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รู้จัก PEA 
 

1. ประวัติองค์กร  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการก่อต้ังข้ึนเป็น องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกาซ่ึงให้

ไว้เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2497 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรม
โยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจกํากับโดยท่ัวไป มีทุนประเดิม
ตามกฎหมาย จํานวน 5 ล้านบาท และมีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จํานวน 117 แห่ง  

ต่อมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) หรือ PEA ได้รับการสถาปนาตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ณ วันท่ี 28 กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมาดําเนินการอย่างต่อเนื่อง [102-1] 

 
2. ธุรกิจของ PEA 

 PEA เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินธุรกิจหลักในการจัดหาและให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจสนับสนุนท่ีครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งานซ่อมแซม
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานท่ีปรึกษาและออกแบบ
ระบบไฟฟ้า และงานอ่ืน ๆ [102-2] [102-5] 

PEA เป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีมีโครงข่ายการส่งกระจายและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ครอบคลุม 74 
จังหวัด หรือร้อยละ 99.99 ของพ้ืนท่ีในประเทศไทย [102-4] 
 

3. พ้ืนท่ีให้บริการ  
3.1 สํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 [102-3] 
3.2 สํานักงานการไฟฟ้า : ให้บริการในพ้ืนท่ี 74 จังหวัดท่ัวประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) 

[102-4] 
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จํานวนสํานักงานบริการประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [102-4] [102-6] [102-7] [102-10] 

 
 

3.3 ระบบสายส่ง : PEA มีระบบสายส่งรวมท้ังสิ้น 798,653.47 วงจรกิโลเมตร แบ่งเป็นระบบสายส่ง 12,764.57 
วงจรกิโลเมตร ระบบจําหน่ายแรงสูง 313,424.44 วงจรกิโลเมตร และระบบจําหน่ายแรงตํ่า 472,464.45 วงจร
กิโลเมตร  
ท้ังนี้ PEA ได้ขยายระบบจําหน่ายใต้ดิน เพ่ิมข้ึนเป็น 10,111.29 วงจรกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.226 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 201.15 เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรค
ด้านปฏิบัติการบํารุงรักษาและความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเมือง หรือพ้ืนท่ีท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
มีความต้องการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบ 

ระบบจําหน่าย 
 

ปี 2560 
(วงจรกิโลเมตร) 

ป ี2561 
(วงจรกิโลเมตร) 

ใต้ดิน 3357.58 10,111.29 
 

3.4 ผู้ใช้ไฟฟ้า : PEA จําหน่ายปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 134,661.55 ล้านหน่วยต่อจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 4 ประเภท จํานวน
19,766,030 ราย 

 
 
 
 

• สํานักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• สํานักงาน PEA จังหวัด/อําเภอ 40 แห่ง 
• สํานักงาน PEA สาขา 88 แห่ง 
• สํานักงาน PEA สาขาย่อย 120 แห่ง 
• ศูนย์บริการ 18 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 14 แห่ง 
• สถานีไฟฟ้า 123 แห่ง 
• คลังพัสดุ 31 แห่ง 

• สํานักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• สํานักงาน PEA จังหวัด/อําเภอ 43 แห่ง 

• สํานักงาน PEA สาขา 86 แห่ง 
• สํานักงาน PEA สาขาย่อย 182 แห่ง 

• ศูนย์บริการ 21 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 แห่ง 

• สถานีไฟฟ้า 110 แห่ง 
• คลังพัสดุ 34 แห่ง 

• สํานกังานใหญ่ PEA 1 แห่ง 
• สํานักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• สํานักงาน PEA จังหวัด/อําเภอ 62 แห่ง 
• สํานักงาน PEA สาขา 53 แห่ง 
• สํานักงาน PEA สาขาย่อย 62 แห่ง 
• ศูนย์บริการ 29 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 12 แห่ง 
• สถานีไฟฟ้า 257 แห่ง 
• คลังพัสดุ 32 แห่ง 

• สํานักงาน PEA เขต 3 แห่ง 
• สํานักงาน PEA จังหวัด/อําเภอ 41 แห่ง 

• สํานักงาน PEA สาขา 62 แห่ง 
• สํานักงาน PEA สาขาย่อย 94 แห่ง 

• ศูนย์บริการ 22 แห่ง 
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 14 แห่ง 

• สถานีไฟฟ้า 107 แห่ง 
• คลังพัสดุ 29 แห่ง 
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4. ข้อมูลองค์กร 
4.1 จํานวนพนักงาน 29,659 คน และลูกจ้าง 5,873 คน [102-7]  

  
4.2 การเป็นสมาชิกองค์กร [102-12] [102-13] 

PEA ดําเนินกิจการตามข้อกําหนดพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 และนํา
กรอบ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนดท้ังภายในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มี
แนวทางการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

− ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
− เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals: 

SDGs) 
− การจัดทํารายงานความย่ังยืนตามแนวทางขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล 

(Global Reporting Initiative: GRI) 
− การจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์กรตามแนวทางกลุ่มดัชนีความย่ังยืน (Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI) 
− การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 Social Responsibility 
− กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) 
− ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 Information Security 

Management System (ISMS) 
− ระบบบริหารการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง (Business Continuity Management 

System: BCMS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 
− การพัฒนาและส่งสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มุ่งสู่มาตรฐานขององค์การเพ่ือความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) 

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

 
นอกจากนี้ PEA ยังมีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้กับ

องค์กรและสังคม และนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ได้แก่ 
− การดําเนินงานหลัก เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ความร่วมมือการดําเนินตามมาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสําหรับ
ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เป็นต้น 

− การดําเนินงานอื่น ๆ เช่น สมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
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4.3 โครงสร้างการบริหาร PEA [102-18] 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  Policy 
  Feedback 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานกํากับ 

คณะกรรมการ PEA 

คณะกรรมการตรวจสอบของ PEA 

ผู้ว่าการ PEA 

สํานักตรวจสอบภายใน สํานักผู้ว่าการ สํานักกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน 

สายงาน 
ยุทธศาสตร์ 

สายงาน 
วางแผน

และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า 

สายงาน 
วิศวกรรม 

สายงาน 
ก่อสร้าง

และบริหาร
โครงการ 

สายงาน 
ปฏิบัติการ

และ
บํารุงรักษา 

สายงาน 
การไฟฟ้า
ภาค 1 – 4 

สายงาน
สารสนเทศ
และส่ือสาร 

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน 

สายงาน
อํานวยการ 

สายงาน
กิจการ

สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

− คณะกรรมการบริหารของ PEA 
− คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ PEA 
− คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
− คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ PEA 
− คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ PEA 
− กรรมการอิสระในคณะกรรมการ PEA 
− คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ PEA 
− คณะอนุกรรมการประเมินผลงานดําเนินงานของผู้ว่าการ PEA 
− คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษพนักงาน PEA  
− คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ PEA 
− คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ PEA

ผู้ส่งมอบ, คู่ค้า, คู่ความร่วมมือ ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การไฟฟ้า
เขต 12 
เขต 
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4.4 ห่วงโซ่คุณค่า [102-9] 

 
 

4.5 บริษัทในเครือ [102-45]  
  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด หรือ PEA ENCOM จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 3 มิถุนายน 2552 เพ่ือดําเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า
แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 โดย PEA เป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมด มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,441.28 ล้านบาท 

ผลิตไฟฟ้า 
(Generator) 

ส่งไฟฟ้า 
(Transmission) 

จําหน่ายไฟฟ้า 
(Distribution) 

บริการ 
(Service) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP)

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 

สถานีไฟฟ้าย่อย 

หม้อแปลงระบบจําหน่าย 

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

สายส่งระบบจําหน่าย

หม้อแปลงระบบจําหน่าย 

ผู้ใช้ไฟรายย่อย 
ท่ีพักอาศัย 

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 
อุตสาหกรรมขนาดกลาง 

โรงแรม/คอนโดมิเนียม/ห้างสรรพสินค้า 
ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ, ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
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แนวทางการจัดทํารายงานความยั่งยืน 
 

1. การดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 PEA ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เคร่ืองมือ Stakeholder Mapping ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมี
คุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในกิจการไฟฟ้า (Expertise) ความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีต้องการร่วมพัฒนาความ
ย่ังยืนกับ PEA (Willingness) และการมีอิทธิพลต่อการสร้างความย่ังยืนของ PEA (Influence) [102-42] จึงสามารถแบ่งกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของ PEA ได้เป็น 5 กลุ่มหลัก [102-40] ได้แก่ หน่วยงานกํากับดูแล พนักงานและลูกจ้าง ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า และชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 ท้ังนี้ ในปี 2561 PEA ได้ทบทวนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า จากปัจจัยความต้องการ/ความ
คาดหวังใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และด้านการสนับสนุน โดยใช้ KANO Model เป็นเคร่ืองมือในการจําแนก
ความต้องการ/ความคาดหวัง รวมท้ังนําแผนยุทธศาสตร์ PEA ปี 2557 – 2566 (ทบทวนคร้ังท่ี 4 ปี 2561) ภารกิจ วิสัยทัศน์ 
ทิศทางองค์กร ผลการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้า ลักษณะและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 
อัตราการเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าและรายได้ค่าไฟฟ้า สารสนเทศท่ีสําคัญจากกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า และการ
เรียนรู้ระดับองค์กรจากประสบการณ์ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า มาประกอบการระบุกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดของ PEA โดยสามารถ
จําแนกกลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอ่ืน ๆ 

การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PEA ได้กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตลอดท้ังวิธีการ ความถ่ีในการ
ดําเนินงาน และการรวบรวมความต้องการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลใน
การกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังดังกล่าว ท้ังในระดับกลยุทธ์องค์กร หรือแผนงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

หน่วยงานกํากับดูแล 
1. พัฒนาความพร้อมของ

โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
ไฟฟ้าให้เพียงพอ 

 
2. ส่งเสริมนโยบายการใช้

พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสื่อสารประเด็นข่าวที่สําคัญ/การชี้แจง
รายละเอียดให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ 

2. Line group : PR Mahadthai 
3. Line@กระทรวงมหาดไทย 
4. การประชุม/สัมมนาติดตามงาน  
5. การประชุม/VDO Conference ตาม

สถานการณ์พิเศษอื่น ๆ 
6. การประชุม/สัมมนา เพื่อนําเสนอผลการ

ดําเนินงานประจําปี  
7. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ที่มี

ต่อแผนยุทธศาสตร์ PEA 
 

1. ดําเนินโครงการเพื่อขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล เป็นต้น 

 
2. มีนโยบายและจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน ให้เป็นอาคาร

อนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เข้าร่วมโครงการนําร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสําหรับ

ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard : EERS) 
ของกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงานทั้งระบบชั่วคราวและ
ถาวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 
99.76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 จากปี 
2560 

 
2. อาคารสํานักงานของ PEA จํานวน 4 

แห่ง ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียว
ตามมาตรฐาน LEED จากสภาอาคาร
เขียวแห่งสหรัฐอเมริกา 

3. มีแนวทางการปรับปรุง Grid Code ที่
ชัดเจนเพื่อรองรับนโยบายด้าน
พลังงานทดแทน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนา
ระบบจําหน่ายของ PEA 

4. จํานวนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การ
ให้บริการติดตั้งระบบ Solar 
Rooftop ระยะแรก เพื่อส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ การ
อบรมการติดตั้งแผง Solar Rooftop 
เป็นต้น 

5. ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
10,213,215.55 tCO2/ปี โดยเพิ่มขึ้น 
5,048,798.03 tCO2/ปี เมื่อเทียบกับ
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
3. มีระบบเตรียมความพร้อม

เพื่อรับมือต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะวิกฤตด้านพลังงาน 

 
 
 
 
4. มีมาตรการเพื่อให้เกิดความ

เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดทําโครงการ/แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้ความรู้ คําปรึกษาในด้านระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานด้วยเอกสาร
แนะนํา หรือการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า เป็นต้น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
5. ยกระดับการจัดทํากระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตตาม

มาตรฐาน ISO 22301 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (ทั้งส่วนกลางและภมูิภาค) ตลอดจน
มีการดําเนินการฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (IMP) และแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCP) เป็นประจําทุกหน่วยงาน เพื่อนําปัญหาอุปสรรคที่พบไปปรับปรุง
แผนระบบ BCMS ในปีถัดไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 

6. บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดหน่วยสูญเสียและ
แก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อคืนสภาพการจ่ายไฟตามข้อกําหนดด้วยความปลอดภัย 

7. ติดตามระดับคุณภาพไฟฟ้าและควบคุม สั่งการการปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าให้
ปลอดภัย และมีระดับแรงดันอยู่ในมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 
 
 
 
 
 
6. 202 หน่วยงานของ PEA (ร้อยละ 

100 ตามเป้าหมาย) มีการจัดทํา
ระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 
22301 โดยมีการฝึกซ้อมแผน IMP 
และ BCP เพิ่มขึ้น 3 หน่วยงานจากปี 
2560 

 
7. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

ได้แก่  
1) ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 

SAIFI อยู่ที่ 3.81 ครั้ง/ราย/ปี 
ลดลง 0.69 เมื่อเทียบกับปี 
2560 

2) ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
SAIDI อยู่ที่ 89.82 นาที/ราย/
ปี ลดลง 28.88 เมื่อเทียบกับปี 
2560 

8. แรงดันไฟฟ้าอยู่ในมาตรฐานที่ร้อยละ 
100 (เป็นไปตามเป้าหมาย) 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

 
5. ยึดหลักการบริหารกิจการที่

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นําการจัดการความรู้มาใช้

 
8. ก้าวเข้าสู่การเป็น PEA โปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยจัดทําแผนแม่บทด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ PEA ซึ่งนําเกณฑ์โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. มา
ประยุกต์ใช้ และขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยกําหนดเปา้หมายเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

9. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ แล้วนํามา
เทียบเคียงกับกระบวนงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อกําหนดโครงการ/แผนงานในการ
ปรับปรุงปัญหาอุปสรรคดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. มีแนวทาง (Approach) ในการจัดการความรู้ (KM) ที่ชดัเจน สอดคล้องกับแผน

 
9. กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน

กระบวนงานที่สําคัญขององค์กรมีการ
พัฒนาขึ้นเป็นลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถตรวจสอบได้ 

10. คะแนนประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น (ITA) เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีคะแนนอยู่
ที่ 92.92 

11. มีคะแนนประเมินการตระหนักรับรู้
และการประยุกต์ใช้การกํากับดูแล
กิจการที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงาน อยู่ในระดับที่
สูง โดยคะแนนอยู่ที่ 90.85 

12. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสดีเด่น ประจําปี 2561 
จาก สคร. ที่สะท้อนความสําเร็จใน
การดําเนินงานด้านความโปร่งใสและ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ระดับประเทศ 

 
13. ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

ภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. สนับสนุนการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีระบบ
การจัดการความรู้และนําไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร  

11. สร้างบรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ เช่น KM Day โครงการคลังสมอง (Think Tank) การ
ประกวดนวัตกรรม การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วม เป็นต้น 

 
 
 
12. ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยให้จัดงานมหกรรมคุณภาพใน

ระดับองค์กรเป็นประจําทุกปี เช่น งาน PEACON การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน 
การประกวดนวัตกรรม PEA Standard Performance Day เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมสามารถนํา
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปเผยแพรแ่ละขยายผลให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การ
ดําเนินงานของ PEA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

13. จัดให้มีกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินงานผ่าน
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาในประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว และเทคโนโลยีใหม่ให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารระดับสูงจะติดตามผลอย่างสม่ําเสมอ 

14. มุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ PEA บริการถูกใจ การขอมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ One 
Touch Service เป็นต้น 

15. นําระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบการดําเนินงานประจําต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การ
บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนางานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร การรับฟังเสียงของ

กระบวนการ KM โดยมีระดับการ
พัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กร 
(KM Assessment) อยู่ที่ 3.44 
เพิ่มขึ้น 0.44 จากปี 2560 และร้อย
ละ 100 ของสายงานที่มีการ
ดําเนินการจัดการความรู้ (เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

 
 

14. จํานวนชิ้นงาน/นวัตกรรมที่ได้จาก
การปรับปรุงกระบวนงานอยู่ที่ 170 
ชิ้น เพิ่มขึ้น 98 ชิ้นจากปี 2560 

15. ผลงานจากนวัตกรรมของ PEA ได้รับ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท
รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น 
ประจําปี 2561 จาก สคร. ใน 2 ด้าน 
คือ  
1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ จาก

แอพพลิเคชั่น “PEA Solar 
Hero” ที่เป็นแอพพลิเคชั่น
สาธารณะแบบ One Stop 
Service ที่นํา Digital 
Platform มาให้บริการ
ประชาชนในการติดตั้ง Solar 
Rooftop ให้มีความปลอดภัย 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. มีการกํากับดูแลมาตรฐาน

และคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 

ลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถขยายผลและสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกล การให้บริการผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ การ
ให้บริการแบบ One Touch Service เป็นต้น  

17. พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การนําระบบจัดควิอัจฉริยะและ
ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการมาใช้งาน การจัดช่องทาง Drive 
Through ในการชําระเงินค่าไฟฟ้า การให้บริการสอบถามข้อมูลและแจ้งเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง  

18. รักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง

สะดวก คุ้มค่าและยั่งยืน 
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดในภาค
ครัวเรือน อุตสาหกรรม องค์กร
รัฐและกลุ่มธุรกิจ ทําให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า
ได้ด้วยตนเอง 

2) ด้านนวัตกรรม จาก “อุปกรณ์
ยึดติดตั้งเหล็กคอนทางโค้ง 
(Lock Man)” ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติการก่อสร้างและ
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าของ 
PEA ทําให้การขยายเขตและ
จ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทําได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
16. ขยายผลกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าที่

สอดคล้องกับ Ease of Doing 
Business ของ World Bank ที่
สามารถติดตั้งมิเตอร์จ่ายไฟฟ้าได้
ภายใน 2 – 25 วันปฏิทิน จากเดิม 2 
-55 วันทําการได้ครบทุกพื้นที่ 

17. ปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อ
เริ่มดําเนินธุรกิจใหม่ สําหรับลูกค้าที่
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

ถึงการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐที่มีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย 

ขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่ ECC ให้สามารถก่อสร้าง
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และติดตั้ง
มิเตอร์จ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 30 วัน
ปฏิทิน จากเดิมใช้เวลามากกว่า 55 
วันทําการ 

18. ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 มีสํานักงาน
ของ PEA จํานวน 140 แห่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) โดยในปี 
2561 มีสํานักงานที่ได้รับการรับรอง
เพิ่มเติมอีก 166 แห่ง 

พนักงานและลูกจ้าง 
1. ผู้นํามีวิสัยทัศน์และการ

บริหารจัดการที่ดี 
2. มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
3. มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ทํางาน 
4. ได้รับผลตอบแทนและ

สวัสดิการอันพึงได้จาก PEA 

1. ผู้บริหารพบปะผู้ปฏิบัติงาน (ประชุม/ตรวจ
เยี่ยม/ร่วมกิจกรรม)  

2. การสื่อสารประเด็นข่าวที่สําคัญในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. Line@PEAfriends 
4. รายการผู้ว่าการ (ผวก.) พบพนักงาน  
5. การเผยแพร่ผลการดําเนินงานทางสื่อภายใน

องค์กร 
6. การประกาศนโยบายในการบริหารและ

พัฒนาองค์กรของ ผวก.  
7. การสัมมนาชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ประจําปีโดย

ผู้บริหารระดับสูง  

1. ผู้นํามีการสื่อสารถึงแนวทางการดําเนินงานและติดตามผลอยู่เสมอ 
2. ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อสร้างกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
3. จัดให้มีกิจกรรมประกวดพนักงานดีเด่น สายงานดีเด่น และสํานักงานการไฟฟ้าดีเด่น 

รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างต้นแบบ Best Practice เพื่อใช้เป็นกลไกในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร 

4. สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย และส่งเสริมให้
พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง 

5. จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบอย่าง
เป็นธรรม โดยไม่ยึดกับระบบอุปถัมภ์หรือผลประโยชน์แอบแฝงอื่น ๆ และเปิดโอกาส
ให้พนักงานเข้าพบผู้บังคับบัญชาได้เมื่อมีปัญหาส่วนตัว 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อการสื่อสารของผู้นําอยู่ที่ 3.69 โดย
เพิ่มขึ้น 0.02 เมื่อเทียบกับปี 2560  

2. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อ
บทบาทของผู้บริหารระดับสูง อยู่ที่ 
4.11 โดยเพิ่มขึ้น 0.03 เมื่อเทียบกับปี 
2560 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานที่
มีต่อองค์กรอยู่ที่ระดับ 4.40 จาก 5 

4. ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรอยู่ที่ระดับ 4.49 จาก 5 

5. ความพึงพอใจของพนักงานต่อสิทธิ
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

8. การประชุมผู้บริหารระดับสูงร่วมกับแต่ละ
สายงาน  

9. การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/ทบทวน
แผนปฏิบัติการประจําปีของสายงาน  

ประโยชน์และสวัสดิการเพิ่มขึ้นในทุก
กลุ่มช่วงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 
เพิ่มขึ้น 0.02 จากปี 2560  

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ 
1. มีความเป็นธรรมในการ

แข่งขัน 
2. มีความโปร่งใสในการดําเนิน

ธุรกิจร่วมกัน 
3. มีการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 
4. มีการปฏิบัติตามพันธกรณีที่

ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา 
5. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
พัฒนางานร่วมกัน 

1. การสื่อสารประเด็นข่าวที่สําคัญในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและ PEA 

2. จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  

3. Line Official account 
4. จัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ

คู่ความร่วมมือ 
5. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ที่มี

ต่อแผนยุทธศาสตร์ของ PEA 

1. ผู้นําประกาศนโยบาย PEA โปร่งใสอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถงึให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ กรณีมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่
สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

1. ผลสํารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อการดําเนินงานของ PEA มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 เพิ่มขึ้น 0.15 จาก
ปี 2560 โดยผลสํารวจแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านพลังงานทดแทน ค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 4.37 เพิ่มขึ้น 0.04 จากปี 
2560 

2) ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.42 เพิ่มขึ้น 0.17 จากปี 2560 

3) ด้านวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 
เพิ่มขึ้น 0.25 จากปี 2560 

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
1. มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก

พื้นที่ 
2. มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ต่อเนื่อง และคุณภาพไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

1. การสื่อสารประเด็นข่าวที่สําคัญในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและ PEA 

2. จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  

3. Line Official account 

1. ดําเนินโครงการเพื่อขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง  

2. จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการ
ให้บริการสําหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC 
อย่างสม่ําเสมอ 

1. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 
99.76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 จากปี 
2560  

2. แรงดันไฟฟ้าอยู่ในมาตรฐานที่ร้อยละ 
100 (เป็นไปตามเป้าหมาย) 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

 
 
 
3. ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มี

ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้บริการได้ทันเวลา 
และเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 
 
5. ความสะดวกของช่องทางใน

การแจ้ง/ติดตามเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง และความรวดเร็วใน
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

4. Line@PEAfriends 
5. Application PEA Smart Plus 
6. ตรวจเยี่ยมผู้ใช้ไฟรายย่อย/สัมมนาผู้ใช้ไฟราย

ใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ข้อร้องเรียน พฤติกรรม 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

7. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ที่มี
ต่อแผนยุทธศาสตร์ PEA 

8. การสํารวจความพึงพอใจ และความภักดีของ
ลูกค้า 

3. บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดหน่วยสูญเสียและ
แก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อคืนสภาพการจ่ายไฟตามข้อกําหนดด้วยความปลอดภัย 
 

4. สํารวจ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใกล้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอย่างสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 
5. ผู้บริหารระดับสูงสง่เสริมให้พนักงานพัฒนาการให้บริการ เช่น ให้จัดทําข้อตกลงการ

ให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และขยายผลให้มีการปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมทั้งมีการติดตามอย่างสม่ําเสมอ 

 
 
 
6. จัดให้มีการแจ้งสาเหตุและแนวทางป้องกันเมื่อมีเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องทุกครั้ง 
7. จัดให้มีการแจ้งสาเหตุไฟฟ้าขัดข้องด้วย Social Network เพื่อเพิ่มความสะดวก 

รวดเร็ว 
8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยแก้ไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเวรเจ้าหน้าที่

ให้บริการในเวลาพักกลางวัน 
 
 
 
 

 
 
 
3. จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากระบบ

ไฟฟ้าของ PEA ต่อผู้ใช้ไฟลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 อยู่ที่ 
0.0021 ครั้ง/จํานวนผู้ใช้ไฟ/ปี ลดลง 
0.0184 เมื่อเทียบกับปี 2560 

 
 
4. ผลการให้บริการเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ร้อยละ 100 และสามารถ
ดําเนินการได้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการ (SLA) ได้ร้อยละ 100 
(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

 
5. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

ได้แก่  
3) ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 

SAIFI อยู่ที่ 3.81 ครั้ง/ราย/ปี 
ลดลง 0.694 เมื่อเทียบกับปี 
2560 

4) ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
SAIDI อยู่ที่ 89.82 นาที/ราย/
ปี ลดลง 28.88 เมื่อเทียบกับปี 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

 
 
6. โปร่งใสเป็นธรรมในการ

ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ได้รับบริการสนับสนุน   

ต่าง ๆ อย่างสะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย 

 
 
9. ให้บริการกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกล การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การ
ให้บริการแบบ One Touch Service เป็นต้น  

11. พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การนําระบบจัดควิอัจฉริยะและ
ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการมาใช้งาน การจัดช่องทาง Drive 
Through ในการชําระเงินค่าไฟฟ้า การให้บริการสอบถามข้อมูลและแจ้งเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง  

12. รักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ที่แสดง
ถึงการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐที่มีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย 

 

2560 
 
6. กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน

กระบวนงานที่สําคัญขององค์กรมี
การพัฒนาขึ้นเป็นลําดับ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ 

7. คะแนนประเมินการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น (ITA) เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีคะแนนอยู่
ที่ 92.92 

 
8. ขยายผลกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าที่

สอดคล้องกับ Ease of Doing 
Business ของ World Bank ที่
สามารถติดตั้งมิเตอร์จ่ายไฟฟ้าได้
ภายใน 2 – 25 วันปฏิทิน จากเดิม 2 
-55 วันทําการได้ครบทุกพื้นที่ 

9. ปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อ
เริ่มดําเนินธุรกิจใหม่ สําหรับลูกค้าที่
ขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่ ECC ให้สามารถก่อสร้าง
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และติดตั้ง
มิเตอร์จ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 30 วัน
ปฏิทิน จากเดิมใช้เวลามากกว่า 55 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

วันทําการ 
10. ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 มีสํานักงาน

ของ PEA จํานวน 140 แห่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) โดยในปี 
2561 มีสํานักงานที่ได้รับการรับรอง
เพิ่มเติมอีก 166 แห่ง 

11. ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า อยู่
ที่ร้อยละ 4.47 เพิ่มขึ้น 0.18 จากปี 
2560 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1. ระบบไฟฟ้ามีความ

ปลอดภัย 
2. ไม่สร้างผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
3. ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนจาก PEA 

1. การสื่อสารประเด็นข่าวที่สําคัญในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและ PEA 

2. จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าวและสกู๊ปทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  

3. Line Official account 
4. Application PEA Smart Plus 
5. การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นต่าง ๆ 
6. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ที่มี

ต่อแผนยุทธศาสตร์ PEA 
 
 
 

1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
สม่ําเสมอ 

2. ผู้บริหารระดับสูงกํากับดูแลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ตลอดทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับเกิดความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจากการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (CSR in 
process based on ISO 26000) 

3. ผู้บริหารประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกระดับมุ่งเน้นการลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมให้เกิดผลสําเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4. ให้โอกาสแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ  
ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

5. เปิดเผยการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่าน

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการดําเนินงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ PEA อยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.97 เพิ่มขึ้น 
2.12 เมื่อเทียบกับปี 2560 

2. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประเภทรางวัลการดําเนินงานเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจําปี 
2561 จาก สคร. ที่สะท้อน
ความสําเร็จในการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร 
การมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
ที่คํานึงถึงความตอ้งการ/ปัญหาของ
ชุมชน และความสามารถพิเศษของ 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-44] 

แนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[102-43] 

สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
 

ผลลัพธ์ ปี 2561 

รายงานความยั่งยืนประจําปี 
6. กําหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขที่ชัดเจน เมื่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินงานขององค์กร 

PEA 

หมายเหตุ : สีของอักษรแสดงความถี่ในการดําเนินงาน [102-43] 
− เป็นประจํา/สม่ําเสมอ/ทุกเดือน 
− รายไตรมาส 
− รายปี 
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ด้าน 
ประเด็นสําคัญด้านความ

ยั่งยืน 
[102-47] 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] เนื้อหาที่รายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หน้า 
ภายในองค์กร ภายนอก

องค์กร 

เศรษฐกิจ 
ผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ PEA หน่วยงานกํากับ

ดูแล 
เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจไปสู่ชุมชน สังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ปี 2557 – 
2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 ปี 2561) 

Part การ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

สังคม 

การจ้างงาน PEA  - เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากําลังคน
ของ PEA สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
และสามารถดําเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

การจ้างงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและการลา การสรรหา ว่าจ้าง วาง
ตําแหน่ง และการรักษาบุคลากรใหม่ 

 แผนแม่บทสายงานทรัพยากร
มนุษย์ ปี 2553-2563 (ทบทวน
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559) 

 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ประจําปี 
2561 (แผนระยะสั้น) 

Part การดูแล
พนักงาน 

การฝึกอบรมและให้ความรู้ PEA - เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ทักษะของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และทิศทางการดําเนินงาน
ของ PEA ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ การปรับปรุงกระบวนการและยกระดับ
มาตรฐานระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร การทบทวน ประเมิน
และวัดประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
 

 แผนแม่บทสายงานทรัพยากร
มนุษย์ ปี 2553-2563 (ทบทวน
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559) 

Part การดูแล
พนักงาน 

การให้ข้อมูลข่าวสาร PEA  หน่วยงานกํากับ
ดูแล / ผูส้่งมอบ 
คู่ค้า และคูค่วาม
ร่วมมอื / ลูกคา้/
ผู้ใช้บริการ / 

