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A Journey to 
Digital Utility
ในยุคที่ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA หน่วยงานผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า

ได้ปรับตัวให้พร้อมกับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคดิจิทัล

หรือ Digital Utility มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การพัฒนางานบริการ ธุรกิจ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย สู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน





รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 25614

	 ในป ี 	 2561	 PEA	 ได ้ก�ำหนดแผนปฏิบัติกำรดิ จิ ทัล	 

พ.ศ.	2561	-	2565	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กร

ทั้งด้ำนธุรกิจและด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำง

เดียวกัน	โดยมียุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนินงำน	3	ด้ำน	คือ	

	 1.	 Digital	 Service	 ยกระดับคุณภำพชีวิต	 โดยกำรน�ำ

ดิจิทัลเข้ำมำพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ	 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำรลูกค้ำประมำณ	19.4	ล้ำนรำย	

	 2.	 Digital	 Operation	 Excellence	 ปฏิรูปกระบวน 

กำรท�ำงำน	 โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีของระบบบริหำร 

กำรจ่ำยไฟฟ้ำให้ทนัสมัย	เชือ่มโยงข้อมูลและเทคโนโลย	ีควบคูไ่ปกบั 

กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	

	 3.	 Digital	 Business	 สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจครั้งใหม	่ 

โดยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์

และกำรให้บริกำรในปัจจุบัน	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรออกแบบผลิตภัณฑ์

และบริกำร	รวมถึงรูปแบบของธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนำคต

	 ตำมนโยบำยส�ำคญัทีม่อบให้ไว้คอื	“สำนงำนเดมิ	เสรมิธรุกจิใหม่ 

ใช้นวัตกรรม	 หนุนน�ำทุนมนุษย์”	 หรือ	 KEEN	 14	 ซ่ึงสอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมองค์กรให้

เป็น	Digital	Utility	และที่เน้นย�้ำอย่ำงชัดเจน	คือ	Digital	Driven	 

ในทกุส่วนของกระบวนกำรท�ำงำนของทกุหน่วยงำนภำยในองค์กร	

จะต้องมีมำตรฐำน	มีควำมมั่นคง	ปลอดภัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรให้บริกำร	เพ่ิมควำมมัน่คงของระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้มเีสถยีรภำพ 

ยกระดับคุณภำพชีวิตของผู ้ใช้ไฟฟ้ำ	 และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องของ	 PEA	 รวมทั้งพนักงำน	 PEA	 ตลอดจนกำรน�ำไปสู่

ธุรกิจใหม่ในด้ำนต่ำงๆ

	 ภำยใต้ควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น	เรำชำว 

PEA	 ทุกคน	 ต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง	 และ 

ควำมท้ำทำยทีส่�ำคญั	เพือ่น�ำองค์กรสูก่ำรเป็นเลศิด้ำนธรุกจิพลงังำน

ไฟฟ้ำ	ตอบสนองควำมคำดหวังของลูกค้ำ	ร่วมสร้ำงคุณค่ำสู่สังคม

และสิ่งแวดล้อม	ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงยั่งยืน

สารจากผู้ว่าการ [102-14]
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA 
ตั้งเป้าองค์กรสู่การเป็น Digital Utility 

ให้ส�าเร็จภายในปี พ.ศ. 2565  
โดยได้ด�าเนินการปฏิรูปองค์กร ไปสู่ยุคดิจิทัล  
ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์

 ในการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างรวดเร็ว

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 25616

	 PEA	ด�ำเนนิกจิกำรตำมข้อก�ำหนดพระรำชบญัญตักิำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค	 (ฉบับท่ี	 4)	 พ.ศ.	 2542	 และน�ำกรอบ	 หลักเกณฑ	์ 
ข้อก�ำหนดทัง้ภำยในและต่ำงประเทศมำประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิงำน	 
เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ		
	 นอกจำกน้ี	 PEA	 ยังมีกำรด�ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนทั้ง 
ภำครัฐและเอกชนต่ำง	ๆ 	เพือ่ส่งมอบคณุค่ำให้กับองค์กรและสงัคม	
และน�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	ได้แก่
		 •	 การด�าเนินงานหลัก	 เช่น	 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมรำชูปถมัภ์	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
กิจกำรพลังงำน	 ควำมร่วมมือกำรด�ำเนินตำมมำตรฐำนอนุรักษ์
พลงังำนส�ำหรบัผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยพลงังำน	ส�ำนกังำนนโยบำยและ
แผนพลังงำน	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน	เป็นต้น
	 •	 การด�าเนินงานอื่น ๆ 	เช่น	สมำคมจัดกำรงำนบุคคลแห่ง
ประเทศไทย	(PMAT)	กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน	สมำคมกองทนุส�ำรอง
เลี้ยงชีพ	เป็นต้น

 บริษัทในเครือ	[102-45]	

	 บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด	หรือ	PEA	
ENCOM	จดัต้ังขึน้ตำมมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที	่3	มถินุำยน	2552	
เพ่ือด�ำเนินธุรกิจลงทุนด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำทั้งในและต่ำงประเทศ	
และกำรจัดฝึกอบรมด้ำนระบบไฟฟ้ำแก่ภำครัฐและภำคเอกชน	
โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่	14	ตุลำคม	2552	โดย	PEA	 
เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	 100	 ล้ำนบำท	 และ
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	1,441.28	ล้ำนบำท

 การเป็นสมาชิกองค์กร	[102-12]	[102-13] ประวัติองค์กร 

	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได้รับกำรก่อตั้งขึ้นเป็น	 องค์กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 องค์กำรเอกเทศตำมพระรำชกฤษฎีกำซึ่งให้
ไว้เม่ือวันที่	 6	 มีนำคม	 2497	 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	 
เมื่อวันที่	 16	 มีนำคม	 2497	 โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ 
กรมโยธำเทศบำล	 กระทรวงมหำดไทย	 และรัฐบำล	 ซึ่งมีรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	มีอ�ำนำจก�ำกับโดยทั่วไป	มีทุนประเดิม
ตำมกฎหมำย	จ�ำนวน	5	ล้ำนบำท	และมีกำรไฟฟ้ำอยู่ในควำมดูแล	
จ�ำนวน	117	แห่ง	

	 ต่อมำ	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 (Provincial	 Electricity	
Authority)	 หรือ	 PEA	 ได้รับกำรสถำปนำตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 พ.ศ.	 2503	ณ	 วันท่ี	 28	 กันยำยน	 2503	 
โดยรับช่วงภำรกิจต่อจำกองค์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมำด�ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง	[102-1]

 ธุรกิจของ PEA

	 PEA	 เป ็นรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำน	 สังกัดกระทรวง
มหำดไทย	 ด�ำเนินธุรกิจหลักในกำรจัดหำและให้บริกำรพลังงำน
ไฟฟ้ำ	 รวมถึงธุรกิจสนับสนุนที่ครอบคลุมงำนด้ำนต่ำง	 ๆ	 ดังนี้	 
งำนก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ	งำนประเภทเช่ำ	งำนซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำ
ระบบไฟฟ้ำ	งำนตรวจสอบและวเิครำะห์ระบบไฟฟ้ำ	งำนฝึกอบรม
และพัฒนำบุคลำกร	 งำนท่ีปรึกษำและออกแบบระบบไฟฟ้ำ	 และ
งำนอื่น	ๆ	[102-2]	[102-5]

	 PEA	 เป็นผู้ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำรำยใหญ่ที่มีโครงข่ำย 
กำรส่งกระจำยและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ	 ครอบคลุม	 74	 จังหวัด	
หรือร้อยละ	99.99	ของพื้นที่ในประเทศไทย	[102-4]

 ข้อมูลองค์กร

 จ�านวนบุคลากร :	 พนักงำน	 29,659	 คน	 และลูกจ้ำง	 
5,873	คน	[102-7]	
 ผู้ใช้ไฟฟ้า :	PEA	จ�ำหน่ำยปริมำณไฟฟ้ำสูงสุด	134,661.55	
ล้ำนหน่วยต่อจ�ำนวนผูใ้ช้ไฟฟ้ำ	4	ประเภท	จ�ำนวน	19,766,030	รำย

รู้จัก PEA
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 พื้นที่ให้บริการ 

 ส�านักงานใหญ่ :	เลขที่	200	ถนนงำมวงศ์วำน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	[102-3]

 ส�านักงานการไฟฟ้า :	ให้บริกำรในพื้นที่	74	จังหวัดทั่วประเทศ	(ยกเว้นกรุงเทพฯ	นนทบุรี	และสมุทรปรำกำร)	[102-4]

ภาคเหนือ
•	 ส�ำนักงำน	กฟข.	3	แห่ง
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	1	จ.เชียงใหม่	(กฟน.1)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	2	จ.พิษณุโลก	(กฟน.2)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	3	จ.ลพบุรี	(กฟน.3)
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	จังหวัด/อ�ำเภอ	40	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำ	88	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำย่อย	120	แห่ง
•	 ศูนย์บริกำร	18	แห่ง
•	 โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก	14	แห่ง
•	 สถำนีไฟฟ้ำ	123	แห่ง
•	 คลังพัสดุ	31	แห่ง

ภาคกลาง
•	 ส�ำนักงำนใหญ่	1	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟข.	3	แห่ง
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	1	
	 	 จ.พระนครศรีอยุธยำ	(กฟก.1)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	2	
	 	 จ.ชลบุรี	(กฟก.2)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	3	
	 	 จ.นครปฐม	(กฟก.3)
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	จังหวัด/อ�ำเภอ	62	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำ	53	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำย่อย	62	แห่ง
•	 ศูนย์บริกำร	29	แห่ง
•	 โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก	12	แห่ง
•	 สถำนีไฟฟ้ำ	257	แห่ง
•	 คลังพัสดุ	32	แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•	 ส�ำนักงำน	กฟข.	3	แห่ง
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	1		
	 	 จ.อุดรธำนี	(กฟฉ.1)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	2		
	 	 จ.อุบลรำชธำนี	(กฟฉ.2)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	3		
	 	 จ.นครรำชสีมำ	(กฟฉ.3)
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	จังหวัด/อ�ำเภอ	
	 43	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำ	86	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำย่อย	182	แห่ง
•	 ศูนย์บริกำร	21	แห่ง
•	 โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก	4	แห่ง
•	 สถำนีไฟฟ้ำ	110	แห่ง
•	 คลังพัสดุ	34	แห่ง

ภาคใต้
•	 ส�ำนักงำน	กฟข.	3	แห่ง
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	1	จ.เพชรบุรี	(กฟต.1)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	2	จ.นครศรีธรรมรำช	
	 	 (กฟต.2)
	 -	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เขต	3	จ.ยะลำ	(กฟต.3)
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	จังหวัด/อ�ำเภอ	41	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำ	62	แห่ง
•	 ส�ำนักงำน	กฟภ.	สำขำย่อย	94	แห่ง
•	 ศูนย์บริกำร	22	แห่ง
•	 โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก	15	แห่ง
•	 สถำนีไฟฟ้ำ	107	แห่ง
•	 คลังพัสดุ	29	แห่ง

จ�านวนส�านักงานบริการประชาชนของ PEA [102-4]	[102-6]	[102-7]	[102-10]

PEA ส�านักงานใหญ่
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หน่วยงานก�ากับ

คณะกรรมการ PEA

ผู้ว่าการ PEA

คณะกรรมการตรวจสอบของ PEA

•	 	คณะกรรมการบริหารของ	PEA

•	 	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ	PEA

•	 	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

•	 	คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	PEA

•	 	คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ	PEA

•	 	กรรมการอิสระในคณะกรรมการ	PEA

•	 	คณะอนุกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	PEA

•	 	คณะอนุกรรมการประเมินผลงานด�าเนินงานของผู้ว่าการ	PEA

•	 	คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษพนักงาน	PEA	

•	 	คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ	PEA

•	 	คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ	PEA

ส�านัก
ตรวจสอบ

ภายใน

ส�านัก
ผู้ว่าการ

ส�านัก
กฏหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน

สายงาน
วางแผน

และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า

สายงาน
ก่อสร้าง

และบริหาร
โครงการ

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
การไฟฟ้า
ภาค 1-4

สายงาน
กิจการ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงาน
วิศวกรรม

สายงาน
สารสนเทศ
และสื่อสาร

สายงาน
ปฏิบัติการ
และบ�ารุง

รักษา

สายงาน
อ�านวยการ

การไฟฟ้าเขต 
12 เขต

ผู้ส่งมอบ,
คู่ค้า,

คู่ความร่วมมือ

ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

ลูกค้า/
ผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ	: Policy Feedback

	 โครงสร้างการบริหาร PEA [102-18]
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 ห่วงโซ่คุณค่า	[102-9]

การผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
(Solar Rooftop)

ผลิตไฟฟ้า
(Generator)

โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก
(VSPP)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบจ�าหน่าย

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ, ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย
ที่พักอาศัย

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย
ที่พักอาศัย

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า

สายส่งระบบจ�าหน่าย

ส่งไฟฟ้า
(Transmission)

จ�าหน่ายไฟฟ้า
(Diatribution)

บริการ
(Service)

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง115 kV

22-33 kV

380/220 V

สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สถานีไฟฟ้าย่อย

 ระบบสายส่ง :	PEA	มีระบบสำยส่งรวมทั้งสิ้น	798,653.47	
วงจร	-	กโิลเมตร	แบ่งเป็นระบบสำยส่ง	12,764.57	วงจร	-	กโิลเมตร	
ระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 313,424.44	 วงจร	 -	 กิโลเมตร	 และระบบ
จ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	472,464.45	วงจร	-	กิโลเมตร	

	 ทั้งน้ี	 PEA	 ได้ขยำยระบบจ�ำหน่ำยใต้ดิน	 เพิ่มข้ึนเป็น	
10,111.29	วงจร	-	กิโลเมตร	หรือคิดเป็นร้อยละ	1.226	ซึ่งเพิ่มขึ้น
จำกปี	2560	ร้อยละ	201.15	เพือ่เพิม่ควำมมัน่คงและเชือ่ถอืได้ของ
ระบบไฟฟ้ำ	ลดปัญหำและอุปสรรคด้ำนปฏิบัติกำรบ�ำรุงรักษำและ
ควำมปลอดภัยในพืน้ทีเ่มอืง	หรอืพืน้ทีท่่องเทีย่วขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบ

คอนโดมิเนียม

อุตสาหกรรมขนาดกลาง



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256110

 การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 PEA	 ระบุกลุ ่มผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียโดยใช ้ เครื่องมือ	
Stakeholder	Mapping	 ในกำรคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีคุณลักษณะส�ำคัญ	3	ประกำร	ได้แก่	ควำมเชี่ยวชำญในกิจกำร 
ไฟฟ้ำ	 (Expertise)	 ควำมมุ ่งม่ันตั้งใจท่ีต้องกำรร่วมพัฒนำ 
ควำมยั่งยืนกับ	PEA	(Willingness)	และกำรมีอิทธิพลต่อกำรสร้ำง
ควำมยั่งยืนของ	PEA	(Influence)	[102-42]	จึงสำมำรถแบ่งกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	PEA	ได้เป็น	5	กลุ่มหลัก	[102-40]	ได้แก่	
หน่วยงำนก�ำกับดูแล	 พนักงำนและลูกจ้ำง	 ผู้ส่งมอบ	 คู่ค้ำ	 และ 
คู่ควำมร่วมมือ	ลูกค้ำ/ผู้ใช้ไฟฟ้ำ	และชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	PEA	ได้ทบทวนกำรระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มลูกค้ำ/ผู้ใช้ไฟฟ้ำ	 จำกปัจจัยควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังใน	
3	 มิติ	 ได้แก่	 ด้ำนผลิตภัณฑ์	 ด้ำนบริกำร	 และด้ำนกำรสนับสนุน	
โดยใช้	KANO	Model	เป็นเครื่องมือในกำรจ�ำแนกควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง	 รวมทั้งน�ำแผนยุทธศำสตร์	PEA	ปี	 2557	 -	2566	

(ทบทวนครั้งที่	 4	 ปี	 2561)	 ภำรกิจ	 วิสัยทัศน์	 ทิศทำงองค์กร	 
ผลกำรวิเครำะห์ตลำดอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ	 ลักษณะและพฤติกรรม
กำรใช้ไฟฟ้ำ	 ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ	 อัตรำกำรเติบโตของ
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำและรำยได้ค่ำไฟฟ้ำ	 สำรสนเทศที่ส�ำคัญจำก
กระบวนกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ	 และกำรเรียนรู้ระดับองค์กร
จำกประสบกำรณ์ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ	 มำประกอบกำรระบุกลุ่ม
ลูกค้ำและส่วนตลำดของ	PEA	โดยสำมำรถจ�ำแนกกลุ่มลูกค้ำ/ผู้ใช้
ไฟฟ้ำ	ได้เป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มบ้ำนอยู่อำศัย	กลุ่มพำณิชย์	กลุ่ม
อุตสำหกรรม	และกลุ่มอื่น	ๆ

	 กำรสำนสมัพนัธ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	PEA	ได้ก�ำหนดหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบ	 ตลอดทั้งวิธีกำร	 ควำมถี่ในกำรด�ำเนินงำน	 และกำร
รวบรวมควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังที่ส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีไว้อย่ำงชดัเจน	เพือ่น�ำมำเป็นข้อมลูในกำรก�ำหนดแนวทำง
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงัดังกล่ำว	ทัง้ในระดับ
กลยุทธ์องค์กร	หรือแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ต่อไป

