแกไข
ปญหา/อุปสรรค ทบทวน
แผน และถายไปสูผูปฏบัิติ

ระ
ดับ

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร คณะอนุกรรมการ 

คณะทํางาน และหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

สํารวจความตองการ/ความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสีย สํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ 
และรายงานตอผูบริหาร
ระดับสูง

ป 2561 

Enhancing the High Performance 

Organization 

ยกระดับขีดสมรรถนะองคกรในทุกมิติ 

Transformation to the Era of the 

Digital Utility 

พลิกองคกรสูการเปน Digital Utility 

To be a Regional Leader 

กาวสูผูนําในธุรกิจดานไฟฟา ทั้งใน

ประเทศและในระดับภูมิภาค 

ป 2565 ป 2570 

ยก
ร่าง
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ท้ังน้ี แผนยุทธศาสตร กฟภ. ป 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งท่ี 4 ป 2561) มุงเนนยกระดับขีดสมรรถนะ

องคกรในทุกมิติ ครอบคลุมดานระบบจําหนายไฟฟา การจัดทํา Business Model ท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการ

ดาํเนินงานในธุรกิจเก่ียวเน่ือง การใหความสาํคัญในการตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา การ

ดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล และการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Digital Service 

Digital Operation  

Excellence 

Digital Business ยก
ร่าง
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- Digital Service ยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชไฟและการใหบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการ [103-2] [103-3] 

 

 

(SDGs ขอท่ี 5.1) 

เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

การมุงเนนการตอบสนอง

ความตองการของทุกกลุม

ลูกคา 

การสรางความผูกพันธกับ

ลูกคา 

- ศกึษาปจจัยและระดับความตองการ ความคาดหวัง รายกลุมลูกคา

ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งจะมีการวิเคราะหสารสนเทศ

จากการสํารวจเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับลูกคา และตลาด และนํามา

สรุปผลเปนขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร  

- สรางความสัมพันธกับลูกคาในแตละกลุมลูกคาท่ีเหมาะสม โดยได

ผนวกเอาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการใหบริการลูกคา การบูรณาการฐานขอมูลลูกคาเพ่ือนําไปสู

การวิ เคราะหและการบริหารจัดการ (Customer Data and 

Analytics) และการออกแบบกลยุทธการใหบริการในแตละกลุม

ลูกคาท่ีมีความเหมาะสม  

- ยกระดับบริการลูกคาดวยเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Service) ท้ังใน

ดานการนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี และชองทางท่ีลูกคาเขาถึงตาง ๆ ในผลิตภัณฑและ

บริการ รวมถึงการเขาถึงขอมูล   ตาง ๆ ของ PEA 

- มุงเนนการพัฒนาระบบการสนับสนุนการใหบริการลูกคา (CRM 

Software) เน่ืองจากเปนระบบสําคัญในการจัดการฐานขอมูลเชิง

บูรณาการเพ่ือนําไปสูการวางแผนและตัดสินใจท่ีครอบคลุมทุกกลุม

ลูกคา 

- กําหนดบทบาทท่ีชัดเจนระหวาง Front และหนวยงานท่ีดูแล

- ยกระดับมาตรฐานของ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ ก า ร

ใหบริการของลูกคา 

- การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาในระยะยาว 

- ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา 

อยูท่ีรอยละ 4.47 เพ่ิมข้ึน 0.18 

จากป 2560 

- ความพึงพอใจของกลุมลูกคา

สํ าคั ญ  (Key Account) อ ยู ท่ี 

4.47 เพ่ิมข้ึน 0.14 เมื่อเทียบกับ

ป 2560 

- ขอรองเรียนท่ีดําเนินการไดแลว

เสร็จตาม SLA ท่ีกําหนด อยู ท่ี

รอยละ 99.76 ยก
ร่าง
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

เทคโนโลยีดิจิทัลถึงการเปนผูดูแลและปรับปรงุขอมูลระบบ เพ่ือการ

บริหารจัดการ  

- ออกแบบมาตรการการสงเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับลูกคาแตละ

ราย/แตละประเภท เพ่ือสรางความภักดีของลูกคาแตละประเภท  

- นําขอมูลเสียงจากลูกคามาปรับปรุง เพ่ือยกระดับการใหบริการ

อยางครบวงจรและมุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยาง

ยั่งยืน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการในการดูแลลูกคารายใหญ 

(Key Account) การทบทวนและสื่อสารคูมือใหแกพนักงานองคกร 

รวมถึงการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง  

- บริหารจัดการขอรองเรียน โดยปรับปรุงชองทางขอรองเรียนใหมี

ความสะดวก และงายในการติดตอในทุกชองทาง มีการประเมิน

ประสิทธิผลของแตละชองทางในทุกป รวมถึงเพ่ิมกระบวนการคัด

กรองปญหา และมีการจัดกลุมปญหาท่ีเกิดข้ึน พรอมแนวทางแกไข

ท่ีเปนมาตรฐาน เพ่ือใหทุกปญหาหรือขอรองเรียนไดรับการแกไขท่ี

รวดเร็วตามมาตรฐาน SLA ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

ยก
ร่าง
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- Digital Operation Excellence ปฏิรูปกระบวนการทํางานใหทันสมัย ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร [103-2] [103-3] 

 

 

(SDGs ขอท่ี 7.1, 7.3, 7.b, 9.1, 12.7, 16.5) 

เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

การดํ า เนิน ธุร กิจตาม

หลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

การเติบโตอยางยั่งยืน 

มีการสงเสริมใหองคกร มี

การเติบ โตอย างยั่ งยื น 

ตามกรอบแนวทาง SDGs 

และแนวปฏิบัติ ท่ีดีตาม

กรอบ DJSI 

- มุงเนนในการวิเคราะหและกําหนดปจจัยขับเคลื่อน เพ่ือมุงสูความ

ยั่งยืนภายในองคกร รวมท้ังการสื่อสารและการนําปจจัยขับเคลื่อน

ดังกลาว มากําหนดเปนแผนงานสูความยั่งยืนภายในองคกร โดยมี

เปาหมายท่ีสําคัญ คือ การบรรลุเปาหมายใน 3 มิติ ไดแก มิติ

เศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุงเนน

ยุทธศาสตรดานพลังงานเพ่ือรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะ

ท่ีองคกรคงไวซึ่ งความสามารถในการสรางกําไร (Economic 

Wealth) มิติสังคม (Social) สรางสายสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝาย ทําใหผูคนท่ีเก่ียวของมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี

ความสุข   (Social Well-Being) มิติสิ่งแวดลอม (Environment) 

ใส ใจ แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สิ่ ง แ วด ล อ ม อ ย า ง เป น รู ป ธ ร รม 

(Environmental Wellness) อีกท้ังใหความสําคัญกับการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

- มุงสูมาตรฐานสากลของ OECD Principles ภายในป 2563 เพ่ือ

สงเสริมภาพลักษณท่ีดี และความเช่ือมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร  

- มุงเนนในการดําเนินงานภายในองคกรเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในทุก

การไฟฟา รวมท้ังการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ  ตามแนวทางการประเมินของสํานักงาน

- สรางความสัมพันธกับผูมี

สวนไดสวนเสีย 

- สงเสริมและพัฒนาองคกรสู

ความยั่งยืน 

- สนับสนุนการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจในการ

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง  PEA ท่ี

ตอบสนองตอความตองการ/

ความคาดหวังของกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย อยูท่ี 4.23 

- คะแนนประเมิน ITA (Integrity 

& Transparency 

Assessment)  เพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2561 มี

คะแนนอยูท่ี 92.92 

- ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามแผนมาตรฐาน OECD อยูท่ี

รอยละ 100 

- ค าดั ช นี การประสบ อุ บั ติ ภั ย 

(Disabling Injury Index : √DI) 

อยู ท่ี  0.0994 ลดลง 0.0022 

เมื่อเทียบกับป 2560 

- ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ยก
ร่าง



53 
 

เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  

- นําแนวทางหรือมาตรฐานสากล มาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังมาตรฐาน ISO 26001, UN SDGs 

และ DJSI ในการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชน สิ่งแวดลอม  

- สรางมาตรฐานความปลอดภัย และระบบบริหารจัดการดานความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองคกร และผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุม  

- ดูแลความถูกตองสมบูรณของหวงโซอุปทาน (Monitor Supply 

Chain)  

- ดําเนินงานท่ีใสใจและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการ

พัฒนาและสงเสริมโครงการท่ียกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน  

- การสรางสมดุลของสิ่งแวดลอม และการเขาถึงองคกร สินคาและ

บริการ (Accessibility) โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

การใชไฟฟาของประชาชน และสงเสริมเผยแพรความรู ท่ี เปน

ประโยชนท่ีเก่ียวกับการใชไฟฟาสูสาธารณะ 

ตามแนวทาง SDGs และ DJSI 

อยูท่ีรอยละ 100 

- ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานความรับผิดชอบ

ตอสังคม ISO 26000 อยูท่ีรอย

ละ 100 

- ม าต รก ารส ง เส ริ ม ก า ร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

สํ าห รับ ผู ผ ลิ ตและจํ าหน าย

พ ลั ง ง า น  (Energy Efficiency 

Resources Standards : EERS) 

ดําเนินการไดรอยละ 100 

- จํานวนหนวยท่ีประหยัดพลังงาน

ไฟฟ า ได ส ะสม  อยู ท่ื  43 .61 

กิโลวัตต-ช่ัวโมง (kWh) เพ่ิมข้ึน 

11.74 เมื่อเทียบกับป 2560 

การใหความสําคัญและ

ตอบสนองตอกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

 

- สรางสายสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย เพ่ือเปนรากฐาน

ใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการตอบสนองความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกขององคกร 

เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุม และใหความสําคัญกับการบริหารความสมดุลความตองการ

และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  

- ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจร รวมถึงการคนหา วิเคราะห

ยก
ร่าง
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย การ

จัดลําดับความสัมพันธในการสรางสายสัมพันธเฉพาะ กระบวนการ

สรางการมีสวนรวม และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) 

เพ่ือขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศน และเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

- สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ

พลังงาน โดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการท่ีกําหนดให

ผูผลิตหรือผูใหบริการดานไฟฟาจะตองชวยใหผูใชบริการหรือผูใช

ไฟฟ า เพ่ิ มประสิท ธิภาพในการใช ไฟฟ า  (Energy Efficiency 

Resource Standard: EERS)  

การมุงสูองคกรท่ีเปนเลิศ

ใน ด าน ก า รจํ าห น า ย

กระแสไฟฟา โดยพัฒนา

ประสิท ธิภาพของทุ ก

ระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

มีการจําหนายไฟฟาท่ีได

คุณภาพในระดับช้ันนํา

ของภูมิภาค 

- เพ่ิมขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพและ

ท่ัวถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟาและกอสรางสถานีไฟฟา เพ่ือให

สามารถจายไฟฟาไดอยางเพียงพอมีความมั่นคงเช่ือถือได สามารถ

รองรับความตองการไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน ลดปญหาการปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา ลดหนวยสูญเสียในระบบจําหนาย  

- ปรับปรุ งและ เช่ือม โยงระบบจํ าหน าย ไฟฟ าใน พ้ื น ท่ี ธุร กิ จ 

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีสําคัญ และการขยายพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ พ้ืนท่ียุทธศาสตรของประเทศ ใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ระบบไฟฟาท่ีท่ัวถึง เพียงพอ คุณภาพเช่ือถือได  

- กําหนดนโยบาย/มาตรการ เพ่ือลดผลกระทบดานเสถียรภาพ และ

ลดความสูญเสียในระบบจําหนายไฟฟา จากการเช่ือมตอกับ

พลังงานทดแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

- ปรับปรุงศูนยการจายไฟ การไฟฟาหนางาน ใหมีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพในการวิเคราะหแกไขปญหาไฟฟาขัดของไดอยาง

- เพ่ิ มประสิท ธิภาพและ

ความนาเช่ือถือของระบบ

จําหนาย 

- เสริมสรางศักยภาพของ

ระบบจําหนายโดย Smart 

Grid 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพย 

- ปรับ ปรุ งกระบวน การ

ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห มี

ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  โด ย ให

ค ร อ บ ค ลุ ม ท้ั ง ห ว ง โ ซ

อุปทาน 

- ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ 

SAIFI อยู ท่ี  3.81 ครั้ง/ราย/ป 

ลดลง 0 .69  เมื่ อ เที ยบ กับ ป 

2560 

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ 

SAIDI อยูท่ี 89.82 นาที/ราย/ป 

ลดลง 28.88  เมื่ อ เทียบกับป 

2560 

- รอยละของหนวยสูญเสียสะสม 

(Total Loss) อ ยู ท่ี  5 . 3 7 

เพ่ิม ข้ึน 0.25 เมื่ อ เทียบกับป 

2560  เน่ื อ งจากมี แ ผน การ

ดําเนินงานลดหนวยสูญเสียฯ 

เพ่ิมเติม 

ยก
ร่าง
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

รวดเร็ว รวมถึงระบบไฟฟาจะตองสามารถทํางานไดอัตโนมัติ โดย

เนนใหอุปกรณตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางถูกตอง และมีความ

ปลอดภัย (Interoperability) เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม  และ 

Smart Grid ในอนาคต  

- กําหนดแผนงานท่ีชัดเจนเพ่ือลดการสูญเสียหนวยจําหนาย (Loss) 

ท้ังการสูญเสียพลังงานไฟฟาทางเทคนิค (Technical Loss) และท่ี

ไมใชทางเทคนิค (Non-Technical Loss)  

- พัฒนางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาใหมีประสทิธิภาพ เปนรูปแบบการ

ซอมบํารุงตามสถาพ (Condition-Based Maintenance: CBM) 

- พัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเปนโครงขายไฟฟา

ท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุม

การผลิต การสง และการจายพลังงานไฟฟา ซึ่งสามารถรองรับการ

เช่ือมตอระบบไฟฟาจากแหลงพลังงานทางเลือกท่ีสะอาดและ

กระจายอยู ท่ั วไป  (Distributed Energy Resource: DER) เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนายไฟฟา 

- ใหบริการกับผูเช่ือมตอกับโครงขายผานมิเตอรอัจฉริยะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เช่ือถือได และมีคุณภาพ

ไฟฟาไดมาตรฐานสากล  

- ความสําเร็จของแผนโครงขาย

ไฟฟ า อั จฉริยะ  อยู ท่ี ร อยละ 

96.80 เพ่ิมข้ึน 7.70 เมื่อเทียบ

กับป 256 

- ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามแผน Asset Management 

Roadmap อยูท่ีรอยละ 100 

- ความสําเร็จในการดําเนินการ

ต า ม  SLA ท่ี ร ะ บุ ใน ห ว ง โ ซ

อุปทาน อยูท่ีรอยละ 100 

- คาใชจายการดําเนินงานท่ีลดลง

จากการปรับปรุงกระบวนการ

หลัก เปนไปตามเปาหมาย (อยู

ในระดับดีมาก) 

- กระบวนการท่ีสําคัญท่ีมีการใช 

ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ครบ

ท้ัง 17 กระบวนการสําคัญ โดย

ผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนเมื่อ

เทียบกับป 2560 การบริหารและจัดสรร

สินทรัพย และสรางความ

มั่นคงทางการเงิน 

- มุ ง เน นการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการสินทรัพย  เ พ่ื อ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพการใชสินทรัพยและการดําเนินงานขององคกร รวมถึง

การลดตนทุนในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพ่ิมอัตรา

ผลตอบแทนทางการเงินขององคกร  

- มุ ง เน น ก าร พั ฒ น าการบ ริ ห ารสิ น ท รัพ ย ขอ งอ งค ก ร เข าสู

ยก
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานสากล ISO 55000 Asset Management Standards  

- พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบไฟฟาขององคกร (IT/OT Integration) 

โดยขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจในการ

บริหารสินทรัพยท่ีสําคัญขององคกร ท้ังในการประเมินระดับความ

พรอมในการใชงาน หรือสุขภาพของสินทรัพย (Stages of health 

or operational readiness) และนําขอมูล หรือตัวช้ีวัดดังกลาวไปสู

ก ารจั ด ลํ าดั บ ค วาม สํ าคั ญ  แล ะวา งแ ผน ก าร บํ ารุ ง รั กษ า 

(Maintenance Strategy) ท่ีเหมาะสม ในสินทรัพยท่ีสําคัญของ

องคกร 

ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานใหสอดคลอง

กับความต อ งการของ

ธุรกิจและทิศทางองคกร 

- มุงเนนการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความ

ตองการของธุรกิจ และทิศทางองคกร โดยใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Streamline Process) เพ่ือใหการดําเนินงานมีความคลองตัว 

รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของ

ลูกคาไดอยางดีข้ึน  

- ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจะเขามามีบทบาทสําคัญในการ

ทํางานมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนการทํางานใหมีความคลองตัว การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร  

ยก
ร่าง
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

การขับเคลื่อนองคกรให

ทันสมัยดวยทุนมนุษย 

เทคโนโลยีดิจิ ทัล และ

นวัตกรรม 

ยกระดับการบรหิารและ

ศักยภาพของทุนมนุษย 

- มุงเนนการบริหารทุนมนุษยในลักษณะเชิงกลยุทธ (Strategic HRM) 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารคนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บรรลุเปาหมายขององคกร โดยใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ 

Competency เปน เครื่องมือสําคัญ ในการเช่ือมโยงวิสัยทัศน    

พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกรเขากับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือท่ีจะวิเคราะหคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับ

พนักงานในแตละตําแหนงงาน และเตรียมความพรอมบุคลากรให

พรอมรองรับธุรกิจหลักขององคกร รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองใน

อนาคต  

- ทบทวนสมรรถนะประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร 

รวมถึงการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap 

Analysis) และนําไปสูการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม ซึ่ งการ

พัฒนา/ทบทวนระบบสมรรถนะ (Competency) ครอบคลุม

สมรรถนะ 3 กลุม ไดแก สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และ 

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) ใหมี

ความสอดคลองกับความสามารถพิเศษท่ีจําเปนในอนาคตของ

องคกร รวมถึงการนําระบบดังกลาวมาใชสําหรับการสรรหาและ

คัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) และฝกอบรม

พ นั ก งาน  (Training and Development) โด ย จะ รอ งรั บ กั บ

ทิศทาง/ตําแหนงขององคกรในการ “พลิกองคกรสูการเปน Digital 

Utility” 

- เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในการรองรับการ

- ส งเสริมการบริหารทุน

มนุษย 

- เพ่ิมขีดความสามารถของ

บุคลากร 

- พัฒนาขีดความสามารถ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

- พัฒนาขีดความสามารถ

ด า น  Cyber Security 

และการบริหารจัดการ

เท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล สู

มาตรฐานสากล 

- ส ง เส ริ ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น

งานวิจัยไปใชประโยชน 

- ส ง เส ริ ม  วิ จั ย  พั ฒ น า

น วัตกรรม เพ่ื อ ให เข าสู

มาตรฐานสากล 

- ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 

PMS (Performance 

Management System) ตาม

แผนฯ อยูท่ีรอยละ 100 

- ความพึงพอใจและความผูกพัน

ของบุคลากรท่ีมี ต อ  PEA ใน

ภาพรวมอยูท่ี 4.40 และ 4.49 

โดยระดับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

0.02 เมื่อเทียบกับป 2560 

- บุ ค ล า ก ร มี  Competency 

ตามท่ีองคกรคาดหวังท่ีรอยละ 

96.52 

- ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามแผน KM อยูท่ีรอยละ 100 

- ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ

ดิจิ ทัลของ PEA อยู ท่ี รอยละ 

100 

- นวัตกรรมในระดับ TRL 

(Technology Readiness 

Level) 5 – 6 จํานวน 3 ช้ินงาน 

- การ พั ฒ น าระบ บ  National 

Energy Trading Platform 

ยก
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต โดยมี

แนวทางท่ี สํ าคัญ  อาทิ  การบริห ารจั ดการคน เก ง  (Talent 

Management) ก า ร คั ด ก ร อ ง  ( Screening) ก า ร คั ด เ ลื อ ก 

(Selection) เพ่ือใหเกิดกลุมคนเกง (Talent Pool) ท่ีมีคุณภาพ

ภายในองคกร  

- ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 

Management) ตลอดท้ังกระบวนการ ตั้งแต การระบุองคความรูท่ี

มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคตขององคกร 

การจัดเก็บองคความรูท่ีเกิดข้ึน 

(NETP) ร วม ระหว าง  3  การ

ไฟฟา และการสรางผลิตภัณฑ 

บริการ หรือกระบวนการใหมท่ี

ไดจากการทํานวัตกรรม อยูใน

ระดับ 5 (ดีมาก) 

สงเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือการ

ขับเคลื่อนองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ (Digital 

Transformation) 

- มุงเนนในการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือ “พลิกองคกรในการเปน Digital Utility” เพ่ือ

ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น อ ง ค ก ร อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Digital 

Transformation) โดยมีการปรับปรุงประเด็นใน 3 ประเด็นสําคัญ 

คือ บริการดิจิทัล (Digital Service) กระบวนการทํางานดิจิทัลท่ี

เปน เลิศ  (Digital Operational Excellence) และธุรกิจดิจิ ทัล 

(Digital Business) ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง

ฐานขอมูลขององคกรเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหและการบริหาร

จั ด ก า ร  (Data Driven Execution) อ า ทิ  ก า ร พั ฒ น า ขี ด

ความสามารถดานระบบงานและขอมูล โดยมีการบริหารและจัดการ

ขอมูลจํานวนมาก ท้ังขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในฐานขอมูล และขอมูลท่ียัง

ไมมีระบบจัดการ (Unstructured Data) และมีการวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกเพ่ือนําไปใชตอยอดให เกิดผล  (Big Data & Analytics) 

รวมถึงการบูรณาการขอมูลขององคกรท้ังหมดท่ีกระจัดกระจายอยู

ยก
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

ในหลายหนวยงานใหเปนระบบเพ่ือยกระดบัคุณภาพงานบริการและ

การบริหารของ PEA  

- พัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลภายในองคกรใหมีประสทิธิภาพ เกิด

การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางอัตโนมัติ และขยายผลถึงการเช่ือมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงาน การพัฒนาระบบการใหบริการให

ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของลูกคาภายใน

องคกร/พนักงาน และลูกคา/ผู ใชไฟ ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

แมนยําและเปนไปในเชิงรุก  

- สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมี

มาตรฐาน มีความปลอดภัย เช่ือถือได และท่ัวถึง ตลอดจนการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน จากรูปแบบองคกรท่ีขับเคลื่อนดวย

ธุรกิจ (Business Driven Organization) ซึ่งมุงเนนในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยเทคโนโลยีจะเปนสวนสนับสนุนในการดําเนินงานของ

องคกร ไปสู “การผสมผสานการทํางานรวมกัน ระหวางองคกรท่ี

ขับเคลื่อนดวยธุรกิจและองคกรท่ีขับเคลื่อนดวยดิจิทัล (Digital 

Driven Organization)” กล าวคือ  มุ งเน นการทํ างานรวม กัน

ระหวาง หนวยงานดานปฏิบัติการ (Operations) และเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Technology Digital) รวมถึงยุทธศาสตรและทิศทางการ

ดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางและแนวโนมของ

เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน (Digital technology trend) 

ยก
ร่าง
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

เสรมิสรางความมั่นคง

ปลอดภัยและมี

เสถียรภาพของเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Sustainable 

and Secured Digital 

Technology) 

- มุงเนนการสรางความมั่นคงปลอดภัย และความเช่ือมั่นในการ

ดําเนินงานดวยเทคโนโลยีดิจทัิลใหกับผูมีสวนไดสวนเสยีทุกภาคสวน 

ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีชวยขับเคลื่อนองคกรสู Digital Utility โดย

จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุมครองความเปน

สวนตัวและขอมูลสวนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัย (Cyber Security) เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการสื่อสาร 

และการทําธุรกรรมตาง ๆ ทางออนไลน (อาทิ ระบบการชําระ

คาบริการ มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานในการคุมครอง

สิทธิสวนบุคคล การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ) และ

รองรับการเติบโตของการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  

- กําหนดมาตรการการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอรท่ี

เหมาะสมและสอดคลองตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกปอง

โค รงส ร า ง พ้ื น ฐาน ท่ี มี ค วาม จํ า เป น อ ย า งยิ่ งย วด  (Critical 

Infrastructure) เชน ระบบ SCADA เปนตน  

- ส งเสริมและ พัฒ นาการบริห ารจั ดการเทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลสู

มาตรฐานสากลท้ังดานปฏิบัติการ และดานบริหารจัดการและ

บริการ โดยมุงท่ีการพัฒนาและสงเสริมหลักธรรมภิบาลทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใชอยางจริงจัง 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางดาน 

Digital Technology ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม

มาตรฐานสากล และสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ

องคกรอยางแทจริง 

ยก
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เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

สงเสริมและสรางความ

รวมมือในการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมในการ

พัฒนาธุรกิจหลัก และ

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

- มุงเนนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพท้ัง

กระบวนการ (Process) และผลงานทางดานนวัตกรรม (Output) 

ซึ่งงานนวัตกรรมจะมุงเนนการเสริมสรางระบบไฟฟาใหมีความ

มั่นคงมีประสิทธิภาพ และทันสมัย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบริการลูกคา รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญขององคกร 

ใหมีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีกําลังเปลี่ยนไป  

- สรางนวัตกรรมใหม ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา และ/หรือ

เปนโอกาสทางการตลาด ในการทําธุรกิจใหม ๆ ของ PEA  

- สรางความรวมมือกับองคกร สถาบัน หนวยงานวิจัยอ่ืน ๆ ท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และแลกเปลี่ยนการใชทรัพยากร

หรือองคความรูระหวางกัน ตลอดจนจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และ

นวัตกรรมของ PEA สงเสริมการสรางนวัตกรรมและขยายผลการใช

งานอยางเปนระบบ เพ่ือสรางการเรียนรู นวัตกรรม และสนับสนุน

การดําเนินงานขององคกรใหมีผลิตภาพ (Productivity) ท่ีสูงข้ึน 

- สงเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใชประโยชน เพ่ือการคัดกรอง

งานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ออกสูเชิงพาณิชยในระยะยาว 

(Commercialized) 

 

 

 

 

 

ยก
ร่าง



62 
 

- Digital Business สรางโอกาสทางธุรกิจและรูปแบบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต [103-2] [103-3] 

 

 

(SDGs ขอท่ี 7.1, 7.2, 7.3, 7.a, 7.b, 9.1, 17.17) 

เปาหมายองคกร ยุทธศาสตรของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอยางแผนงานท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน 

การบริหารจัดการธุรกิจ

เก่ียวเน่ืองเพ่ือความยั่งยืน 

แสวงหาโอกาสในการ

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

- สงเสริมการลงทุน/รวมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพ่ือปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟา โดยมุงเนนสงเสริมการลงทุน และ

สรางความรวมมือกับพันธมิตร ในการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

รวมถึงจัดทํา Business Model สําหรับผลิตภัณฑและบริการท่ีมี

ความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ (Potential Business) และมุงเนนการ

สงเสริมการลงทุน และใชประโยชนความรวมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจ

อนุรักษพลังงาน และพลังงานทดแทน โดยดําเนินการ/รวมลงทุนใน

การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพ่ือเปนพลังงานทางเลือก

รูปแบบใหมท่ีจะชวยลดการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ตามนโยบายรัฐบาล 

และเปนตนทางของแหลงพลังงานสะอาด (Green Investment) 

รวมถึงชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเปนสาเหตุภาวะโลกรอน 

- ปรับโครงสรางองคกรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพ่ือรองรับการ

ดําเนินงานธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง การวิเคราะห ถึงโครงสรางการ

บริหารงาน การกําหนดกลยุทธ และการกํากับดูแลระหวาง PEA 

และบริษัทในเครือเพ่ือรองรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองขององคกร  

- ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือรองรับการดําเนินงานใน

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึงการดําเนินงานของบริษัทในเครือใหมีความ

เหมาะสมรองรับการดําเนินธุรกิจของ PEA ในอนาคต 

- สงเสริมการลงทุน และใช

ประโยชนความรวมมือ 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

- สงเสริมการลงทุน และใช

ประโยชนความรวมมือ 

เ พ่ื อ พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ด า น

อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง าน แ ล ะ

พลังงานทดแทน 

- Change Management 

- ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ เพ่ือรองรับการ

ดํ า เ นิ น ง า น ใน ธุ ร กิ จ

เก่ียวเน่ือง รวมถึงกํากับ

การดําเนินงานของบริษัท

ใน เค รื อ  เ พ่ื อ ให เ กิ ด 

Synergy 

- ค ว า ม สํ า เร็ จ ข อ งแ ผ น ก า ร

ดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง อยูท่ี

รอยละ 10 

- ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ของบริษัทในเครือ อยูท่ีรอยละ 

100 

- ค ว าม สํ า เร็ จ ข อ งก า ร ป รั บ

โครงสรางองคกรหรือจัดตั้ ง

บริษัทในเครือเพ่ือรองรับการ

ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อยู ท่ี

รอยละ 100 

- ความสําเร็จของการจัดทําหรือ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ หลักเกณฑตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกองค กร 

รวมถึงเพ่ือรองรับการดําเนิน

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง อยูในระดับ 5 

(ดีมาก) 
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PEA และการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

1. ระบบไฟฟาท่ีเปนเลิศ สรางเศรษฐกิจท่ัวไทย  

ปฏิรูปกระบวนการทํางานใหทันสมัย 

1.1 การบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีความเพียงพอ ท่ัวถึง มั่นคงในอนาคต (Availability and reliability) 

[103-2] [103-3] [EU6] 

ปจจุบันไฟฟาเปนปจจัยสําคัญหน่ึงสาํหรับการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนตัวแปรสําคัญในการเพ่ิมผลผลิต

ท้ังเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย รวมถึงการกระจายรายได และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน

ดานการผลิต และการขายสินคา ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากพยากรณความ

ตองการใชไฟฟากรณีฐานในชวง 5 ปแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 จะมี

ความตองการใชไฟฟาประมาณ 151,347 ลานหนวย ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดประมาณ 23,808 เมกะวัตต 

และจํานวนผูใชไฟฟาประมาณ 21.62 ลานราย โดยมีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 2.97, 5.19 และ 

2.58 ตามลําดับ 

ในฐานะท่ี PEA เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนาท่ีบริการจําหนายไฟฟาแกประชาชนใน

สวนภูมิภาคทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย รวมท้ังสิ้น 74 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ

จังหวัดสมุทรปราการ อีกท้ังรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small  

Power  Producer : VSPP) เขามาในโครงขายของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาสําหรับท่ีอยูอาศัย (Solar PV Rooftop) และโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย

บนพ้ืนดิน (Solar Farm) ตามนโยบายรัฐบาล PEA จึงมีความมุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ

ควบคูกับการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง ท้ังดานคุณภาพและบริการ มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดานธุรกิจพลังงาน

ไฟฟา ตอบสนองความคาดหวังของลูกคา รวมสรางคุณคาสูสังคมและสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขับเคลื่อนองคกรไปสู PEA Digital Utility 

โดย PEA ไดดําเนินการอยางเปนระบบครอบคลุม ตั้งแต การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค นโยบายรัฐบาลและหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอการดําเนินงานของ PEA อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 

นโยบาย Energy 4.0 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative 

Energy Development Plan: AEDP) และ แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2558-2579) รวมท้ังความคาดหวังท่ีสูงข้ึนของลูกคา ท้ังดานเสถียรภาพโครงขายไฟฟา และบริการตาง ๆ  

ท้ังน้ีเน่ืองจากมี Disruptive Technology เกิดข้ึน โดยมีภาพสะทอนจากการเปลี่ยนแปลงใน 3 ดานหลัก 

ดังน้ี 

- Electrification : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพลังงานในภาคขนสง การผลิตความรอนจะเปลี่ยนจาก

การใชเช้ือเพลิง fossil เปนการใชพลังงานไฟฟา อาทิ วิวัฒนาการของเทคโนโลยียานยนตไฟฟา (EV) สถานี

ชารจไฟฟา (Charging Station) แหลงกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และปมความรอน (Heat Pump) 

- Decentralization : ระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนยเพ่ิมมากข้ึน อาทิ โรงไฟฟาชุมชุน (Community 

Power Plant)  อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาท่ีจะเปลี่ยนไปจากผูซื้อไฟฟามาเปน Prosumer (ท้ังผูซื้อ และผูขาย

ไฟฟา) การซื้อขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading) ระหวางลูกคาดวยกันเอง (Peer to Peer Commerce) 

และ Micro Grid 
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- Digitalization : มี การประยุ กต ใช เทค โน โลยีดิ จิ ทั ล ใน ระบบไฟฟ ามาก ข้ึน  อาทิ  Real time 

communication and Operation system, Smart Meter, Smart Sensor,  Automation system 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) Machine Learning รวมถึงการใชระบบรวมรวมและ

วิเคราะหขอมูล Big Data, Data analytics ท่ีมีสวนในการพัฒนาการใหบริการในดานตาง ๆ ทําใหรูปแบบการ

ใหบริการ และการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  

โดย PEA ไดนําปจจัยขางตนมากําหนดยุทธศาสตร ซึ่งมีการทบทวนเปนประจําทุกป หรือทุกครั้งท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ สงผลใหยุทธศาสตร แผนงาน หรือโครงการมีความทันสมัยและสอดคลองกับบริบท

การดําเนินธุรกิจไฟฟาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงถือเปนหัวใจสําคัญท่ีชวยใหองคกรสามารถใหบริการจําหนายไฟฟาให

ประชาชนไดอยางยั่งยืน 

PEA ไดดําเนินการบริหารระบบจําหนายไฟฟาภายใตโครงการหรือแผนงานท่ีสําคัญมากมายภายใต

ยุทธศาสตรองคกร เพ่ือใหมั่นใจวาระบบไฟฟามีความมั่นคง เช่ือถือได มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ 

รองรับการขยายตัวของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ียุทธศาสตรของประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว นอกจากน้ี ยังมุงพัฒนาระบบโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ หรือ PEA Smart Grid ท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเขามาตรวจวัดและควบคุมระบบ

โครงขายไฟฟาและทําใหเปนระบบอัตโนมัติมากยิ่งข้ึน โดยจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบไฟฟาในรูปแบบ

ใหมเพ่ือรองรับพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีการบริหารจัดการการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงทุก

กิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟาเขาดวยกัน และรองรับกับโครงสรางของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจํานวน 2 แผนงาน 16 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบ

สายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 โครงการพัฒนาระบบสายสงและจําหนาย ระยะท่ี 1 และแผนงานพัฒนาศูนย

วิเคราะหและแกปญหาไฟฟาขัดของ เปนตน โดยใชวงเงินลงทุนท้ังสิน 169,740.74 ลานบาท พรอมท้ังโครงการ

หรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต (คาดวาจะลงทุนใน 3 ปขางหนา) จํานวน 3 แผนงาน 6 โครงการ อาทิ 

โครงการกอสรางสายเคเบิลใตนํ้า 115 กิโลโวลต เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจายไฟไปยังเกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนายระยะท่ี 2 และแผนงานพัฒนาระบบบริหารสินทรัพยระบบ

ไฟฟา เปนตน โดยใชวงเงินลงทุนท้ังสิน 110,997.00 ลานบาท 

 

การวางแผนการลงทุน 

 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และคํานึงถึงการรองรับความตองการไฟฟาในอนาคตอยาง

ตอเน่ือง รวมท้ังสถานะทางการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงไดกําหนดแผนการลงทุนในแผนตอเน่ือง ตามกรอบแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังน้ี 
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและ

สถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 1 

เพ่ือรองรับความ

ตองการใชไฟฟาท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

กิจการอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ 

 

กอสรางสายสง และสถานีไฟฟาในเขต

ภาคเหนือ  ครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 จังหวัด  

7,060 1. กอสรางสายสง 115 กิโลโวลต จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  

2. กอสรางสถานีไฟฟา 115-22 กิโลโวลต จํานวน 19 แหง 

- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 1,175 เมกะโวลตแอมแปร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 69.59% 

2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและ

สถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 2 

กอสรางสายสงและสถานีไฟฟาในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 19 จังหวัด 

4,540 - กอสรางสายสง 115 กิโลโวลต จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  

- กอสรางสถานีไฟฟา 115-22 กิโลโวลต จํานวน 19 แหง 

- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 1,175 เมกะโวลตแอมแปร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 44.54% 

3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและ

สถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 3 

กอสรางสายสงและสถานีไฟฟาในเขต

ภาคกลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 จังหวัด 

15,085 - กอสรางสายสง 115 กิโลโวลต จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  

- กอสรางสถานีไฟฟา 115-22 กิโลโวลต จํานวน 19 แหง 

- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 1,175 เมกะโวลตแอมแปร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 59.40% 

4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและ

สถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 4 

กอสรางสายสงและสถานีไฟฟาในเขต

ภาคใต ครอบคลุมพ้ืนท่ี 18 จังหวัด 

4,485 - กอสรางสายสง 115 กิโลโวลต จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  

- กอสรางสถานีไฟฟา 115-22 กิโลโวลต จํานวน 19 แหง 

- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 1,175 เมกะโวลตแอมแปร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 56.77% 

5. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริม

ระบบจําหนาย ระยะท่ี 7 

เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถและ

ความเพียงพอในการ

จายไฟฟาสายเมน

เพ่ือรองรับความ

ตองการใชไฟฟาท่ี

เพ่ิมข้ึน 

กอสรางปรับปรุงเสริมระบบจําหนาย

สายเมนในเขตสถานีไฟฟาตาง ๆ ท่ัว

ประเทศ จํานวน 496 แหง ใหมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

17,270 - กอสรางระบบจําหนายแรงสูงสายเมน จํานวน14,430 วงจร-

กิโลเมตร 

- ติดตั้งหมอแปลงในระบบจาํหนาย จํานวน271,250 กิโลโวลต

แอมแปร 

- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 1,365 วงจร-กิโลเมตร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 100% 

6. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือไดของ

ระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 

เพ่ือเพ่ิมความมั่นคง

และความเช่ือถือได

ติดตั้งอุปกรณท่ีมีคณุภาพมาตรฐานสูง 

ปรับปรุงเช่ือมโยงระบบไฟฟาสถานี

15,155 - ปรับปรุงระบบจําหนายเดมิเปนสายชนิดหุมฉนวน จํานวน 

4,970 วงจร-กิโลเมตร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 78.00% 
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