ชุมชน และสังคม  

เพื่อให้ลูกค้า/ผุ้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและข่าวสารที่มีความสําคัญทั้งใน
ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุม
ถึงการให้คําปรึกษาและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและ
ประชาชน 

 แผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 
2560-2564) 

 

Part 
สร้างสรรค์
คุณค่าให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสีย 

สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้า 

PEA  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า และ
ส่งเสริมการดําเนินงานอย่างปลอดภัย 

การมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้า
ของ PEA  

 แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน กฟภ. พ.ศ. 2557 - 
2561 

 

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า PEA  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อปกป้องความเปน็ส่วนตัวของลูกค้า 
รวมถึงป้องกันการละเมิดและสูญหาย
ของข้อมูลลูกค้า 

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 แผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 
2560-2564) 

Part การ
บริหารจัดการ
ข้อมูลส่วน
บุคคลของ
ลูกค้า 
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ด้าน 
ประเด็นสําคัญด้านความ

ยั่งยืน 
[102-47] 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] เนื้อหาที่รายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หน้า 
ภายในองค์กร ภายนอก

องค์กร 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

PEA  - เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ดี และลดการสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรของ PEA  

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร สถิติการ
บาดเจ็บ และเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

 แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน กฟภ. พ.ศ. 2557 
– 2561  

Part ความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

ชุมชนท้องถิ่น PEA  ชุมชน และสังคม  เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ให้กับชุมชน และลดความเสี่ยงของการ
เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนใน
ชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่ดําเนินงาน  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใช้ไฟฟ้า ผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งให้ความสําคัญกับกิจกรรมสานสัมพันธ์
กับชุมชนโดยรอบที่อยู่บริเวณพื้นที่ดําเนินงาน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อกังวล 
และข้อเสนอแนะ สําหรับปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน  

 แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน กฟภ. พ.ศ. 2557 
– 2561 

Part การมี
ส่วนร่วมกับ
ชุมชนและ
สังคม 

การไม่เลือกปฏิบัติ PEA  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานบน
พื้นฐานของความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย
ครอบคลุมในทุกกระบวนการ
ดําเนินงาน ตั้งแต่การสรรหา ว่าจ้าง
บุคลากร การจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้า และ
การให้บริการลูกค้า  

การกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีทั้งต่อพนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า ลูกค้า/
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและดําเนินงานอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

 แผนแม่บทด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น 
ของ กฟภ. ปี 2560-2564 

Part การดูแล
พนักงาน 

สิ่งแวดล้อม 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก PEA ชุมชน และสังคม  เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันมีสาเหตุหลัก
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนการยกระ ดับมาตรฐาน
สํานักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้ น  และส ร้ า งคว ามพ ร้อม สู่
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรด้วยระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาคํานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) 
สําหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 
ปี 2560-2564 

Part องค์กร
สมัยใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

PEA  ชุมชน และสังคม  เ พื่อให้การดําเ นินงานขององค์กร
เป็นไปตามข้อกําหนด ระเบียบและ 
กฎหมาย สิ่ งแวด ล้อม  รวม ทั้ งลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน 
และสังคม 
 

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทํารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะหลังก่อสร้างระบบไฟฟ้า 

 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 
ปี 2560-2564 

Part องค์กร
สมัยใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 
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ด้าน 
ประเด็นสําคัญด้านความ

ยั่งยืน 
[102-47] 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] เนื้อหาที่รายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หน้า 
ภายในองค์กร ภายนอก

องค์กร 
กากของเสียและขยะอันตราย PEA  ชุมชน และสังคม  เพื่อป้องกันการเกิดกรณีการรั่วไหลของ

สารพิษ จากการกําจัดที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพ และ
คว ามปลอด ภัยของคน ใน ชุมชน
โดยรอบพื้นที่ดําเนินงาน 
 

การจัดการกากของเสียและขยะอันตรายของระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า 
และอาคารสํานักงาน 

 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 
ปี 2560-2564 

Part องค์กร
สมัยใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน PEA  ชุมชน และสังคม  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้
พลังงานขององค์กร รวมถึงส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน และบรรเทา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงอาคารสํานักงานให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงขององค์กร 

 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 
ปี 2560-2564 

Part องค์กร
สมัยใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจไฟฟ้า 

การบริหารจัดการด้านการใช้
ไฟฟ้า 

PEA  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้ใช้ไฟปรับพฤติกรรมในการใช้
พลังงาน 

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การดําเนินโครงการเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าให้สมดุลกับการผลิต และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

Part การ
บริหารจัดการ
ด้านความ
ต้องการใช้
ไฟฟ้า 

ความพร้อมจ่ายและความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า 

PEA  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อสร้างความมั่นคง และความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้มั่นใจได้ว่าจะมีพลังงาน
ไฟฟ้าเพียงพอต่อปริมาณความต้องการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

การให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพและบริการ การคาดการณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และการวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าในอนาคต 

 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

Part การ
บริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้าให้
มีความ
เพียงพอ ทั่วถึง 
มั่นคงใน
อนาคต 

ประสิทธิภาพของระบบ PEA  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อให้การให้บริการไฟฟ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถจ่ายไฟได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของ 
PEA 

การดําเนินโครงการเพื่อิ่เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟและความเชื่อถือ
ได้ของระบบไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า 

 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

Pat การ
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
การจําหน่าย
ไฟฟ้า 

การวิจัยและพัฒนา PEA ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดพัฒนานวัตกรรม และ การส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การคํานึงถึงผลลัพธ์  แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง Part การวิจัย
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ด้าน 
ประเด็นสําคัญด้านความ

ยั่งยืน 
[102-47] 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
[102-46] [103-1] ความสําคัญ 

[103-1] เนื้อหาที่รายงาน การกํากับดูแลการดําเนินงาน หน้า 
ภายในองค์กร ภายนอก

องค์กร 
นําไปใช้ปรับปรุงการให้บริการด้านการ
จําหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานกํากับด้าน
พลังงานของไทยและทิศทางการใช้
พลังงานของประเทศ 

งานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในระยะยาว เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมถึงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ยกระดับการ
ดําเนินงานและให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า ปี 2559-2563 

และพัฒนา
นวัตกรรมด้าน
การจําหน่าย
ไฟฟ้า 

แผนงาน และการตอบสนองต่อ
เหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต 

PEA ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้
เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

การดําเนินการตามแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงาน
ไฟฟ้า เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อลูกค้าให้น้อยที่สุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากับระบบไฟฟ้า 

 แผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. 
ประจําปี 2561 

Part การ
บริหารจัดการ
กรณีเหตุ
ผิดปกติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า PEA  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
/ ชุมชน และ

สังคม  

เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษา และเศรษฐกิจ 

การขยายเขตระบบจําหน่ายให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่
ให้บริการ 

 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

Part การ
เข้าถึงบริการ
ด้านไฟฟ้า 
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2.3 การทวนสอบความครบถ้วน (Validation) ของประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนของ PEA 
ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมพิจารณาประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืนของ PEA เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าประเด็น

ดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  

2.4 การจัดทํารายงานความยั่งยืน 
− เก่ียวกับรายงานฉบับนี้ [102-48] 

รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2561 นับเป็นฉบับท่ี 2 ต่อจากรายงานความย่ังยืน ประจําปี 2560 
[102-51] ท่ี PEA จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพ่ือเปิดเผยผลการดําเนินงาน
ประจําปีขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรอบการรายงานแบบรายปี [102-52] 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 [102-50] และใช้แนวทางการรายงานตาม GRI Standards 
และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า (Electric Utilities : EU) ขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล 
(Global Reporting Initiative : GRI) ตามเกณฑ์ระดับการเปิดเผยข้อมูลแบบหลัก (Core Option) [102-
54] 
 นอกจากนี้ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาอย่างย่ังยืน PEA ได้เชื่อมโยงการดําเนินงานเข้า
กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ และรวบรวมมาแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย 

− ขอบเขตของรายงาน [102-45] 
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ แสดงข้อมูลและผลกระทบจากการดําเนินงานตลอดท้ังห่วง

โซ่คุณค่าของ PEA โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุม สํานักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้า 
สถานีไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ไม่รวมบริษัทในเครือ 

− การรับรองรายงาน [102-56] 
ผู้บริหารระดับสูงของ PEA มีบทบาทในการติดตาม ให้คําแนะนํา พร้อมท้ังให้ความเห็นชอบและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสําคัญในรายงานฉบับนี้ เพ่ือให้เนื้อหาของรายงานมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ ถูกต้อง และครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

นอกจากนี้ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง PEA ได้วางแผนการ
ดําเนินงานให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ท่ีมีความเชี่ยวชาญ ทําการตรวจรับรองและให้ความ
เชื่อม่ันอย่างอิสระต่อผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน น่าเชื่อถือและโปร่งใสในการจัดทํารายงาน 
สอดคล้องกับแนวทางการรายงานสากลของ GRI ต่อไป 

− การยกระดับคุณภาพของการจัดทํารายงาน 
PEA เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความ

ย่ังยืนประจําปีได้ผ่านทางแบบสอบถามท้ายเล่มรายงาน โดยความคิดเห็นดังกล่าว PEA จะนํามาใช้พัฒนา
และยกระดับการจัดทํารายงานความย่ังยืนประจําปีฉบับถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

− การติดต่อสอบถาม [102-53] 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนําเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ี ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค อาคารสํานักงานใหญ่ เลขท่ี 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทรศัพท์ 0 2590 9916 โทรสาร 0 2590 9919 

 
 



 

 
 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้านทุจริต 
 

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้านทุจริต 
PEA มุ่งม่ันบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใส 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดย PEA 
ได้ประกาศนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี”  
“นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต” [102-16] เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับดําเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล มาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องตามค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”และ ได้
ประกาศ “นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” [102-16] เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้มี
การจัดทํา “คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” [102-16] เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอีกด้วย  

นอกจากนี้ PEA ยังมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ทําหน้าท่ีกํากับดูแล 
มอบนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงในปี 2561 PEA มีผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีสําคัญ สรุปได้ดังนี้  

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม 
- ยกระดับเจตจํานงของคณะกรรมการ 

กฟภ. และคณะอนุกรรมการ กฟภ.  
ในเรื่องการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 

- เสริมสร้างสงัคมและวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตท่ัวท้ังองค์กร โดย 
- ผวก. อนุมัตินโยบายการงดรบั

ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ปี 2561 (No Gift Policy) 
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต และ
แสดงออกถงึเจตนารมณ์ของ PEA 
ท่ีมุ่งม่ันขับเคลื่อนการดําเนนิงาน
ให้ปลอดจากการทุจริต 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการปลูก
จิตสํานึกและสง่เสริมค่านิยม  
“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” 
และการน้อมนาํหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานท่ัวท้ัง
องค์กร  โดยมีหัวข้อการอบรมให้
ความรู้ต่าง ๆ  อาทิเช่น หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
หลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 
คุณธรรม จริยธรรม และความ

- พัฒนามาตรฐานการกํากบัดูแลกจิการ
ท่ีดีและระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 
โดย 
- เข้าร่วม “โครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” ของสํานักงาน
คณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยนําผลการประเมินในปีท่ี 
ผ่านมา มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap 
Analysis) เพ่ือจัดทําเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเปน็ปี
ท่ี 5 โดยในปี 2561  

- พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา
กระบวนการด้านการกํากับ 
ดูแลกิจการท่ีดี (CG e-System)
ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมในรูปแบบการ
พัฒนากระบวนการประกอบด้วย 
1) การประเมินผลการตระหนัก
รับรู้การเสริมสร้างการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริต คณุธรรมจริยธรรม ความ
โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (CG Testing)  
2) การรายงานการขัดกันระหว่าง

- พัฒนากระบวนการและกลไก 
การปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ 
ลงโทษให้มีประสทิธิภาพ และเป็น 
ท่ียอมรับในระดับสากล โดย 
- ยกระดับการดําเนินงาน  

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรง่ใส” 
โดยจัดสัมมนา “13 เครอืข่ายการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance ชาว 
กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่าน
ระบบ VDO Conference ไปยัง
สํานักงานการไฟฟา้ 12 เขต และ 
การไฟฟ้าชั้น 1-3 จํานวน 189 แห่ง
ท่ัวประเทศ รวมถึง มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและรบัฟังข้อเสนอแนะ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนนิงานด้าน
ความโปรง่ใสจากเครือข่ายการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคโปร่งใส ท้ังภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
การดําเนนิงานด้านการป้องปราม
การทุจริต และเปน็การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชกิ
เครือข่ายการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
โปร่งใส 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ท่ีใช้ในการบริหารจัดการขอ้
ร้องเรียน  (PEA-VOC System)
ให้สามารถส่งและติดตาม 



 

 
 

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม 
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน,  
หลักธรรมาภิบาล, การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน, การต่อต้าน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต, 
การจดัซ้ือจัดจ้างอย่างโปร่งใส  
เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและเนน้
ยํ้าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้
พนักงานท่ัวท้ังองค์กร 

ประโยชน์สว่นบคุคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของ กฟภ. (COI 
Reporting) และ 3) การลงนาม
รับทราบคู่มือการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี  
(CG Acknowledgement) 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของปี 2561 
พบว่ามีระดับตํ่า  

- จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของ PEA 
บนฐานข้อมูลของสํานักงาน 
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ (สขร.) สาํนักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี รวม  
597 แห่ง และปี 2561 ได้รับ 
โล่ประกาศเกียรติคุณศนูย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการโดดเด่น
จํานวน 7 รางวัล 

- โครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) สําหรับ
โครงการท่ีมีมูลคา่ 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป เพ่ือเปน็การยกระดับ
ความโปรง่ใส สร้างความเชือ่ม่ัน 
และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมสาํหรับโครงการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ ซ่ึง กฟภ. ได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเปน็ปี
ท่ี 2  

(Tracking) เร่ืองร้องเรียนของ
หน่วยงานในสํานกังานใหญ่ 
(ส่วนกลาง) และสว่นภูมิภาค  
ท่ัวประเทศประมาณ 958 แห่ง 
และให้มีฟังค์ชั่นการใชง้านท่ี
ครอบคลุมครบถ้วนในทุกประเด็น 
สามารถจัดเกบ็ข้อมูล ติดตามผล 
และรายงานผลการดําเนินงานได้
บนฐานข้อมูลเดียวกันท่ัวท้ัง
องค์กร ส่งผลให้ กฟภ. มีการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให้ม่ันใจว่าทุกข้อ
ร้องเรียนท่ีอยู่ในระบบได้รับ 
การบริหารจัดการ PEA จงึได้มีการ
กําหนดมาตรฐานการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ดังนี้  

         ข้อร้องเรียนด้านการบริการ 
 ข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 

30 วันทําการ (ร้อยละ 100) 
 ข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 

30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 
 ข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 

15 วันทําการ (ร้อยละ 50 ของ
ข้อร้องเรียนท่ัวไปทั้งหมด) 

      แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ : ให้เร่งดําเนินการยุติเร่ือง หาก
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ร้องเรียนทุก ๆ  15 วัน 

 

กรณีข้อร้องเรียนสําคัญเร่งด่วนท่ีเกดิ
จากความไม่พึงพอใจในการให้บริการของ 
PEA และผู้บริหารพิจารณาแล้ว เห็นว่า
จําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไขทันที เช่น 
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร 
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อลูกค้าโดยตรงเป็นวง
กว้าง หรือมีผลทางกฎหมาย เปน็คดีความท่ี
มีมูลค่าสงู จะต้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและชี้แจงผ่านสื่อส่วนกลาง
ภายใน 24 ชั่วโมง 

- นําระบบสารสนเทศมาใชใ้น
โครงการพัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ผู้กระทําความผิด  
(E-Investigate) เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมและติดตาม เร่ืองสอบสวน
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การบริหารความเสี่ยงองค์กรและโอกาส 
 

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
PEA ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความย่ังยืนขององค์กร ตลอดจนปรากฏการณ์การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในธุรกิจพลังงาน (Disruptive Innovation) และปัจจัยด้านต้นทุนและราคาพลังงานท่ี
เป็นตัวกําหนดความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ PEA จึงให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรโดยบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความ
รุนแรง และลดมูลเหตุท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า PEA จะมีการปรับตัวได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และดําเนินธุรกิจไปได้อย่างย่ังยืน 
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

PEA มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทําหน้าท่ีในการรับผิดชอบกํากับดูแล 
ควบคุม และมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึนกับองค์กรอย่างครอบคลุมทุกด้าน รวมท้ัง
พิจารณาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง และประชุมเพ่ือพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกปี 
และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฝบส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกสายงานซ่ึงมีรองผู้ว่าการ (รผก.) ของแต่ละสายงานเป็นประธาน และ
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการท่ีกําหนด 
- การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 

PEA ส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง โดย ฝบส. เป็นหน่วยงานสําคัญในการดูแลและ
ประสานงานการดําเนินการ ดังนี้  

o ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจําปี ให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ท่ี
เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการตามแผนงาน และให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสายงาน
พิจารณานําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน เพ่ือสนับสนุนให้แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรบรรลุผล  

o ผวก. เห็นชอบการทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงปี 2561 และให้ทุกสายงานดําเนินการ
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ โดย ฝบส. ได้เผยแพร่แนวทางการดําเนินงานดังกล่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น แผ่นผับ โปสเตอร์ บันทึกแจ้งเวียนในหน่วยงาน และระบบ
สารสนเทศภายในขององค์กร เป็นต้น 

o  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
o กําหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของทุกสายงาน โดยในปี 

2561 ทุกหน่วยงานระดับฝ่ายในสํานักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาคจํานวน 268 หน่วยงาน ได้ทํา
การประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนการควบคุมภายใน และรายงานผลอย่างครบถ้วน 

o จัดอบรมหลักสูตรในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
ทุกระดับ เช่น ปี 2561 อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) ให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ท่ีต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการกํากับ
ดูแลความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมถึงการกํากับดูแลและการบริหารโอกาส (Opportunity) และ
การบริหารวิกฤตการณ์ (Crisis) ท่ีเกิดข้ึนกับองค์กร โดยหลักสูตรนี้สะท้อนมุมมองของผู้นําองค์กร
ท่ีต้องทําหน้าท่ีกํากับดูแลและติดตามการทํางานของผู้บริหาร ผู้ซ่ึงเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง
โดยตรง และอบรมหลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเร่ืองการบริหารความ
เสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับจากทุกสายงาน เป็นต้น 

- กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงของ PEA 
PEA นํามาตรฐานสากล COSO ERM แนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนด และมาตรฐานสากล ISO 22301 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
พัฒนาการดําเนินงานในทุกระดับขององค์กร โดยได้กําหนด “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” และ “นโยบาย



 

 

การควบคุมภายใน” [102-16] เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสนับสนุนการนํา
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปปฏิบัติ  

ในปี 2561 PEA ได้นําวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ปี 2557 – 2566 (ทบทวน
คร้ังท่ี 4 ปี 2561) ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 และผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
ปี 2560 มาใช้เป็นกรอบในการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2561 
เพ่ือให้ระบบการบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ PEA 
ได้ต่อไป  

นอกจากน้ี ในปี 2561 PEA ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการรายงาน การวิเคราะห์ ระดับ
ผลกระทบความเสี่ยง และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (Early Warning System) ถึงเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยงท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรท่ีจะเกิดข้ึน มาใช้ในการแจ้งเตือนผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถทบทวนมาตรการในการดําเนินการ หรือปรับเปลี่ยน
แผนการดําเนินงานให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้
มากย่ิงข้ึน 
- ผลการบริหารความเสี่ยง 

PEA บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การเงิน และ
ชื่อเสียงองค์กร เพ่ือให้สามารถประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผล
การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ส่วนมากดําเนินการได้ตาม Risk Appetite และ Risk Tolerance ท่ีกําหนด 
และมีบางแผนงานท่ีนํามาบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปี 2562 - 2563 

o ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ [102-15] 
ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 

การบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

PEA ยังใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ และขาดการ
บํารุงรักษาสินทรัพย์ในระบบ
ไฟฟ้าโดยคํานึงถึงสภาพของ
สินทรัพย์ 
ดังนั้น การบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
ยืดอายุสินทรัพย์ท่ีใช้งานอยู่ 
จะช่วยลดการลงทุนท่ีไม่
จําเป็น รวมท้ังสามารถสร้าง
รายได้ให้กับ PEA ได้ 

- จัดทําแผนท่ีนําทางการ
บริหารจัดการสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้า (Asset 
Management 
Roadmap) และ
ดําเนินการตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

- จัดทํากลยุทธ์ในการ
บํารุงรักษา เชิงประเมิน
สภาพของหม้อแปลง
ไฟฟ้ากําลัง 

- จัดหา/พัฒนา Software 
ในการบริหารจัดการ 
Load หม้อแปลงระบบ
จําหน่าย 

- อัตราส่วนผลตอบแทน
สินทรัพย์รวม (ROA) 
อยู่ท่ีร้อยละ 5.09 (ดี
มาก) ลดลง 1.94 เม่ือ
เทียบกับปี 2560 

ความสําเร็จของการลงทุน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business 
Model) 

ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
ไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัล และ
โครงสร้างอุตสาหกรรมระบบ
ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน ทําให้องค์กร
ต้องเตรียมความพร้อม และ
แสวงหาโอกาสในการลงทุน
สําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือความ
ย่ังยืนขององค์กร 
 

- จัดประชุมระดมสมอง 
ติดตามข้อมูลทางธุรกิจ 
หาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 
Business Model อย่าง
สมํ่าเสมอ 

- จัดประชุมเพ่ือขอ
ความเห็นจากผู้บริหาร
เกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจใหม่และ

- เกิดธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ ท่ี
มีจํานวนลูกค้า และ
จํานวนเงินท่ีได้รับจาก
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่
เกิดข้ึนจริง เช่น 
โครงการ Smart 
Home, Smart 
Rooftop เป็นต้น โดย
ความสําเร็จของ
แผนการดําเนินงาน



 

 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 
ธุรกิจเสริมท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างสมํ่าเสมอ 

- ส่งพนักงานไปศกึษา
เทคโนโลยีใหม่ท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจท้ังใน
และต่างประเทศ รวมท้ัง
ประสานกับพันธมิตร
เกี่ยวกับแนวทางในการ
ทําธุรกิจ 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อยู่ท่ี
ร้อยละ 100 

- แต่งต้ังคณะทํางาน
ศึกษาแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์
ไฟฟ้าเพ่ือพิจารณา
แนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ 

- แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อ
พัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการ
ข้อมูลด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมเชิง
ลึก (PEA Information 
Service) เพ่ือหาแนว
ทางการดําเนินธุรกิจ
ใหม่ 

การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ
เป็น Digital Utility 
จําเป็นต้องมีการพัฒนา
ฐานข้อมูล ระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึง
การปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสารและการให้บริการ
ลูกค้า การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานเพื่อนําไปสู่ 
Productivity ท่ีเพ่ิมสงูข้ึน 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฺฑ์และการให้บริการ
ในปัจจุบัน และนําไปสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ ๆ ในอนาคต 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล และถ่ายทอดแผน
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ  

- ทบทวนแผนงานด้าน
บุคลากร (HRM, HRD) 
ให้สอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล  

- ความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ กฟภ. ณ สิ้นไตร
มาสท่ี 4/2561 อยู่ท่ี
ร้อยละ 80.60 โดยมี
การรายงานความ
คืบหน้าผลงาน
ดําเนินงานแผนงาน/
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ต่อคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการปรับเปลี่ยน 
กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัล 
(Digital Steering 
Committee) และ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารของ กฟภ. 
เป็นรายเดือน 

การวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันและสูญเสีย
รายได้จากกิจการขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ท่ีไปใช้พลังงาน
ทดแทน 

จากนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริม
ให้มีการใช้พลังงานทดแทน
ท้ังท่ีผลิตเอง และจําหน่าย
เข้าระบบ ซ่ึงส่งกระทบ
โดยตรงต่อ PEA นั้น การ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้ 
PEA สามารถวิเคราะห์

- จัดทําแผนงานรองรับ
ลูกค้ากลุ่มเสี่ยง และ
จัดทํากระบวนการเพื่อ
รองรับการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

- จัดทําโครงการสง่เสริม
และพัฒนาธุรกิจ

- ความสําเร็จของ
แผนงานรองรับเพ่ือ
รักษาลูกค้าจากกิจการ
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ไปใช้พลังงานทดแทน 
อยู่ท่ีร้อยละ 87.77 



 

 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 
ความสามารถในการแข่งขัน 
รวมท้ังวิเคราะห์การสูญเสีย
รายได้ท่ีเกิดจากกิจการขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ท่ี
ปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงาน
ทดแทน จึงเป็นเร่ืองท่ีองค์กร
ต้องให้ความสําคัญ เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวัง 
รวมท้ังรองรับการส่งเสริม
นโยบายพลังงานทดแทนของ
ภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง 

พลังงานทางเลือก 
- ทบทวนกระบวนการ

วิเคราะห์ Load 
Forecast ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการใช้
พลังงานของกิจการ
ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ 

- จัดทําดัชนีคณุภาพไฟฟ้า 
(SARFI) ท่ีสถานีไฟฟ้าใน
เขตพ้ืนท่ีธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เพ่ือนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
เสนอแนวทางแก้ไข
คุณภาพไฟฟ้า 

- ศึกษาแนวทางการซ้ือไฟ
ตามคุณภาพ (Premium 
Power Contract) เพ่ือ
หาโอกาสในการ
ดําเนินการ 

 
 
 
 

o ความเสี่ยงด้านสังคม  [102-15] 
ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 

การยกระดับการให้บริการ
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าได้
อย่างต่อเนื่อง 

การให้บริการและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพเป็นภารกิจ
หลักของ PEA และเป็นปัจจัย
สําคัญในการตอบสนองความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญของ
องค์กร  

- ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน
ท่ีได้รับผลกระทบจาก 
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ปี 2560 และ
ส่งผลให้การก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- ทบทวนแผนบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า และ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
ของระบบอยู่เสมอ  

- จัดหลักสูตรฝึกอบรมการ
แก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องและควบคุมงาน
บริหารโครงการ เพ่ือ
เพ่ิมทักษะให้แก่พนักงาน 

- ดัชนีจํานวนคร้ังท่ีไฟฟ้า
ขัดข้อง SAIFI อยู่ท่ี 
3.81 คร้ัง/ราย/ปี 
ลดลง 0.69 เม่ือเทียบ
กับปี 2560 

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้า
ขัดข้อง SAIDI อยู่ท่ี 
89.82 นาที/ราย/ปี 
ลดลง 28.88 เม่ือเทียบ
กับปี 2560 

 

การบริหารหน่วยสูญเสียใน การลดหน่วยสูญเสียใน - พัฒนาโปรแกรม U- - ร้อยละของหน่วย



 

 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 
ภาพรวม ภาพรวม ช่วยบริหารต้นทุน 

ขององค์กร สะท้อนการลด
การสูญเสียรายได้จากการ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

CUBE ในการตรวจสอบ
มิเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์ค่า
การใช้ไฟฟ้าคลาดเคลื่อน 
เช่น การติดต้ังมิเตอร์ไม่
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
การชํารุดของมิเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ การ
ละเมิดการใช้ไฟฟ้า และ
ความผิดพลาดในการจด
หน่วย เป็นต้น ของผู้ใช้
ไฟฟ้ารายย่อย 

- พัฒนาโปรแกรม AMR 
Monitoring System 
ในการวิเคราะห์ค่าการ
ใช้ไฟฟ้าคลาดเคลื่อน
ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 

- วางแผนและจัดหา
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
แผนการใช้งาน 

- จัดหา/พัฒนา Software 
ในการบริหารจัดการ 
Load หม้อแปลงระบบ
จําหน่าย 

- นําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาช่วย
ในการบริหาร Load 

สูญเสียสะสม (Total 
Loss) อยู่ท่ี 5.36 
เพ่ิมข้ึน 0.24 เม่ือเทียบ
กับปี 2560 เนื่องจากมี
แผนการดําเนินงานลด
หน่วยสูญเสียฯ เพ่ิมเติม 

- สภาพพร้อมให้บริการ
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสารสนเทศและ
สื่อสาร และโครงข่าย
สื่อสาร อยู่ท่ีร้อยละ 
99.66 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ธุรกิจหลักและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง 

ความสามารถและอัตรากําลัง
ของพนักงาน PEA ยังไม่
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาขีดความสามารถ
องค์กร และการดึงเอา
ศักยภาพของพนักงานมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
สูงสุด 

- จัดให้มีการทบทวน
กระบวนงานและกรอบ
อัตรากําลัง และจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรใน
ตําแหน่งงานที่สําคัญให้มี 
ความสามารถด้านดิจิทัล 
(Digital Competency) 
ผ่านเกณฑ์ประเมินใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง 

- พัฒนา Talent 
Management ตาม 
Roadmap ในการ
พัฒนา Talent Person 

- พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับ
ประเมินคุณภาพ 
Successor ของแต่ละ
สายงาน และดําเนินการ
ประเมินให้ทราบผลตาม
ความเป็นจริง 

- บุคลากรมี 
Competency ตามที่
องค์กรคาดหวังในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
o การใช้ดิจิทัลและ

การแก้ปัญหา 
(Digital Use and 
Problem 
Solving) ร้อยละ 
80 

o การจัดการข้อมูล 
(Information 
Handling) ร้อยละ 
72 

o การสื่อสารด้าน
ความฉลาดทาง
ดิจิทัล (Digital 
Intelligence 
Communication) 



 

 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 
- จัดทําแผนงานวิเคราะห์

ความพร้อมของบุคลากร
เพ่ือสนับสนุนการ
กําหนดทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
และวิเคราะห์
ความสามารถพิเศษของ
องค์กรในอนาคต เพ่ือ
กําหนดศักยภาพของ
องค์กรในเชิงแข่งขัน 

ร้อยละ 85 
o การสร้างเนื้อหา

ดิจิทัล (Digital 
Content 
Creation) ร้อยละ 
67 

o การอยู่ในโลกดิจิทัล
อย่างปลอดภัย 
(Digital Safety) 
ร้อยละ 84 

ความม่ันคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ (Cyber Security) 

การให้ความสําคัญเร่ืองการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(Cyber Security) เป็นปัจจัย
สําคัญท่ีองค์กรต้องให้
ความสําคัญในการดําเนินการ 
เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล ท้ังด้าน
ปฏิบัติการและด้านบริหาร
จัดการและบริการ โดยจะมุ่ง
การพัฒนาแล่ะส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาลทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Governance) มาปฏิบัติใช้
อย่างจริงจัง 

- จัดทําแผนระบบบริหาร
จัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
และประเมินองค์กรตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001:2013 

- พัฒนาระบบเพ่ือ
สนับสนุนการทํางาน 
เช่น ระบบริหารจัดการ
ผู้ใช้งาน ฐานข้อมูล
ผู้ใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และลูกข่าย (IT Service 
Management : ITSM) 
อุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูล
ท่ีมีการเข้ารหัส (SSL 
Traffic Visibility) 
ระบบควบคุมความเสี่ยง
ของการรักษาความ
ปลอดภัยและเครือข่าย 
(Security Risk Control 
and Network 
Assurance) ระบบ
บันทึกและตรวจสอบ
การเข้าถึงอุปกรณ์
เครือข่าย (Access 
Monitoring and 
Recording) เป็นต้น 

- บํารุงรักษาระบบภายใน 
Data Center อย่าง
สมํ่าเสมอ 

- จัดต้ังแผนกศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัย
คุกคามความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์และ

- ความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
อยู่ท่ีร้อยละ 80.60 โดย
มีการรายงานความ
คืบหน้าผลงาน
ดําเนินงานแผนงาน/
โครงการตามแผนต่อ
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลการปรับเปลี่ยน 
กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัล 
(Digital Steering 
Committee) และ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารของ กฟภ. 