1.	 	พัฒนำควำม
พร้อมของ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนระบบไฟฟ้ำ
ให้เพียงพอ

2.	 	ส่งเสริม
นโยบำยกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

3.	 	มีระบบเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อ
รับมือต่อภัยพิบัติ
หรือภำวะวิกฤต
ด้ำนพลังงำน

4.	 	มีมำตรกำรเพื่อ
ให้เกิดควำมเชื่อถือ 
ได้ของระบบ
ไฟฟ้ำ

1.	 	กำรสื่อสำรประเด็นข่ำว 
ที่ส�ำคัญ/กำรชี้แจง 
รำยละเอียดให้ส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทรำบ

2.		 	Line	group	:	PR	
Mahadthai

3.	 Line@กระทรวงมหำดไทย
4.	 	กำรประชุม/สัมมนำติดตำม

งำน	
5.	 	กำรประชุม/VDO	

Conference	ตำม
สถำนกำรณ์พิเศษอื่น	ๆ

6.	 	กำรประชุม/สัมมนำ	เพื่อ
น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน
ประจ�ำปี	

7.	 	กำรประชมุรับฟังควำมคิดเหน็ 
(Hearing)	ที่มีต่อแผน
ยุทธศำสตร์	PEA

1.	 	ด�ำเนินโครงกำรเพ่ือขยำยระบบจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำให้กับ 
ผูใ้ช้ไฟฟ้ำรำยใหม่อย่ำงทัว่ถงึและต่อเนือ่ง	เช่น	โครงกำรขยำยเขต 
ระบบไฟฟ้ำให้บ้ำนเรือนรำษฎรรำยใหม่	 โครงกำรขยำยเขต
ระบบไฟฟ้ำให้ครัวเรือนที่ห่ำงไกล	เป็นต้น

2.	 	มนีโยบำยและจดัเตรียมแผนกำรบริหำรจดักำรอำคำรส�ำนกังำน 
ให้เป็นอำคำรอนุรักษ์พลังงำน	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.	 	เข้ำร่วมโครงกำรน�ำร่องมำตรกำรบังคับใช้เกณฑ์มำตรฐำน
อนุรักษ ์พลังงำนส�ำหรับผู ้ผลิตและผู ้จ�ำหน ่ำยพลังงำน	
(Energy	 Efficiency	 Resources	 Standard	 :	 EERS)	 
ของกระทรวงพลังงำน	 เพื่อสนับสนุนกำรประหยัดพลังงำน 
ทั้งระบบชั่วครำวและถำวร

4.	 	จัดท�ำโครงกำร/แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 โดยให้ควำมรู้	 ค�ำปรึกษำในด้ำนระบบ
ไฟฟ้ำและกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยเอกสำรแนะน�ำ	 หรือ 
กำรสัมมนำในหัวข้อต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรประหยัดพลังงำน	 
กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย	กำรบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ	เป็นต้น	
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง

1.	 	ครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้คิดเป็น
ร้อยละ	99.76	เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	0.01	จำกปี	2560

2.	 	อำคำรส�ำนักงำนของ	PEA	
จ�ำนวน	4	แห่ง	ได้รับ 
กำรรับรองเป็นอำคำรเขียว 
ตำมมำตรฐำน	LEED	 
จำกสภำอำคำรเขียว 
แห่งสหรัฐอเมริกำ

3.	 	มีแนวทำงกำรปรับปรุง	 
Grid	Code	ที่ชัดเจน 
เพื่อรองรับนโยบำย 
ด้ำนพลังงำนทดแทน	และ
เพิ่มประสิทธิภำพใน 
กำรวำงแผนพัฒนำระบบ
จ�ำหน่ำยของ	PEA

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 

 [102-44]

หน่วยงานก�ากับดูแล

แนวทางการจัดท�ารายงานความยั่งยืน
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5.	 	ยึดหลักกำร
บริหำรกิจกำรที่ดี

6.	 	น�ำกำรจัดกำร
ควำมรู้มำใช้
ภำยในองค์กร

7.	 	สนับสนุนกำรใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

8.	 	มีกำรก�ำกับดูแล
มำตรฐำนและ
คุณภำพใน 
กำรให้บริกำร

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
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5.	 	ยกระดบักำรจดัท�ำกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภยัพิบตัิ
หรือภำวะวิกฤตตำมมำตรฐำน	 ISO	 22301	 ให้ครอบคลุม 
ทั้งองค์กร	 (ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค)	 ตลอดจนมีกำรด�ำเนิน
กำรฝึกซ้อมแผนกำรจัดกำรอุบัติกำรณ์	 (IMP)	 และแผน 
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	 (BCP)	 เป็นประจ�ำทุกหน่วยงำน	 
เพื่อน�ำปัญหำอุปสรรคที่พบไปปรับปรุงแผนระบบ	 BCMS  
ในปีถัดไปได้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

6.	 	บ�ำรงุรกัษำระบบไฟฟ้ำให้มคีวำมพร้อมใช้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	
ลดหน่วยสูญเสียและแก้ไขระบบไฟฟ้ำขัดข้อง	 เพ่ือคืนสภำพ
กำรจ่ำยไฟตำมข้อก�ำหนดด้วยควำมปลอดภัย

7.	 	ตดิตำมระดบัคณุภำพไฟฟ้ำและควบคมุ	สัง่กำรกำรปฏิบตักิำร 
ด้ำนระบบไฟฟ้ำให้ปลอดภัย	 และมีระดับแรงดันอยู ่ใน
มำตรฐำน

8.	 	ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น	 PEA	 โปร่งใสอย่ำงยั่งยืน	 โดยจัดท�ำแผน
แม่บทด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่	 ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นของ	PEA	ซึ่งน�ำเกณฑ์โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	
ป.ป.ช.	 มำประยุกต์ใช้	 และขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโดย 
ก�ำหนดเป้ำหมำยเชิงประสิทธิภำพและประสิทธิผลไว  ้
อย่ำงชดัเจน	เพือ่ปรบัปรงุกระบวนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกบั 
ดูแลกิจกำรที่ดี	และปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

9.	 	วิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกขององค์กร	 ปัญหำ
อุปสรรคต่ำง	 ๆ	 แล้วน�ำมำเทียบเคียงกับกระบวนงำนที่มีอยู ่
ในปัจจบุนั	เพือ่ก�ำหนดโครงกำร/แผนงำนในกำรปรบัปรงุปัญหำ 
อุปสรรคดังกล่ำว

10.	 	มีแนวทำง	(Approach)	ในกำรจัดกำรควำมรู้	(KM)	ที่ชัดเจน	
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ	
PEA	 เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนมีระบบกำรจัดกำรควำมรู้
และน�ำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร	

11.	 	สร้ำงบรรยำกำศกำรเป็นองค์กรแห่งกำรจัดกำรควำมรู้ด้วย 
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ต่ำง	 ๆ	 เช่น	 KM	 Day	
โครงกำรคลังสมอง	 (Think	 Tank)	 กำรประกวดนวัตกรรม	
กำรแข่งขันทักษะกำรปฏิบัติงำน	 เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกร
ทุกระดับมีส่วนร่วม	เป็นต้น

12.	 	ผู้บริหำรระดับสูงส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม	 โดยให้
จัดงำนมหกรรมคุณภำพในระดับองค์กรเป็นประจ�ำทุกป	ี 
เช ่น	 งำน	 PEACON	 กำรแข่งขันทักษะกำรปฏิบัติงำน	 
กำรประกวดนวัตกรรม	PEA	Standard	Performance	Day	 
เพื่อส ่งเสริมให้พนักงำนมีส ่วนร่วมในกำรคิดค้น	 ริเริ่ม	
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 พร้อมสำมำรถน�ำนวัตกรรม 
ที่เกิดขึ้นไปเผยแพร่และขยำยผลให้เกิดกำรเรียนรู้ทั่วทั้ง 
องค์กร	 เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของ	 PEA	 เป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ

4.	 	จ�ำนวนโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำธุรกิจต่ำง	ๆ	ที่
เพิ่มขึ้น	เช่น	กำรให้บริกำร 
ติดตั้งระบบ	Solar	
Rooftop	ระยะแรก	เพื่อ 
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และ
พัฒนำโอกำสทำงธุรกิจใหม่	
กำรอบรมกำรติดตั้งแผง	
Solar	Rooftop	เป็นต้น

5.	 	ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน-
กระจกได้	10,213,215.55	
tCO

2
/ปี	โดยเพิ่มขึ้น	

5,048,798.03	tCO
2
/ปี	 

เมื่อเทียบกับปี	2560
6.	 	202	หน่วยงำนของ	PEA	

(ร้อยละ	100	ตำมเป้ำหมำย) 
มีกำรจัดท�ำระบบ	BCMS	
ตำมมำตรฐำน	ISO	22301	
โดยมีกำรฝึกซ้อมแผน	IMP	
และ	BCP	เพิ่มขึ้น	 
3	หน่วยงำนจำกปี	2560

7.	 	ดัชนีควำมเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้ำ	ได้แก่	

	 1)	 	ดัชนีจ�ำนวนครั้งที่ไฟฟ้ำ
ขัดข้อง	SAIFI	อยู่ที่	
3.81	ครั้ง/รำย/ปี	 
ลดลง	0.69	เมื่อเทียบ 
กับปี	2560

	 2)	 	ดัชนีระยะเวลำที่ไฟฟ้ำ
ขัดข้อง	SAIDI	อยู่ที่	
89.82	นำที/รำย/ปี	 
ลดลง	28.88	เมื่อเทียบ
กับปี	2560

8.	 	แรงดันไฟฟ้ำอยู่ในมำตรฐำน
ที่ร้อยละ	100	(เป็นไปตำม
เป้ำหมำย)

9.	 	กระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรในกระบวนงำน 
ที่ส�ำคัญขององค์กรม ี
กำรพัฒนำขึ้นเป็นล�ำดับ	 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ
ตรวจสอบได้
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13.	 	จัดให ้มีกองทุนวิจั ยและพัฒนำเทคโนโลยีส นับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนผ่ำนสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัยและ
พัฒนำในประเทศ	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีที่มีอยู ่แล้ว	 และเทคโนโลยีใหม่ให้มีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยผู ้บริหำรระดับสูงจะติดตำมผล 
อย่ำงสม�่ำเสมอ

14.	 	มุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่	 ๆ	 เพื่อให้ลูกคำ้/ 
ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงต่อเนื่อง	 เช่น	 โครงกำร	
PEA	 บริกำรถูกใจ	 กำรขอมิเตอร์ไฟฟ้ำแบบ	One	 Touch	
Service	เป็นต้น

15.	 	น�ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในระบบกำรด�ำเนินงำนประจ�ำ
ต่ำง	 ๆ	 มำกข้ึน	 เช ่น	 กำรบริหำรและพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร	 กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 กำร
พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร	 
กำรรบัฟังเสยีงของลกูค้ำ	เป็นต้น	เพ่ือให้สำมำรถขยำยผลและ
สื่อสำรได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	 และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ด�ำเนินงำนให้มำกขึ้น

16.	 	อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนให้สำมำรถเข้ำถึง 
กำรให้บริกำรต่ำง	ๆ	ได้อย่ำงรวดเร็ว	เช่น	กำรเข้ำถึงชุมชนที ่
ห่ำงไกล	 กำรให้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่	 กำรให้บริกำร 
แบบ	One	Touch	Service	เป็นต้น	

17.	 	พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	กำรน�ำระบบ 
จัดคิวอัจฉริยะและระบบประเมินควำมพึงพอใจ	 ณ	 จุดให้
บริกำรมำใช้งำน	 กำรจัดช่องทำงด่วน	 (Drive	 Through) 
ในกำรช�ำระเงินค่ำไฟฟ้ำ	 กำรให้บริกำรสอบถำมข้อมูลและ 
แจ้งเหตไุฟฟ้ำขัดข้อง	รวมถึงรับเร่ืองร้องเรียนตลอด	24	ชัว่โมง	

18.	 	รักษำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมมำตรฐำนกำรให ้
บริกำรศูนย์รำชกำรสะดวก	 (GECC)	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ 
ที่แสดงถึงกำรให้บริกำรประชำชนของทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ที่มีกำรให้บริกำรสะดวก	รวดเร็ว	เข้ำถึงง่ำย

10.	 	คะแนนประเมินกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	และ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น	(ITA)	 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 
โดยในปี	2561	มีคะแนน 
อยู่ที่	92.92	คะแนน

11.	 	มีคะแนนประเมิน 
กำรตระหนักรับรู้และ
กำรประยุกต์ใช้กำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	คุณธรรม
จริยธรรม	และควำมโปร่งใส 
ในกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บริหำรและพนักงำน	อยู่ใน 
ระดับที่สูง	โดยคะแนนอยู่ที่	
90.85	คะแนน

12.	 	ได้รับรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น 
ประเภทรำงวัลกำรเปิดเผย
ข้อมูลและควำมโปร่งใสดีเด่น  
ประจ�ำปี	2561	จำก	สคร.	
ที่สะท้อนควำมส�ำเร็จใน
กำรด�ำเนินงำนด้ำน 
ควำมโปร่งใสและกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ระดับประเทศ

13.	 	ควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำน 
ตำมกระบวนกำร	KM	 
โดยมีระดับกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
(KM	Assessment)	อยู่ที่	
3.44	เพิ่มขึ้น	0.44	จำก 
ปี	2560	และร้อยละ	100	 
ของสำยงำนที่มีกำรด�ำเนินงำน
จัดกำรควำมรู้	(เป็นไป 
ตำมเป้ำหมำย)

14.	 	จ�ำนวนชิ้นงำน/นวัตกรรม 
ที่ได้จำกกำรปรับปรุง
กระบวนงำนอยู่ที่	170	ชิ้น	
เพิ่มขึ้น	98	ชิ้นจำกปี	2560

15.	 	ตั้งแต่ปี	2559	-	2560	 
มีส�ำนักงำนของ	PEA	
จ�ำนวน	140	แห่งได้รับ 
กำรรับรองมำตรฐำนกำรให้
บริกำรศูนย์รำชกำรสะดวก	
(GECC)	โดยในปี	2561	 
มีส�ำนักงำนที่ได้รับ 
กำรรับรองเพิ่มเติมอีก	 
166	แห่ง

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 

 [102-44]
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1.	 	ผู้น�ำมีวิสัยทัศน์
และกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี

2.	 	มีควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพ

3.	 	มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ในกำรท�ำงำน

4.	 	ได้รับผล
ตอบแทนและ
สวัสดิกำรอันพึงได ้
จำก	PEA

1.	 	ผู้บริหำรพบปะผู้ปฏิบัติงำน	
(ประชุม/ตรวจเยี่ยม/ 
ร่วมกิจกรรม)	

2.	 	กำรสื่อสำรประเด็นข่ำวที่
ส�ำคัญในกำรตัดสินใจของ 
ผู้บริหำร

3.	Line@PEAfriends
4.	 	รำยกำรผู้ว่ำกำร	(ผวก.)	 

พบพนักงำน	
5.	 	กำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำน

ทำงสื่อภำยในองค์กร
6.	 	กำรประกำศนโยบำยใน 

กำรบริหำรและพัฒนำ
องค์กรของ	ผวก.	