ของระบบสงและ

จําหนายไฟฟา ใน

พ้ืนท่ีธุรกิจ 

อุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม 

ไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ และกอสราง

สถานีไฟฟาลานไก 

- ปรับปรุงระบบจําหนายเปนเคเบิลใตดิน จํานวน 101 วงจร-

กิโลเมตร 

- กอสรางสายสงระบบ จํานวน 115 กิโลโวลต พรอมกอสราง 

Incoming Bay ตอจากสถานีไฟฟาของ การไฟฟาฝายผลติ 

หรือสถานีไฟฟาของ การไฟฟาสวนภูมิภาค จาํนวน 194 

วงจร-กิโลเมตร 

- ปรับปรุงสถานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 23 แหง 

7. โครงการขยายเขตไฟฟาให

บานเรือนราษฎรรายใหม 

เพ่ือขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาให

บานเรอืนราษฎรราย

ใหมท่ียังไมมไีฟฟาใช

ตามนโยบาย ของ

ทางรัฐบาล 

กอสรางระบบจําหนายแรงสูง, ระบบ

จําหนายแรงต่าํ, ติดตั้งหมอแปลง และ

ติดตั้งมิเตอร 

3,687 - กอสรางระบบจําหนายใหบานเรือนราษฎรรายใหม จาํนวน 

131,629 ครัวเรือน 

- กอสรางระบบจําหนายแรงสูง จํานวน 2,300 วงจร-กิโลเมตร 

- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 10,770 วงจร-

กิโลเมตร 

- ติดตั้งหมอแปลง จํานวน 90,300 กิโลโวลตแอมแปร 

ดําเนินการแลวท้ังสิ้น 

130,054 ครัวเรือน คิด

เปน 102.74%  

8. โครงการขยายเขตระบบไฟฟาให

ครัวเรือนหางไกล 

เพ่ือขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาให

ครัวเรือนราษฎรท่ี

หางไกล ไดมไีฟฟา

ใชครบทุกหลังคา

เรือนตามนโยบาย

รัฐบาล 

  

กอสรางระบบจําหนายแรงสูง, ระบบ

จําหนายแรงต่าํ, ติดตั้งหมอแปลง และ

ติดตั้งมิเตอร 

1,215 - กอสรางระบบจําหนายใหครัวเรือนหางไกล จํานวน 11,602 

ครัวเรือน 

- กอสรางระบบจําหนายแรงสูง จํานวน 1,236 วงจร-กิโลเมตร 

- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 1,919 วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้งหมอแปลง จํานวน 36,350 กิโลโวลตแอมแปร 

ดําเนินการแลวท้ังสิ้น 

9,186 ครัวเรือน คิดเปน 

97.03% 
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยสั่ง

การจายไฟ 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบ

ศูนยสั่งการจายไฟ

ท้ัง 12 แหง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ

การบริหารจัดการ

โครงขายสื่อสาร 

ปรับปรุง Hardware และ Software 

ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

หลักการโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ  

4,530 - ปรับปรุงประสิทธิภาพ Hardware และ Software ภายใน

ศูนยสั่งการจายไฟฟาเขตท้ัง 12 แหง และศูนยสวนกลาง 

จํานวน 13 แหง 

- ติดตั้งอุปกรณชุดควบคุมระยะไกล (Feeder Remote 

Terminal Unit: FRTU) จํานวน 4,570 ชุด 

- ติดตั้ง MAR Remote จํานวน 5,370 ชุด 

- ติดตั้ง MAR Mates Radio จํานวน 200 ชุด 

- ติดตั้ง CCTV ท่ีสถานีไฟฟา Unmanned จาํนวน 400 แหง 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีไฟฟาใหรองรับ มาตรฐาน IEC 

61850 จํานวน 20 แหงกอสรางอาคารศูนยขอมลู Data 

Center จํานวน 1 แหง 

- ติดตั้งระบบศูนยควบคมุเครือขายสื่อสาร (NOC) จํานวน 1 

แหง 

ผลความคืบหนา

โครงการ 22.63% 

10. โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมือง

พัทยา จ.ชลบุร ี

เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี

และทดสอบการ

ออกแบบ และการ

ใชงานระบบ

โครงขายไฟฟา

อัจฉริยะในดาน  

ตาง ๆ   

พัฒนาและตดิตั้งอุปกรณสาหรับ

โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

1,069 - ติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meter) จํานวน 

116,308 เครื่อง 

- ติดตั้งระบบแกไขปญหาไฟฟาขัดของอัจฉริยะ จํานวน 1 

ระบบ 

- ติดตั้งระบบสถานีไฟฟาอัตโนมัติ (Substation 

Automation) จํานวน 3 แหง  

- ติดตั้งระบบระบบเช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Integration System) จํานวน 1 ระบบ 

อยูระหวางประกวดราคา

จางเหมา  

ผ ล ค ว า ม คื บ ห น า

โครงการ 27.35% 

ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

11. โครงการพัฒนาระบบสงและ

จําหนาย ระยะท่ี 1 

พัฒนาระบบไฟฟา

ใหสามารถรองรับ

ความตองการใช

ไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนได

อยางเพียงพอเพ่ิม

ความมั่นคงและ

ความเช่ือถือ 

พัฒนาระบบไฟฟา กอสรางสถานีไฟฟา 

ติดตั้ง เปลี่ยนหมอแปลง และอุปกรณ

ไฟฟาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบจําหนาย

ไฟฟาใน พ้ืนท่ีสําคัญ 

62,679 - กอสรางสถานีไฟฟา/สถานีลานไก จํานวน 72 แหง 

- ปรับปรุงสถานีไฟฟาเดมิ จํานวน 18 แหง 

- กอสรางสายสง/ลูปไลน 115 กิโลโวลต จํานวน 1,598 วงจร-

กิโลเมตร 

- เพ่ิม/เปลี่ยน หมอแปลง กําลัง 1,475 เมกะโวลตแอมแปร 

- จัดซื้อท่ีดินกอสรางสถานีไฟฟาในแผนฯถัดไป จํานวน 54 

แหง 

- กอสรางระบบจําหนายแรงสูง 22/33 กิโลโวลต จํานวน 

7,787 วงจร-กิโลเมตร 

- ปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูง 22/33 กิโลโวลต จํานวน 

9,685 วงจร-กิโลเมตร 

- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 3,353 วงจร-กิโลเมตร 

- ปรับปรุงระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 8,777 วงจร-

กิโลเมตร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 7.45% 

12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือ

รองรับการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะแรก (จ.ตาก, จ.สระแกว, 

จ.ตราด, จ.มุกดาหาร, จ.สงขลา และ                    

จ.หนองคาย) 

เพ่ือเปนการ

สนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลในการ

จัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

ระยะแรก 

กอสรางสถานีไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา

แรงดัน 115 กิโลโวลต ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาแรงดัน 22, 33 กิโลโวลต

ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา 380/220 

โวลต และตดิตั้งหมอแปลงระบบ

จําหนาย 

3,140 - กอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม 6 แหง 

- เพ่ิมหมอแปลงสถานีไฟฟาแหงเดมิ จํานวน 1 แหง 

- กอสรางสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต จํานวน148 วงจร-

กิโลเมตร 

- กอสรางระบบจําหนายไฟฟาแรงสงู 22 กิโลโวลต จํานวน 

323 วงจร-กิโลเมตร 

- กอสรางระบบจําหนายไฟฟาแรงสงู 33 กิโลโวลต จํานวน 64 

ผลความคืบหนา

โครงการ 15.49% 

ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้งหมอแปลงจําหนาย จาํนวน 36,830 กิโลโวลตแอมแปร 

- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 787 วงจร-กิโลเมตร 

13. โครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ี

ทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 

เพ่ือจัดหาบริการ

ไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากิน

ทางการเกษตร เปน

การสนับสนุนการ

ประกอบอาชีพของ

เกษตรกรใหสามารถ

ใชไฟฟาเปนปจจัย

การผลิตทาง

การเกษตร 

กอสรางระบบจําหนายแรงสูง, ระบบ

จําหนายแรงต่าํ, ติดตั้งหมอแปลง และ

ติดตั้งมิเตอร 

2,030 - -กอสรางระบบจําหนาย จํานวน40,600 ครัวเรือน 

- กอสรางระบบจําหนายแรงสูง จํานวน 2,500 วงจร-กิโลเมตร 

- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 3,800 วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้งหมอแปลง จํานวน 2,200 กิโลโวลตแอมแปร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 101.09% 

14. โครงการพัฒนาระบบไฟฟาใน

เมืองใหญ ระยะท่ี 1 

เพ่ือเพ่ิมความมั่นคง

เช่ือถือไดของระบบ

ไฟฟา ลดปญหาและ

อุปสรรคดาน

ปฏิบัติการ

บํารุงรักษา และ

ความปลอดภัย 

กอสรางและปรับปรุงระบบไฟฟาพรอม

ท้ังติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี

โครงการ 

11,670 - กอสรางสถานีไฟฟา 115/22 กิโลโวลตหรือ 33 กิโลโวลต 

จํานวน 4 แหง 

- กอสรางสายสง 115 กิโลโวลต (สายเหนือดิน และใตดิน) 

จํานวน 56 วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้งสายเคเบิลใตดิน จํานวน 119 วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้งระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 771 วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้ง Unit Substation 22/33 กิโลโวลต – 400/230 โวลต 

จํานวน 278 ชุด 

- กอสรางระบบจําหนายเหนือดิน จาํนวน 460 วงจร-กิโลเมตร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 3.36% ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

15. โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบ

โครงขายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 

ท่ี อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 

เพ่ือจัดหาแหลง

พลังงานใหกับพ้ืนท่ี

หางไกลและมี

พลังงานไมเพียงพอ 

ซึ่งเปนการลดการ

ลงทุนสําหรับการ

จัดการโหลดสูงสดุ 

ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และระบบ 

Micro-Grid 

265 - ติดตั้งโหลดเบรคสวิตชพรอมระบบอุปกรณปองกัน  จํานวน 

13 ชุด 

- กอสรางอาคารควบคุมพรอมติดตัง้ระบบ Micro Grid 

จํานวน 1 ระบบ 

- ติดตั้งระบบ Battery Energy Storage 3 เมกะวัตต/1.5   

เมกะวัตตตอช่ัวโมง  จํานวน 1 ระบบ 

ผลความคืบหนา

โครงการ 45.10% 

16. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศ

ระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 

พัฒนาระบบภมูิ

สารสนเทศระบบ

ไฟฟาใหครอบคลมุ

ผูใชงานท่ัวประเทศ 

มีความมั่นคงและ

ปลอดภัยของระบบ 

ปรับปรุงและออกแบบ Data Model 

ใหสนับสนุนการทางานดานตาง ๆ 

เช่ือมโยงไปยังระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 

จัดหาอุปกรณระบบคอมพิวเตอร

ฮารดแวรและซอฟตแวร การไฟฟา ท่ัว

ประเทศ 

2,090 - ติดตั้ง Main site พรอม GIS Software จํานวน 1 ระบบ 

- ติดตั้ง Disaster Recovery Site พรอม GIS Software  

จํานวน 1 ระบบ 

- พัฒนาโปรแกรมประยุกต GIS จํานวน 1 ระบบ 

- ติดตั้งคอมพิวเตอร สํานักงาน การไฟฟา ตาง ๆ จํานวน 

2,497 เครื่อง 

อยูระหวางการสงมอบ 

เครื่องคอมพิวเตอร 

พรอมติดตั้งซอฟตแวร 

และสวนเก่ียวของ 

17. แผนระยะยาวกอสรางเคเบิลใตดิน   2,350  อยูระหวางดําเนินการ 

18. แผนงานพัฒนาศูนยวิเคราะหและ

แกปญหาไฟฟาขัดของ  

เพ่ือพัฒนาศูนยสั่ง

การแกไฟฟาขัดของ

ใหมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลมุพ้ืนท่ี 12 

การไฟฟาเขตท่ัว

ประเทศ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปรับปรุง/กอสรางอาคาร จัดซื้ออุปกรณ

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และระบบนํา

ทางและติดตามรถแกไฟ 

22.44 

 

 ระยะท่ี 1 จํานวน 12 

แหง ดําเนินการแลว

เสร็จ       

128.30  ระยะท่ี 2 จํานวน 23 แหง 

แลวเสร็จ 22 แหง            

705 - ปรับปรุง/กอสรางอาคาร จํานวน 145 แหง 

- จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 120 ชุด 

ระยะท่ี 3 จํานวน 144 

แหง แลวเสรจ็  27 แหง                 

ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

ปฏิบัติงาน และ

คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของพนักงาน

แกไฟ 

 

- จัดซื้ออุปกรณนําทางและระบบติดตามรถแกไฟ จํานวน 72 

ชุด 

- จัดซื้อ Server และอุปกรณ Web/Map & Tracking Server 

and Database จํานวน 1 ชุด 

- ซอฟตแวร และโปรแกรมประยุกตสําหรับศูนยสั่งการแกไฟฟา

ขัดของ จํานวน 15 ชุด 

19. โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือ

รองรับการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะท่ี 2 (จ.เชียงราย,         

จ.นราธิวาส, จ.นครพนม และ         

จ.กาญจนบุรี) 

พัฒนาระบบไฟฟา 

โดยกอสรางสถานี

ไฟฟา ระบบสายสง

ไฟฟาแรงดัน 115 

กิโลโวลตขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟา

แรงดัน 22, 33 กิโล

โวลต เพ่ือให

สามารถจายไฟฟา

อยางเพียงพอและมี

ความมั่นคงเช่ือถือได  

กอสรางสถานีไฟฟา จํานวน 4 แหง 

ติดตั้งหมอแปลงเพ่ิมท่ีสถานีไฟฟาเดิม 

จํานวน 4 แหง กอสรางสายสงระดับ

แรงดัน 115 กิโลโวลตระยะทาง 130 

วงจร-กิโลเมตร และ กอสรางระบบ

จําหนายไฟฟาระดับแรงดัน 22, 33 

กิโลโวลตระยะทาง 939 วงจร-

กิโลเมตร รวมท้ังติดตั้งหมอแปลง

จําหนาย และกอสรางระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ํา 

4,000 - กอสรางสถานีไฟฟา 

1.1) สถานีไฟฟา 115-22/33 กิโลโวลต จํานวน 1 แหง 

1.2) ติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง กําลัง 200 เมกะวัตตแอมแปร 

- เพ่ิม/เปลี่ยนหมอแปลงท่ีสถานีไฟฟา กําลัง 200 เมกะวัตต

แอมแปร  

- กอสราง/ปรับปรุงสายสง 115 กิโลโวลต จํานวน 150 วงจร-

กิโลเมตร 

- งานติดตั้งหมอแปลงจําหนาย จํานวน 38,560 กิโลโวลต

แอมแปร  

ผลความคืบหนา

โครงการ 3.85% 

20. โครงการขยายเขตระบบไฟฟาให

บานเรือนราษฎรรายใหม ระยะท่ี 2 

เพ่ือขยายเขตระบบ

ไฟฟาใหครัวเรือน

รายใหมไดมไีฟฟาใช

อยางท่ัวถึงตาม

เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟาใหครัวเรอืน

รายใหมในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของการ

ไฟฟาสวนภมูิภาค (74 จังหวัด) ท่ัว

ประเทศ 

6,565 - จํานวน 141,960 ครัวเรือน 

- แรงสูง จํานวน 3,550 วงจร-กิโลเมตร 

- แรงต่ํา จํานวน 21,220 วงจร-กิโลเมตร 

- หมอแปลง จํานวน 156,530 กิโลโวลตแอมแปร 

ผลความคืบหนา

โครงการ 1.62% 

ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

นโยบายของรัฐบาล 

รวมงบประมาณโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 169,740.74 ลานบาท 

โครงการท่ีคาดวาจะลงทุนใน 3 ปขางหนา 

1. โครงการพัฒนาไฟฟาพลังนํ้าขนาด

เล็กของ การไฟฟาสวนภูมภิาค ท่ี

ประตรูะบายนํ้าของกรมชลประทาน 

(10 แหง ไดแก จ.ลําปาง, จ.เชียงใหม, 

จ.ระยอง (2 แหง), จ.สกลนคร,       

จ.เพชรบูรณ, จ.สงขลา และ จ.ตราด 

(3 แหง)) 

เพ่ือสงเสริมการผลิต

กระแสไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนท่ี

สะอาด ทดแทนการ

ใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 

และชวยลดการเกิด

ภาวะโลกรอน 

ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้า

แบบพลังงานศักย จํานวน 10 แหง 

และผลิตติดตั้งโครงการนํารองผลติ

ไฟฟาพลังนํ้าแบบพลังงานจลน 

807.97 - พลังงานศักย จํานวน 10 แหง 

- พลังงานจลน จํานวน  2 แหง 

- ท่ีปรึกษาศึกษาความ

เปนไปไดของการ

ดําเนินการแลว พบวามี

พ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ

ดําเนินการได 2 แหง คือ 

บริเวณเข่ือนก่ิวลม จ.

ลําปาง และเข่ือนแมกวง 

จ.เชียงใหม  

- อยูระหวางขออนุญาต

กรมชลประทาน 

2. โครงการกอสรางสายเคเบิลใตนํ้า 

115 กิโลโวลต เพ่ือทดแทนและเพ่ิม

ความสามารถในการจายไฟไปยัง

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

เพ่ือทดแทนการ

จายไฟของสาย

เคเบิลใตนํ้าระบบ 

33 กิโลโวลต ท่ีมี

อายุการใชงานครบ 

30 ป ในป 2560 

และสายเคเบิลใตนํ้า 

ระบบ 115 กิโล

กอสรางสายเคเบิลใตนํ้าระบบแรงดัน 

115 กิโลโวลตจากสถานีไฟฟาขนอม ไป

ยังสถานีไฟฟา เกาะสมยุ 1  

2,130 - สายเคเบิลใตนํ้า 115 กิโลโวลต ขนาด 500 ตารางมิลลเิมตร 

จํานวน 26 วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้งเครื่องตรวจจับความรอนดวยแสงเลเซอร (Distributed 

Temperature Sensing) จํานวน 1 ชุด 

- ติดตั้ง Synchronous closing Breaker จํานวน 1 ชุด 

- ติดตั้ง Bay ท่ีสถานีไฟฟาเกาะสมุย 1 เพ่ิม จํานวน 3 ชุด 

อยูระหวางนําเสนอขอ

อนุมัติ คณะรัฐมนตร ียก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

โวลต ชนิด Oil 

Filled ท่ีชารุด 

เพ่ือใหสามารถ

รองรับความตองการ

ใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน่ือง  

3. โครงการพัฒนาระบบสงและ

จําหนายระยะท่ี 2 

เพ่ือใหสามารถจาย

ไฟฟาไดอยาง

เพียงพอ มีความ

มั่นคงเช่ือถือได

สามารถรองรับความ

ตองการไฟฟาท่ี

เพ่ิมข้ึน ลดปญหา

การปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา ลด

หนวยสูญเสียใน

ระบบจําหนาย  

พัฒนาระบบไฟฟาและกอสรางสถานี

ไฟฟาท่ัวประเทศ 

77,620 - กอสรางสถานีไฟฟา/สถานีลานไก จํานวน 62 แหง 

- เพ่ิมหมอแปลงท่ีสถานีไฟฟาเดมิ จํานวน 19 แหง 

- กอสราง/ปรับปรุง ระบบสายสง 115 กิโลโวลต จํานวน 43 

วงจร-กิโลเมตร  

- กอสราง/ปรับปรุง ระบบจําหนาย 22/33 กิโลโวลต จาํนวน 

1,726 วงจร-กิโลเมตร 

นําเสนอ ผูวาการ เพ่ือ

พิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการ การ

ไฟฟาสวนภมูิภาค 

เพ่ือใหความเห็นชอบ 

4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟา

ดวยพลังงานหมุนเวียนบนพ้ืนท่ีเกาะ

กูด เกาะหมาก จ.ตราด 

เพ่ือพัฒนารูปแบบ

การผลิตไฟฟาใน

พ้ืนท่ีหางไกลอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

พัฒนารูปแบบการผลติไฟฟาในพ้ืนท่ี

หางไกลและจดัหาแหลงพลังงานใหกับ

พ้ืนท่ีหางไกลท่ีมีพลังงานไมพอเพียง

พ้ืนท่ีในเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 

322 - ติดตั้งระบบผลติไฟฟาพลังแสงอาทิตย จํานวน 2 ชุด 

- ติดตั้งระบบผลติไฟฟาพลังนํ้า จํานวน 1 ชุด 

- ติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงาน จํานวน 1 ชุด 

- ติดตั้งระบบควบคุมสั่งการ จํานวน 1 ชุด 

หนวยงานท่ีเก่ียวของมี

ความเห็นใหเปลี่ยนพ้ืนท่ี

ดําเนินการซึ่งปจจุบันอยู

ระหวางนําเสนอขอความ

ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

จัดหาแหลงพลังงาน

ใหกับพ้ืนท่ีหางไกลท่ี

มีพลังงานไม

พอเพียง ซึ่งเปนการ

ลดการลงทุนสําหรับ

การจัดการโหลด

สูงสุด 

2 ภาคกลาง เกาะกูด เกาะหมาก จ.

ตราด 

เห็นชอบโครงการพัฒนา

ระบบไฟฟาแบบ

โครงขายไฟฟาขนาดเล็ก 

(Micro grid) บนพ้ืนท่ี

เกาะพะลวย จ.สรุาษฎร

ธานี ตอ ผูวาการการ

ไฟฟาสวนภมูิภาค 

5. แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟาใน

พ้ืนท่ีภาคใตจาก 33 กิโลโวลต เปน 22 

กิโลโวลต ระยะท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงความ

นาเช่ือถือของระบบ

ไฟฟา และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ 

ปรับเปลีย่นหมอแปลงและระบบ

จําหนาย 

1,065 - เปลี่ยนหมอแปลงไฟฟากําลัง จํานวน 16 ชุด 

- เปลี่ยนระบบจําหนาย 33 กิโลโวลต เปน 22 กิโลโวลต 

จํานวน 1050 วงจร-กิโลเมตร 

- เปลี่ยนหมอแปลงจําหนาย จํานวน 11,110 ชุด 

 

อยูระหวางพิจารณา

ความเหมาะสมในการ

ดําเนินแผนงานวาจะ

ดําเนินการปรับแรงดัน

หรือไม 

6. โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชน เพ่ือจัดหาแหลง

พลังงานใหกับพ้ืนท่ี

หางไกลท่ีมีพลังงาน

ไมเพียงพอ อีกท้ัง

เปนตนแบบในการ

รองรับการจายไฟ

แบบโครงขายไฟฟา

ขนาดเล็ก (Micro 

Grid) ในอนาคต

จัดหาแหลงพลังงานใหกับพ้ืนท่ีหางไกล

ท่ีมีพลังงานไมเพียงพอพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

300 - กอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเลก็มาก จํานวน 3 แหง อยูระหวางศึกษาความ

เหมาะสมโครงการ ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

ตอไป  
7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟาใหพ้ืนท่ี

เกาะตาง ๆ  

เพ่ือพัฒนาระบบ

ไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถ และ

ความมั่นคงในการ

จายไฟฟาเพ่ือรองรับ

ความตองการใช

ไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน ของ

เกาะตาง ๆ ซึ่งเปน

แหลงทองเท่ียว

สําคัญและมีอัตรา

การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจคอนขางสูง  

เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถ และความมั่นคงในการ

จายไฟฟา การไฟฟาสวนภมูิภาค เขต 2 

ภาคกลาง (จ.ชลบุร,ี จ.จันทบุรี), การ

ไฟฟาสวนภมูิภาค เขต1 ภาคใต 

(จ.ระนอง), การไฟฟาสวนภูมภิาค เขต 

2 ภาคใต (จ.สุราษฎรธานี, จ.ภูเก็ต, จ.

พังงา, จ.กระบ่ี), การไฟฟาสวนภูมภิาค 

เขต 3 ภาคใต (จ.สตูล) 

6,630 - ติดตั้งสายเคเบิลใตนํ้า จํานวน 176.90 วงจร-กิโลเมตร 

- ระบบจําหนายแรงสูง จํานวน 79.15 วงจร-กิโลเมตร 

- หมอแปลง 33/0.4 กิโลโวลต จํานวน 3,720 กิโลโวลต

แอมแปร 

- หมอแปลง 22/0.4 กิโลโวลต กําลัง 370 กิโลโวลตแอมแปร 

- ระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 64.70 วงจร-กิโลเมตร 

อยูระหวางศึกษาความ

เหมาะสมโครงการ 

8. โครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมือง

ใหญ ระยะท่ี 2 

กอสรางและ

ปรับปรุงระบบไฟฟา

พรอมท้ังติดตั้ง

อุปกรณเพ่ิมเติมใน

พ้ืนท่ีโครงการเพ่ือ

เพ่ิมความมั่นคงและ 

เช่ือถือไดของระบบ

ไฟฟา ลดปญหาและ

กอสรางและปรับปรุงระบบไฟฟา 

1) เทศบาลนครนครสวรรค 

2) เทศบาลนครขอนแกน 

3) เทศบาลเมืองหัวหิน 

4) เทศบาลนครภเูก็ต 

7,900 - กอสรางระบบจําหนาย 22/33 กิโลโวลต ใตดิน จํานวน 117 

วงจร-กิโลเมตร 

- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ําใตดิน จํานวน 789 วงจร-

กิโลเมตร 

- ปรับปรุงระบบจาํหนายแรงสูงเหนือดิน จํานวน 408 วงจร-

กิโลเมตร 

อยูระหวางศึกษาความ

เหมาะสมโครงการ ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

อุปสรรคดาน

ปฏิบัติการ

บํารุงรักษาและ

ความปลอดภัย 

9. โครงการเพ่ิมความสามารถในการ

จายไฟดวยสายเคเบิลใตนํ้าใหเกาะ 

ตาง ๆ ท่ีมีไฟฟาใชแลว 

พัฒนาระบบไฟฟา

เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถและ

ความมั่นคงใหการ

จายไฟฟาในพ้ืนท่ี

เกาะตาง ๆ ซึ่งเปน

แหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญและมีอัตรา

การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจคอนขางสูง  

พัฒนาระบบไฟฟา 

1) เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  

2) เกาะเสมด็ จ.ระยอง  

3) เกาะคอเขา จ.พังงา  

4) เกาะพีพีดอน จ.กระบ่ี 

2,165 - สายเคเบิลใตนํ้า ขนาด 120 และ 240 ตารางมิลลเิมตร 

จํานวน 62.50 วงจร-กิโลเมตร 

- กอสรางและปรับปรุงระบบจําหนาย 22-33 กิโลโวลต จํานวน 

35.00 วงจร-กิโลเมตร 

 

 

อยูระหวางศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

10. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบ

ไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี     

จ.พังงา) 

  221  อยูระหวางนําเสนอขอ

อนุมัติ คณะรัฐมนตรี 

11. แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา 

เปนการขยาย

ขอบเขตการ

ประยุกตใชงาน

เทคโนโลยี

ขยายขอบเขตการประยุกตใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(GIS) ในการบริหาร จดัการ และการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ระบบมี

1,340 - จัดทําขอมูลขอบเขตท่ีอยูอาศัย สามารถเช่ือมโยงกับระบบ

มิเตอรอัจฉริยะขอมลูทะเบียนราษฎร (HouseID) เพ่ือใหบริการ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว จํานวน 1 ระบบ 

-ปรับปรุง/พัฒนาระบบการใหบรกิารและงานวิเคราะหระบบ

อยูระหวางรวบรวมขอมลู

ระบบปจจุบันและศึกษา

แนวโนมของเทคโนโลยี

ระบบใหมเพ่ือจัดทํา

ยก
ร่าง
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

สารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร (GIS) ใน

การบริหาร จัดการ 

และการปฏิบัติงาน

ดาน ตาง ๆ 

เสถียรภาพ พรอมใชงานสอดคลองตาม

ยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมภิาค 

ไฟฟา จํานวน 1 ระบบ รายงานสรุปของแผนงาน

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

ภูมิสารสนเทศระบบ

ไฟฟา 

12. โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะ ระยะท่ี 1 

เพ่ือขยายผล และ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของระบบ

ไฟฟาอัจฉริยะ 

(Smart Grid)  

เทศบาลเมืองใหญ ตามแผนพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) ของภาครฐั ท้ัง 

4 ภูมิภาค และพ้ืนท่ีติดตั้งแหลงผูผลิต

ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 

6,630 -ระบบมิเตอรอัจฉรยิะ 

มิเตอรอัจฉริยะ จํานวน 739,000 เครื่อง 

-สถานีไฟฟาอัตโนมัติ จํานวน 8 แหง 

-ติดตั้งอุปกรณชุดควบคุมระยะไกล ประเภท Fast Switching 

จํานวน 56 ชุด 

อยูระหวางศึกษาความ

เหมาะสมโครงการ 

13. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร

อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใช ไฟราย

ใหญ 

เพ่ือขยายผล และ

ติดตั้งระบบมิเตอร

อัจฉริยะ สาํหรับผูใช

ไฟรายใหญให

ครอบคลมุ ท่ัว

ประเทศ 

ติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะตามจํานวน

ผูใชไฟรายใหญ ท่ียังไมไดตดิตั้งมิเตอร

อัจฉริยะ ในพ้ืนท่ีของ การไฟฟาสวน

ภูมิภาค ท้ัง 4 ภาค 

2,150 -ติดตั้งมิเตอรอัจรยิะ ประเภท TOU (Time of Use) – มิเตอร

อัจฉริยะ 3 เฟส 3 สาย 

มิเตอรอัจฉริยะ 3 เฟส 4 สาย จาํนวน 86,000 เครื่อง 

อยูระหวางนําเสนอขอ

อนุมัติโครงการจาก 

คณะรัฐมนตร ี

14. แผนงานพัฒนาโครงขายไฟฟา

ขนาดเล็กมาก ระยะท่ี 1 

เพ่ือขยายผล และ

พัฒนาระบบไฟฟา

แบบโครงขายไฟฟา

ขนาดเล็กมาก 

(Micro Grid) ใน

พัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟา

ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ในพ้ืน 

อ.เมอืง และ อ.แมสะเรยีง จ.

แมฮองสอน , 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

และ 4 อําเภอ จ.สงขลา 

1,100 -ปรับปรุงระบบไมโครกริด ท่ี อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 

จํานวน 1 ระบบ 

-ปรับปรุงระบบไมโครกริดใหสอดคลองกับโครงการสมารทกริด 

ของ การไฟฟาฝายผลติ ท่ี อ.เมือง จ.แมฮองสอน จํานวน 1 

ระบบ 

อยูระหวางศึกษาความ

เหมาะสมและผลกระทบ

โครงการ โดยไดลงนาม

ความรวมมือใน

การศึกษาฯ ระหวาง 
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วัตถุประสงค รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

พ้ืนท่ีหางไกล -ติดตั้งระบบไมโครกริด ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 

4 อําเภอจังหวัดสงขลา จํานวน 1 ระบบ 

การไฟฟาฝายผลิต และ 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 

แลว 

15. แผนงานพัฒนาระบบบริหาร

สินทรัพยระบบไฟฟา 

  956  อยูระหวางดําเนินการ

จัดทํา TOR สําหรับจาง

ท่ีปรึกษาฯ เพ่ือศึกษา

ระบบ CBRM 

(Condition Based Risk 

Management) 

รวมงบประมาณโครงการท่ีคาดวาจะลงทุนใน 3 ปขางหนา 110,997.00 ลานบาท 

รวมท้ังสิ้น 280,737.74 ลานบาท 

 ยก
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1.2 การเขาถึงบริการดานไฟฟา (Access) [103-2] [103-3] [EU23] 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งกวาครึ่งหน่ึงของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม สงผลใหมีการ

กระจายตัวของประชากรไปตามชนบทท่ัวประเทศเพ่ือจับจองพ้ืนท่ีสําหรับการประกอบอาชีพ ดังน้ันการ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวตองคํานึงถึงความเทาเทียมในการเขาถึง

ระบบไฟฟาซึ่งเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และเศรษฐกิจ

ของประชาชน 

PEA จึงไดดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 (คขก.2) จํานวน

เปาหมาย 40,600 ครัวเรือน เพ่ือขยายการบริการกระแสไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ไรนา-ผสมผสาน 

และสวนเกษตร เปนการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร และพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ระดับฐานราก โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑใหเกษตรกรท่ีประสงคจะเขารวมโครงการ ตองข้ึนทะเบียน

เกษตรกร แตในชวงแรกของโครงการน้ัน มีเกษตรกรบางสวนท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ (ไมข้ึน

ทะเบียนเกษตรกร) ทําใหไมสามารถจัดเขาดําเนินการตามโครงการได ปจจุบันไดเรงรัดใหมีการประชาสัมพันธ

โครงการเพ่ือใหเกษตรกรท่ีสนใจไดเขาถึงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงรณรงคใหเกษตรกรไปข้ึนทะเบียน

เกษตรกรสงผลใหผลการดําเนินงานโครงการมีแนวโนมดีข้ึน  

นอกจากน้ี PEA ยังดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรรายใหม ระยะท่ี 2 (คฟม.2) จํานวนเปาหมาย 

141,960 ครัวเรือน ภายในป 2565 เพ่ือกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคและชนบท โดยเรงรัดการขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟาใหบานเรือนราษฎรในพ้ืนท่ีชนบทใหไดมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน โดยไดมีการกําหนด

หลักเกณฑใหผูขอใชไฟฟาตองมีท่ีตั้งบานเรือนอาศัยอยูอยางถาวร มีผูพักอาศัยอยูจริง มีบานเลขท่ี ทะเบียนบาน

ถาวรหรือทะเบียนบานช่ัวคราว มีเสนทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเขาไปใหบริการไดอยางสะดวกในทุก

ฤดูกาล และไมอยูในเขตพ้ืนท่ีหวงหามใด ๆ ของทางราชการ โดย PEA สนับสนุนคาใชจายในการขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟาเฉลี่ยไมเกิน 75,000 บาทตอราย 

 

1.3 การบริหารจัดการดานความตองการใชไฟฟา (Demand side management) [103-2] [103-3] [EU7]  

จากแนวโนมการใชไฟฟาของประเทศท่ีสูงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหการดําเนินการบริหารจัดการดาน

การผลิตไฟฟา (Supply Side Management: SSM) โดยการจัดหาแหลงผลิตไฟฟาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูใชไฟเพียงดานเดียวอาจไมเพียงพอ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการบริหารจัดการดานการใช

ไฟฟา (Demand Side Management: DSM) โดยการสงเสริมการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ มีการปรับ

พฤติกรรมการใชไฟฟาใหสมดุลกับการผลิต สงเสริมการอนุรักษพลังงานใหกับผูใชไฟฟา อีกท้ังยังตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของระบบไฟฟา เพ่ือใหสามารถใชสาธารณูปโภคดานไฟฟาท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะในชวงท่ีระบบมีความตองการใชไฟฟาสูงสุด (System Peak) ซึ่งมีตนทุนหนวย

สุดทายในการผลิตสูงท่ีสุด แนวทางปฏิบัติท่ีผานมาในการจัดการระบบไฟฟาเพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟา

สูงสุดในชวงเวลาท่ีระบบมีขอจํากัดดานอุปทาน โดยการเดินเครื่องโรงไฟฟาท่ีตองใชเช้ือเพลิงราคาสูงแต

สามารถสั่งเดินเครื่องไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการกอสรางโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับชวงเวลาดังกลาวเพียงไมก่ี

ช่ัวโมงในหน่ึงปทําใหตนทุนในการผลิตไฟฟามีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 

PEA ไดกําหนดใหมีคณะทํางานจัดการดานการใชไฟฟา โดยมีรองผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคสายงาน

วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟาเปนประธาน มีหนาท่ีในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และกําหนดรูปแบบ

และการจัดทําแผนงาน DSM ของ PEA ใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร พรอมท้ังกําหนดใหมี

คณะทํางานยอยจัดการดานการใชไฟฟา โดยคณะทํางานยอยฯ มีรองผูอํานวยการฝายสงเสรมิพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงานเปนประธาน มีหนาท่ีในการพิจารณาและจัดทํารางแผนงาน DSM พรอมท้ังกําหนด

แนวทางประชาสัมพันธ โดยในป 2561 PEA ไดมีการดําเนินโครงการตามแผนงาน DSM ท่ีสําคัญ อาทิ (1) 

ยก
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย (Chiller) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงาน

ใหญ โดยมีแผนงานการติดตั้งใชงานเครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง ซึ่งนําเทคโนโลยีการทํางาน

ระบบเพลาดวยแรงเหว่ียงชนิดปลอดสารหลอลื่นลอยตัวดวยแรงแมเหล็ก (Oil-free Magnetic Bearing 

Centrifugal Chiller) ท่ีใชเทคโนโลยีโรเตอรลอยอยูในอากาศจากแรงผลักของแมเหล็ก โดยไมตองใชตลับ

ลูกปนและนํ้ามันหลอลื่นเหมือนกับ Chiller แบบเดิม ทําใหมีประสิทธิภาพการทําความเย็นสูง (ประมาณ 0.58 

kW/TR) และสามารถรับภาระการทําความเย็นท่ีมีคานอยกวาตามท่ีไดออกแบบไว (Part Load) ไดดี ท้ังยังมี

คาใชจายในการบํารุงรักษาต่ํา โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีอาคาร 3 อาคาร LED และอาคาร SCADA ภายในการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ มีระยะเวลาดําเนินการ 36 เดือน (ป 2560-2562) และงบประมาณการลงทุน 

จํานวน 86 ลานบาท โดยปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จกอนแผนงานท่ีตั้งไว (2) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (Solar PV Rooftop) ซึ่งปจจุบันตนทุน

ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยมีราคาลดลงมาก นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมการใช

พลังงานสะอาด นําพ้ืนท่ีวางมาใชใหเกิดประโยชน และสามารถชวยลดคาใชจายของพลังงานไฟฟาลงได มี

ระยะเวลาดําเนินการ 48 เดือน (ป 2560-2563) และงบประมาณการลงทุน จํานวน 460 ลานบาท หรือ

ประมาณ 67,800 บาท/กิโลวัตตพีค (kWp) โดยปจจุบันสํานักงานใหญดําเนินการแลวเสร็จสวนสําหนักงานเขต

อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานท่ีตั้งไว และโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานภายใน

หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม โดยดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน

ไฟฟา พรอมท้ังจัดทําขอเสนอโครงการและประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานใหกับหนวยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมท่ีสนใจ โดยมุงเนนการใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงและ

สงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาดําเนินการ 48 เดือน (ป 2560-2563) และ

งบประมาณการลงทุน จํานวน 16 ลานบาท โดยปจจุบันอยูระหวางดําเนินโครการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประปาสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

PEA ยังไดรวมกับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดําเนิน “โครงการนํารองมาตรการ 

Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)” เฉพาะรอบบิลคาไฟฟาประจําเดือนสิงหาคม 

2561 ซึ่งเปนมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูใชไฟฟาประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ ท่ีคิดอัตรา TOU และติดตั้ง

มิเตอร AMR (Automatic Meter Reading) หลีกเลี่ยงการใชไฟฟาในชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีการใชไฟฟาสูงสุด

ของวัน (Critical Peak) โดยใชกลไกดานอัตราคาไฟฟาแบบแบงแยกตามชวงเวลาเพ่ือลดการใชเช้ือเพลิงดีเซล

และนํ้ามันเตาในการผลิตไฟฟา โดยผูใชไฟฟาท่ีสมัครเขารวมโครงการและไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชไฟฟา

ในชวง Critical Peak ไดตามท่ีกําหนดจะตองจายคาพลังงานไฟฟาในอัตราท่ีสูงกวาอัตราปกติ แตจะจายคา

ไฟฟาในชวง Peak ในอัตราต่ํากวา TOU ปกติ และ Off-peak ในอัตราเทากับอัตรา TOU ปกติ เพ่ือจูงใจให

ผูเขารวมโครงการบริหารจัดการการใชไฟฟาโดยลดการใชไฟฟาในชวง Critical Peak โดยปรับเปลี่ยนมาใช

ไฟฟาในชวงเวลาอ่ืนทดแทน โดยมีผูใชไฟฟาเขารวมโครงการฯ จํานวน 47 ราย สามารถลดความตองการใช

ไฟฟาชวง Critical Peak จํานวน 39,101.96 กิโลวัตต ลดการใชพลังงานไฟฟาชวง Critical Peak จํานวน 

1,052,153.03 กิโลวัตต-ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับรอบบิลคาไฟฟาประจําเดือนกรกฎาคม 2561 และสามารถลดคา

ไฟฟาของผูใชไฟฟาเปนเงินจํานวน 7,090,841.04 บาท เมื่อเทียบกับอัตรา TOU ปกต ิ

นอกจากน้ี PEA ไดดําเนินโครงการ PEA LED เพ่ือแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเพ่ือปรับปรุงและติดตั้ง

ระบบไฟฟาสองสวางดวยหลอดประหยดัพลังงาน LED ในโบราณสถานสําคัญ โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 

ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาหลอดไฟและระบบไฟฟา สงผลใหเกิดการสงเสริมการทองเท่ียวบริเวณโดยรอบ

โบราณสถานพรอมกับการทํานุบํารุงศาสนา เพ่ิมคุณคาทางดานวัฒนธรรมของแหลงโบราณสถาน ท่ีเปนมรดก

ของชาติ 
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โดยป 2561 PEA ไดดําเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับโบราณสถานสําคัญแลวเสร็จท้ังสิ้น 6 

แหง อาทิ วัดเกตุการามจังหวัดเชียงใหม พระธาตุแชแหง จังหวัดนาน องคพระพุทธศรีสัพพัญูจังหวัด

นครสวรรค และ ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 

 

 
 

 

1.4 การบริหารจัดการกรณีเหตุผิดปกติดานพลังงานไฟฟา [EU10] 

 

(Infographic) 

ระบบผลิตพลังงานไฟฟา (Power Generation System) + ระบบสงจายพลังงานไฟฟา (Power 

Transmission System) + ระบบจําหนายพลังงานไฟฟา (Power Distribution System) 

 

หากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดการณไวลวงหนากับระบบไฟฟา สงผลใหระบบผลิตไฟฟาไมเพียงพอกับ

ความตองการใชพลังงานไฟฟาจนเกิดความไมสมดุลของระบบไฟฟา ทําใหเสถียรภาพของระบบไฟฟาลดลง เปน

เหตุใหใหเกิดเหตุไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง ปจจัยท่ีสงผลตอความไมสมดุลของระบบไฟฟามีหลายสาเหตุ 

ตัวอยางเหตุการณเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.06 น. สายสง 500 กิโลโวลต นาน – หงสา ท้ัง 2 วงจร

ขัดของเน่ืองจากฟาผา ทําใหเครื่องผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาหงสาท้ัง 3 เครื่อง กําลังผลิตรวม 1,300 เมกะ

วัตต ปลดออกจากระบบในทันที สงผลใหความถ่ีของระบบไฟฟาท่ีสภาวะปกติ 50.00 เฮิรตซ เริ่มลดลงจนถึง 

49.85 เฮิรตซ ระบบตอบสนองตอความถ่ีอัตโนมัติของโรงไฟฟาขนาดใหญในประเทศท้ังของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยและเอกชนเริ่มทยอยเพ่ิมกําลังผลิตเขามาชวยจํานวน 550 เมกะวัตต และโรงไฟฟาพลังนํ้าใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มทยอยเพ่ิมกําลังผลิตเขามาชวยอีก 280 เมกะวัตต แตก็ยังไมเพียงพอ

ทําใหความถ่ีของระบบไฟฟายังคงลดลงไปท่ี 49.75 เฮิรตซ สงผลใหระบบควบคุมระบบเช่ือมโยงไฟฟาแรงสุงก

ระแสตรง (HVDC) ไทย-มาเลเซีย ดึงไฟฟาจากประเทศมาเลเซียเขามาชวยระบบไฟฟาอีก 300 เมกะวัตต ใน

ระหวางท่ีระบบตอบสนองความถ่ีอัตโนมัติกําลังทํางานเพ่ือรักษาระบบอยูน้ัน ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP Firm) 

จํานวน 37 ราย ไดปลดตัวออกจากระบบ (โดยระบบปองกันความถ่ีต่ํา) สงผลใหระบบไฟฟาเสียกําลังผลิตไปอีก 

2,516 เมกะวัตต จนนําไปสูไฟฟาดับบางสวนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานคร 

โดย PEA ไดดําเนินการตามแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติดานพลังงานไฟฟา เพ่ือชวยรักษาความ

สมดุลของระบบไฟฟาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน และลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอลูกคาใหนอยท่ีสุด หากการปลด

โหลดมีแนวโนมใชระยะเวลานานหลายช่ัวโมง PEA จะใชหลักการหมุนเวียนโหลด (Rotational Load 

Shedding) โดยปลดโหลดแตละกลุมเวียนสลับกันไป และกําหนดระยะเวลาการปลดโหลดท่ีเหมาะสมของแต
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ละกลุมโหลดท่ีปลดไปเรื่อย ๆ จนกวาจะจายไฟไดตามปกติ เพ่ือลดกระทบท่ีจะเกิดตอลูกคาใหนอยท่ีสุด อีกท้ัง

จะพิจารณาปรับปรุงแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติดานพลังงานไฟฟาระหวางการไฟฟาฝายผลิตและ PEA 

ประจําทุกป เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการจายไฟฟาในปจจุบันและอนาคต 

 
 

1.5 การบริหารจัดการประสิทธิภาพการจําหนายไฟฟา (System efficiency) [103-2] [103-3] [EU12] 

PEA ใหบริการลูกคาผูใชไฟฟา จํานวนสูงถึง 19,525,475 รายท่ัวประเทศ ครอบคลุมทุกลักษณะการใชงาน

ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีสําคัญพิเศษ พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และพ้ืนท่ีชนบท 

ดังน้ันการใหบริการไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจายไฟไดอยางตอเน่ืองถือเปนภารกิจสําคัญ PEA จึง

กําหนดใหมีคณะกรรมการความเช่ือถือไดของระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีรองผูวาการปฏิบัติการ

และบํารุงรักษา เปนประธานกรรมการ มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน ติดตามและรายงานการ

ประเมินผลคาดัชนีความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา (System Average Interruption Frequency Index : SAIFI 

และ System Average Interruption Duration Index : SAIDI) และกํากับ ควบคุม ดูแล กําหนดมาตรการใน

การปรับปรุงคาดัชนีความเช่ือถือไดของระบบไฟฟาใหเปนไปตามคาเกณฑวัดท่ีกําหนดไวตามบันทึกขอตกลง

ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในป 2561 PEA ไดดําเนินการตามแผนงานและโครงการตาง ๆ เพ่ือ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจายไฟและความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา อาทิ โครงการเพ่ิมความเช่ือถือไดของ

ระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 งบลงทุนจํานวน 15,155 ลานบาท โครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 งบ

ลงทุนจํานวน 11,670 ลานบาท โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะ

ท่ี 2 (จ.เชียงราย, จ.นราธิวาส, จ.นครพนม และ จ.กาญจนบุรี) งบลงทุนจํานวน 4,000 ลานบาท เปนตน 

นอกจากน้ี PEA กําหนดใหมีคณะกรรมการลดคาหนวยสูญเสียในระบบไฟฟาและการปรับปรุงตัวประกอบ

กําลังไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีรองผูวาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา เปนประธานกรรมการ มีหนาท่ี

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ติดตามและรายงานการประเมินผลคาหนวยสูญเสียในระบบไฟฟาทางดาน 

Technical Loss และ Non- Technical Loss พรอมท้ังมอบหมายใหคณะทํางานพัฒนาและสนับสนุนโปรแกรม

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจากหนวยการใชไฟฟา (U_CUBE) รวมกับคณะทํางานวิเคราะหหนวยสูญเสียใน

ระบบไฟฟาทางดาน Non- Technical Loss ไดดําเนินการพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมการจัดการเก่ียวกับการ

ลดคาหนวยสูญเสียในระบบไฟฟา ซึ่งจากการนําโปรแกรม U_CUBE สําหรับผูใชไฟรายยอย และระบบ AMR 

Monitoring System สําหรับผูใชไฟรายใหญมาผนวกฐานขอมูลจากระบบ GIS กับระบบ SAP-ISU เพ่ือใชในการ

บริหารจัดการในปท่ีผานมาทําใหรูปแบบการดําเนินงานเปลี่ยนไปจากเดิม คณะทํางานฯ จึงไดกําหนดมาตรการ

ลดหนวยสูญเสียในระบบไฟฟาทางดาน Non- Technical Loss เพ่ือประกอบแผนการดําเนินงานในป 2561 อาทิ 

มาตรการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ดานมิเตอร มาตรการตรวจสอบมิเตอรท่ีมีความเสี่ยง

ตอการละเมิดการใชไฟฟา และท่ีมีประวัติการ ละเมิดฯ ซ้ําซอน มาตรการสับเปลี่ยนมิเตอรตามวาระ สําหรับ
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มิเตอร 1 เฟสอายุการใชงานเกิน 15 ป และ มิเตอร 3 เฟสอายุการใชงานเกิน 10 ป รวมถึงมาตรการอบรมการ

ตรวจสอบมิเตอร และการประชาสัมพันธเพ่ือรณรงค ปองกันการละเมิดการใชไฟฟา  

จากการดําเนินการในป 2561 พบวาดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของเฉลี่ย (SAIFI) อยูท่ี 3.81 ครั้ง/ราย/ป ซึ่ง

ลดลงจากป 2560 รอยละ 15.33 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ พบวา มีคา SAIFI เพียง 1.174ครั้ง/ราย/

ป และระยะเวลาท่ีใชในการแกไขไฟฟาขัดของหรือดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของเฉลี่ย (SAIDI) ในป 2561 อยูท่ี 

89.82 นาที/ราย/ป ซึ่งลดลงจากป 2560 รอยละ 24.33 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ พบวา มีคา SAIDI 

เพียง 14.853 นาที/ราย/ป และพบวาสัดสวนของการสูญเสียพลังงานไฟฟาในระบบสงและระบบจําหนายรวม 

(Total Loss) อยูท่ีรอยละ 5.36 ซึ่งเพ่ิมจากป 2560 รอยละ 4.69 เน่ืองจากป 2561 พ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศ

ไทยมีปริมาณฝนนอยกวาป 2560 สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยปน้ีสูงกวาคาปกติเกือบตลอดป โดยการสูญเสียพลังงาน

ไฟฟาทางเทคนิค (Technical Loss) สวนใหญมีสาเหตุหลักจากสายปอนแรงดันสูง หมอแปลงจําหนาย สายปอน

แรงดันต่ํา และจุดตอของอุปกรณ ซึ่งแปรผันตรงกับอุณหภูมิ  

 

1.6 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจําหนายไฟฟา (Research & Development) [103-2] [103-3] [EU8] 

1.6.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจําหนายไฟฟา 

PEA ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจําหนายไฟฟา จึงไดกําหนดนโยบาย

ดานการวิจัยและพัฒนาท่ีชัดเจน ท่ีมุงเนนการพัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี โดยมีเปาหมาย

พัฒนาสูองคกรแหงนวัตกรรม ดวยการนําผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร 

ใหมีการทํางานอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาคาใชจาย และเพ่ิมศักยภาพบุคลากร อีกท้ังยังให

ความสําคัญกับการบริหารทรัพยสินทางปญญา โดยการใชประโยชนจากผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร และสนับสนุน สงเสริม การสรางแรงจูงใจ การพัฒนานักวิจัย และนักประดิษฐ 

การสรางบรรยากาศการมีสวนรวมอยางกวางขวาง การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอยาง

เพียงพอ ตลอดจนพัฒนากฎระเบียบและชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการนํานวัตกรรมไปพัฒนา

ปรับปรุงการใหบริการดานการจําหนายไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน

กํากับดานพลังงานของไทยและทิศทางการใชพลังงานของประเทศท่ีมุงใหความสําคัญกับการใชพลังงาน

ทดแทน รวมถึงสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนดานพลังงานในสังคมไทย 

โดยในป.2561.PEA ใหความสําคัญกับการสงเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใชประโยชน คํานึงถึง

ผลลัพธงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชไดจริงสูเชิงพาณิชยในระยะยาวได (Commercialized) การพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมในงานโครงขายไฟฟาอัจฉริยะและโครงขายไฟฟาท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง (Smart Grid & 

Strong Grid) เพ่ือเสริมสรางระบบไฟฟาใหมีความมัน่คง มีประสิทธิภาพ และทันสมัย นอกจากน้ียังมีการศึกษา

แนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือใหสามารถรองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟาจากพลังงานทางเลือกท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต เพ่ือเตรียมความพรอมและสรางความรวมมือกับองคกร สถาบัน หนวยงานวิจัย

อ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการพัฒนานวัตกรรมของ PEA ตลอดจนแลกเปลี่ยนการใชทรัพยากร

หรือองคความรูระหวางกัน สอดคลองกับกรอบแนวทางและทิศทางของการไฟฟาสวนภูมิภาคตามยุทธศาสตร

เรื่องสงเสริมและสรางความรวมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจหลัก และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

โดย PEA ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือวิจัยเปนเงินจํานวน 165.579 ลานบาท 

โดย PEA กําหนดใหกองวิจัย (กวจ.) มีหนาท่ีในการศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา รวมท้ัง

บริหารงานและประสานงานรวมกับหนวยงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกในการจัดทํางานวิจัย พัฒนาตนแบบ 

และขอเสนอแนะเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวของกับระบจําหนายไฟฟา เพ่ือเสริมสรางระบบไฟฟาใหมีความมั่นคง มี

ประสิทธิภาพ และทันสมัย รวมท้ังเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและการใชประโยชนจากผูใชงานโครงขายไฟฟาของ 

PEA ซึ่งมีโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจําหนายไฟฟาท่ีสําคัญ อาทิ  
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 งานพัฒนาการบํารุงรักษาเชิงสภาพ (Condition-Based Maintenance) และ

การศึกษาความเหมาะสมในการติดต้ังระบบ Monitoring ของหมอแปลงไฟฟา

กําลัง เพ่ือศึกษาและกําหนดวิธีการประเมินสภาพ การประเมินความสําคัญ และความ

เสี่ยงในการใชงานหมอแปลงไฟฟากําลังในระบบของ PEA รวมท้ังกําหนดขอมูลท่ี

สําคัญและจําเปนจากระบบ Online Monitoring สําหรับใชในการประเมินสภาพหมอ

แปลงไฟฟากําลัง  

PEA มีการติดตั้งและใชงานหมอแปลงไฟฟากําลังอยูเปนจํานวนมาก และ

พบวาหมอแปลงไฟฟากําลังบางเครื่องท่ีติดตั้งมีอายุการใชงานมานานและเริ่มมีการ

ชํารุดเสื่อมสภาพมากข้ึนในแตละป ทําใหตองติดตามขอมูลผลการทดสอบ อาทิ การ

ตรวจหาปริมาณกาซท่ีเจือปนอยูในนํ้ามันฉนวนของหมอแปลงไฟฟากําลัง (Dissolved 

Gas Analysis : DGA) ใหถ่ีข้ึน และมีภาระงานทดสอบและบํารุงรักษามากข้ึนจึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของหมอแปลงไฟฟากําลังในระบบ

ไฟฟาของ PEA ใหเปนระบบตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหขอมูลของหมอแปลงไฟฟา

กําลังท้ังหมดในระบบไฟฟาของ PEA ถูกนํามารวบรวมไวท่ีสวนกลาง ขอมูลมีความ

ทันสมัยใชงานงาย และสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหตอยอดสําหรับการประเมินสภาพ

และคาดการณปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับหมอแปลงไฟฟากําลังได นอกจากน้ียังมีความ

จําเปนท่ีจะตองพัฒนาโปรแกรมประเมินสภาพและวางแผนการบํารุงรักษาหมอแปลง

ไฟฟากําลังเพ่ือเปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการสราง

ระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานทางเทคนิค ขอมูลการใชงาน 

และขอมูลผลการทดสอบและบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลัง จากวิธีการทดสอบท่ีมี

ใชงานอยูในปจจุบันในระบบของ PEA รวมกับผลการตรวจสอบ Visual Inspection 

ผลการทดสอบท่ีบันทึกไวจะถูกนํามาพิจารณาและวิเคราะหคํานวณอยางเปนระบบ

เพ่ือประเมินปญหาและความพรอมในการจายไฟของหมอแปลงไฟฟากําลัง จากผลการ

ประเมินปญหาและสภาพความพรอมในการจายไฟของหมอแปลงไฟฟากําลงัท่ีประเมนิ

ไดจะทําใหสามารถจัดลําดับความตองการในการเฝาระวัง ติดตามผลและกําหนด

แผนการบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ จากน้ันจึง

พิจารณาความสําคัญของหมอแปลงไฟฟากําลังตอระบบไฟฟา เชน ภาระการจายโหลด 

ความสําคัญของโหลด N-1Criteria  เปนตน รวมกับสภาพและความพรอมในการ

จายไฟของหมอแปลงไฟฟากําลังท่ีประเมินไดกอนหนาน้ี เพ่ือใหไดมาซึ่งระบบบริหาร

จัดการเก่ียวกับความเสี่ยงในการใชงานหมอแปลงไฟฟากําลังในระบบของ PEA ท่ี

สมบูรณครบถวน 

 โครงการงานศึกษาและจัดทําขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาของการขนสง

ระบบราง เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและวิเคราะหผลกระทบดานคุณภาพไฟฟาของการ

ขนสงระบบรางท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟาท่ีอาจสงผลกระทบตอระบบไฟฟาของ PEA เพ่ือ

หาแนวทางปองกันผลกระทบท่ีมีตอระบบไฟฟาและลูกคาของ PEA จากการขนสง

ระบบรางท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟา และเพ่ือจัดทําขอกําหนดการเช่ือมตอการขนสงระบบ

รางท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟาท่ีเหมาะสมกับระบบไฟฟาของ PEA 

ประโยชนท่ีไดรับจากกโครงการ ไดแก (1) สามารถรักษาเสถียรภาพและ

คุณภาพของระบบไฟฟาใหมีความเช่ือถือไดและมั่นคงเมื่อมีระบบการขนสงระบบรางท่ี

ขับเคลื่อนดวยไฟฟามาเช่ือมตอ (2) ไดรายงานผลการศึกษาเทคโนโลยีและผลกระทบ
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ดานคุณภาพไฟฟาของการขนสงระบบรางท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟาท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ระบบไฟฟาของ PEA (3) ไดแนวทางการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีมีตอระบบไฟฟา

และลูกคาของ PEA จากการขนสงระบบรางท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟา และขอควรปฏิบัติ

กอนการเช่ือมตอ เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน (4) ไดขอกําหนดการเช่ือมตอการ

ขนสงระบบรางท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟาท่ีเหมาะสมกับระบบไฟฟาของ PEA 

 

อีกท้ัง PEA กําหนดใหกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม (กวน.) มีหนาท่ีในการดูแล

รับผิดชอบการดําเนินการตางของกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ PEA ซึ่งเปนหนวยงานท่ีใหทุน

สนับสนุนแกหนวยงานภายในและหนวยงานวิจัยภายนอก เพ่ือทําการศึกษาวิจัย ทดลอง จัดทําหรือพัฒนา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟา โดยมีคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ การไฟฟาสวน

ภูมิภาคเปนผูมีอํานาจ หนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของกองทุนฯ เชน แตงตั้งคณะกรรมทํางาน 

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย พิจารณาปรับปรุงระเบียบของกองทุนฯ และพิจารณาปญหาอุปสรรค/การขอ

เปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานวิจัยของหนวยงานวิจัยท่ีไดรับทุน เปนตน โดยในป 2561 ไดมีการเบิกจาย

งบประมาณกองทุนฯ เปนจํานวน 76.32 ลานบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการ

จําหนายไฟฟาท่ีสําคัญ ซึ่งถูกนําไปดําเนินการตอยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพการใหบริการดานการ

จําหนายไฟฟา อาทิ   

 โครงการการพัฒนาตนแบบแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟา

อัจฉริยะ  PEA (PEA.HiVE.Platform).สําหรับบานพักอาศัย.เพ่ือสนับสนุนการมี

สวนรวมของผูใชไฟฟาในการตอบสนองตอสถานการณความตองการใชพลังงานใน

ปจจุบันและในอนาคต (Demand Response) รวมท้ังเพ่ือรณรงคการใชพลังงาน

ทดแทนภายในอาคาร (Renewable Energy) และเปนวิธีการท่ีทําใหสามารถลด

คาใชจายในสวนของคาไฟฟาสําหรับผูใชไฟฟาได  

ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ PEA HiVE Plateform ไดแก (1) ไดตนแบบ

แพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) ท่ี

ทํางานไดอยางสมบูรณบนระบบโลคอล (Local) และรองรับการทํางานบนระบบ

คลาวด (Cloud) (2) ไดอัลกอริทึมดานการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัยใหมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับพลังงานทดแทนท่ีผลิตได เชน Rooftop Solar PV 

(3).ไดชุดรายการอุปกรณอัจฉริยะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปศึกษาแนวทางการพัฒนา

ธุรกิจทางเลือกของ PEA (4).ไดพัฒนาบุคลากรของ PEAใหมีพ้ืนฐานและมีความพรอม

ในการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE 

Platform) (5) ไดบานสมารท PEA เปนสถานท่ีทดลองจัดแสดงแลกเปลี่ยน/ถายโอน

เทคโนโลยี และใชเปนสถานท่ีทดสอบเพ่ือรับรองความเขากันไดของอุปกรณท่ีสั่งการ

ควบคุมและเช่ือมโยงผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet of Things: IoT) กับ 

PEA HiVE Platform ในอนาคต 

 

1.6.2 ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษา [103-2] [103-3] 

PEA มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินงานผาน

สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในประเทศ ลดการ

พ่ึงพาหรือนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจนสามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนาดังกลาวไปประยุกตใชให
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เกิดประโยชนตอการดําเนินการของ PEA โดยในป 2561 มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญซึ่งไดรับการสนับสนุน

จาก PEA อาทิ  

 โครงการตนแบบระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบเคลื่อนยายไดเพ่ือชุมชน

ในพ้ืนท่ีหางไกล (Solar Move)  

เปนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาตนแบบระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

แบบเคลื่อนยายได มีวัตถุประสงคเพ่ือใหตอบสนองกับความตองการและวิถีการใชชีวิต

ของประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีหางไกลซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีสายสงไฟฟาเขาไม

ถึง ใหมีไฟฟาใชงาน เปนไปตามนโยบายของ PEA ในการสนับสนุนใหมีไฟฟาเขาถึงใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย สงเสริมการใชแหลงพลังงานหมุนเวียนอันไดแกพลังงานแสงอาทิตยใน

พ้ืนท่ีชุมชน รวมท้ังสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล ลดการพ่ึงพา

หรือนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และสามารถนําผลงานการวิจัยและพัฒนาไป

ประยุกตใชเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของ  PEA  

ตนแบบระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบเคลื่อนยายท่ีไดจาก

โครงการนี้ เปนระบบผลิตไฟฟาขนาดเล็กแบบอิสระหรือ Off-grid ออกแบบและ

ทดสอบโดยนักวิจัยไทย โดยอุปกรณตาง ๆ ถูกออกแบบและติดตั้งอยูในชุดเดียวกัน ท้ัง

สวนของการผลิต กักเก็บ และสามารถจายพลังงานไฟฟา ไดท้ังระบบไฟกระแสตรง 

และไฟกระแสสลับ และมีฟงกชันการใชงานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความตองการใชงาน 

เชน ไฟสองสวาง ระบบตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ระบบวัด

ปริมาณไฟฟาสํารองท่ีเหลือ ระบบเพ่ิมกําลังการจายไฟฟา ฯลฯ เปนระบบท่ีใชงานได

งาย ไมตองมีการติดตั้งโครงสรางถาวร มีนํ้าหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนยาย ดูแล

รักษาและซอมแซมไดงาย 
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ภาพแสดงตนแบบระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบเคลื่อนยายไดเพ่ือชุมชนในพ้ืนท่ีหางไกล 

ในการดําเนินโครงการน้ี มีการสํารวจและเก็บขอมูลในเขตพ้ืนท่ีหางไกลท่ีถูก

เลือกเปนพ้ืนท่ีทดลองใชงานระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบเคลื่อนยายท่ีได 

ไดแก พ้ืนท่ีบานปลอกคี่ บานหมองก๊ัวะ บานแมเหลอ และบานคีรีลอม อบรมการใช

งานระบบใหแกชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของ

ชุมชนกับ PEA  

 
ภาพแสดงตนแบบพ้ืนท่ีศึกษาเขตพ้ืนท่ีหางไกลท่ีถูกเลือกเปนพ้ืนท่ีทดลองใชงานระบบ 

 

 โครงการวิจัยระบบโครงขายเคร่ืองอัดประจุไฟฟาอยางรวดเร็วสําหรับโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะของ PEA  

เปนโครงการวิจัยเพ่ือรองรับการใชยานยนตไฟฟาภายในประเทศในอนาคต 

โดย PEA ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีดานยานยนตไฟฟา และสถานีอัดประจุไฟฟา 

รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยทําการศึกษาวิจัย

ควบคูไปกับการประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยียาน

ยนตไฟฟาท่ีมีการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทางการวางระบบโครงขายและตําแหนงของสถานีบริการ

อัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีและดําเนินการจัดสราง
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ระบบโครงขายเช่ือมโยงสถานีบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา และจัดสราง

เครื่องอัดประจุไฟฟา ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

ของ PEA ใหสามารถรองรับการพัฒนาฟงกช่ันการทํางานช้ันสูงในอนาคต เปนแนวทาง

สําหรับการพัฒนาและประยุกตใชในการสรางเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ใหแกพาหนะ

ประเภทอ่ืน ๆ ในภาคคมนาคมขนสง และการเสริมสรางธุรกิจการจําหนายไฟฟาใหแก

ยานยนตไฟฟาของ PEA 

โดย PEA ไดมีการศึกษาวิจัยและจัดทําระบบโครงขายเครื่องอัดประจุไฟฟา

อยางรวดเร็ว จํานวน 11 สถานี ในเสนทางหลักไปสูเมืองใหญ และแหลงทองเท่ียวสําคัญ

ในสวนภูมิภาค เพ่ือรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวยระบบ

โครงขายแบบออนไลน และเครื่องอัดประจุไฟฟาแบบ Multi-Standard ท่ีสามารถอัด

ประจุไฟฟาใหกับรถยนตไฟฟา/รถโดยสารไฟฟาไดท้ังแบบกระแสสลับ (AC Charge) และ 

กระแสตรง (DC Charge) ท่ีเปนมาตรฐานสากล ใน 5 เสนทาง ประกอบไปดวย  

1) เสนทางสายเหนือ (กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 2 สถานี ไดแก 

รังสิต และพระนครศรีอยุธยา 

2) เสนทางสายใต (กรุงเทพฯ – หัวหิน) จํานวน 3 สถานี ไดแก สมุทรสาคร 

เขายอย และหัวหิน 

3) เสนทางสายตะวันออก (กรุงเทพฯ – พัทยา) จํานวน 2 สถานี ไดแก 

ชลบุรี และพัทยาใต 

4) เสนทางสายตะวันตก (กรุงเทพฯ – นครปฐม) จํานวน 1 สถานี ไดแก 

นครปฐม 

5) เสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา) จํานวน 3 

สถานี ไดแก ปากชอง นครราชสีมา และ PEA สํานักงานใหญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี PEA ไดมีการพัฒนา PEA VOLTA Platform ซึ่งเปนระบบโครงขาย

ขอมูลสถานีอัดประจุไฟฟา (PEA Charging Station) ท่ีทําหนาท่ีสื่อสารเพ่ือสงขอมูล
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ระหวางเครื่องอัดประจุไฟฟากับฐานขอมูลกลาง (Central Database) ของผูใหบริการ

พลังงานไฟฟาโดยประกอบไปดวย 2 สวนสําคัญท่ีจะชวยใหสงเสริมการใชยานยนต

ไฟฟาในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหลงผลิตพลังงานไฟฟาแบบผสมผสาน

ขนาดเล็กมากและสายจําหนายไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล  

PEA เล็งเห็นถึงความสําคัญและมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาระบบไฟฟาใหมี

ความมั่นคง เพียงพอและท่ัวถึงตามมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ พรอมท้ังพัฒนา

โครงขายไฟฟาของ PEA ใหมีความพรอมในการรองรับแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทนและเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานในโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก 

(Micro Grid) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนตอบสนองตอปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล ท่ีมุงเนนการใชพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาควบคูไปกับวิถีชีวิตของชุนชมท่ีตองพ่ึงพาแหลงทรัพยากรจาก

ธรรมชาติในการดํารงชีพดวยการเกษตรและอุปโภคบริโภค  

โดย PEA ได ให ทุนสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการดําเนิน

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหลงผลิตพลังงานไฟฟาแบบผสมผสาน

ขนาดเล็กมาก และสายจําหนายไฟฟาในพ้ืนท่ีชุมชน ณ บานขุนแปะ อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนตนแบบการบริหารจัดการพลังงานท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนท่ีชุมชนไดอยางมั่งคงและมีประสิทธิภาพ สงเสริมชีวิตความเปนอยูและสังคมของ

ชุมชนท่ีอยูหางไกล รวมถึงเปนศูนยเรียนรูและถายทอดรูปแบบระบบบริหารจัดการ

แหลงผลิตพลังงานไฟฟาแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและสายจําหนายไฟฟาในพ้ืนท่ี

หางไกลใหกับหนวยงานสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

โดยการวิจัยภายใตโครงการดังกลาวไดมีการผนวกระบบผลิตไฟฟาจากพลัง

นํ้า (Micro Hydroelectric System) ขนาด 90 กิโลวัตต และระบบจําหนายไฟฟา

ของ PEA ท่ีมีอยูเดิมเขากับระบบจัดการแหลงผลิตพลังงานไฟฟา ซึ่งประกอบดวย 

o ระบบการจัดการระบบไฟฟา (Microgrid Controller) 
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o ระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Photovoltaic 

System) ขนาด 100 กิโลวัตต 

o แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟท (Lithium Iron Phosphate: 

LFP) เปนชนิดท่ีมีความปลอดภัยสูง ใหกําลังไฟฟามาก มีอายุการ

ใชงานยาวนาน ขนาด 100 kWh  

o อุปกรณ Load Break Switch จาํนวน 4 ชุด 

o ระบบสื่อสารขอมลู (Communication System) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย PEA กําหนดรูแบบและเง่ือนไขการทํางานของระบบจัดการแหลงผลิต

พลังงานไฟฟา ใหสามารถทํางานในรูปแบบการจายไฟในโหมดการเช่ือมตอกับระบบ

จําหนายไฟฟาของ PEA (Grid.Connected) เพ่ือศึกษาการทํางานของชุดบริหาร

จัดการในการควบคุมและจัดการการจายพลังงานท่ีเหมาะสม.รวมถึงรูปแบบการจายไฟ

ในโหมดจายไฟแบบอิสระ.(Islanding).เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการจัดการควบคุม

แบตเตอรี่ การปลดโหลด และการปลดแหลงพลังงาน เพ่ือรักษาสมดุลของระบบจายไฟ

ใหไดอยางเหมาะสม.การเปลี่ยนโหมดการทํางานจากสภาวะเช่ือมตอกับระบบจําหนาย

ไฟฟาของ PEA ไปยังโหมดจายไฟแบบอิสระ เพ่ือทําการควบคุมแหลงผลิตและโหลดให

กลับมาเช่ือมตอกับระบบจําหนายไฟฟาของ PEA โดยอัตโนมัติไดอยางปลอดภัยการ

จายไฟในกรณี Black Start เพ่ือศึกษาการเริ่มจายไฟจากกรณีไมมีไฟฟาในระบบ

จายไฟ ใหมีการเริ่มจายไฟอยางมีเสถียรภาพ ฯลฯ และมีการจัดตั้งคณะทํางานวิจัยรวม

โดยมีนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ PEA เพ่ือทําการศึกษาวิจัยรวมกันท้ังสิ้น 

13 หัวขอวิจัย ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยโครงการดังกลาวจะไดระบบบริหารจัดการแหลง

ผลิตพลังงานไฟฟาแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและสายจําหนายไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล 

ท่ีสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล 

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงไดแนวทางการใชงานระบบท่ีเหมาะสม ซึ่ง

สามารถนําไปขยายผลกับงานของ PEA เพ่ือนําไปใชในการกําหนดยุทธศาสตรในการ

วางแผนระบบไฟฟา การปฏิบัติเพ่ือรองรับระบบไฟฟาของ PEA ในอนาคต ตลอดจน

เปนแนวทางสําหรับการขยายผลการใชงานในลักษณะเดียวกันกับพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพ

ใกลเคียงกันเพ่ือใหประชาชนไดมีไฟฟาใชจากแหลงพลังงานท่ีมีในธรรมชาติไมมีวันหมด

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
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ปจจุบันโครงการอยูระหวางการดําเนินโครงการฯ รวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือประเมินผลการใชงานระบบไมโครกริดและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

รวมถึงรวบรวมรายงานผลการศึกษาวิจัยท้ัง 13 หัวขอจากคณะทํางานวิจัยรวม เพ่ือ

นํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบไมโครกริดของ PEA ตอไป  

 

 นอกจากน้ี PEA ยังใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถ 

ตลอดจนทักษะและประสบการณมาพัฒนาและวิจัยเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการจําหนายไฟฟา โดยในป 2561 

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสําคัญพรอมท้ังไดรับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ อาทิ ช่ือผลงาน “เครื่องมือชวยพัน 

พรีฟอรม  (Spaced aerial cable preforming tool)” และ “เครื่องมือชวยคัดสายยึดโยง (Guy Wire 

Bender)” ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐระดับเหรียญทองในงาน 46th International Exhibition of Invention 

Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ช่ือผลงาน “เครื่องมือลดประกายอารค 115 kV (Smart Extinguish 

Air-blast)” ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐระดับเหรียญทองและรางวัลพิเศษ FIRI จากประเทศอิหราน ในงาน 10th 

International Exhibition of Inventions (IEI 2018)  ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่ือผลงาน 

“เครื่องมือพันลวดเหล็ก (Steel Wire Mousing Tool)” ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐระดับเหรียญทองและรางวัล 

Special award จากประเทศโปแลนด ในงาน The International Trade Fair-Ideas , Inventions and 

New Products (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี และช่ือผลงาน “เครื่องปรับ

เสาเอน 360 องศา และถอนเสาระบบไฮดรอลิก (360 Degree Pole Adjustable tool and Hydraulic 

Pole : Hotline Cuttable Tie Stick)” ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐระดับเงิน และรางวัลพิเศษ (special award) 

ในงาน Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นํามาซึ่งความภาคภูมิใจใหกับ PEA  

 

รางวัลดานการวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ 

1) 46th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จํานวน 4 ผลงาน โดย

ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง จํานวน 2 ผลงาน , รางวัลระดับเหรียญทองแดง 2 ผลงาน และรางวัลพิเศษจํานวน 

1 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ รางวัล 

1 

เครื่องตรวจสอบละเมดิมิเตอรฟา   

(Single-phase disc type kWh meter connection 

identification device) 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

รางวัลพิเศษจากประเทศจีน 

2 

ระบบตรวจสอบวิทยสุื่อสารแบบหลายท่ีอยูสาํนักงาน 

(SCADA (Multiple Address Radio System Monitoring for 

SCADA) 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

3 
เครื่องมือชวยพันพรีฟอรม 

(Spaced aerial cable preforming tool) 
รางวัลระดับเหรียญทอง 

4 
เครื่องมือชวยคัดสายยดึโยง 

(Guy Wire Bender) 
รางวัลระดับเหรียญทอง 
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2) 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018)  ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 6 

ผลงาน โดยไดรับรางวัลในระดับเหรียญทองจํานวน 1 ผลงาน , รางวัลระดับเหรียญเงิน 3 ผลงาน และรางวัลระดับ

เหรียญทองแดงจํานวน 2 ผลงาน และรางวัลพิเศษจํานวน 2 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ รางวัล 

1 
เครื่องมือปอกสายหุมฉนวนแบบไมดับกระแสไฟ 

 (High Voltage Hotline Cable Stripper ) 

รางวัลระดับเหรียญเงิน และ รางวัลพิเศษ

Indonesia special award 

2 
เครื่องมือชวยยกลอสายไฟแบบผอนแรง  

(One-man Cable Reel Stand) 
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

3 
อุปกรณยดึติดตั้งเหล็กคอนทางโคง 

 (Steel Aerial Cable Corner Support Bracket Fastening Tool) 
รางวัลระดับเหรียญเงิน 