- มาตรฐานด้านความ
ม่ันคงปลอดภัย (ISO 
27001) ได้เตรียมความ
พร้อมเพ่ือขอบเขตการ
รักษาสภาพ 
(Surveillance Audit) 
และผู้ตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) เข้า
ตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

- มาตรการควบคุมการ
บุกรุกจากภายนอก มี
ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยและช่องโหว่
ของเครือข่ายและมี
ระบบ Network 
Security ทดแทนและ
ปรับปรุง โครงสร้าง
ด้านความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและ
สื่อสาร 



 

 

ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม [102-15] 
ประเด็นความเสี่ยง ความสําคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 

การดําเนินงานท่ีคํานึงถึงการ
ลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

PEA ส่งเสริมให้องค์กรมีการ
ดําเนินงานท่ีลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เตรียมความพร้อมสู่
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากล 

- นําแนวทางสํานกังานสี
เขียว (Green Office) 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมท้ัง
ประกาศใช้นโยบาย
สํานักงานสีเขียวของ 
กฟภ. เพ่ือส่งเสริมให้
สํานักงานมีการ
ดําเนินการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า 
เชื้อเพลิง น้ํา การใช้ซํ้า 
การนํากลับมาใช้ใหม่ 
การลดและเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมี
อันตรายภายใน
สํานักงาน  จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์สํานักงานท่ีมี
ฉลากเขียว หรือเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
มุ่งสร้างจิตสํานึกของ
บุคลากรในการใช้
พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ปี 2561 สํานักงานของ 
PEA ท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสํานักงาน กฟภ. 
ให้เป็นสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) มี
จํานวนท้ังสิ้น 32 แห่ง 
โดยได้รับการตรวจ
ประเมินและได้รับการ
รับรองสํานักงานสีเขียว 
จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ใน
ระดับดีเย่ียม (G ทอง) 
ซ่ึงมีคะแนนประเมิน
มากกว่าร้อยละ 90 
จํานวน 30 แห่ง และ
ในระดับดีมาก (G เงิน) 
ซ่ึงมีคะแนนประเมิน
ร้อยละ 80 – 89 
จํานวน 2 แห่ง  
ท้ังนี้ สํานักงานของ 
PEA ท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ต้ังแต่ ปี 
2557 – 2561 สามารถ
ดําเนินโครงการฯ ได้
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
ส่งผลให้ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
สํานักงาน ได้ถึง 
10,213,215.55 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e) 
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o การป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต ทุกหน่วยงานของ PEA ประเมิน
ความเส่ียงของภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อกระบวนงานหลัก โดยนําข้อมูลภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤติใน
อดีตและปัจจุบันมาประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ หากมีโอกาสเกิดตํ่าแต่มีผลกระทบสูง PEA จะ
จัดทําแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan : IMP) เพ่ือเตรียมการป้องกันและ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

o การจัดการในภาวะวิกฤต ทุกหน่วยงานของ PEA มีการจัดทําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือฟ้ืนคืนกระบวนงานท่ีสําคัญให้กลับมาดําเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (Recovery Time Objective : RTO) และคู่มือปฏิบัติการกรณี
เหตุการณ์ไม่ปกติของ PEA ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน  
ในกรณีท่ีเหตุการณ์มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงกว้าง ผู้ว่าการจะเป็นผู้
บัญชาการศูนย์อํานวยการช่วยเหลือและสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ในพ้ืนท่ีสํานักงาน
ใหญ่ และผู้อํานวยการการไฟฟ้าเขต เป็นผู้บัญชาการในเขตที่รับผิดชอบ ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์
ประสานงานและระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงและหน่วยงาน
ภายนอก เข้าช่วยเหลือและฟ้ืนฟูระบบจําหน่าย/สถานท่ีปฏิบัติงานท่ีเสียหาย ให้สามารถกลับมาจ่าย
กระแสไฟฟ้า/ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีเลขานุการ ศอส. เป็นผู้
ประสานงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 

o การจัดการภายหลังภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต คณะทํางาน BCM แต่ละหน่วยงานพิจารณาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน และกําหนดแนวทาง/วิธีการในการฟ้ืนฟูหรือซ่อมแซมระบบจําหน่าย/สถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีเสียหายจากภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

- ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
o PEA ได้รับการรับรองระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301 ในขอบเขตของสํานักงานใหญ่ เม่ือวันท่ี 3 

เมษายน 2561  
o จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบ BCMS ให้กับผู้บริหาร และพนักงานท้ังในสํานักงาน

ใหญ่ และส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
o จัดประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามระบบ BCMS เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน

นําแนวทางไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นระบบ 
o จัดทําและดําเนินการฝึกซ้อมแผน IMP/BCP ประจําปีในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top 

Exercise) และการฝึกซ้อมเสมือนจริง (Full BCP Exercise) โดยคัดเลือกเหตุการณ์หรือความเสี่ยง
ของภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตของแต่ละหนว่ยงานท่ีได้มีการประเมินความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยง
ของเหตุการณ์ไว้ และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน IMP/BCP ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝบส.) 
ดําเนินการต่อไป โดยในปี 2561 ทุกหน่วยงานมีการฝึกซ้อมแผน IMP/BCP เพ่ือรับมือภัยพิบัติและ
ภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามการประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคามของแต่ละหน่วยงาน 

o ขยายขอบเขตการขอการรับรองระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301 ไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
ผู้แทนท้ัง 4 ภาค ประกอบด้วย การไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าชั้น 1 จํานวน 8 แห่ง ดังนี้ 

ลําดับท่ี สังกัด หน่วยงาน 
การไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าชั้น 1 

1 ภาค 1 สํานักงาน PEA เขต 3 จ.ลพบุรี 
(กฟน.3) 

สํานักงาน PEA จ.นครสวรรค ์
(กฟจ.นครสวรรค์) 

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 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร BCM สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ PEA 



 

 

ยุทธศาสตร์เพ่ือความยั่งยืน 
 

1. 6 ทศวรรษของ PEA 
 ปี 2427 – 2502 :  แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
 ปี 2503 – 2513 :  ทศวรรษท่ี 1 บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA 

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2503 
 ปี 2514 – 2523 :  ทศวรรษท่ี 2 เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท มุ่งจ่ายไฟให้ 50,000 หมู่บ้านท่ัวประเทศ

ภายใน 25 ปี 
 ปี 2524 – 2533 :  ทศวรรษท่ี 3 ส่งเสริมความเจริญสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยก่อสร้างระบบ

จําหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่น และเปลี่ยนระบบแรงดัน 11 kV เป็น 22 – 33 kV  
 ปี 2534 – 2543 :  ทศวรรษท่ี 4 นําเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานการบริการ เร่ิมนําระบบไฟฟ้า

แรงดันสูง 115 kV มาใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากระบบการบริหารระบบจําหน่ายและระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 ปี 2544 – 2553 : ทศวรรษท่ี 5 พัฒนาองค์กรเพ่ือก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน โดยปรับรูปแบบ
การบริหารจัดการเป็นแบบครบวงจร บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างหน่วยงานให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ปี 2554 – ปัจจุบัน :  ทศวรรษท่ี 6 พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ PEA 
Digital Utility ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพทุกระบบงาน มุ่งเน้นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม และขับเคล่ือนองค์กรให้
ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

2. ทิศทางองค์กร [102-16] 
- วิสัยทัศน์ (Vision) 

PEA เป็นองค์กรชั้นนําท่ีทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งม่ันให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างย่ังยืน 

- ภารกิจ (Mission) 
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนนิธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจท้ังด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

- ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร (Core Value) 
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

- ความสามารถหลัก (Competency) 
o ความสามารถหลักในปัจจุบัน 

- บริหารจัดการ และบริการระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าท่ีมีความครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพ ม่ันคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ 

- การให้บริการระบบไฟฟ้าท่ีครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ 
o ความสามารถหลักในอนาคต 

- ความสามารถในการดําเนินงาน และทักษะของบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในอนาคต 

 
3. ยุทธศาสตร์เพ่ือความยั่งยืน 

PEA สร้างสรรค์ความย่ังยืนให้องค์กรผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัยความย่ังยืน ทําให้ PEA สามารถระบุกรอบแนวคิด
การพัฒนาท่ียั่งยืน (The Sustainable Development Framework) ขององค์กร ประกอบไปด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การพัฒนาบุคลากรองค์กร และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง PEA นํามาใช้ในการกําหนดกรอบทิศทางในกระบวนการวางแผน
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- Digital Service ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้ไฟและการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ [103-2] [103-3] 
 
 
(SDGs ข้อที่ 5.1) 
เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 

การมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของทุกกลุ่ม
ลูกค้า 

การสร้างความผูกพันธ์กับ
ลูกค้า 

- ศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่มลูกค้า
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการวิเคราะห์สารสนเทศ
จากการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า และตลาด และนํามา
สรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม โดยได้
ผนวกเอาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการลูกค้า การบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนําไปสู่
การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Customer Data and 
Analytics) และการออกแบบกลยุทธ์การให้บริการในแต่ละกลุ่ม
ลูกค้าที่มีความเหมาะสม  
- ยกระดับบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ทั้งใน
ด้านการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ และช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล   ต่าง ๆ ของ PEA 
- มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสนับสนุนการให้บริการลูกค้า (CRM 

Software) เนื่องจากเป็นระบบสําคัญในการจัดการฐานข้อมูลเชิง
บูรณาการเพื่อนําไปสู่การวางแผนและตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ลูกค้า 
- กําหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่าง Front และหน่วยงานที่ดูแล
เทคโนโลยีดิจิทัลถึงการเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงข้อมูลระบบ เพื่อการ
บริหารจดัการ  
- ออกแบบมาตรการการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
ราย/แต่ละประเภท เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าแต่ละประเภท  

- ยกระดับมาตรฐานของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ก า ร
ให้บริการของลูกค้า 

- การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว 

- ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า 
อยู่ที่ร้อยละ 4.47 เพิ่มขึ้น 0.18 
จากปี 2560 
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
สําคัญ (Key Account) อยู่ที่ 
4.47 เพิ่มขึ้น 0.14 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 
- ข้อร้องเรียนที่ดําเนินการได้แล้ว
เสร็จตาม SLA ที่กําหนด อยู่ที่
ร้อยละ 99.76 



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
- นําข้อมูลเสียงจากลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดับการให้บริการ
อย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการในการดูแลลูกค้ารายใหญ่ 
(Key Account) การทบทวนและสื่อสารคู่มือให้แก่พนักงานองค์กร 
รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
- บริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยปรับปรุงช่องทางข้อร้องเรียนให้มี
ความสะดวก และง่ายในการติดต่อในทุกช่องทาง มีการประเมิน
ประสิทธิผลของแต่ละช่องทางในทุกปี รวมถึงเพิ่มกระบวนการคัด
กรองปัญหา และมีการจัดกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข
ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ทุกปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขที่
รวดเร็วตามมาตรฐาน SLA ที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Digital Operation Excellence ปฏิรูปกระบวนการทํางานให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร [103-2] [103-3] 
 
 
(SDGs ข้อที่ 7.1, 7.3, 7.b, 9.1, 12.7, 16.5) 
เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 

การดํ า เนิน ธุรกิ จตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน 

มีการส่งเสริมให้องค์กร มี
การเ ติบโตอย่าง ยั่ง ยืน 
ตามกรอบแนวทาง SDGs 
และแนวปฏิบัติ ที่ ดีตาม
กรอบ DJSI 

- มุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่ความ
ยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการนําปัจจัยขับเคลื่อน
ดังกล่าว มากําหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมี
เป้าหมายที่สําคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะ
ที่องค์กรคงไว้ ซึ่งความสามารถในการสร้างกําไร (Economic 
Wealth) มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ทําให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความสุข   (Social Well-Being) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) 
ใ ส่ ใ จ แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม 
(Environmental Wellness) อีกทั้งให้ความสําคัญกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
- มุ่งสู่มาตรฐานสากลของ OECD Principles ภายในปี 2563 เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร  
- มุ่งเน้นในการดําเนินงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุก
การไฟฟ้า รวมทั้งการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ  ตามแนวทางการประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
- นําแนวทางหรือมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งมาตรฐาน ISO 26001, UN SDGs 
และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

- สร้างความสัมพันธ์กับผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่

ความยั่งยืน 
- สนับสนุนการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง  PEA ที่
ตอบสนองต่อความต้องการ/
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อยู่ที่ 4.23 
- คะแนนประเมิน ITA (Integrity 

& Transparency 
Assessment)  เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มี
คะแนนอยู่ที่ 92.92 
- ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนมาตรฐาน OECD อยู่ที่
ร้อยละ 100 
- ค่ า ดั ชนี ก า รประสบ อุบั ติ ภั ย 

(Disabling Injury Index : √DI) 
อยู่ที่ 0.0994 ลดลง 0.0022 
เมื่อเทียบกับปี 2560 
- ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแนวทาง SDGs และ DJSI 
อยู่ที่ร้อยละ 100 
- ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 อยู่ที่ร้อย



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม  
- สร้างมาตรฐานความปลอดภัย และระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม  
- ดูแลความถูกต้องสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (Monitor Supply 

Chain)  
- ดําเนินงานที่ใส่ใจและให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน 
- การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงองค์กร สินค้าและ
บริการ (Accessibility) โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
การใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ 

ละ 100 
- ม าต รก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สํ าห รับผู้ ผ ลิ ต และจํ าหน่ า ย
พลังงาน (Energy Efficiency 
Resources Standards : EERS) 
ดําเนินการได้ร้อยละ 100 
- จํานวนหน่วยที่ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้สะสม อยู่ทื่ 43.61 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เพิ่มขึ้น 
11.74 เมื่อเทียบกับปี 2560 

การให้ความสําคัญและ
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

- สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐาน
ให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร 
เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม และให้ความสําคัญกับการบริหารความสมดุลความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึงการค้นหา วิเคราะห์
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
จัดลําดับความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ กระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
- สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์
พลังงาน โดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการที่กําหนดให้
ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้
ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency 



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
Resource Standard: EERS)  

การมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
ใ น ด้ า นก า ร จํ า หน่ า ย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนา
ประสิท ธิภาพของ ทุก
ระบบงาน 
 
 
 
 
 

 

มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้
คุณภาพในระดับชั้นนํา
ของภูมิภาค 

- เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคงเชื่อถือได้ สามารถ
รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย  
- ปรับป รุงและเชื่ อม โยงระบบจําหน่ ายไฟฟ้า ใน พื้น ที่ ธุ รกิ จ 
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สําคัญ และการขยายพื้นที่
เศรษฐกิจ พื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบไฟฟ้าที่ทั่วถึง เพียงพอ คุณภาพเชื่อถือได้  
- กําหนดนโยบาย/มาตรการ เพื่อลดผลกระทบด้านเสถียรภาพ และ
ลดความสูญเสียในระบบจําหน่ายไฟฟ้า จากการเชื่อมต่อกับ
พลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  
- ปรับปรุงศูนย์การจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน้างาน ให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงระบบไฟฟ้าจะต้องสามารถทํางานได้อัตโนมัติ โดย
เน้นให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง และมีความ
ปลอดภัย (Interoperability) เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ และ 
Smart Grid ในอนาคต  
- กําหนดแผนงานที่ชัดเจนเพื่อลดการสูญเสียหน่วยจําหน่าย (Loss) 
ทั้งการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าทางเทคนิค (Technical Loss) และที่
ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Loss)  
- พัฒนางานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบการ
ซ่อมบํารุงตามสถาพ (Condition-Based Maintenance: CBM) 
- พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้า

- เ พิ่ มประสิท ธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือของระบบ
จาํหน่าย 

- เสริมสร้างศักยภาพของ
ระบบจําหน่ายโดย Smart 
Grid 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ 

- ป รับป รุ งกระบวนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห้ มี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  โ ด ย ใ ห้
ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง ห่ ว ง โ ซ่
อุปทาน 

- ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
SAIFI อยู่ที่ 3.81 ครั้ง/ราย/ปี 
ลดลง  0 .69  เ มื่ อ เ ทียบกับปี 
2560 
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง 

SAIDI อยู่ที่ 89.82 นาที/ราย/ปี 
ลดลง 28.88 เ มื่อเทียบกับปี 
2560 
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียสะสม 

(Total Loss) อยู่ที่ 5.37 
เ พิ่มขึ้น 0.25 เ มื่อเทียบกับปี 
2560  เ นื่ อ ง จ าก มีแผนการ
ดําเนินงานลดหน่วยสูญเสียฯ 
เพิ่มเติม 
- ความสําเร็จของแผนโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ อยู่ที่ร้อยละ 
96.80 เพิ่มขึ้น 7.70 เมื่อเทียบ
กับปี 256 
- ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน Asset Management 
Roadmap อยู่ที่ร้อยละ 100 
- ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตาม SLA ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน อยู่ที่ร้อยละ 100 



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุม
การผลิต การส่ง และการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดและ
กระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource: DER) เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
- ให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ
ไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล  

- ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ลดลง
จากการปรับปรุงกระบวนการ
หลัก เป็นไปตามเป้าหมาย (อยู่
ในระดับดีมาก) 
- กระบวนการที่สําคัญที่มีการใช้ 

ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ครบ
ทั้ง 17 กระบวนการสําคัญ โดย
ผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560 การบริหารและจัดสรร

สินทรัพย์ และสร้างความ
มั่นคงทางการเงิน 

- มุ่ ง เน้นการ พัฒนาระบบบริหารจั ดการสินท รัพ ย์  เ พื่ อ เ พิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดําเนินงานขององค์กร รวมถึง
การลดต้นทุนในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร  
- มุ่ ง เ น้ นก า ร พัฒนาการบริ ห า รสิ นท รัพ ย์ขอ งอ งค์ ก ร เ ข้ า สู่
มาตรฐานสากล ISO 55000 Asset Management Standards  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขององค์กร (IT/OT Integration) 
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
บริหารสินทรัพย์ที่สําคัญขององค์กร ทั้งในการประเมินระดับความ
พร้อมในการใช้งาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ (Stages of health 
or operational readiness) และนําข้อมูล หรือตัวชี้วัดดังกล่าวไปสู่
ก า ร จั ด ลํ า ดั บค ว ามสํ า คั ญ  และว า ง แผนกา รบํ า รุ ง รั กษ า 
(Maintenance Strategy) ที่เหมาะสม ในสินทรัพย์ที่สําคัญของ
องค์กร 



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้ องการของ
ธุรกิจและทิศทางองค์กร 

- มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร โดยให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Streamline Process) เพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว 
รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าได้อย่างดีขึ้น  
- ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
ทํางานมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการทํางานให้มีความคล่องตัว การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร  

การขับเคลื่อนองค์กรให้
ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีดิจิ ทัล และ
นวัตกรรม 

ยกระดับการบริหารและ
ศักยภาพของทุนมนุษย์ 

- มุ่งเน้นการบริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบ 
Competency เป็นเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับ
พนักงานในแต่ละตําแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้
พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน
อนาคต  
- ทบทวนสมรรถนะประจําปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
รวมถึงการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap 

- ส่ ง เส ริมการบริหารทุน
มนุษย์ 

- เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร 

- พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

- พัฒนาขีดความสามารถ
ด้าน Cyber Security 
และการบริหารจัดการ
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล สู่
มาตรฐานสากล 

- ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
PMS (Performance 
Management System) ตาม
แผนฯ อยู่ที่ร้อยละ 100 
- ความพึงพอใจและความผูกพัน

ของบุคลากรที่ มี ต่อ  PEA ใน
ภาพรวมอยู่ที่ 4.40 และ 4.49 
โดยระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
0.02 เมื่อเทียบกับปี 2560 
- บุคลากรมี Competency 

ตามที่องค์กรคาดหวังที่ร้อยละ 



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
Analysis) และนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งการ
พัฒนา/ทบทวนระบบสมรรถนะ (Competency) ครอบคลุม
สมรรถนะ 3 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และ 
สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Functional Competency) ให้มี
ความสอดคล้องกับความสามารถพิเศษที่จําเป็นในอนาคตของ
องค์กร รวมถึงการนําระบบดังกล่าวมาใช้สําหรับการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) และฝึกอบรม
พนักงาน (Training and Development) โดยจะรองรับกับ
ทิศทาง/ตําแหน่งขององค์กรในการ “พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital 
Utility” 
- เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในการรองรับการ
ดําเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต โดยมี
แนวทาง ที่สํ าคัญ  อาทิ  การบริหารจั ดการคนเก่ ง  (Talent 
Management) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก 
(Selection) เพื่อให้เกิดกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) ที่มีคุณภาพ
ภายในองค์กร  
- ให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management) ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ การระบุองค์ความรู้ที่
มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร 
การจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 

- ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ส่ ง เ ส ริ ม  วิ จั ย  พัฒน า
นวัตกรรมเพื่ อ ใ ห้ เ ข้ าสู่
มาตรฐานสากล 

96.52 
- ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามแผน KM อยู่ที่ร้อยละ 100 
- ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลของ PEA อยู่ที่ร้อยละ 
100 
- นวัตกรรมในระดับ TRL 

(Technology Readiness 
Level) 5 – 6 จํานวน 3 ชิ้นงาน 
- การพัฒนาระบบ National 

Energy Trading Platform 
(NETP) ร่วมระหว่าง 3 การ
ไฟฟ้า และการสร้างผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือกระบวนการใหม่ที่
ได้จากการทํานวัตกรรม อยู่ใน
ระดับ 5 (ดีมาก) 



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital 
Transformation) 

- มุ่งเน้นในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อ “พลิกองค์กรในการเป็น Digital Utility” เพื่อ
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Digital 
Transformation) โดยมีการปรับปรุงประเด็นใน 3 ประเด็นสําคัญ 
คือ บริการดิจิทัล (Digital Service) กระบวนการทํางานดิจิทัลที่
เป็นเลิศ (Digital Operational Excellence) และธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business) ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution) อาทิ การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านระบบงานและข้อมูล โดยมีการบริหารและจัดการ
ข้อมูลจํานวนมาก ทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล และข้อมูลที่ยัง
ไม่มีระบบจัดการ (Unstructured Data) และมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกเพื่อนําไปใช้ต่อยอดให้เกิดผล (Big Data & Analytics) 
รวมถึงการบูรณาการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดที่กระจัดกระจายอยู่
ในหลายหน่วยงานให้เป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการและ
การบริหารของ PEA  
- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิด

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอัตโนมัติ และขยายผลถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาระบบการให้บริการให้
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าภายใน
องค์กร/พนักงาน และลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
แม่นยําและเป็นไปในเชิงรุก  
- ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี

มาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน จากรูปแบบองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ธุรกิจ (Business Driven Organization) ซึ่งมุ่งเน้นในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยเทคโนโลยีจะเป็นส่วนสนับสนุนในการดําเนินงานของ



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
องค์กร ไปสู่ “การผสมผสานการทํางานร่วมกัน ระหว่างองค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital 
Driven Organization)” กล่าวคือ มุ่งเน้นการทํางานร่วมกัน
ระหว่าง หน่วยงานด้านปฏิบัติการ (Operations) และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology Digital) รวมถึงยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางและแนวโน้มของ
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น (Digital technology trend) 

เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและมี
เสถียรภาพของเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Sustainable 
and Secured Digital 
Technology) 

- มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility โดย
จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Cyber Security) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร 
และการทําธุรกรรมต่าง ๆ ทางออนไลน์ (อาทิ ระบบการชําระ
ค่าบริการ มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานในการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ) และ
รองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  
- กําหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ที่

เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้อง
โค ร งส ร้ า ง พื้ นฐ าน ที่ มี ค ว ามจํ า เป็ นอ ย่ า ง ยิ่ ง ยวด  (Critical 
Infrastructure) เช่น ระบบ SCADA เป็นต้น  
- ส่ ง เสริ มและ พัฒนาการบ ริหารจั ดการ เทคโนโล ยี ดิจิ ทั ลสู่

มาตรฐานสากลทั้งด้านปฏิบัติการ และด้านบริหารจัดการและ
บริการ โดยมุ่งที่การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง 



 

 

เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางด้าน 
Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรอย่างแท้จริง 

ส่งเสริมและสร้างความ
ร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมในการ
พัฒนาธุรกิจหลัก และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

- มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง
กระบวนการ (Process) และผลงานทางด้านนวัตกรรม (Output) 
ซึ่งงานนวัตกรรมจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความ
มั่นคงมีประสิทธิภาพ และทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญขององค์กร 
ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่กําลังเปลี่ยนไป  
- สร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ/หรือ

เป็นโอกาสทางการตลาด ในการทําธุรกิจใหม่ ๆ ของ PEA  
- สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรม และแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร
หรือองค์ความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมของ PEA ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้
งานอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการเรียนรู้ นวัตกรรม และสนับสนุน
การดําเนินงานขององค์กรให้มีผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้น 
- ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการคัดกรอง
งานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะยาว 
(Commercialized) 

 
 
 
 
 



 

 

- Digital Business สร้างโอกาสทางธุรกิจและรูปแบบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต [103-2] [103-3] 
 
 
(SDGs ข้อที่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.a, 7.b, 9.1, 17.17) 
เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์ของ PEA แนวทางการดําเนินงาน ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 

การบริหารจัดการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน 

แสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

- ส่งเสริมการลงทุน/ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุน และ
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ในการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงจัดทํา Business Model สําหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ (Potential Business) และมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจ
อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยดําเนินการ/ร่วมลงทุนใน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก
รูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ตามนโยบายรัฐบาล 
และเป็นต้นทางของแหล่งพลังงานสะอาด (Green Investment) 
รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน 
- ปรับโครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการ
บริหารงาน การกําหนดกลยุทธ์ และการกํากับดูแลระหว่าง PEA 
และบริษัทในเครือเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร  
- ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงานใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการดําเนินงานของบริษัทในเครือให้มีความ
เหมาะสมรองรับการดําเนินธุรกิจของ PEA ในอนาคต 

- ส่งเสริมการลงทุน และใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

- ส่งเสริมการลงทุน และใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ 
เ พื่ อ พั ฒน า ธุ ร กิ จ ด้ า น
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
พลังงานทดแทน 

- Change Management 
- ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับ
การดําเนินงานของบริษัท
ใ น เ ค รื อ  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด 
Synergy 

- ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อยู่ที่
ร้อยละ 10 
- ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของบริษัทในเครือ อยู่ที่ร้อยละ 
100 
- ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ป รั บ
โครงสร้างองค์กรหรือจัด ตั้ ง
บริษัทในเครือเพื่อรองรับการ
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อยู่ที่
ร้อยละ 100 
- ความสําเร็จของการจัดทําหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
รวมถึงเพื่อรองรับการดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อยู่ในระดับ 5 
(ดีมาก) 
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การดําเนินธุรกิจไฟฟ้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นหัวใจสําคัญท่ีช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการจําหน่ายไฟฟ้าให้
ประชาชนได้อย่างย่ังยืน 

PEA ได้ดําเนินการบริหารระบบจําหน่ายไฟฟ้าภายใต้โครงการหรือแผนงานที่สําคัญมากมายภายใต้
ยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบไฟฟ้ามีความม่ันคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ 
รองรับการขยายตัวของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว นอกจากน้ี ยังมุ่งพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ PEA Smart Grid ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเข้ามาตรวจวัดและควบคุมระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าและทําให้เป็นระบบอัตโนมัติมากย่ิงข้ึน โดยจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้าในรูปแบบ
ใหม่เพ่ือรองรับพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีการบริหารจัดการการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุก
กิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และรองรับกับโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 2 แผนงาน 16 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจําหน่าย ระยะท่ี 1 และแผนงานพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น โดยใช้วงเงินลงทุนท้ังสิน 169,740.74 ล้านบาท พร้อมท้ังโครงการ
หรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) จํานวน 3 แผนงาน 6 โครงการ อาทิ 
โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ํา 115 กิโลโวลต์ เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่ายระยะท่ี 2 และแผนงานพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น โดยใช้วงเงินลงทุนท้ังสิน 110,997.00 ล้านบาท 

 
การวางแผนการลงทุน 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และคํานึงถึงการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ังสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้กําหนดแผนการลงทุนในแผนต่อเนื่อง ตามกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 

เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กิจการ
อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาด
ใหญ่ 
 