7.	 	กำรสัมมนำชี้แจงแผน
ยุทธศำสตร์ประจ�ำปีโดย 
ผู้บริหำรระดับสูง	

8.	 	กำรประชุมผู้บริหำรระดับ
สูงร่วมกับแต่ละสำยงำน	

9.	 	กำรประชุมถ่ำยทอด 
แผนยุทธศำสตร์/ทบทวน
แผนปฏิบัติกำรประจ�ำป ี
ของสำยงำน	

1.	 	ผู ้น�ำมีกำรสื่อสำรถึงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนและติดตำมผล 
อยู่เสมอ

2.	 	ผูบ้รหิำรระดบัสงูมส่ีวนร่วมในกำรทบทวนแผนแม่บทกำรบรหิำร 
ทรพัยำกรมนุษย์	เพ่ือสร้ำงกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลือ่นองค์กร

3.	 	จัดให้มีกิจกรรมประกวดพนักงำนดีเด่น	 สำยงำนดีเด่น	 และ 
ส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำดีเด่น	 รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
สร้ำงต้นแบบ	 Best	 Practice	 เพื่อใช้เป็นกลไกในกำรพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กร

4.	 	สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้สะอำด	สะดวก	ปลอดภัย	
และส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมรู ้
อย่ำงต่อเนื่อง

5.	 	จัดให้มีกำรพิจำรณำคัดเลือก	บรรจุ	แต่งตั้ง	โยกย้ำย	พิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบอย่ำงเป็นธรรม	 โดยไม่ยึดกับระบบอุปถัมภ์
หรือผลประโยชน์แอบแฝงอื่น	 ๆ	 และเปิดโอกำสให้พนักงำน 
เข้ำพบผู้บังคับบัญชำได้เมื่อมีปัญหำส่วนตัว

1.	 	ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
พนักงำนต่อกำรสื่อสำรของ
ผู้น�ำอยู่ที่	3.69	โดยเพิ่มขึ้น	
0.02	เมื่อเทียบกับปี	2560	

2.	 	ค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นของ
พนักงำนต่อบทบำทของ 
ผู้บริหำรระดับสูง	อยู่ที่	4.11	
โดยเพิ่มขึ้น	0.03	เมื่อเทียบ
กับปี	2560

3.	 	ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
พนักงำนที่มีต่อองค์กรอยู่ที่
ระดับ	4.40	จำก	5

4.	 	ค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของ
พนักงำนที่มีต่อองค์กรอยู่ที่
ระดับ	4.49	จำก	5

5.	 	ควำมพึงพอใจของพนักงำน
ต่อสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิกำรเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม
ช่วงอำยุ	โดยมีค่ำเฉลี่ย 
อยู่ที่	4.27	เพิ่มขึ้น	0.02	 
จำกปี	2560	

พนักงานและลูกจ้าง

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์
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ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ

1.	 	มีควำมเป็นธรรม
ในกำรแข่งขัน

2.	 	มีควำมโปร่งใสใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน

3.	 	มีกำรจัดท�ำ
สัญญำ/ข้อตกลง
ร่วมกันอย่ำง 
เป็นธรรม

4.	 	มีกำรปฏิบัต ิ
ตำมพันธกรณี
ที่ได้ตกลงกันไว้
ตำมสัญญำ

5.	 	มีกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระยะ
เวลำที่เหมำะสม	
เพื่อพัฒนำงำน
ร่วมกัน

1.	 	กำรสื่อสำรประเด็นข่ำว 
ที่ส�ำคัญในกำรตัดสินใจ	 
หรือมีผลกระทบต่อผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียและ	PEA

2.	 	จดหมำยข่ำว/วำรสำร/ข่ำว
และสกู๊ปทำงวิทยุ	โทรทัศน์	
หนังสือพิมพ์	นิตยสำร	

3.	Line	Official	account
4.	 	จัดกิจกรรมร่วมกันกับ 

ผู้ส่งมอบ	คู่ค้ำ	และ 
คู่ควำมร่วมมือ

5.	 	จัดประชมุรบัฟังควำมคิดเหน็ 
(Hearing)	ที่มีต่อ 
แผนยุทธศำสตร์ของ	PEA

1.	 	ผู้น�ำประกำศนโยบำย	 PEA	 โปร่งใสอย่ำงยั่งยืน	 และส่งเสริม 
ให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส	
เป็นธรรม	 และตรวจสอบได้	 รวมถึงให้ควำมเป็นธรรมแก ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

2.	 	ไม่เรียก	ไม่รับ	หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำ 
กับผู้ส่งมอบ	 คู ่ค้ำ	 และคู ่ควำมร่วมมือ	 กรณีมีข้อมูลว่ำม ี
กำรเรียก	รับ	หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	
ต้องเปิดเผยรำยละเอียดต่อผู้ส่งมอบ	คู่ค้ำ	 และคู่ควำมร่วมมือ	
และร่วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.	 	ปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำง	 ๆ	 ที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด	 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้	 ต้องรีบแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ	เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ

1.	 	ผลส�ำรวจทัศนคติของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
กำรด�ำเนินงำนของ	PEA	 
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่	4.38	 
เพิ่มขึ้น	0.15	จำกปี	2560	
โดยผลส�ำรวจแบ่งออกเป็น	 
3	ด้ำน	ได้แก่

	 1)	 	ด้ำนพลังงำนทดแทน	 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่	4.37	 
เพ่ิมข้ึน	0.04	จำกปี	2560

	 2)	 	ด้ำนกำรให้บริกำร	 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่	4.42	 
เพ่ิมข้ึน	0.17	จำกปี	2560

	 3)	 	ด้ำนวัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศำสตร์ของ
องค์กร	ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่	
4.36	เพิ่มขึ้น	0.25	 
จำกปี	2560



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256114

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

1.	 	กำรสื่อสำรประเด็นข่ำว 
ที่ส�ำคัญในกำรตัดสินใจ	 
หรือมีผลกระทบต่อผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียและ	PEA

2.	 	จดหมำยข่ำว/วำรสำร/ข่ำว
และสกู๊ปทำงวิทยุ	โทรทัศน์	
หนังสือพิมพ์	นิตยสำร	

3.	Line	Official	account
4.	Line@PEAfriends
5.	 	Application	PEA	Smart	

Plus
6.	 	ตรวจเยี่ยมผู้ใช้ไฟรำยย่อย/

สัมมนำผู้ใช้ไฟรำยใหญ่	
เพื่อวิเครำะห์ข้อร้องเรียน	
พฤติกรรม	ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง

7.	 	กำรประชมุรบัฟังควำมคดิเหน็ 
(Hearing)	ที่มีต่อ 
แผนยุทธศำสตร์	PEA

8.	 	กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ	
และควำมภักดีของลูกค้ำ

1.	 	มีไฟฟ้ำใช้
ครอบคลุมทุก
พื้นที่

2.	 	มีไฟฟ้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ	ต่อเนื่อง	
และคุณภำพ
ไฟฟ้ำเป็นไปตำม
มำตรฐำน

3.	 	ระบบไฟฟ้ำมี
มำตรฐำน	มี
ควำมปลอดภัย

4.	 	ลดขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำน	
เพื่อให้บริกำร 
ได้ทันเวลำ	 
และเป็นไป 
ตำมมำตรฐำน

5.	 	ควำมสะดวก
ของช่องทำงใน
กำรแจ้ง/ติดตำม
เหตุไฟฟ้ำขัดข้อง	
และควำมรวดเร็ว
ในกำรปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำ

6.	 	โปร่งใสเป็นธรรม
ในกำรให้บริกำร

7.	 	ได้รับบริกำร
สนับสนุนต่ำง	ๆ 
อย่ำงสะดวก	
รวดเร็ว	เข้ำถึงง่ำย

1.	 	ด�ำเนินโครงกำรเพื่อขยำยระบบจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ 
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใหม่อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง	

2.	 	จัดสัมมนำทิศทำงธุรกิจอุตสำหกรรมกับควำมมั่นคง 
ทำงพลังงำนไฟฟ้ำ	เพื่อเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้
เก่ียวกับแผนงำนยกระดับมำตรฐำนคุณภำพไฟฟ้ำและ 
กำรให้บริกำรส�ำหรับผู ้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรม	 
และผู้ประกอบกำรในพื้นที่	EEC	อย่ำงสม�่ำเสมอ

3.	 	บ�ำรงุรกัษำระบบไฟฟ้ำให้มคีวำมพร้อมใช้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	
ลดหน่วยสูญเสียและแก้ไขระบบไฟฟ้ำขัดข้อง	 เพ่ือคืนสภำพ
กำรจ่ำยไฟตำมข้อก�ำหนดด้วยควำมปลอดภัย

4.	 	ส�ำรวจ	 และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแรงสูงท่ีอยู่ใกล้อำคำรหรือ 
สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงสม�่ำเสมอ

5.	 	ผู้บริหำรระดับสูงส่งเสริมให้พนักงำนพัฒนำกำรให้บริกำร	 
เช่น	 ให้จัดท�ำข้อตกลงกำรให้บริกำร	 (Service	 Level	
Agreement:	SLA)	และขยำยผลให้มกีำรปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร	
พร้อมทั้งมีกำรติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอ

6.	 	จัดให้มีกำรแจ้งสำเหตุและแนวทำงป้องกันเมื่อมีเหตุกำรณ์
ไฟฟ้ำขัดข้องทุกครั้ง

7.	 	จัดให้มีกำรแจ้งสำเหตุไฟฟ้ำขัดข้องด้วย	 Social	 Network	 
เพื่อเพิ่มควำมสะดวก	รวดเร็ว

8.	 	จัดให้มีเจ ้ำหน้ำที่ประจ�ำหน่วยแก้ไฟฟ้ำขัดข ้องตลอด	 
24	ชั่วโมง	และจัดเวรเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรในเวลำพักกลำงวัน

9.	 	ให้บรกิำรกบัลกูค้ำ/ผู้ใช้บรกิำรทกุคนด้วยควำมเท่ำเทยีม	และ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

10.	 	อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนให้สำมำรถเข้ำถึง 
กำรให้บริกำรต่ำง	 ๆ	 ได้อย่ำงรวดเร็ว	 เช่น	 กำรเข้ำถึงชุมชน 
ที่ห่ำงไกล	กำรให้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่	กำรให้บริกำร
แบบ	One	Touch	Service	เป็นต้น	

11.	 	พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	กำรน�ำระบบ 
จัดคิวอัจฉริยะและระบบประเมินควำมพึงพอใจ	 ณ	 จุดให ้
บริกำรมำใช้งำน	 กำรจัดช่องทำงด่วน	 (Drive	 Through)	 
ในกำรช�ำระเงินค่ำไฟฟ้ำ	 กำรให้บริกำรสอบถำมข้อมูลและ 
แจ้งเหตไุฟฟ้ำขัดข้อง	รวมถึงรับเร่ืองร้องเรียนตลอด	24	ชัว่โมง	

12.	 	รักษำคุณภำพกำรให ้บริกำรประชำชนตำมมำตรฐำน	 
GECC	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงกำรให้บริกำรประชำชน
ของทุกหน่วยงำนของรัฐท่ีมีกำรให้บริกำรสะดวก	 รวดเร็ว	
เข้ำถึงง่ำย

1.	 	ครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้คิดเป็น
ร้อยละ	99.76	เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.01	จำกปี	2560	

2.	 	แรงดันไฟฟ้ำอยู่ในมำตรฐำน
ที่ร้อยละ	100	(เป็นไปตำม
เป้ำหมำย)

3.	 	จ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำก
ระบบไฟฟ้ำของ	PEA	ต่อผู้ใช้ไฟ 
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	โดย 
ในปี	2561	อยู่ที่	0.0021  
ครั้ง/จ�ำนวนผู้ใช้ไฟ/ปี	ลดลง 
0.0184	เมื่อเทียบกับปี	2560

4.	 	ผลกำรให้บริกำรเป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ร้อยละ	100	
และสำมำรถด�ำเนินกำรได้
ตำมข้อตกลงกำรให้บริกำร	
(SLA)	ได้ร้อยละ	100	 
(เป็นไปตำมเป้ำหมำย)

5.	 	ดัชนีควำมเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้ำ	ได้แก่	

	 1)	 	ดัชนีจ�ำนวนครั้งที่ไฟฟ้ำ
ขัดข้อง	SAIFI	อยู่ที่	3.81	 
ครั้ง/รำย/ปี	ลดลง	0.694  
เมื่อเทียบกับปี	2560

	 2)	 	ดัชนีระยะเวลำที่ไฟฟ้ำ
ขัดข้อง	SAIDI	อยู่ที่	89.82 
นำที/รำย/ปี	ลดลง	28.88 
เมื่อเทียบกับปี	2560

6.	 	กระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรในกระบวนงำนที่
ส�ำคัญขององค์กรม ี
กำรพัฒนำขึ้นเป็นล�ำดับ	 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ
ตรวจสอบได้

7.	 	คะแนนประเมินกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	และปรำบปรำม 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น	(ITA)	
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปี	2561	มีคะแนน 
อยู่ที่	92.92	คะแนน

8.	 	ขยำยผลกระบวนกำรขอใช้
ไฟฟ้ำที่สอดคล้องกับ	Ease	
of	Doing	Business	ของ	
World	Bank	ที่สำมำรถ
ติดตั้งมิเตอร์จ่ำยไฟฟ้ำได้
ภำยใน	2	-	25	วันปฏิทิน	
จำกเดิม	2	-55	วันท�ำกำร 
ได้ครบทุกพื้นที่

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 

 [102-44]



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 15

9.	 	ปรับปรุงกระบวนกำรขอ 
ใช้ไฟฟ้ำเพื่อเริ่มด�ำเนิน 
ธุรกิจใหม่	ส�ำหรับลูกค้ำ 
ที่ขอใช้ไฟฟ้ำในพื้นที่นิคม-
อุตสำหกรรมพื้นที่	ECC	 
ให้สำมำรถก่อสร้ำงเชื่อมโยง 
ระบบไฟฟ้ำ	และติดตั้ง
มิเตอร์จ่ำยไฟฟ้ำได้ภำยใน	
30	วันปฏิทิน	จำกเดิมใช ้
เวลำมำกกว่ำ	55	วันท�ำกำร

10.	 	ตั้งแต่ปี	2559	-	2560	มี 
ส�ำนักงำนของ	PEA	จ�ำนวน
140	แห่งได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
ศูนย์รำชกำรสะดวก	(GECC) 
โดยในปี	2561	มีส�ำนักงำน
ที่ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติม
จ�ำนวน	166	แห่ง

11.	 	ควำมพึงพอใจโดยรวม 
ของลูกค้ำ	อยู่ที่ร้อยละ	
4.47	เพิ่มขึ้น	0.18	จำก
ปี	2560

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 

 [102-44]

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.	 	ระบบไฟฟ้ำมี
ควำมปลอดภัย

2.	 	ไม่สร้ำงผล 
กระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม

3.	 	ได้รบักำรสนบัสนนุ 
กิจกรรมทำง
สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 
อย่ำงยั่งยืนจำก	
PEA

1.	 	กำรสื่อสำรประเด็นข่ำว 
ที่ส�ำคัญในกำรตัดสินใจ	 
หรือมีผลกระทบต่อผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียและ	PEA

2.	 	จดหมำยข่ำว/วำรสำร/ข่ำว
และสกู๊ปทำงวิทยุ	โทรทัศน์	
หนังสือพิมพ์	นิตยสำร	

3.	 	Line	Official	account
4.	 	Application	PEA	Smart	

Plus
5.	 	กำรจัดกิจกรรมร่วมกับ 

ชุมชน	สังคมเพื่อรับฟัง 
ควำมคิดเห็นต่ำง	ๆ

6.	 	กำรประชมุรบัฟังควำมคิดเหน็ 
(Hearing)	ที่มีต่อ 
แผนยุทธศำสตร์	PEA

1.	 	จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์	เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ

2.	 	ผูบ้รหิำรระดบัสงูก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน	 ISO	 26000	 
ตลอดทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หลักกำรและแนวปฏิบัติด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำร	(CSR	in	process)	จำก 
กำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ

3.	 	ผู้บริหำรประกำศนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับมุ่งเน้นกำรลด 
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมให้เกิดผลส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม

4.	 	ให้โอกำสแก่ประชำชนในกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
เกีย่วกบักำรด�ำเนินกำรใด	ๆ 	ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
สุขภำพอนำมัย	คุณภำพชีวิต	และควำมเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น

5.	 	เปิดเผยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	
และสิ่งแวดล้อมผ่ำนรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี

6.	 	ก�ำหนดมำตรกำรป้องกัน/แก้ไขที่ชัดเจน	 เมื่อเกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรด�ำเนินงำน 
ขององค์กร

1.	 	ระดับควำมพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 
กำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ	PEA	 
อยู่ในระดับดีมำก	คิดเป็น 
ร้อยละ	87.97	เพิ่มขึ้น	2.12	
เมื่อเทียบกับปี	2560

2.	 	ได้รับรำงวัลรัฐวิสำหกิจ 
ดีเด่น	ประเภทรำงวัล 
กำรด�ำเนินงำนเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น	 
ประจ�ำปี	2561	จำก	สคร.	 
ที่สะท้อนควำมส�ำเร็จใน 
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน	สังคม	และพันธมิตร	
กำรมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ที่ชัดเจนที่ค�ำนึงถึง 
ควำมต้องกำร/ปัญหำของ
ชุมชน	และควำมสำมำรถ
พิเศษของ	PEA

หมายเหตุ :	 สีของอักษรแสดงควำมถี่ในกำรด�ำเนินงำน	[102-43]
		 -	เป็นประจ�ำ/สม�่ำเสมอ/ทุกเดือน
	 -	รำยไตรมำส
 - รำยปี
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3

4

5

68

7 12
2

1
3

5
6 1

1

3
4 2

4

 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 PEA	น�ำข้อมลูส�ำคัญทีเ่ก่ียวข้องมำพจิำรณำและคดักรองด้วย
กระบวนกำรคัดเลือกประเด็นส�ำคัญตำมมำตรฐำนของ	 GRI	 เพื่อ
ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของ	PEA	[102-46]	ดังนี้

 การระบุประเด็นส�าคัญ (Identification)
	 PEA	 พิจำรณำข้อมูลส�ำคัญทั้งจำกปัจจัยภำยในและ 
ภำยนอก	รวมถงึขอบเขตของผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบทีอ่ำจ 
ส่งผลกระทบต่อควำมยั่งยืนขององค์กร	และวิเครำะห์ข้อมูลส�ำคัญ 
ดังกล่ำวบนหลักกำรควำมครอบคลุมผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และ 
บริบทควำมยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม	ดังนี้
 -  ข้อมูลส�าคัญจากปัจจัยภายในองค์กร : 
	 	 	ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังที่ส�ำคัญหรือเร่งด่วนของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของ
องค์กร	 แผนยุทธศำสตร์	 ควำมเสี่ยงและโอกำส	ห่วงโซ่
คุณค่ำขององค์กร

 - ข้อมูลส�าคัญจากปัจจัยภายนอกองค์กร : 
	 	 	ข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยต่ำง	ๆ 	แผนพฒันำเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชำติ	 แนวโน้มและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลก	 (Mega	 Trend)	 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ของสหประชำชำติ	 (SDGs)	 และเกณฑ์ประเมินองค์กร
ดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์	(DJSI)

 การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization) 
	 PEA	น�ำประเดน็ส�ำคญัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและองค์กร 
มำเทียบเคียงกับตัวชี้วัดตำมมำตรฐำน	 GRI	 พบว่ำมีเรื่องที่ผู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องกำร/คำดหวังจำก	 PEA	 จ�ำนวน	 30	 ประเด็น	
และเมือ่น�ำมำจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญด้วยตำรำง	Materiality	Matrix		 
ที่ค�ำนึงถึงนัยส�ำคัญของผลกระทบทำงเศรษฐกิจ	 ส่ิงแวดล้อม	 
และสังคม	(แกนนอน)	และอิทธิพลต่อกำรประเมินและตัดสินใจได้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร	 (แกนตั้ง)	 ท�ำให้ประเด็นส�ำคัญ
ด้ำนควำมยั่งยืนของ	PEA	มีจ�ำนวน	19	ประเด็น	แบ่งเป็นประเด็น
ด้ำนเศรษฐกิจ	 1	 ประเด็น	 ด้ำนสังคม	 8	 ด้ำน	 ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 
4	 ประเด็น	 และด้ำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้ำ	 6	 ประเด็น 
[102-47]	[102-49]

 ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจไฟฟ้า

1.	ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงเศรษฐกิจ 1.	กำรจ้ำงงำน
2.	กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้
3.	กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร
4.	 	สุขภำพและควำมปลอดภัยของ

ลูกค้ำ
5.	ควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ
6.	อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
7.	ชุมชนท้องถิ่น
8.	กำรไม่เลือกปฏิบัติ

1.	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
2.	 	กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม
3.	กำกของเสียและขยะอันตรำย
4.	พลังงำน

1.	กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ
2.	 	ควำมพร้อมจ่ำยและควำมน่ำเชือ่ถือ

ของระบบไฟฟ้ำ
3.	ประสิทธิภำพของระบบ
4.	กำรวิจัยและพัฒนำ
5.	 	แผนงำน	 และกำรตอบสนอง 

ต่อเหตุภัยพิบัติหรือภำวะวิกฤต
6.	กำรเข้ำถึงของผู้ใช้ไฟฟ้ำ

Materiality Matrix ประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของ PEA

อิท
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นัยส�ำคัญของผลกระทบทำงเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม
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 การทวนสอบความครบถ้วน (Validation) ของประเด็น

ส�าคัญด้านความยั่งยืนของ PEA

	 ผู ้บริหำรระดับสูงได ้ร ่วมพิจำรณำประเด็นส�ำคัญด้ำน 

ควำมยั่งยืนของ	 PEA	 ตำมหลักกำรควำมสมบูรณ์เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ 

ประเด็นดังกล่ำวมีควำมถูกต้องครบถ้วน	 และสอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ 

ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	

 การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

		 •	 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี	้[102-48]

	 	 รำยงำนควำมยั่งยืน	 ประจ�ำปี	 2561	 นับเป็นฉบับ

ที่	 2	 ต่อจำกรำยงำนควำมยั่งยืน	 ประจ�ำปี	 2560	 [102-51]	 

ที่	PEA	จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนสำกล	GRI	Standards	

เพือ่เปิดเผยผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปีขององค์กรในด้ำนเศรษฐกจิ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมีรอบกำรรำยงำนแบบรำยปี	[102-52]	

ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	ถึง	31	ธันวำคม	2561	 [102-50]	และใช้

แนวทำงกำรรำยงำนตำม	 GRI	 Standards	 และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	

(Electric	 Utilities	 :	 EU)	 ขององค์กำรแห่งควำมริเริ่มว่ำด้วย 

กำรรำยงำนสำกล	 (Global	 Reporting	 Initiative	 :	 GRI)	 ตำม

เกณฑ์ระดับกำรเปิดเผยข้อมลูแบบหลกั	(Core	Option)	[102-54]

	 	 นอกจำกนี้	 เพื่อแสดงถึงควำมมุ ่งม่ันในกำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืน	 PEA	 ได้เชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนเข้ำกับเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	17	ข้อ	(Sustainable	Development	Goals	

:	 SDGs)	 ขององค์กำรสหประชำชำติ	 และรวบรวมมำแสดงไว้ใน

รำยงำนฉบับนี้ด้วย

		 • ขอบเขตของรายงาน	[102-45]

	 	 กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนฉบับน้ี	 แสดงข้อมูลและ

ผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ำของ	 PEA	

โดยมีขอบเขตกำรรำยงำนครอบคลุม	 ส�ำนักงำนส่วนกลำงและ 

ส่วนภูมิภำค	 โรงไฟฟ้ำ	 สถำนีไฟฟ้ำ	 รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทในเครือ

		 •	 การรับรองรายงาน	[102-56]

	 	 ผู ้บริหำรระดับสูงของ	 PEA	 มีบทบำทในกำรติดตำม	 

ให้ค�ำแนะน�ำ	พร้อมทัง้ให้ควำมเหน็ชอบและตรวจสอบควำมถกูต้อง 

ของข้อมูลส�ำคัญในรำยงำนฉบับนี้	 เพื่อให้เนื้อหำของรำยงำน 

มีควำมครบถ้วน	 สมบูรณ์	 ถูกต้อง	 และครอบคลุมกำรตอบสนอง 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

	 	 นอกจำกน้ี	 เพื่อแสดงถึงควำมมุ ่งม่ันในกำรพัฒนำ 

กำรรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 PEA	 ได้วำงแผนกำรด�ำเนินงำน 

ให้หน่วยงำนภำยนอก	 (Third	 Party)	 ที่ มีควำมเชี่ยวชำญ	 

ท�ำกำรตรวจรับรองและให ้ควำมเช่ือม่ันอย ่ำงอิสระต ่อผล 

กำรปฏิบัติงำน	 เพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ัน	 น่ำเช่ือถือและโปร่งใสใน

กำรจัดท�ำรำยงำน	 สอดคล้องกับแนวทำงกำรรำยงำนสำกลของ	

GRI	ต่อไป

	 •	 การยกระดับคุณภาพของการจัดท�ารายงาน

	 	 PEA	 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถ

แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปีได ้ 

ผ่ำนทำงแบบสอบถำมท้ำยเล่มรำยงำน	 โดยควำมคิดเห็นดังกล่ำว 

PEA	 จะน�ำมำใช ้พัฒนำและยกระดับกำรจัดท�ำรำยงำน 

ควำมยัง่ยนืประจ�ำปีฉบบัถดัไป	เพือ่ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำร/ 

ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

		 •	 การติดต่อสอบถาม	[102-53]

	 	 หำกมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติม	 สำมำรถติดต่อ 

ได ้ที่ 	 ฝำยสังคมและสิ่ งแวดล ้อม	 กำรไฟฟ ้ำส ่วนภูมิภำค	 

ส�ำนักงำนใหญ่	 อำคำร	 LED	 เลขท่ี	 200	 ถนนงำมวงศ์วำน	 

แขวงลำดยำว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900	โทรศพัท์	0	2590	9916	 

โทรสำร	0	2590	9919

่
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ของ PEA

ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงเศรษฐกิจ

กำรจ้ำงงำน

กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้

กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร

สุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำ

ควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

ชุมชนท้องถิ่น

กำรไม่เลือกปฏิบัติ

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

หน่วยงำน
ก�ำกับดูแล

-

-

หน่วยงำนก�ำกับ
ดูแล/ผู้ส่งมอบ	

คู่ค้ำ	และ
คู่ควำมร่วมมือ/	

ลูกค้ำ/ผูใ้ช้บรกิำร/	
ชุมชน	และสังคม

 
ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร

-

ชุมชน	และสังคม	

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร

เพื่อรักษำเสถียรภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และสร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง

เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก�ำลังคนของ	 PEA	 สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน	 ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร	 
และสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
 

เพื่อพัฒนำควำมรู ้	 ควำมสำมำรถและทักษะของพนักงำน
ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมพร้อมในกำรตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ	 PEA	 ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยำว

เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรที่มีควำมส�ำคัญทั้งใน
ด้ำนผลิตภัณฑ์	 บริกำร	 ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ
และควำมปลอดภัย

เพ่ือลดอุบัติภัยจำกกำรใช้ไฟฟ้ำ	 และส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน
อย่ำงปลอดภัย

เพ่ือปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ	 รวมถึงป้องกัน 
กำรละเมิดและสูญหำยของข้อมูลลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร

เพื่อสร้ำงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และ 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี	และลดกำรสูญเสียที่อำจเกิด
ขึ้นกับบุคลำกรของ	PEA

เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้ไฟฟ้ำให้กับชุมชน	 และ 
ลดควำมเสีย่งของกำรเกิดอนัตรำยทีอ่ำจเกิดขึน้กบัคนในชมุชน
และสังคม	โดยรอบเขตพื้นที่ด�ำเนินงำน	

เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนบนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค
ไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	 โดยครอบคลุมในทุก
กระบวนกำรด�ำเนินงำน	 ตั้งแต่กำรสรรหำ	 ว่ำจ้ำงบุคลำกร	 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงคู่ค้ำ	และกำรให้บริกำรลูกค้ำ

เศรษฐกิจ

สังคม

  
ประเด็นส�าคัญ

  ผลกระทบที่เกิดขึ้น    
 

ด้าน
 

ด้านความยั่งยืน
  [102-46] [103-1] ความส�าคัญ

  
[102-47]

 ภายใน  ภายนอก [103-1]
   องค์กร  องค์กร
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กำรกระจำยมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไปสู ่ชุมชน	 สังคม	 และ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรจ้ำงงำน	สิทธิประโยชน์	สวัสดิกำรและกำรลำ	กำรสรรหำ	
ว่ำจ้ำง	วำงต�ำแหน่ง	และกำรรักษำบุคลำกรใหม่

กำรส่งเสริมกำรพฒันำทนุมนษุย์	กำรปรบัปรงุกระบวนกำรและ
ยกระดับมำตรฐำนระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกร	 
กำรทบทวน	ประเมินและวัดประสิทธิผลของระบบกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำบุคลำกร

กำรปรับปรุงช่องทำงกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ให้มี
ควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 ทันสมัย	 มีกำรประชำสัมพันธ์	 กำรให้
ข้อมูลข่ำวสำร	 ครอบคลุมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำและให้ควำมรู้ท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำและประชำชน

กำรมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีควำมปลอดภัย	 และมีควำมมั่นใจใน
กำรใช้ไฟฟ้ำของ	PEA	

กำรรักษำข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้ำ	และระบบบรหิำรจัดกำร
ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

กำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั	อำชวีอนำมยั	และสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน	กำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนสขุภำพของ
บคุลำกร	สถิตกิำรบำดเจบ็	และเสียชวิีตเนือ่งจำกำรปฏิบตังิำน

กำรมีส ่ วนร ่ วมในกำรพัฒนำชุมชนและสั งคมให ้ เกิด 
ควำมปลอดภัยในกำรใช้ไฟฟ้ำ	 ผ่ำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ซึ่งให ้
ควำมส�ำคญักับกิจกรรมสำนสมัพนัธ์กับชมุชนโดยรอบทีอ่ยูบ่ริเวณ
พื้นที่ด�ำเนินงำน	 เพื่อรับฟังปัญหำ	 ข้อกังวล	 และข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับปรับปรุงและพัฒนำกำรด�ำเนินงำน	

กำรก�ำหนดแนวปฏบิตัทิีด่ท้ัีงต่อพนกังำน	ผู้ส่งมอบ	คู่ค้ำ	ลูกค้ำ/
ผูใ้ช้บรกิำร	เพ่ือให้เกดิกำรปฏิบตัแิละด�ำเนนิงำนอย่ำงเสมอภำค	
เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ

•		แผนยุทธศำสตร์	กฟภ.	ปี	2557	-	2566	(ทบทวนครั้งที่	4	 
พ.ศ.	2561)

•		แผนแม่บทสำยงำนทรัพยำกรมนุษย์	ปี	2553-2563	
	 (ทบทวนครั้งที่	6	พ.ศ.	2559)
•		แผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร	
	 ประจ�ำปี	2561	(แผนระยะสั้น)

•		แผนแม่บทสำยงำนทรัพยำกรมนุษย์	ปี	2553-2563	
	 (ทบทวนครั้งที่	6	พ.ศ.	2559)

•		แผนแม่บทกำรบริกำรลูกค้ำ	(พ.ศ.	2560-2564)

•			แผนยุทธศำสตร์ควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และ
	 สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของ	กฟภ.	(พ.ศ.	2557-2561)

•		แผนแม่บทกำรบริกำรลูกค้ำ	(พ.ศ.	2560-2564)

•		แผนยุทธศำสตร์ควำมปลอดภัย		อำชีวอนำมัย
	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	กฟภ.	(พ.ศ.	2557-2561)

•		แผนยุทธศำสตร์ควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	
	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	กฟภ.	(พ.ศ.	2557-2561)

•		แผนแม่บทด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 ป้องกันและปรำบ
ปรำมกำรทุจริต	คอร์รัปชั่น	ของ	กฟภ.	(พ.ศ.	2560-2564)

 เนื้อหาที่รายงาน การก�ากับดูแลการด�าเนินงาน หน้า
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124-125
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45-46,	90-92,	122

44,	88-91,	122

45-46,	90-91,	93,
122,	126-127

45-46,	90-91,	
102-103,	122

45-46,	90-91,	97,
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กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
สิ่งแวดล้อม

กำกของเสียและขยะอันตรำย

พลังงำน

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ

ควำมพร้อมจ่ำยและควำมน่ำเชื่อถือ 
ของระบบไฟฟ้ำ

ประสิทธิภำพของระบบ

กำรวิจัยและพัฒนำ

แผนงำน	และกำรตอบสนองต่อ
เหตุภัยพิบัติหรือภำวะวิกฤต

กำรเข้ำถึงของผู้ใช้ไฟฟ้ำ

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

ชุมชน	และสังคม

ชุมชน	และสังคม

ชุมชน	และสังคม	

ชุมชน	และสังคม	

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร/	
ชุมชน	และสังคม	 

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร/	
ชุมชน	และสังคม	

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร/	
ชุมชน	และสังคม	

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร/	
ชุมชน	และสังคม

ลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร/	
ชุมชน	และสังคม	

เพื่อบรรเทำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอัน
มีสำเหตุหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 ตลอดจน 
กำรยกระดับมำตรฐำนส�ำนักงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มำกขึ้น	 และสร้ำงควำมพร้อมสู ่มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับสำกล

เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปตำมข้อก�ำหนด	
ระเบียบและกฎหมำยสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งลดผลกระทบที่อำจ
จะเกิดขึ้นต่อชุมชน	และสังคม

เพ่ือป้องกนักำรเกดิกรณกีำรร่ัวไหลของสำรพิษ	จำกกำรก�ำจดัที ่
ไม่ถกูต้อง	ซึง่อำจจะส่งผลกระทบด้ำนสขุภำพ	และควำมปลอดภยั 
ของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ด�ำเนินงำน

เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนขององค์กร	 รวมถึง 
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน	 และบรรเทำผลกระทบด้ำน 
สิ่งแวดล้อม	

เพ่ือให้สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภำพและ 
เกดิประโยชน์สงูสดุ	ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูใ้ช้ไฟฟ้ำ 
ปรับพฤติกรรมในกำรใช้พลังงำน

เพือ่สร้ำงควำมมัน่คง	และควำมน่ำเชือ่ถอืของระบบไฟฟ้ำให้กับ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้มัน่ใจได้ว่ำจะมพีลงังำนไฟฟ้ำเพียงพอต่อ
ปริมำณควำมต้องกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต	

เพื่อให้กำรให้บริกำรไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถจ่ำยไฟได้อย่ำงต่อเนือ่ง	ซึง่เป็นภำรกจิส�ำคญัของ	PEA

เพือ่ให้เกดิพฒันำนวตักรรม	และน�ำไปใช้ปรบัปรงุกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด	 มุ่งสู่องค์กร
แห่งนวัตกรรม	 สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนก�ำกับ
ด้ำนพลังงำนของไทยและทิศทำงกำรใช้พลังงำนของประเทศ

เพื่อให ้ระบบไฟฟ ้ำสำมำรถจ ่ำยไฟฟ ้ำได ้ เพียงพอต ่อ 
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้
คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ

เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงระบบไฟฟ้ำซึ่งเป็น
สำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นในกำรพฒันำคณุภำพ
ชีวิต	กำรศึกษำ	และเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจไฟฟ้ำ

  
ประเด็นส�าคัญ

  ผลกระทบที่เกิดขึ้น    
 

ด้าน
 

ด้านความยั่งยืน
  [102-46] [103-1] ความส�าคัญ

  
[102-47]

 ภายใน  ภายนอก [103-1]
   องค์กร  องค์กร
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กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรด้วยระบบ
สำรสนเทศที่ทันสมัย	 เพ่ือน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำค�ำนวณค่ำ 
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกและวเิครำะห์ค่ำประสทิธภิำพเชงินเิวศ 
เศรษฐกิจ	 (Eco	Efficiency)	ส�ำหรับเป็นข้อมูลในกำรบริหำร
จัดกำรพลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ

กำรวิเครำะห์	 ประเมิน	 และจัดท�ำรำยงำนผลกระทบด้ำน 
สิง่แวดล้อมทัง้ในระยะก่อนก่อสร้ำง	ระยะก่อสร้ำง	และระยะหลงั 
ก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ

กำรจัดกำรกำกของเสียและขยะอันตรำยของระบบส่งและ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	และอำคำรส�ำนักงำน

กำรประหยดัพลงังำน	กำรปรบัปรงุอำคำรส�ำนกังำนให้เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนเชื้อเพลิง
ขององค์กร