4 
เครื่องมือลดประกายอารค 115 kV  

(Smart Extinguish Air-blast) 

รางวัลระดับเหรียญทองและ รางวัลพิเศษ 

FIRI จากประเทศอิหราน 

5 
เครื่องมือชวยจายลวดเหล็กตเีกลยีว  

(Cable Unreeling Tool) 
รางวัลระดับเหรียญเงิน 

6 
เครื่องชวยหยุดชะลอลอสายไฟ  

(Automatic Cable Reel Retarder) 
รางวัลระดับเหรียญเงิน 

 

3) The International Trade Fair-Ideas , Inventions and New Products (iENA 2018) ณ  เมื อ งนู เรม เบิ ร ก 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี จํานวน 4 ผลงาน โดยไดรับรางวัลในระดับเหรียญทองจํานวน 4 ผลงาน และรางวัล

พิเศษจํานวน 1 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ รางวัล 

1 
เครื่องมือพันเทปแรงสูง  

(High voltage insulated tape warping machine) 
รางวัลระดับเหรียญทอง 

2 
อุปกรณรองรบัลูกถวยแขวน 

 (Suspension Cradle Tool) 
รางวัลระดับเหรียญทอง 

3 
เครื่องมือพันลวดเหล็ก  

(Steel Wire Mousing Tool) 

รางวัลระดับเหรียญทองทองและรางวัล 

Special award จากประเทศโปแลนด 

4 
เครื่องมือจับยึดกระบอกฟวส  

(Fuse Holder Locker Machine) 
รางวัลระดับเหรียญทอง 

 

4) Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจํานวน 4 ผลงาน 

โดยไดรับรางวัลในระดับเหรียญทองแดงจํานวน 4 ผลงาน และรางวัลพิเศษจํานวน 1 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ รางวัล 

1 เครื่องแจงเตือนแกสรั่วอัจฉริยะDigital Smart Warning Box เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐระดับทองแดง 
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2 

เครื่องปรับเสาเอน 360 องศา และถอนเสาระบบไฮดรอลิก 

360 Degree Pole Adjustable tool and Hydraulic Pole 

(Hotline Cuttable Tie Stick) 

เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐระดับเงิน และ รางวัล

พิเศษ (special award) 

3 
อุปกรณรอกสําหรบัพาดสายลอฟาชนิดไฟเบอรออฟติก 

Optical Ground Wire (OPGW) Stringing Block 
เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐระดับทองแดง 

4 
เครื่องทดสอบชุดควบคมุเครื่องกําเนิดไฟฟา 

Generator Controller Tester 
เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐระดับทองแดง 

 

1.7 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในป 2561 PEA มีรายไดคาไฟฟาและรายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน รวมท้ังสิ้น 499,254 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

จากป 2560 จํานวน 16,290 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.37 โดยรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการใชไฟฟาใน

ลูกคากลุมบานอยูอาศัยและกลุมพาณิชยยังเติบโตอยูในเกณฑดี ท้ังจากการแขงขันฟุตบอลโลกและกีฬา

เอเช่ียนเกมส ขาวถํ้าหลวง ขุนนํ้านางนอน ทําใหประชาชนติดตามขาวสารผานสื่อตาง ๆ มากข้ึน ตลอดจน

ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการภายในประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม PEA มีกําไรสุทธิ จํานวน 20,616 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 6,053 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 22.70 โดยมีคาใชจายในการดําเนินการในป 2561 รวมท้ังสิ้น 475,650 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 

2560 จํานวน 22,762 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.03 ซึ่งมาจากตนทุนการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน  

เน่ืองจากการใชไฟฟาของลูกคากลุมอุตสาหกรรมขยายตัวต่ําเพียงรอยละ 0.43 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

สงครามการคาระหวางประเทศท่ีรุนแรงข้ึนในชวงครึ่งปหลัง รวมถึงผลจากการสูญเสียลูกคากลุมอุตสาหกรรม

ใหแกผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) อยางมีนัยสําคัญ โดยในป 2561 สูญเสียลูกคา จํานวน 46 ราย คิดเปนหนวย

จําหนายประมาณ 888.23 ลานหนวย 

 

 

1.8 การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน [102-9] 

PEA บริหารจัดการหวงโซอุปทาน โดยใหความสาํคัญกับการบรหิารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอม

ท้ังสงเสริมการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางคุณคารวมกันระหวางองคกรและผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีเก่ียวของกับกระบวนการดําเนินธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน และสงมอบคุณคาของระบบไฟฟาท่ีท่ัวถึง 

เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย และใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมใหกับลูกคา 

 การบริหารทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ 

PEA จัดหาและจัดการพัสดุอุปกรณไฟฟาท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสมและทันตอความ

ตองการใชงานอยางโปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการจัดการดานพัสดุตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

o ทบทวนเกณฑการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหทรัพยากรดานตาง ๆ ไดแก เครื่องมือ

เครื่องใช ยานพาหนะ สํานักงาน งบประมาณ พัสดุ และอัตรากําลัง เปนตน มีความ

เพียงพอและเหมาะสม สามารถใหบริการแกลูกคาไดตามคุณคาท่ีกําหนด  

o กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการจัดทําแผนการ

จัดสรรทรัพยากรดานตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑการจัดสรร พรอมท้ังจัดซื้อจัดจาง 

และบริหารสัญญาใหสอดคลองตามกรอบระยะเวลาของแผนงาน 
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o กรณีเกิดสถานการณท่ีเหนือความคาดหมาย และสงผลใหทรัพยากรเดิมไมเพียงพอตอ

การดําเนินงาน PEA จะมีการสํารองทรัพยากรกรณีเรงดวนตามความจําเปน เพ่ือให

สามารถใหบริการลูกคาและรักษาคุณภาพไฟฟาไดอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

 การจัดการเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ และสํานักงาน : คณะกรรมการ

แผนสนับสนุนการดําเนินงาน จะดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนเปน

ประจําทุกป เพ่ือใหการจัดหาทรัพยากรสอดคลองกับความตองการของ

หนวยงานตาง ๆ พรอมท้ังมีการมอบอํานาจใหหนวยงานตาง ๆ สามารถ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใชนอกแผนงานไดเอง เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาได

ทันทวงที 

 การจัดการงบประมาณ : PEA มีการสํารองงบประมาณเพ่ือรองรับความ

ตองการเรงดวนทุกป เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปใชไดในกรณี

ฉุกเฉิน 

 การจัดการพัสดุ : PEA ทบทวนแผนความตองการใชพัสดุ เพ่ือปรับแผนการ

จัดหาพัสดุใหเพียงพอตอการใชงานในทุก ๆ ป และในกรณี ท่ีมีความ

จําเปนตองใชพัสดุนอกแผนงาน หนวยงานตาง ๆ สามารถถายโอนพัสดุจาก

คลังพัสดุอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ี หรือจัดซื้อโดยงบสํารองเรงดวนตามท่ีไดมอบ

อํานาจไวแลวได 

 การจัดการอัตรากําลัง : ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนและอัตรากําลังท่ีมีอยูไม

เพียงพอ PEA หรือมีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึนระหวางปในสวนภูมิภาค จะ

พิจารณาจางผูปฏิบัติงานภายนอกดําเนินการ หรือเพ่ิมจํานวนคนงานไดใน

สัดสวนท่ี PEA กําหนด 

 การจัดซื้อจดัจางพัสดุในระบบไฟฟา และพัสดุในการดําเนินงานของ PEA 

PEA สงเสริมใหการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการกอใหเกิดประโยชนตอองคกรเปนสําคัญ 

โดยในป 2561 ไดกําหนด “หลักเกณฑการใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืนในการจัดซื้อจัดจางของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2561” ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานใชเปนเกณฑเพ่ิมเติมในการพิจารณา

ประเภทพัสดุท่ีมีความสําคัญตอระบบไฟฟา โดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

- กลุมท่ี 1 พัสดุท่ีมีความสําคัญตอระบบไฟฟาสูง ไดแก พัสดุท่ีติดตั้งใชงานแลว หากพัสดุ

ดังกลาวเกิดการชํารุด จะกระทบตอการสูญเสียรายไดโดยตรง หรือมีมูลคาความเสียหายมากสงผล

กระทบตอความมั่นคงและความเช่ือถือไดของระบบไฟฟาสูง อาทิ ทําใหเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง

หรือเปนเวลานาน และใชเวลาในการซอมหรือเปลี่ยนเปนเวลานาน เปนตน 

- กลุมท่ี 2 พัสดุท่ีมีความสําคัญตอระบบไฟฟาปานกลาง ไดแก พัสดุท่ีติดตั้งใชงานแลวหากพัสดุ

ดังกลาวเกิดการชํารุด จะสงผลกระทบตอความมั่นคงและความเช่ือถือไดของระบบไฟฟาปานกลาง 

อาทิ ทําใหเกิดไฟฟาดับเฉพาะบางพ้ืนท่ีเปนระยะเวลาสั้นๆ เปนตน 

- กลุมท่ี 3 พัสดุท่ีมีความสําคัญตอระบบไฟฟานอย ไดแก พัสดุท่ีติดตั้งใชงานแลว หากพัสดุ

ดังกลาวเกิดการชํารุดจะสงผลกระทบตอความมั่นคงและความเช่ือถือไดของระบบไฟฟานอย 

ท้ังน้ี ในป 2561 PEA ไดเริ่มนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางพัสดุ 5 

ประเภท ไดแก กับดักฟาผา ลูกถวย สายไฟ หมอแปลง มิเตอร 1 เฟส โดยในการจัดซื้อจัดจางจะตอง

พิจารณาถึงประโยชนขององคกรและวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ โดยพิจารณาประเด็น 

ตาง ๆ ดังน้ี 
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(1) ขอมูลการชํารุดยอนหลังอางอิงจากขอมูลการชํารุดรายผลิตภัณฑจากฐานขอมูลท่ี PEA ได

จัดทําไวเปนระยะเวลายอนหลัง 3 ปปฏิทิน  

(2) เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ

ไดรับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

(3) เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว (Green label) หรือเปน ผลิตภัณฑท่ี

ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001  

(4) เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ทดสอบ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกหัวขอการทดสอบประจําท่ี PEA กําหนดไว  

(5) เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับ PEA (PEA Product Acceptance หรือ Product lists 

สําหรับงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา) หรือกระบวนการรับรองอ่ืนท่ี PEA ไดกําหนดข้ึน 

นอกจากน้ี PEA ดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตามมาตรฐานของกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตั้งแตป 2557 และได

ประกาศ “นโยบายสํานักงานสีเขียว (Green Office)” เมื่อป 2560 PEA โดยไดระบุใหการ

สงเสริมใหมีการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสวนหน่ึงในนโยบายฯ 

เพ่ือสรางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจางงาน การจัดทําสัญญา การจัดทํา

บัญชีรายการสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน ใหสอดคลองกับมาตรฐานของกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม

อยางแทจริง และนําไปสูการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

ท้ังน้ี สํานักงานการไฟฟาท่ีเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) จะตองดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย โดยตั้งแตป 2557 ถึงปจจุบัน มี

สํานักงานการไฟฟาท่ีไดรับการรับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) แลวท้ังสิ้น 101 แหงท่ัว

ประเทศ และ PEA มีแผนท่ีจะเพ่ิมจํานวนสํานักงานการไฟฟาท่ีไดรับการรับรองใหมากข้ึน โดยป 

2562 จะขยายผลการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ และสํานักงานการไฟฟาอีก 111 แหงให

ครบภายในป 2564 

1.9 การบริหารความสัมพันธกับคูคา 

PEA พัฒนาการบริหารความสัมพันธและกระบวนการทํางานรวมกับผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ โดย 

นําขอมูลผลสํารวจจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย มาใชเปนปจจัยนําเขาเพ่ือทบทวน

และจัดทําแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางสมดุล ครอบคลุม

ความคิดเห็นของผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ  

จากน้ัน หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการถายทอดแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรแผน

ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญของ PEA ใหกับผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือผานชองทางตาง ๆ 

เปนประจําทุกป เชน การประชุมรวมกัน การเผยแพรผาน PEA Website แผนพับ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือใหผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือรับทราบและเขาใจทิศทางการดําเนินงานของ PEA ทําใหสามารถ

จัดเตรียมทรัพยากรใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานตามแผนระยะสั้น และระยะยาวของ PEA ได พรอมท้ัง

มีการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญา บันทึกขอตกลง และรายงานใหผูบริหารระดับสูงของสายงาน

ทราบอยางสม่ําเสมอ 

นอกจากน้ี PEA ยังไดจัดใหมีการสํารวจการรับรูและความเขาใจในเน้ือหาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือนําขอมูล

ดังกลาวมาใชในการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร รวมท้ังแผนปฏิบัติการตอไป ท้ังน้ีจากการประเมินการรับรู
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แนวทางการปฏิบัติงานของ PEA พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีระดับการรับรูอยูในระดับมาก และผูสงมอบ และคู

คามีผลสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ PEA อยูท่ีระดับ 3.85 และ 4.08 ตามลําดับ 

จากผลการสํารวจความตองการของผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ ท่ีระบุความตองการให PEA มีความ

โปรงใสในการดําเนินธุรกิจรวมกันและปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีไดตกลงกันไวตามสัญญา PEA จึงมุงมั่นพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานใหโปรงใสและเปนธรรม เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ

อยางตอเน่ือง โดยผลสํารวจความพึงพอใจตอความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของ PEA ประจําป 2561 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.14 สูงกวาป 2560 ท่ี 0.13 และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ในดานตาง ๆ ของการจัดซื้อจัดจางในป 2561 พบวามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาป 2560 อยางไรก็ตามคะแนนความพึง

พอใจท่ีมีการตอบสนองตอขอเสนอแนะ/คําแนะนําท่ีเคยใหตอ PEA มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาป 2560 เล็กนอย 

 

ผลสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอความโปรงใสในกระบวนการจดัซื้อจัดจางของ PEA 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอความโปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

ของ PEA 

ป 2559 

(คะแนน) 

ป 2560 

(คะแนน) 

ป 2561 

(คะแนน) 

ดานการเผยแพรขอมูลจดัซื้อจัดจางรายโครงการ (บนเว็บไซต และสือ่อ่ืน ๆ) 4.00 3.72 4.23 

ดานการเขาถึงขอมลูการจดัซื้อจัดจาง 3.95 3.66 4.03 

ดานการมสีวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 3.81 3.95 3.97 

ดานคุณภาพ และความเปนธรรมในกระบวนการจดัซื้อจัดจาง 4.30 3.95 4.20 

ดานการจดัการเรื่องขอรองเรียนการจัดซื้อจดัจาง 3.79 3.49 3.87 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการตอบสนองตอขอเสนอแนะ/คาํแนะนําท่ีเคยใหตอ PEA 4.04 3.93 3.89 

ความพึงพอใจท่ีมีตอความโปรงใสในกระบวนการจดัซื้อจัดจางในภาพรวม 4.15 4.01 4.14 

 

เพ่ือเปนการยกระดับการดําเนินงาน PEA ไดประเมินผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ รวมท้ังแลกเปลี่ยน

ขอมูลผานการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการดําเนินงานใหสามารถสงมอบ

คุณคาใหลูกคาไดตรงตามความตองการและความคาดหวัง และนํามาเปนเกณฑในการคัดเลือกผูสงมอบ คูคา 

และคูความรวมมือในครั้งตอไป 

ผูสงมอบ : PEA ไดนําวิธีการข้ึนทะเบียนผูสงมอบ (Vendor list) มาใชเปนมาตรการหน่ึงในการชวยลด

ระยะเวลาการดําเนินการในข้ันตอนการจัดซื้อ และเปนเครื่องมือชวยยกระดับ หรือรักษาคุณภาพสินคาของผูสง

มอบในการพัฒนาปรับปรุงสินคาใหไดมาตรฐาน เปนไปตามความตองการของ PEA โดยจะกําหนดคุณสมบัติของ

ผูขายผานการข้ึนทะเบียน Vendor List ตามคุณสมบัติทางเทคนิคของพัสดุ พรอมท้ังมีการประเมินคุณภาพพัสดุ 

อุปกรณระหวางการใชงาน ดวยการเก็บสถิติ ประวัติ ขอบกพรองดานคุณภาพ เพ่ือเปนขอมูลปอนกลับสงใหผูสง

มอบนําไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคาตอไป อยางไรก็ตามในกรณีท่ีผูสงมอบไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา 

PEA จะดําเนินการข้ึนบัญชีซึ่งจะมีผลตอการจัดซื้อครั้งตอไป 

คูคา : PEA บริหารคูคาเชนเดียวกับผูสงมอบ แตคูคาท่ีมีผลตอภาพลักษณ และคุณภาพสินคาและบริการ 

PEA จะกํากับดูแลอยางใกลชิดดวยการถายทอดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือใหคูคาเกิดการรับรูและพัฒนา

ทักษะอยางตอเน่ือง 

คูความรวมมือ : PEA จะจัดการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีจําเปนตอการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือใหสามารถ

ระบุและกําหนดแนวทางการแกไข/ปรับปรงุแนวทางปฏิบัติ ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาและยกระดับผลการดาํเนินงาน

รวมกัน 
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สรางโอกาสทางธุรกิจและรูปแบบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต 

1.10 การพัฒนาสินคาและบริการท่ีย่ังยืน 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและสรางความยั่งยืนในยุคท่ีนวัตกรรมและเทคโนโลยีไดพัฒนาแบบกาว

กระโดด PEA เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาสินคาและบริการท่ียั่งยืน เพ่ือใหพรอมรับตอการกาวเขาสูยุค

ดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ โดยไดขยายการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองผานบริษัทในเครือหรือลงทุนรวมกับพันธมิตร 

เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจใหรองรับกับการใหบริการไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยในป 2561 PEA ไดพัฒนาธุรกิจ

ใหม เพ่ือตอบโจทยวิถีชีวิตการบริโภคพลังงานไฟฟาของคนรุนใหม และแนวโนมการใชไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟาสวนภูมิภาคสาํหรับบานพักอาศัย (PEA HiVE 

platform) 

PEA ไดคิดคนและพัฒนาตนแบบแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ สําหรับ

บานพักอาศัย หรือ PEA Hive Platform ท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัย และ

อาคารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูอยูอาศัยสามารถควบคุมการใชพลังงานไฟฟาไดท้ังในสวนท่ีมาจาก

ระบบไฟฟาของผูใหบริการไฟฟา และจากแหลงพลังงานทดแทนท่ีผลิตได ณ เวลาน้ัน เชน พลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) พลังงานลม (Wind Power) พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนตเขาสูบาน หรือ

แบตเตอรี่ท่ีอยูในบาน ผานแอพพลิเคช่ัน Home connect ซึ่งสามารถใชไดท้ังระบบ IOS และ Android 

ดวยการเช่ือมตอในรูปแบบของอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)0

1 เพ่ือใหการใช

พลังงานสุทธิของบานเปนศูนย (Net–Zero Energy) หรือใกลเคียง โดยการลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีไม

จําเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี ระบบของ PEA Hive Platform จะเขามาเปลี่ยนบานพักอาศัย ใหกลายเปนบานอัจฉริยะ 

(Smart Home) ดวย Smart Mode ท่ีตอบโจทยไลฟสไตลท่ีแตกตางของผูพักอาศัยดวยรูปแบบการใช

งานท่ีหลากหลาย ประกอบดวย (1) โหมดสุขภาพ (Comfort Mode) ท่ีชวยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ควบคุมปริมาณแสง การบริหารจัดการคารบอนไดออกไซดภายในบาน และการดูแล

                                                           
1 Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณอเิล็กทรอนกิสตาง ๆ เชื่อมโยงสงขอมูลถึงกนัโดยผานระบบอินเทอรเน็ตแบบอัตโนมัติ หรอืกึ่งอัตโนมัติ ซ่ึงมนุษย

สามารถส่ังการควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนกิสผานการเชือ่มตอดังกลาวได 
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ผูสูงอายุเมื่อเกิดสภานการณฉุกเฉิน ระบบจะสงขอมูลไปยังผูเก่ียวของ เชน โรงพยาบาล บุตรหลาน อีกท้ัง

ระบบยังสามารถแจงเตือนเรื่องความปลอดภัย กรณีมีผูบุกรุกโดยสงขอมูลไปยังสถานีตํารวจหรือสวนท่ี

เก่ียวของกับทางดานความปลอดภัย (2) โหมดการประหยัดพลังงาน (Eco Mode) ท่ีชวยบริหารจัด

การพลังงานภายในบาน ลดการใชพลังงานท่ีไมจําเปน (3) โหมดประมาณการณการใชไฟฟา (DR Mode) 

จากการรวบรวมสถิติการใชพลังงานภายในบาน และนํามาวิเคราะหขอมูลการใชงาน ซึ่งจะชวยบริหาร

ความตองการการใชไฟฟา (Demand Response) ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในประเทศไทยในอนาคต (4) โหมด

ภาวะวิกฤติ (Emergency Mode) ท่ีจะบริหารการใชไฟฟาดวยการดึงพลังงานสํารองมาใชในภาวะฉุกเฉิน  

นอกจากน้ีในบานท่ีติดตั้งอุปกรณท่ีสามารถใชสื่อสารผานระบบเสียงได Hive Platform ยังรองรับ

ระบบสั่งการดวยเสียง ท่ีชวยลดข้ันตอนอันซันซอนจากการกรอกรหัส (Password) ในแอพพลิเคช่ัน โดย

ระบบจะตอบสนองเรื่องการรับขอมูลและสงขอมูลผานทางเสียงตามการตั้งคาของบาน และอาคารแตละ

หลัง เชน สั่งการดวยเสียง Good Morning และ Good Bye ระบบก็จะทําการเปดเครื่องใชไฟฟา และปด

เครื่องใชไฟฟาภายในบานตามลําดับ  

PEA ไดพัฒนาระบบจัดทําตนแบบข้ึนเพ่ือใชงานเชิงพาณิชย โดยรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ประเภทบานพักอาศัย คอนโดมิเนียม และผูประกอบการเครื่องไฟฟา 

พัฒนาระบบ Hive Platform รวมกัน เพ่ือรองรับสังคมสมารทไลฟอยางเต็มรูปแบบในอนาคต 

 PEA Solar Hero Application 

ในปจจุบันปริมาณความตองการใชไฟฟาครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง พรอมท้ังหลายครัวเรือนมี

ความสนใจในระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตยท่ีมี

ความเสถียร และงายตอการติดตั้งมากกวาพลังงานทดแทนรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือลดคาใชจายระยะยาวจาก

การใชไฟฟาในระบบจากผูใหบริการไฟฟา ซึ่งสวนทางกับปริมาณผูเช่ียวชาญท่ีมีในตลาด และเกิดเปน

ขอจํากัดตาง ๆ อาทิ อุบัติเหตุจากการติดตั้งท่ีไมไดมาตรฐาน ประชาชนขาดความรูเก่ียวกับพลังงาน

ทดแทน ขาดเงินทุนในการติดตั้ง รวมท้ังความกังวลเก่ียวกับความเสียหายและการดูแลระบบหลังการติดตั้ง 

PEA มองเห็นโอกาสในการตอยอดธุรกิจ โดยใชความเช่ียวชาญขององคกรในการบริหารจัด

การพลังงานไฟฟา และความชํานาญของบุคลากรดานระบบไฟฟา ซึ่งกอให เกิด PEA Solar Hero 

Application แอพพลิเคช่ันสาธารณะ (Public Application) สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาท่ี

สนใจติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาท่ีพักอาศัย (Solar Rooftop) ใหมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 

พรอมท้ังใหคําแนะนําในการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในรูปแบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) ตั้งแต  

(1) การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการใชพลังงานไฟฟารวมถึงขนาดกําลังการผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม  

(2) รวบรวมผลิตภัณฑและผูติดตั้งท่ีผานมาตรฐาน PEA เพ่ือใหประชาชนเลือกใชบริการติดตั้ง Solar 

Rooftop  

(3) รวบรวมขอมูลของแหลงเงินทุนจากธนาคารตาง ๆ  ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนติดตั้ง Solar 

Rooftop  

(4) สามารถติดตามผลการดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ  
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 ท้ังน้ี PEA ไดกําหนดรูปแบบการลงทุนท่ีหลากหลาย ครอบคลุมทุกความตองการสําหรับประชาชนท่ีมี

เงินทุน และไมมีเงินทุน รวมท้ังผูประกอบการท่ีตองการลงทุนรวมกับพันธมิตร โดยในป 2561 PEA ได

เปดตัว PEA Solar Hero Application และวางแผนเริ่มดําเนินการในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 

โคราช ระยอง และภูเก็ต ภายในป 2562 
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 PEA VOLTA Platform (Very Open Language for Thailand Application) 

จากนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีมีแนวทางผลักดันการใชยานยนตไฟฟาภายในประเทศ และ

นโยบาย e-Government ท่ีสงเสริมการใชรถยนตไฟฟาในยุค PEA 4.0 “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม 

พัฒนางานดวยเทคโนโลยี เพ่ือมุงสูการไฟฟาแหงอนาคต” จึงทําใหเกิดการพัฒนา PEA VOLTA 

Platform หรือ ระบบโครงขายขอมูลสถานีอัดประจุไฟฟา (PEA Charging Station) ท่ี PEA ได

พัฒนาข้ึน และยังเปน Network Operator รายแรกของประเทศไทย เพ่ือทําหนาท่ีสื่อสาร และสง

ขอมูลระหวางเครื่องอัดประจุไฟฟากับฐานขอมูลกลาง (Central Server/Central Database) ของผู

ใหบริการพลังงานไฟฟา โดยประกอบไปดวย 2 สวนสําคัญท่ีจะชวยใหสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา

ในประเทศ แบงเปน  

(1) ระบบสื่อสารขอมูล (PEA VOLTA) คือ การสงขอมูลระหวางเครื่องอัดประจุไฟฟาไปยัง

ระบบฐานขอมูลของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยตรง ซึ่ง PEA VOLTA สามารถสื่อสารกับ

เครื่องอัดประจุไฟฟาไดทุกประเภท/ทุกชนิดหัวชารจ มีการสงขอมูลแบบ Real Time และ

มีประเภทขอมูลมากกวาของการสงขอมูลผานระบบท่ัวไป เพ่ือการจัดทําฐานขอมูลของ

เครื่องประจุไฟฟาสําหรับการใหบริการแกผูใชงานยานยนตไฟฟา 

(2) PEA VOLTA Platform คือ การแสดงผลผาน Mobile Application และ Web Service 

ในลักษณะของ User Interface ระหวางสถานีอัดประจุไฟฟาและผูใชยานยนตไฟฟา ท่ีจะ

เปนประโยชนแกผูใหบริการพลังงานไฟฟา สถานีอัดประจุไฟฟาและผูใชยานยนตไฟฟา ได

ครอบคลุมแบบ Real Time เพ่ือชวยลดความกังวลความซับซอน และความยุงยากหาก

เปลี่ยนมาใชยานยนตไฟฟา โดยมีฟงกชันการทํางาน ดังน้ี  

• การแสดงตําแหนงสถานีอัดประจไุฟฟา   

• แผนท่ีนําทางสูสถานีอัดประจุไฟฟาท่ีใกลท่ีสุด   

• สถานะการทํางานของสถานีอัดประจุไฟฟา รวมถึงสถานะของแตละประเภท

ของหัวชารจ  

• สถานะการอัดประจุไฟฟา เวลาในการอัดประจุไฟฟา  

• การควบคุมการทํางานของเครื่องอัดประจไุฟฟา 

 

 
 

   นอกจากน้ี PEA ยังไดกําหนดแผนการพัฒนาโครงขายสถานีอัดประจุไฟฟา โดยขยาย

ผลการใชงาน PEA VOLTA Platform ซึ่งเปนผลลัพธจากการวิจัยและจะตดิตั้งอุปกรณ PEA VOLTA 

Kit จํานวน 100 ชุด โดยไมมีคาใชจายใหกับผูใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟาท่ีเปนสมาชิกโครงขาย

สถานีอัดประจุไฟฟาของ PEA  
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โดยในป 2561 PEA ไดอํานวยความสะดวกสบายในการชําระคาบริการการอัดประจุไฟฟาของ

สถานีอัดประจุไฟฟาในโครงขายของ PEA โดยจะนําระบบ PEA VOLTA Platform สําหรับสถานีอัด

ประจุไฟฟาไปใชใน เสนทางหลักสูเมืองใหญและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญจํานวน 11 สถานี ในพ้ืนท่ี 9 

จังหวัด ไดแก  

• สํานักงานใหญ กฟภ. จํานวน 1 สถานี 

• สายภาคเหนือ (กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 2 สถานี 

• สายภาคใต (กรุงเทพฯ – หัวหิน) จํานวน 3 สถานี 

• สายภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ – พัทยา) จํานวน 2 สถานี 

• สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ – โคราช) จํานวน 2 สถานี 

• สายภาคตะวันตก (กรุงเทพฯ – นครปฐม) จํานวน 1 สถานี 
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PEA และการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

2. สรางสรรคคุณคาใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

ยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชไฟและการใหบริการ 

 

2.1 การใหบริการลูกคาดวยความรับผิดชอบ 

 

PEA ใหความสําคัญกับการใหบริการดานการจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาดวยความรับผิดชอบ โดยไดจัดทําแผนแมบท

การบริการลูกคา (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานดานการจัดจําหนายและการบริการ ครอบคลุมตั้งแต

กระบวนการใหบริการผูขอใชไฟฟาและยกเลิกการใชไฟฟา การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคา การพัฒนาชอง

ทางการชําระคาบริการไฟฟา การพัฒนาชองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ ตลอดจนการบริหารจัดการขอรองเรียน

และขอเสนอแนะตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธองคกรและบูรณาการไปในทิศทางเดียวกับยทุธศาสตรของ PEA ท่ีมุงสูองคกรท่ี

มีลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer – Centric Organization) มุงเนนการบริการลูกคาท่ีเปนเลิศและครบวงจรเพ่ือสงมอบ

คุณคาดานบริการท่ีดีและมีคุณภาพ ใหตรงตามความตองการและความคาดหวังของลูกคา ซึ่งตองการความสะดวก รวดเร็วใน

การรับบริการมากข้ึนในยุคปจจุบัน [103-1] 

จากการสํารวจและวิเคราะหความตองการของลูกคาในปจจุบันของ PEA พบวามีปจจัยสําคัญท่ีลูกคาตองการ ไดแก 

ความสะดวก รวดเร็ว มีความนาเช่ือถือ มีความเปนมิตร ความทันสมัยและถูกตอง ซึ่งถือเปนความทาทายท่ีสําคัญของ PEA ใน

การตอบสนองตอความคาดหวัง ความตองการ และยกระดับการใหบริการลูกคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
PEA จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนายกระดับการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาท่ีสําคัญ 7 ดาน ไดแก 

1) การปรับปรุงศูนยบริการลูกคาท้ังในสวนศูนยบริการท่ีตองติดตอกับลูกคาโดยตรง (Front Office) และสวน

สนับสนุนงานภายใน (Back Office) ใหมีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน โดยในป 2561 PEA มีสํานักงานการใหบริการ PEA 
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Office ท่ีปรับปรุงแลว จํานวน 98 แหง PEA Shop ซึ่งเปน Front Office ท่ีเปดใหบริการภายในหางสรรพสินคา จํานวน 93 แหง 

และ PEA Mobile Shop ซึ่งเปนรถใหบริการเคลื่อนท่ี จํานวน 60 คัน 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Mobile Application) : PEA Smart Plus เพ่ือใหบริการลูกคาท่ีตองการใชบริการ

ตาง ๆ ท่ีสําคัญผาน Application ไดแก ขอใชไฟฟา ชําระเงินคาไฟฟาและคาธรรมเนียม  แจงเหตุไฟฟาขัดของ ชําระคาไฟฟา

คางชําระและคาตอกลับมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟฟา สงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน/ขอช่ืนชม รวมท้ังรับขอความแจงเตือนหรือ

ประชาสัมพันธตาง ๆ โดยเริ่มให Download การใชงานตั้งแต 19 กุมภาพันธ 2561 โดยตั้งเปาหมายมีผูลงทะเบียนใชงานไม

นอยกวา 500,000 ราย ปจจุบันมีลูกคาลงทะเบียนใชงานแลวท้ังสิ้น 881,786 ราย ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 76.36  

3) การจัดการฐานขอมูลของลูกคา ระบบแผนท่ีภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) หรือ PEA Map 

และบัตรประชาชน Smart Card โดยการคนหาสถานท่ี/จุดติดตั้งมิเตอรผาน PEA Map แทนการออกสํารวจจริง รวมถึงคนหา

หลักฐานทางธุรกรรมของลูกคาดวยบัตรประชาชนใบเดียว 

4) การพัฒนางานระบบงานบริการขอใชไฟฟาแบบ One Touch Service (การใหบริการลูกคาตามคํารองขอใหแลว

เสร็จ ณ จุดเดียว) โดยปรับปรุงระยะเวลาดําเนินงานขอใชไฟฟา และติดตั้งมิเตอรจากเดิม 35 วันทําการ เปน 25 วันปฏิทิน มี

ระบบรับคํารองผานอินเตอรเน็ต PEA Customer Online Service (COS) ซึ่งเปนการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ใช

บริการไดทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศผานเว็บไซต www.pea.co.th และสามารถตรวจสอบสถานะคํารอง และข้ันตอนดําเนินการตาง 

ๆ ไดทุกประเภทของคํารองขอ 

5) บูรณาการงานบริการดวย Front Manager (FM) ซึ่งเปนผูท่ีทําหนาท่ีดูแลลูกคาในสวนของ Front Office ให

ไดรับการบริการท่ีดีท่ีสุด โดยควบคุมดูแลความพรอมของพนักงานผูใหบริการ จัดการแกปญหาของลูกคาใหถูกตองเหมาะสม 

เปนตัวแทนลูกคาในการประสานงาน ใหคําแนะนํา ช้ีแจงหลักเกณฑใหลูกคา ควบคุม ดูแล และอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการลูกคา รวมถึงประเมินผลการใหบริการและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังสวนคัดกรองและประชาสัมพันธ งานรับชําระ

เงิน งานบริการรับคํารอง และงานตอกลับมิเตอรงดจายไฟ 

6) การพัฒนาบริการดวยการฝกอบรมพนักงานซึ่งจะครอบคลุมการอบรมใหพนักงานมีใจรักในการใหบริการ 

(Service Mind) มีการกําหนดแบบการทักทาย (Service Talk) เพ่ือปลูกฝงใหพนักงงานมีจิตใจและพฤติกรรมของการ

ใหบริการท่ีดี สรางความประทับใจ และใหลูกคาไดรับการบริการท่ีดีจาก PEA 

7) การประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการดวย Smart Queue & Smile Box โดยระบบ Smart 

Queue จะชวยในการคัดกรองลูกคาท่ีมาใชบริการตามประเภทตาง ๆ ซึ่งจะมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําแกลูกคาในการเลือก

บริการผานเครื่อง Smart Queue เพ่ือรับบัตรคิว ลูกคาสามารถตรวจสอบคิวไดผานจอแสดงผลและประกาศของ

ประชาสัมพันธ และลูกคาสามารถตรวจสอบคาใชจาย รวมท้ังประเมินผลความพึงพอใจผาน Smile Box  

 

การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคา [103-2] [103-3]  

  PEA ใหความสําคัญอยางยิ่งในการรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา โดยไดปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมายตาง ๆ 

อาทิ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.2544 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงาน

ภาครัฐ พ.ศ.2553 ท่ีระบุใหหนวยงานของรัฐตองจัดระบบรักษาความปอดภัยใหแกขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการท่ีอยูภายใต

ความดูแลอยางเครงครัดท้ังในดานการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
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 นอกจากน้ี PEA ยังกําหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ PEA (Privacy Policy) เพ่ือคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของผูใชบริการ (Personal Information) ท่ีติดตอเขามายังเว็บไซตของ PEA อาทิ ดานการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

การใชขอมูลสวนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล ซึ่ง PEA ไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพ่ือ

กําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการและรักษาความลับความปลอดภัยของขอมูลซึ่งมีความสําคัญ

อยางยิ่ง PEA ยังจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน และจัดทําแผนเตรียม

ความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศได

ตามปกตอิยางตอเน่ือง ตลอดจนตรวจสอบและประเมินความเสีย่งดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอตามระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 กําหนดใหมีคณะทํางานดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 

Security) ทําหนาท่ีพิจารณา และใหขอเสนอแนะการดําเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท้ังดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology: IT) และเทคโนโลยีสวนปฏิบัติการ (Operation Technology: OT) และรายงานตอ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมถึงจัดทําระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติดานความมน่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศภายใตพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.2549 โดย

จะมีการทบทวนปละ 1 ครั้ง เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ท้ังน้ีจากการดําเนินงานตามมาตรฐาน ขอกําหนดและ

ขอบังคับทางกฎหมายดังกลาว สงผลใหในป 2561 PEA ไมมีขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการละเมิดความเปนสวนตัวของลูกคา

และการทําขอมูลลูกคาสูญหาย [418-1] 

การบริหารจัดการขอรองเรียน [103-2] 

ดานการบริหารจัดการขอรองเรียน PEA ไดจัดทําคูมือการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ 

PEA ท่ีมีการกําหนดข้ันตอน ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดท่ีสําคัญไวอยางครบถวนชัดเจนโดยหนวยงานผูรับผิดชอบตองยึดถือและ

ปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ PEA อยางครบถวน สงมอบการใหบริการท่ีดีมี

คุณภาพ ตรงตามความตองการและความคาดหวังของลูกคา โดยกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอรอง

ขอ การแจงเหตุ และการช่ืนชม ประกอบดวย 

1) โทรศัพท 1129 PEA Call Center 

2) สวนราชการและเอกสาร เชน ศูนยดํารงธรรม สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.1111.go.th)  

3) สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน – วิทยุ สื่อสังคมออนไลน เว็บไซตwww.pea.co.th 

4) การติดตอโดยตรงท่ีสํานักงาน 

5) PEA Mobile Application  

นอกจากน้ี PEA มีการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการเสียงของลูกคา (PEA–VOC System) ใหสามารถรับ

เรื่องรองเรียน ตอบสนองและแกไขปญหาขอรองเรียนใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยระบบสารสนเทศน้ีจะสงตอขอรองเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในทุกภาคสวน ท่ัวประเทศ ซึ่งหนวยงานท่ีรับเรื่องรองเรียน

ไป จะตองดําเนินการตอบสนองและแกไขขอรองเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