ก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าในเขต
ภาคเหนือ  ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด  

7,060 1. ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-22 กิโลโวลต์ จํานวน 19 แห่ง 
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากําลงั 1,175 เมกะโวลต์แอมแปร์ 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 69.59% 

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 

ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม
พื้นที่ 19 จังหวัด 

4,540 - ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-22 กิโลโวลต์ จํานวน 19 แห่ง 
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง 1,175 เมกะโวลต์แอมแปร์ 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 44.54% 

3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 

ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าในเขต
ภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด 

15,085 - ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-22 กิโลโวลต์ จํานวน 19 แห่ง 
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง 1,175 เมกะโวลต์แอมแปร์ 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 59.40% 

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 

ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าในเขต
ภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด 

4,485 - ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จํานวน 325 วงจร-กิโลเมตร  
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-22 กิโลโวลต์ จํานวน 19 แห่ง 
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง 1,175 เมกะโวลต์แอมแปร์ 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 56.77% 

5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริม
ระบบจําหน่าย ระยะที่ 7 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและ
ความเพียงพอใน
การจ่ายไฟฟ้าสาย
เมนเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจําหน่ายสาย
เมนในเขตสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
จํานวน 496 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 

17,270 - ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูงสายเมน จํานวน14,430 วงจร-
กิโลเมตร 

- ติดตั้งหม้อแปลงในระบบจําหน่าย จาํนวน271,250 กิโลโวลต์
แอมแปร์ 

- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 1,365 วงจร-กิโลเมตร 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 100% 

6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 

เพื่อเพิ่มความ
มั่นคงและความ
เชื่อถือได้ของระบบ
ส่งและจําหน่าย
ไฟฟ้า ในพื้นที่

ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง 
ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพ และก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าลานไก 

15,155 - ปรับปรุงระบบจาํหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน จํานวน 
4,970 วงจร-กิโลเมตร 

- ปรับปรุงระบบจาํหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน จํานวน 101 วงจร-
กิโลเมตร 

- ก่อสร้างสายส่งระบบ จํานวน 115 กิโลโวลต์ พร้อมก่อสร้าง 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 78.00% 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ธุรกิจ อุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม 

Incoming Bay ต่อจากสถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
หรือสถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 194 
วงจร-กิโลเมตร 

- ปรับปรุงสถานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 23 แห่ง 
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ตาม
นโยบาย ของทาง
รัฐบาล 

ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง, ระบบ
จําหน่ายแรงต่ํา, ติดตั้งหม้อแปลง และ
ติดตั้งมิเตอร์ 

3,687 - ก่อสร้างระบบจําหน่ายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จํานวน 
131,629 ครัวเรือน 

- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง จํานวน 2,300 วงจร-กิโลเมตร 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 10,770 วงจร-

กิโลเมตร 
- ติดตั้งหม้อแปลง จํานวน 90,300 กิโลโวลต์แอมแปร์ 

ดําเนินการแล้วทั้งสิ้น 
130,054 ครัวเรือน คิด
เป็น 102.74%  

8. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนห่างไกล 

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าให้
ครัวเรือนราษฎร์ที่
ห่างไกล ได้มีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกหลังคา
เรือนตามนโยบาย
รัฐบาล 

ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง, ระบบ
จําหน่ายแรงต่ํา, ติดตั้งหม้อแปลง และ
ติดตั้งมิเตอร์ 

1,215 - ก่อสร้างระบบจําหน่ายให้ครัวเรือนห่างไกล จํานวน 11,602 
ครัวเรือน 

- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง จํานวน 1,236 วงจร-กิโลเมตร 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 1,919 วงจร-กิโลเมตร 
- ติดตั้งหม้อแปลง จํานวน 36,350 กิโลโวลต์แอมแปร์ 

ดําเนินการแล้วทั้งสิ้น 
9,186 ครัวเรือน คิดเป็น 
97.03% 

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่ง
การจ่ายไฟ 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
ทั้ง 12 แห่ง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และการบริหาร

ปรับปรุง Hardware และ Software ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
หลักการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  

4,530 - ปรับปรุงประสิทธิภาพ Hardware และ Software ภายใน
ศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้าเขตทั้ง 12 แห่ง และศูนย์ส่วนกลาง 
จํานวน 13 แห่ง 

- ติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมระยะไกล (Feeder Remote 
Terminal Unit: FRTU) จํานวน 4,570 ชุด 

- ติดตั้ง MAR Remote จํานวน 5,370 ชุด 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 22.63% 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จัดการโครงข่าย
สื่อสาร 

- ติดตั้ง MAR Mates Radio จํานวน 200 ชุด 
- ติดตั้ง CCTV ที่สถานีไฟฟ้า Unmanned จํานวน 400 แห่ง 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้าให้รองรับ มาตรฐาน IEC 

61850 จํานวน 20 แห่งก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล Data 
Center จํานวน 1 แห่ง 

- ติดตั้งระบบศูนย์ควบคุมเครือข่ายสื่อสาร (NOC) จํานวน 1 
แห่ง 

10. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมือง
พัทยา จ.ชลบุรี 

เพื่อศึกษา
เทคโนโลยีและ
ทดสอบการ
ออกแบบ และการ
ใช้งานระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะในด้าน 
ต่าง ๆ  

พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

1,069 - ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) จํานวน 
116,308 เครื่อง 

- ติดตั้งระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ จํานวน 1 
ระบบ 

- ติดตั้งระบบสถานไีฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation 
Automation) จํานวน 3 แห่ง  

- ติดตั้งระบบระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Integration System) จํานวน 1 ระบบ 

อยู่ระหว่างประกวดราคา
จ้างเหมา  
ผ ล ค ว า ม คื บ ห น้ า
โครงการ 27.35% 

11. โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จําหน่าย ระยะที่ 1 

พัฒนาระบบไฟฟ้า
ให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้
อย่างเพียงพอเพิ่ม
ความมั่นคงและ
ความเชื่อถือ 

พัฒนาระบบไฟฟ้า ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
ติดตั้ง เปลี่ยนหม้อแปลง และอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง 
ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าใน พื้นที่สําคัญ 

62,679 - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/สถานีลานไก จํานวน 72 แห่ง 
- ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเดิม จํานวน 18 แห่ง 
- ก่อสร้างสายส่ง/ลูปไลน์ 115 กิโลโวลต์ จํานวน 1,598 วงจร-

กิโลเมตร 
- เพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลง กําลัง 1,475 เมกะโวลต์แอมแปร์ 
- จัดซื้อที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในแผนฯถัดไป จํานวน 54 

แห่ง 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง 22/33 กิโลโวลต์ จํานวน 

7,787 วงจร-กิโลเมตร 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 7.45% 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- ปรับปรุงระบบจาํหน่ายแรงสูง 22/33 กิโลโวลต์ จํานวน 

9,685 วงจร-กิโลเมตร 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 3,353 วงจร-กิโลเมตร 
- ปรับปรุงระบบจาํหน่ายแรงต่ํา จํานวน 8,777 วงจร-

กิโลเมตร 
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะแรก (จ.ตาก, จ.สระแก้ว, 
จ.ตราด, จ.มุกดาหาร, จ.สงขลา และ     
จ.หนองคาย) 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
จัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก 

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า
แรงดัน 115 กิโลโวลต์ ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22, 33 กิโลโวลต์
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ํา 380/220 
โวลต์ และติดตั้งหม้อแปลงระบบ
จําหน่าย 

3,140 - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ 6 แห่ง 
- เพิ่มหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าแห่งเดิม จํานวน 1 แห่ง 
- ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ จํานวน148 วงจร-

กิโลเมตร 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลต์ จํานวน 

323 วงจร-กิโลเมตร 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ จํานวน 64 

วงจร-กิโลเมตร 
- ติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย จํานวน 36,830 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 787 วงจร-กิโลเมตร 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 15.49% 

13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่
ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 

เพื่อจัดหาบริการ
ไฟฟ้าให้พื้นที่ทํากิน
ทางการเกษตร 
เป็นการสนับสนุน
การประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรให้
สามารถใช้ไฟฟ้า
เป็นปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง, ระบบ
จําหน่ายแรงต่ํา, ติดตั้งหม้อแปลง และ
ติดตั้งมิเตอร์ 

2,030 - -ก่อสร้างระบบจําหน่าย จํานวน40,600 ครัวเรือน 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง จํานวน 2,500 วงจร-กิโลเมตร 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 3,800 วงจร-กิโลเมตร 
- ติดตั้งหม้อแปลง จํานวน 2,200 กิโลโวลต์แอมแปร์ 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 101.09% 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
14. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะที่ 1 

เพื่อเพิ่มความ
มั่นคงเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ลด
ปัญหาและ
อุปสรรคด้าน
ปฏิบัติการ
บํารุงรักษา และ
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อม
ทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่
โครงการ 

11,670 - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์หรือ 33 กิโลโวลต์ 
จํานวน 4 แห่ง 

- ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ (สายเหนือดิน และใต้ดิน) 
จาํนวน 56 วงจร-กิโลเมตร 

- ติดตั้งสายเคเบิลใต้ดิน จํานวน 119 วงจร-กิโลเมตร 
- ติดตั้งระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 771 วงจร-กิโลเมตร 
- ติดตั้ง Unit Substation 22/33 กิโลโวลต์ – 400/230 โวลต์ 

จํานวน 278 ชุด 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายเหนือดิน จํานวน 460 วงจร-กิโลเมตร 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 3.36% 

15. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 
ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

เพื่อจัดหาแหล่ง
พลังงานให้กับพื้นที่
ห่างไกลและมี
พลังงานไม่เพียงพอ 
ซึ่งเป็นการลดการ
ลงทุนสําหรับการ
จัดการโหลดสูงสุด 

ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และระบบ 
Micro-Grid 

265 - ติดตั้งโหลดเบรคสวิตช์พร้อมระบบอุปกรณ์ป้องกัน  จํานวน 
13 ชุด 

- ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมติดตั้งระบบ Micro Grid 
จํานวน 1 ระบบ 

- ติดตั้งระบบ Battery Energy Storage 3 เมกะวัตต์/1.5   
เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง  จํานวน 1 ระบบ 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 45.10% 

16. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 

พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศระบบ
ไฟฟ้าให้ครอบคลุม
ผู้ใช้งานทั่วประเทศ 
มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ

ปรับปรุงและออกแบบ Data Model ให้
สนับสนุนการทางานด้านต่าง ๆ 
เชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศอื่น ๆ 
จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การไฟฟ้า ทั่ว
ประเทศ 

2,090 - ติดตั้ง Main site พร้อม GIS Software จํานวน 1 ระบบ 
- ติดตั้ง Disaster Recovery Site พร้อม GIS Software  

จํานวน 1 ระบบ 
- พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ GIS จํานวน 1 ระบบ 
- ติดตั้งคอมพิวเตอร์ สํานักงาน การไฟฟ้า ต่าง ๆ จํานวน 

2,497 เครื่อง 

อยู่ระหว่างการส่งมอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ 
และส่วนเกี่ยวข้อง 

17. แผนระยะยาวก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน   2,350  อยู่ระหว่างดําเนินการ 
18. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และ เพื่อพัฒนาศูนย์สั่ง ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์ 22.44  ระยะที่ 1 จํานวน 12 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง  การแก้ไฟฟ้า

ขัดข้องให้มี
ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมพื้นที่ 12 
การไฟฟ้าเขตทั่ว
ประเทศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และ
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของ
พนักงานแก้ไฟ 
 

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบนํา
ทางและติดตามรถแก้ไฟ 

 แห่ง ดําเนินการแล้ว
เสร็จ       

128.30  ระยะที่ 2 จํานวน 23 แห่ง 
แล้วเสร็จ 22 แห่ง           

705 - ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร จํานวน 145 แห่ง 
- จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 120 ชุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์นําทางและระบบติดตามรถแก้ไฟ จํานวน 72 

ชุด 
- จัดซื้อ Server และอุปกรณ์ Web/Map & Tracking Server 

and Database จํานวน 1 ชุด 
- ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์สําหรับศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้า

ขัดข้อง จํานวน 15 ชุด 

ระยะที่ 3 จํานวน 144 
แห่ง แล้วเสร็จ  27 แห่ง    

19. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที่ 2 (จ.เชียงราย,         
จ.นราธิวาส, จ.นครพนม และ         
จ.กาญจนบุรี) 

พัฒนาระบบไฟฟ้า 
โดยก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า ระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงดัน 115 
กิโลโวลต์ขยายเขต
ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงดัน 22, 
33 กิโลโวลต์ 
เพื่อให้สามารถจ่าย
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ
และมีความมั่นคง
เชื่อถือได้ 

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จํานวน 4 แห่ง 
ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มที่สถานีไฟฟ้าเดิม 
จํานวน 4 แห่ง ก่อสร้างสายส่งระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลต์ระยะทาง 130 
วงจร-กิโลเมตร และ ก่อสร้างระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 22, 33 กิโล
โวลต์ระยะทาง 939 วงจร-กิโลเมตร 
รวมทั้งติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย และ
ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ํา 

4,000 - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
1.1) สถานีไฟฟ้า 115-22/33 กิโลโวลต์ จํานวน 1 แห่ง 
1.2) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง กําลัง 200 เมกะวัตต์แอมแปร์ 
- เพิ่ม/เปลี่ยนหม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้า กําลัง 200 เมกะวัตต์

แอมแปร์  
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จํานวน 150 วงจร-

กิโลเมตร 
- งานติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย จํานวน 38,560 กิโลโวลต์

แอมแปร์  

ผลความคืบหน้า
โครงการ 3.85% 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

20. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 

เพื่อขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือน
รายใหม่ได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงตาม
นโยบายของรัฐบาล

เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน
รายใหม่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (74 จังหวัด) ทั่ว
ประเทศ 

6,565 - จํานวน 141,960 ครัวเรือน 
- แรงสูง จํานวน 3,550 วงจร-กิโลเมตร 
- แรงต่ํา จํานวน 21,220 วงจร-กิโลเมตร 
- หม้อแปลง จํานวน 156,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ 

ผลความคืบหน้า
โครงการ 1.62% 

รวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 169,740.74 ล้านบาท 
โครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า 
1. โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาด
เล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่
ประตูระบายน้ําของกรมชลประทาน 
(10 แห่ง ได้แก่ จ.ลําปาง, จ.เชียงใหม่, 
จ.ระยอง (2 แห่ง), จ.สกลนคร,       
จ.เพชรบูรณ์, จ.สงขลา และ จ.ตราด 
(3 แห่ง)) 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงาน
หมุนเวียนที่สะอาด 
ทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล 
และช่วยลดการเกิด
ภาวะโลกร้อน 

ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบ
พลังงานศักย์ จํานวน 10 แห่ง และผลิต
ติดตั้งโครงการนําร่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา
แบบพลังงานจลน์ 

807.97 - พลังงานศักย์ จํานวน 10 แห่ง 
- พลังงานจลน์ จาํนวน  2 แห่ง 

- ที่ปรึกษาศึกษาความ
เป็นไปได้ของการ
ดําเนินการแล้ว พบว่ามี
พื้นที่เหมาะสมที่สามารถ
ดําเนินการได้ 2 แห่ง คือ 
บริเวณเขื่อนกิ่วลม จ.
ลําปาง และเขื่อนแม่กวง 
จ.เชียงใหม่  
- อยู่ระหว่างขออนุญาต
กรมชลประทาน 

2. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ํา 
115 กิโลโวลต์ เพื่อทดแทนและเพิ่ม
ความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

เพื่อทดแทนการ
จ่ายไฟของสาย
เคเบิลใต้น้ําระบบ 
33 กิโลโวลต์ ที่มี
อายุการใช้งานครบ 
30 ปี ในปี 2560 

ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ําระบบแรงดัน 
115 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าขนอม ไป
ยังสถานีไฟฟ้า เกาะสมุย 1  

2,130 - สายเคเบิลใต้น้ํา 115 กิโลโวลต์ ขนาด 500 ตารางมิลลิเมตร 
จํานวน 26 วงจร-กิโลเมตร 
- ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนด้วยแสงเลเซอร์ (Distributed 
Temperature Sensing) จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้ง Synchronous closing Breaker จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้ง Bay ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 เพิ่ม จํานวน 3 ชุด 

อยู่ระหว่างนําเสนอขอ
อนุมัติ คณะรัฐมนตรี 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
และสายเคเบิลใต้
น้ํา ระบบ 115 กิโล
โวลต์ ชนิด Oil 
Filled ที่ชารุด 
เพื่อให้สามารถ
รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จําหน่ายระยะที่ 2 

เพื่อให้สามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้อย่าง
เพียงพอ มีความ
มั่นคงเชื่อถือได้
สามารถรองรับ
ความต้องการไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหา
การปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา ลด
หน่วยสูญเสียใน
ระบบจําหน่าย 
 

พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าทั่วประเทศ 

77,620 - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/สถานีลานไก จํานวน 62 แห่ง 
- เพิ่มหม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้าเดิม จํานวน 19 แห่ง 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จํานวน 43 
วงจร-กิโลเมตร  
- ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจําหน่าย 22/33 กิโลโวลต์ จํานวน 
1,726 วงจร-กิโลเมตร 

นําเสนอ ผู้ว่าการ เพื่อ
พิจารณานําเสนอ
คณะกรรมการ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะ
กูด เกาะหมาก จ.ตราด 

เพื่อพัฒนารูปแบบ
การผลิตไฟฟ้าใน
พื้นที่ห่างไกลอย่าง

พัฒนารูปแบบการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่
ห่างไกลและจัดหาแหล่งพลังงานให้กับ
พื้นที่ห่างไกลที่มีพลังงานไม่พอเพียงพื้นที่

322 - ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จํานวน 2 ชุด 
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงาน จํานวน 1 ชุด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความเห็นให้เปลี่ยนพื้นที่
ดําเนินการซึ่งปัจจุบันอยู่



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
มีประสิทธิภาพ 
และจัดหาแหล่ง
พลังงานให้กับพื้นที่
ห่างไกลที่มี
พลังงานไม่พอเพียง 
ซึ่งเป็นการลดการ
ลงทุนสําหรับการ
จัดการโหลดสูงสุด 

ในเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ภาคกลาง เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด 

- ติดตั้งระบบควบคุมสั่งการ จํานวน 1 ชุด ระหว่างนําเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(Micro grid) บนพื้นที่
เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์
ธานี ต่อ ผู้ว่าการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

5. แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าใน
พื้นที่ภาคใต้จาก 33 กิโลโวลต์ เป็น 22 
กิโลโวลต์ ระยะที่ 1 

เพื่อปรับปรุงความ
น่าเชื่อถือของ
ระบบไฟฟ้า และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ 

ปรับเปลี่ยนหม้อแปลงและระบบ
จําหน่าย 

1,065 - เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง จาํนวน 16 ชุด 
- เปลี่ยนระบบจําหน่าย 33 กิโลโวลต์ เป็น 22 กิโลโวลต์ 
จํานวน 1050 วงจร-กิโลเมตร 
- เปลี่ยนหม้อแปลงจําหนา่ย จํานวน 11,110 ชุด 
 

อยู่ระหว่างพิจารณา
ความเหมาะสมในการ
ดําเนินแผนงานว่าจะ
ดําเนินการปรับแรงดัน
หรือไม่ 

6. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชน เพื่อจัดหาแหล่ง
พลังงานให้กับพื้นที่
ห่างไกลที่มี
พลังงานไม่เพียงพอ 
อีกทั้งเป็นต้นแบบ
ในการรองรับการ
จ่ายไฟแบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (Micro 
Grid) ในอนาคต

จัดหาแหล่งพลังงานให้กับพื้นที่ห่างไกลที่
มีพลังงานไม่เพียงพอพื้นที่ภาคเหนือ 

300 - ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กมาก จํานวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ต่อไป 

7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่
เกาะต่าง ๆ  

เพื่อพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ และ
ความมั่นคงในการ
จ่ายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้น ของเกาะ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
สําคัญและมีอัตรา
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้าง
สูง 
 

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ และความมั่นคงในการ
จ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ภาคกลาง (จ.ชลบุรี, จ.จันทบุรี), การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคใต้ 
(จ.ระนอง), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี, จ.ภูเก็ต, จ.
พังงา, จ.กระบี่), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 3 ภาคใต้ (จ.สตูล) 

6,630 - ติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ํา จํานวน 176.90 วงจร-กิโลเมตร 
- ระบบจําหน่ายแรงสูง จํานวน 79.15 วงจร-กิโลเมตร 
- หม้อแปลง 33/0.4 กิโลโวลต์ จํานวน 3,720 กิโลโวลต์
แอมแปร์ 
- หม้อแปลง 22/0.4 กิโลโวลต์ กําลัง 370 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
- ระบบจําหน่ายแรงต่ํา จํานวน 64.70 วงจร-กิโลเมตร 

อยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 

8. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมือง
ใหญ่ ระยะที่ 2 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าพร้อมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมในพื้นที่
โครงการเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงและ 
เชื่อถือได้ของระบบ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
1) เทศบาลนครนครสวรรค์ 
2) เทศบาลนครขอนแก่น 
3) เทศบาลเมืองหัวหิน 
4) เทศบาลนครภูเก็ต 

7,900 - ก่อสร้างระบบจําหน่าย 22/33 กิโลโวลต์ ใต้ดิน จํานวน 117 
วงจร-กิโลเมตร 
- ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ําใต้ดิน จาํนวน 789 วงจร-
กิโลเมตร 
- ปรับปรุงระบบจําหน่ายแรงสูงเหนือดิน จํานวน 408 วงจร-
กิโลเมตร 

อยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ไฟฟ้า ลดปัญหา
และอุปสรรคด้าน
ปฏิบัติการ
บํารุงรักษาและ
ความปลอดภัย 

9. โครงการเพิ่มความสามารถในการ
จ่ายไฟด้วยสายเคเบิลใต้น้ําให้เกาะ 
ต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว 

พัฒนาระบบไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและ
ความมั่นคงให้การ
จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่
เกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญและมีอัตรา
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้าง
สูง  

พัฒนาระบบไฟฟ้า 
1) เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  
2) เกาะเสม็ด จ.ระยอง  
3) เกาะคอเขา จ.พังงา  
4) เกาะพีพีดอน จ.กระบี่ 

2,165 - สายเคเบิลใต้น้ํา ขนาด 120 และ 240 ตารางมิลลิเมตร 
จํานวน 62.50 วงจร-กิโลเมตร 
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจําหน่าย 22-33 กิโลโวลต์ จํานวน 
35.00 วงจร-กิโลเมตร 
 
 

อยู่ระหว่างศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

10. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี     
จ.พังงา) 

  221  อยู่ระหว่างนําเสนอขอ
อนุมัติ คณะรัฐมนตรี 

11. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 

เป็นการขยาย
ขอบเขตการ
ประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง

ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) ในการบริหาร จัดการ และการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ระบบมีเสถียรภาพ 
พร้อมใช้งานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์

1,340 - จัดทําข้อมูลขอบเขตที่อยู่อาศัย สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (HouseID) เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จํานวน 1 ระบบ 
-ปรับปรุง/พัฒนาระบบการให้บริการและงานวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้า จํานวน 1 ระบบ 

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ระบบปัจจุบันและศึกษา
แนวโน้มของเทคโนโลยี
ระบบใหม่เพื่อจัดทํา
รายงานสรุปของแผนงาน



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ภูมิศาสตร์ (GIS) 
ในการบริหาร 
จัดการ และการ
ปฏิบัติงานด้าน 
ต่าง ๆ 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ภูมิสารสนเทศระบบ
ไฟฟ้า 

12. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ ระยะที่ 1 

เพื่อขยายผล และ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ
ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) 
 

เทศบาลเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ ทั้ง 4 
ภูมิภาค และพื้นที่ติดตั้งแหล่งผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

6,630 -ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
มิเตอร์อัจฉริยะ จํานวน 739,000 เครื่อง 
-สถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 8 แห่ง 
-ติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคมุระยะไกล ประเภท Fast Switching 
จํานวน 56 ชุด 

อยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 

13. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผู้ใช้ ไฟราย
ใหญ่ 

เพื่อขยายผล และ
ติดตั้งระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ สําหรับ
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้
ครอบคลุม ทั่ว
ประเทศ 

ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะตามจํานวน
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ที่ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์
อัจฉริยะ ในพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค 

2,150 -ติดตั้งมิเตอร์อัจริยะ ประเภท TOU (Time of Use) – มิเตอร์
อัจฉริยะ 3 เฟส 3 สาย 
มิเตอร์อัจฉริยะ 3 เฟส 4 สาย จํานวน 86,000 เครื่อง 

อยู่ระหว่างนําเสนอขอ
อนุมัติโครงการจาก 
คณะรัฐมนตรี 

14. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1 

เพื่อขยายผล และ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก 
(Micro Grid) ใน
พื้นที่ห่างไกล 

พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ในพื้น 
อ.เมือง และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอ 
จ.สงขลา 

1,100 -ปรับปรุงระบบไมโครกริด ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
จํานวน 1 ระบบ 
-ปรับปรุงระบบไมโครกริดให้สอดคล้องกับโครงการสมาร์ทกริด 
ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จํานวน 1 
ระบบ 
-ติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
4 อําเภอจังหวัดสงขลา จํานวน 1 ระบบ 

อยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบ
โครงการ โดยได้ลงนาม
ความร่วมมือใน
การศึกษาฯ ระหว่าง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการดําเนินการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
แล้ว 

15. แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า 

  956  อยู่ระหว่างดําเนินการ
จัดทํา TOR สําหรับจ้าง
ที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษา
ระบบ CBRM 
(Condition Based Risk 
Management) 

รวมงบประมาณโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า 110,997.00 ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น 280,737.74 ล้านบาท 
 



 

 

1.2 การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า (Access) [103-2] [103-3] [EU23] 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้มีการ

กระจายตัวของประชากรไปตามชนบทท่ัวประเทศเพ่ือจับจองพ้ืนท่ีสําหรับการประกอบอาชีพ ดังนั้นการ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วต้องคํานึงถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ระบบไฟฟ้าซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และเศรษฐกิจ
ของประชาชน 

PEA จึงได้ดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 (คขก.2) จํานวน
เป้าหมาย 40,600 ครัวเรือน เพ่ือขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ไร่นา-ผสมผสาน 
และสวนเกษตร เป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร และพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก โดยได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องข้ึนทะเบียน
เกษตรกร แต่ในช่วงแรกของโครงการนั้น มีเกษตรกรบางส่วนท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ (ไม่ข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร) ทําให้ไม่สามารถจัดเข้าดําเนินการตามโครงการได้ ปัจจุบันได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์
โครงการเพ่ือให้เกษตรกรท่ีสนใจได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรไปข้ึนทะเบียน
เกษตรกรส่งผลให้ผลการดําเนินงานโครงการมีแนวโน้มดีข้ึน  

นอกจากนี้ PEA ยังดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) จํานวนเป้าหมาย 
141,960 ครัวเรือน ภายในปี 2565 เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท โดยเร่งรัดการขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรในพ้ืนท่ีชนบทให้ได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน โดยได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีท่ีต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร มีผู้พักอาศัยอยู่จริง มีบ้านเลขท่ี ทะเบียนบ้าน
ถาวรหรือทะเบียนบ้านชั่วคราว มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกในทุก
ฤดูกาล และไม่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีหวงห้ามใด ๆ ของทางราชการ โดย PEA สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 75,000 บาทต่อราย 

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

จากแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่สูงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดําเนินการบริหารจัดการด้าน
การผลิตไฟฟ้า (Supply Side Management: SSM) โดยการจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการด้านการใช้
ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) โดยการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้สมดุลกับการผลิต ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า อีกท้ังยังต้องคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถใช้สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในช่วงท่ีระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) ซ่ึงมีต้นทุนหน่วย
สุดท้ายในการผลิตสูงท่ีสุด แนวทางปฏิบัติท่ีผ่านมาในการจัดการระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดในช่วงเวลาที่ระบบมีข้อจํากัดด้านอุปทาน โดยการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าท่ีต้องใช้เชื้อเพลิงราคาสูงแต่
สามารถสั่งเดินเคร่ืองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับช่วงเวลาดังกล่าวเพียงไม่กี่
ชั่วโมงในหนึ่งปีทําให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 

PEA ได้กําหนดให้มีคณะทํางานจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า โดยมีรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงาน
วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นประธาน มีหน้าท่ีในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และกําหนดรูปแบบ
และการจัดทําแผนงาน DSM ของ PEA ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังกําหนดให้มี
คณะทํางานย่อยจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า โดยคณะทํางานย่อยฯ มีรองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานเป็นประธาน มีหน้าท่ีในการพิจารณาและจัดทําร่างแผนงาน DSM พร้อมท้ังกําหนด
แนวทางประชาสัมพันธ์ โดยในปี 2561 PEA ได้มีการดําเนินโครงการตามแผนงาน DSM ท่ีสําคัญ อาทิ (1) 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงาน
ใหญ่ โดยมีแผนงานการติดต้ังใช้งานเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงนําเทคโนโลยีการทํางาน
ระบบเพลาด้วยแรงเหวี่ยงชนิดปลอดสารหล่อลื่นลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก (Oil-free Magnetic Bearing 
Centrifugal Chiller) ท่ีใช้เทคโนโลยีโรเตอร์ลอยอยู่ในอากาศจากแรงผลักของแม่เหล็ก โดยไม่ต้องใช้ตลับ
ลูกปืนและน้ํามันหล่อลื่นเหมือนกับ Chiller แบบเดิม ทําให้มีประสิทธิภาพการทําความเย็นสูง (ประมาณ 0.58 
kW/TR) และสามารถรับภาระการทําความเย็นท่ีมีค่าน้อยกว่าตามท่ีได้ออกแบบไว้ (Part Load) ได้ดี ท้ังยังมี
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตํ่า โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีอาคาร 3 อาคาร LED และอาคาร SCADA ภายในการ



 

 