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ	 กำรส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำ 
มีกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 กำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อ
ปรับพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำให้สมดุลกับกำรผลิต	 และส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพควบคู่กับ 
กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	 ทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร	
กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ	 และกำรวำงแผน 
กำรลงทุนเพื่อรองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำในอนำคต

กำรด�ำเนินโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจ่ำยไฟฟ้ำและ 
ควำมเชือ่ถือได้ของระบบไฟฟ้ำ	ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้ำ

กำรส่งเสริมและผลักดันงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์	 กำรค�ำนึงถึง 
ผลลัพธ์งำนวิจัยที่สำมำรถน�ำไปใช้ได้จริงในเชิงพำณิชย์ใน 
ระยะยำว	 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กร	
รวมถึงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพื่อให้
สำมำรถรองรบักำรรบัซือ้พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนทำงเลือก
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกข้ึนในอนำคต	 ยกระดับกำรด�ำเนินงำน 
และให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

กำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้ำน
พลังงำนไฟฟ้ำ	 เพื่อช่วยรักษำควำมสมดุลของระบบไฟฟ้ำให้
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน	 และลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อลูกค้ำ 
ให้น้อยท่ีสุด	 เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ

กำรขยำยเขตระบบจ�ำหน่ำยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขต
พื้นที่ให้บริกำร

•		แผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	
กฟภ.	(พ.ศ.	2560-2564)

•		แผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	
กฟภ.	(พ.ศ.	2560-2564)

•		แผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	
กฟภ.	(พ.ศ.	2560-2564)

•		แผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	
กฟภ.	(พ.ศ.	2560-2564)

•		กระบวนกำรด�ำเนินงำนหลักตำมภำรกิจขององค์กร	 เป็นไป 
ตำมแผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12

 
•		กระบวนกำรด�ำเนินงำนหลักตำมภำรกิจขององค์กร	 เป็นไป 
ตำมแผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12

•		กระบวนกำรด�ำเนินงำนหลักตำมภำรกิจขององค์กร	 เป็นไป 
ตำมแผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12

•		กระบวนกำรด�ำเนินงำนหลักตำมภำรกิจขององค์กร	 เป็นไป 
ตำมแผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12

•		แผนแม่บทด้ำนวิจัยและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ	
	 (พ.ศ.	2559-2563)

•		แผนบริหำรควำมเสี่ยงของ	กฟภ.	ประจ�ำปี	2561
 

•		กระบวนกำรด�ำเนินงำนหลักตำมภำรกิจขององค์กร	 เป็นไป 
ตำมแผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริต

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริต

	 PEA	 มุ่งมั่นบริหำรงำนโดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล	 มุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใส	 ต่อต้ำน 

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น	 มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม	 จรรยำบรรณ 

ในวิชำชีพ	 ค�ำนึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน	 โดย	 PEA	

ได ้ประกำศนโยบำยที่ เกี่ยวข ้องกับกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน 

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีได้แก่	“นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 

“นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	 [102-16]	 เพื่อให้

กรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับด�ำเนินงำนตำมหลัก 

ธรรมำภิบำล	 มำตรฐำนทำงจริยธรรม	 จรรยำบรรณวิชำชีพ	 

เพื่อให้สอดคล้องตำมค่ำนิยม	“ทันโลก	บริกำรดี	มีคุณธรรม”	และ	

ได้ประกำศ	“นโยบายการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน” 

[102-16]	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติงำนด้วย

ควำมโปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	และให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร	รวมทัง้ได้มกีำรจดัท�ำ	 

“คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”  

[102-16]	 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอีกด้วย	

	 นอกจำกน้ี	 PEA	 ยังมีคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล	 มอบ

นโยบำย	ให้ข้อเสนอแนะ	และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

และแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

สูงสุด	ซึ่งในปี	2561	PEA	มีผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นที่ส�ำคัญ	สรุปได้ดังนี้

 ด้านการก�ากับดูแลและส่งเสริม ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม

1.  ยกระดับเจตจ�านงของคณะกรรมการ 

PEA และคณะอนุกรรมการ PEA ใน

เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 4

2.  เสรมิสร้างสงัคมและวฒันธรรมต่อต้าน

การทุจริตทั่วทั้งองค์กร โดย

	 -	 	ผวก.	 อนุมัตินโยบายการงดรับของ 

ขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่	 ปี	 2561	

(No Gift Policy)	 เพื่อตอบสนอง

ต ่อนโยบำยป้องกันและต่อต ้ำน 

กำรทจุริต	และแสดงออกถงึเจตนำรมณ์ 

ของ 	 PEA	 ที่ มุ ่ งมั่ นขับ เคลื่ อน 

กำรด�ำเนินงำนให้ปลอดจำกกำร

ทุจริต

1.  พฒันามาตรฐานการก�ากับดูแลกจิการ 

ทีด่แีละระบบป้องกันการทจุรติเชงิรกุ 

โดย

 -	 	เข้าร่วม	“โครงการประเมนิคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน ่วยงานภาครัฐ”	 ของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต 

แห่งชาติโดยน�ำผลกำรประเมิน 

ในปีที่ผ่ำนมำ	มำวิเครำะห์ช่องว่ำง 

(Gap	 Analysis)	 เพื่อจัดท�ำเป็น

แนวทำงในกำรปรบัปรงุและพฒันำ 

กำรด�ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเน่ือง

เป็นปีที่	5	

1.  พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ก ล ไ ก 

การปราบปรามติดตาม ตรวจสอบ 

ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ี 

ยอมรับในระดับสากล โดย

	 -	 	ยกระดับการด�าเนินงาน	“การไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาคโปร่งใส”	โดยจัดสัมมนา 

“13	เครอืข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

โปร่งใส”	 ภายใต้แนวคิด	 “Zero 

Tolerance	 ชาว	 กฟภ.	 ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” 	 ผ ่ ำนระบบ	 VDO	

Conference	 ไปยังส�ำนักงำน 

กำรไฟฟ้ำ	 12	 เขต	 และกำรไฟฟ้ำ 

ชัน้	1-3	จ�ำนวน	189	แห่งทัว่ประเทศ 

รวมถึง	 มีกำรแลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็นและรับฟ ังข ้อเสนอแนะ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนด้ำน

ควำมโปร่งใสจำกเครอืข่ำยกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำคโปร่งใสทั้งภำยในและ	

ภำยนอกองค์กร	 เพื่อร่วมขับเคลื่อน 
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3.  จดักิจกรรมเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม 

และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

เพื่อเป็นกำรปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริม 

ค่ำนิยม	“ทันโลก	บริกำรดี	มีคุณธรรม” 

และกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงมำประยุกต์ใช้ให้แก่ผู ้บริหำร

และพนักงำนทั่วทั้งองค์กร	 โดยมีหัวข้อ 

กำรอบรมให้ควำมรู้ต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 เช่น	 

หลั กป รั ชญำ เศ รษฐ กิ จพอ เพี ย ง ,	 

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	คุณธรรม

จริยธรรม	 และควำมโปร ่ ง ใส	 ใน 

กำรปฏิบัติงำน,	 หลักธรรมำภิบำล,	 

กำรป ้องกันผลประโยชน ์ทับซ ้อน,	 

กำรต่อต้ำน	 ป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริต,	 กำรจัดซื้อจัดจ ้ำงอย่ำง

โปร่งใส	เป็นต้น

4.  จั ดกิ จกรรม เพื่ อ เสริ มสร ้ า งและ 

เน้นย�า้ค่านยิมและวฒันธรรมองค์กรให้

พนักงานทั่วทั้งองค์กร

2.  พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ 

เทคโนโลยี สมั ย ใหม ่ มาพัฒนา 

กระบวนการด้านการก�ากับดูแล 

กิจการท่ีดี (CG e-System) ซึ่งถือ

เป็นนวัตกรรมในรูปแบบกำรพัฒนำ

กระบวนกำรประกอบด้วย

	 	 1)	 	กำรประเมินผลกำรตระหนัก 

รับรู ้กำรเสริมสร้ำงกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดีวัฒนธรรมและ 

ค่ำนยิมสุจรติ	คณุธรรมจรยิธรรม	

ควำมโปร่งใส	 และกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน	(CG	

Testing)	

	 	 2)	 	กำรรำยงำนกำรขัดกันระหว่ำง

ประโยชน์ส่วนบคุคลกปัระโยชน์ 

ส ่ วนรวมของ 	 PEA 	 (CO I	 

Reporting)	และ	

	 	 3)	 	กำรลงนำมรับทรำบคู่มือกำร

ก� ำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี 	 (CG	

Acknowledgement)

3.  วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน ์

ทับซ้อนของปี	2561พบว่ำมีระดับต�่ำ	

4.  จัดตั้งศูนย ์ข ้อมูลข ่าวสารอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ของ PEA บนฐานข้อมูล 

ของส� านั ก ง านคณะกรรมการ  

ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) 

ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตร	ี

รวม	597	แห่ง	และปี	2561	ได้รับโล่

ประกำศเกียรตคุิณศูนย์ข้อมลูข่ำวสำร

ของรำชกำรโดดเด่นจ�ำนวน	7	รำงวัล

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องปรำม

กำรทุจริต	 และเป็นกำรเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสมำชิก

เครือข่ำยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

โปร่งใส

2.   พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ใช ้ใน 

การบริหารจัดการข ้อร ้องเรียน 

(PEA-VOC System) ให้สำมำรถส่ง 

และติดตำม	(Tracking)	เรื่องร้องเรียน 

ของหน่วยงำนในส�ำนักงำนใหญ่และ 

ส่วนภูมิภำค	 ทั่วประเทศ	 ประมำณ	 

958	แห่ง	และให้มีฟังค์ชั่น	กำรใช้งำน

ที่ครอบคลุมครบถ้วนในทุกประเด็น	

สำมำรถจัดเก็บข้อมูล	ติดตำมผล	และ

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนได้บนฐำน

ข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	 ส่งผลให้	

PEA	 มีกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน

ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

มำกยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำทุกข้อ 

ร้องเรยีนทีอ่ยูใ่นระบบได้รบักำรบรหิำร 

จัดกำร	 PEA	 จึงได ้ มีกำรก�ำหนด

มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรข้อร้องเรียน	 

ดังนี้	

  ข้อร้องเรียนด้ำนกำรบริกำร

	 	 •	 	ข้อร้องเรยีนทัว่ไป	ปิดได้ภำยใน	30	วนั 

ท�ำกำร	(ร้อยละ	100)

	 	 •	 	ข้อร้องเรยีนทัว่ไป	ปิดได้ภำยใน	30	วนั 

(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	95)

	 	 •	 	ข้อร้องเรยีนทัว่ไป	ปิดได้ภำยใน	15	วนั 

ท�ำกำร	(ร้อยละ	50	ของข้อร้องเรยีน

ทั่วไปทั้งหมด)
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5.  โครงการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม

(Integrity Pact) ส�าหรับโครงการ

ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  

เพ่ือเป็นกำรยกระดับควำมโปร่งใส	 

สร้ำงควำมเช่ือมั่น	 และก่อให้เกิด 

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมส�ำหรับ

โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ	ซึ่ง	PEA 

ได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องเป็น

ปีที่	2	

   กรณแีจ้งเบำะแสด้ำนกำรทจุรติประพฤต ิ

มิชอบให ้ เร ่ งด� ำ เนินกำรยุติ เรื่ อ ง	 

หำกยังไม่แล้วเสร็จ	 ให้มีกำรรำยงำน

ควำมคืบหน้ำหน้ำต่อผู้ร้องเรียนทุก	 ๆ	

15	วัน

  	กรณีข้อร้องเรียนส�ำคัญเร่งด่วนที่เกิด

จำกควำมไม่พึงพอใจในกำรให้บริกำร

ของ	 PEA	 และผู ้บริหำรพิจำรณำ 

เห็นว ่ำจ�ำเป็น	 ต้องเร ่งด�ำเนินกำร

แก้ไขทันที	 เช่น	 เรื่องที่มีผลกระทบต่อ 

ภำพลักษณ์องค์กร	 เรื่องที่มีผลกระทบ 

ต่อลกูค้ำโดยตรงเป็นวงกว้ำง	หรอืมผีล

ทำงกฎหมำย	 เป็นคดีควำมที่มีมูลค่ำ

สงู	จะต้องด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อเทจ็

จริงและช้ีแจงผ่ำนส่ือส่วนกลำงภำยใน	

24	ชั่วโมง

3.   น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในโครงการ

พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ  

ผู้กระท�าความผิด (E-Investigate) 

ทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อใช้ในกำรรวบรวม

และติดตำม	 เรื่ อ งสอบสวนกรณี 

กำรทุจริประพฤติมิชอบและกำรช�ำระ 

ค่ำเสียหำย
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ส�านักงานใหญ่

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ส่วนภูมิภาค รวม

1,271
 คน

1,202 
คน

3,489 
คน

3,680 
คน

10,587 
คน

5,655  
คน

4,951 
คน

11,789 
คน

9,144 
คน

 ประสิทธิผลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริต

	 PEA	 ได้มีกำรก�ำหนดตัวช้ีวัดท่ีส�ำคัญเพื่อประเมินประสิทธิผลในภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด	ี 

โดย	PEA	จะน�ำผลกำรประเมินที่ได้รับมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพสูงยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว

จะน�ำไปสูก่ำรยกระดบัดชันกีำรรบัรูก้ำรทจุรติ	(Corruption	Perception	Index	:	CPI)	ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศในภำพรวม

ดังนั้น	PEA	จึงได้ก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนกำรที่ส�ำคัญ	ดังนี้	

ปี 2559
จ�านวน  

7 กิจกรรม

ปี 2560
จ�านวน  

9 กิจกรรม

ปี 2561
จ�านวน  

6 กิจกรรม

•	 	ยกตัวอย่ำงเช่น	 เข้ำร่วมพิธี 

เปิดกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

โปร่งใส	ประกำศเจตนำรมณ์ 

ต่อต้ำนกำรทุจริคอร์รัปชั่น	

และพิธีเปิดศูนย์	 พ.ร.บ.	

ข้อมลูข่ำวสำร	ณ	กำรไฟฟ้ำ 

ส่วนภูมภิำคป่ำตอง	จ.	ภเูกต็

•	 	ยกตัวอย่ำงเช่น	 ร่วมงำน	 

PEA	 AWARDS	 และร่วม 

แสดงเจตจ�ำนง	 “Zero 

Tolerance	 ชำว	 กฟภ.	 

ไ ม ่ ทนต ่ อก ำ รทุ จ ริ ต ”	 

ณ	 ห ้องอเนกประสงค ์	

ชั้น	 6	 อำคำร	 LED	 PEA 

ส�ำนักงำนใหญ่

•	 	ยกตัวอย่ำงเช่น	 ร่วมเป็น 
เ กี ย ร ติ แ ล ะ ล ง น ำ ม ใ น 
ป ร ะ ก ำ ศ เ จ ต จ� ำ น ง 
กำรบริ ห ำรและปฏิบั ต ิ
หน้ำทีด้่วยควำมซ่ือสัตย์สุจรติ 
ในงำน	 “สุจริตตำมรอยพ่อ 
กฟภ.	 ขอท�ำดเีพือ่แผ่นดิน” 
ณ	 ห ้องอ เนกประสงค 	์
ชั้น	 6	 อำคำร	 LED	 PEA	 
ส�ำนักงำนใหญ่

 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ PEA 

 2) การสื่อสารและให้ความรู้ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

	 	 2.1	 จ�ำนวนผู้บริหำรและพนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
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ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

81.91
87.37

92.56

90.25

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

91.87 90.85

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	14.37

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	36.52

ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

100 100

100

	 	 2.2	 กำรลงนำมรับทรำบนโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 	 2.3	 กำรประเมินกำรตระหนักรับรู ้และประยุกต์ใช้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และควำมโปร่งใสใน 

กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน	(CG	Testing)

  3) การรายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวมของผูบ้รหิารและพนักงาน (กรณรีายงานเป็นรายปี)	
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ปี 2559

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ประสิทธิภาพ
การตอบสนองข้อร้องเรียน 

(30 วันท�าการ)

ประสิทธิภาพ
การตอบสนองข้อร้องเรียน 

(30 วัน)

ประสิทธิภาพ
การตอบสนองข้อร้องเรียน 

(15 วัน)

100 99.38

91.56 -

-

99.76 75.27

2 
โครงการ

3 
โครงการ	 1)	 โครงกำรจดัท�ำสำยเคเบลิอำกำศ	ระบบ	22	 

กโิลโวลต์	ขนำด	185	ตำรำงมลิลเิมตร	จ�ำนวน	6,230	 

กิโลเมตร

 2)	 โครงกำรจดัหำระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

ส�ำหรับธุรกิจ	(รซธ.)	ระยะที่	2

	 3)	 งำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงสำยเคเบิลใต้น�้ำ	 

115	 กิโลโวลต์	 (วงจรท่ี	 4)	 เพ่ือทดแทนและ 

เพิ่มควำมสำมำรถในกำรจ่ำยไฟไปยังเกำะสมุย	

จ.สุรำษฎร์ธำนี

	 1)	 โครงกำรจ้ำงเหมำจัดหำพร้อม 

ตดิตัง้อปุกรณ์	Hardware	และ	Software	

ระบบศูนย์สั่งกำรจ่ำยไฟแบบอัตโนมัติ

	 2)	 โครงกำรจัดจ้ำงท�ำสำยเคเบิล

อำกำศ	ระบบ	22	กิโลโวลต์	ขนำด	185	 

ตำรำงมลิลเิมตร	จ�ำนวน	19,177	กโิลเมตร

 4) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

 5) โครงการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

	 	 คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริตได้พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง	 ที่มีมูลค่ำสูงของ	 PEA	 เข้ำร่วมจัดท�ำ 