กระบวนการจัดการขอรองเรียนดานบริการของ PEA มีดังน้ี 

1) หนวยงานผูรับผิดชอบชองทางรับฟงเสียงลูกคาบันทึกขอรองเรียนในระบบสารสนเทศการจัดการขอรองเรียน 

2) ระบบจะสงขอความสั้น (SMS) แจงเตือนไปยังผูบริหาร และผูดูแลระบบในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ 

3) เมื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับแจงผานระบบสารสนเทศ จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและติดตอผูรองเรียนเพ่ือ

ช้ีแจงในเบ้ืองตน ภายใน 5 วันนับถัดจากวันท่ีรับขอรองเรียน ซึ่งควบคุมโดยหัวหนาหนวยงานน้ัน ๆ และกํากับดูแล

จากรายงานผลการดําเนินการตามขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) 

4) เมื่อสามารถแกไขขอรองเรียนและสามารถยุติเรื่องแลว ดําเนินการช้ีแจงและใหผูรองเรียนลงนามรับทราบใน

แบบฟอรมการช้ีแจง และหากรองเรียนเปนหนังสือ ตองตอบช้ีแจงโดยทําหนังสือตอบขอรองเรียนภายใน 30 วันนับ

ถัดจากวันท่ีรับขอรองเรียน 
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5) เมื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขขอรองเรียนแลวเสร็จ รายงานผลการแกไขขอรองเรียนและบันทึกในระบบ

สารสนเทศ  

(ใหทํากระบวนการขอ 1-5 เปน Graphic Info) 

PEA ไดสํารวจประสิทธิภาพการตอบสนองตอขอรองเรียนภายใน 30 วัน โดยในป 2561 พบวาสามารถตอบสนองได

ถึงรอยละ 99.76 ของจํานวนขอรองเรียนท้ังหมด นอกจากน้ี PEA ไดทําการติดตามขอมูลปอนกลับจากลูกคาหลังการแกไขขอ

รองเรียน และจัดทํารายงานสรุปขอมูลเชิงสถิติ วิเคราะหเรื่องรองเรียน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขนําเสนอตอผูบริหาร

ระดับสูงทุกไตรมาส เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการตอไป 

การปรับปรุงชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ [103-2] [103-3] 

PEA ไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธสําหรับขอมูลท่ัวไปขององคกร และขอมูลท่ีเก่ียวของการใช

ไฟฟาท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถรับผลตอบรับจากผูใชบริการไดทันทวงที ผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี 

 
 

โดยศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center) ถือเปนชองทางท่ีสําคัญซึ่งเปนศูนยกลางในการติดตอและ

ใหบริการดานขอมูลขาวสารทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังในดานการประชาสัมพันธ การใหขอมูลขาวสาร และครอบคลุมถึงการ

ใหคําปรึกษาและใหความรูที่เปนประโยชนแกผูใชไฟฟาและประชาชน โดยมีชองทางการใหบริการท้ังรูปแบบชองทางเสียง 

(Voice Channel) และท่ีไมใชเสียง (Non-Voice Channel) เชน โทรศัพท โทรสาร ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR Self 

Service)  Web Chat  E-mail และการใหบริการผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนตน นอกจากน้ี PEA มีการนํา

ระบบโตตอบอัตโนมัติสําหรับการใหบริการลูกคา (Chatbot) มาประยุกตใชในการใหบริการ มีการพัฒนาระบบรองรับการ

ใหบริการในภาษาพมา ภาษากัมพูชา และภาษามลายู เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีการใหบริการเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และเปนการสรางมาตรฐานการใหบริการไปสูระดับสากล โดย

ไดเปดใหบริการในภาษาพมา และภาษามลายูในบางพ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีจังหวัดตาก จังหวัดสตูล จังหวัดปตตานี และจังหวัด

นราธิวาส  ซึ่งจากผลประเมินการใหบริการของศูนยบริการขอมูล 1129 PEA Call Center พบวา มีสถิติจํานวนผูใชบริการ

สูงข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งในป 2561 สวนใหญรอยละ 98.94 เปนผูใชบริการท่ีมีการติดตอเขามาใชบริการซ้ํา สะทอนใหเห็นวา

เปนชองทางท่ีสําคัญรองรับการใหบริการลูกคา และมีระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยบริการ

ขอมูล 1129 PEA Call Center อยูในเกณฑระดับดีอยูท่ีรอยละ 95.32  
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นอกจากน้ี PEA ไดทําการประเมินประสิทธิผลของการใหบริการลูกคาในมิติตาง ๆ ผานโครงการสํารวจเพ่ือการ

เรียนรูเก่ียวกับลูกคาและตลาด ประจําป 2561 เพ่ือศึกษาความตองการ และสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

และวางแผนยุทธศาสตรใหตรงตอความตองการของลูกคา อันจะสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจและความผูกพันท่ีสูงข้ึนโดยในป 

2561 ไดมีการสํารวจความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 7,228 รายใน 4 ดาน ไดแก ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความ

ผูกพัน และภาพลักษณองคกร มีรายละเอียดดังน้ี [102-43] 

1) ผลสํารวจความพึงพอใจโดยรวมตอผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับ 4.47 โดยผลสํารวจแบงออกเปน 6 ดาน 

ไดแก 

(1) ความพึงพอใจตอคุณภาพผลิตภัณฑ อยูในระดับ 4.49 

(2) ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ อยูในระดับ 4.47 

(3) ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในท่ีทํางาน อยูในระดับ 4.56 

(4) ความพึงพอใจตอความคุมคาของผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับ 4.51 

(5) ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาท่ีเขารวมกิจกรรมลูกคาสัมพันธ อยูในระดับ 4.37 

(6) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูเทียบ อยูในระดับ 4.37 

2) ผลสํารวจความไมพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับ 1.61 

3) ผลสํารวจความผูกพันโดยรวม อยูในระดับ 6.61 

4) ผลสํารวจภาพลักษณองคกร อยูในระดับ 4.57  

ความปลอดภัยของผูใชไฟฟา [103-2] [103-3] 

PEA คาํนึงถึงความปลอดภัยของผูใชไฟฟาตั้งแตการกอสรางสถานีไฟฟาและโครงขายระบบไฟฟา มีการสานสัมพันธ

ชุมชนเพ่ือสรางความเขาใจ การใหความรูดานความปลอดภัย ตลอดจนสรางความตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใชไฟฟา

ใหกับชุมชน จัดทําแผนงานติดตั้งอุปกรณ บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟา ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย อาทิ แผนงานติดตั้ง

ใชงานอุปกรณตอสายแรงต่ําแบบหุมฉนวน (Insulation Piercing Connector: IPC) เพ่ือใหมีมาตรฐานการติดตั้ง ใชงาน

อุปกรณตอสายแรงต่ําแบบหุมฉนวน (IPC) ซึ่งจะชวยใหระบบจําหนายแรงต่ํามีความมั่นคงสูงข้ึนรวมท้ังมีความปลอดภัยตอผูใช

ไฟฟาในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีการทบทวนและกําหนดมาตรฐานคุณภาพดานเทคนิค (Technical Standard) ใหเหมาะสมมีการ

กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนใหกับหนวยงานและพนักงานไดปฏิบัติตาม ซึ่ง PEA กําหนดใหฝายวางแผนระบบ

ไฟฟา (ฝวร.) ฝายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟา (ฝวพ.) และฝายวิศวกรรม (ฝวศ.) สวนมาตรฐานดานความปลอดภัยของระบบ

ไฟฟา ฝายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฝบส.) และฝายวิศวกรรม (ฝวศ.) คอยติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูใชไฟฟาและคนในชุมชนโดยรอบเขตพ้ืนท่ี

ดําเนินงาน  

ท้ังน้ีในการติดตั้งอุปกรณท่ีเก่ียวของกับระบบการสงและจําหนายไฟฟาของ PEA ท้ังในกรณีท่ีมีการกอสรางติดตั้งใหม และกรณี

ของการซอมแซมบํารุงรักษา PEA ไดมีการตรวจสอบและประเมินท้ังในดานมาตรฐานการออกแบบ คุณภาพ รวมถึงมาตรฐาน

ดานความปลอดภัย คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของผลิตภัณฑและบรกิารท้ังหมด เพ่ือใหผูใชไฟฟาไดรับผลิตภัณฑและบริการท่ี

ดีมีคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยของผูใชไฟฟา [416-1] 
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ปฏิรูปกระบวนการทํางานใหทันสมัย 

 

2.2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย [103-2] [103-3] 

 

การดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน PEA กําหนดให

มีการปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหมีความปลอดภัย มีสุขอนามัยและสวัสดิภาพท่ีดี และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวนท้ังสิ้น 214 คณะ ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดยมีตัวแทนของพนักงานท่ี

เขามามีสวนรวมเปนตัวแทนนายจางรอยละ 50 และเปนตัวแทนลูกจางรอยละ 50 ซึ่งบุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาคท้ัง

พนักงานและลูกจางสามารถมีสวนรวมเปนผูแทนในคณะกรรมการฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด [403-1] 

โดยบทบาทหนาที่สําคัญของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ คือ การพิจารณาและกําหนดนโยบายดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน แผนงานดานความปลอดภัย พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรม

เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังยังมีหนวยงานดานความ

ปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ซึ ่งในป 2561 PEA ไดดําเนินการจัดทํา

แผนงานและโครงการดานความปลอดภัยท่ีสําคัญ มีเปาหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุในทุกข้ันตอนและมุงเนนใหอุบัติเหตุเปนศูนย 

(Zero Accident) อาทิ โครงการปลูกฝงและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองใหครอบคลุมท้ัง

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานภาคสนามทุกกลุมทุกหนวยงาน  โครงการเจาหนาท่ีและชางแกไฟฟาขัดของ (Electrical Office Work 

Dispatcher) ท่ีไดรับการอบรมความรูดานความปลอดภัยแผนงานจัดทําระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย (มอก.18001) งาน

จัดอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน งานตรวจประเมินเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

พนักงานและคนงานงาน การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ เปนตน เพ่ือใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญดาน

ความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามกฎหมาย 

มาตรฐาน กฎระเบียบแหงความปลอดภัยอยางถูกตอง  

เพ่ือตอบสนองตอนโยบายดานความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน PEA ใชกระบวนการดานอาชีวอ

นามัยเชิงรุก โดยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพของบุคลากร มีการควบคุมอันตรายจากสถานประกอบการตาง ๆ 

พรอมท้ังตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดลอมในการทํางานอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสามารถกําหนดมาตรการปองกันแกไขไดอยาง

เหมาะสม รวมถึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง เชน การตรวจสารตะก่ัวในเลือดของ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีกองการพิมพ กองมิเตอรและหมอแปลง เปนประจําทุกป ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพประจําปพบวา

บุคลากร PEA มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) ซึ่งเปนโรคท่ีเกิดจาก

นิสัยหรือพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต ดังน้ัน PEA จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใน

การดูแลสุขภาพดวยตนเอง จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํางาน (Work Station) ใหถูกหลักการยศาสตร 

(Ergonomic) สงเสริมใหมีการออกกําลังกายในสถานท่ีทํางานเปนประจําทุกวันพุธ ชวงเวลา 15.00 น. เพ่ือสรางสุขภาพท่ีดี

ใหกับบุคลากรในระยะยาว ทําใหในป 2561 อัตราความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดโรคออฟฟศซินโดรมของพนักงานลดลงถึงรอยละ 

86.11 และพบวาผูท่ีไดรับการจัดสถานท่ีทํางานตามหลักยศาสตรมีระดับอาการปวดจากการทํางานลดลงรอยละ 7.38 [403-3] 
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2.3 การดูแลพนักงาน 

PEA ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในหลายดาน เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีความสามารถในการสรางสรรค

และนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกตใชในงานดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนกําลังสําคัญของการขับเคลื่อน

องคกรใหพรอมตอการนําองคกรไปสูการบรรลุเปาหมายในอนาคต ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และ

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาสากลจึงเปนสิ่งสําคัญในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน นอกจากน้ี PEA ยังมุงเนนในเรื่องคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน การดูแลเรื่องสิทธิ

ประโยชนผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บนพ้ืนฐานของการไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี [103-1] 

การจางงาน สวัสดิการ และการลา [103-2] [103-3] 

PEA มีการดําเนินงานในกระบวนการสรรหา วาจาง วางตําแหนง และรักษาบุคลากรใหมใหอยูกับองคกร และมีการ

ดําเนินการใหบุคลากรเปนตัวแทนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายทางความคดิ วัฒนธรรม และความคิดเห็นของชุมชนของ

บุคลากรท่ี PEA จาง โดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 

การสรรหา วาจาง วางตําแหนง 

PEA รับขอมูลแผนอัตรากําลังประจําป ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง สังกัด จํานวนอัตรา และ

คุณสมบัติเพ่ิมเติมของแตละตําแหนงท่ีจะดําเนินการสรรหาประจําป จากน้ันจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาโดย

พิจารณาจากปจจัยนําเขาตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองคกร มีการประชาสัมพันธรายละเอียดการรับสมัครงานผานชองทาง

ท่ีหลากหลาย เพ่ือเขาถึงในทุกกลุมเปาหมายของ PEA และดําเนินการรับสมัครผานทางเว็บไซตรับสมัครงานขององคกร 

(http://job.pea.co.th) โดยดําเนินการสอบขอเขียนตามคุณวุฒิท่ีไดประกาศไว และสอบสัมภาษณผูท่ีผานการสอบขอเขียน 

ซึ่งภายหลังผูท่ีผานการสอบสัมภาษณจะตองเขารายงานตัวตามท่ี PEA กําหนด และจัดทําหลักฐานประกอบการเขาปฏิบัติงาน

กับ PEA ท้ังน้ี ผูท่ีผานการสอบสัมภาษณจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 3 เดือน จึงจะเขาสูข้ันตอนการพิจารณาจาก

ผูบริหารของแตละสายงานวาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม หากผานการพิจารณาจะไดรับการบรรจุเปน

บุคลากรของ PEA โดยสมบูรณ 

การรักษาบุคลากรใหม 

PEA ดําเนินการเก็บขอมูลเชน ผลการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานใหม สถิติการลาออก ทัศนคติ และคานิยม

ของคนรุนใหม เปนตน เพ่ือนํามาทบทวน/ออกแบบแนวทางในการรักษาบุคลากรใหมใหอยูกับองคกร โดยไดดําเนินการ

วิเคราะหและออกแบบกลยุทธเพ่ือใชในการรักษาบุคลากรใหม และจัดทําแผนงานท่ีประกอบดวยโครงการและ/หรือกิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีชวยเสริมสรางใหบุคลากรใหมท่ีสรรหาได มีความพึงพอใจตอองคกร จากน้ันจะทําการสื่อสารโครงการและแนวทางให

หนวยงานตาง ๆ เพ่ือนําไปดําเนินการรักษาบุคลากรใหมในหนวยงานโดยเมื่อผูสมัครผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุเปน

บุคลากรใหมแลว จะมีการแจงบุคลากรใหมใหทราบถึงโอกาสกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรใหม ผลตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีจะไดรับ โครงการตาง ๆ ในองคกรท่ีมีข้ึน เพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดแสดงความสามารถใหเปนท่ียอมรับ และจะมี

การดําเนินการตามแผนการออกแบบไวในการพัฒนาบุคลากรใหม เชน การสอนงาน (Coaching) การสอนงานโดยปฏิบัติจริง 

(On the Job Training) การแตงตั้งพ่ีเลี้ยงใหคอยดูแลใหบุคลากรใหมทํางานไดตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและปรับตัวเขากับชีวิต

ทํางานในองคกรไดอยางดี 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการบุคลากร 

 ในป 2561 PEA ไดมีการทบทวนกระบวนการชวยเหลือและสนับสนุนบุคลากร จัดทําแผนการดําเนินการปรับปรุง

ระเบียบสิทธิประโยชนดานบุคลากร และสวัสดิการใหเปนปจจุบันและเผยแพรผานชองทางตาง ๆ รวมท้ังจัดทําเปน QR Code 
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เพ่ีอความสะดวกตอการสื่อสารและการใชงาน รวมถึงการนําผลสํารวจความพึงพอใจดานสิทธ์ิประโยชนและสวัสดิการของ

บุคลากรแตละกลุมท่ีแตกตางกันมาทบทวน ปรับปรุง สิทธิประโยชนและสวัสดิการเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลาย

ของบุคลากรแตละกลุมมากยิ่งข้ึน ซึ่งจากผลการสํารวจพบวาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ

พนักงานในกลุม Generation Y นอยกวากลุม Generation อ่ืน ๆ PEA จึงไดวิเคราะหแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชนและ

สวัสดิการเพ่ือเสริมสรางความพึงพอใจ พบวา บุคลากรกลุม Generation Y เปนกลุมชวงอายุท่ีพนักงานเริ่มมีบุตร และมีการใช

สิทธิสวัสดิการเก่ียวกับบุตรมากกวากลุมอ่ืน จึงไดพิจารณาปรับเพ่ิมสวัสดิการเงินชวยเหลือบุตร เงินชวยเหลือคาคลอดบุตร 

และจัดหาสถานท่ีสําหรับเก็บสํารองนมบุตรในสํานักงาน สงผลใหความพึงพอใจดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการของกลุม 

Generation Y เพ่ิมสูงข้ึน  

PEA ยังใหความสําคัญกับการใหสิทธิแกพนักงานในการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรซึ่งสอดคลองกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ

ทางธุรกิจ (Children’s.Rights.and.Business.Principles).ท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยองคการยูนิเซฟ (UNICEF) ขอตกลงโลกแหง

สหประชาชาติ (The.UN.Global.Compact) และองคการชวยเหลือเด็ก (Save the Children)โดยกําหนดใหพนักงานท้ังชาย

และหญิงสามารถใชสิทธ์ิลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของมารดาท่ีตั้งครรภ และใหเด็กไดรับสิทธิในการเลี้ยงดู

จากท้ังบิดาและมารดาอยางเหมาะสมนอกจากน้ียังเปดโอกาสใหพนักงานมีการรวมกลุมจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค (Labor Unity of Provincial Electricity Authority) เพ่ือคุมครองสวัสดิการและสิทธิประโยชนของ

พนักงาน รวมถึงใหคําปรึกษากับสมาชิกท่ีไมไดรับความเปนธรรม เปนตัวกลางสําหรับการติดตามสภาพการจางและสิทธิ

ประโยชน เรื่องราวรองทุกข พิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกับสวัสดิการของพนักงาน โดยมีพนักงานท่ีไดรับสิทธิประโยชนและ

สวัสดิการตาง ๆ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนพนักงานท้ังหมด [102-41] 

 โดย PEA จัดใหมีสิทธิประโยชนและสวัสดิการในการดูแลบุคลากรท่ีเปนพนักงานและลูกจาง ดังน้ี 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากร [401-2] 
บุคลากร 

หมายเหตุ 
พนักงาน ลูกจาง 

เงินชดเชยหรือเงินเกษียณอายุ •  
เฉพ าะพ นักงาน เกษี ยณ /ตามอั ตรา

เงินเดือน 

คาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด •  ตามอัตราเงินเดือน 

เงินกองทุนสงเคราะห •  เฉพาะพนักงานที่เปนสมาชิก 

คาทําศพ •  ตามอัตราเงินเดือน 

คาใชจายในการรักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได •   

เงินชวยเหลือบุตร •   

การลาโดยไดรับเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนด •   

การจายเงินสมทบ •  เฉพาะพนักงานที่เปนสมาชิก 

คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ/ตางประเทศ •  เฉพาะพนักงานที่มีการอนุมัติ 

คาเชาบาน •  ตองไดรับอนุมัติคาเชาบาน 

คาเคร่ืองแบบพนักงาน •  เฉพาะพนักงานบางตําแหนง 

คาอยูเวรแกไฟฟาขัดของ •   

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูทํางานกะ •  ตามอัตราเงินเดือน 

คาลวงเวลาและทํางานในวันหยุดของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน การ

ไฟฟา ที่จายไฟจากโรงจักรขนาดเล็ก 
•  ตามอัตราเงินเดือน 

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานฮอทไลน •  เฉพาะพนักงานชางฮอทไลน 

การจายเงินเพิ่มพิเศษใหพนักงานขับรถยนตโดยสาร หรือรถเทลเลอร •   

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับพนักงานขับรถ •  เฉพาะตําแหนงพนักงานชาง 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน •   
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สิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากร [401-2] 
บุคลากร 

หมายเหตุ 
พนักงาน ลูกจาง 

คาพื้นที่พิเศษ •  เฉพาะพื้นที่ที่ไดรับการอนุมัติ 

คารักษาพยาบาล (ตนเอง,บิดา-มารดา,คูสมรส,บุตร) •  ลูกจาง (ตนเอง,คูสมรส-บุตร) 

คาเลาเรียนบุตร •   

เงินชวยเหลือคาคลอดบุตร •  สําหรับพนักงานผูหญิง 

เงินชวยเหลือคาอุปสมบท •  สําหรับพนักงานผูชาย 

เงินชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ •   

เงินชวยเหลือคาไฟฟาของพนักงาน •  ตามอัตราเงินเดือน 

คาเส่ียงภัย (ภาคใต) • • เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต 

การกูยืมเงิน •   

การฌาปนกิจสงเคราะห •  เฉพาะพนักงานที่เปนสมาชิก 

บริการรถรับ-สงพนักงาน • •  

เงินยืมเพื่อชําระคาเลาเรียนบุตร •   

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล การไฟฟาสวนภูมิภาค • •  

เงินชวยเหลือคาโทรศัพทของพนักงานระดับบริหาร •  ตามตําแหนง 

รถประจําตําแหนง •  ตามตําแหนง 

เงินเพิ่มพิเศษสูรบ •  เคยไดรับมากอนเขาการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เงินเพิ่มคาวิชาชีพ •  เฉพาะตําแหนง 

การชวยเหลือพนักงานที่ตองคดีอาญาจากการปฏิบัติหนาที ่ • •  

สิทธิการแตงเคร่ืองแบบ •   

สิทธิการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ •  ระดับหัวหนาแผนกขึ้นไป 

สิทธิการใชสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค •   
 

นอกจากน้ี PEA มีการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมบุคลากรดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย สิทธิ

ประโยชน และสวัสดิการในเชิงรุกมากข้ึน ดวยการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีภายในสํานักงาน ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน 

5ส. Green Office ตรวจวัดฝุนละออง แสงสวางเปนประจําอยางตอเน่ืองเปนตน รวมถึงจัดหาอุปกรณความปลอดภัยให

เพียงพอและทันสมัยยิ่งข้ึน และใหความรูกับบุคลากรในดานความปลอดภัยท่ีครอบคลุมท้ังพนักงานและลูกจางท่ัวประเทศ

อยางตอเน่ือง มีระบบ CCTV และระบบการตรวจสอบบุคคลภายนอกท่ีเขาออกสํานักงาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคลากร เปนตน อีกท้ังยังเสริมสรางดานสุขภาพของบุคลากรเชิงปองกันเพ่ิมข้ึนใหกับบุคลากรทุกพ้ืนท่ีและทุก

ลักษณะงาน ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การตรวจเอกซเรย การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจสารตะก่ัวในกลุมบุคลากรท่ีมี

ความเสี่ยง เปนตน  

 

การไมเลือกปฏิบัติ [103-2] [103-3] 

PEA ตระหนักถึงความสําคัญของการไมเลือกปฏิบัติโดยกําหนดใหมีกระบวนการสรรหาและวาจาง กระบวนการ

ฝกอบรม การเติบโตในสายอาชีพท่ีโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจางและคัดเลือกผูสง

มอบท่ีถูกตองเปนธรรมโดยเฉพาะการใหขอมูลท่ีครบถวนตามความจริงเพื่อไมนําไปสูความเขาใจที่ผิดพลาดอันสงผลใหเกิด

การแขงขันที่ไมเปนธรรมระหวางผูสงมอบท่ีเก่ียวของการใหบริการลูกคาทุกกลุมดวยความเสมอภาคเปนธรรมและไมเลือก

ปฏิบัติ ตองรับฟงปญหาพรอมแนะนําใหความชวยเหลือท้ังกอนระหวางและภายหลังการใหบริการคํานึงถึงสุขภาพอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรับฟงทุกขอรองเรียนหรือทุกเบาะแสอยาง

เสมอภาคโปรงใสและเอาใจใสรวมท้ังใหความเปนธรรมแกทุกฝายอยางเทาเทียมและวางแนวทาง ตลอดจนการใหความคุมครอง
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ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส อีกท้ังยังไดกําหนดคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีป 2560 เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติเอาไวอยาง

ชัดเจน โดยพนักงานของ PEA ทุกระดับตองศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัดถือ

เปนวินัยในการปฏิบัติงานผูฝาฝนหรือละเวนใหถือเปนความผิดทางวินัยและใหดําเนินการลงโทษตามขอบังคับท่ีกําหนดไว 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการผูบริหารและพนักงานของ PEA ตองปฏิบัติและดําเนินงานใหสอดคลองกับระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพหลักท่ี PEA กําหนดโดยไมรับเรียกรับใหหรือสัญญาวาจะใหของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคา

เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดหรือแสดงถึงเจตนาท่ีไมสุจริตและอาจนําไปสูการเลือกปฏิบัติหรือเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ภายในหนวยงานซึ่งจากการตรวจสอบการดําเนินงานในป 2561 ไมพบขอรองเรียนท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก

กรณ ี[406-1] 

วัฒนธรรมและความผูกพันตอองคกร 

ในป 2561 PEA มีคณะกรรมการเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ซึ่งมีผูบริหารระดับสูง จาก

หลายหนวยงานมารวมกันพิจารณาทบทวนแนวทาง กําหนดกลยุทธแผนงาน กิจกรรม/ดําเนินการตามแผนเสริมสรางความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากรในสวนท่ีเก่ียวของและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสรางความพึงพอใจและความ

ผูกพันของบุคลากร นอกจากน้ัน ยังไดปรับแนวทางดวยการใหผูบริหารในทุกสายงานเขามามีสวนรวมกําหนดแผนงานและ

กิจกรรมป 2561 ท่ีแตกตางตามแตละสายงาน โดยข้ึนกับปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอสายงานน้ัน ๆ เพ่ือผลักดันใหการเสริมสรางเกิด

ประสทิธิผลและสามารถตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในสายงานไดดียิ่งข้ึน 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของ PEA มีแนวโนมสูงข้ึนทุกปเน่ืองจาก PEA นําปจจัยและผลจากการสํารวจความพึง

พอใจและความผูกพันมากําหนดเปนกลยุทธและจัดทําแผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ซึ่งเปนแผน

ระยะยาว และแผนประจําป โดยผูบริหารระดับสูงเขามามีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน และผลักดันดวยการพัฒนาระบบงาน

และสภาพแวดลอมภายในหนวยงานใหสอดรับตามความคิดเห็นของบุคลากรของหนวยงาน มีการสื่อสาร 2 ทิศทางผานชองทางท่ี

หลากหลายเพ่ือสงและรับฟงขอมูลจากบุคลากร และใหความสําคัญกับบุคลากรในหนวยงาน ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีในการ

ทํางาน รวมถึงมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีองคกรจัดข้ึนอยางตอเน่ือง เชน ผูวาการพบพนักงาน กิจกรรมรณรงคคานิยม กิจกรรม

โปรงใสอยางยั่งยืน และอ่ืน ๆ ทําใหบุคลากรในหนวยงานเกิดศรัทธาและเช่ือมั่นตอผูบริหารระดับสูงมากยิ่งข้ึนตลอดจนมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสรางความพึงพอใจฯ ทุกไตรมาส จึงทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและผูกพันตอองคกร

มากข้ึน 

โดยในป 2561  PEA ไดมีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร ซึ่งมี

บุคลากรเขารวมตอบแบบสํารวจถึงรอยละ 98.27 ของจํานวนพนักงานและลูกจางท้ังหมด (สํารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

และการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับพนักงานและลูกจาง เพ่ือยืนยันผลสํารวจฯ และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให

ทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรซึ่งจากการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจ 

ความอยูดีมีสุข และความผูกพันของบุคลากรที่มีตอการไฟฟาสวนภูมิภาคพบวา ในภาพรวมและแยกรายปจจัยอยูในระดับสูง 

ซึ่งหากเปรียบเท ียบกับป 2560 ความพึงพอใจและความผูกพันองคกรมีคาเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนทุกดาน แสดงรายละเอียดดังน้ี 
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ปจจัย พนักงาน 

(คาเฉลี่ย) 

ลูกจาง 

(คาเฉลี่ย) 

บุคลากรภาพรวม 

(เฉลี่ย) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1. ระดับความพึงพอใจ 4.39 4.44 4.28 4.38 4.42 

1.1 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 4.28  4.34 4.17 4.25 4.31 

1.2 ความพึงพอใจในองคกร (Organization Satisfaction) 4.50 4.53 4.39 4.50 4.52 

2. ระดับความผูกพัน 4.50 4.49 4.39 4.49 4.50 

2.1 ความอยูดีมีสุข (Well-being) 4.43 4.44 4.34 4.41 4.44 

2.2 ความรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงขององคกร (Belonging) 4.52 4.46 4.40 4.51 4.49 

2.3 ความอยากทุมเท กาย ใจ ในการทํางาน (Doing the Best) 4.54 4.56 4.42 4.54 4.55 

 

การพัฒนาและการจัดการองคความรูของพนักงาน [103-2] [103-3] 

PEA กําหนดยุทธศาสตรและแผนแมบทงานทรัพยากรบุคคล ป พ.ศ. 2553 - 2563 (ทบทวนครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2559) 

เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากรใหเปน “ทุนมนุษย” ท่ีสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับองคกร โดยไดพิจารณาปจจัยนําเขาดานยุทธศาสตรและแผนแมบทการบริหารทรัพยากรมนุษย และยึดการ

พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD Blueprint) เปนกรอบในการจัดทํากิจกรรมในการพัฒนา โดยแบงการ

พัฒนาออกเปน 5 มิติ (5 Ps) ประกอบดวย (1) Professional Development (Technical Competency): การพัฒนา

บุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ (2) People Management (Leadership & Management Competency): การพัฒนา

บุคลากรใหมีภาวะผู นํา และมีความสามารถในการบริหาร (3) Potential Enhancement (Career Development–

Succession Plan–Talent Management): การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (4) Passion Driven (Quality of Work Life): 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความสมดุลท้ัง กาย จิต วิญญาณ และ (5) Planet Concern (CSR และ CG): การพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและมีธรรมาภิบาล ซึ่งการพัฒนาจะครอบคลุมบุคลากรทุกคนในองคกร อีกท้ังยังปรับแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรมุงเนนการพัฒนาพนักงานใหอยูในภาวะท่ีพรอมรองรับการปรับเปลี่ยนองคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Transformation) และการแขงขันในดานนวัตกรรมท่ีเปลี่ยน แปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังตอบสนองตอความตองการลูกคาท่ีมี

ความหลากหลายมากข้ึนและมีการสรุปขีดความสามารถและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับหนวยงานท่ีผานการทบทวนเพ่ือกําหนด

รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ท่ีเหมาะสมให พนักงานแตละสายงาน มีการวิเคราะหและทบทวนหลักสูตร

ฝกอบรม ใหสอดคลองกับสมรรถนะของพนักงานตาม Competency Model ท่ีผานการทบทวน และดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรมาตรฐาน รวมถึงพิจารณาปจจัยนําเขาดานยุทธศาสตร แผนแมบทการบริหารทรัพยากรมนุษย นํามาจัดทําระบบ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู รวมถึงการสํารวจความตองการฝกอบรม ตลอดจนการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานของ PEA รับทราบนําไปดําเนินการ และกําหนดใหมีการประเมินผลการเรียนรูและการพัฒนา 

พรอมท้ังใหมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกสายงาน

ตามสมรรถนะ ตามระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรของ PEA ท่ีผานการทบทวน โดยเปนการพัฒนาภายใตความ

เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา ซึ่งใชระบบ IT มาชวยดําเนินการ 

 นอกจากน้ัน ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ PEA ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ และยกระดับมาตรฐานระบบ

การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร โดยไดออกแบบระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมสอดคลองตามปจจัย

นาเขาท้ังภายในและภายนอกตามหลักสมรรถนะ (Develop Competency-Based HRD) โดยกําหนดใหบุคลากรทุกระดับ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)ประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) สมรรถนะทางการบริหาร 

(Managerial Competency : MC) และสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency.:.FC) ซึ่งผลท่ีไดจากการ
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ประเมินจะนําไปสูการวางแผนการพัฒนาพนักงานแตละคนใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ีกําหนด เพ่ือ

ยกระดับความสามารถของพนักงานและองคกรใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และมีแนวทางในการพัฒนาระบบ 

IT มาชวยดําเนินการ โดยเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลรูปแบบ 70:20:10 (Learning Model 70:20:10) และ

ดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 10015 ซึ่งเปนมาตรฐานการประกันคุณภาพการจัดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร กิจกรรม

การเรียนรูตาง ๆ สอดคลองกับแบบแผนการพัฒนาบุคลากร และปจจัยท่ีเก่ียวของ คือ ความตองการดานการเรียนรูและการ

พัฒนาท้ังเรื่องท่ีกําหนดโดยบุคลากรผูบังคับบัญชา และผูนําระดับสูงความสามารถพิเศษขององคกร ความทาทายเชิง

ยุทธศาสตร และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการขององคกร ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว การปรับปรุงผลการ

ดําเนินการองคกร การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม การ

มุงเนนลูกคา การถายโอนความรูจากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ การสงเสริมใหมีการใชความรูและทักษะใหมในการ

ปฏิบัติงาน และการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรขององคกร โดยมีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ

การวิเคราะห จัดทําแผนปฏิบัติ และดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาและเรียนรูใหสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 

ภาพรวมระบบการบริหารสมรรถนะ 

 

การเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะในรปูแบบ 70:20:10 
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PEA มีการทบทวนกระบวนการ หลักเกณฑในการดําเนินการประเมิน ตลอดจนกําหนดตัววัดประสิทธิภาพเพ่ือเปน

แนวทางการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนาโดยในป 2561 PEA ไดแยกตามกลุมพนักงานเปน 5 กลุ

มไดแก 1) กลุมผูบริหารระดับสูง (Executive) 2) กลุมผูบริหารระดับกลาง (Middle Management) 3) ผูบริหารระดับตน 

(First Line Management) 4) กลุมพนักงานปฏิบัติการ 1 (Operation 1) และ 5) กลุมปฏิบัติการ 2 (Operation 2) โดยแบง 

หลักสูตรการประเมินตามหลักการท่ีแตกตางกัน ไดแก 

1. การประเมินผลการพัฒนาและการเรียนรูภาพรวมของหนวยงาน ซึ่งเปนการสํารวจความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพการพัฒนาและระบบการเรียนรู ที่สอดคลองกับแผนการพัฒนาบุคลากร การประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบการเรียนรูและการพัฒนาทางตรงท่ีกําหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ตามแนวทาง Kirk Patrick ท่ีไดรับการ

ยอมรับ แบงเปน 4 ข้ัน ไดแก  

1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)  

2) การประเมินการเรียนรู  (Learning Evaluation)  

3) การประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation)  

4) การประเมินผลลัพธท่ีเกิดตอองคกร (Results Evaluation) 

2. การประเมินดวยกิจกรรม (Activity Based)เปนการกําหนดกิจกรรมประเมินศักยภาพของบุคลากร เพ่ือวัด

ความรูความเขาใจในการทํางานโดยประเมินผานกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน ประกอบดวย 

1) กิจกรรมการแขงขันเชน การแขงขันทักษะการปฏิบัติงานประจําป 

2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เชน การประกวดพนักงานดีเดน การไฟฟาดีเดน สายงานดีเดน  

3) กิจกรรมสงเสริมงานวิชาการและนวัตกรรมเชน การนําเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ 

 และการจัดแสดงนวัตกรรม งาน  PEACON and Innovation 

3. การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหทราบถึงผลการประเมินการฝกอ

บรมรายบุคคล ผลการประเมินการฝกอบรมรายหลักสูตร และผลการประเมินการฝกอบรมตามระดับของแนวทางการประเมิน 

นอกจากการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใหกับพนักงานแลว PEA ยังมีการประเมินผลพนักงานเพ่ือใหท้ัง

ผูบังคับบัญชาและผูรับการประเมินทราบผลการปฏิบัติงาน และสามารถใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาดานอ่ืน ๆ 

เชน การปรับปรุงผลการปฏิบัตงิาน/วิธีการทํางาน หรือเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนการปฏบัิติงาน การใหรางวัล หรือการใหผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีผลการประเมินการปฏิบัติงานยังช้ีใหเห็นถึงชองวางระหวางเปาหมายท่ีตั้งไวกับผลการปฏิบัติงานจริงท่ี

เกิดข้ึน ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการหาสาเหตุท่ีอาจมาจากท้ังระดับบุคคล เชน สมรรถนะและความรูในงาน หรือระดับองคกร 

เชน กระบวนการทํางาน หรือเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนการทํางาน เปนตน ซึ่งในป 2561 มีจํานวนพนักงานท่ีไดรับการประเมิน

คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของพนักงานท้ังหมด [404-3] 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและการเตรียมความพรอมสูวัยเกษียณ [201-3] [404-2] 

 PEA ดําเนินการเตรียมความพรอมของบุคลากรอยางเปนองครวมกอนการเกษียณอายุ ท้ังรางการ จิตใจ และสังคมอยาง

มีคุณภาพ ผลประโยชนตาง ๆ ท่ีบุคลากรไดรับหลังเกษียณอายุ เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติ

แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 เชน เงินชดเชยเกษียณอายุ เงินชดเชยวันลาพักผอนของท่ีระลึกเมื่อครบเกษียณอายุ และ

วันลาพักผอนเมื่อครบเกษียณอายุ เปนตน โดย PEA ไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กสช.กฟภ.) ข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2539 เพ่ือเปนสวัสดิการใหแก

พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยพนักงานท่ีเปนสมาชิกจะเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3–15 ของเงินเดือน 

และ PEA จะจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 9-11 ของเงินเดือนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยสรุปยอดเงินกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 36,288.12 ลานบาท และในป 2561 ไดจายเงิน

ยก
ร่าง



115 
 

ใหแกพนักงานท่ีเกษียณอายุจํานวน 1,094 คน เปนเงินจํานวนท้ังสิน 4,154.23 ลานบาท เพ่ือพนักงานท่ีเกษียณอายุจะ

ไดนําเงินดังกลาวไปใชในการดํารงชีวิตหลังเกษียณตอไป  

นอกจากน้ียังดําเนินแผนงานเก่ียวกับการจัดการทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิต และมีการรณรงคสงเสริมการบริหาร

การออมและการลงทุน เพ่ือชีวิตท่ีสุขสบายในวัยเกษียณ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กทช.กฟภ.) ไดรวมกับกองจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในการรณรงคสงเสริมการบริหารเงินของสมาชิกผานการออมการ

ลงทุน และใหสมาชิกไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการออมเงินไวในระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึงแนวทางการเลือก

รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเงินเพียงพอในการใชจายในวัยเกษียณในป 2561 

PEA มีการอบรมใหความรูแกสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ัวประเทศ ในพ้ืนท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตท้ัง 12 เขตและ

สํานักงานใหญ มีสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเขารับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 6,128 คน แบงเปนในพ้ืนท่ีของ PEA ในสวน

ภูมิภาค 5,465 คน และสํานักงานใหญ 663 คน ผานโครงการตาง ๆ อาทิ โครงการอบรมเครือขายผูประสานงาน กสช.กฟภ. 