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ มีระยะเวลาดําเนินการ 36 เดือน (ปี 2560-2562) และงบประมาณการลงทุน 
จํานวน 86 ล้านบาท โดยปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนงานท่ีต้ังไว้ (2) โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Solar PV Rooftop) ซ่ึงปัจจุบันต้นทุน
ในการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาลดลงมาก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด นําพ้ืนท่ีว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าลงได้ มี
ระยะเวลาดําเนินการ 48 เดือน (ปี 2560-2563) และงบประมาณการลงทุน จํานวน 460 ล้านบาท หรือ
ประมาณ 67,800 บาท/กิโลวัตต์พีค (kWp) โดยปัจจุบันสํานักงานใหญ่ดําเนินการแล้วเสร็จส่วนสําหนักงานเขต
อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนงานที่ต้ังไว้ และโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานภายใน
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม โดยดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า พร้อมท้ังจัดทําข้อเสนอโครงการและประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมท่ีสนใจ โดยมุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงและ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาดําเนินการ 48 เดือน (ปี 2560-2563) และ
งบประมาณการลงทุน จํานวน 16 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินโครการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การประปาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

PEA ยังได้ร่วมกับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดําเนิน “โครงการนําร่องมาตรการ 
Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)” เฉพาะรอบบิลค่าไฟฟ้าประจําเดือนสิงหาคม 
2561 ซ่ึงเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ท่ีคิดอัตรา TOU และติดต้ัง
มิเตอร์ AMR (Automatic Meter Reading) หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ของวัน (Critical Peak) โดยใช้กลไกด้านอัตราค่าไฟฟ้าแบบแบ่งแยกตามช่วงเวลาเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงดีเซล
และนํ้ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้า
ในช่วง Critical Peak ได้ตามที่กําหนดจะต้องจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติ แต่จะจ่ายค่า
ไฟฟ้าในช่วง Peak ในอัตราตํ่ากว่า TOU ปกติ และ Off-peak ในอัตราเท่ากับอัตรา TOU ปกติ เพ่ือจูงใจให้
ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าโดยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง Critical Peak โดยปรับเปลี่ยนมาใช้
ไฟฟ้าในช่วงเวลาอ่ืนทดแทน โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 47 ราย สามารถลดความต้องการใช้
ไฟฟ้าช่วง Critical Peak จํานวน 39,101.96 กิโลวัตต์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วง Critical Peak จํานวน 
1,052,153.03 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เม่ือเทียบกับรอบบิลค่าไฟฟ้าประจําเดือนกรกฎาคม 2561 และสามารถลดค่า
ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเงินจํานวน 7,090,841.04 บาท เม่ือเทียบกับอัตรา TOU ปกติ 

นอกจากนี้ PEA ได้ดําเนินโครงการ PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเพ่ือปรับปรุงและติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอดประหยัดพลังงาน LED ในโบราณสถานสําคัญ โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 
ลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหลอดไฟและระบบไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบ
โบราณสถานพร้อมกับการทํานุบํารุงศาสนา เพ่ิมคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของแหล่งโบราณสถาน ท่ีเป็นมรดก
ของชาติ 

โดยปี 2561 PEA ได้ดําเนินการปรับปรุงและติดต้ังระบบไฟฟ้าสําหรับโบราณสถานสําคัญแล้วเสร็จท้ังสิ้น 6 
แห่ง อาทิ วัดเกตุการามจังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน องค์พระพุทธศรีสัพพัญญูจังหวัด
นครสวรรค์ และ ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักด์ิ จ.ชุมพร 

 

 
 



 

 

1.4 การบริหารจัดการกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้า [EU10] 
 

(Infographic) 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า (Power Generation System) + ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power 

Transmission System) + ระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Distribution System) 
 

หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากับระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจนเกิดความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า ทําให้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าลดลง เป็น
เหตุให้ให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้ามีหลายสาเหตุ 
ตัวอย่างเหตุการณ์เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 เวลา 13.06 น. สายส่ง 500 กิโลโวลต์ น่าน – หงสา ท้ัง 2 วงจร
ขัดข้องเนื่องจากฟ้าผ่า ทําให้โรงไฟฟ้าหงสาท้ัง 3 เคร่ืองรวม 1,300 เมกะวัตต์ ปลดออกจากระบบในทันที ส่งผล
ให้ความถ่ีของระบบไฟฟ้าท่ีสภาวะปกติ 50.00 เฮิร์ท เร่ิมลดลงจนถึง 49.85 เฮิร์ท ระบบตอบสนองต่อความถ่ี
อัตโนมัติของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศท้ังของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชนเริ่มทยอยเพ่ิม
กําลังผลิตเข้ามาช่วยจํานวน 550 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ําในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่ม
ทยอยเพ่ิมกําลังผลิตเข้ามาช่วยอีก 280 เมกะวัตต์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอทําให้ความถ่ีของระบบไฟฟ้ายังคงลดลงไป
ท่ี 49.75 เฮิร์ท ส่งผลให้ระบบควบคุมระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าแรงสุงกระแสตรง (HVDC) ไทย-มาเลเซีย ดึงไฟฟ้า
จากประเทศมาเลเซียเข้ามาช่วยระบบไฟฟ้าอีก 300 เมกะวัตต์ ในระหว่างท่ีระบบตอบสนองความถ่ีอัตโนมัติ
กําลังทํางานเพื่อรักษาระบบอยู่นั้น ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP Firm) จํานวน 37 ราย ได้ปลดตัวออกจากระบบ 
(โดยระบบป้องกันความถี่ตํ่า) ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเสียกําลังผลิตไปอีก 2,516 เมกะวัตต์ จนนําไปสู่ไฟฟ้าดับ
บางส่วนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร 

โดย PEA ได้ดําเนินการตามแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้า เพ่ือช่วยรักษาความ
สมดุลของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อลูกค้าให้น้อยท่ีสุด หากการปลด
โหลดมีแนวโน้มใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมง PEA จะใช้หลักการหมุนเวียนโหลด (Rotational Load 
Shedding) โดยปลดโหลดแต่ละกลุ่มเวียนสลับกันไป และกําหนดระยะเวลาการปลดโหลดท่ีเหมาะสมของแต่
ละกลุ่มโหลดท่ีปลดไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะจ่ายไฟได้ตามปกติ เพ่ือลดกระทบท่ีจะเกิดต่อลูกค้าให้น้อยท่ีสุด อีกท้ัง
จะพิจารณาปรับปรุงแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและ PEA 
ประจําทุกปี เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต 

 
 

1.5 การบริหารจัดการประสิทธิภาพการจําหน่ายไฟฟ้า (System efficiency) [103-2] [103-3] [EU12] 
PEA ให้บริการลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้า จํานวนสูงถึง 19,525,475 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งาน

ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีสําคัญพิเศษ พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และพื้นท่ีชนบท 
ดังนั้นการให้บริการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นภารกิจสําคัญ PEA จึง
กําหนดให้มีคณะกรรมการความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรองผู้ว่าการปฏิบัติการ
และบํารุงรักษา เป็นประธานกรรมการ มีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน ติดตามและรายงานการ
ประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (System Average Interruption Frequency Index : SAIFI 
และ System Average Interruption Duration Index : SAIDI) และกํากับ ควบคุม ดูแล กําหนดมาตรการใน



 

 

การปรับปรุงค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดท่ีกําหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในปี 2561 PEA ได้ดําเนินการตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายไฟและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า อาทิ โครงการเพ่ิมความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 งบลงทุนจํานวน 15,155 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 งบ
ลงทุนจํานวน 11,670 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะ
ท่ี 2 (จ.เชียงราย, จ.นราธิวาส, จ.นครพนม และ จ.กาญจนบุรี) งบลงทุนจํานวน 4,000 ล้านบาท เป็นต้น 

นอกจากนี้ PEA กําหนดให้มีคณะกรรมการลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรองผู้ว่าการปฏิบัติการและบํารุงรักษา เป็นประธานกรรมการ มีหน้าท่ี
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ติดตามและรายงานการประเมินผลค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าทางด้าน 
Technical Loss และ Non- Technical Loss พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะทํางานพัฒนาและสนับสนุนโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (U_CUBE) ร่วมกับคณะทํางานวิเคราะห์หน่วยสูญเสียใน
ระบบไฟฟ้าทางด้าน Non- Technical Loss ได้ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการ
ลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ซ่ึงจากการนําโปรแกรม U_CUBE สําหรับผู้ใช้ไฟรายย่อย และระบบ AMR 
Monitoring System สําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่มาผนวกฐานข้อมูลจากระบบ GIS กับระบบ SAP-ISU เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการในปีท่ีผ่านมาทําให้รูปแบบการดําเนินงานเปลี่ยนไปจากเดิม คณะทํางานฯ จึงได้กําหนดมาตรการ
ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าทางด้าน Non- Technical Loss เพ่ือประกอบแผนการดําเนินงานในปี 2561 อาทิ 
มาตรการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ด้านมิเตอร์ มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการ ละเมิดฯ ซํ้าซ้อน มาตรการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ สําหรับ
มิเตอร์ 1 เฟสอายุการใช้งานเกิน 15 ปี และ มิเตอร์ 3 เฟสอายุการใช้งานเกิน 10 ปี รวมถึงมาตรการอบรมการ
ตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ ป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า  

จากการดําเนินการในปี 2561 พบว่าดัชนีจํานวนคร้ังท่ีไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIFI) อยู่ท่ี 3.81 คร้ัง/ราย/ปี ซ่ึง
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 15.33 และเม่ือพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ่ พบว่า มีค่า SAIFI เพียง 1.174คร้ัง/ราย/
ปี และระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องหรือดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIDI) ในปี 2561 อยู่ท่ี 
89.82 นาที/ราย/ปี ซ่ึงลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 24.33 และเม่ือพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ่ พบว่า มีค่า SAIDI 
เพียง 14.853 นาที/ราย/ปี และพบว่าสัดส่วนของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจําหน่ายรวม 
(Total Loss) อยู่ท่ีร้อยละ 5.36 ซ่ึงเพ่ิมจากปี 2560 ร้อยละ 4.69 เนื่องจากปี 2561 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าปี 2560 ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดปี โดยการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้าทางเทคนิค (Technical Loss) ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักจากสายป้อนแรงดันสูง หม้อแปลงจําหน่าย สายป้อน
แรงดันตํ่า และจุดต่อของอุปกรณ์ ซ่ึงแปรผันตรงกับอุณหภูมิ  

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

PEA ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจําหน่ายไฟฟ้า จึงได้กําหนดนโยบาย
ด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีชัดเจน ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมาย
พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยการนําผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ให้มีการทํางานอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาค่าใช้จ่าย และเพ่ิมศักยภาพบุคลากร อีกท้ังยังให้
ความสําคัญกับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร และสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนานักวิจัย และนักประดิษฐ์ 
การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนพัฒนากฎระเบียบและช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการนํานวัตกรรมไปพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการด้านการจําหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
กํากับด้านพลังงานของไทยและทิศทางการใช้พลังงานของประเทศท่ีมุ่งให้ความสําคัญกับการใช้พลังงาน
ทดแทน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืนด้านพลังงานในสังคมไทย 

โดยในปี.2561.PEA ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คํานึงถึง
ผลลัพธ์งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริงสู่เชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized) การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมในงานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง (Smart Grid & 
Strong Grid) เพ่ือเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความม่ันคง มีประสิทธิภาพ และทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการศึกษา



 

 

แนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถรองรับการรับซ้ือพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกท่ีมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานวิจัย
อ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนานวัตกรรมของ PEA ตลอดจนแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร
หรือองค์ความรู้ระหว่างกัน สอดคล้องกับกรอบแนวทางและทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามยุทธศาสตร์
เร่ืองส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
โดย PEA ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยเป็นเงินจํานวน 165.579 ล้านบาท 

โดย PEA กําหนดให้กองวิจัย (กวจ.) มีหน้าท่ีในการศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา รวมท้ัง
บริหารงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกในการจัดทํางานวิจัย พัฒนาต้นแบบ 
และข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับระบจําหน่ายไฟฟ้า เพ่ือเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความม่ันคง มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย รวมทั้งเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากผู้ใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าของ 
PEA ซ่ึงมีโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจําหน่ายไฟฟ้าท่ีสําคัญ อาทิ  

− งานพัฒนาการบํารุงรักษาเชิงสภาพ (Condition-Based Maintenance) และ
การศึกษาความเหมาะสมในการติดต้ังระบบ Monitoring ของหม้อแปลงไฟฟ้า
กําลัง เพ่ือศึกษาและกําหนดวิธีการประเมินสภาพ การประเมินความสําคัญ และความ
เสี่ยงในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังในระบบของ PEA รวมท้ังกําหนดข้อมูลท่ี
สําคัญและจําเป็นจากระบบ Online Monitoring สําหรับใช้ในการประเมินสภาพหม้อ
แปลงไฟฟ้ากําลัง  

PEA มีการติดต้ังและใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังอยู่เป็นจํานวนมาก และ
พบว่าหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังบางเคร่ืองท่ีติดต้ังมีอายุการใช้งานมานานและเร่ิมมีการ
ชํารุดเสื่อมสภาพมากข้ึนในแต่ละปี ทําให้ต้องติดตามข้อมูลผลการทดสอบ อาทิ การ
ตรวจหาปริมาณก๊าซท่ีเจือปนอยู่ในน้ํามันฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง (Dissolved 
Gas Analysis : DGA) ให้ถ่ีข้ึน และมีภาระงานทดสอบและบํารุงรักษามากข้ึนจึงมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังในระบบ
ไฟฟ้าของ PEA ให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ข้อมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า
กําลังท้ังหมดในระบบไฟฟ้าของ PEA ถูกนํามารวบรวมไว้ท่ีส่วนกลาง ข้อมูลมีความ
ทันสมัยใช้งานง่าย และสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดสําหรับการประเมินสภาพ
และคาดการณ์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังได้ นอกจากนี้ยังมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาโปรแกรมประเมินสภาพและวางแผนการบํารุงรักษาหม้อแปลง
ไฟฟ้ากําลังเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการสร้าง
ระบบจัดการฐานข้อมูลซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานทางเทคนิค ข้อมูลการใช้งาน 
และข้อมูลผลการทดสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง จากวิธีการทดสอบท่ีมี
ใช้งานอยู่ในปัจจุบันในระบบของ PEA ร่วมกับผลการตรวจสอบ Visual Inspection 
ผลการทดสอบท่ีบันทึกไว้จะถูกนํามาพิจารณาและวิเคราะห์คํานวณอย่างเป็นระบบ
เพ่ือประเมินปัญหาและความพร้อมในการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง จากผลการ
ประเมินปัญหาและสภาพความพร้อมในการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังท่ีประเมิน
ได้จะทําให้สามารถจัดลําดับความต้องการในการเฝ้าระวัง ติดตามผลและกําหนด
แผนการบํารุงรักษาหรือเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึง
พิจารณาความสําคัญของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังต่อระบบไฟฟ้า เช่น ภาระการจ่ายโหลด 
ความสําคัญของโหลด N-1Criteria  เป็นต้น ร่วมกับสภาพและความพร้อมในการ
จ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังท่ีประเมินได้ก่อนหน้านี้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงระบบบริหาร
จัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังในระบบของ PEA ท่ี
สมบูรณ์ครบถ้วน 

− โครงการงานศึกษาและจัดทําข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการขนส่ง
ระบบราง เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณภาพไฟฟ้าของการ
ขนส่งระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ PEA เพ่ือ
หาแนวทางป้องกันผลกระทบท่ีมีต่อระบบไฟฟ้าและลูกค้าของ PEA จากการขนส่ง



 

 

ระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และเพ่ือจัดทําข้อกําหนดการเชื่อมต่อการขนส่งระบบ
รางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าของ PEA 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากกโครงการ ได้แก่ (1) สามารถรักษาเสถียรภาพและ
คุณภาพของระบบไฟฟ้าให้มีความเชื่อถือได้และม่ันคงเม่ือมีระบบการขนส่งระบบรางท่ี
ขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้ามาเชื่อมต่อ (2) ได้รายงานผลการศึกษาเทคโนโลยีและผลกระทบ
ด้านคณุภาพไฟฟ้าของการขนส่งระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้าของ PEA (3) ได้แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีมีต่อระบบไฟฟ้า
และลูกค้าของ PEA จากการขนส่งระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และข้อควรปฏิบัติ
ก่อนการเชื่อมต่อ เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน (4) ได้ข้อกําหนดการเชื่อมต่อการ
ขนส่งระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าของ PEA 

 
อีกท้ัง PEA กําหนดให้กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม (กวน.) มีหน้าท่ีในการดูแล

รับผิดชอบการดําเนินการต่างของกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ PEA ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ให้ทุน
สนับสนุนแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานวิจัยภายนอก เพ่ือทําการศึกษาวิจัย ทดลอง จัดทําหรือพัฒนา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้มีอํานาจ หน้าท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของกองทุนฯ เช่น แต่งต้ังคณะกรรมทํางาน 
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พิจารณาปรับปรุงระเบียบของกองทุนฯ และพิจารณาปัญหาอุปสรรค/การขอ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยท่ีได้รับทุน เป็นต้น โดยในปี 2561 ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณกองทุนฯ เป็นจํานวน 76.32 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จําหน่ายไฟฟ้าท่ีสําคัญ ซ่ึงถูกนําไปดําเนินการต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการ
จําหน่ายไฟฟ้า อาทิ   

− โครงการการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้า
อัจฉริยะ  PEA (PEA.HiVE.Platform).สําหรับบ้านพักอาศัย.เพ่ือสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้าในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานใน
ปัจจุบันและในอนาคต (Demand Response) รวมท้ังเพ่ือรณรงค์การใช้พลังงาน
ทดแทนภายในอาคาร (Renewable Energy) และเป็นวิธีการท่ีทําให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าได้  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ PEA HiVE Plateform ได้แก่ (1) ได้ต้นแบบ
แพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) ท่ี
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์บนระบบโลคอล (Local) และรองรับการทํางานบนระบบ
คลาวด์ (Cloud) (2) ได้อัลกอริทึมด้านการจัดการพลังงานภายในบ้านพักอาศัยให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพลังงานทดแทนท่ีผลิตได้ เช่น Rooftop Solar PV 
(3).ได้ชุดรายการอุปกรณ์อัจฉริยะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปศึกษาแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจทางเลือกของ PEA (4).ได้พัฒนาบุคลากรของ PEAให้มีพ้ืนฐานและมีความพร้อม
ในการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE 
Platform) (5) ได้บ้านสมาร์ท PEA เป็นสถานท่ีทดลองจัดแสดงแลกเปลี่ยน/ถ่ายโอน
เทคโนโลยี และใช้เป็นสถานท่ีทดสอบเพ่ือรับรองความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ท่ีสั่งการ
ควบคุมและเชื่อมโยงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) กับ 
PEA HiVE Platform ในอนาคต 

 
1.6.2 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษา [103-2] [103-3] 

PEA มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินงานผ่าน
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในประเทศ ลดการ
พ่ึงพาหรือนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนสามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินการของ PEA โดยในปี 2561 มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญซ่ึงได้รับการสนับสนุน
จาก PEA อาทิ  



 

 

− โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคล่ือนย้ายได้เพ่ือชุมชน
ในพ้ืนท่ีห่างไกล (Solar Move)  

เป็นโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนย้ายได้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการและวิถีการใช้ชีวิต
ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีห่างไกลซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง ให้มีไฟฟ้าใช้งาน เป็นไปตามนโยบายของ PEA ในการสนับสนุนให้มีไฟฟ้าเข้าถึงใน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย ส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนอันได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ใน
พ้ืนท่ีชุมชน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ลดการพึ่งพา
หรือนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถนําผลงานการวิจัยและพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินงานของ  PEA  

ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคล่ือนย้ายท่ีได้จาก
โครงการนี้ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบอิสระหรือ Off-grid ออกแบบและ
ทดสอบโดยนักวิจัยไทย โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกออกแบบและติดต้ังอยู่ในชุดเดียวกัน ท้ัง
ส่วนของการผลิต กักเก็บ และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้า ได้ท้ังระบบไฟกระแสตรง 
และไฟกระแสสลับ และมีฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 
เช่น ไฟส่องสว่าง ระบบตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบวัด
ปริมาณไฟฟ้าสํารองท่ีเหลือ ระบบเพ่ิมกําลังการจ่ายไฟฟ้า ฯลฯ เป็นระบบท่ีใช้งานได้
ง่าย ไม่ต้องมีการติดต้ังโครงสร้างถาวร มีน้ําหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย ดูแล
รักษาและซ่อมแซมได้ง่าย 

 

 
ภาพแสดงต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้เพ่ือชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล 
 

ในการดําเนินโครงการนี้ มีการสํารวจและเก็บข้อมูลในเขตพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีถูก
เลือกเป็นพ้ืนท่ีทดลองใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคล่ือนย้ายท่ีได้ 



 

 

ได้แก่ พ้ืนท่ีบ้านปิล๊อกคี่ บ้านหม่องกั๊วะ บ้านแม่เหลอ และบ้านคีรีล้อม อบรมการใช้
งานระบบให้แก่ชุมชนในพื้นท่ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับ PEA  

 
ภาพแสดงต้นแบบพ้ืนท่ีศึกษาเขตพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีถูกเลือกเป็นพ้ืนท่ีทดลองใช้งานระบบ 

 
− โครงการวิจัยระบบโครงข่ายเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสําหรับโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA  
เป็นโครงการวิจัยเพ่ือรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศในอนาคต 

โดย PEA ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทําการศึกษาวิจัย
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าท่ีมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการวางระบบโครงข่ายและตําแหน่งของสถานีบริการ
อัดประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีและดําเนินการจัดสร้าง
ระบบโครงข่ายเชื่อมโยงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า และจัดสร้าง
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ของ PEA ให้สามารถรองรับการพัฒนาฟังก์ชั่นการทํางานชั้นสูงในอนาคต เป็นแนวทาง
สําหรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสร้างเคร่ืองอัดประจุแบตเตอรี่ให้แก่พาหนะ
ประเภทอ่ืน ๆ ในภาคคมนาคมขนส่ง และการเสริมสร้างธุรกิจการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ยานยนต์ไฟฟ้าของ PEA 

โดย PEA ได้มีการศึกษาวิจัยและจัดทําระบบโครงข่ายเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้า
อย่างรวดเร็ว จํานวน 11 สถานี ในเส้นทางหลักไปสู่เมืองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
ในส่วนภูมิภาค เพ่ือรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วยระบบ
โครงข่ายแบบออนไลน์ และเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้าแบบ Multi-Standard ท่ีสามารถอัด
ประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้า/รถโดยสารไฟฟ้าได้ท้ังแบบกระแสสลับ (AC Charge) และ 
กระแสตรง (DC Charge) ท่ีเป็นมาตรฐานสากล ใน 5 เส้นทาง ประกอบไปด้วย  

1) เส้นทางสายเหนือ (กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 2 สถานี ได้แก่ 
รังสิต และพระนครศรีอยุธยา 

2) เส้นทางสายใต้ (กรุงเทพฯ – หัวหิน) จํานวน 3 สถานี ได้แก่ สมุทรสาคร 
เขาย้อย และหัวหิน 

3) เส้นทางสายตะวันออก (กรุงเทพฯ – พัทยา) จํานวน 2 สถานี ได้แก่ 
ชลบุรี และพัทยาใต้ 
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ทดแทนและเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Micro Grid) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนตอบสนองต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีห่างไกล ท่ีมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของชุนชมท่ีต้องพ่ึงพาแหล่งทรัพยากรจาก
ธรรมชาติในการดํารงชีพด้วยการเกษตรและอุปโภคบริโภค  

โดย PEA ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน
ขนาดเล็กมาก และสายจําหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนท่ีชุมชน ณ บ้านขุนแปะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีชุมชนได้อย่างม่ังคงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่และสังคมของ
ชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดรูปแบบระบบบริหารจัดการ
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและสายจําหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
ห่างไกลให้กับหน่วยงานสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

โดยการวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าวได้มีการผนวกระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
น้ํา (Micro Hydroelectric System) ขนาด 90 กิโลวัตต์ และระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ของ PEA ท่ีมีอยู่เดิมเข้ากับระบบจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงประกอบด้วย 

o ระบบการจัดการระบบไฟฟ้า (Microgrid Controller) 
o ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic 

System) ขนาด 100 กิโลวัตต์ 
o แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟท (Lithium Iron Phosphate: 

LFP) เป็นชนิดท่ีมีความปลอดภัยสูง ให้กําลังไฟฟ้ามาก มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน ขนาด 100 kWh  

o อุปกรณ์ Load Break Switch จํานวน 4 ชุด 
o ระบบสื่อสารข้อมูล (Communication System) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย PEA กําหนดรูแบบและเงื่อนไขการทํางานของระบบจัดการแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้า ให้สามารถทํางานในรูปแบบการจ่ายไฟในโหมดการเชื่อมต่อกับระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าของ PEA (Grid.Connected) เพ่ือศึกษาการทํางานของชุดบริหาร
จัดการในการควบคุมและจัดการการจ่ายพลังงานท่ีเหมาะสม.รวมถึงรูปแบบการจ่ายไฟ
ในโหมดจ่ายไฟแบบอิสระ.(Islanding).เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการจัดการควบคุม
แบตเตอรี่ การปลดโหลด และการปลดแหล่งพลังงาน เพ่ือรักษาสมดุลของระบบจ่ายไฟ
ให้ได้อย่างเหมาะสม.การเปลี่ยนโหมดการทํางานจากสภาวะเชื่อมต่อกับระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าของ PEA ไปยังโหมดจ่ายไฟแบบอิสระ เพ่ือทําการควบคุมแหล่งผลิตและโหลดให้
กลับมาเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ PEA โดยอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยการ
จ่ายไฟในกรณี Black Start เพ่ือศึกษาการเริ่มจ่ายไฟจากกรณีไม่มีไฟฟ้าในระบบ
จ่ายไฟ ให้มีการเริ่มจ่ายไฟอย่างมีเสถียรภาพ ฯลฯ และมีการจัดต้ังคณะทํางานวิจัยร่วม



 

 

โดยมีนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ PEA เพ่ือทําการศึกษาวิจัยร่วมกันท้ังสิ้น 
13 หัวข้อวิจัย ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าวจะได้ระบบบริหารจัดการแหล่ง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและสายจําหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนท่ีห่างไกล 
ท่ีสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีห่างไกล 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงได้แนวทางการใช้งานระบบท่ีเหมาะสม ซ่ึง
สามารถนําไปขยายผลกับงานของ PEA เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการ
วางแผนระบบไฟฟ้า การปฏิบัติเพ่ือรองรับระบบไฟฟ้าของ PEA ในอนาคต ตลอดจน
เป็นแนวทางสําหรับการขยายผลการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพ
ใกล้เคียงกันเพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้จากแหล่งพลังงานท่ีมีในธรรมชาติไม่มีวันหมด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการฯ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการใช้งานระบบไมโครกริดและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
รวมถึงรวบรวมรายงานผลการศึกษาวิจัยท้ัง 13 หัวข้อจากคณะทํางานวิจัยร่วม เพ่ือ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบไมโครกริดของ PEA ต่อไป  

 
 นอกจากน้ี PEA ยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ 

ตลอดจนทักษะและประสบการณ์มาพัฒนาและวิจัยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการจําหน่ายไฟฟ้า โดยในปี 2561 
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสําคัญพร้อมท้ังได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ อาทิ ชื่อผลงาน “เคร่ืองมือช่วยพันพ
รีฟอร์ม (Spaced aerial cable preforming tool)” และ “เคร่ืองมือช่วยคัดสายยึดโยง (Guy Wire 
Bender)” ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองในงาน 46th International Exhibition of Invention 
Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ชื่อผลงาน “เคร่ืองมือลดประกายอาร์ค 115 kV (Smart Extinguish 
Air-blast)” ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองและรางวัลพิเศษ FIRI จากประเทศอิหร่าน ในงาน10th 
International Exhibition of Inventions (IEI 2018)  ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อผลงาน 
“เคร่ืองมือพันลวดเหล็ก (Steel Wire Mousing Tool)” ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองทองและ
รางวัล Special award จากประเทศโปแลนด์ ในงาน The International Trade Fair-Ideas , Inventions 
and New Products (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และชื่อผลงาน “เคร่ือง
ปรับเสาเอน 360 องศา และถอนเสาระบบไฮดรอลิก (360 Degree Pole Adjustable tool and Hydraulic 
Pole : Hotline Cuttable Tie Stick)” ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเงิน และรางวัลพิเศษ (special award) 
ในงาน Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
นํามาซ่ึงความภาคภูมิใจให้กับ PEA  

 
รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ 

1) 46th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จํานวน 4 ผลงาน โดย
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง จํานวน 2 ผลงาน , รางวัลระดับเหรียญทองแดง 2 ผลงาน และรางวัลพิเศษจํานวน 
1 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล 

1 
เคร่ืองตรวจสอบละเมิดมิเตอร์ฟ้า   

(Single-phase disc type kWh meter connection 
identification device) 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รางวัลพิเศษจากประเทศจีน 

2 
ระบบตรวจสอบวิทยุสื่อสารแบบหลายที่อยู่สํานักงาน 

(SCADA (Multiple Address Radio System Monitoring for 
SCADA) 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

3 เคร่ืองมือช่วยพันพรีฟอร์ม 
(Spaced aerial cable preforming tool) รางวัลระดับเหรียญทอง 



 

 

4 เคร่ืองมือช่วยคัดสายยึดโยง 
(Guy Wire Bender) รางวัลระดับเหรียญทอง 

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

ผลงาน โดยได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองจํานวน 1 ผลงาน , รางวัลระดับเหรียญเงิน 3 ผลงาน และรางวัลระดับ
เหรียญทองแดงจํานวน 2 ผลงาน และรางวัลพิเศษจํานวน 2 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล 

1 เคร่ืองมือปอกสายหุ้มฉนวนแบบไม่ดับกระแสไฟ 
 (High Voltage Hotline Cable Stripper ) 

รางวัลระดับเหรียญเงิน และ รางวัลพิเศษ
Indonesia special award 

2 เคร่ืองมือช่วยยกล้อสายไฟแบบผ่อนแรง  
(One-man Cable Reel Stand) รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

3 อุปกรณ์ยึดติดต้ังเหล็กคอนทางโค้ง 
 (Steel Aerial Cable Corner Support Bracket Fastening Tool) รางวัลระดับเหรียญเงิน 