ข้อตกลงคุณธรรม	ดังนี้
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 6) โครงการส�ารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด

	 	 PEA	ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนภำยนอก	(Third	Party)	ด�ำเนินกำรส�ำรวจภำพลักษณ์ขององค์กรในด้ำนต่ำง	ๆ	เพื่อตอบสนอง 

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ	 รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจ	 ควำมภักดี	 และควำมผูกพัน	 อย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมีผลส�ำรวจ 

ภำพลักษณ์	ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	(CG)	ในมุมมองของลูกค้ำ	จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นลูกค้ำปัจจุบัน	ทั่วประเทศดังนี้

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

4.3551

4.0771

4.5577

 ความภูมิใจของ PEA ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ปี	2561

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น	ประจ�ำปี	2561	(SOE	Award)	“รำงวัลเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสดีเด่น”	

	 	 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ	(สคร.)	กระทรวงกำรคลัง	(ได้รับรำงวัลติดต่อกัน	2	ปีซ้อน)

	 -	 โล่ประกำศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรโดดเด่น	ปี	2561	จ�ำนวน	7	รำงวัล	จำกศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

	 -	 มีหน่วยงำนท่ีมำศึกษำดูงำนของ	 PEA	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 เช่น	 สภำพัฒนำกำรเมืองสถำบันพระปกเกล้ำ	 

	 	 และกระทรวงกำรคลังร่วมกับมหำวิทยำลัยศรีปทุม	เป็นต้น
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การบริหารความเสี่ยงองค์กรและโอกาส

 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 PEA	 ตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงท้ังทำงด้ำนเศรษฐกิจ	
สงัคม	และสิง่แวดล้อมทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อควำมยัง่ยนืขององค์กร	
ตลอดจนปรำกฏกำรณ์กำรเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ท่ีพัฒนำไป
อย่ำงรวดเรว็	น�ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรนุแรงในธรุกจิพลงังำน	
(Disruptive	Innovation)	และปัจจยัด้ำนต้นทนุและรำคำพลงังำน
ที่เป็นตัวก�ำหนดควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินธุรกิจ	 PEA	 จึงให ้
ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งขององค์กรโดยบรหิำร
ปัจจัย	 ควบคุมกิจกรรมและกระบวนกำรด�ำเนินงำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรง	 และลดมูลเหตุท่ีจะก่อให้เกิด 
ควำมเสยีหำยต่อองค์กร	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำ	PEA	จะมกีำรปรบัตัวได้ทนั 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง	และด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่ำงยั่งยืน
	 -	 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
	 	 PEA	 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน	 ท�ำหน้ำท่ีในกำรรับผิดชอบก�ำกับดูแล	 ควบคุม	
และมอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังหมดท่ีอำจเกิดขึ้นกับ
องค์กรอย่ำงครอบคลุมทุกด้ำน	 รวมทั้งพิจำรณำประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรจดักำรควำมเสีย่ง	เพือ่ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎระเบียบ	 และนโยบำย
ของรัฐบำล	 ซึ่งจะมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำน 
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยไตรมำสละ	 1	 ครั้ง	 และประชุม 
เพื่อพิจำรณำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี	 และมี 
ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งและควำมปลอดภยั	(ฝบส.)	เป็นหน่วยงำนหลกั 
ในกำรดูแล	 ประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ทกุสำยงำนซึง่มรีองผูว่้ำกำร	(รผก.)	ของแต่ละสำยงำนเป็นประธำน	
และเจ้ำของควำมเสี่ยง	 (Risk	 Owner)	 ให้ด�ำเนินกำรเป็นไปตำม
กระบวนกำรที่ก�ำหนด
	 -	 การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง
	 	 PEA	 ส ่งเสริมวัฒนธรรมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
โดย	 ฝบส.	 เป็นหน่วยงำนส�ำคัญในกำรดูแลและประสำนงำน 
กำรด�ำเนินกำร	ดังนี้	
	 	 •	 ถ่ำยทอดแผนบริหำรควำมเสีย่งระดบัองค์กรประจ�ำปี	 
ให้เจ้ำของควำมเสี่ยง	 (Risk	Owner)	 ที่เกี่ยวข้องน�ำไปด�ำเนินกำร 
ตำมแผนงำน	 และให ้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
สำยงำนพิจำรณำน�ำไปจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับสำยงำน	
เพื่อสนับสนุนให้แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรบรรลุผล	

	 	 •	 ผวก.	 เห็นชอบกำรทบทวนแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงปี	 2561	 และให้ทุกสำยงำนด�ำเนินกำรตำมแนวทำง 
ที่ก�ำหนดไว้	โดย	ฝบส.	ได้เผยแพร่แนวทำงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม	 เช่น	 แผ่นผับ	 โปสเตอร	์
บันทึกแจ้งเวียนในหน่วยงำน	 และระบบสำรสนเทศภำยใน 
ขององค์กร	เป็นต้น
	 	 •	 จดัประชุมชีแ้จงแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำง
ต่อเนื่อง
	 	 •	 ก�ำหนดให ้กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 เป ็นเกณฑ์
ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของทุกสำยงำน	 โดยในปี	 2561	 
ทุกหน่วยงำนระดับฝ่ำยในส�ำนักงำนใหญ่	 และส่วนภูมิภำค
จ�ำนวน	 268	หน่วยงำน	 ได้ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยง	 จัดท�ำแผน 
กำรควบคุมภำยใน	และรำยงำนผลอย่ำงครบถ้วน
	 	 •	 จัดอบรมหลักสูตรในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงให ้
กบักรรมกำร	ผูบ้รหิำรระดบัสงู	และพนกังำนทุกระดบั	เช่น	ปี	2561	
อบรมหลักสูตร	 Risk	Management	Program	 for	Corporate	
Leaders	 (RCL)	 ให้กับกรรมกำร	 และผู้บริหำรระดับสูง	 ที่ต้อง
เข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงประเภทต่ำง	 ๆ	 
รวมถึงกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรโอกำส	 (Opportunity)	
และกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์	 (Crisis)	 ที่เกิดขึ้นกับองค์กร	 โดย
หลักสูตรน้ีสะท้อนมุมมองของผู้น�ำองค์กรที่ต้องท�ำหน้ำท่ีก�ำกับ
ดูแลและติดตำมกำรท�ำงำนของผู้บริหำร	 ผู้ซ่ึงเป็นผู้บริหำรจัดกำร 
ควำมเส่ียงโดยตรง	และอบรมหลักสตูรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ	และ
ควำมตระหนกัในเรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้กบัพนกังำนทกุระดบั
จำกทุกสำยงำน	เป็นต้น
	 -	 กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงของ PEA
	 	 PEA	 น�ำมำตรฐำนสำกล	 COSO	 ERM	 แนวทำง 
กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกจิ	
(สคร.)	 ก�ำหนด	 และมำตรฐำนสำกล	 ISO	 22301	 มำประยุกต์
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนใน 
ทุกระดับขององค์กร	 โดยได้ก�ำหนด	 “นโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยง” และ	 “นโยบายการควบคุมภายใน”	 [102-16]	 
เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้กรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ
สนบัสนนุกำรน�ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งและควบคมุภำยในไปปฏบิตั	ิ
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กำรบริหำรสินทรัพย์ให้เกิด

ประสิทธิภำพสูงสุด

PEA	 ยั ง ใช ้ประโยชน ์จำก

สิ น ท รั พ ย ์ ท่ี มี อ ยู ่ ไ ม ่ เ ต็ ม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 	 แ ล ะ ข ำ ด 

กำ รบ� ำ รุ ง รั กษ ำสิ นทรั พย  ์

ในระบบไฟฟ ้ำโดยค�ำนึงถึง

สภำพของสินทรัพย ์ 	 ดังนั้น	

กำรบริหำรสินทรัพย ์ให ้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	 เพื่อยืดอำยุ

สินทรัพย์ที่ใช้งำนอยู่	ซึ่งจะช่วย

ลดกำรลงทนุทีไ่ม่จ�ำเป็น	รวมทัง้ 

สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับ	PEA	

ได้

-	 	อั ต ร ำ ส ่ ว น ผลตอบแทน

สินทรัพย์รวม	 (ROA)	 อยู ่

ที่ ร ้อยละ	 5.09	 (ดีมำก)	 

ลดลง	 1.94	 เมื่อเทียบกับ 

ปี	2560

-	 	จั ดท� ำแผนที่ น� ำทำงกำร

บริหำรจัดกำรสินทรัพย ์

ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ ้ ำ 	 ( A s s e t	

Management	Roadmap)

และด�ำเนินกำรตำมแผน

อย่ำงเป็นระบบ

-	 	จัดท�ำกลยุทธ์ในกำรบ�ำรุง

รกัษำ	เชงิประเมนิสภำพของ

หม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง

-	 	จัดหำ/พัฒนำ	 Software	

ในกำรบริหำรจัดกำร	 Load	

หม้อแปลงระบบจ�ำหน่ำย

	 	 ในปี	2561	PEA	ได้น�ำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของแผนยุทธศำสตร์	กฟภ.	ปี	2557	-	2566	(ทบทวนครั้งที่	4	ปี	2561)	 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์	 ปี	 2560	 และผลกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ปี	 2560	 มำใช้เป็นกรอบในกำรประเมิน

วเิครำะห์ควำมเสีย่ง	และจดัท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่ง	ประจ�ำปี	2561	เพือ่ให้ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งบรรลเุป้ำหมำยขององค์กร	และ

เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้	PEA	ได้ต่อไป	

	 	 นอกจำกนี้	 ในปี	 2561	PEA	ยังได้พัฒนำระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรรำยงำน	กำรวิเครำะห์	 ระดับผลกระทบควำมเสี่ยง	

และกำรเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้ำ	 (Early	Warning	 System)	 ถึงเหตุกำรณ์หรือควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรที่จะเกิดขึ้น	

มำใช้ในกำรแจ้งเตือนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุเป้ำหมำย	เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถทบทวนมำตรกำร

ในกำรด�ำเนินกำร	หรือปรับเปลี่ยนแผนกำรด�ำเนินงำนให้มีควำมรวดเร็ว	สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	และส่งผลให้บรรลุ

เป้ำหมำยได้มำกยิ่งขึ้น

	 -	 ผลการบริหารความเสี่ยง

	 	 PEA	 บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร	 ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงทำงกลยุทธ์	 กำรปฏิบัติกำร	 กำรเงิน	 และชื่อเสียงองค์กร	 

เพื่อให้สำมำรถประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ	 ซึ่งผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวม	 

ส่วนมำกด�ำเนินกำรได้ตำม	 Risk	 Appetite	 และ	 Risk	 Tolerance	 ที่ก�ำหนด	 และมีบำงแผนงำนที่น�ำมำบริหำรควำมเส่ียงต่อเนื่อง 

ในปี	2562	-	2563

  

	 •	 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ	[102-15]

 ประเด็นความเสี่ยง ความส�าคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์
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ควำมส�ำเร็จของกำรลงทุนธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง	(Business	Model)

กำรปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	
Transformation)

ควำมเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
ไฟฟ้ำ	 เทคโนโลยีดิจิทัล	 และ
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมระบบ
ไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึน	 ท�ำให้องค์กร
ต้องเตรียมควำมพร้อม	 และ
แสวงหำโอกำสในกำรลงทุน
ส�ำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งใน
และต่ำงประเทศ	 เพื่อควำม
ยั่งยืนขององค์กร

กำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็น	
Digital	 Utility	 จ�ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำฐำนข้อมูล	 ระบบ
กำรวิ เครำะห ์ข ้อ มูลลูกค ้ ำ	 
รวมถึงกำรปรับปรุงช่องทำง 
กำรสื่อสำรและกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ	 กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	
เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให ้ เ กิ ด ก ำ ร
ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน 
ให ้มีประสิทธิภำพ	 รวดเร็ว	 
รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนของพนักงำน	 เพื่อ 
น�ำไปสู่	 Productivity	 ที่เพิ่ม 
สูงข้ึน	 และกำรใช้เทคโนโลยี

ดจิทิลัเพือ่เพ่ิมประสทิธภิำพของ

ผลิตภัณฺฑ์และกำรให้บริกำร 

-	 	จั ด ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดมสมอ ง	
ติดตำมข้อมูลทำงธุรกิจ	 หำ
ข้อมลูเพิม่เตมิจำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้ในกำร
วิเครำะห์	Business	Model	
อย่ำงสม�่ำเสมอ

-	 	จัดประชุมเพื่อขอควำมเห็น 
จำกผูบ้รหิำรเกีย่วกบัแนวทำง 
ในกำรพัฒนธุรกิจใหม่และ
ธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้องอย่ำง
สม�่ำเสมอ

-	 	ส ่ ง พ นั ก ง ำ น ไ ป ศึ ก ษ ำ
เทคโนโลยใีหม่ทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ	
รวมทั้งประสำนกับพันธมิตร
เกี่ยวกับแนวทำงในกำรท�ำ
ธุรกิจ

-	 	จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล	
และถ่ำยทอดแผนเพื่อน�ำไป
สู่กำรปฏิบัติ	

-	 	ทบทวนแผนงำนด้ำนบคุลำกร 
(HRM,	 HRD)	 ให้สอดคล้อง
ตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล	

-	 	เกิดธุรกิจพลังงำนและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องใหม่	 ที่มีจ�ำนวน
ลูกค้ำ	 และจ�ำนวนเงินที่ได้
รับจำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่
เกิดขึ้นจริง	 เช่น	 โครงกำร	
Smart 	 Home,	 Smart	
Rooftop	 เป ็นต ้น	 โดย 
ควำมส�ำเร็จของแผนกำร
ด�ำเนินงำนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	แต ่งตั้ งคณะท�ำงำนศึกษำ
แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้ำ
เพื่ อพิจำรณำแนวทำงใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจ

-	 	แ ต ่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท� ำ ง ำ น 
เพื่อพัฒนำธุรกิจผู้ให้บริกำร
ข ้ อ มู ล ด ้ ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
ธุรกิจอุตสำหกรรมเชิงลึก	 
(PEA	Information	Service)	
เพื่อหำแนวทำงกำรด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่

-	 	ค ว ำ ม ส� ำ เ ร็ จ ข อ ง แ ผ น
ปฏิบัติกำรดิจิทัลของ	 PEA 
ณ	 ส้ินไตรมำสที่ 	 4/2561	 
อยู ่ที่ร ้อยละ	 80.60	 โดยม ี
กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ผลกำรด�ำเนินงำนแผนงำน/
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัลต่อคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกำรปรับเปลี่ยน	
PEA	สู่องค์กรดิจิทัล	(Digital	
Steering	Committee)	และ
คณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสื่อสำรของ	
PEA	เป็นรำยเดือน
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กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันและกำรสูญเสีย 

รำยได้จำกกิจกำรขนำดกลำง	

และขนำดใหญ่ที่ไปใช้พลังงำน

ทดแทน

ในปัจจุบัน	 และน�ำไปสู ่กำร

ออกแบบผลติภณัฑ์หรอืบรกิำร

ใหม่	ๆ	ในอนำคต

จำกนโยบำยภำครัฐท่ีส่งเสริม

ให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทน 

ท้ังท่ีผลิตเอง	 และจ�ำหน่ำย 

เข้ำระบบ	ซึง่ส่งกระทบโดยตรง 

ต ่อ	 PEA	 น้ัน	 กำรเตรียม 

ควำมพร ้อม	 เพื่อให ้ 	 PEA	

สำมำรถวเิครำะห์ควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน	รวมทั้งวิเครำะห ์

กำรสูญเสียรำยได้ที่เกิดจำก 

กิ จ ก ำ รขนำดกลำ ง 	 และ

ขนำดใหญ่ท่ีปรับเปลี่ยนไปใช้

พลังงำนทดแทน	 จึงเป็นเรื่อง

ท่ีองค์กรต้องให้ควำมส�ำคัญ	

เพื่ อ ให ้สำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง	

รวมท้ังรองรับกำรส ่ง เสริม

นโยบำยพลังงำนทดแทนของ

ภำครัฐได้อย่ำงต่อเนื่อง

-	 	จั ด ท� ำ แ ผ น ง ำ น ร อ ง รั บ

ลูกค้ำกลุ่มเส่ียง	 และจัดท�ำ

กระบวนกำรเพื่อรองรับ 

กำรใช้พลังงำนทำงเลือก

-	 	จัดท� ำ โครงกำรส ่ ง เสริม 

และพัฒนำธุรกิจพลังงำน

ทำงเลือก

-	 	ท บ ท ว น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร

วิเครำะห์	 Load	 Forecast	

ให ้สอดคล ้องกับทิศทำง 

กำรใช้พลังงำนของกิจกำร

ขนำดกลำง	และขนำดใหญ่

-	 	จัดท�ำดัชนีคุณภำพไฟฟ้ำ	

(SARFI)	 ที่สถำนีไฟฟ้ำใน 

เ ข ต พื้ น ท่ี ธุ ร กิ จ แ ล ะ

อุตสำหกรรม	 เพ่ือน�ำข้อมูล

มำวิ เครำะห ์ 	 และเสนอ

แนวทำงแก้ไขคุณภำพไฟฟ้ำ

-	 	ศึกษำแนวทำงกำรซื้อไฟฟ้ำ 

ตำมคุณภำพ	 (Premium	

Power	 Contract)	 เพื่อหำ

โอกำสในกำรด�ำเนินกำร

-	 	ควำมส�ำเร็จของแผนงำน

รอ ง รั บ เพื่ อ รั กษ ำลู ก ค ้ ำ 

จำกกิจกำรขนำดกลำงและ

ขนำดใหญ่	 ที่ไปใช้พลังงำน

ทดแทน	อยู่ที่ร้อยละ	87.77
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กำรยกระดับกำรให้บริกำรและ

จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำง

ต่อเนื่อง

กำรบริหำรหน่วยสูญเสียใน 

ภำพรวม

กำรให ้บริกำรและจ�ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเน่ือง

และมีคุณภำพเป็นภำรกิจหลัก 

ของ	PEA	และเป็นปัจจัยส�ำคัญ 

ในกำรตอบสนองควำมต้องกำร/

ควำมคำดหวังของผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส�ำคัญขององค์กร	

กำรลดหน่วยสญูเสยีในภำพรวม	

ช่วยบริหำรต้นทุนขององค์กร 

สะท้อนกำรลดกำรสญูเสยีรำยได้ 

จำกกำรจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

-	 	ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

กระบวนกำรด�ำเนินงำน

ที่ ไ ด ้ รั บ ผลกระทบจำก	

พ.ร.บ.	 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	 

ป ี 	 2560	 และส ่งผลให  ้

กำรก่อสร ้ำงระบบไฟฟ้ำ 

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

-	 	ทบทวนแผนบ�ำรุ งรักษำ

ระบบไฟฟ้ำ	 และปรับปรุง

คุณภำพข้อมูลของระบบ 

อยู่เสมอ	

-	 	จั ด ห ลั ก สู ต ร ฝ ึ ก อ บ ร ม 

กำรแก้ไขกระแสไฟฟ้ำขดัข้อง 

และควบคุมงำนบริหำร

โครงกำร	 เพื่อเพิ่มทักษะ 

ให้แก่พนักงำน

-	 	พัฒนำโปรแกรม	 U-CUBE	

ในกำรตรวจสอบมิ เตอร	์ 

เพือ่วเิครำะห์ค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำ

คลำดเคลื่อน	เช่น	กำรติดตั้ง 

มเิตอร์ไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำน 

กำรช�ำรุดของมิเตอร์และ

อปุกรณ์ประกอบ	กำรละเมิด 

กำรใช้ไฟฟ้ำ	และควำมผดิพลำด 

ในกำรจดหน่วยของผูใ้ช้ไฟฟ้ำ 

รำยย่อย	เป็นต้น

-	 	พัฒนำโปรแกรม	 AMR	

Monitoring	 System	 ใน

กำรวเิครำะห์ค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำ

คลำดเคล่ือนของผู ้ ใช ้ ไฟ 

รำยใหญ่

-	 	ดั ชนี จ� ำนวนค ร้ั งที่ ไฟฟ ้ ำ

ขัดข้อง	 SAIFI	 อยู ่ที่	 3.81	

ครั้ง/รำย/ป ี	 ลดลง	 0.69	 

เมื่อเทียบกับปี	2560

-	 	ดชันรีะยะเวลำทีไ่ฟฟ้ำขดัข้อง	

SAIDI	 อยู ่ที่	 89.82	 นำที/ 

รำย/ปี	 ลดลง	 28.88	 เมื่อ

เทียบกับปี	2560

-	 	ร ้อยละของหน ่วยสูญเสีย 

สะสม	 (Total	 Loss)	 อยู่ท่ี	 

5.36	 เพิ่มขึ้น	 0.24	 เมื่อ

เทียบกับปี	2560	เนื่องจำกมี

แผนกำรด�ำเนินงำนลดหน่วย

สูญเสียฯ	เพิ่มเติม

-	 	สภำพพร้อมให้บริกำรของ

โครงสร ้ ำงพื้ นฐำนระบบ

สำรสนเทศและสื่อสำร	 และ

โครงข่ำยสื่อสำร	อยู่ที่ร้อยละ	

99.66
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กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
เพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำน 
ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลัง
ของพนักงำน	 PEA	 ยั ง ไม ่
สอดคล้องกับทิศทำงองค์กร
ในกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถองค์กร	
และกำรดึงเอำศักยภำพของ
พนักงำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรสูงสุด

-	 	วำงแผนและจัดหำอุปกรณ ์
ให้สอดคล้องกับแผนกำร
ใช้งำน

-	 	จัดหำ/พัฒนำ	 Software	
ในกำรบริหำรจัดกำร	Load	
หม้อแปลงระบบจ�ำหน่ำย

-	 	น� ำ ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เ ท ศ
ภูมิศำสตร์	 (GIS)	 มำช่วยใน
กำรบริหำร	Load

-	 	จั ด ใ ห ้ มี ก ำ ร ท บ ท ว น
กระบวนงำนและกรอบ
อัตรำก� ำ ลั ง 	 และจั ดท� ำ 
แผนพัฒนำบุ คลำกร ใน
ต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญให้มี	
ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล	
(Digital	 Competency)	
ผ่ำนเกณฑ์ประเมินในระดับ
ที่องค์กรคำดหวัง

-	 	เร ่ ง รั ดพัฒนำ 	 Ta l en t	
M a n a g eme n t 	 ต ำ ม	
Roadmap	 ในกำรพัฒนำ	
Talent	Person

-	 	พัฒนำเครื่ อง มือส� ำหรับ
ประเมนิคณุภำพ	Successor 
ของแต ่ละสำยงำน	 และ
ด�ำเนินกำรประเมินให้ทรำบ
ผลตำมควำมเป็นจริง

-	 	จัดท�ำแผนงำนวิ เครำะห ์
ควำมพร้อมของบุคลำกร
เพื่อสนับสนุนกำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง	 และวิเครำะห์
ควำมสำมำรถพิ เศษของ 
องค ์กร ในอนำคต	 เพื่ อ
ก�ำหนดศกัยภำพขององค์กร
ในเชิงแข่งขัน

-	 	บุคลำกรมี	 Competency	
ตำมที่องค์กรคำดหวังในด้ำน
ต่ำง	ๆ	ดังนี้

		 •	 	กำรใช้ดิจิทัลและกำรแก้
ปัญหำ	(Digital	Use	and 
P rob lem	 So l v i n g )	 
ร้อยละ	80

		 •	 	ก ำ ร จั ด ก ำ ร ข ้ อ มู ล	
(Information	Handling)	
ร้อยละ	72

		 •	 	ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร ใ น ด ้ ำ น 
ควำมฉลำดทำงดิ จิ ทั ล	
(Digital	 Intelligence	
C ommu n i c a t i o n )	 
ร้อยละ	85

		 •	 	กำรสร ้ำงเ น้ือหำดิจิทัล	
( D i g i t a l 	 C o n t e n t	
Creation)	ร้อยละ	67

		 •	 	กำรอยู่ในโลกดิจิทัลอย่ำง
ปลอดภัย	(Digital	Safety) 
ร้อยละ	84
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ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์	

(Cyber	Security)

ก ำ ร ใ ห ้ ค ว ำ ม ส� ำ คั ญ เ ร่ื อ ง 

กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย	

(Cyber 	 Secur i ty ) 	 เป ็น

ปัจจัยส�ำคัญที่องค์กรต้องให้ 

ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำร

เพื่อให ้เกิดกำรส่งเสริมและ

พัฒนำกำรบ ริหำรจั ดกำ ร

เทคโนโลยีดิจิทัลสู ่มำตรฐำน

สำกล	 ทั้งด้ำนปฏิบัติกำรและ

ด้ำนบริหำรจัดกำรและบริกำร	

โดยจะ มุ ่ ง ก ำ รพัฒนำและ 

ส ่ ง เสริมหลักธรรมำภิบำล 

ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

(IT	 Governance)	 มำปฏิบัต ิ

อย่ำงจริงจัง

-	 	จัดท�ำแผนระบบบริหำร

จดักำรควำมมัน่คงปลอดภัย

สำรสนเทศ	 และประเมิน

องค์กรตำมมำตรฐำนสำกล	

ISO/IEC	27001:2013

-	 	พัฒนำระบบเพื่อสนับสนุน

กำรท�ำงำน	เช่น	ระบบบรหิำร 

จัดกำรผู้ใช้งำน	 ฐำนข้อมูล 

ผู้ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร ์

แม่ข ่ำย	 และลูกข่ำย	 (IT	 

Service	Management	 :	 

ITSM)	 อุปกรณ์ตรวจสอบ

ข ้ อ มู ลที่ มี ก ำ ร เข ้ ำ ร หั ส	

(SSL	 Traffic	 Visibility)	

ระบบควบคุมควำมเส่ียง 

ของกำรรกัษำควำมปลอดภัย

และเครือข่ำย	 (Security	

R i s k 	 C o n t r o l 	 a n d	

Network	 Assurance)

ระบบบันทึกและตรวจสอบ

กำรเข้ำถึงอุปกรณ์เครือข่ำย 

(Access 	 Moni tor ing	 

and	Recording)	เป็นต้น

-	 	บ�ำรุงรักษำระบบภำยใน	

Data	Center	อย่ำงสม�ำ่เสมอ

-	 	จัดตั้ งแผนกศูนย ์ปฏิบัติ

กำรเฝ ้ำระวั งภัยคุกคำม 

ควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

และด�ำเนินกำรเฝ้ำระวัง

-	 	ควำมส�ำเรจ็ของแผนปฏิบตักิำร

ดจิทิลัอยูท่ีร้่อยละ	80.60	โดย

มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ 

ผลกำรด�ำเนินงำนแผนงำน/ 

โครงกำรต่อคณะกรรมกำร 

ก�ำกบัดแูลกำรปรับเปลีย่น	PEA	

สู ่องค ์กรดิจิทัล	 (Dig ital	

Steering	 Committee)	

และคณะกรรมกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศและสื่อสำรของ	

PEA

-	 	มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคง 

ปลอดภัย	 (ISO	 27001)	 ได ้

เตรียมควำมพร้อมเพ่ือก�ำหนด

ขอบเขตกำรรักษำสภำพ 

	(Surveillance	Audit)	และ

ผูต้รวจสอบภำยใน	(Internal	

Audit)	 เข ้ำตรวจประเมิน 

เพิ่มเติม

-	 	มำตรกำรควบคุมกำรบุกรุก 

จำกภำยนอก	มรีะบบตรวจสอบ 

ควำมปลอดภัยและช่องโหว่

ของเครือข ่ำยและมีระบบ	

Network	Security	ทดแทน

และปรับปรุง	 โครงสร้ำงด้ำน

ควำมปลอดภัยของระบบ

สำรสนเทศและสื่อสำร
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กำรด�ำเนินงำนที่ค�ำนึงถึงกำรลด

ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม	และ

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

PEA	 ส ่ ง เสริม ให ้องค ์กร มี 

กำรด�ำเนินงำนที่ลดผลกระทบ 

ด ้ ำนสิ่ ง แวดล ้ อม 	 ลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 และ

เตรียมควำมพร้อมสู่มำตรฐำน 

สิ่งแวดล้อมในระดับสำกล

-	 	น�ำแนวทำงส�ำนักงำนสีเขียว 

(G reen	 Office ) 	 ของ 

ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ ำ พ 

ส่ิ งแวดล ้ อม 	 กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและ 

ส่ิงแวดล้อมมำใช้	 รวมทั้ง 

ป ร ะ ก ำ ศ ใ ช ้ น โ ย บ ำ ย

ส�ำนักงำนสีเขียวของ	 PEA	

เพ่ือส่งเสริมให้ส�ำนักงำน 

มี กำรด� ำ เนิ นกำรที่ เ ป ็ น 

มิตรต ่อส่ิงแวดล้อม	 เช ่น	 

กำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 

เชื้อเพลิง	 น�้ ำ 	 กำรใช ้ซ�้ ำ 

กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	กำรลด 

และเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

สำรเคมีอันตรำยภำยใน 

ส�ำนกังำน	จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์

ส�ำนักงำนที่ มีฉลำกเขียว	

หรือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	

เป็นต้น	

-	 	มุ ่ ง ส ร ้ ำ ง จิ ต ส� ำ นึ ก ข อ ง

บุคลำกรในกำรใช้พลังงำน 

และทรพัยำกรอย่ำงประหยดั	 

มีประสิทธิภำพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด

-	 	ปี	2561	ส�ำนักงำนของ	PEA	

ที่ เข ้ำร ่วมโครงกำรพัฒนำ

ส�ำนักงำน	 PEA	 ให ้ เป ็น

ส�ำนักงำนสีเขียว	 (Green	

Office) 	 มี จ� ำนวนทั้ งสิ้ น	 

32	 แห ่ ง 	 โดยได ้ รับกำร

ตรวจประเมินและได้รับกำร

รับรองส�ำนักงำนสีเขียว	 จำก 

กรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม	 

ในระดับดีเยี่ยม	 (G	ทอง)	ซึ่ง

มีคะแนนประเมินมำกกว่ำ

ร้อยละ	90	จ�ำนวน	30	แห่ง	

และในระดับดีมำก	 (G	 เงิน)	

ซึ่งมีคะแนนประเมินร้อยละ	

80	 -	 89	 จ�ำนวน	 2	 แห่ง	

ทั้งนี้ 	 ส�ำนักงำนของ	 PEA	 

ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	 ตั้งแต่	

ปี	 2557	 -	 2561	 สำมำรถ

ด�ำเนินโครงกำรฯ	 ได้อย่ำง 

ต่อเน่ืองและยั่งยืน	 ส่งผลให ้

ลดกำรปล ่อยก ๊ ำซ เรือน- 

กระจกจำกส�ำนักงำน	 ได้ถึง	 

1 0 , 2 1 3 , 2 1 5 . 5 5 	 ตั น

คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	 

(tCO
2
e)

	 •	 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	[102-15]

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	[EU21]

	 PEA	 จัดท�ำระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	

(Business	Continuity	Management	System	:	BCMS)	ตำม

มำตรฐำนสำกล	 ISO	 22301:2012	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อ 

ภัยพิบัติหรือภำวะวิกฤตที่อำจเกิดขึ้นกับระบบงำนและสถำนที ่

ท�ำงำน	 [103-1]	 โดยมีกำรวิเครำะห์	 จัดท�ำแผน	 ฝึกซ้อม/ 

ทดสอบแผน	 และประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำรอย่ำง 

เป็นระบบ	 พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้	 

PEA	 มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรแก้ไขภัยพิบัติหรือภำวะวิกฤต

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 โดยมีโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำร

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจและหน่วยงำนรับผิดชอบ	 ดังนี้	 [103-2]	

[103-3]
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	 PEA	 น�ำระบบงำนโดยรวมตำมห่วงโซ่อุปทำน	 (Value	

Chain)	 มำวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ	 (Business	 Impact	

Analysis	:	BIA)	เพือ่บ่งช้ีกระบวนงำน/ระบบงำนทีส่�ำคญั	(Critical	

Business	 Process)	 ในกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่ตรงตำม

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำง 

ต่อเนื่องและปลอดภัย	 พร้อมท้ังน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำพิจำรณำ

ก�ำหนดขอบเขตกำรบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธุรกจิ	และเป็นข้อมลู

น�ำไปสู่กำรวิเครำะห์ค่ำระยะเวลำกำรหยุดชะงักท่ียอมรับได้สูงสุด

ของกระบวนกำรที่ส�ำคัญ	 ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรเรียกคืน 

กำรด�ำเนินงำน	 ระยะเวลำสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหำย	 และ

วัตถุประสงค์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจข้ันต�่ำสุด	 รวมท้ังวิเครำะห์

ทรพัยำกรทีจ่�ำเป็นต้องใช้ในภำวะฉกุเฉนิ	โดยค�ำนงึถงึควำมต้องกำร

ด้ำนบุคลำกร	อำคำรสถำนที	่เทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์	

	 นอกจำกนี้	 ระบบกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจของ	 

PEA	 ได้บูรณำกำรร่วมกับนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้ว่ำกำร	 

ที่มุ ่งเน ้นกำรสร ้ำงมำตรฐำนที่ เป ็นเลิศทั้งด ้ำนระบบไฟฟ้ำ	 

ควำมปลอดภัย	 และกระบวนกำรท�ำงำนให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภำคและสำกล	โดยในปี	2561	PEA	ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ

กำรบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิตำมกรอบมำตรฐำน	ISO	22301	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและจัดกำรด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ 

ให้มีควำมต่อเนื่อง	ไม่หยุดชะงัก	สอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินงำน

ของผู้ว่ำกำรด้ำน	Strong	Grid

	 -	 แนวทางการด�าเนินการรับมือต่อภัยพิบัติหรือภาวะ

วิกฤต	แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 •	 การป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ

หรือภาวะวิกฤต	 ทุกหน่วยงำนของ	 PEA	 ประเมินควำมเส่ียงของ

ภยัคกุคำมทีม่ผีลกระทบต่อกระบวนงำนหลกั	โดยน�ำข้อมลูภยัพบิตัิ 

หรือภำวะวิกฤตในอดีตและปัจจุบันมำประเมินโอกำสเกิดและ 

ผลกระทบ	 หำกมีโอกำสเกิดต�่ำแต่มีผลกระทบสูง	 PEA	 จะจัดท�ำ

แผนกำรจดักำรอบุติักำรณ์	(Incident	Management	Plan	:	IMP)	