(สมาชิกกองทุนรวมโครงการฯ มีท้ังหมด 692 คน) โครงการอบรมผูเกษียณอายุในป 2560-2564 (สมาชิกกองทุนรวม

โครงการฯ มีท้ังหมด 1,302 คน) โครงการพบปะช้ีแจงใหความรูสมาชิก กสช.กฟภ. (สมาชิกกองทุนรวมโครงการฯ มีท้ังหมด 

1,738 คน) โครงการอบรมใหความรูพนักงานท่ีมีอายุงานไมเกิน 6 ป (สมาชิกกองทุนรวมโครงการฯ มีท้ังหมด 2,396 คน) เปน

ตน PEA ยังมีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื ่อขยายชองทางในการเขาถึงขอมูลที ่สําคัญ ใหกับสมาชิก โดยมีการแตงตั ้งผู

ประสานงาน กสช.กฟภ. และสรางเครือขายผูประสานงาน กสช.กฟภ. ท่ัวประเทศ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนชองทางการสื่อสาร เชน Application PEAFUND, Website หรือ Facebook และสงเสริมบุคลากรของหนวยงาน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหเขารับการอบรมเพิ่มศักยภาพเก่ียวกับการเงิน การลงทุน การประชาสัมพันธ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหสามารถดําเนินการรณรงคและเผยแพรความรูไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

 

2.4 การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม [413-1] 

 

  การใหบริการจําหนายไฟฟาท้ังในดานการกอสรางระบบไฟฟาเพ่ือขยายโครงขายและปรับปรุงประสิทธิภาพให

เพียงพอตอความตองการของผูใชไฟฟา จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน สังคมโดยรอบท่ีอยูบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินการ ดังน้ัน PEA จึงใสใจในทุกข้ันตอนการ

ดาํเนินงานตั้งแต การกอสรางสถานีไฟฟาและโครงขายระบบไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟา ซึ่งไมเพียงแตให

ความสําคัญกับพนักงานของ PEA ท่ีปฏิบัติงานเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการสรางความตระหนักดานความปลอดภัยในการใช

ไฟฟาใหกับชุมชน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับคนในชุมชนโดยรอบเขต

พ้ืนท่ีดําเนินงาน [103-1] 

PEA ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม โดยกําหนดใหมีกิจกรรมการสานสัมพันธกับชุมชนรอบ

พ้ืนท่ีระบบสงและจําหนายไฟฟา เพ่ือรับฟงปญหา ความกังวล ขอเสนอแนะ ตลอดจนผลกระทบท่ีชุมชนไดรับในเขตพ้ืนท่ีการ

ดําเนินงานขององคกร ซึ่งชวยใหองคกรไดรับขอมูลหรือเสียงสะทอนท่ีสําคัญในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสังคม

และสิ่งแวดลอม รวมถึงการติดตามเฝาระวังปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เชน อันตรายจากหมอแปลงไฟฟาท่ีติดตั้งในชุมชน อันตราย

จากตนไมสูงท่ีมีก่ิงไมพาดสายไฟฟา การปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูงผานท่ีอยูอาศัย อันตรายจากกระแสไฟฟารั่วในพ้ืนท่ีเกิด

เหตุอุทกภัย ความผิดพลาดจากการจดหนวยคาไฟฟา และการสรางองคความรูในเรื่องความปลอดภัยจากการใชไฟฟา เปนตน 

นอกจากน้ันยังใชกิจกรรมสานสัมพันธเปนชองทางในการใหความรูเก่ียวกับการใชไฟฟา และทําความเขาใจถึงการดําเนินงาน

ขององคกร ท้ังน้ี PEA กําหนดใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานดําเนินการ

ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง แกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และรับมือกับปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ือง

จากภัยพิบัติ รวมถึงเฝาระวังปญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายเน่ืองจากไฟฟาตอชุมชนอยางใกลชิด ครอบคลุมถึงโครงการ
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ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือลดความเสี่ยงและความสูญเสียท้ังตอชีวิตและทรัพยสินให

นอยท่ีสุด และยกระดับความปลอดภัยใหกับผูใชไฟฟาในชุมชน ตลอดจนบุคลากรขององคกร โดยในป 2561 PEA ไดมีการสาน

สัมพันธกับชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 89 ชุมชน ท่ัวประเทศ ผานโครงการท่ีสําคัญ ดังน้ี [103-2] [103-3] 

 โครงการชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA โดยเผยแพรความรูท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการใชไฟฟาสูสาธารณะใหแก

หนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชน และการใหความรูแกนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟากําลัง ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟาในชุมชนใหมี

ความปลอดภัยในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ PEA ท่ัวประเทศ ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินจากการใชไฟฟาผิดวิธี 

ซึ่ง PEA ไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนครั้งแรกเมื่อป 2556 และไดดําเนินโครงการฯ มาอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 6 โดย PEA จะคัดเลือก

ชุมชนจากพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยพิจารณาใหความสําคัญจากความจําเปนเรงดวนของพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 

หรือพ้ืนท่ีท่ีปรากฏเหตุการณนํ้าทวมซ้ําบอยครั้ง ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ PEA ท้ัง 12 เขต เขตละ 1 ชุมชน ไดแก (1) 

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม (2) PEA เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก (3) PEA เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัด

ลพบุรี (4) PEA เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี (5) PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด

อุบลราชธานี (6) PEA เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (7) PEA เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (8) PEA เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี (9) PEA เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (10) PEA เขต 1 

(ภาคใต) จังหวัดนครเพชรบุรี (11) PEA เขต 2 (ภาคใต) จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (12) PEA เขต 3 (ภาคใต) จังหวัดยะลา 

(คิดเปนรอยละ 0.67 ของหนวยการดําเนินงานท้ังหมดขององคกรท่ีดําเนินกิจกรรม/โครงการสานสัมพันธกับชุมชน ซึ่งเพ่ิมข้ึน

รอยละ 0.39 เมื่อเทียบกับป 2560) ในป 2561 PEA ไดจัดสรรงบประมาณโครงการจํานวน 5,260,800 บาท มีนักศึกษาเขา

รวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น 600 คน จาก 15 สถาบัน สถาบันละ 40 คน อาจารยจากสถาบันการศึกษา จํานวน 360 คน นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 600 คน พรอมตั้งจัดตั้งศูนยการเรียนรูเพ่ือสรางชุมชนตนแบบดานการใชไฟฟาอยางประหยัด 

ปลอดภัย ถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเพ่ือใหเปนแหงศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน จํานวน 12 แหง โดยเขา

ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟาชุมชนจํานวนท้ังสิ้น 5,828 ครัวเรือน สามารถแสดงรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงนักศึกษาและครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA  

การเขารวมโครงการ 2557 2558 2559 2560* 2561* 

จํานวนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ (แหง) 308 308 308 15 15 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ (คน) 7,725 7,765 7,700 600 600 

จํานวนครัวเรือนท่ีดําเนินการตรวจสอบ (ครัวเรือน) 309,000 309,750 312,150 17,935 5,828 
หมายเหตุ *โครงการชมุชนปลอดภัยใชไฟ PEA กําหนดระยะเวลาดําเนนิโครงการ 3 ป (ป 2557-2559) โดยกําหนดใหดําเนินการกับสถานศึกษาจํานวน 900 แหง 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟาในชุมชนจํานวนทั้งส้ิน 900,000  ครัวเรือน แตเมื่อโครงการส้ินสุดลงเมื่อป 2559 PEA เล็งเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน จึงไดให 

 ดําเนินการตอเนื่อง แตเปาหมายในการดําเนินงานเปล่ียนไป โดยระบุพ้ืนที่ที่มีความจําเปนเรงดวนกอน จึงทําใหสถิติตั้งแตในป 2560 มีจํานวนลดลง 

 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

 

 โครงการสนับสนุนชุมชนใชไฟฟาปลอดภัย 74 ชมุชน โดยคัดเลือกชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของPEA ซึ่ง

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดภัยพิบัติบอยครั้ง เชน อัคคีภัย และอุทกภัย เปนตน รวมท้ังสิ้น 74 ชุมชนท่ัว

ประเทศ และไดจัดสรรงบประมาณชุมชนละ 150,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชไฟฟาอยางประหยัด

และปลอดภัย พรอมท้ังการใหบริการดานไฟฟา และการตรวจสอบอุปกรณไฟฟาภายในบาน อาทิ อุปกรณตัดตอน อุปกรณปองกัน 
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หลอดไฟฟา สายไฟฟา เตารับสวิตชไฟฟา และระบบการตอลงดิน จากเจาหนาท่ีชํานาญการเพ่ือใหผูใชไฟฟาในชุมชนมคีวามรู

ความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

 นอกจากน้ี PEA ยังกําหนดใหมีชองทางในการรับขอมูลขาวสารหรือการสอบถามขอคําปรึกษาตาง ๆ ผานชองทางการ

ติดตอ เชน สายดวน 1129 PEA Call Center Facebook PEA Mobile Application และ Website เปนตน และยังไดจัดทําสื่อ

โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน เพ่ือการประชาสัมพันธเรื่องความปลอดภัย เชน การกอสราง การตัดก่ิงไม การติดตั้งสายสื่อสารหรือ

ปายโฆษณาภายนอกอาคารท่ีใกลเสาไฟฟาแรงสูง เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีมักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งจากการ

ปฏิบัติงาน โดยประชาชนสามารถติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือขอรับความรูหรือสอบถามเรื่องการใชไฟฟาท่ีถูกตองและปองกันอันตราย

ท่ีเกิดจากการใชไฟฟาผิดวิธี รวมถึงใหเจาหนาท่ีเขาดําเนินการติดฉนวนครอบสายไฟฟาเพ่ือความปลอดภัยกอนดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ  
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PEA และการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

3. องคกรสมัยใหม ใสใจสิ่งแวดลอม 

ปฏิรูปกระบวนการทํางานใหทันสมัย 

PEA ใหความสําคัญในการบริหารจัดการเรื่องผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการในระยะกอน

กอสราง ระยะกอสราง และระยะหลังกอสราง เน่ืองจากการกอสรางระบบไฟฟาเปนโครงการท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพิจารณาและวิเคราะห

ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบอยางรอบคอบเพ่ือปองกัน และลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

ดังน้ัน PEA จึงไดปฏิบัติงานตามขอกําหนดทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยในการออกแบบ

สถานี ระบบสงและระบบจําหนายท้ังในประเทศและระดับสากลอยางเครงครัด เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหวาง

ประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (International Electro technical Commission: IEC) และสถาบันวิชาชีพ

วิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) เปนตน [103-1] 

 

3.1  การกอสรางระบบไฟฟาท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กอนเริ่มโครงการกอสรางระบบไฟฟา PEA ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในดานตาง ๆ ของโครงการ (Feasibility 

Study: FS) เชน ดานเทคนิค ดานการลงทุน ดานสังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน และไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานท่ี

เหมาะสมกับโครงการแตละประเภท อาทิ  

รายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) สําหรับ

โครงการปกเสาพาดสายผานพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ัน 1 และโครงการปกเสาพาดสายผานพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและ

ระดับชาติของประเทศไทย เพ่ือคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมท้ังในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการ

ท่ีสําคัญ และกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และใชในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (Initial Environmental Examination: IEE) สําหรับโครงการปกเสา

พาดสายผานปาอนุรักษเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบเบ้ืองตนถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการท่ีนําเสนอ  

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: 

EHIA) สําหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีเกาะตางๆ (เกาะขามใหญ จ.ชลบุรี และเกาะจิก จ.จันทบุรี) ซึ่งประเมินผล

กระทบระดับโครงการซึ่งครอบคลุมกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายท่ีใช เพ่ือคาดการณวาโครงการจะกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงปจจัยกําหนดสุขภาพและสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบอยางไร 

เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบและประกอบการตัดสินใจอนุมัติโครงการ  

การจัดรายการขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม (Check list) สําหรับโครงการปกเสาพาดสายตามแนวถนนหลวงท่ีตัด

ผานปาอนุรักษเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินความเสี่ยงดานผลกระทบท่ีจะเกิดตอสิ่งแวดลอม และสังคมโดยรอบ สงผลให PEA 

สามารถวางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบลวงหนากอนเริ่มดําเนินโครงการกอสราง และรายงานผลการดําเนินงานไปยัง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งทําหนาท่ีติดตามตรวจสอบ มาตรการเง่ือนไข 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามแนวทางการสรางความเขมแข็งดาน

เศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนและคุณภาพชีวิตท่ีดีซึ่งเปนไปตามแนวบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน

กระบวนการธุรกิจ [103-2] [103-3] 
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แนวบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในกระบวนการธุรกิจ 
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กระบวนการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในการกอสรางโครงการระบบไฟฟาของ PEA 

 
 

 ท้ังน้ีในกรณีท่ีมีการขยายและปรับปรุงระบบไฟฟา PEA จะมีการประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน

โดยรอบ เพ่ือแจงขอมูลและความกาวหนาของการดําเนินโครงการเปนประจําผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน การตั้งปาย

ช้ีแจงระยะเวลาการขนสงอุปกรณไฟฟาขนาดใหญเขาพ้ืนท่ีโครงการลวงหนาตามพ้ืนท่ีเสนทางการคมนาคม เพ่ือลดปญหา

การจราจรติดขัด และในกรณีท่ี PEA เขาไปดําเนินการตัดแตงตนไมตามแนวระบบไฟฟาในการจําหนายไฟฟา เชน แนวใต

ระบบสายสง 115 กิโลโวลต ระบบจําหนายแรงสูง และระบบจําหนายแรงต่ําเปนประจําโดยรุกขกรภายใตโครงการหมอตนไม 

เปนตน เพ่ือลดปญหากระแสไฟฟาขัดของท่ีมีสาเหตุเกิดจากตนไม ตลอดจนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ (เชน 

ดาํเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุนละออง ระดับเสียง คาสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก) รวมท้ังการวัดคามลพิษ

ทางนํ้า ตลอดจนกากของเสียตาง ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงานใหอยูในเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว และยังกําหนดใหมีมาตรการ

และแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย โดยใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทุกโครงการท่ีมีการดําเนินการกอสรางระบบไฟฟา 

อาทิ 

• มาตรฐานการกอสรางระบบไฟฟาทุกระดับแรงดันไฟฟา 

• ขอกําหนดกรมการบินพาณิชย เพ่ือการทาสีหรือติดตั้งอุปกรณเตือนแนวสายไฟฟาและสิ่งปลูกสราง 

• ขอกําหนดกรมทางหลวง เพ่ือการปกเสาพาดสาย การพิจารณาระยะหางทางไฟฟากับผิวจราจร รวมถึงการกอสราง

ระบบเคเบิลใตดิน 

• ขอกําหนดคาระยะหางระหวางแนวสายเคเบิลใตดินกับสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดระยะหางในการออกแบบ

และกอสรางระบบเคเบิลใตดิน 

รายงานผลการดําเนินงานเสนอสํานักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
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• ขอกําหนดกรมเจาทา เพ่ือการขออนุญาตวางแนวสายติดตั้งทุนและปายเตือน สําหรับระบบเคเบิลใตนํ้า 

• มาตรฐานอุปกรณแจงเตือนในการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหลทาง เพ่ือแจงเตือนและปองกันอันตรายจากผูสัญจรผาน

เสนทางท่ีมีการซอมบํารุง การสื่อสารโดยใชสัญลักษณจากปายเตือนตามแบบมาตรฐาน เชน ปายเตือนอันตรายจาก

ไฟฟาแรงสูง ไฟฟาแรงต่ํา ปายระวังสายไฟแรงสูง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากการตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบป 2561 PEA ไมพบขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอมในข้ันตอนการกอสราง

ระบบไฟฟา โดยผลการตรวจสอบและติดตามผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดทุกประเด็น (อาทิ การ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุนละออง การตรวจสอบระดับเสียง การตรวจวัดคาสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก มลพิษทาง

นํ้า และกากของเสีย) รวมถึงไมพบโทษปรับท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินจากการละเมิดดานสิ่งแวดลอม (Compliance – 

Environmental) [307-1] 

 

3.2 การบริหารจัดการผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในกระบวนการดําเนินงาน 

 PEA เล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือรวมบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนอยาง

รุนแรงในปจจุบัน ท่ีมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบกะทันหัน ดังน้ัน PEA จึงไดกําหนดแนวทางการ

สงเสริม และสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม ผานการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานหลักขององคกรโดยเริ่มจากการใช

ทรัพยากรอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพสูงสุด การดําเนินงานตามหลักกฎหมาย ขอปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

เชน พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลงังาน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และเกณฑการประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design) เปนตน พรอมท้ังกําหนดแนวทาง มาตรการเพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญดังน้ี 

[103-1] [103-2] [102-11] 

 การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก [103-2] [103-3]  

PEA ไดกําหนดนโยบายการประหยัดพลังงานขององคกร และไดแตงตั้งคณะทํางานดูแล

รับผิดชอบการประหยัดพลังงานเพ่ือกําหนดแผนงาน มาตรการ และเปาหมายลดการใชพลังงานไฟฟาและ

นํ้ามันเช้ือเพลิงอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายในการลดใชพลงังานลงรอยละ 10 ตอป โดยในป 2561 PEA 

ไดมีมาตรการในการอนุรักษพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการปรับปรุงอาคารสํานักงานการ

ไฟฟา 4 แหงไดแก สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดนครปฐม สํานักงาน PEA จังหวัดชลบุรี สํานักงาน PEA 
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จังหวัดปทุมธานี และสํานักงาน PEA สาขาอําเภอหนองหญาไซ เพ่ือรองรับอาคารเขียวท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ตามเกณฑการประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design: 

LEED) โดยสภาอาคารเขียวแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building council: USGBC) โดยเกณฑท่ี

นํามาใชในการประเมินอาคารสํานักงานของ PEA คือ เกณฑสําหรับประเมินการดําเนินงานและบํารุงรักษา

อาค ารเก า  (LEED for Existing Building Operations and Maintenances: LEED EBOM)  ซึ่ งจะ

ประเมินในสวนกายภาพของอาคาร และการบริหารจัดการอาคาร อาทิ การติดตั้งระบบจายอากาศบริสุทธ์ิ 

การจัดการพ้ืนท่ีภายนอกอาคารและสนามหญาเพ่ือลดมลพิษทางอากาศและเสียง การเปลี่ยนสุขภัณฑเปน

รุนประหยัดนํ้า การจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะ การทาสีภายนอกหลังคาดวยสารเคลือบผิวท่ี

สะทอนรังสีอาทิตยสูง การจัดการพลังงานเพ่ือจัดการและตรวจสอบประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร 

รวมท้ังไดเตรียมการสําหรับการวัดประสิทธิภาพของอาคาร (Performance Period)  ในสวนของการใช

พลังงาน การใชนํ้า และการจัดการอาคารดานตาง ๆ เพ่ือสงประเมินข้ันตนใหแก USGBC ผานระบบ 

LEED Online ซึ่งในป 2561 สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดนครปฐม ไดรับการรับรองเปนอาคารเขียวตาม

มาตรฐาน LEED จากสภาอาคารเขียวแหงสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council (USGBC) 

และ Green Business Certification, Inc. (GBCI) ในระดับเงิน (Silver) ท่ี 56 คะแนน  

นอกจากน้ัน PEA ไดประกาศนโยบายสํานักงานสีเขียว ในป 2560 และไดขยายผลการดําเนิน

โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตามมาตรฐานของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเน่ือง พรอมท้ังไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงาน Smart 

- Green Office เพ่ือควบคุมและประเมินการดําเนินงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑซึ่งทําใหการดําเนินงาน

เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยมีเปาหมาย คือ การลดการใชพลังงานไฟฟา เช้ือเพลิง และนํ้า การใชซ้ํา 

(Reuse) การนํากลับมาใชใหม (Recycler) การลดและเลิกใชผลิตภัณฑหรือสารเคมีอันตรายภายใน

สํานักงาน และการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ อาทิ การใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ การบริโภคท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังการพิจารณาจัดซื้อวัสดุท่ี

ไดรับการรับรองวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดเปาหมายขยายขอบเขตการดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนาสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเปนสํานักงานสีเขียว ท่ัวท้ังองคกร ครบท้ัง 74 จังหวัด 

และในป 2561 PEA ไดยกระดับสํานักงานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังไดขยายผลการ

ดําเนินงานสูสํานักงานทองถ่ิน เพ่ือมุงสูเปาหมายการลดการปลดปลอยกาซเรือกกระจก (Green House 

Gases: GHG) ในทุกภาคสวน และไดสงสํานักงานเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

จํานวน 30 แหง เพ่ือใหสํานักงานของ PEA มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีและสามารถดําเนินโครงการ

ไดอยางยั่งยืน พรอมท้ังไดจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของการดําเนินงานโครงการสํานักงานสี

เขียวรวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูตรวจประเมิน (Auditor) การจัดการสิ่งแวดลอม โดยคัดเลือก

บุคลากรจากสํานักงานท่ีมีประสบการณและเคยเขารวมโครงการฯ ในปท่ีผานมา เพ่ือเปนวิทยากรบรรยาย

ใหความรู/ใหคําแนะนํา และเปนผูตรวจประเมินสํานักงาน PEA กอนท่ีจะเขารับการตรวจประเมินเพ่ือ

รับรองตามเกณฑสํานักงานสีเขียวของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

PEA ยังไดพัฒนาฐานขอมูลการใชพลังงานและทรัพยากรดวยระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย อาทิ 

การจัดเก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟา นํ้าประปา นํ้ามันเช้ือเพลิง และกระดาษ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมา

คํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) และวิเคราะหคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco 

Efficiency) ของ PEA รวมถึงเปนแนวทางในการจัดทํามาตรการการใชพลังงานและทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพตอไป โดยในป 2561 PEA ไดริเริ่มโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ PEA 

ซึ่งจะเปนการเตรียมความพรอมในระยะท่ี 1 ป 2561 พิจารณาจากการเตรียมความพรอมการศึกษาและ

กําหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพ่ือสะทอนไปสูการพัฒนา
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อยางยั่งยืน (Sustainable Development) ตามมาตรฐาน ISO 14045 โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จของ

การดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจประกอบดวยหลักการสําคัญ 7 ประการ ไดแก ลดการใชทรัพยากรหรือ

วัตถุดิบในการผลิตและการบริการ ลดการใชพลังงานในการผลิตและการบริการ ลดการระบายสารพิษออก

สูสิ่งแวดลอม เสริมสรางศักยภาพการนําวัสดุกลับมาใชใหม สงเสริมการใชทรัพยากรหมุนเวียน เพ่ิมอายุ

ของผลิตภัณฑ และเพ่ิมระดับการใหบริการแกผลิตภัณฑและเสริมสรางธุรกิจบริการ โดยครอบคลุม

ขอบเขตการศึกษาและประเมินในข้ันตอนการผลิตไฟฟา การจัดสงไฟฟา และการจําหนายไฟฟาของ PEA 

และไดกําหนดแผนงานรองรับระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2562-2564) เพ่ือใหการดําเนินงานของ PEA ในการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและ

เกิดความยั่งยืน 

 

 
ขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การใหบริการไฟฟาของ PEA 

 

โดย PEA ทําการรวบรวมขอมูลปฐาน (Base Year) เพ่ือใชเปนปฐานในการเปรียบเทียบผลการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในการดําเนินกิจการของ PEA โดยกําหนดป 2560 เปนปฐาน 

เน่ืองจากเปนปท่ีเริ่มมีการเก็บรวบรวมขอมูลครบถวนจากภาคสวนตาง ๆ ของ PEA โดยขอมูลดาน

สิ่งแวดลอมท่ีเก็บรวบรวมประกอบดวย 

1. ปริมาณการใชไฟฟาในสํานักงานทุกแหงของ PEA ท่ัวประเทศ 

2. ปริมาณการใชนํ้าประปาในสํานักงานทุกแหงของ PEA ท่ัวประเทศ 

3. ปริมาณการใชสาร SF6 (Sulphur Hexafluoride) ในระบบสวิตชเกียรของ PEA 

4. ปริมาณการใชนํ้ามันหมอแปลง 

5. ปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงขององคกรและการผลติไฟฟา 

6. ปริมาณการใชกระดาษ A4 และกระดาษความรอน (Thermal Paper) 

7. ปริมาณวัสดุหรืออะไหลตาง ๆ ในการซอมแซมและบํารุงรักษาสถานีไฟฟาและระบบไฟฟา 

8. ปริมาณการใชสารทําความเย็นในสํานักงานทุกแหงของ PEA ท่ัวประเทศ 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการใหบริการไฟฟาขององคกร PEA ไดพิจารณา

กําหนดใหใชปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Climate Change) สําหรับตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม 

(Environmental Indicator) เน่ืองจากเปนผลกระทบท่ีท่ัวโลกและประเทศไทยใหความสําคัญในปจจุบัน 

และ กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย (Earnings Before Interest Tax 
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Depreciation and Amortization: EBITDA) ใน หน วยล านบ าท  สํ าห รับตั ว ช้ี วัด ด าน เศ รษ ฐ กิ จ 

(Economic Indicator) เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดท่ีบงช้ีสมรรถนะในการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยคํานวณ

อางอิงจาก 

 

 

ประสิทธิภาพเชงินิเวศเศรษฐกจิ = มูลคาผลิตภัณฑหรือการบริการ (Product or service value)          

            (Eco-Efficiency)                         ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental influence) 

 
ท่ีมา: WBCSD (2000). Measuring eco-efficiency: a guide to reporting company performance. World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) 

 

ท้ังน้ีจากการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของป 2561 พบวา คาประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ มีคาเทากับ 169,986 บาท/ตันคารบอนคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (EBITDA จํานวน 

38,078.16 ลานบาท, ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ไมรวมการสูญเสียของไฟฟา จํานวน 

224,007.62 ตันคารบอนคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) หรือประเมินไดวา การสราง EBITDA จํานวน 

169,986 บาท กอใหเกิดผลกระทบดานการปลอยกาซเรือนกระจก จํานวน 1 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา ซึ่งพิจารณาเฉพาะปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของ PEA 

(ไมรวมภาระสิ่งแวดลอมของการผลติไฟฟาท่ีซื้อจาก PEA และ VSPP และไมรวมการสูญเสยีไฟฟา) อยางไร

ก็ตาม หากพิจารณาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของ PEA ตอหนวยไฟฟาท่ี

จําหนาย (โดยไมรวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากหนวยไฟฟาท่ีสูญเสีย) พบวา มีคาเทากับ 

1697.99 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตอไฟฟาท่ีจําหนาย 1 เมกะวัตตช่ัวโมง 

นอกจากน้ี PEA ยังไดกําหนดแผนการดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกท้ังภายในและภายนอกองคกรตามหลักการของ The Greenhouse Gas Protocol (2004) โดย

แตงตั้งคณะทํางานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสนับสนุนใหเกิดการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ

สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีไดดําเนินการในป 2561 จํานวนท้ังสิ้น 15 โครงการ/กิจกรรม 

ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

o การสนับสนุนใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (ภายในองคกร)  

• แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาระบบปรับอากาศ  

• โครงการจัดซื้อหลอดพลังงาน LED และอุปกรณพรอมติดตั้งในอาคาร  

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงจักรดีเซล  

• การจัดประชุมดวย VDO Conference 

o การสนับสนุนใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (ภายนอกองคกร)  

• โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษปา  

• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  

• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

• โครงการใหบริการท่ีปรึกษาดานการจัดการพลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม  

• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานระบบแสงสวางภายในโรงพยาบาลบึงกาฬ  
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• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราช  

• โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของกรมศุลกากร  

• การสนับสนุนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)  

• การรับซื้อไฟฟาจากการผลิตไฟฟาบนหลังคาประเภทบานอยูอาศัย (Rooftop)  

• โครงการ PEA LED เพ่ือแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย  

• โครงการ PEA ชวยภัยแลงดวยพลังงานทดแทน 

 การลดปริมาณการใชกระดาษ 

  PEA ไดมีมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร 

5 ดาน ไดแก ดานระบบไฟฟา (Grid) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล มุงเนนการ

บริหารจัดการทรัพยสินและการบริหารโครงขายอยางมีประสิทธิภาพ ดานการบริการลูกคา (Customer) 

เพ่ือสรางภาพลักษณการบริการท่ีทันสมัย โดยการบูรณาการขอมูลในชองทางตาง ๆ และนําขอมูลมา

วิเคราะหเพ่ือใหบริการลูกคาเชิงรุก ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise) เพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร ดวยการมีระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก รวมถึง

เพ่ิมความคลองตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน เนนการเช่ือมโยงของระบบและขอมูล ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการสรางการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคและนําไปสูการเกิดนวัตกรรม และสรางความตระหนักรู ความรู ความเขาใจ 

และทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล แกพนักงาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

เพ่ือสรางแพลตฟอรมดิจิทัลของ PEA ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานท้ังองคกร โดยมุงเนนการบูรณาการ ความ

เช่ือมโยงของระบบและขอมูลเพ่ิมเติมความแข็งแกรงของโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT โดยมุงเนน

มาตรฐานสากล และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ซึ่งยุทธศาสตรท้ัง 5 ดานน้ีนอกจากจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกแลว ยังมี

บทบาทสําคัญในการลดปริมาณการใชทรัพยากรกระดาษขององคกร โดยในป 2561 PEA ไดพัฒนาระบบ

สําหรับใชงานท่ีสําคัญ ไดแก 

o ระบบการประชุมแบบไรกระดาษ (Paperless Meeting System: PLMS) ใชบริหารจัดการ

ประชุมดวย QR Code ในการลงทะเบียนเพ่ือแสดงตัวผูเขารวมการประชุม โดยสามารถตรวจสอบ

และสรุปจํานวนผูเขารวมการประชุมแบบตามเวลาจริง (Real Time) ได และดงึขอมูล (Download) 

เอกสารบน Smart Device แทนการใชกระดาษ โดยสามารถตรวจสอบ และติดตามรายงานสรุปผล

การประชุมแบบออนไลน รวมถึงดูรายละเอียดการประชุม วาระ และเอกสารกอนหรือหลังประชุมได 

ซึ่งทาให เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการทางานและการจัดประชุม 

o ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส (e-Slip) แทนการพิมพเปนกระดาษ ซึ่งพนักงานสามารถเขาดูส

ลิปเงินเดือนไดผานระบบ E-mail ขององคกร 

o ระบบหนังสือคํ้าประกันรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Letter of Guarantee: e-LG) 

เปนระบบงานชวยปรับปรุงการใหบริการและแกไขปญหาในกระบวนงานการวางค้ําประกันการใช

ไฟฟาสําหรับสัญญาค้ําประกันของธนาคารพาณิชย (Letter of Guarantee: LG) ชวยลดข้ันตอน

ระยะเวลาการใหบริการลดปญหาเอกสารสูญหาย ชํารุด ขอมูลผิดพลาด และการปลอมแปลงเอกสาร 

รวมถึงสามารถคนหาเอกสารเพ่ือติดตามหนังสือสัญญาค้ําประกันไดอยางรวดเร็ว 

o การใชระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (M-Vara) ในการประชุมคณะกรรมการของ PEA เพ่ือลดการใช

กระดาษ  
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o การสื่อสารกับบุคลากรผานระบบ Video Conference เพ่ือใหเขาถึงบุคลากรในทุกพ้ืนท่ีไดอยาง

สะดวก 

ท้ังน้ีเพ่ือลดการใชกระดาษและดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ท่ีกําหนดให PEA ลดปริมาณการใชกระดาษซึ่งเปนการสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจใช

นวัตกรรมหรือระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส และใหขอมูลสารสนเทศมีความพรอมใชงาน โดยในป 

2561 PEA มีปริมาณการใชกระดาษท้ังหมด จํานวน 514.85 ตัน/ป ซึ่งคิดเปนปริมาณกระดาษท่ีมีการใช

ลดลง จํานวน 159.06 ตัน/ป เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 

 การประเมินผลการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

 PEA มีแนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ดวยตนเอง 

(ISO 26000  in Processes Self-Assessment Manual) หรือ คูมื อ ISPA ซึ่ งได กําหนดหั วขอด าน

สิ่งแวดลอมเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลาง และภูมิภาค นําไปประเมิน และพัฒนาระบบการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Performance Appraisal: SEPA) ในหลักการ ADLI ท่ีสะทอนถึงแนวทาง (Approach–A) การถายทอด

เพ่ือนําไปปฏิบัติ  (Deployment–D) การเรียนรู  (Learning–L) และการบูรณาการ (Integration–I) 

ตอเน่ืองกันเปนวงจรคุณภาพ อันเปนการยกระดับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ตาม

มาตรฐาน ISO 26000 ท่ีอยูในกระบวนการปฏิบัติงานประจํา (CSR in Process) ของ PEA สูความยั่งยืนได

อยางเปนรูปธรรม โดยหัวขอดานสิ่งแวดลอม กําหนดใหจัดทํามาตรการ และแผนบริหารจัดการ เพ่ือลดการ

ใช ไฟฟา นํ้ามัน กระดาษ และทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืน ๆ เผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ นําไปปฏิบัติอยางเปน

ระบบ ท้ังน้ีไดมอบหมายใหสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํากระบวนการ

ดังกลาว 

 

3.3 การบริหารจัดการกากของเสีย และของเสียอันตราย 

PEA ใหความสําคัญในการบริหารจัดการกากของเสีย และขยะอันตรายท้ังในสวนของระบบสงและจําหนายไฟฟา 

และขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาลภายในอาคารสํานักงาน เน่ืองจากกากของเสีย และขยะอันตรายสวนใหญมาจากสวนของ

ระบบสงและจําหนายไฟฟา ซึ่งอาจจะเกิดกรณีการรั่วไหลของสารพิษ หรือมีการกําจัดท่ีไมถูกตอง ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

สุขภาพ และความปลอดภัยของคนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีดําเนินงาน ดังน้ัน PEA จึงไดกําหนดแนวบริหารจัดการกับอุปกรณ

ระบบสงและจําหนายไฟฟา และกากของเสียท่ีอยูในอาคารสํานักงาน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี [103-1]  

- การบริหารจัดการกากของเสีย และขยะอันตรายในระบบสงและจําหนายไฟฟา [103-2] [103-3] 

PEA ไดกําหนดใหมีการประเมิน ตรวจสอบและคัดเลือกอุปกรณไฟฟาท่ีมีสภาพตามเกณฑมาตรฐานตามขอกําหนด

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจะแบงออกเปน 

o วัสดุอุปกรณท่ีสามารถซอมแซมได อาทิ มิเตอรไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา ซึ่งจะนํามาซอมแซมใหอยูในสภาพพรอม

ใชงาน เพ่ือนํากลับมาใชงานใหม  

o วัสดุอุปกรณท่ีไมสามารถซอมแซมได และเศษวัสดุ อาทิ แกนเหล็กหมอแปลงไฟฟา ขดลวดทองแดงภายในหมอแปลงไฟฟา 

เศษสายไฟท่ีรื้อถอนจากระบบจําหนาย จะถูกดําเนินการจําหนายใหผูรับซื้อจากภายนอก หรือจัดหาผูรับหรือ

หนวยงานภายนอกเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกวิธี 

o วัสดุอุปกรณท่ีสามารถแยกสวน และ/หรือนําไปใชประโยชนในดานอ่ืน ๆ อาทิ บุชช่ิงแรงสูงและแรงต่ําของหมอแปลง

ไฟฟา จะถูกนําไปเปนอะไหลทดแทนสํารอง และผลิตภัณฑคอนกรีต เชน เสาไฟฟาที่มีอายุการใชงานไมเกิน

กําหนด และสภาพทางกายภาพไมมีการชํารุด ก็จะถูกนํากลับมาใชใหมได แตหากมีอายุการใชงานเกินกําหนดหรือ
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สภาพทางกายภาพชํารุด ก็จะถูกนําไปจําหนายใหแกบุคคลภายนอก เพ่ือใชประโยชนดานอ่ืน ๆ อาทิ ใชในไรสวน ทํา

สะพาน รับสายแรงต่ํา หรือนําไปใชประโยชนใหแกชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เชน นําไปทําเปน ฝาย และปะการัง

เทียม เปนตน 

และกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานซอมบํารุงวัสดุอุปกรณประจําป เพ่ือใหยืดระยะเวลาการใชงานของอุปกรณใหยาวนาน

ข้ึน อาทิ การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟา เชน ลูกถวยไฟฟา (Insulator) สําหรับพ้ืนท่ีริมทะเลหรือพ้ืนท่ีท่ีไอเกลือเขมขน และ

พ้ืนท่ีท่ีมีฝุนละอองในอากาศหนาแนน เพ่ือยืดอายุการใชงาน และการจัดทําฐานขอมูลดัชนีวัดสุขภาพของอุปกรณไฟฟา เชน 

อุปกรณตัดตอวงจรอัตโนมัติ (Recloser) สําหรับวางแผนการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณกอนท่ีจะชํารุด ซึ่งจะชวยลดปริมาณของ

เสียอันเน่ืองจากอุปกรณท่ีเสียหายลงได อีกท้ังในป 2561 PEA ไดกําหนดใหมีการนํานํ้ามันหมอแปลงมาใชซ้ํา ซึ่งมาจาก

กระบวนการซอมบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา ท่ีไดจากหมอแปลงไฟฟาท่ีฉนวนนํ้ามันหมอแปลงเสื่อมสภาพ มีคาความเปน

ฉนวนทางไฟฟาลดลง โดยจะนํานํ้ามันหมอแปลงท่ีเสื่อมสภาพไปผานกระบวนการกรองดวยการใหความรอน (Heat) และดูด

ความช้ืนซ้ํา ๆ จนกระท่ังคาความเปนฉนวนทางไฟฟาของนํ้ามันหมอแปลงไดมาตรฐาน แลวจึงนํากลับไปบรรจุในหมอแปลง

ไฟฟาตอไป สําหรับหมอแปลงไฟฟาท่ีชํารุดซึ่งฉนวนนํ้ามันหมอแปลงจะมีเขมา หมดสภาพ ไมสามารถนํากลับมาใชงานไดใหม 

PEA จะรวบรวมสงใหกองผลิตภัณฑคอนกรีต (กผภ.) เพ่ือนําไปทําแบบหลอเสาคอนกรีตในการผลิตเสาไฟฟาตอไป  

- การบริหารจัดการกากของเสีย และขยะอันตรายในอาคารสํานักงาน 

ในป 2561 PEA ไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ตามขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(SubPAC) ท่ีมุงเนนการสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจใชนวัตกรรมหรอืระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการลดการใชกระดาษ

ในการดําเนินงานขององคกร และไดมีการรณรงคใหมีการใชกระดาษ 2 หนา สําหรับกระดาษท่ีมีการใช 2 หนาแลวจะถูกนําสง

ใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอดเพ่ือใชประโยชนตอเปนกระดาษหนาท่ี 3 ใหผูพิการทางสายตา ในสวนขยะท่ัวไป PEA กําหนดให

มีการคัดแยกขยะตามประเภทท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล อาทิ ขยะเปยก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยจะมี

การแยกขยะติดเช้ือท่ีเกิดจากสถานพยาบาลในอาคารสํานักงานใหญและสํานักงานเขตออกจากขยะท่ัวไป เพ่ือสงไปกําจัดอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย โดยบริษัทเอกชนท่ีไดรับมอบหมาย  

นอกจากน้ี PEA กําหนดใหกองหมอแปลง มีหนาท่ีในการวิเคราะห และวางแผนบริการจัดการจัดหาและบํารุงรักษา

หมอแปลงระบบจําหนายใหเพียงพอตอการใชงาน พรอมท้ังทดสอบหมอแปลงระบบจําหนายและออกใบรับรองผล จัดทํา

แนวทางการนํานํ้ามันหมอแปลงเกาใชงานแลวนํากลับมาใชใหม เพ่ือเปนการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ลดการนําเขาวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษ ควบคุมการปลอยกากของเสียอันตรายออกสู

ภายนอกท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช และสิ่งแวดลอมรอบพ้ืนท่ีของ PEA ดังน้ี 

1. หนวยงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับนํ้ามันหมอแปลงเมื่อเบิกนํ้ามันหมอแปลงออกจากคลังพัสดุเพ่ือนําไป

บํารุงรักษาตรวจเติมหรือถายเปลี่ยนนํ้ามันตองดําเนินการรวบรวมนํ้ามันหมอแปลงเกานํามาสงคืนหนวยงานท่ีรับมอบหมายให

รับคืน เพ่ือรวบรวมนําไปผานกระบวนการกรองนํ้ามันหมอแปลงเพ่ือนํากลับมาใชใหมตอไป 

2. การขนสงเคลื่อนยายนํ้ามันหมอแปลงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังไมควรใหถังนํ้ามันเกิดการกระแทกเปน

รอยบุบ ตองมีการยึดโยงใหมั่นคงมีการตรวจสอบสภาพฝาปดและการรั่วซึมกอนการขนสง 

3. การเปดฝาถังนํ้ามันหมอแปลงและการใชงานนํ้ามันหมอแปลงผูปฏิบัติควรปฏิบัติตามคูมือคําแนะนําดานความ

ปลอดภัย MATERIAL SAFETY DATA SHEET ของผลิตภัณฑ PTT HIVOLT PLUS 

4. ผูปฏิบัติงานกับนํ้ามันหมอแปลงควรสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน ถุงมือปองกันสารเคมีท่ีทําจาก PVC 

หรือไนไตรด แวนตานิรภัยชนิดมีกระบังขางและเสื้อผาท่ีปกปองแขนขาและรางกายจากการสัมผัส 

5. ผูปฏิบัติงานกับนํ้ามันหมอแปลงตองมีความระมัดระวังไมใหนํ้ามันหมอแปลงมีการรั่วไหลปนเปอนสูดินและแหลง

นํ้า ถามีการรั่วไหลตองปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัยขอ 6 มาตรการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลกําหนดอยูใน 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
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6. นํ้ามันหมอแปลงเกาท่ีถายออกจากหมอแปลงหรืออุปกรณไฟฟาตาง ๆ ตองจัดเตรียมภาชนะรองรับไมใหรั่วไหล

ปนเปอนสูพ้ืนดินและแหลงนํ้า ควรเปนภาชนะท่ีแหงสะอาด กรณีท่ีผิวภายในภาชนะมีนํ้ามันตองเปนนํ้ามันประเภทเดียวกัน 

วัสดุท่ีใชทําภาชนะตองเปน Carbon Steel Stainless Steel โพลีเอทิลีน โพลีเอสเตอร และเทฟรอน 

7. ในการนํานํ้ามันหมอแปลงเกากลับมาสงคืน การขนสงตองบรรจุใสถัวนํ้ามันหมอแปลงท่ีจัดเตรียมไปหรือถังนํ้ามัน

ใหมท่ีใชนํ้ามันหมดแลว ตองระมัดระวังเรืองคงความสะอาดและการรั่วไหลการบรรจุตองไมหกหลน เน่ืองจากนํ้ามันหมอแปลง

เกาใชงานแลวถือเปนวัตถุอันตรายท่ีตองควบคุมตามกฎหมายกําหนด 

8. หนวยงานท่ีรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรวบรวมรับคืนนํ้ามันหมอแปลงเกาใชแลว ควบคุมจํานวนถึงและปริมาณ

นํ้ามันในถังเปนลิตร ดวยสมุดลงบันทึกระบุสภาพสีแตละถัง ผูสงคืนควรเปนคนเดียวกับผูเบิกไปใชงาน และผูรับคืนระบุช่ือ

ตําแหนงใหชัดเจนเพ่ือรวบรวมนําผานกระบวนการกรองนํามันเพ่ือนํากลับมาใชใหม 

9. สถานท่ีจัดเก็บรวบรวมนํ้ามันหมอแปลงเกาเพ่ือการนํากลับมาใชใหมควรเก็บในท่ีเย็นอุณหภูมิบรรยากาศ อากาศ

ถายเทไดดีและแยกหางจากสารเคมีอ่ืน ไมจัดเก็บไวใกลกับเปลวไฟ แสงแดด ความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟตาง ๆ 

10. หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับคืน จัดเก็บนํ้ามันหมอแปลงเกา เพ่ือนําไปผานกระบวนการกรองนํา

กลับมาใชใหม ตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลและอุปกรณดับเพลิง ชนิดโฟมหรือผงเคมีแหงไวในสถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

11.  หนวยงานผูรับคืนเมื่อรวบรวมนํ้ามันหมอแปลงเกาไดประมาณ 10-20 ถัง หรือประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ลิตร 

ในชวงดําเนินการเริ่มตนควรมีการสุมจัดเก็บตัวอยางนํ้ามันจากทุกถัง ถังละประมาณ 20 มิลลิลิตร เพ่ือนําตัวอยางมาตรวจสอบ

ความเขมขนของสาร PCB ซึ่งตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิลิตรตอกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใชชุดทดสอบ

ภาคสนาม Field Test kit for PCB screening  

12. เมื่อรวบรวมนํ้ามันหมอแปลงเกาไดประมาณ 25 ถัง หรือประมาณ 5,000 ลิตร หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายให

เปนผูจัดเก็บนํ้ามันหมอแปลงเกา เพ่ือนําไปผานกระบวนการกรองนํากลับมาใชใหมควรเริ่มดําเนินการกรองนํ้ามันโดยสามารถ

พิจารณาทางเลือกได 3 แนวทาง ดังน้ี 

 1) ดําเนินการกรองนํ้ามันหมอแปลงโดยใชเครื่องกรองนํ้ามันหมอแปลงของ PEA ท่ีมีอยู 

 2) จางผูรับจางกรองนํ้ามันหมอแปลงจากผูมีอาชีพกรองนํ้ามันหมอแปลง 

 3) แจงกองหมอแปลง (กมป.) ดําเนินการ 

13. กอนกรองนํ้ามันหมอแปลงตองเก็บตัวอยางเพ่ือทดสอบคุณสมบัติ ดังน้ี 

 1) ทดสอบคาความเปนฉนวน (Breakdown Voltage) ตามมาตรฐาน ASTM D1816, IEC156 

 2) ทดสอบความช้ืนในนํ้ามันหมอแปลง (Water Content) 

 3) ทดสอยความสูญเสียทางฉนวนขิงนํ้ามันหมอแปลง (Dissipation Power Factor) เน่ืองจากมีการ

ละลายปนเปอนของสารตาง ๆ ในนํ้ามันเชน ปริมาณทองแดงกรด เปอรออกไซด  

 หลังการกรองนํ้ามันหมอแปลงตองเก็บตัวอยางนํ้ามันเพ่ือทดสอบคุณสมบัติเชนเดียวกันท้ัง 3 ขอเพ่ือ

เปรียบเทียบและคาตองไดตามมาตรฐาน 

 1) ทดสอบคาความเปนฉนวน (Breakdown Voltage) ตามมาตรฐาน ASTM D1816, IEC156 คาไมควร

ต่ํากวา 30 กิโลโวลต 

 2) ทดสอบความช้ืนในนํ้ามันหมอแปลง (Water Content) คาไมควรเกิน 35 มิลลิลิตรตอกิโลกรัม (PPM) 

 3) ทดสอยความสูญเสียทางฉนวนขิงนํ้ามันหมอแปลง (Dissipation Power Factor) เน่ืองจากมีการ

ละลายปนเปอนของสารตาง ๆ ในนํ้ามันเชน ปริมาณทองแดงกรด เปอรออกไซด คาไดตามมาตรฐาน ASTM D924-99e1 

14. นํ้ามันหมอแปลงเกาท่ีเสื่อมสภาพมากไมคุมคากับการกรองนํากลับมาใชใหม เปนของเสียอันตรายท่ีตองควบคุม

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตองมีการติดปายบงช้ีใหชัดเจน คัดแยกจัดเก็บไวตางหากแยกออกจากนํ้ามันปกติ สามารถนําไปแปลง

สภาพใชประโยชนอยางอ่ืนในอุตสาหกรรมไดควรรวบรวมไวจําหนายใหกับผูรับซื้อนํ้ามันเกาท่ีไดรับใบอนุญาตจากกระทรวง

อุตสาหกรรม 
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จากการดําเนินการในป 2561 พบวา PEA สามารถรวบรวมนํ้ามันหมอแปลงเกาและนําไปใชงานใหมตามแนวทาง

ดังกลาวได จํานวน 34,000 ลิตร คิดเปนรอย 170 ของคาเปาหมายท่ีตั้งไว 

 

3.4 การมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 PEA ยังใหความสําคัญกับการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกับชุมชน โดยในป 2561 ไดมีการดําเนินโครงการท่ีสําคัญ 

ดังน้ี 

 โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใชพลังงานทดแทน  

  โดยการพัฒนาชุมชนตนแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สงเสริมการประกอบอาชีพใหแกชุมชน เพ่ิมรายไดใหชุมชน และเปนตนแบบดานการใชพลังงานทดแทน 

โดยในป 2561 ไดดําเนินโครงการจํานวน 3 พ้ืนท่ี ไดแก วิสาหกิจชุมชนพ่ึงพาตนเองบานหนองสะโน      

จ.นครพนม วิสาหกิจชุมชนดอยผาสม จ.เชียงใหม และ วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานไผสีทอง จ.ชลบุรี 

 

 โครงการคนพันธุ PEA ฟนฟูทะเลไทย กิจกรรมการวางปะการังเทียม  

  PEA มีแนวคิดในการนําวัสดุ และอุปกรณท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ ท่ีมาจากกระบวนการบํารุงรักษา

ระบบไฟฟา เชน ลูกถวย เสาไฟฟา สเปเซอรและซากรถบรรทุก เปนตน ไปจัดการใหเกิดประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพโดยการนําวัสดุอุปกรณเหลาน้ันไปจัดทําเปนปะการังเทียม โดยรวมใสกลองเกเบ้ียน 

(Gabion) แลวนําไปวางตามพิกัดท่ีกําหนดไว บริเวณพ้ืนท่ีแหลมตาชี (ปากอาวปตตานี) อําเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี หางจากชายฝง 6 ไมลทะเล เปาหมายจํานวน 1,050 ตัน ซึ่งจากการวางปะการังเทียมท่ีมี

ลักษณะเปนรอง เปนช้ันทําใหเกิดบานปลา อันเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวทะเล ชวยใหสัตวนํ้ามีจํานวน

เพ่ิมมากข้ึนฟนฟูผลผลิตทางการประมงและระบบนิเวศบริเวณชายฝง ตลอดจนเพ่ือใหชาวประมงทองถ่ิน

ไดมีความเปนอยูท่ีดี มีรายไดตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึนมีอาชีพทากินเลี้ยงตนเองไดอยางยั่งยืน  

 PEA รักษน้ํา สรางฝาย  

  ในกระบวนการกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา และการบํารุงรักษาระบบไฟฟาของ PEA ทําใหเกิด

วัสดุชํารุดหรือเสื่อมสภาพจากผลิตภัณฑคอนกรีตจํานวนมาก อาทิ เสาไฟฟาคอนกรีตอัด แรง (คอน) PEA 

จึงไดนําวัสดุเหลาน้ีมาใชสรางเปนฝายชะลอนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใหชุมชนไดใชประโยชนในการอุปโภคและ

เกษตรกรรม อีกท้ังเปนการบรรเทาภัยแลงและปองกันนํ้าทวมฉับพลันในพ้ืนท่ีชุมชนใกลแหลงนํ้า 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

 

• ระดับนานาชาติ 

o รางวัลสิ่งประดิษฐระดับนานาชาตจิํานวน 4 ผลงาน 5 รางวัล งาน 46 th International Exhibition of 

Invention Geneva  ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

o รางวัลรางวัล The Asset Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards 2018 

ประเภท Best Cash Management Solution Thailand จัดโดยนิตยสาร The Asset ณ เขตบริหารพิเศษ

ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

• ระดับประเทศ 

o รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ประจําป 2561 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จาํนวน 

7 รางวัล 

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ประเภทผูนําองคกรดีเดน   

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ประเภทรฐัวิสาหกิจยอดเยี่ยม  

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ประเภทการดําเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมดเีดน (CSR)   

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน  ประเภทความรวมมือเพ่ือการพัฒนาดีเดน ดานความรวมมือเชิงยุทธศาสตร 

ประเภทเชิดชูเกียรติ  

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน (รางวัลชมเชย) ประเภทนวัตกรรมดีเดน ดานความคิดสรางสรรค  

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน (รางวัลชมเชย) ประเภทนวัตกรรมดีเดน ดานนวัตกรรม  

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ประเภทเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดีเดน  

o รางวัลชนะเลิศปฏิทินดเีดน “สรุิยศศิธร” ครั้งท่ี 38 ประจําป 2561 ประเภทสงเสริมเอกลักษณและ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ กรมประชาสัมพันธ จดัโดย สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย 

o รางวัลรายงานความยั่งยืนดเีดน ประจําป 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน 

o รางวัลชมเชย โครงการกระบวนการพัฒนาผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพ่ือปฏิบัติงานในระบบจําหนาย โดยไม

ดับกระแสไฟฟาในประเทศและตางประเทศ  ในการประกวดโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ประจําป 2561 โดยสมาคมการจดังานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) สถาบันเพ่ิม

ผลผลติแหงชาติและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

o รางวัลพัฒนาศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจาํป 2561 

ประเภทหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 166 แหง จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

o รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจําป 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

o โลประกาศเกียรติคุณ  กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป 2561 (Zero 

Accident Campaign 2018)  ระดับแพลทิน่ัม ระดับเงิน และระดับทองแดง รวมท้ังหมดจํานวน 39 รางวัล 

จัดโดยสมาคมสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดลอมการทํางาน 

o โลประกาศเกียรติคณุศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน ป 2561 จํานวน 7 รางวัล จากสํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)  

 

ยก
ร่าง



131 
 

สรุปผลการดําเนินงานของ PEA 

ขอมูลองคกร 

ระบบสายสงและจําหนาย 

ระบบสายสง 

 

ป 2559 

(วงจรกิโลเมตร) 

ป 2560 

(วงจรกิโลเมตร) 

ป 2561 

(วงจรกิโลเมตร) 

ระบบสายสง 11,776.37 12,257.68 12,764.57 

115 kV 11,758.73 12,240.04 12,746.93 

69 kV 17.64 17.65 17.65 

ระบบจําหนายแรงสูง 304,450.31 308,988.09 313,424.44 

33 kV 27,816.51 28,640.83 29,066.25 

22 kV 257,947.12 261,659.07 265,678.70 

19 kV 18,686.68 18,688.19 18,679.49 

ระบบจําหนายแรงตํ่า 453,835.62 462,786.40 472,464.45 

รวมท้ังสิ้น 770,062.29 784,032.17 798,653.47 

 

ผูใชไฟฟา 

ไฟฟาสูงสุดท่ีจําหนายได ป 2559 

(ลานหนวย) 

ป 2560 

(ลานหนวย) 

ป 25 

(ลานหนวย) 

ปริมาณไฟฟาสูงสุดท่ี

จําหนายได 

129,673 132,401 134,661.55 

ผูใชไฟฟา 

[102-6]  

ป 2559 

(ราย) 

ป 2560 

(ราย) 

ป 2561 

(ราย) 

บานอยูอาศัย 16,739,341 17,101,498 17,450,080 

พาณิชย 1,595,770 1,667,814 1,699,324 

อุตสาหกรรม 34,808 35,699 37,370 

อ่ืน ๆ 524,000 555,768 579,256 

รวมท้ังสิ้น 18,893,919 19,360,779 19,766,030 
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จํานวนบุคลากร [102-8] 

พนักงานและลูกจาง ป 2559 ป 2560 ป 2561 

พนักงาน 

(จําแนกตามเพศ) 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ชาย 22,309 74.10 22,002 73.75 21,862 73.71 

หญิง 7,799 25.90 7,833 26.25 7,797 26.29 

รวม 30,108 100 29,835 100 29,659 100 

ลูกจาง 

(จําแนกตามเพศ) 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ชาย 3,809 66.06 3,881 66.62 3,915 66.66 

หญิง 1,957 33.94 1,945 33.38 1,958 33.34 

รวม 5,766 100 5,826 100 5,873 100 

รวมท้ังสิ้น 35,874  35,661  35,532  
หมายเหตุ: พนักงาน หมายถึง (1) กลุมผูบริหาร ไดแก รองผูวาการฯ, ผูชวยผูวาการฯ/ผูอํานวยการไฟฟาเขต/ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน/ผูอํานวยการ

สํานักกฎหมาย/ผูอํานวยการสํานักผูวาการ, ผูอํานวยการฝาย/ผูจัดการประจําการไฟฟาเขต/ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ชั้น 1, รองผูอํานวยการฝาย, 

ผูอํานวยการกอง, ผูอํานวยการศูนย, ผูอํานวยการโรงเรียนชาง กฟภ., ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ชั้น 2–3 และตําแหนงเทียบเทา, รอง/ผูชวย

ผูอํานวยการกอง, รอง/ผูชวยผูอํานวยการศูนย, รอง/ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนชาง กฟภ., รองผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ชั้น 1– 2, ผูจัดการการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา, ผูชวยผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ชั้น 3, หัวหนาแผนก, ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย, ผูชวยหัวหนาแผนก  

(2) กลุมเชี่ยวชาญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญระดับ 12–13, นักวิชาการระดับ 9–11, ผูชํานาญการระดับ 9, ผูชํานาญการระดับ 8, นักวิชาการระดับ 7–8, 

พนักงานวิชาชีพระดับ 7 และ (3) กลุมพนักงานปฏิบัติการ ไดแก นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพระดับ 4–6, พนักงานวิชาชีพระดับ 2–3 

              ลูกจาง หมายถึง ลูกจางรายเดือน ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจาง เพ่ือรับคาจางเปนรายเดือน ซ่ึงจางตามแผนอัตรากําลัง รวมถึงจางประจําสํานักผูวาการ, 

สํานักรองผูวาการ และสํานักผูชวยผูวาการ เชน พนักงานขับรถยนต แมบาน เปนตน  

 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามพ้ืนท่ี [102-8] 

พ้ืนท่ี กลุมพนกังาน กลุมลูกจาง 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

สํานักงานใหญ 4,137 4,105 4,128   248    249 167 

ภาคเหนือ 6,099 6,023 5,926 1,211 1,169 1,233 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 6,980 6,912 6,944 1,350 1,440 1,421 

ภาคกลาง 7,268 7,196 7,103 1,723 1,704 1,752 

ภาคใต 5,624 5,599 5,558 1,234 1,264 1,300 

 

การจัดการขอรองเรียน [103-2] 

ขอมูลรองเรียน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 1,966 3,689 4,246 

จํานวนการตอบสนองตอขอรองเรยีนไดภายใน 30 วัน 1,800 3,666 4,236 

สัดสวนรอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับการตอบสนอง

ภายใน 30 วัน 

91.56 99.38 99.76 
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ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

 

มูลคาทางเศรษฐกิจทางตรง และการกระจายมูลคาทางเศรษฐกจิทางตรง  

(Direct Economic Value Generated and Distributed) 

[102-7] [201-1] 

ป 2559 

(ลานบาท) 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ป 2561 

(ลานบาท) 

(1) มูลคาทางเศรษฐกจิทางตรง (Direct Economic Value Generated) 

รายได (Revenues) 456,707.78 463,747.42 499,253.86 

(2) การกระจายมลูคาทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value distributed) 

ตนทุนการดําเนินงาน (Operating costs) 403,130.90 408,119.81 451,684.60 

คาจางและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits) 24,361.62 24,662.89 23,849.55 

เงินท่ีชําระแกเจาของเงินทุน (Payments to providers of capital) 3,087.61 3,056.45 2,903.44 

เงินท่ีชําระแกรัฐ (Payments to government) 13,039.00 13,857.00 13,350.00 

การลงทุนในชุมชน (Community Investment) 234.79 294.54 262.09 

(1) – (2) มลูคาเชิงเศรษฐกจิสะสม (Economic value retained) 12,853.86 13,756.72 7,204.18 
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ผลการดําเนินงานดานสังคม 

สถิติขอมูลพนกังาน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน [401-1] 

หมายเหตุ: สัดสวนรอยละทีแ่สดงในตารางเปนสัดสวนที่คํานวณเทียบกับจํานวนของพนักงานทั้งหมดในแตละป (จํานวนพนักงานทั้งหมดใน ป 2559 ป 2560  

และป 2561 มีจํานวน 30,108 คน 29,835 คนและ 29,659 คน ตามลําดับ) 

จํานวนพนักงานพนสภาพ จําแนกสาเหตุการออกจากองคกรของพนักงาน 

สาเหตุการพนสภาพ พนักงาน 

จํานวน (คน) 

เกษียณกอนอายุครบ 60 ป 216 

เกษียณอายุครบ 60 ป 1,096 

ถึงแกกรรม 79 

ปลดออกจากงาน 6 

ลาออกจากงาน 63 

ไลออกจากงาน 4 

ใหออกจากงาน 1 

ยกเลิกการจาง 1 

รวม 1,466 

 

 

 

 

 

เกณฑองคประกอบพนักงาน พนักงานเขาใหมขององคกร พนักงานพนสภาพ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

จํานวนการเปล่ียนแปลง 2,007 6.67 954 3.20 1,097 3.70 1,051 3.49 1,234 4.14 1,466 4.94 

เพ
ศ ชาย 1,430 4.75 671 2.25 797 2.69 851 2.83 253 0.85 1,131 3.81 

หญิง 577 1.92 283 0.95 300 1.01 200 0.66 981 3.29 335 1.13 

ชว
งอ

าย
 ุ อายุ < 30 ป 1,908 6.34 872 2.92 966 3.26 37 0.12 30 0.10 30 0.10 

อายุ 30 – 50 ป 99 0.33 82 0.27 131 0.44 56 0.19 50 0.17 51 0.17 

อายุ > 50 ป 0 0.00 0 0.00 0 0.00 958 3.18 1,154 3.87 1,385 4.67 

พื้น
ที่ป

ฏิบั
ติง

าน
 

สวนกลาง 358 1.20 228 0.76 306 1.03 208 0.69 196 0.66 219 0.74 

ภาคเหนือ 346 1.19 189 0.63 172 0.58 241 0.80 287 0.96 339 1.14 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 459 1.52 165 0.55 259 0.87 198 0.66 253 0.85 321 1.08 

ภาคกลาง 458 1.52 188 0.63 198 0.67 214 0.71 266 0.89 326 1.10 

ภาคใต 386 1.28 184 0.62 162 0.55 190 0.63 232 0.78 261 0.88 ยก
ร่าง
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สถิติการกลับเขาทํางานและอัตราการคงอยูของพนักงานหลังการใชสิทธิ์ลากจิเพ่ือเลี้ยงดูบุตร [401-3] 

กรณีของการลา จํานวนพนกังาน (คน) 
2559 2560 2561 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จํานวนพนักงานท่ีมีสิทธ์ิลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 22,309 7,799 22,002 7,833 21,862 7,797 

จํานวนพนักงานท่ีไดใชสิทธ์ิเพ่ือเลีย้งดูบุตร 268 155 355 194 394 202 

จํานวนพนักงานท่ีกลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 268 155 355 190 373 166 

จํานวนพนักงานท่ีกลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร

และยังทํางานตอหลังจากน้ันไป 12 เดือน 

208 135 268 155 355 190 

อัตราการกลับมาทํางาน (Return to Work Rate)(1) ท่ีกลับมาทํางาน

หลังจากระยะการลาสิ้นสดุลงแลว (รอยละ) 

100 100 100 98 95 82 

อัตราการคงอยูของพนักงาน (Retention Rate)(2) ท่ีกลับมาทํางาน

หลังจากระยะการลาสิ้นสดุลงแลว (รอยละ) 

99.52 87.66 100 100 100 100 

หมายเหตุ (1) อัตรากลับมาทํางาน (Return to Work Rate) = (จํานวนพนกังานที่กลับมาทํางานหลังจากส้ินสุดระยะการลากจิเพ่ือเล้ียงดูบุตร/จํานวนพนกังาน

ตามเพศที่ไดใชสิทธิ์ลากิจเพ่ือเล้ียงดูบุตร) x100 

(2) การคงอยูของพนกังาน (Retention Rate) = (จํานวนพนกังานที่กลับมาทํางานหลังจากส้ินสุดระยะการลากจิเพ่ือเล้ียงดูบุตรและยังทํางานตอ

หลังจากนัน้ไป 12 เดือน/จํานวนพนกังานทีก่ลับมาทํางานหลังจากส้ินสุดระยะการลากจิเพ่ือเล้ียงดูบุตรในรอบรายงานกอนหนา) x 100 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมตอคนตอป [404-1] 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน ป 2558 ป 2559 ป 2560 

จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ป) 36.16 40.89 20.28 

จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉลี่ยจําแนกตามเพศ (ชม./คน/ป)  

เพศชาย n/a n/a 23.06 

เพศหญิง n/a n/a 11.74 

 

จํานวนพนกังานท่ีไดรับการฝกอบรมตอป 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จํานวนการฝกอบรมจําแนกตามเพศ (คน/ป) 

เพศชาย 

เพศหญิง 

n/a 

n/a 

18,048 

4,782 

35,312 

10,637 

จํานวนการฝกอบรมจําแนกตามกลุมพนักงาน (คน/ป) 

กลุมบรหิาร 

กลุมเช่ียวชาญ 

กลุมพนักงานปฏิบัติการ 

n/a 

n/a 

n/a 

4,835 

3,163 

14,832 

2,142 

7,143 

38,742 
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หลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจําป 2561 [404-2] 

 

 

  

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาค   

หลักสูตรดานพัฒนาผูบริหาร หลักสูตรดานการจัดการ 

• โลจิสติกส และหวงโซอุปทาน (Logistics & 
Supply chain) 

• การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของ  

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

• เทคนิคการเจรจาตอรอง 

หลักสูตรดานวิศวกรรม 

• วิศวกรรมไฟฟา 
• วางแผนระบบไฟฟา 
• Unmanned Substation Management 

• Cyber Security for SCADA System 

and Network 

• การปฏิบัติงานเช่ือมสายแรงสูง 22-33 kV 

โดยวิธีไมดับไฟ 
หลักสูตรอื่น ๆ  

• Executive Educations Program  
• Smart Manager 
• หลักสูตรเตรียมผูจัดการ 

• เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับหัวหนางานสําหรับ

การปฏิบัติงานฮอทไลน 

หลักสูตรภาษาตางประเทศ 

• English Camp for ASEAN Economic 

Community (AEC) 
• ภาษาเมียนมาร/จีน 

หลักสูตรนอกแผนตามนโยบายและ 

ความจําเปนเรงดวน  ยก
ร่าง
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน และจํานวนผูท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน [403-2] 

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทาํงาน จํานวนผูที่เสียชีวิตเนื่องจาก

การปฏิบัติงาน 

จํานวนคน 

(Number of Reported Case) 

จํานวนวันสูญเสีย 

(Number of Lost Day) 

การบาดเจ็บกรณีตาง ๆ (Injuries) 

• บาดเจ็บ สวนกลาง - - 

ภาคเหนือ 2 244 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 116 

ภาคกลาง 9 933 

ภาคใต 2 163 

• ทุพพลภาพ สวนกลาง - - 

ภาคเหนือ - - 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ - - 

ภาคกลาง - - 

ภาคใต - - 

กรณีเสียชีวิต (Fatalities) 

• การเสียชีวิตที่เกีย่วของกับงาน  สวนกลาง - - 

ภาคเหนือ - - 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ - - 

ภาคกลาง 1 6,000 

ภาคใต 2 12,000 

หมายเหตุ : บาดเจ็บ หมายถึง การเกิดความเสียหายตอโครงสรางของรางกาย อันมีสาเหตุจากแรงหรือปจจัยภายนอกทั้งทางกายภาพหรือเคมี เปนไดทั้งโดย

เจตนาหรือไมไดเจตนา แตไมกอใหเกิดความทุพพลภาพ 

 ทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได 

 

ขอมูล หนวย จําแนกตามพื้นที ่ รวม

ทั้งหมด สํานักงาน

ใหญ 

ภาค 

เหนือ 

ภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาค

กลาง 

ภาคใต 

 

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) จํานวนคนตอชัว่โมง

การทํางาน 200,000 

ชั่วโมง 

0.00 0.04 0.03 0.15 0.04 0.06 

หมายเหตุ คาตัวเลขที่ไดจากการคํานวณอางองิตามมาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) : ILO-OSH 2001 

 โดย “วัน” หมายถึง วนัปฏิทนิ (Calendar days) และการคํานวณวันสูญเสีย (Lost days) ถูกนับเริ่มตนในวนัรุงขึ้นหลังจากวนัทีเ่กิดอุบัตเิหต ุ
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ขอมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน และจํานวนผูท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของลูกจาง [403-2] 

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทาํงาน จํานวนผูที่เสียชีวิตเนื่องจาก

การปฏิบัติงาน  

จํานวนคน 

(No. of reported case) 

จํานวนวันสูญเสีย 

(No. of lost day) 

การบาดเจ็บกรณีตาง ๆ (Injuries) 

• บาดเจ็บ สวนกลาง - - 

ภาคเหนือ 2 192 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 25 

ภาคกลาง 6 3,056 

ภาคใต 3 303 

• ทุพพลภาพ สวนกลาง - - 

ภาคเหนือ - - 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ - - 

ภาคกลาง - - 

ภาคใต - - 

กรณีเสียชีวิต (Fatalities) 

• การเสียชีวิตที่เกีย่วของกับงาน  สวนกลาง - - 

ภาคเหนือ - - 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ - - 

ภาคกลาง - - 

ภาคใต 1 6,000 

หมายเหตุ - บาดเจ็บ หมายถึง การเกิดความเสียหายตอโครงสรางของรางกาย อันมีสาเหตุจากแรงหรือปจจัยภายนอกทั้งทางกายภาพหรือเคมี เปนไดทั้งโดย

เจตนาหรือไมไดเจตนา แตไมกอใหเกิดความทุพพลภาพ 

 - ทุพพลภาพ หมายถึงการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได 

 

ขอมูล หนวย จําแนกตามพ้ืนที่ รวม

ทั้งหมด สํานักงาน

ใหญ 

ภาค 

เหนือ 

ภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาค

กลาง 

ภาคใต 

 

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) จํานวนคนตอชัว่โมง

การทํางาน 200,000 

ชั่วโมง 

0.00 0.18 0.00 0.00 0.25 0.10 

หมายเหตุ คาตัวเลขที่ไดจากการคํานวณอางองิตามมาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) : ILO-OSH 2001 

 โดย “วัน” หมายถึง วนัปฏิทนิ (Calendar days) และการคํานวณวันสูญเสีย (Lost days) ถูกนับเริ่มตนในวนัรุงขึ้นหลังจากวนัทีเ่กิดอุบัตเิหต ุ
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ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในองคกร [302-1] 

ในป 2561 PEA มีการใชพลังงานไฟฟารวม จํานวน 119,479,382 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอป (430,125.78 จิกะจูลตอป) 

และนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน 20,442,646 ลิตร (744,521.17 จิกะจูลตอป) ซึ่งคิดเปนอัตราการบริโภคพลังงานภายในองคกรรวม 

จํานวน 1,174,646.95 จิกะจูลตอป 

ขอมูล 2558 2559 2560 2561 

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาภายในองคกร หนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

สํานักงานใหญ เปาหมาย - - 12,756,314 13,199,219 

ผลลัพธ 13,484,854 13,746,028 13,893,915 13,754,825 

ภาคเหนือ เปาหมาย - - 23,364,437 22,838,491 

ผลลัพธ 23,794,448 25,177,195 24,040,517 24,275,287 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปาหมาย - - 23,890,330 23,731,286 

ผลลัพธ 24,331,999 25,743,890 24,980,302 24,725,354 

ภาคกลาง เปาหมาย - - 32,804,829 32,783,698 

ผลลัพธ 33,389,828 35,350,031 34,509,155 34,696,352 

ภาคใต เปาหมาย - - 21,646,531 20,914,779 

ผลลัพธ 21,611,894 23,326,003 22,015,557 21,800,903 

รวม เปาหมาย - - 114,462,441 113,467,473 

ผลลัพธ 116,613,023 123,343,148 119,439,445 119,246,722 

ปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ลิตร 

สํานักงานใหญ เปาหมาย - - 1,235,541 1,255,077 

ผลลัพธ 1,117,041 1,287,022 1,321,134 1,264,998 

ภาคเหนือ เปาหมาย - - 4,226,295 4,209,499 

ผลลัพธ 4,000,300 4,402,368 4,431,051 4,564,309 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปาหมาย - - 5,056,503 4,758,316 

ผลลัพธ 5,094,566 5,267,476 5,008,753 4,719,016 

ภาคกลาง เปาหมาย - - 4,763,732 4,848,414 

ผลลัพธ 4,420,888 4,962,221 5,103,593 5,171,361 

ภาคใต เปาหมาย - - 4,494,902 4,514,903 

ผลลัพธ 4,356,025 4,682,191 4,752,530 4,722,961 

รวม เปาหมาย - - 19,776,973 19,586,209 

ผลลัพธ 18,988,819 20,601,280 20,617,062 20,442,645 

หมายเหตุ - พลังงานไฟฟา 1 กิโลวัตต-ชั่วโมง มีคาเทากับ 0.00360 จิกะจูล และน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 1 ลิตร มีคาเทากับ 0.03642 จิกะจูล ขอมูลจากกรม 

             พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (Department of Alternative Energy Development and Efficiency Ministry  

             of Energy) 

             - ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่แสดงในตารางเปนผลรวมของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลรวมกัน ยังไมมีการเก็บขอมูลแยกชนิด แตมีสัดสวนการ 

             ใชน้ํามนัเชือ้เพลิงชนิดดีเซลมากกวาชนิดเบนซินอยางมนีัยสําคัญจึงใชตวัแปลงคาของน้ํามันดีเซลเปนตัวแทนในการคํานวณหาคาพลังงานที่ใช  
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ในป 2561 PEA มีการใชพลังงานไฟฟาตอคน จํานวน 3362.59 หนวย/คน/ป เพ่ิมข้ึนจากป 2560 รอยละ 0.40 และ

การใชนํ้ามันเช้ือเพลิงตอคน จํานวน 575.33 ลิตร/คน/ป ลดลงจากป 2560 รอยละ 0.49 เน่ืองจาก PEA มีการจัดประชุมภายใน

องคกรดวยระบบ Video Conference เพ่ือลดระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาประชุมท่ีสํานักงานใหญของผูบริหาร

และพนักงาน  

ขอมูล ป 2560 ป 2561 

ปริมาณการใชไฟฟาตอคน (กิโลวัตต-ช่ัวโมง/คน/ป) 3349.30 3362.59 

ปริมาณการใชเช้ือเพลิงตอคน (ลิตร/คน/ป) 578.14 575.33 
หมายเหตุ – จํานวนบุคลากร PEA ป 2560 จํานวน 35,661 คน และ ป 2561 จํานวน 35,532 คน 
 

ปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดไดจากการเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอดชนิด LED [302-4] 

อาคารท่ีเปลี่ยนเปนหลอดชนิด 

LED แลวเสร็จ 

ปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได (กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อาคาร 4  230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 

อาคาร 1  2  3 และอาคารอ่ืน ๆ  - 802,148 802,148 802,148 802,148 802,148 

อาคารบริการสํานักงานเขต 12 เขต  - 3,864,000 3,864,000 3,864,000 3,864,000 3,864,000 

คลังพัสดุรังสิต - - - 48,162 48,162 48,162 

อาคารภายในสํานักงานเขต 12 เขต - - - 4,427,270 4,427,270 4,427,270 

รวม 230,000 4,896,148 4,896,148 9,371,580 9,371,580 9,371,580 
หมายเหตุ ปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได (กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป) = จํานวนหลอด LED ที่ติดตั้ง X ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอหลอด (กิโลวัตต) X จํานวน 