4 เคร่ืองมือลดประกายอาร์ค 115 kV  
(Smart Extinguish Air-blast) 

รางวัลระดับเหรียญทองและ รางวัลพิเศษ 
FIRI จากประเทศอิหร่าน 

5 เคร่ืองมือช่วยจ่ายลวดเหล็กตีเกลียว  
(Cable Unreeling Tool) รางวัลระดับเหรียญเงิน 

6 เคร่ืองช่วยหยุดชะลอล้อสายไฟ  
(Automatic Cable Reel Retarder) รางวัลระดับเหรียญเงิน 

 
3) The International Trade Fair-Ideas , Inventions and New Products (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี จํานวน 4 ผลงาน โดยได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองจํานวน 4 ผลงาน และรางวัล
พิเศษจํานวน 1 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล 

1 เคร่ืองมือพันเทปแรงสูง  
(High voltage insulated tape warping machine) รางวัลระดับเหรียญทอง 

2 อุปกรณ์รองรับลูกถ้วยแขวน 
 (Suspension Cradle Tool) รางวัลระดับเหรียญทอง 

3 เคร่ืองมือพันลวดเหล็ก  
(Steel Wire Mousing Tool) 

รางวัลระดับเหรียญทองทองและรางวัล 
Special award จากประเทศโปแลนด์ 

4 เคร่ืองมือจับยึดกระบอกฟิวส์  
(Fuse Holder Locker Machine) รางวัลระดับเหรียญทอง 

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

โดยได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองแดงจํานวน 4 ผลงาน และรางวัลพิเศษจํานวน 1 ผลงาน 

ท่ี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล 

1 เคร่ืองแจ้งเตือนแก๊สร่ัวอัจฉริยะDigital Smart Warning Box เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง 

2 
เคร่ืองปรับเสาเอน 360 องศา และถอนเสาระบบไฮดรอลิก 

360 Degree Pole Adjustable tool and Hydraulic Pole 
(Hotline Cuttable Tie Stick) 

เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเงิน และ รางวัล
พิเศษ (special award) 



 

 

3 อุปกรณ์รอกสําหรับพาดสายล่อฟ้าชนิดไฟเบอร์ออฟติก 
Optical Ground Wire (OPGW) Stringing Block เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง 

4 เคร่ืองทดสอบชุดควบคุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
Generator Controller Tester เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง 

 
 

1.7 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในปี 2561 PEA มีรายได้ค่าไฟฟ้าและรายได้อ่ืนจากการดําเนินงาน รวมท้ังสิ้น 499,254 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จากปี 2560 จํานวน 16,290 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.37 โดยรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการใช้ไฟฟ้าในลูกค้า
กลุ่มบ้านอยู่อาศัยและกลุ่มพาณิชย์ยังเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี ท้ังจากการแข่งขันฟุตบอลโลกและกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
ข่าวถํ้าหลวง ขุนน้ํานางนอน ทําให้ประชาชนติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มากข้ึน ตลอดจนปริมาณนักท่องเที่ยว
ท่ีเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการภายในประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม PEA มีกําไรสุทธิ จํานวน 20,616 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 6,053 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 22.70 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 475,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 จํานวน 22,762 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.03 ซ่ึงมาจากต้นทุนการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน  

เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขยายตัวตํ่าเพียงร้อยละ 0.43 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
สงครามการค้าระหว่างประเทศท่ีรุนแรงข้ึนในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงผลจากการสูญเสียลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
ให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อย่างมีนัยสําคัญ โดยในปี 2561 สูญเสียลูกค้า จํานวน 46 ราย คิดเป็นหน่วย
จําหน่ายประมาณ 888.23 ล้านหน่วย 

 
 
 

1.8 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน [102-9] 
PEA บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

ท้ังส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการดําเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งมอบคุณค่าของระบบไฟฟ้าท่ีท่ัวถึง เพียงพอ มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมให้กับลูกค้า 

− การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
PEA จัดหาและจัดการพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสมและทันต่อความ

ต้องการใช้งานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการจัดการด้านพัสดุตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

o ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ สํานักงาน งบประมาณ พัสดุ และอัตรากําลัง เป็นต้น มีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามคุณค่าท่ีกําหนด  

o กําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการจัดทําแผนการ
จัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรร พร้อมท้ังจัดซ้ือจัดจ้าง 
และบริหารสัญญาให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลาของแผนงาน 

o กรณีเกิดสถานการณ์ท่ีเหนือความคาดหมาย และส่งผลให้ทรัพยากรเดิมไม่เพียงพอต่อ
การดําเนินงาน PEA จะมีการสํารองทรัพยากรกรณีเร่งด่วนตามความจําเป็น เพ่ือให้
สามารถให้บริการลูกค้าและรักษาคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 การจัดการเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ และสํานักงาน : คณะกรรมการ

แผนสนับสนุนการดําเนินงาน จะดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนเป็น
ประจําทุกปี เพ่ือให้การจัดหาทรัพยากรสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมท้ังมีการมอบอํานาจให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้นอกแผนงานได้เอง เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 



 

 

 การจัดการงบประมาณ : PEA มีการสํารองงบประมาณเพ่ือรองรับความ
ต้องการเร่งด่วนทุกปี เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ได้ในกรณี
ฉุกเฉิน 

 การจัดการพัสดุ : PEA ทบทวนแผนความต้องการใช้พัสดุ เพ่ือปรับแผนการ
จัดหาพัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งานในทุก ๆ ปี และในกรณีท่ีมีความ
จําเป็นต้องใช้พัสดุนอกแผนงาน หน่วยงานต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนพัสดุจาก
คลังพัสดุอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ี หรือจัดซ้ือโดยงบสํารองเร่งด่วนตามที่ได้มอบ
อํานาจไว้แล้วได้ 

 การจัดการอัตรากําลัง : ในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วนและอัตรากําลังท่ีมีอยู่ไม่
เพียงพอ PEA หรือมีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึนระหว่างปีในส่วนภูมิภาค จะ
พิจารณาจ้างผู้ปฏิบัติงานภายนอกดําเนินการ หรือเพ่ิมจํานวนคนงานได้ใน
สัดส่วนท่ี PEA กําหนด 

− การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว 
PEA ดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาต้ังแต่ปี 2557 และได้ประกาศ 
“นโยบายสํานักงานสีเขียว (Green Office)” เม่ือปี 2560 PEA โดยได้ระบุให้การส่งเสริมให้มีการ
จัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายฯ เพ่ือสร้างการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
ครอบคลุมต้ังแต่ข้ันตอนการจัดซ้ือวัตถุดิบ การจ้างงาน การจัดทําสัญญา การจัดทําบัญชีรายการ
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการดําเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง และนําไปสู่การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน 

ท้ังนี้ สํานักงานการไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) จะต้องดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยต้ังแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน มี
สํานักงานการไฟฟ้าท่ีได้รับการรับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) แล้วท้ังสิ้น 101 แห่งท่ัว
ประเทศ และ PEA มีแผนท่ีจะเพิ่มจํานวนสํานักงานการไฟฟ้าท่ีได้รับการรับรองให้มากข้ึน โดยปี 
2562 จะขยายผลการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ่ และสํานักงานการไฟฟ้าอีก 111 แห่งให้
ครบภายในปี 2564 

1.9 การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
PEA พัฒนาการบริหารความสัมพันธ์และกระบวนการทํางานร่วมกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ โดย 

นําข้อมูลผลสํารวจจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้เป็นปัจจัยนําเข้าเพ่ือทบทวน
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ครอบคลุม
ความคิดเห็นของผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ  

จากนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการถ่ายทอดแผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่แผน
ยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญของ PEA ให้กับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เป็นประจําทุกปี เช่น การประชุมร่วมกัน การเผยแพร่ผ่าน PEA Website แผ่นพับ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือรับทราบและเข้าใจทิศทางการดําเนินงานของ PEA ทําให้สามารถ
จัดเตรียมทรัพยากรให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานตามแผนระยะสั้น และระยะยาวของ PEA ได้ พร้อมท้ัง
มีการติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา บันทึกข้อตกลง และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงของสายงาน
ทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี้ PEA ยังได้จัดให้มีการสํารวจการรับรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือนําข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังแผนปฏิบัติการต่อไป ท้ังนี้จากการประเมินการรับรู้
แนวทางการปฏิบัติงานของ PEA พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และผู้ส่งมอบ และคู่
คา้มีผลสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ PEA อยู่ท่ีระดับ 3.85 และ 4.08 ตามลําดับ 

จากผลการสํารวจความต้องการของผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ ท่ีระบุความต้องการให้ PEA มีความ
โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจร่วมกันและปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา PEA จึงมุ่งม่ันพัฒนา
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เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและสร้างความย่ังยืนในยุคท่ีนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้พัฒนาแบบก้าว
กระโดด PEA เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการท่ีย่ังยืน เพ่ือให้พร้อมรับต่อการก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านบริษัทในเครือหรือลงทุนร่วมกับพันธมิตร 
เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจให้รองรับกับการให้บริการไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2561 PEA ได้พัฒนาธุรกิจ
ใหม่ เพ่ือตอบโจทย์วิถีชีวิตการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของคนรุ่นใหม่ และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

− ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับบ้านพักอาศัย (PEA HiVE 
platform) 

PEA ได้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ สําหรับ
บ้านพักอาศัย หรือ PEA Hive Platform ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการจัดการพลังงานภายในบ้านพักอาศัย และ
อาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ท้ังในส่วนท่ีมาจาก
ระบบไฟฟ้าของผู้ให้บริการไฟฟ้า และจากแหล่งพลังงานทดแทนท่ีผลิตได้ ณ เวลานั้น เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) พลังงานลม (Wind Power) พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์เข้าสู่บ้าน หรือ
แบตเตอรี่ท่ีอยู่ในบ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น Home connect ซ่ึงสามารถใช้ได้ท้ังระบบ IOS และ Android 
ด้วยการเชื่อมต่อในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)1 เพ่ือให้การใช้พลังงาน
สุทธิของบ้านเป็นศูนย์ (Net–Zero Energy) หรือใกล้เคียง โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีไม่จําเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้ังนี้ ระบบของ PEA Hive Platform จะเข้ามาเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ 

(Smart Home) ด้วย Smart Mode ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างของผู้พักอาศัยด้วยรูปแบบการใช้
งานท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย (1) โหมดสุขภาพ (Comfort Mode) ท่ีช่วยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ
เคร่ืองปรับอากาศ ควบคุมปริมาณแสง การบริหารจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบ้าน และการดูแล
ผู้สูงอายุเม่ือเกิดสภานการณ์ฉุกเฉิน ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล บุตรหลาน อีกท้ัง
ระบบยังสามารถแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย กรณีมีผู้บุกรุกโดยส่งข้อมูลไปยังสถานีตํารวจหรือส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับทางด้านความปลอดภัย (2) โหมดการประหยัดพลังงาน (Eco Mode) ท่ีช่วยบริหารจัด
การพลังงานภายในบ้าน ลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็น (3) โหมดประมาณการณ์การใช้ไฟฟ้า (DR Mode) 
จากการรวบรวมสถิติการใช้พลังงานภายในบ้าน และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ซ่ึงจะช่วยบริหาร
ความต้องการการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในประเทศไทยในอนาคต (4) โหมด
ภาวะวิกฤติ (Emergency Mode) ท่ีจะบริหารการใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงพลังงานสํารองมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน  

นอกจากนี้ในบ้านท่ีติดต้ังอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้สื่อสารผ่านระบบเสียงได้ Hive Platform ยังรองรับ
ระบบสั่งการด้วยเสียง ท่ีช่วยลดข้ันตอนอันซันซ้อนจากการกรอกรหัส (Password) ในแอพพลิเคชั่น โดย
ระบบจะตอบสนองเรื่องการรับข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านทางเสียงตามการต้ังค่าของบ้าน และอาคารแต่ละ

                                                            
1 Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เชื่อมโยงส่งข้อมูลถึงกันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ ซ่ึงมนุษย์
สามารถสั่งการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเชื่อมต่อดงักล่าวได ้
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ค้างชําระและค่าต่อกลับมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า ส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ข้อชื่นชม รวมท้ังรับข้อความแจ้งเตือนหรือ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเริ่มให้ Download การใช้งานตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยตั้งเป้าหมายมีผู้ลงทะเบียนใช้งานไม่
น้อยกว่า 500,000 ราย ปัจจุบันมีลูกค้าลงทะเบียนใช้งานแล้วท้ังสิ้น 881,786 ราย ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 76.36  

3) การจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า ระบบแผนท่ีภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หรือ PEA Map 
และบัตรประชาชน Smart Card โดยการค้นหาสถานท่ี/จุดติดต้ังมิเตอร์ผ่าน PEA Map แทนการออกสํารวจจริง รวมถึงค้นหา
หลักฐานทางธุรกรรมของลูกค้าด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 

4) การพัฒนางานระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ One Touch Service (การให้บริการลูกค้าตามคําร้องขอให้แล้ว
เสร็จ ณ จุดเดียว) โดยปรับปรุงระยะเวลาดําเนินงานขอใช้ไฟฟ้า และติดต้ังมิเตอร์จากเดิม 35 วันทําการ เป็น 25 วันปฏิทิน มี
ระบบรับคําร้องผ่านอินเตอร์เน็ต PEA Customer Online Service (COS) ซ่ึงเป็นการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ใช้
บริการได้ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศผ่านเว็บไซต์ www.pea.co.th และสามารถตรวจสอบสถานะคําร้อง และขั้นตอนดําเนินการต่าง 
ๆ ได้ทุกประเภทของคําร้องขอ 

5) บูรณาการงานบริการด้วย Front Manager (FM) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีดูแลลูกค้าในส่วนของ Front Office ให้
ได้รับการบริการท่ีดีท่ีสุด โดยควบคุมดูแลความพร้อมของพนักงานผู้ให้บริการ จัดการแก้ปัญหาของลูกค้าให้ถูกต้องเหมาะสม 
เป็นตัวแทนลูกค้าในการประสานงาน ให้คําแนะนํา ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ลูกค้า ควบคุม ดูแล และอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการลูกค้า รวมถึงประเมินผลการให้บริการและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังส่วนคัดกรองและประชาสัมพันธ์ งานรับชําระ
เงิน งานบริการรับคําร้อง และงานต่อกลับมิเตอร์งดจ่ายไฟ 

6) การพัฒนาบริการด้วยการฝึกอบรมพนักงานซ่ึงจะครอบคลุมการอบรมให้พนักงานมีใจรักในการให้บริการ 
(Service Mind) มีการกําหนดแบบการทักทาย (Service Talk) เพ่ือปลูกฝังให้พนักงงานมีจิตใจและพฤติกรรมของการ
ให้บริการท่ีดี สร้างความประทับใจ และให้ลูกค้าได้รับการบริการท่ีดีจาก PEA 

7) การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้วย Smart Queue & Smile Box โดยระบบ Smart 
Queue จะช่วยในการคัดกรองลูกค้าท่ีมาใช้บริการตามประเภทต่าง ๆ ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในการเลือก
บริการผ่านเคร่ือง Smart Queue เพ่ือรับบัตรคิว ลูกค้าสามารถตรวจสอบคิวได้ผ่านจอแสดงผลและประกาศของ
ประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย รวมท้ังประเมินผลความพึงพอใจผ่าน Smile Box  
 
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า [103-2] [103-3]  

  PEA ให้ความสําคัญอย่างย่ิงในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ 
อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2544 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.2553 ท่ีระบุให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดระบบรักษาความปอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการท่ีอยู่ภายใต้
ความดูแลอย่างเคร่งครัดท้ังในด้านการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 

 นอกจากนี้ PEA ยังกําหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ PEA (Privacy Policy) เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้บริการ (Personal Information) ท่ีติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ PEA อาทิ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึง PEA ได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพ่ือ
กําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและรักษาความลับความปลอดภัยของข้อมูลซ่ึงมีความสําคัญ
อย่างย่ิง PEA ยังจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดทําแผนเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้
ตามปกติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอตามระบบบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 กําหนดให้มีคณะทํางานด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Security) ทําหน้าท่ีพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT) และเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operation Technology: OT) และรายงานต่อ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมถึงจัดทําระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมน่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศภายใต้พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549 โดย
จะมีการทบทวนปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ท้ังนี้จากการดําเนินงานตามมาตรฐาน ข้อกําหนดและ



 

 

ข้อบังคับทางกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2561 PEA ไม่มีข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และการทําข้อมูลลูกค้าสูญหาย [418-1] 
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน [103-2] 

ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน PEA ได้จัดทําคู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ 
PEA ท่ีมีการกําหนดข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดท่ีสําคัญไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ PEA อย่างครบถ้วน ส่งมอบการให้บริการที่ดีมี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยกําหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อร้อง
ขอ การแจ้งเหตุ และการชื่นชม ประกอบด้วย 

1) โทรศัพท์ 1129 PEA Call Center 
2) ส่วนราชการและเอกสาร เช่น ศูนย์ดํารงธรรม สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.1111.go.th)  
3) สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ – วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์www.pea.co.th 
4) การติดต่อโดยตรงท่ีสํานักงาน 
5) PEA Mobile Application  
นอกจากนี้ PEA มีการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (PEA–VOC System) ให้สามารถรับ

เร่ืองร้องเรียน ตอบสนองและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
โดยระบบสารสนเทศน้ีจะส่งต่อข้อร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ท่ัวประเทศ ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียน
ไป จะต้องดําเนินการตอบสนองและแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการของ PEA มีดังนี้ 
1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบช่องทางรับฟังเสียงลูกค้าบันทึกข้อร้องเรียนในระบบสารสนเทศการจัดการข้อร้องเรียน 
2) ระบบจะส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3) เม่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อผู้ร้องเรียนเพ่ือ

ชี้แจงในเบื้องต้น ภายใน 5 วันนับถัดจากวันท่ีรับข้อร้องเรียน ซ่ึงควบคุมโดยหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ และกํากับดูแล
จากรายงานผลการดําเนนิการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

4) เม่ือสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและสามารถยุติเร่ืองแล้ว ดําเนินการชี้แจงและให้ผู้ร้องเรียนลงนามรับทราบใน
แบบฟอร์มการชี้แจง และหากร้องเรียนเป็นหนังสือ ต้องตอบชี้แจงโดยทําหนังสือตอบข้อร้องเรียนภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวันท่ีรับข้อร้องเรียน 

5) เม่ือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ รายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนและบันทึกในระบบ
สารสนเทศ  
 

PEA ได้สํารวจประสิทธิภาพการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนภายใน 30 วัน โดยในปี 2561 พบว่าสามารถตอบสนองได้
ถึงร้อยละ 99.76 ของจํานวนข้อร้องเรียนท้ังหมด นอกจากนี้ PEA ได้ทําการติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าหลังการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน และจัดทํารายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติ วิเคราะห์เร่ืองร้องเรียน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขนําเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป 

การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [103-2] [103-3] 

PEA ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สําหรับข้อมูลท่ัวไปขององค์กร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องการใช้
ไฟฟ้าท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถรับผลตอบรับจากผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 



 

 

 
 

โดยศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) ถือเป็นช่องทางท่ีสําคัญซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังในด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร และครอบคลุมถึงการ
ให้คําปรึกษาและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีช่องทางการให้บริการท้ังรูปแบบช่องทางเสียง 
(Voice Channel) และที่ไม่ใช้เสียง (Non-Voice Channel) เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Self 
Service)  Web Chat  E-mail และการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น นอกจากนี้ PEA มีการนํา
ระบบโต้ตอบอัตโนมัติสําหรับการให้บริการลูกค้า (Chatbot) มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ มีการพัฒนาระบบรองรับการ
ให้บริการในภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษามลายู เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีการให้บริการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และเป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการไปสู่ระดับสากล โดย
ได้เปิดให้บริการในภาษาพม่า และภาษามลายูในบางพ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีจังหวัดตาก จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัด
นราธิวาส  ซ่ึงจากผลประเมินการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล 1129 PEA Call Center พบว่า มีสถิติจํานวนผู้ใช้บริการ
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในปี 2561 ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.94 เป็นผู้ใช้บริการท่ีมีการติดต่อเข้ามาใช้บริการซํ้า สะท้อนให้เห็นว่า
เป็นช่องทางท่ีสําคัญรองรับการให้บริการลูกค้า และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์บริการ
ข้อมูล 1129 PEA Call Center อยู่ในเกณฑ์ระดับดีอยู่ท่ีร้อยละ 95.32  

นอกจากน้ี PEA ได้ทําการประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้าในมิติต่าง ๆ ผ่านโครงการสํารวจเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจําปี 2561 เพ่ือศึกษาความต้องการ และสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
และวางแผนยุทธศาสตร์ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า อันจะส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและความผูกพันท่ีสูงข้ึนโดยในปี 
2561 ได้มีการสํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 7,228 รายใน 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความ
ผูกพัน และภาพลักษณ์องค์กร มีรายละเอียดดังนี้ [102-43] 

1) ผลสํารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และบริการ อยู่ในระดับ 4.47 โดยผลสํารวจแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 

(1) ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ 4.49 
(2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ อยู่ในระดับ 4.47 
(3) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในท่ีทํางาน อยู่ในระดับ 4.56 
(4) ความพึงพอใจต่อความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ อยู่ในระดับ 4.51 
(5) ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 4.37 
(6) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่เทียบ อยู่ในระดับ 4.37 
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(Zero Accident) อาทิ โครงการปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมท้ัง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกกลุ่มทุกหน่วยงาน  โครงการเจ้าหน้าท่ีและช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (Electrical Office Work 
Dispatcher) ท่ีได้รับการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยแผนงานจัดทําระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (มอก.18001) งาน
จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน งานตรวจประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและคนงานงาน การจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญด้าน
ความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มาตรฐาน กฎระเบียบแห่งความปลอดภัยอย่างถูกต้อง  

เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน PEA ใช้กระบวนการด้านอาชีวอ
นามัยเชิงรุก โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มีการควบคุมอันตรายจากสถานประกอบการต่าง ๆ 
พร้อมท้ังตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เช่น การตรวจสารตะกั่วในเลือดของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีกองการพิมพ์ กองมิเตอร์และหม้อแปลง เป็นประจําทุกปี ซ่ึงจากผลการตรวจสุขภาพประจําปีพบว่า
บุคลากร PEA มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดจาก
นิสัยหรือพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต ดังนั้น PEA จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํางาน (Work Station) ให้ถูกหลักการยศาสตร์ 
(Ergonomic) ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายในสถานท่ีทํางานเป็นประจําทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15.00 น. เพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดี
ให้กับบุคลากรในระยะยาว ทําให้ในปี 2561 อัตราความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมของพนักงานลดลงถึงร้อยละ 
86.11 และพบว่าผู้ท่ีได้รับการจัดสถานท่ีทํางานตามหลักยศาสตร์มีระดับอาการปวดจากการทํางานลดลงร้อยละ 7.38 [403-3] 

 

2.3 การดูแลพนักงาน 
PEA ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในหลายด้าน เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการสร้างสรรค์

และนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นกําลังสําคัญของการขับเคลื่อน
องค์กรให้พร้อมต่อการนําองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลจึงเป็นสิ่งสําคัญในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคล่ือน นอกจากนี้ PEA ยังมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน การดูแลเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
บนพ้ืนฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี [103-1] 

การจ้างงาน สวัสดิการ และการลา [103-2] [103-3] 
PEA มีการดําเนินงานในกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง วางตําแหน่ง และรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กร และมีการ

ดําเนินการให้บุคลากรเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นของชุมชนของ
บุคลากรท่ี PEA จ้าง โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

การสรรหา ว่าจ้าง วางตําแหน่ง 

PEA รับข้อมูลแผนอัตรากําลังประจําปี ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง สังกัด จํานวนอัตรา และ
คุณสมบัติเพ่ิมเติมของแต่ละตําแหน่งท่ีจะดําเนินการสรรหาประจําปี จากนั้นจะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาโดย
พิจารณาจากปัจจัยนําเข้าต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครงานผ่านช่องทาง
ท่ีหลากหลาย เพ่ือเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายของ PEA และดําเนินการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครงานขององค์กร 
(http://job.pea.co.th) โดยดําเนินการสอบข้อเขียนตามคุณวุฒิท่ีได้ประกาศไว้ และสอบสัมภาษณ์ผู้ท่ีผ่านการสอบข้อเขียน 
ซ่ึงภายหลังผู้ท่ีผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารายงานตัวตามท่ี PEA กําหนด และจัดทําหลักฐานประกอบการเข้าปฏิบัติงาน
กับ PEA ท้ังนี้ ผู้ท่ีผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงจะเข้าสู่ข้ันตอนการพิจารณาจาก
ผู้บริหารของแต่ละสายงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากผ่านการพิจารณาจะได้รับการบรรจุเป็น
บุคลากรของ PEA โดยสมบูรณ์ 



 

 

การรักษาบุคลากรใหม่ 

PEA ดําเนินการเก็บข้อมูลเช่น ผลการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานใหม่ สถิติการลาออก ทัศนคติ และค่านิยม
ของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น เพ่ือนํามาทบทวน/ออกแบบแนวทางในการรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กร โดยได้ดําเนินการ
วิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการรักษาบุคลากรใหม่ และจัดทําแผนงานท่ีประกอบด้วยโครงการและ/หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรใหม่ท่ีสรรหาได้ มีความพึงพอใจต่อองค์กร จากนั้นจะทําการสื่อสารโครงการและแนวทางให้
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนําไปดําเนินการรักษาบุคลากรใหม่ในหน่วยงานโดยเมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็น
บุคลากรใหม่แล้ว จะมีการแจ้งบุคลากรใหม่ให้ทราบถึงโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรใหม่ ผลตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีจะได้รับ โครงการต่าง ๆ ในองค์กรท่ีมีข้ึน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงความสามารถให้เป็นท่ียอมรับ และจะมี
การดําเนินการตามแผนการออกแบบไว้ในการพัฒนาบุคลากรใหม่ เช่น การสอนงาน (Coaching) การสอนงานโดยปฏิบัติจริง 
(On the Job Training) การแต่งต้ังพ่ีเลี้ยงให้คอยดูแลให้บุคลากรใหม่ทํางานได้ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและปรับตัวเข้ากับชีวิต
ทํางานในองค์กรได้อย่างดี 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากร 

 ในปี 2561 PEA ได้มีการทบทวนกระบวนการช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร จัดทําแผนการดําเนินการปรับปรุง
ระเบียบสิทธิประโยชน์ด้านบุคลากร และสวัสดิการให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมท้ังจัดทําเป็น QR Code 
เพ่ีอความสะดวกต่อการสื่อสารและการใช้งาน รวมถึงการนําผลสํารวจความพึงพอใจด้านสิทธ์ิประโยชน์และสวัสดิการของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันมาทบทวน ปรับปรุง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจากผลการสํารวจพบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
พนักงานในกลุ่ม Generation Y น้อยกว่ากลุ่ม Generation อ่ืน ๆ PEA จึงได้วิเคราะห์แนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจ พบว่า บุคลากรกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มช่วงอายุท่ีพนักงานเริ่มมีบุตร และมีการใช้
สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรมากกว่ากลุ่มอ่ืน จึงได้พิจารณาปรับเพ่ิมสวัสดิการเงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 
และจัดหาสถานท่ีสําหรับเก็บสํารองนมบุตรในสํานักงาน ส่งผลให้ความพึงพอใจด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกลุ่ม 
Generation Y เพ่ิมสูงข้ึน  

PEA ยังให้ความสําคัญกับการให้สิทธิแก่พนักงานในการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรซ่ึงสอดคล้องกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจ (Children’s.Rights.and.Business.Principles).ท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (The.UN.Global.Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)โดยกําหนดให้พนักงานท้ังชาย
และหญิงสามารถใช้สิทธ์ิลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของมารดาท่ีต้ังครรภ์ และให้เด็กได้รับสิทธิในการเลี้ยงดู
จากท้ังบิดาและมารดาอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีการรวมกลุ่มจัดต้ังสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Labor Unity of Provincial Electricity Authority) เพ่ือคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน รวมถึงให้คําปรึกษากับสมาชิกท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นตัวกลางสําหรับการติดตามสภาพการจ้างและสิทธิ
ประโยชน์ เร่ืองราวร้องทุกข์ พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน โดยมีพนักงานท่ีได้รับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนพนักงานท้ังหมด [102-41] 

 โดย PEA จัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในการดูแลบุคลากรท่ีเป็นพนักงานและลูกจ้าง ดังนี้ 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร [401-2] บุคลากร หมายเหตุ พนักงาน ลูกจ้าง 
เงินชดเชยหรือเงินเกษียณอายุ •  เฉพาะพนักงาน เกษียณ /ตาม อัตรา

เงินเดือน 
ค่าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุด •  ตามอัตราเงินเดือน 
เงินกองทุนสงเคราะห์ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก 
ค่าทําศพ •  ตามอัตราเงินเดือน 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ •   
เงินช่วยเหลือบุตร •   
การลาโดยได้รับเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนด •   
การจ่ายเงินสมทบ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ •  เฉพาะพนักงานที่มีการอนุมัติ 



 

 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร [401-2] บุคลากร หมายเหตุ พนักงาน ลูกจ้าง 
ค่าเช่าบ้าน •  ต้องได้รับอนุมัติค่าเช่าบ้าน 
ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน •  เฉพาะพนักงานบางตําแหน่ง 
ค่าอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง •   
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผู้ทํางานกะ •  ตามอัตราเงินเดือน 
ค่าล่วงเวลาและทํางานในวันหยุดของพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน การ
ไฟฟ้า ที่จ่ายไฟจากโรงจักรขนาดเล็ก •  ตามอัตราเงินเดือน 

เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานฮอทไลน์ •  เฉพาะพนักงานช่างฮอทไลน์ 
การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้พนักงานขับรถยนต์โดยสาร หรือรถเทลเลอร์ •   
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานขับรถ •  เฉพาะตําแหน่งพนักงานช่าง 
การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน •   
ค่าพ้ืนที่พิเศษ •  เฉพาะพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุมัติ 
ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง,บิดา-มารดา,คู่สมรส,บุตร) •  ลูกจ้าง (ตนเอง,คู่สมรส-บุตร) 
ค่าเล่าเรียนบุตร •   
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร •  สําหรับพนักงานผู้หญิง 
เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท •  สําหรับพนักงานผู้ชาย 
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือภัยอ่ืนๆ •   
เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของพนักงาน •  ตามอัตราเงินเดือน 
ค่าเส่ียงภัย (ภาคใต้) • • เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
การกู้ยืมเงิน •   
การฌาปนกิจสงเคราะห์ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก 
บริการรถรับ-ส่งพนักงาน • •  
เงินยืมเพ่ือชําระค่าเล่าเรียนบุตร •   
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค • •  
เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ของพนักงานระดับบริหาร •  ตามตําแหน่ง 
รถประจําตําแหน่ง •  ตามตําแหน่ง 
เงินเพ่ิมพิเศษสู้รบ •  เคยได้รับมาก่อนเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ •  เฉพาะตําแหน่ง 
การช่วยเหลือพนักงานที่ต้องคดีอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่ • •  
สิทธิการแต่งเคร่ืองแบบ •   
สิทธิการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ •  ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป 
สิทธิการใช้สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค •   

 

นอกจากนี้ PEA มีการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมบุคลากรด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการในเชิงรุกมากข้ึน ด้วยการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในสํานักงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
5ส. Green Office ตรวจวัดฝุ่นละออง แสงสว่างเป็นประจําอย่างต่อเนื่องเป็นต้น รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้
เพียงพอและทันสมัยย่ิงข้ึน และให้ความรู้กับบุคลากรในด้านความปลอดภัยท่ีครอบคลุมท้ังพนักงานและลูกจ้างท่ัวประเทศ
อย่างต่อเนื่อง มีระบบ CCTV และระบบการตรวจสอบบุคคลภายนอกท่ีเข้าออกสํานักงาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร เป็นต้น อีกท้ังยังเสริมสร้างด้านสุขภาพของบุคลากรเชิงป้องกันเพ่ิมข้ึนให้กับบุคลากรทุกพ้ืนท่ีและทุก
ลักษณะงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจเอกซเรย์ การตรวจสุขภาพประจําปี การตรวจสารตะกั่วในกลุ่มบุคลากรที่มี
ความเสี่ยง เป็นต้น  

 
การไม่เลือกปฏิบัติ [103-2] [103-3] 

PEA ตระหนักถึงความสําคัญของการไม่เลือกปฏิบัติโดยกําหนดให้มีกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง กระบวนการ
ฝึกอบรม การเติบโตในสายอาชีพท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและคัดเลือกผู้ส่ง
มอบท่ีถูกต้องเป็นธรรมโดยเฉพาะการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนตามความจริงเพื่อไม่นําไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดอันส่งผลให้เกิด
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ส่งมอบท่ีเกี่ยวข้องการให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ ต้องรับฟังปัญหาพร้อมแนะนําให้ความช่วยเหลือท้ังก่อนระหว่างและภายหลังการให้บริการคํานึงถึงสุขภาพอาชีวอนามัย



 

 

และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรับฟังทุกข้อร้องเรียนหรือทุกเบาะแสอย่าง
เสมอภาคโปร่งใสและเอาใจใส่รวมท้ังให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและวางแนวทาง ตลอดจนการให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส อีกท้ังยังได้กําหนดคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2560 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเอาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยพนักงานของ PEA ทุกระดับต้องศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถือ
เป็นวินัยในการปฏิบัติงานผู้ฝ่าฝืนหรือละเว้นให้ถือเป็นความผิดทางวินัยและให้ดําเนินการลงโทษตามข้อบังคับท่ีกําหนดไว้ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของ PEA ต้องปฏิบัติและดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพหลักท่ี PEA กําหนดโดยไม่รับเรียกรับให้หรือสัญญาว่าจะให้ของขวัญ การเล้ียงรับรองหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่า
เกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนดหรือแสดงถึงเจตนาท่ีไม่สุจริตและอาจนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ภายในหน่วยงานซ่ึงจากการตรวจสอบการดําเนินงานในปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก
กรณี [406-1] 

วัฒนธรรมและความผูกพันต่อองค์กร 

ในปี 2561 PEA มีคณะกรรมการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ซ่ึงมีผู้บริหารระดับสูง จาก
หลายหน่วยงานมาร่วมกันพิจารณาทบทวนแนวทาง กําหนดกลยุทธ์แผนงาน กิจกรรม/ดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความพึง
พอใจและความผูกพันของบุคลากรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร นอกจากนั้น ยังได้ปรับแนวทางด้วยการให้ผู้บริหารในทุกสายงานเข้ามามีส่วนร่วมกําหนดแผนงานและ
กิจกรรมปี 2561 ท่ีแตกต่างตามแต่ละสายงาน โดยข้ึนกับปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อสายงานนั้น ๆ เพ่ือผลักดันให้การเสริมสร้างเกิด
ประสิทธิผลและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในสายงานได้ดีย่ิงข้ึน 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของ PEA มีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปีเนื่องจาก PEA นําปัจจัยและผลจากการสํารวจความพึง
พอใจและความผูกพันมากําหนดเป็นกลยุทธ์และจัดทําแผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ซ่ึงเป็นแผน
ระยะยาว และแผนประจําปี โดยผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน และผลักดันด้วยการพัฒนาระบบงาน
และสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สอดรับตามความคิดเห็นของบุคลากรของหน่วยงาน มีการสื่อสาร 2 ทิศทางผ่านช่องทางท่ี
หลากหลายเพื่อส่งและรับฟังข้อมูลจากบุคลากร และให้ความสําคัญกับบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ทํางาน รวมถึงมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ว่าการพบพนักงาน กิจกรรมรณรงค์ค่านิยม กิจกรรม
โปร่งใสอย่างย่ังยืน และอ่ืน ๆ ทําให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดศรัทธาและเชื่อม่ันต่อผู้บริหารระดับสูงมากย่ิงข้ึนตลอดจนมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้างความพึงพอใจฯ ทุกไตรมาส จึงทําให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร
มากข้ึน 

โดยในปี 2561  PEA ได้มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ซ่ึงมี
บุคลากรเข้าร่วมตอบแบบสํารวจถึงร้อยละ 98.27 ของจํานวนพนักงานและลูกจ้างท้ังหมด (สํารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2561) 
และการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับพนักงานและลูกจ้าง เพ่ือยืนยันผลสํารวจฯ และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
ความอยู่ดีมีสุข และความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่า ในภาพรวมและแยกรายปัจจัยอยู่ในระดับสูง 
ซ่ึงหากเปรียบเท ียบกับปี 2560 ความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนทุกด้าน แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

ปัจจัย พนักงาน 
(ค่าเฉลี่ย) 

ลูกจ้าง 
(ค่าเฉลี่ย)

บุคลากรภาพรวม 
(เฉลี่ย) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 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 ความพึงพอใจในองค์กร (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 ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) 4.43 4.44 4.34 4.41 4.44 
2.2 ความรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Belonging) 4.52 4.46 4.40 4.51 4.49 
2.3 ความอยากทุ่มเท กาย ใจ ในการทํางาน (Doing the Best) 4.54 4.56 4.42 4.54 4.55 
 

การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ของพนักงาน [103-2] [103-3] 

PEA กําหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทงานทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2553 - 2563 (ทบทวนครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2559) 
เพ่ือขับเคล่ือนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากรให้เป็น “ทุนมนุษย์” ท่ีสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร โดยได้พิจารณาปัจจัยนําเข้าด้านยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และยึดการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD Blueprint) เป็นกรอบในการจัดทํากิจกรรมในการพัฒนา โดยแบ่งการ
พัฒนาออกเป็น 5 มิติ (5 Ps) ประกอบด้วย (1) Professional Development (Technical Competency): การพัฒนา
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ (2) People Management (Leadership & Management Competency): การพัฒนา
บุคลากรให้มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหาร (3) Potential Enhancement (Career Development–
Succession Plan–Talent Management): การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (4) Passion Driven (Quality of Work Life): 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสมดุลท้ัง กาย จิต วิญญาณ และ (5) Planet Concern (CSR และ CG): การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล ซ่ึงการพัฒนาจะครอบคลุมบุคลากรทุกคนในองค์กร อีกท้ังยังปรับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้อยู่ในภาวะท่ีพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation) และการแข่งขันในด้านนวัตกรรมท่ีเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าท่ีมี
ความหลากหลายมากข้ึนและมีการสรุปขีดความสามารถและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับหน่วยงานท่ีผ่านการทบทวนเพื่อกําหนด
รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ท่ีเหมาะสมให้ พนักงานแต่ละสายงาน มีการวิเคราะห์และทบทวนหลักสูตร
ฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของพนักงานตาม Competency Model ท่ีผ่านการทบทวน และดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรมาตรฐาน รวมถึงพิจารณาปัจจัยนําเข้าด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นํามาจัดทําระบบ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ รวมถึงการสํารวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจนการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานของ PEA รับทราบนําไปดําเนินการ และกําหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนา 
พร้อมท้ังให้มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกสายงาน
ตามสมรรถนะ ตามระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของ PEA ท่ีผ่านการทบทวน โดยเป็นการพัฒนาภายใต้ความ
เห็นชอบจากผู้บงัคับบัญชา ซ่ึงใช้ระบบ IT มาช่วยดําเนินการ 
 นอกจากนั้น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ PEA ได้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ และยกระดับมาตรฐานระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร โดยได้ออกแบบระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องตามปัจจัย
นาเข้าท้ังภายในและภายนอกตามหลักสมรรถนะ (Develop Competency-Based HRD) โดยกําหนดให้บุคลากรทุกระดับ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) สมรรถนะทางการบริหาร 
(Managerial Competency : MC) และสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Functional Competency.:.FC) ซ่ึงผลที่ได้จากการ
ประเมินจะนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมตามสมรรถนะที่กําหนด เพ่ือ
ยกระดับความสามารถของพนักงานและองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมีแนวทางในการพัฒนาระบบ 
IT มาช่วยดําเนินการ โดยเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลรูปแบบ 70:20:10 (Learning Model70:20:10) และ
ดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 10015 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ สอดคล้องกับแบบแผนการพัฒนาบุคลากร และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ ความต้องการด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนาทั้งเร่ืองท่ีกําหนดโดยบุคลากรผู้บังคับบัญชา และผู้นําระดับสูงความสามารถพิเศษขององค์กร ความท้าทายเชิง



 

 

ยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กร ท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว การปรับปรุงผลการ
ดําเนินการองค์กร การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การ
มุ่งเน้นลูกค้า การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน และการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร โดยมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
การวิเคราะห์ จัดทําแผนปฏิบัติ และดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาและเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
ภาพรวมระบบการบริหารสมรรถนะ 

 

การเรียนรู้เพ่ือพฒันาสมรรถนะในรปูแบบ 70:20:10 

 
PEA มีการทบทวนกระบวนการ หลักเกณฑ์ในการดําเนินการประเมิน ตลอดจนกําหนดตัววัดประสิทธิภาพเพ่ือเป็น

แนวทางการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาโดยในปี 2561 PEA ได้แยกตามกลุ่มพนักงานเป็น 5 กลุ่
มได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) 2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) 3) ผู้บริหารระดับต้น 
(First Line Management) 4) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 1 (Operation 1) และ 5) กลุ่มปฏิบัติการ 2 (Operation 2) โดยแบ่ง 
หลักสูตรการประเมินตามหลักการท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 

1. การประเมินผลการพัฒนาและการเรียนรู ้ภาพรวมของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นการสํารวจความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการพัฒนาและระบบการเรียนรู ้ ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร การประเมินประสิทธิภาพของ



 

 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาทางตรงท่ีกําหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี ตามแนวทาง Kirk Patrick ท่ีได้รับการ
ยอมรับ แบ่งเป็น 4 ข้ัน ได้แก่  

1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)  
2) การประเมินการเรียนรู้  (Learning Evaluation)  
3) การประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation)  
4) การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร (Results Evaluation) 
2. การประเมินด้วยกิจกรรม (Activity Based)เป็นการกําหนดกิจกรรมประเมินศักยภาพของบุคลากร เพ่ือวัด

ความรู้ความเข้าใจในการทํางานโดยประเมินผ่านกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมการแข่งขันเช่น การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานประจําปี 
2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เช่น การประกวดพนักงานดีเด่น การไฟฟ้าดีเด่น สายงานดีเด่น  
3) กิจกรรมสง่เสริมงานวิชาการและนวัตกรรมเช่น การนาํเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ 
 และการจัดแสดงนวัตกรรม งาน  PEACON and Innovation 
3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินการฝึกอ

บรมรายบุคคล ผลการประเมินการฝึกอบรมรายหลักสูตร และผลการประเมินการฝึกอบรมตามระดับของแนวทางการประเมิน 

นอกจากการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานแล้ว PEA ยังมีการประเมินผลพนักงานเพื่อให้ท้ัง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินทราบผลการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลสําคัญประกอบการพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
เชน่ การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน หรือเคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้รางวัล หรือการให้ผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานยังชี้ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่ต้ังไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นข้อมูลสําคัญในการหาสาเหตุท่ีอาจมาจากท้ังระดับบุคคล เช่น สมรรถนะและความรู้ในงาน หรือระดับองค์กร 
เช่น กระบวนการทํางาน หรือเคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการทํางาน เป็นต้น ซ่ึงในปี 2561 มีจํานวนพนักงานท่ีได้รับการประเมิน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของพนักงานท้ังหมด [404-3] 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ [201-3] [404-2] 

 PEA ดําเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างเป็นองค์รวมก่อนการเกษียณอายุ ท้ังร่างการ จิตใจ และสังคมอย่าง
มีคุณภาพ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีบุคลากรได้รับหลังเกษียณอายุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติ
แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เช่น เงินชดเชยเกษียณอายุ เงินชดเชยวันลาพักผ่อนของท่ีระลึกเม่ือครบเกษียณอายุ และ
วันลาพักผ่อนเม่ือครบเกษียณอายุ เป็นต้น โดย PEA ได้จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กสช.กฟภ.)ข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2539 เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยพนักงานท่ีเป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ3–15ของเงินเดือน และ 
PEA จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ9-11ของเงินเดือนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยสรุปยอดเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 36,288.12 ล้านบาท และในปี 2561 ได้จ่ายเงินให้แก่
พนักงานท่ีเกษียณอายุจํานวน 1,094 คน เป็นเงินจํานวนทั้งสิน 4,154.23 ล้านบาท เพื่อพนักงานที่เกษียณอายุจะได้นํา
เงินดังกล่าวไปใช้ในการดํารงชีวิตหลังเกษียณต่อไป  

นอกจากนี้ยังดําเนินแผนงานเกี่ยวกับการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริหาร
การออมและการลงทุน เพ่ือชีวิตท่ีสุขสบายในวัยเกษียณ ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กทช.กฟภ.) ได้ร่วมกับกองจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในการรณรงค์ส่งเสริมการบริหารเงินของสมาชิกผ่านการออมการ
ลงทุน และให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงินไว้ในระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึงแนวทางการเลือก
รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายในวัยเกษียณในปี 2561 
PEA มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ัวประเทศ ในพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตท้ัง 12 เขตและ
สํานักงานใหญ่ มีสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเข้ารับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 6,128 คน แบ่งเป็นในพ้ืนท่ีของ PEA ในส่วน
ภูมิภาค 5,465 คน และสํานักงานใหญ่ 663 คน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอบรมเครือข่ายผู้ประสานงาน กสช.กฟภ. 
(สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ มีท้ังหมด 692 คน) โครงการอบรมผู้เกษียณอายุในปี 2560-2564 (สมาชิกกองทุนร่วม
โครงการฯ มีท้ังหมด 1,302 คน) โครงการพบปะชี้แจงให้ความรู้สมาชิก กสช.กฟภ. (สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ มีท้ังหมด 
1,738 คน) โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานท่ีมีอายุงานไม่เกิน 6 ปี (สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ มีท้ังหมด 2,396 คน) เป็น
ต้น PEA ยังมีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญให้กับสมาชิก โดยมีการแต่งตั้งผู้



 

 

ประสานงาน กสช.กฟภ. และสร้างเครือข่ายผู้ประสานงาน กสช.กฟภ. ทั่วประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นช่องทางการสื่อสาร เช่น Application PEAFUND, Website หรือ Facebook และส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้เข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน การประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สามารถดําเนินการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 

2.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม [413-1] 
 
  การให้บริการจําหน่ายไฟฟ้าท้ังในด้านการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือขยายโครงข่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องดําเนินการอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน สังคมโดยรอบท่ีอยู่บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินการ ดังนั้น PEA จึงใส่ใจในทุกข้ันตอนการ
ดําเนินงานต้ังแต่ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและโครงข่ายระบบไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้
ความสําคัญกับพนักงานของ PEA ท่ีปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้าให้กับชุมชน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับคนในชุมชนโดยรอบเขต
พ้ืนท่ีดําเนินงาน [103-1] 

PEA ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยกําหนดให้มีกิจกรรมการสานสัมพันธ์กับชุมชนรอบ
พ้ืนท่ีระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า เพ่ือรับฟังปัญหา ความกังวล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนผลกระทบท่ีชุมชนได้รับในเขตพ้ืนท่ีการ
ดําเนินงานขององค์กร ซ่ึงช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลหรือเสียงสะท้อนท่ีสําคัญในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น อันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีติดต้ังในชุมชน อันตราย
จากต้นไม้สูงท่ีมีกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านท่ีอยู่อาศัย อันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัวในพ้ืนท่ีเกิด
เหตุอุทกภัย ความผิดพลาดจากการจดหน่วยค่าไฟฟ้า และการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังใช้กิจกรรมสานสัมพันธ์เป็นช่องทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และทําความเข้าใจถึงการดําเนินงาน
ขององค์กร ท้ังนี้ PEA กําหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานดําเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และรับมือกับปัญหา ผลกระทบที่เกิดข้ึนสืบเนื่อง
จากภัยพิบัติ รวมถึงเฝ้าระวังปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าต่อชุมชนอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมถึงโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือลดความเสี่ยงและความสูญเสียท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สินให้
น้อยท่ีสุด และยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชน ตลอดจนบุคลากรขององค์กร โดยในปี 2561 PEA ได้มีการสาน
สัมพันธ์กับชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 89 ชุมชน ท่ัวประเทศ ผ่านโครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ [103-2] [103-3] 

 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้นําชุมชน และการให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มี
ความปลอดภัยในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ PEA ท่ัวประเทศ ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี 
ซ่ึง PEA ได้จัดทําโครงการนี้ข้ึนคร้ังแรกเมื่อปี 2556 และได้ดําเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 โดย PEA จะคัดเลือก
ชุมชนจากพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยพิจารณาให้ความสําคัญจากความจําเป็นเร่งด่วนของพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 
หรือพ้ืนท่ีท่ีปรากฏเหตุการณ์น้ําท่วมซํ้าบ่อยคร้ัง ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ PEA ท้ัง 12 เขต เขตละ 1 ชุมชน ได้แก่ (1) 
PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (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 
(ภาคใต้) จังหวัดนครเพชรบุรี (11) PEA เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (12) PEA เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 
(คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของหน่วยการดําเนินงานท้ังหมดขององค์กรท่ีดําเนินกิจกรรม/โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 0.39 เม่ือเทียบกับปี 2560) ในปี 2561 PEA ได้จัดสรรงบประมาณโครงการจํานวน 5,260,800 บาท มีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจํานวนท้ังสิ้น 600 คน จาก 15 สถาบัน สถาบันละ 40 คน อาจารย์จากสถาบันการศึกษา จํานวน 360 คน นักเรียน



 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 600 คน พร้อมต้ังจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
ปลอดภัย ถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเพ่ือให้เป็นแห่งศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน จํานวน 12 แห่ง โดยเข้า
ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าชุมชนจํานวนท้ังสิ้น 5,828 ครัวเรือน สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงนักศึกษาและครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  
การเข้าร่วมโครงการ 2557 2558 2559 2560* 2561* 

จํานวนสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ (แห่ง) 308 308 308 15 15 
จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 7,725 7,765 7,700 600 600 
จํานวนครัวเรือนท่ีดําเนินการตรวจสอบ (ครัวเรือน) 309,000 309,750 312,150 17,935 5,828 

หมายเหตุ *โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี (ปี 2557-2559) โดยกําหนดให้ดําเนินการกับสถานศึกษาจํานวน 900 แห่ง 
 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนจํานวนทั้งสิ้น 900,000  ครัวเรือน แต่เม่ือโครงการสิ้นสุดลงเม่ือปี 2559 PEA เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงได้ให้ 
 ดําเนินการต่อเนื่อง แต่เป้าหมายในการดําเนินงานเปลี่ยนไป โดยระบุพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนก่อน จึงทําให้สถิติตั้งแต่ในปี 2560 มีจํานวนลดลง 
 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
 
 โครงการสนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 74 ชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของPEA ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดภัยพิบัติบ่อยคร้ัง เช่น อัคคีภัย และอุทกภัย เป็นต้น รวมท้ังสิ้น 74 ชุมชนท่ัว
ประเทศ และได้จัดสรรงบประมาณชุมชนละ 150,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย พร้อมท้ังการให้บริการด้านไฟฟ้า และการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ อุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกัน 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสวิตช์ไฟฟ้า และระบบการต่อลงดิน จากเจ้าหน้าท่ีชํานาญการเพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

 นอกจากนี้ PEA ยังกําหนดให้มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารหรือการสอบถามขอคําปรึกษาต่าง ๆ ผ่านช่องทางการ
ติดต่อ เช่น สายด่วน 1129 PEA Call Center Facebook PEA Mobile Application และ Website เป็นต้น และยังได้จัดทําสื่อ
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์เร่ืองความปลอดภัย เช่น การก่อสร้าง การตัดกิ่งไม้ การติดต้ังสายสื่อสารหรือ
ป้ายโฆษณาภายนอกอาคารท่ีใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้มักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังจากการ
ปฏิบัติงาน โดยประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอรับความรู้หรือสอบถามเรื่องการใช้ไฟฟ้าท่ีถูกต้องและป้องกันอันตราย
ท่ีเกิดจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี รวมถึงให้เจ้าหน้าท่ีเข้าดําเนินการติดฉนวนครอบสายไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยก่อนดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  
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แนวบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

กระบวนการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างโครงการระบบไฟฟ้าของ PEA 

 
 
 ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีการขยายและปรับปรุงระบบไฟฟ้า PEA จะมีการประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน
โดยรอบ เพ่ือแจ้งข้อมูลและความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการเป็นประจําผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การตั้งป้าย
ชี้แจงระยะเวลาการขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าพ้ืนท่ีโครงการล่วงหน้าตามพ้ืนท่ีเส้นทางการคมนาคม เพ่ือลดปัญหา
การจราจรติดขัด และในกรณีท่ี PEA เข้าไปดําเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวระบบไฟฟ้าในการจําหน่ายไฟฟ้า เช่น แนวใต้
ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ระบบจําหน่ายแรงสูง และระบบจําหน่ายแรงตํ่าเป็นประจําโดยรุกขกรภายใต้โครงการหมอต้นไม้ 
เป็นต้น เพ่ือลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องท่ีมีสาเหตุเกิดจากต้นไม้ ตลอดจนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ (เช่น 
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับเสียง ค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก) รวมท้ังการวัดค่ามลพิษ
ทางนํ้า ตลอดจนกากของเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงานให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และยังกําหนดให้มีมาตรการ
และแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย โดยให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทุกโครงการท่ีมีการดําเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
อาทิ 

 มาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทุกระดับแรงดันไฟฟ้า 
 ข้อกําหนดกรมการบินพาณิชย์ เพ่ือการทาสีหรือติดต้ังอุปกรณ์เตือนแนวสายไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้าง 
 ข้อกําหนดกรมทางหลวง เพ่ือการปักเสาพาดสาย การพิจารณาระยะห่างทางไฟฟ้ากับผิวจราจร รวมถึงการก่อสร้าง

ระบบเคเบิลใต้ดิน 
 ข้อกําหนดค่าระยะห่างระหว่างแนวสายเคเบิลใต้ดินกับสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดระยะห่างในการออกแบบ

และก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน 
 ข้อกําหนดกรมเจ้าท่า เพ่ือการขออนุญาตวางแนวสายติดต้ังทุ่นและป้ายเตือน สําหรับระบบเคเบิลใต้น้ํา 

รายงานผลการดําเนินงานเสนอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สงักัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 



 

 

 มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเตือนในการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหล่ทาง เพ่ือแจ้งเตือนและป้องกันอันตรายจากผู้สัญจรผ่าน
เส้นทางท่ีมีการซ่อมบํารุง การสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์จากป้ายเตือนตามแบบมาตรฐาน เช่น ป้ายเตือนอันตรายจาก
ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงตํ่า ป้ายระวังสายไฟแรงสูง เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากการตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 PEA ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้า โดยผลการตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดทุกประเด็น (อาทิ การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง การตรวจสอบระดับเสียง การตรวจวัดค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก มลพิษทาง
น้ํา และกากของเสีย) รวมถึงไม่พบโทษปรับท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม (Compliance – 
Environmental) [307-1] 
 

3.2 การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดําเนินงาน 
 PEA เล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รุนแรงในปัจจุบัน ท่ีมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบกะทันหัน ดังนั้น PEA จึงได้กําหนดแนวทางการ
ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานหลักขององค์กรโดยเร่ิมจากการใช้
ทรัพยากรอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพสูงสุด การดําเนินงานตามหลักกฎหมาย ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) เป็นต้น พร้อมท้ังกําหนดแนวทาง มาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญดังนี้ 
[103-1] [103-2] [102-11] 

− การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก [103-2] [103-3]  
PEA ได้กําหนดนโยบายการประหยัดพลังงานขององค์กร และได้แต่งต้ังคณะทํางานดูแล

รับผิดชอบการประหยัดพลังงานเพ่ือกําหนดแผนงาน มาตรการ และเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
น้ํามันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการลดใช้พลังงานลงร้อยละ 10 ต่อปี โดยในปี 2561 PEA 
ได้มีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับปรุงอาคารสํานักงานการ
ไฟฟ้า 4 แห่งได้แก่ สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดนครปฐม สํานักงาน PEA จังหวัดชลบุรี สํานักงาน PEA 
จังหวัดปทุมธานี และสํานักงาน PEA สาขาอําเภอหนองหญ้าไซ เพ่ือรองรับอาคารเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design: 
LEED) โดยสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building council: USGBC) โดยเกณฑ์ท่ี
นํามาใช้ในการประเมินอาคารสํานักงานของ PEA คือ เกณฑ์สําหรับประเมินการดําเนินงานและบํารุงรักษา
อาคารเก่า (LEED for Existing Building Operations and Maintenances: LEED EBOM)  ซ่ึงจะ
ประเมินในส่วนกายภาพของอาคาร และการบริหารจัดการอาคาร อาทิ การติดต้ังระบบจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ 
การจัดการพ้ืนท่ีภายนอกอาคารและสนามหญ้าเพ่ือลดมลพิษทางอากาศและเสียง การเปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็น



 

 

รุ่นประหยัดน้ํา การจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะ การทาสีภายนอกหลังคาด้วยสารเคลือบผิวท่ี
สะท้อนรังสีอาทิตย์สูง การจัดการพลังงานเพ่ือจัดการและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร 
รวมท้ังได้เตรียมการสําหรับการวัดประสิทธิภาพของอาคาร (Performance Period)  ในส่วนของการใช้
พลังงาน การใช้น้ํา และการจัดการอาคารด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งประเมินข้ันต้นให้แก่ USGBC ผ่านระบบ 
LEED Online ซ่ึงในปี 2561 สํานักงาน PEA เขต 3 จังหวัดนครปฐม ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียวตาม
มาตรฐาน LEED จากสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council (USGBC) 
และ Green Business Certification, Inc. (GBCI) ในระดับเงิน (Silver) ท่ี 56 คะแนน  

นอกจากน้ัน PEA ได้ประกาศนโยบายสํานักงานสีเขียว ในปี 2560 และได้ขยายผลการดําเนิน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงาน Smart 
- Green Office เพ่ือควบคุมและประเมินการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซ่ึงทําให้การดําเนินงาน
เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยมีเป้าหมาย คือ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน้ํา การใช้ซํ้า 
(Reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycler) การลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอันตรายภายใน
สํานักงาน และการดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ อาทิ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังการพิจารณาจัดซ้ือวัสดุท่ี
ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดเป้าหมายขยายขอบเขตการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสํานักงานสีเขียว ท่ัวท้ังองค์กร ครบท้ัง 74 จังหวัด 
และในปี 2561 PEA ได้ยกระดับสํานักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากย่ิงข้ึน พร้อมท้ังได้ขยายผลการ
ดําเนินงานสู่สํานักงานท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือกกระจก (Green House 
Gases: GHG) ในทุกภาคส่วน และได้ส่งสํานักงานเข้าร่วมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
จํานวน 30 แห่ง เพ่ือให้สํานักงานของ PEA มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสามารถดําเนินโครงการ
ได้อย่างย่ังยืน พร้อมท้ังได้จัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของการดําเนินงานโครงการสํานักงานสี
เขียวรวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือก
บุคลากรจากสํานักงานท่ีมีประสบการณ์และเคยเข้าร่วมโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้/ให้คําแนะนํา และเป็นผู้ตรวจประเมินสํานักงาน PEA ก่อนท่ีจะเข้ารับการตรวจประเมินเพ่ือ
รับรองตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

PEA ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรด้วยระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย อาทิ 
การจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และกระดาษ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมา
คํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco 
Efficiency) ของ PEA รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดทํามาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2561 PEA ได้ริเร่ิมโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ PEA 
ซ่ึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะท่ี 1 ปี 2561 พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมการศึกษาและ
กําหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเร่ืองประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพ่ือสะท้อนไปสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Sustainable Development) ตามมาตรฐาน ISO 14045 โดยมีปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
การดําเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจประกอบด้วยหลักการสําคัญ 7 ประการ ได้แก่ ลดการใช้ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบในการผลิตและการบริการ ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ ลดการระบายสารพิษออก
สู่สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพ่ิมอายุ
ของผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ โดยครอบคลุม
ขอบเขตการศึกษาและประเมินในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า การจัดส่งไฟฟ้า และการจําหน่ายไฟฟ้าของ PEA 
และได้กําหนดแผนงานรองรับระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เพ่ือให้การดําเนินงานของ PEA ในการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
เกิดความย่ังยืน 

 



 

 

 
ขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การให้บริการไฟฟ้าของ PEA 

 
โดย PEA ทําการรวบรวมข้อมูลปีฐาน (Base Year) เพ่ือใช้เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบผลการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในการดําเนินกิจการของ PEA โดยกําหนดปี 2560 เป็นปีฐาน 
เนื่องจากเป็นปีท่ีเร่ิมมีการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของ PEA โดยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเก็บรวบรวมประกอบด้วย 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสํานักงานทุกแห่งของ PEA ท่ัวประเทศ 
2. ปริมาณการใช้น้ําประปาในสํานักงานทุกแห่งของ PEA ท่ัวประเทศ 
3. ปริมาณการใช้สาร SF6 (Sulphur Hexafluoride) ในระบบสวิตช์เกียร์ของ PEA 
4. ปริมาณการใช้น้ํามันหม้อแปลง 
5. ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงขององค์กรและการผลิตไฟฟ้า 
6. ปริมาณการใช้กระดาษ A4 และกระดาษความร้อน (Thermal Paper) 
7. ปริมาณวัสดุหรืออะไหล่ต่าง ๆ ในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาสถานไีฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 
8. ปริมาณการใช้สารทําความเย็นในสํานักงานทุกแห่งของ PEA ท่ัวประเทศ 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการให้บริการไฟฟ้าขององค์กร PEA ได้พิจารณา
กําหนดให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Change) สําหรับตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Indicator) เนื่องจากเป็นผลกระทบท่ีท่ัวโลกและประเทศไทยให้ความสําคัญในปัจจุบัน 
และ กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Earnings Before Interest Tax 
Depreciation and Amortization: EBITDA) ในหน่วยล้านบาท สําหรับตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Indicator) เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดท่ีบ่งชี้สมรรถนะในการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยคํานวณ
อ้างอิงจาก 

 
 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ = มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Product or service value)          
            (Eco-Efficiency)                         ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental influence) 
 
ท่ีมา: WBCSD (2000). Measuring eco-efficiency: a guide to reporting company performance. World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
 

ท้ังนี้จากการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของปี 2561 พบว่า ค่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ มีค่าเท่ากับ 169,986 บาท/ตันคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (EBITDA จํานวน 
38,078.16 ล้านบาท, ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่รวมการสูญเสียของไฟฟ้า จํานวน 
224,007.62 ตันคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) หรือประเมินได้ว่า การสร้าง EBITDA จํานวน 



 

 

169,986 บาท ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จํานวน 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซ่ึงพิจารณาเฉพาะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของ PEA 
(ไม่รวมภาระสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าท่ีซ้ือจาก PEA และ VSPP และไม่รวมการสูญเสียไฟฟ้า) อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของ PEA ต่อหน่วยไฟฟ้าท่ี
จําหน่าย (โดยไม่รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยไฟฟ้าท่ีสูญเสีย) พบว่า มีค่าเท่ากับ 
1697.99 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อไฟฟ้าท่ีจําหน่าย 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง 

นอกจากนี้ PEA ยังได้กําหนดแผนการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท้ังภายในและภายนอกองค์กรตามหลักการของ The Greenhouse Gas Protocol (2004) โดย
แต่งต้ังคณะทํางานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีได้ดําเนินการในปี 2561 จํานวนท้ังสิ้น 15 โครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
o การสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภายในองค์กร)  

 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ  
 โครงการจัดซ้ือหลอดพลังงาน LED และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังในอาคาร  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงจักรดีเซล  
 การจัดประชุมด้วย VDO Conference 

o การสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภายนอกองค์กร)  
 โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า  
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา  
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 โครงการให้บริการท่ีปรึกษาด้านการจัดการพลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม  
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลบึงกาฬ  
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราช  
 โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของกรมศุลกากร  
 การสนับสนุนการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)  
 การรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย (Rooftop)  
 โครงการ PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย  
 โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน 

− การลดปริมาณการใช้กระดาษ 
  PEA ได้มีมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของกระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบไฟฟ้า (Grid) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการทรัพย์สินและการบริหารโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริการลูกค้า (Customer) 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์การบริการท่ีทันสมัย โดยการบูรณาการข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือให้บริการลูกค้าเชิงรุก ด้านการดําเนินงานขององค์กร (Enterprise) เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยการมีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมถึง
เพ่ิมความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน เน้นการเชื่อมโยงของระบบและข้อมูล ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนําไปสู่การเกิดนวัตกรรม และสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แก่พนักงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของ PEA ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานท้ังองค์กร โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ความ
เชื่อมโยงของระบบและข้อมูลเพ่ิมเติมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT โดยมุ่งเน้น
มาตรฐานสากล และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ซ่ึงยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ด้านนี้นอกจากจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้ว ยังมี



 

 

บทบาทสําคัญในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษขององค์กร โดยในปี 2561 PEA ได้พัฒนาระบบ
สําหรับใช้งานท่ีสําคัญ ได้แก่ 
o ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System: PLMS) ใช้บริหารจัดการ

ประชุมด้วย QR Code ในการลงทะเบียนเพ่ือแสดงตัวผู้เข้าร่วมการประชุม โดยสามารถตรวจสอบ
และสรุปจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมแบบตามเวลาจริง (Real Time) ได้ และดึงข้อมูล (Download) 
เอกสารบน Smart Device แทนการใช้กระดาษ โดยสามารถตรวจสอบ และติดตามรายงานสรุปผล
การประชุมแบบออนไลน์ รวมถึงดูรายละเอียดการประชุม วาระ และเอกสารก่อนหรือหลังประชุมได้ 
ซ่ึงทาให้ เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการทางานและการจัดประชุม 

o ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) แทนการพิมพ์เป็นกระดาษ ซ่ึงพนักงานสามารถเข้าดูส
ลิปเงินเดือนได้ผ่านระบบ E-mail ขององค์กร 

o ระบบหนังสือค้ําประกันรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Letter of Guarantee: e-LG) 
เป็นระบบงานช่วยปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขปัญหาในกระบวนงานการวางค้ําประกันการใช้
ไฟฟ้าสําหรับสัญญาค้ําประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee: LG) ช่วยลดข้ันตอน
ระยะเวลาการให้บริการลดปัญหาเอกสารสูญหาย ชํารุด ข้อมูลผิดพลาด และการปลอมแปลงเอกสาร 
รวมถึงสามารถค้นหาเอกสารเพ่ือติดตามหนังสือสัญญาค้ําประกันได้อย่างรวดเร็ว 

o การใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (M-Vara) ในการประชุมคณะกรรมการของ PEA เพ่ือลดการใช้
กระดาษ  

o การส่ือสารกับบุคลากรผ่านระบบ Video Conference เพ่ือให้เข้าถึงบุคลากรในทุกพ้ืนท่ีได้อย่าง
สะดวก 

ท้ังนี้เพ่ือลดการใช้กระดาษและดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ท่ีกําหนดให้ PEA ลดปริมาณการใช้กระดาษซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้
นวัตกรรมหรือระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อมูลสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน โดยในปี 
2561 PEA มีปริมาณการใช้กระดาษท้ังหมด จํานวน 514.85 ตัน/ปี ซ่ึงคิดเป็นปริมาณกระดาษท่ีมีการใช้
ลดลง จํานวน 159.06 ตัน/ปี เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 
 

− การประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 PEA มีแนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ด้วยตนเอง 

(ISO 26000 in Processes Self-Assessment Manual) หรือ คู่มือ ISPA ซ่ึงได้กําหนดหัวข้อด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังส่วนกลาง และภูมิภาค นําไปประเมิน และพัฒนาระบบการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Appraisal: SEPA) ในหลักการ ADLI ท่ีสะท้อนถึงแนวทาง (Approach–A) การถ่ายทอด
เพ่ือนําไปปฏิบัติ (Deployment–D) การเรียนรู้ (Learning–L) และการบูรณาการ (Integration–I) 
ต่อเนื่องกันเป็นวงจรคุณภาพ อันเป็นการยกระดับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม
มาตรฐาน ISO 26000 ท่ีอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานประจํา (CSR in Process) ของ PEA สู่ความย่ังยืนได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม กําหนดให้จัดทํามาตรการ และแผนบริหารจัดการ เพ่ือลดการ
ใช้ ไฟฟ้า น้ํามัน กระดาษ และทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืน ๆ เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ ท้ังนี้ได้มอบหมายให้สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํากระบวนการ
ดังกล่าว 

 
3.3 การบริหารจัดการกากของเสีย และของเสียอันตราย 
PEA ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการกากของเสีย และขยะอันตรายท้ังในส่วนของระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า 

และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลภายในอาคารสํานักงาน เนื่องจากกากของเสีย และขยะอันตรายส่วนใหญ่มาจากส่วนของ
ระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงอาจจะเกิดกรณีการรั่วไหลของสารพิษ หรือมีการกําจัดท่ีไม่ถูกต้อง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ และความปลอดภัยของคนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีดําเนินงาน ดังนั้น PEA จึงได้กําหนดแนวบริหารจัดการกับอุปกรณ์



 

 

ระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า และกากของเสียท่ีอยู่ในอาคารสํานักงาน ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ [103-1]  

- การบริหารจัดการกากของเสีย และขยะอันตรายในระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า [103-2] [103-3] 
PEA ได้กําหนดให้มีการประเมิน ตรวจสอบและคัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีสภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนด

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งออกเป็น 
o วัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถซ่อมแซมได้ อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่ึงจะนํามาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน เพ่ือนํากลับมาใช้งานใหม่  
o วัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเศษวัสดุ อาทิ แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้า ขดลวดทองแดงภายในหม้อแปลงไฟฟ้า 

เศษสายไฟที่ร้ือถอนจากระบบจําหน่าย จะถูกดําเนินการจําหน่ายให้ผู้รับซ้ือจากภายนอก หรือจัดหาผู้รับหรือ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี 

o วัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถแยกส่วน และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ อาทิ บุชชิ่งแรงสูงและแรงตํ่าของหม้อแปลง
ไฟฟ้า จะถูกนําไปเป็นอะไหล่ทดแทนสํารอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน
กําหนด และสภาพทางกายภาพไม่มีการชํารุด ก็จะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่หากมีอายุการใช้งานเกินกําหนดหรือ
สภาพทางกายภาพชํารุด ก็จะถูกนําไปจําหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ อาทิ ใช้ในไร่สวน ทํา
สะพาน รับสายแรงต่ํา หรือนําไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น นําไปทําเป็น ฝาย และปะการัง
เทียม เป็นต้น 
และกําหนดให้มีแผนการดําเนินงานซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ประจําปี เพ่ือให้ยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนาน

ข้ึน อาทิ การทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลูกถ้วยไฟฟ้า (Insulator) สําหรับพ้ืนท่ีริมทะเลหรือพ้ืนท่ีท่ีไอเกลือเข้มข้น และ
พ้ืนท่ีท่ีมีฝุ่นละอองในอากาศหนาแน่น เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และการจัดทําฐานข้อมูลดัชนีวัดสุขภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 
อุปกรณ์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ (Recloser) สําหรับวางแผนการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ก่อนท่ีจะชํารุด ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณของ
เสียอันเนื่องจากอุปกรณ์ท่ีเสียหายลงได้ อีกท้ังในปี 2561 PEA ได้กําหนดให้มีการนําน้ํามันหม้อแปลงมาใช้ซํ้า ซ่ึงมาจาก
กระบวนการซ่อมบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ท่ีได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีฉนวนน้ํามันหม้อแปลงเสื่อมสภาพ มีค่าความเป็น
ฉนวนทางไฟฟ้าลดลง โดยจะนําน้ํามันหม้อแปลงท่ีเสื่อมสภาพไปผ่านกระบวนการกรองด้วยการให้ความร้อน (Heat) และดูด
ความชื้นซํ้า ๆ จนกระท่ังค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าของน้ํามันหม้อแปลงได้มาตรฐาน แล้วจึงนํากลับไปบรรจุในหม้อแปลง
ไฟฟ้าต่อไป สําหรับหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีชํารุดซ่ึงฉนวนน้ํามันหม้อแปลงจะมีเขม่า หมดสภาพ ไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้ใหม่ 
PEA จะรวบรวมส่งให้กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต (กผภ.) เพ่ือนําไปทําแบบหล่อเสาคอนกรีตในการผลิตเสาไฟฟ้าต่อไป  

- การบริหารจัดการกากของเสีย และขยะอันตรายในอาคารสํานักงาน 
ในปี 2561 PEA ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ตามข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(SubPAC) ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมหรือระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการลดการใช้กระดาษ
ในการดําเนินงานขององค์กร และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้กระดาษ 2 หน้า สําหรับกระดาษท่ีมีการใช้ 2 หน้าแล้วจะถูกนําส่ง
ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อเป็นกระดาษหน้าท่ี 3 ให้ผู้พิการทางสายตา ในส่วนขยะท่ัวไป PEA กําหนดให้
มีการคัดแยกขยะตามประเภทท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาทิ ขยะเปียก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยจะมี
การแยกขยะติดเชื้อท่ีเกิดจากสถานพยาบาลในอาคารสํานักงานใหญ่และสํานักงานเขตออกจากขยะท่ัวไป เพ่ือส่งไปกําจัดอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทเอกชนท่ีได้รับมอบหมาย  

นอกจากนี้ PEA กําหนดให้กองหม้อแปลง มีหน้าท่ีในการวิเคราะห์ และวางแผนบริการจัดการจัดหาและบํารุงรักษา
หม้อแปลงระบบจําหน่ายให้เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมท้ังทดสอบหม้อแปลงระบบจําหน่ายและออกใบรับรองผล จัดทํา
แนวทางการนําน้ํามันหม้อแปลงเก่าใช้งานแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลดการนําเข้าวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษ ควบคุมการปล่อยกากของเสียอันตรายออกสู่
ภายนอกท่ีอาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมรอบพ้ืนท่ีของ PEA ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับน้ํามันหม้อแปลงเม่ือเบิกน้ํามันหม้อแปลงออกจากคลังพัสดุเพ่ือนําไป
บํารุงรักษาตรวจเติมหรือถ่ายเปลี่ยนน้ํามันต้องดําเนินการรวบรวมน้ํามันหม้อแปลงเก่านํามาส่งคืนหน่วยงานท่ีรับมอบหมายให้
รับคืน เพ่ือรวบรวมนําไปผ่านกระบวนการกรองนํ้ามันหม้อแปลงเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ต่อไป 

2. การขนส่งเคล่ือนย้ายน้ํามันหม้อแปลงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ควรให้ถังน้ํามันเกิดการกระแทกเป็น
รอยบุบ ต้องมีการยึดโยงให้ม่ันคงมีการตรวจสอบสภาพฝาปิดและการรั่วซึมก่อนการขนส่ง 

3. การเปิดฝาถังน้ํามันหม้อแปลงและการใช้งานนํ้ามันหม้อแปลงผู้ปฏิบัติควรปฏิบัติตามคู่มือคําแนะนําด้านความ
ปลอดภัย MATERIAL SAFETY DATA SHEET ของผลิตภัณฑ์ PTT HIVOLT PLUS 



 

 

4. ผู้ปฏิบัติงานกับน้ํามันหม้อแปลงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมีท่ีทําจาก PVC 
หรือไนไตรด์ แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้างและเสื้อผ้าท่ีปกป้องแขนขาและร่างกายจากการสัมผัส 

5. ผู้ปฏิบัติงานกับน้ํามันหม้อแปลงต้องมีความระมัดระวังไม่ให้น้ํามันหม้อแปลงมีการร่ัวไหลปนเปื้อนสู่ดินและแหล่ง
น้ํา ถ้ามีการร่ัวไหลต้องปฏิบัติตามคําแนะนําด้านความปลอดภัยข้อ 6 มาตรการจัดการเม่ือเกิดการรั่วไหลกําหนดอยู่ใน 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

6. น้ํามันหม้อแปลงเก่าท่ีถ่ายออกจากหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับไม่ให้ร่ัวไหล
ปนเปื้อนสู้พ้ืนดินและแหล่งน้ํา ควรเป็นภาชนะท่ีแห้งสะอาด กรณีท่ีผิวภายในภาชนะมีน้ํามันต้องเป็นน้ํามันประเภทเดียวกัน 
วัสดุท่ีใช้ทําภาชนะต้องเป็น Carbon Steel Stainless Steel โพลีเอทิลีน โพลีเอสเตอร์ และเทฟรอน 

7. ในการนําน้ํามันหม้อแปลงเก่ากลับมาส่งคืน การขนส่งต้องบรรจุใส่ถัวน้ํามันหม้อแปลงท่ีจัดเตรียมไปหรือถังน้ํามัน
ใหม่ท่ีใช้น้ํามันหมดแล้ว ต้องระมัดระวังเรืองคงความสะอาดและการรั่วไหลการบรรจุต้องไม่หกหล่น เนื่องจากน้ํามันหม้อแปลง
เก่าใช้งานแล้วถือเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องควบคุมตามกฎหมายกําหนด 

8. หน่วยงานท่ีรับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรวบรวมรับคืนน้ํามันหม้อแปลงเก่าใช้แล้ว ควบคุมจํานวนถึงและปริมาณ
น้ํามันในถังเป็นลิตร ด้วยสมุดลงบันทึกระบุสภาพสีแต่ละถัง ผู้ส่งคืนควรเป็นคนเดียวกับผู้เบิกไปใช้งาน และผู้รับคืนระบุชื่อ
ตําแหน่งให้ชัดเจนเพื่อรวบรวมนําผ่านกระบวนการกรองนํามันเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 

9. สถานท่ีจัดเก็บรวบรวมนํ้ามันหม้อแปลงเก่าเพ่ือการนํากลับมาใช้ใหม่ควรเก็บในท่ีเย็นอุณหภูมิบรรยากาศ อากาศ
ถ่ายเทได้ดีและแยกห่างจากสารเคมีอ่ืน ไม่จัดเก็บไว้ใกล้กับเปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและแหล่งกําเนิดประกายไฟต่าง ๆ 

10. หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับคืน จัดเก็บน้ํามันหม้อแปลงเก่า เพ่ือนําไปผ่านกระบวนการกรองนํา
กลับมาใช้ใหม่ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดโฟมหรือผงเคมีแห้งไว้ในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

11.  หน่วยงานผู้รับคืนเม่ือรวบรวมน้ํามันหม้อแปลงเก่าได้ประมาณ 10-20 ถัง หรือประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ลิตร 
ในช่วงดําเนินการเริ่มต้นควรมีการสุ่มจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันจากทุกถัง ถังละประมาณ 20 มิลลิลิตร เพ่ือนําตัวอย่างมาตรวจสอบ
ความเข้มข้นของสาร PCB ซ่ึงต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้ชุดทดสอบ
ภาคสนาม Field Test kit for PCB screening  

12. เม่ือรวบรวมน้ํามันหม้อแปลงเก่าได้ประมาณ 25 ถัง หรือประมาณ 5,000 ลิตร หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้จัดเก็บน้ํามันหม้อแปลงเก่า เพ่ือนําไปผ่านกระบวนการกรองนํากลับมาใช้ใหม่ควรเร่ิมดําเนินการกรองน้ํามันโดยสามารถ
พิจารณาทางเลือกได้ 3 แนวทาง ดังนี้ 

 1) ดําเนินการกรองน้ํามันหม้อแปลงโดยใช้เคร่ืองกรองน้ํามันหม้อแปลงของ PEA ท่ีมีอยู่ 
 2) จ้างผู้รับจ้างกรองน้ํามันหม้อแปลงจากผู้มีอาชีพกรองนํ้ามันหม้อแปลง 
 3) แจ้งกองหม้อแปลง (กมป.) ดําเนินการ 
13. ก่อนกรองน้ํามันหม้อแปลงต้องเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1) ทดสอบค่าความเป็นฉนวน (Breakdown Voltage) ตามมาตรฐาน ASTM D1816, IEC156 
 2) ทดสอบความชื้นในน้ํามันหม้อแปลง (Water Content) 
 3) ทดสอยความสูญเสียทางฉนวนขิงน้ํามันหม้อแปลง (Dissipation Power Factor) เนื่องจากมีการ

ละลายปนเปื้อนของสารต่าง ๆ ในน้ํามันเช่น ปริมาณทองแดงกรด เปอร์ออกไซด์  
 หลังการกรองน้ํามันหม้อแปลงต้องเก็บตัวอย่างน้ํามันเพ่ือทดสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกันท้ัง 3 ข้อเพ่ือ

เปรียบเทียบและค่าต้องได้ตามมาตรฐาน 
 1) ทดสอบค่าความเป็นฉนวน (Breakdown Voltage) ตามมาตรฐาน ASTM D1816, IEC156 ค่าไม่ควร

ตํ่ากว่า 30 กิโลโวลต์ 
 2) ทดสอบความชื้นในน้ํามันหม้อแปลง (Water Content) ค่าไม่ควรเกิน 35 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (PPM) 
 3) ทดสอยความสูญเสียทางฉนวนขิงน้ํามันหม้อแปลง (Dissipation Power Factor) เนื่องจากมีการ

ละลายปนเปื้อนของสารต่าง ๆ ในน้ํามันเช่น ปริมาณทองแดงกรด เปอร์ออกไซด์ ค่าได้ตามมาตรฐาน ASTM D924-99e1 
14. น้ํามันหม้อแปลงเก่าท่ีเสื่อมสภาพมากไม่คุ้มค่ากับการกรองนํากลับมาใช้ใหม่ เป็นของเสียอันตรายท่ีต้องควบคุม

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน คัดแยกจัดเก็บไว้ต่างหากแยกออกจากน้ํามันปกติ สามารถนําไปแปลง
สภาพใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนในอุตสาหกรรมได้ควรรวบรวมไว้จําหน่ายให้กับผู้รับซ้ือน้ํามันเก่าท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

จากการดําเนินการในปี 2561 พบว่า PEA สามารถรวบรวมน้ํามันหม้อแปลงเก่าและนําไปใช้งานใหม่ตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ จํานวน 34,000 ลิตร คิดเป็นร้อย 170 ของค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 



 

 

 
3.4 การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 PEA ยังให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน โดยในปี 2561 ได้มีการดําเนินโครงการท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 

− โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน  
  โดยการพัฒนาชุมชนต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน เพ่ิมรายได้ให้ชุมชน และเป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน 
โดยในปี 2561 ได้ดําเนินโครงการจํานวน 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพ่ึงพาตนเองบ้านหนองสะโน      
จ.นครพนม วิสาหกิจชุมชนดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่ และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทอง จ.ชลบุรี 
 

− โครงการคนพันธ์ุ PEA ฟ้ืนฟูทะเลไทย กิจกรรมการวางปะการังเทียม  
  PEA มีแนวคิดในการนําวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ ท่ีมาจากกระบวนการบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า เช่น ลูกถ้วย เสาไฟฟ้า สเปเซอร์และซากรถบรรทุก เป็นต้น ไปจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการนําวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นไปจัดทําเป็นปะการังเทียม โดยรวมใส่กล่องเกเบี้ยน 
(Gabion) แล้วนําไปวางตามพิกัดท่ีกําหนดไว้ บริเวณพ้ืนท่ีแหลมตาชี (ปากอ่าวปัตตานี) อําเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี ห่างจากชายฝั่ง 6 ไมล์ทะเล เป้าหมายจํานวน 1,050 ตัน ซ่ึงจากการวางปะการังเทียมท่ีมี
ลักษณะเป็นร่อง เป็นชั้นทําให้เกิดบ้านปลา อันเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ช่วยให้สัตว์น้ํามีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึนฟ้ืนฟูผลผลิตทางการประมงและระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง ตลอดจนเพ่ือให้ชาวประมงท้องถ่ิน
ได้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มข้ึนมีอาชีพทากินเลี้ยงตนเองได้อย่างย่ังยืน  

− PEA รักษ์น้ํา สร้างฝาย  
  ในกระบวนการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า และการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าของ PEA ทําให้เกิด
วัสดุชํารุดหรือเสื่อมสภาพจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตจํานวนมาก อาทิ เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัด แรง (คอน) PEA 
จึงได้นําวัสดุเหล่านี้มาใช้สร้างเป็นฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและ
เกษตรกรรม อีกท้ังเป็นการบรรเทาภัยแล้งและป้องกันน้ําท่วมฉับพลันในพ้ืนท่ีชุมชนใกล้แหล่งน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 

 ระดับนานาชาติ 
o รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติจํานวน 4 ผลงาน 5 รางวัล งาน 46 th International Exhibition of 

Invention Geneva  ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
o รางวัลรางวลั The Asset Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards 2018 

ประเภท Best Cash Management Solution Thailand จัดโดยนิตยสาร The Asset ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 ระดับประเทศ 

o รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2561 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จาํนวน 
7 รางวัล 
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทผู้นําองค์กรดีเด่น   
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม  
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR)   
 รางวัลรัฐวิสาหกจิดีเด่น  ประเภทความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเภทเชิดชูเกียรติ  
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (รางวัลชมเชย) ประเภทนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์  
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (รางวัลชมเชย) ประเภทนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม  
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น  

o รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” คร้ังท่ี 38 ประจําปี 2561 ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

o รางวัลรายงานความย่ังยืนดีเด่น ประจําปี 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน์ 

o รางวัลชมเชย โครงการกระบวนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือปฏิบัติงานในระบบจําหน่าย โดยไม่
ดับกระแสไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ  ในการประกวดโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประจําปี 2561 โดยสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบนัเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

o รางวัลพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจําปี 2561 
ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 166 แห่ง จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

o รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจําปี 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

o โล่ประกาศเกียรติคุณ  กิจกรรมการรณรงคล์ดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจําปี 2561 (Zero 
Accident Campaign 2018)  ระดับแพลทินั่ม ระดับเงิน และระดับทองแดง รวมท้ังหมดจาํนวน 39 รางวัล 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมการทํางาน 

o โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จํานวน 7 รางวัล จากสํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)  
 



 

 

แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืนของ PEA  ประจําปี 2561 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง 
 
1. ความเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

O หน่วยงานกํากับดูแล 
O ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ     
O ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ       
O ชุมชนรอบพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
O สถาบันการศึกษา  
O ประชาชนท่ัวไป 
O สื่อมวลชน   
O พนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  
O อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ …………………………………………...) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานความย่ังยืนฉบับนี้ 
O เพ่ือทําความรู้จักกับ PEA 
O เพ่ือการศึกษาและวิจัย 
O เพ่ือเตรียมจัดทํารายงานของตนเอง   
O อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ ………………………………………………………………….) 
 

3. ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของรายงานความย่ังยืนฉบับนี้ 
 3.1 เนื้อหารายงาน 

 ท่านเข้าใจประเด็นด้านความย่ังยืนของ PEA มากเพียงใด     
O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O น้อย     O น้อยมาก 

 ผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนสอดคล้องตามกลยุทธ์ความย่ังยืนของ PEA มากเพียงใด 
O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O น้อย     O น้อยมาก 

 ครอบคลุมหัวข้อเร่ืองสําคัญตามท่ีท่านให้ความสนใจ     
O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O น้อย     O น้อยมาก 

 มีความชัดเจน และน่าเชื่อถือมากเพียงใด  
O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O น้อย     O น้อยมาก         

 3.2 การนําเสนอข้อมูลรายงาน 
 เข้าใจง่าย ไม่สับสน  

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O น้อย     O น้อยมาก        
 รูปเล่มสวยงาม  

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O น้อย     O น้อยมาก        
 พึงพอใจต่อการนําเสนอข้อมูลรายงานในภาพรวม    

O มากท่ีสุด      O มาก     O ปานกลาง    O น้อย     O น้อยมาก  
 

4. กรุณาเลือกประเด็นด้านความย่ังยืน 3 ประเด็นท่ีท่านให้ความสนใจ หรือมีความสําคัญต่อท่าน  
(โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็น ดังนี้ 1 – สําคัญท่ีสุด, 2 – สําคัญปานกลาง และ 3 – สําคัญน้อยท่ีสุด) 
O ผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ  O การต่อต้านคอร์รัปชั่น  O การจ้างงาน  
O การฝึกอบรมและให้ความรู้   O สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า O การให้ข้อมูลข่าวสาร 
O ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า   O อาชีวอนามัยและความปลอดภัย O ชุมชนท้องถ่ิน   
O การไม่เลือกปฏิบัติ   O การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  O กากของเสียและขยะอันตราย 



 

 

O การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  O การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า  O พลังงาน  
  
O ประสิทธิภาพของระบบ    O ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า 
O การวิจัยและพัฒนา   O แผนงาน และการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต  
O การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 
5. รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงเร่ืองหรือประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของท่านครบถ้วนแล้วหรือไม่ 

O ครบถ้วน     
O ไม่ครบถ้วน ต้องการให้เพ่ิมเติม (โปรดระบุเร่ืองหรือประเด็นท่ีท่านให้ความสนใจและต้องการให้เพ่ิมเติม  
    ไว้ในรายงานความย่ังยืนฉบับถัดไป) 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานความย่ังยืนฉบับต่อไป    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. ช่องทางท่ีท่านเข้าถึงหนังสือรายงานความย่ังยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉบับนี้ 

O เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   O งานสัมมนา/งานนิทรรศการ  
O การเย่ียมชมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค O การแจกภายในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
O การจัดส่งทางไปรษณีย์  O อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ …………………………………………...) 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

ข้อมูลแบบสํารวจความคิดเห็นของท่านถือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป 

 
จัดส่ง 
 ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 อาคารสํานักงานใหญ่ เลขท่ี 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์: 02-590-9916 โทรสาร: 02-590-9919 
 E-mail: ane.csrpea@gmail.com 
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