              ชั่วโมงการใชงาน 8 ชั่วโมง X จํานวนวันใชงาน 250 วันตอป 
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ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของ PEA 

จําแนกตามรายกิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม หนวย ผลรวม ป 2561 

กิจกรรมรูปแบบท่ี 1 (Scope 1) การปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง 

[305-1] 

    

กิจกรรมการผลิตไฟฟาจากโรงจักรดีเซลของ PEA (Stationary Fuel 

Combustion) 

tCO2e/ป 32,515.52 

กิจกรรมการใชยานพาหนะท่ี PEA รับผิดชอบในการเติมนํ้ามัน (Mobile 

Fuel Combustion Source) 

tCO2e/ป 51,937.45 

การรั่วซึมกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) tCO2e/ป 23,388.48 

การรั่วซึมกาซ HFCs และ PFCs   tCO2e/ป 84.27 

รวมปรมิาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาในกิจกรรม 

รูปแบบท่ี 1 ท้ังหมด 

tCO2e/ป 107,925.72 

กิจกรรมรูปแบบท่ี 2 (Scope 2) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม 

[305-2] 

 
  

การใชไฟฟาของ PEA tCO2e/ป 68,917.00 

พลังงานสูญเสียในระบบสายสงและจําหนายของ PEA tCO2e/ป 4,382,393.12 

รวมปรมิาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาในกิจกรรม 

รูปแบบท่ี 2 ท้ังหมด 

tCO2e/ป 4,451,310.12 

รวมปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาในกิจกรรมท้ังหมด tCO2e/ป 4,559,235.84 

 

จําแนกตามชนิดกาซ [305-1] [305-2] 

ชนิดกาซ หนวย ผลรวม ป 2561 

CO2 tCO2e/ป 4,313,389.94 

CH4 tCH4/ป 3.55 

N2O tN2O/ป 0.71 

SF6 tSF6/ป 0.00 

HFCs tCO2e/ป 84.27 

PFCs tCO2e/ป 0.00 

รวมปริมาณกาซเรือนกระจกท้ังหมด tCO2e/ป 4,559,235.84 
หมายเหตุ  - กําหนดใหป 2560 เปนปฐาน เนื่องจากเปนปที่เริ่มมีการเก็บรวบรวมขอมูลครบถวนจากภาคสวนตาง ๆ ของ PEA โดยมีปริมาณกาซเรือนกระจกที่

ปลอยออกมาในปฐานจากกิจกรรมรูปแบบที่  1 (Scope 1) จํานวน 98,586.42 tCO2e/ป  และกิจกรรมรูปแบบที่  2 (Scope 2) จํานวน 

4,229,812.08 tCO2e/ป 

- คาศักยภาพในการทําใหเกิดสภาวะโลกรอน (Global Worming Potential: GWP) คํานวณที่กรอบเวลา 100 ป อางอิงตาม IPCC Forth 

Assessment Report-Climate Change 2007 

 - คาการปลอยกาซเรือนกระจกที่แสดงไว ไมนับรวมบริษัทในเครือของ PEA 
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จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี [305-1] [305-2] 

เขตพ้ืนท่ี หนวย ผลรวมรายป 

ภาคเหนือ   

สํานักงาน PEA เขต 1 จังหวัดเชียงใหม tCO2e/ป 29,3043.83 

สํานักงาน PEA เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก tCO2e/ป 275472.34 

สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดลพบุรี tCO2e/ป 313896.40 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

สํานักงาน PEA เขต 1 จังหวัดอุดรธานี tCO2e/ป 322782.75 

สํานักงาน PEA เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี tCO2e/ป 288715.48 

สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา tCO2e/ป 325228.01 

ภาคกลาง   

สํานักงาน PEA เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา tCO2e/ป 565517.28 

สํานักงาน PEA เขต 2 จังหวัดชลบุรี tCO2e/ป 635967.40 

สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดนครปฐม tCO2e/ป 510434.23 

ภาคใต   

สํานักงาน PEA เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี tCO2e/ป 329507.23 

สํานักงาน PEA เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช tCO2e/ป 441983.69 

สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดยะลา tCO2e/ป 245255.79 

สํานักงานใหญ PEA tCO2e/ป 11431.41 

รวมปริมาณกาซเรือนกระจกท้ังหมด tCO2e/ป 4,559,235.84 

 

ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดไดของ PEA [305-5] 

ประเภทกิจกรรม หนวย ผลรวม ป 2561 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน tCO2e/ป 29,759.35 

การใชนํ้ามันดีเซลท่ีมีสวนผสมของไบโอดีเซล 

โครงการสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

tCO2e/ป 

tCO2e/ป 

3,404.84 

10,180,051.36 

รวมปริมาณกาซเรือนกระจกท้ังหมดท่ีลดได tCO2e/ป 10,213,215.55 

หมายเหตุ  - กําหนดใหป 2560 เปนปฐาน เนื่องจากเปนปที่เริ่มมีการเก็บรวบรวมขอมูลครบถวนจากภาคสวนตาง ๆ ของ PEA โดยมีปริมาณกาซเรือนกระจกที่

ลดไดทั้งหมดของปฐาน จํานวน 5,164,417.52 tCO2e/ป 

- คาศักยภาพในการทําใหเกิดสภาวะโลกรอน (Global Worming Potential: GWP) คํานวณที่กรอบเวลา 100 ป อางอิงตาม IPCC Forth 

Assessment Report-Climate Change 2007 

 - คาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่แสดงไว ไมนับรวมบริษัทในเครือของ PEA 

 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดย PEA กําหนดใหกองควบคุมระบบผลิต (กคบ.) มีหนาท่ีในการวางแผนการ

ผลิตและการปฏิบัตงิานเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภยั และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหมและความรูทางวิชาการเขามาใชอยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาระบบผลิต

ไฟฟาและกระบวนการบริหารจัดการการปฏิบัติงานและนวัตกรรมอยางตอเน่ือง โดยสามารถผลิตไฟฟาไดจากพลังงานนํ้า 

52,541,226 กิโลวัตต-ช่ัวโมง พลังงานแสงอาทิตย 450 กิโลวัตต-ช่ัวโมง และพลังงานลม รวมท้ังสิ้น 63,825,810 กิโลวัตต-

ช่ัวโมง คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดเทากับ 29,759.35 tCO2e/ป 
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การใชนํ้ามันดีเซลท่ีมีสวนผสมของไบโอดีเซล ซึ่งไดจากการใชนํ้ามันดีเซลท้ังหมด 20,618,395.95 ลิตร/ป ตามราช

กิจจานุเบกษาประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2561 ใหมี

สวนผสมของไบโอดีเซลปริมาณรอยละไมต่ํากวา 6.6 และไมสูงกวา 7 ดังน้ันเมื่อคิดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดจาก

สวนผสมไบโอดีเซลมีคาเทากับ 3,404.84 tCO2e/ป 

โครงการสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ซึ่งเปนโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ี PEAสนับสนุนใหเกิด

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากท้ังท่ีสนับสนุนภายในองคกร (ลดไดรวมท้ังสิ้นเทากับ 1,113.59 tCO2e/ป) และจากท้ัง

ภายนอกองคกร (ลดไดรวมท้ังสิ้นเทากับ 10,178,937.77 tCO2e/ป) 

ปริมาณของกากของเสียอันตรายท่ีเกิดขึ้นในระบบไฟฟาและอาคารสํานักงาน [306-2] 

วิธีการกําจัด มิเตอรเสื่อมสภาพ (เคร่ือง) น้ํามันหมอแปลง

เสื่อมสภาพ (ลิตร) 

ขยะติดเชื้อจาก

สถานพยาบาล (กิโลกรัม) 

การใชซ้ํา - - - 

การนํากลับมาใชใหม XXX 34,000 - 

การฝงกลบ - - - 

อ่ืน ๆ  XXX - XXX 

ปริมาณรวม XXX 34,000 XXX 
หมายเหตุ วิธกีารกําจัดอื่น ๆ หมายถึง การสงกากของเสียไปยังหนวยงานภายนอก โดยการจําหนาย หรือจัดหาผูรับเพ่ือนําไปกําจดัอยางถูกตองตามกฎหมาย 

  ยก
ร่าง
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ผลการดําเนินงานดานธุรกิจไฟฟา 

แผนงานการจัดการดานไฟฟา [EU7]  

แผนงาน DSM ประเภทของโครงการ รายชื่อโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

PEA 

ตรวจวัดและพิสูจน

ผลการประหยัด

พลังงาน 

(Measurement & 

Verification) 

1. ระบบบรหิารจดัการการใชพลังงานใน

อาคาร 

2560-2563 อยูระหวาง

ดําเนินการตาม

แผนงานและคาดวา

แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. โครงการบริหารจัดการการใชพลังงาน

ไฟฟาสําหรับสถานีไฟฟาแบบไมมชีาง

ไฟฟาประจาํสถานี (Unmanned 

Substation) 

2560-2561 ดําเนินการแลวเสร็จ

ตามแผนงานและ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

Chiller 3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

ปรับอากาศแบบรวมศูนย (Chiller) ใน

สํานักงาน กฟภ. และอาคาร SCADA 

2560-2563 ดําเนินการแลวเสร็จ

ตามแผนงานกอน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

ปรับอากาศแบบรวมศูนย (Chiller) 

ของ กฟภ. สํานักงานใหญ 

2560-2562 ดําเนินการแลวเสร็จ

ตามแผนงานกอน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

Solar PV Rooftop 5. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร

สํานักงานการไฟฟาสวนภมูิภาค 

(Solar PV Rooftop) 

2560-2563 - กฟภ. สํานักงาน

ใหญ ดําเนินการแลว

เสร็จตามแผนงาน

กอนระยะเวลาท่ี

กําหนด 

- สํานักงานเขต อยู

ระหวางดําเนินการ

ตามแผนงานและ

คาดวาแลวเสรจ็ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

อาคารเขียว  

(Green Building) 

6. โครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร 1 

อาคาร 2 และทางเช่ือมอาคาร กฟภ. 

สํานักงานใหญ ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน LEED ระดับ GOLD 

2560-2563 อยูระหวาง

ดําเนินการตาม

แผนงานและคาดวา

แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

CSR 7. โครงการ PEA LED เพ่ือแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2560-2562 อยูระหวาง

ดําเนินการตาม

แผนงานและคาดวา

แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ยก
ร่าง
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แผนงาน DSM ประเภทของโครงการ รายชื่อโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

การใหทุนสนับสนุน

โครงการวิจัย 

8. โครงการนํารองสถานีอัดประจุยาน

ยนตไฟฟาและระบบ 

การบริหารจัดการโครงขายเครื่องอัด

ประจุยานยนตไฟฟา 

ของ กฟภ. (เสนทางสุวรรณภูม–ิ

พัทยา) 

2560 ดําเนินการแลวเสร็จ

ตามแผนงานและ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ลูกคาของ PEA 

ผูใชไฟรายยอย 

(ท่ีอยูอาศัยและ 

ธุรกิจขนาดเล็ก) 

9. โครงการใหบริการท่ีปรึกษาดานการจัด

การพลังงานสําหรับ 

ภาคอาคารธุรกิจ 

2560-2563 มีการลงนามใน

บันทึกขอตกลง

ความรวมมือกับ 

บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) และคาด

วาดําเนินการแลว

เสร็จตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

10. โครงการนํารองการสงเสรมิอนุรักษ

พลังงานในภาคครัวเรือน 

2560-2562 มีการรับทุนจาก 

JYURI ประเทศ

ญี่ปุน และคาดวา

ดําเนินการแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ผูใชไฟรายใหญ

(โรงงานอุตสาหกรรม) 

11. โครงการใหบริการท่ีปรึกษาดานการ

จัดการ พลังงานสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม 

2560-2563 อยูระหวาง

ดําเนินการตาม

แผนงานและคาดวา

แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หนวยงานภาครัฐ 12. โครงการบริหารจัดการเพ่ือการ

ประหยดัพลังงานภายในมหาวิทยาลัย

และหนวยงานภาครัฐ 

2560-2563 อยูระหวาง

ดําเนินการตาม

แผนงานและและ

คาดวาแลวเสรจ็ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด

โดยมีหนวยงานที

เขารวมโครงการ 

ไดแก 

- มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

- การประปาสวน

ภูมิภาค 

- มหาวิทยาลัยวลัย

ยก
ร่าง
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แผนงาน DSM ประเภทของโครงการ รายชื่อโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

ลักษณ 

- มหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง 

ไฟถนนและ 

ไฟสาธารณะ 

การปรับเปลี่ยน

อุปกรณ 

13. ระบบประหยดัพลังงานไฟถนนแบบ

บูรณาการประสิทธิภาพสูง 

2560-2561 อยูระหวาง

ดําเนินการตาม

แผนงานและลาชา

กวาระยะเวลาท่ี

กําหนด เน่ืองจาก

การเปลีย่นแปลง

กระบวนการจดัซื้อ

จัดจางภาครัฐ ของ

กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลงั 

 

  ยก
ร่าง
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คาพยากรณความตองการไฟฟา [EU10] 

ป ความตองการพลัง

ไฟฟาสูงสุด  

(เมกะวัตต) 

หนวยซ้ือ/ผลิต  

(ลานหนวย) 

หนวยจําหนาย  

(ลานหนวย) 

จํานวนผูใชไฟฟา 

(ราย) 

2561 19,475.39 142,296.96 131,924.53 19,524,217 

2565 23,808 163,818 151,347 21,622,647 

สวนตาง 4,332.61 21,516.04 20306.45 2,097,172 

อัตราเพ่ิมเฉลี่ยตอป 5.19 3.58 2.97 2.58 

 

การพยากรณจํานวนผูใชไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใชไฟฟา 

ขอมูล คาจริง คาพยากรณ (ราย) 

2561 2562 2563 2564 2565 

บานอยูอาศัย 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

17,450,482 17787213 18,123,517 18,455,936 18,797,466 

2.04 1.93 1.89 1.83 1.85 

กิจการขนาดเล็ก 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

1,639,386 1,675,591 1,720,955 1,781,319 1,834,684 

1.82 2.21 2.71 3.51 3.00 

กิจการขนาดกลาง 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

77,285 80,844 84,276 87,973 90,860 

4.06 4.61 4.25 4.39 3.28 

กิจการขนาดใหญ 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

6,898 7,136 7,435 7,704 7,984 

3.08 3.45 4.19 3.62 3.63 

กิจการเฉพาะอยาง 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

12,896 13,261 13,726 14,108 14,485 

2.92 2.83 3.51 2.78 2.67 

องคกรไมแสวงหากําไร 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

1,131 1,155 1,181 1,205 1,231 

-13.33 2.12 2.25 2.03 2.16 

สูบน้ําเพ่ือการเกษตร 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

5,484 5,784 6,005 6,265 6,527 

8.68 5.47 3.82 4.33 4.18 

ไฟชั่วคราว 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

331,913 347,666 368,419 383,372 398,925 

6.14 4.75 5.97 4.06 4.06 

รวมท้ังหมด 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

19,525,475 19,918,650 20,325,514 20,737,882 21,152,162 

2.10 2.01 2.04 2.03 2.00 
หมายเหตุ: การพยากรณจํานวนผูใชไฟฟาทั้งหมด ไมรวมประเภทผูใชไฟฟาแบบไมคิดมูลคา อาทิ ไฟแสงสวางถนน ไฟสาธารณะ เปนตน 
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การพยากรณหนวยจําหนาย จําแนกตามประเภทผูใชไฟฟา [EU10] 

ขอมูล คาจริง คาพยากรณ (จิกะวัตต-ชั่วโมง: GWh) 

2561 2562 2563 2564 2565 

บานอยูอาศัย 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

32,078 33,658 35,086 36,499 37,908 

2.38 4.93 4.24 4.03 3.86 

กิจการขนาดเล็ก 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

13,347 14,023 14,711 15,432 16,175 

2.40 5.06 4.91 4.90 4.82 

กิจการขนาดกลาง 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

21,756 22,752 23,804 24,918 26,050 

2.83 4.58 4.63 4.68 4.54 

กิจการขนาดใหญ 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

59,067 60,550 61,765 63,019 64,380 

0.57 2.51 2.01 2.03 2.16 

กิจการเฉพาะอยาง 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

4,309 4,415 4,597 4,780 4,922 

3.01 2.46 4.12 3.98 2.97 

องคกรไมแสวงหากําไร 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

71 74 83 92 102 

6.43 4.75 12.02 11.10 10.32 

สูบน้ําเพ่ือการเกษตร 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

365 355 371 388 404 

22.39 -2.69 4.55 4.36 4.18 

ไฟชั่วคราว 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

942 1,073 1,187 1,294 1,406 

-3.57 13.94 10.59 9.00 8.69 

รวมท้ังหมด (ไมรวมไฟฟรี) 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

131,935 136,900 141,604 146,421 151,347 

1.66 3.76 3.44 3.40 3.36 

ไฟฟรี 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

2,739 2,907 3,128 3,365 3,621 

4.63 6.13 7.59 7.59 7.59 

 

 

  

ยก
ร่าง
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การพยากรณหนวยซ้ือ [EU10] 

ขอมูล คาจริง คาพยากรณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

สวนท่ีซ้ือจาก EGAT 

พลังงานไฟฟา (จิกะวัตต-ช่ัวโมง) 

พลังไฟฟาสูงสดุ (เมกะวัตต) 

 

132,387 136,822 142,027 147,370 152,846 

XXX 20,651 21,426 22,217 23,025 

สวนท่ีซ้ือจากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

พลังงานไฟฟา (จิกะวัตต-ช่ัวโมง) 

พลังไฟฟาสูงสดุ (เมกะวัตต) 

 

 

112 112 112 112 112 

XXX 7 7 7 7 

สวนท่ี กฟภ. ผลิต. 

พลังงานไฟฟา (จิกะวัตต-ช่ัวโมง) 

พลังไฟฟาสูงสดุ (เมกะวัตต) 

 

105 105 105 105 105 

XXX 7 7 7 7 

สวนท่ีซ้ือจาก VSPP 

พลังงานไฟฟา (จิกะวัตต-ช่ัวโมง) 

พลังไฟฟาสูงสดุ (เมกะวัตต) 

 

10,096 10,755 10,755 10,755 10,755 

XXX 1,963 1,963 1,963 1,963 

รวม 

พลังงานไฟฟา (จิกะวัตต-ช่ัวโมง) 

        เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

พลังไฟฟาสูงสดุ (เมกะวัตต) 

        เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

142,700 147,794 152,999 158,342 163,818 

2.27 3.86 3.52 3.49 3.46 

20,677 21,434 22,209 23,000 23,808 

2.24 10.06 3.62 3.56 3.51 

 

การสูญเสียพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคระหวางป 2559-2561 [EU12] 

การสูญเสียพลังงานไฟฟา สัดสวนรอยละของการสูญเสียพลังงานไฟฟาในระบบสงและระบบ

จําหนาย 

2559 2560 2561 

เปาหมายการสญูเสียรวม (Total Target Loss) 5.36 5.40 5.18 

การสญูเสยีรวม (Total Loss) 5.40 5.12 5.36 
  หมายเหตุ: - การสูญเสียพลังงานไฟฟาทางเทคนิค (Technical Loss) สวนใหญมีสาเหตุหลัก ดังนี้ สายปอนแรงดันสูง หมอแปลงจําหนาย สายปอนแรงดันต่ํา และจุดตอ

ของอุปกรณ 

 - การสูญเสียพลังงานไฟฟาที ่ไมใชทางเทคนิค (Non-Technical Loss) พิจารณาจากการนําหนวยสูญเสียในระบบจําหนายรวมหักดวย

กําลังไฟฟาสูญเสียทางเทคนิค โดยมักมีสาเหตุจากความคลาดเคล่ือนของอุปกรณวัดปริมาณไฟฟา การติดตั้งมิเตอรไฟฟาไมครบถวนตลอดจน

การจดหนวยไฟฟาหรือการเรียกเก็บเงินไมครบถวน และการลักลอบใชไฟฟา 

 - อัตราการสูญเสีย (Loss) คือ พลังงานไฟฟาที่สูญเสียในการสงและจายไฟฟา โดยเทากับพลังงานสวนตางระหวางพลังงานสุทธิที่ระบบสงไฟฟา

รับจากผูผลิตไฟฟา (Power Producers) กับ พลังงานไฟฟาที่ระบบสงไฟฟาจายใหแกผูใชไฟฟา (Load) 
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การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

หนวยงานท่ีมีการจัดทําระบบ BCMS ตามมาตรฐาน 

ISO 22301 [EU21] 

ป 2559 

(หนวยงาน) 

ป 2560 

(หนวยงาน) 

ป 2561 

(หนวยงาน) 

มีการฝกซอมแผนการจัดการอุบัติการณ (IMP) 199 199 202 

จัดทําแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) 199 199 202 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระยะเวลาท่ีใช 

(นาที) 

ระยะเวลาท่ีใชในการฝกซอมแผน IMP/BCP ในกรณีเหตุการณภัยธรรมชาติ 

การกอการราย/วินาศกรรม และสารเคมีรั่วไหล 

180 

ระยะเวลาท่ีใชในการฝกซอมแผน IMP/BCP ในกรณีเหตุการณจลาจลปดลอม

สํานักงาน โรคระบาด ผูรับจางไมสามารถใหบริการได และไฟไหมอาคาร

สํานักงาน 

120 

ระยะเวลาท่ีใชในการกูคืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) ของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

45 

ระยะเวลาท่ีขอมูลสูญหาย (Recovery Point Objective: RPO) ของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0 

 

การเขาถึงบริการดานไฟฟา [EU23] 

รายละเอียด ป 2560* 

จํานวน  

 (ครัวเรือน) 

ป 2561**  

จํานวน 

 (ครัวเรือน) 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมดท่ัวประเทศไทย 21,513,363 21,885,053 

มีไฟฟาใชแลว 21,464,395 21,834,757 

- ปกเสาพาดสาย 21,400,658 21,772,856 

- ใชไฟระบบโซลาเซลล 62,244 59,925 

- อ่ืน ๆ (ไฟจากหนวยงานอ่ืน ๆ เชน พ้ืนท่ีทหาร การปโตรเลียมแหงประเทศ

ไทย กรมอนุรักษพลังงาน กรมชลประทาน ไฟฟาเอกชน ขอยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากราษฎรยายถ่ินฐาน) 

1,493 1,976 

คงเหลือ 48,968 50,296 

- อยูในพ้ืนท่ีปกติและอยูระหวางรอจัดเขาโครงการ 22,296 23,559 

- อยูในพ้ืนท่ีหวงหาม แตหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีอนุญาตใหเขาดําเนินการขยาย

เขตแลว 

771 436 

- อยูในพ้ืนท่ีหวงหาม เชน เขตปาสงวน เขตอุทยาน พ้ืนท่ีปกครองราชการทหาร 

ฯลฯ ตองขออนุญาตหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

25,453 25,794 

- ไมสามารถขยายเขตระบบไฟฟาไดเน่ืองจากไมอยูในหลักเกณฑ PEA 448 507 
  หมายเหตุ: * ขอมูลจากสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ ธันวาคม 2560  

 ** ขอมูลจากสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ ธันวาคม 2561 

 

ยก
ร่าง
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ดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา (SAIFI&SIDAI) [EU28] [EU29] 

ขอมูล SAIFI*(คร้ัง/ราย/ป)  SAIDI**(นาที/ราย/ป)  

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ท่ัวประเทศ  5.17 4.50 3.81 153.13 118.70 89.82 

12 เมืองใหญ ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก ลพบุรี ขอนแกน 

อุบลราชธานี นครราชสีมา รังสิต เมืองพัทยา สมุทรสาคร หัว

หิน ภูเก็ต และหาดใหญ 

1.568 1.232 1.174 21.182 16.528 14.853 

หมายเหตุ  *SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) (ครั้ง/ราย/ป) คือ คาดัชนีจาํนวนครั้งที่ไฟฟาขัดของเฉล่ีย 

**SAIDI (System Average Interruption Duration Index) (นาที/ราย/ป) คือ คาดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของเฉล่ีย 

 

 

ยก
ร่าง
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GRI Content Index [102-55] 

GRI Standard Disclosure 
Page number(s) 
And/or URL(s) 

Omission 
SDG linkage to 

Disclosure Identified 
Omission(s) 

Reason(s) for 
Omission(s) 

Explanation for 
Omission(s) 

GRI 101: Foundation 2016  
General Disclosures  
GRI 102: 
General 
disclosures 
2016 

102-1 Name of the 
organization  

3     

102-2 Activities, brands, 
products, and services 

3     

102-3 Location of 
headquarters 

3     

102-4 Location of 
operations 

3-4     

102-5 Ownership and 
legal form 

3     

102-6 Markets served 4, 131     
102-7 Scale of 
organization 

4-5, 133     

102-8 Information on 
employees and other 
workers 

132    

 
102-9 Supply chain 7, 93-96     
102-10 Significant 
changes to the 
organization and its 
supply chain 

4     

102-11 Precautionary 
principle or approach 

121     

102-12 External 
initiatives 

5     

102-13 Membership of 
associations 

5     

102-14 Statement from 
senior decision-maker 

2     

102-15 Key impacts, 
risks, and opportunities 

37-43     

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

30, 37, 47    

 
102-18 Governance 
structure 

6     

102-19 Delegating 
authority 

48     

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

48     

102-40 List of 
stakeholder groups 

8     

102-41 Collective 
bargaining agreements 

109    

 
102-42 Identifying and 
selecting stakeholders 

8     

102-43 Approach to 
stakeholder 
engagement 

9-21, 106     

102-44 Key topics and 
concerns raised 

9-21     

102-45 Entities included 
in the consolidated 
financial statements 

7, 29     

102-46 Defining report 
content and topic 
boundaries 

22, 24-28     

102-47 List of material 
topics 

22, 24-28     

102-48 Restatements of 
information 

29     

102-49 Changes in 
reporting 

22     

ยก
ร่าง
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GRI Standard Disclosure 
Page number(s) 
And/or URL(s) 

Omission 
SDG linkage to 

Disclosure Identified 
Omission(s) 

Reason(s) for 
Omission(s) 

Explanation for 
Omission(s) 

102-50 Reporting 
period 

29     

102-51 Date of most 
recent report 

29     

102-52 Reporting cycle 29     
102-53 Contact point 
for questions regarding 
the report 

29     

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

29     

102-55 GRI content 
index 

152-158     

102-56 External 
assurance 

29     

Material Topics  
Economic Performance  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

24     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-62, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-62, 104-105     

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016 

201-1 Direct economic 
value generated and 
distributed 

133    

  

  

 
201-3 Defined benefit 
plan obligations and 
other retirement plans 

114-115     

Energy  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

26, 121     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-105, 121-126, 
132 

    

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-105, 121-126     

GRI 302: 
Energy  
2016 
 

302-1 Energy 
consumption within the 
organization 

139    

  

  
302-4 Reduction of 
energy consumption  

140    

  

  
Emissions 
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

25, 118, 121     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-105, 118-126, 
132 

    

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-105, 118-126     

GRI 305: 
Emissions 

305-1 Direct (Scope 1) 
GHG emissions 

141-142 Gases included 
in the 
calculation; 

Information 
unavailable 

The complete 
disclosure of 
information will    

ยก
ร่าง
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GRI Standard Disclosure 
Page number(s) 
And/or URL(s) 

Omission 
SDG linkage to 

Disclosure Identified 
Omission(s) 

Reason(s) for 
Omission(s) 

Explanation for 
Omission(s) 

2016 whether CO2, 
CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, 
SF6, NF3, or 
all. 

report on the 
next reporting 
period   

 
305-2 Energy indirect 
(Scope 2) GHG 
emissions 

141-142 Gross location-
based energy 
indirect (Scope 
2) GHG 
emissions in 
metric tons of 
CO2 equivalent 
 
gross market-
based energy 
indirect (Scope 
2) GHG 
emissions in 
metric tons of 
CO2 equivalent 
 
Gases included 
in the 
calculation; 
whether CO2, 
CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, 
SF6, NF3, or 
all. 

Information 
unavailable 

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period 

  

   

 

305-5 Reduction of 
GHG emissions 

142-143 Gases included 
in the 
calculation; 
whether CO2, 
CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, 
SF6, NF3, or 
all. 

Information 
unavailable 

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period 

  

 

Effluents and Waste  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

26, 118, 126     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-105, 118-121, 
126-129, 132 

    

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-105, 118-121, 
126-129 

    

GRI 306: 
Effluents and 
Waste 2016 

306-2 Waste by type 
and disposal method 

143 Total weight of 
non-hazardous 
waste, with a 
breakdown by 
the following 
disposal 
methods 

Information 
unavailable 

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period 

   

 

Environmental Compliance  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

26, 118     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-105, 118-121, 
132 

    

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-105, 118-121     

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 
2016 

307-1 Non-compliance 
with environmental 
laws and regulations 

121    

 

Employment  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

24, 108     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 57-61, 104-105, 108-
110, 132 

    

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 57-61, 104-105, 108-
110 

    

ยก
ร่าง
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GRI Standard Disclosure 
Page number(s) 
And/or URL(s) 

Omission 
SDG linkage to 

Disclosure Identified 
Omission(s) 

Reason(s) for 
Omission(s) 

Explanation for 
Omission(s) 

GRI 401: 
Employment 
2016 

401-1 New employee 
hires and employee 
turnover 

134    

  
401-2 Benefits provided 
to full-time employees 
that are not provided to 
temporary or part-time 
employees 

109-110    

 

401-3 Parental leave 135    

  
Occupational Health and Safety  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

25     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-105, 107, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-105, 107     

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 
2016 

403-1 Workers 
representation in formal 
joint management–
worker health and 
safety committees 

107    

 

403-2 Type of injury 
and rates of injury, 
occupational diseases, 
lost days, and 
absenteeism, and 
number of work-related 
fatalities 

137-138 Injury rate (IR), 
for all 
employees and 
workers, with a 
break down by 
gender 
 
Occupational 
diseases rate 
(ODR), lost day 
rate (LDR) and 
absentee rate 
(AR), for all 
employees, 
with a break 
down by region 
and gender 

Information 
unavailable 

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period 

  

403-3 Workers with 
high incidence or high 
risk of diseases related 
to their occupation 

107    

  

Training and Education  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

24     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 57-61, 104-105, 112-
114, 132 

    

103-3 Evaluation of the 
management approach 

57-61, 104-105, 112-114     

GRI 404: 
Training and 
Education 
2016 

404-1 Average hours of 
training per year per 
employee 

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

Information 
unavailable 

The complete 
disclosure of 
information will 
report on the 
next reporting 
period 

  

 

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

114-115, 136    

 

404-3 Percentage of 
employees receiving 
regular performance 

114    

  

ยก
ร่าง
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GRI Standard Disclosure 
Page number(s) 
And/or URL(s) 

Omission 
SDG linkage to 

Disclosure Identified 
Omission(s) 

Reason(s) for 
Omission(s) 

Explanation for 
Omission(s) 

and career 
development reviews 

Non-discrimination  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

25     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-105, 110-111, 
132 
 
www.pea.co.th/เก่ียวกับเรา/การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

    

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-105, 110-111     

GRI 406: 
Non-

discrimination 
2016 

406-1 Incident of 
discrimination and 
corrective actions taken 

111    

  

 
Local Communities  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

25, 115     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-105     

GRI 413: 
Local 
Communities 
2016 

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

115-117     

Customer Health and Safety      
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

24     

103-2 The management 
approach and its 
components 

52-54, 104-106, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

52-54, 104-106     

GRI 416: 
Customer 
Health and 
Safety 
2016 

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

106     

Customer Privacy  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

25, 102     

103-2 The management 
approach and its 
components 

50-51, 103-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

50-51, 103-105     

GRI 418: 
Customer 
Privacy 
2016 

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

104    

 

Availability and Reliability  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

27     

103-2 The management 
approach and its 
components 

54-56, 63-64, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

54-56, 63-64, 104-105     

 EU6 Management 
approach to ensure 
short and long-term 

63-78    

 

ยก
ร่าง
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GRI Standard Disclosure 
Page number(s) 
And/or URL(s) 

Omission 
SDG linkage to 

Disclosure Identified 
Omission(s) 

Reason(s) for 
Omission(s) 

Explanation for 
Omission(s) 

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

81-82, 147-149    

 

Demand-Side Management  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

26     

103-2 The management 
approach and its 
components 

54-56, 79-81, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

54-56, 79-81, 104-105     

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

79-81, 144-146    

 

  

Research and Development  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

27     

103-2 The management 
approach and its 
components 

57-61, 83-93, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

57-61, 83-93, 104-105     

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

83-93    

   

 

System Efficiency  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

27     

103-2 The management 
approach and its 
components 

54-56, 82-83, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

54-56, 82-83, 104-105     

 EU12 Transmission 
and distribution losses 
as a percentage of total 
energy 

82-83, 149    

  

  

 
Disaster/Emergency Planning and Response  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

27, 44     

103-2 The management 
approach and its 
components 

44-46, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

44-46, 104-105     

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

44-46, 150 
 
https://www.pea.co.th/เก่ียวกับเรา/

การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจของ-กฟภ 

 
 

   

  

ยก
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GRI Standard Disclosure 
Page number(s) 
And/or URL(s) 

Omission 
SDG linkage to 

Disclosure Identified 
Omission(s) 

Reason(s) for 
Omission(s) 

Explanation for 
Omission(s) 

Access  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

28     

103-2 The management 
approach and its 
components 

54-56, 79, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

54-56, 79, 104-105     

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

79    

  

EU28 Power outage 
frequency 

151    

  
EU29 Average power 
outage duration 

151    

  
Provision of Information  
GRI 103: 
Management 
Approach 
2016 

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its boundary 

24     

103-2 The management 
approach and its 
components 

50-51, 104-105, 132     

103-3 Evaluation of the 
management approach 

50-51, 104-105     

 ยก
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แบบสํารวจความคิดเห็นของผูอานรายงานความย่ังยืนของ PEA  ประจําป 2561 

 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  และแสดงความคิดเห็นของทานลงในชองวาง 

 

1. ความเก่ียวของกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

O หนวยงานกํากับดูแล 

O ลูกคา/ผูใชบริการ     

O ผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ       

O ชุมชนรอบพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

O สถาบันการศึกษา  

O ประชาชนท่ัวไป 

O สื่อมวลชน   

O พนักงานการไฟฟาสวนภมูิภาค  

O อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ …………………………………………...) 

 

2. วัตถุประสงคของการอานรายงานความยั่งยืนฉบับน้ี 

O เพ่ือทําความรูจักกับ PEA 

O เพ่ือการศึกษาและวิจัย 

O เพ่ือเตรียมจัดทํารายงานของตนเอง   

O อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ ………………………………………………………………….) 

 

3. ความสมบูรณและความนาเช่ือถือของรายงานความยั่งยืนฉบับน้ี 

 3.1 เน้ือหารายงาน 

⋅ ทานเขาใจประเด็นดานความยั่งยนืของ PEA มากเพียงใด     

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O นอย     O นอยมาก 

⋅ ผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนสอดคลองตามกลยุทธความยั่งยืนของ PEA มากเพียงใด 

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O นอย     O นอยมาก 

⋅ ครอบคลมุหัวขอเรื่องสําคญัตามท่ีทานใหความสนใจ     

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O นอย     O นอยมาก 

⋅ มีความชัดเจน และนาเช่ือถือมากเพียงใด  

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O นอย     O นอยมาก         

 3.2 การนําเสนอขอมูลรายงาน 

⋅ เขาใจงาย ไมสับสน  

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O นอย     O นอยมาก        

⋅ รูปเลมสวยงาม  

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O นอย     O นอยมาก        

⋅ พึงพอใจตอการนําเสนอขอมูลรายงานในภาพรวม    

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O นอย     O นอยมาก  
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4. กรุณาเลือกประเด็นดานความยัง่ยืน 3 ประเด็นท่ีทานใหความสนใจ หรือมีความสําคญัตอทาน  

(โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็น ดังน้ี 1 – สําคัญท่ีสดุ, 2 – สําคัญปานกลาง และ 3 – สําคัญนอยท่ีสุด) 

O ผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ  O การตอตานคอรรัปช่ัน  O การจางงาน  

O การฝกอบรมและใหความรู   O สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา O การใหขอมูลขาวสาร 

O ความเปนสวนตัวของลูกคา   O อาชีวอนามัยและความปลอดภยั O ชุมชนทองถ่ิน   

O การไมเลือกปฏิบัต ิ   O การปลอยกาซเรือนกระจก  O กากของเสียและขยะอันตราย 

O การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม  O การบริหารจัดการดานการใชไฟฟา  O พลังงาน  

  

O ประสิทธิภาพของระบบ    O ความพรอมจายและความนาเช่ือถือของระบบไฟฟา 

O การวิจัยและพัฒนา   O แผนงาน และการตอบสนองตอเหตุภยัพิบัติหรือภาวะวิกฤต  

O การเขาถึงของผูใชไฟฟา 

 

5. รายงานฉบับน้ีไดกลาวถึงเรื่องหรือประเด็นท่ีอยูในความสนใจของทานครบถวนแลวหรือไม 

O ครบถวน     

O ไมครบถวน ตองการใหเพ่ิมเติม (โปรดระบุเรื่องหรือประเด็นท่ีทานใหความสนใจและตองการใหเพ่ิมเติม  

    ไวในรายงานความยั่งยืนฉบับถัดไป) 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานความยั่งยืนฉบับตอไป    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ชองทางท่ีทานเขาถึงหนังสือรายงานความยั่งยืนของการไฟฟาสวนภูมิภาค ฉบับน้ี 

O เว็บไซตการไฟฟาสวนภมูิภาค   O งานสัมมนา/งานนิทรรศการ  

O การเยี่ยมชมงานการไฟฟาสวนภูมิภาค O การแจกภายในหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

O การจัดสงทางไปรษณีย  O อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ …………………………………………...) 

การไฟฟาสวนภูมภิาค ขอขอบคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสน้ี 

ขอมูลแบบสํารวจความคิดเห็นของทานถือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาอยางยั่งยนืของการไฟฟาสวนภมูิภาค  

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานความยั่งยืนฉบับตอไป 

จัดสง 

 ฝายสังคมและสิ่งแวดลอม  

การไฟฟาสวนภูมภิาค 

 อาคารสํานักงานใหญ เลขท่ี 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท: 02-590-9916 โทรสาร: 02-590-9919 

 E-mail: ane.csrpea@gmail.com 
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