เพือ่เตรยีมกำรป้องกันและตอบสนองต่อภยัคกุคำมทีอ่ำจจะเกดิขึน้

Governor
(ผู้ว่าการ)

Managenment Level

Working Group  Level

ICT BCM
Working Team

BCMS Internal Audit

คณะท�างานบริหาร
ความต่อเนื่องทางธรุกิจICT BCM

Committee

Business Continuity Management Committee 
(BCM Committee)

Business Continuity Management Secretary 
(ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)

HQ BCM Coordinator 
(ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)

Provincial BCM Coordinator 
(กองบริการลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ 12 เขต)

การไฟฟ้าเขต การไฟฟ้า ชั้น 1 - 3คณะท�างานจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธรุกิจ PEA
ส�านักงานใหญ่

Internal Control Committee (RMIC)
  Risk Managenment and 
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	 	 •	 การจัดการในภาวะวิกฤต	 ทุกหน่วยงำนของ	 PEA	

มีกำรจัดท�ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	 (Business	 Continuity	

Plan	 :	 BCP)	 เพื่อฟ ื ้นคืนกระบวนงำนท่ีส�ำคัญให ้กลับมำ 

ด�ำเนนิงำนได้อย่ำงต่อเนือ่งภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด	(Recovery	

Time	 Objective	 :	 RTO)	 และคู่มือปฏิบัติกำรกรณีเหตุกำรณ ์

ไม่ปกติของ	PEA	ที่ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน	

	 	 	 ในกรณีที่เหตุกำรณ์มีควำมรุนแรงและส่งผลกระทบ 

ต่อผูใ้ช้ไฟฟ้ำเป็นวงกว้ำง	ผูว่้ำกำรจะเป็นผู้บญัชำกำรศนูย์อ�ำนวยกำร 

ช่วยเหลือและสนับสนุนกรณีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ	 (ศอส.)	 ในพื้นท่ี 

ส�ำนักงำนใหญ่	 และผู้อ�ำนวยกำรกำรไฟฟ้ำเขตเป็นผู้บัญชำกำร

ในเขตที่รับผิดชอบ	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์ประสำนงำนและระดม

ทรพัยำกรด้ำนต่ำง	ๆ 	จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำในพืน้ทีใ่กล้เคยีงและ

หน่วยงำนภำยนอก	เข้ำช่วยเหลอืและฟ้ืนฟรูะบบจ�ำหน่ำย/สถำนที่

ปฏบิตังิำนทีเ่สียหำย	ให้สำมำรถกลบัมำจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ/ให้บรกิำร

ได้อย่ำงต่อเนือ่งภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด	และมเีลขำนกุำร	ศอส.	

เป็นผู้ประสำนงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ

	 	 •	 การจัดการภายหลังภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต  

คณะท�ำงำน	BCM	แต่ละหน่วยงำนพจิำรณำควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

และก�ำหนดแนวทำง/วิธีกำรในกำรฟื ้นฟูหรือซ่อมแซมระบบ

จ�ำหน่ำย/สถำนทีป่ฏบิตังิำนทีเ่สยีหำยจำกภยัพบิตัหิรอืภำวะวกิฤต

ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมโดยเร็ว

	 -	 ผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธุรกิจ

	 	 •	 PEA	 ได้รับกำรรับรองระบบ	BCMS	ตำมมำตรฐำน	

ISO	22301	ในขอบเขตของส�ำนักงำนใหญ่	เม่ือวันที	่3	เมษำยน	2561 

	 	 •	 จัดอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่องระบบ	

BCMS	 ให้กับผู้บริหำร	 และพนักงำนทั้งในส�ำนักงำนใหญ่	 และ 

ส่วนภูมิภำคครอบคลุมทุกหน่วยงำน

	 	 •	 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงและกรอบระยะเวลำ 

กำรด�ำเนินงำนตำมระบบ	BCMS	เพื่อให้ทุกหน่วยงำนน�ำแนวทำง

ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเป็นระบบ

	 	 •	 จัดท�ำและด�ำเนินกำรฝ ึกซ ้อมแผน	 IMP/BCP	 

ประจ�ำปีในรปูแบบกำรฝึกซ้อมบนโต๊ะ	(Table	Top	Exercise)	และ

กำรฝึกซ้อมเสมือนจรงิ	(Full	BCP	Exercise)	โดยคดัเลอืกเหตกุำรณ์

หรือควำมเส่ียงของภัยพิบัติหรือภำวะวิกฤตของแต่ละหน่วยงำนท่ี

ได้มีกำรประเมินควำมเส่ียงและจัดล�ำดับควำมเส่ียงของเหตุกำรณ์

ไว้	 และรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมแผน	 IMP/BCP	 ให้ฝ่ำยบริหำร 

ควำมเสี่ยง	(ฝบส.)	ด�ำเนินกำรต่อไป	โดยในปี	2561	ทุกหน่วยงำน

มีกำรฝึกซ้อมแผน	 IMP/BCP	 เพื่อรับมือภัยพิบัติและภำวะวิกฤต 

ที่อำจจะเกิดขึ้นตำมกำรประเมินควำมเส่ียงของภัยคุกคำมของ

แต่ละหน่วยงำน

	 	 •	 จัดให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรระบบ	 

BCMS	สู่สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ	PEA

	 	 •	 ขยำยขอบเขตกำรขอกำรรับรองระบบ	 BCMS	

ตำมมำตรฐำน	 ISO	 22301	 ไปยังส่วนภูมิภำค	 ได้แก่	 ผู้แทนทั้ง	 

4	ภำค	ประกอบด้วย	กำรไฟฟ้ำเขต	และกำรไฟฟ้ำชั้น	1	จ�ำนวน	

8	แห่ง	ดังนี้

	 1	 ภำค	1	 ส�ำนักงำน	PEA	เขต	3	 ส�ำนักงำน	PEA

	 	 	 จ.ลพบุรี	(กฟน.3)		 จ.นครสวรรค์	(กฟจ.นครสวรรค์)

	 2	 ภำค	2	 ส�ำนักงำน	PEA	เขต	3	 ส�ำนักงำน	PEA		

	 	 	 จ.นครรำชสีมำ	(กฟฉ.3)	 จ.นครรำชสีมำ	(กฟจ.นครรำชสีมำ)

	 3	 ภำค	3	 ส�ำนักงำน	PEA	เขต	1		 ส�ำนักงำน	PEA	รังสิต

	 	 	 จ.พระนครศรีอยุธยำ	(กฟก.1)	 (กฟฟ.รังสิต)

	 4	 ภำค	4	 ส�ำนักงำน	PEA	เขต	1		 ส�ำนักงำน	PEA	จ.เพชรบุรี

	 	 	 จ.เพชรบุรี	(กฟต.1)	 (กฟจ.เพชรบุรี)

 ล�าดับที ่ สังกัด
  หน่วยงาน

   การไฟฟ้าเขต  การไฟฟ้าชั้น 1



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256140

6 ทศวรรษของ PEA

ปี 2427 - 2502
ปี 2503 - 2513

ปี 2514 - 2523
ปี 2524 - 2533

แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย 

ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 

รัชกำลที่	5

ทศวรรษที่ 1 

บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน 

โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 

หรือ	PEA	ได้รับกำรสถำปนำ

ตำมพระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค	พ.ศ.	2503	 

เมื่อวันที่	28	กันยำยน	2503

ทศวรรษที่ 2 
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท 

มุ่งจ่ำยไฟฟ้ำให้	50,000	

หมู่บ้ำนทั่วประเทศภำยใน	

25	ปี

ทศวรรษที่ 3 
ส่งเสริมความเจริญสู่ธุรกิจ

และอุตสาหกรรม 

โดยก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ

ในพื้นที่	ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำหนำแน่น

	และเปลี่ยนระบบแรงดัน	

11	kV	เป็น	22	-	33	kV

ยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน
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ทิศทางองค์กร [102-16]

ปี 2534 - 2543
ปี 2544 - 2553

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ทศวรรษที่ 6 
พัฒนาคุณภาพ ระบบไฟฟ้าและการบริการ  

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility  

ด�ำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล	 

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 

ด้ำนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ	 

โดยพัฒนำประสิทธิภำพ 

ทุกระบบงำน	มุ่งเน้นกำรตอบสนอง 

ควำมคำดหวังของลูกค้ำทุกกลุ่ม	

และขับเคลื่อนองค์กร 

ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์	 

เทคโนโลยีดิจิทัล	และนวัตกรรม

ทศวรรษที่ 5 
พัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

ในธุรกิจพลังงาน  

โดยปรับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร

เป็นแบบครบวงจร	บริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด	

และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรควบคู่

ไปกับกำรสร้ำงหน่วยงำนให้เป็น

สังคมแห่งกำรเรียนรู้

ทศวรรษที่ 4 
น�าเทคโนโลยีชั้นสูง 

มาพัฒนามาตรฐานการบริการ 

	เริ่มน�ำระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง	 

115	kV	มำใช้	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยจำกระบบกำรบริหำร

ระบบจ�ำหน่ำยและระบบสำรสนเทศ

ทำงภูมิศำสตร์	ส่งผลให้ปฏิบัติงำน

ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

	 PEA	 เป็นองค์กรชั้นน�ำที่ทันสมัยใน

ระดับภูมิภำค	 มุ ่งมั่นให้บริกำรพลังงำน

ไฟฟ ้ ำ 	 และ ธุรกิจ เกี่ ยว เ น่ืองอย ่ ำง มี

ประสทิธภิำพ	เชือ่ถอืได้	เพือ่พฒันำคณุภำพ

ชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคมอย่ำงยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)

	 จัดหำ	 ให ้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ	

และด�ำเนินธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่อง	 เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิด 

ควำมพึ งพอใจทั้ ง ด ้ ำน คุณภำพและ 

บรกิำร	โดยกำรพฒันำองค์กรอย่ำงต่อเนือ่ง	

มคีวำมรบัผดิชอบต่อสังคม	และส่ิงแวดล้อม

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร 
(Core Value)

	 ทันโลก	บริกำรดี	มีคุณธรรม



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256142

 ความสามารถหลัก (Competency)
	 •	 ความสามารถหลักในปัจจุบัน

	 	 -	 บริหำรจัดกำร	และบริกำรระบบจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำที่มีควำมครอบคลุม	มีประสิทธิภำพ	มั่นคง	ปลอดภัย	เชื่อถือได้

	 	 -	 กำรให้บริกำรระบบไฟฟ้ำที่ครบวงจรอย่ำงมีมำตรฐำนและควำมน่ำเชื่อถือ

	 •	 ความสามารถหลักในอนาคต

	 	 -	 ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำน	และทักษะของบุคลำกร	เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต

 ยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน

	 PEA	 สร้ำงสรรค์ควำมยั่งยืนให้องค์กรผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมยั่งยืนในทุกมิติ	 ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

สิ่งแวดล้อม	 โดยจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมยั่งยืน	 ท�ำให้	 PEA	 สำมำรถระบุกรอบแนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 (The	 Sustainable	

Development	 Framework)	 ขององค์กร	 ประกอบด้วย	 4	 ด้ำน	 ได้แก่	 กำรน�ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 

กำรพัฒนำบุคลำกรองค์กร	 และกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 ซึ่ง	 PEA	 น�ำมำใช้ในกำรก�ำหนดกรอบทิศทำงใน

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์	 ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์	 จัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ	 ก�ำหนดตัวชี้วัด 

ขององค์กร/สำยงำน	และพัฒนำองค์กรให้เกิดควำมยั่งยืนได้อย่ำงแท้จริง

	 ขั้นตอนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของ	 PEA	 มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ	 โดยได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน

และภำยนอกองค์กร	 วิเครำะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนและโอกำส-อุปสรรค	 เพื่อน�ำมำก�ำหนดยุทธศำสตร์	 และถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร ์

สู่ระดับปฏิบัติงำนตำมล�ำดับขั้นตั้งแต่ระดับสำยงำนจนถึงระดับบุคคล	โดยคณะกรรมกำร	และผู้บริหำรระดับสูงมีบทบำทและมีส่วนร่วม 

ในทุกกระบวนกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อควำมยั่งยืนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร	ดังนี้	[102-19]	[102-26]	

คณะกรรมการ กฟภ.

ก�ำหนดนโยบำยเชิงยุทธศำสตร์ 

เป้ำหมำย	และให้ข้อคดิเหน็ต่ำง	ๆ 	

คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน 

และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ส�ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงั 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ส�ำรวจ

ข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง	 ด�ำเนินงำน

ในเรื่องต่ำง	 ๆ	 และรำยงำนต่อ 

ผู้บริหำรระดับสูง

ระดับนโยบาย ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ

ผู้บริหารระดับสูง

พิจำรณำปัจจัยควำมยั่งยืนต่ำง	 ๆ	 

ประกอบกำรจดัท�ำแผนยทุธศำสตร์	 

ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด 	 ติ ด ต ำมผล 

กำรด�ำเนินงำน	 ให้ข ้อสังเกต/ 

ข้อแนะน�ำในกำรแก้ไขปัญหำ/

อปุสรรค	ทบทวนแผน	และถ่ำยทอด 

สู่ผู้ปฏิบัติ
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	 PEA	 วำงทิศทำงและต�ำแหน่งยุทธศำสตร์ในภำพรวม

ระยะ	 10	 ปี	 และได้ทบทวนและจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์	 PEA	 

ปี	 2557	 -	 2566	 (ทบทวนครั้งที่	 4	 ปี	 2561)	 ให้สอดคล้องกัน	 

โดยได้น�ำกรอบหลักกำร	มำตรฐำน	และบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่

เกีย่วข้องทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกลมำใช้	เพือ่เป็นแนวทำง

ในกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน	 ได้แก่	 แผนยุทธศำสตร์ชำต ิ

20	 ปี	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 12	 

แผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย	 ปี	 2558	 -	 2579	 

แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก	ปี	2558	-	2579	

แผนอนุรักษ์พลังงำน	ปี	2558	-	2579	ดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์	

(DJSI)	 และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ ย่ังยืนแห่งสหประชำชำต	ิ 

(UN	SDGs)	เป็นต้น	

Enhancing	the	High	Performance	

Organization

ยกระดับขีดสมรรถนะองค์กรในทุกมิติ

Transformation	to	the	Era	of	the	

Digital	Utility

พลิกองค์กรสู่กำรเป็น	Digital	Utility

To	be	a	Regional	Leader

ก้ำวสู่ผู้น�ำในธุรกิจด้ำนไฟฟ้ำ	 

ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภำค

ปี 2561 ปี 2565 ปี 2570

Digital Business

	 ทั้งนี้	 แผนยุทธศำสตร์	 PEA	 ปี	 2557	 -	 2566	 (ทบทวน

ครั้งท่ี	 4	 ปี	 2561)	 มุ ่งเน้นยกระดับขีดสมรรถนะองค์กรใน 

ทุกมิติ	 ครอบคลุมด้ำนระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 กำรจัดท�ำ	 Business	

Model	 ที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง	

กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

ของลูกค้ำ	 กำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล	 และกำรแสดง 

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

Digital Operation 
Excellence

Digital Service
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 Digital Service 

	 ยกระดับคุณภำพชีวิตผู้ใช้ไฟและกำรให้บริกำร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำร	[103-2]	[103-3]

(SDGs	ข้อที่	5.1)

 
เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

กำรมุ่งเน้น 
กำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของ 
ทุกกลุ่มลูกค้ำ

กำรสร้ำง 
ควำมผูกพันธ ์
กับลูกค้ำ

-	 	ยกระดบัมำตรฐำน 
ของผลิตภัณฑ์
และกำรให้บริกำร
ของลูกค้ำ

-	 	กำรสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำในระยะยำว

-	 	ควำมพึงพอใจ 
โดยรวมของลูกค้ำ	 
อยู่ที่ร้อยละ	4.47 
เพิ่มขึ้น	0.18	 
จำกปี	2560

-	 	ควำมพึงพอใจของ 
กลุ่มลูกค้ำส�ำคัญ	 
(Key	Account)	 
อยู่ที่	4.47	เพิ่มขึ้น	
0.14	เมื่อเทียบกับ 
ปี	2560

-	 	ข้อร้องเรียนที ่
ด�ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ
ตำม	SLA	ที่ก�ำหนด	
อยู่ที่ร้อยละ	99.76

-	 	ศึกษำปัจจัยและระดับควำมต้องกำร	 ควำมคำดหวัง	
รำยกลุ ่มลูกค้ำที่ส ่งผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	 
ซึ่งจะมีกำรวิเครำะห์สำรสนเทศจำกกำรส�ำรวจเพ่ือ
กำรเรียนรู้เก่ียวกับลูกค้ำและตลำด	 และน�ำมำสรุปผล 
เป็นข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน 
ขององค์กร	

-	 	สร ้ำงควำมสัมพันธ ์กับลูกค ้ำในแต่ละกลุ ่มลูกค ้ำ 
ที่ เหมำะสม	 โดยได้ผนวกระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มำสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ	 กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อน�ำไปสู ่ 
กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจดักำร	(Customer	Data	
and	 Analytics)	 และกำรออกแบบกลยุทธ์กำรให้ 
บริกำรในแต่ละกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมเหมำะสม	

-	 	ยกระดับบริกำรลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	
Service)	ท้ังในด้ำนกำรน�ำเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ดจิิทลั
มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่	และช่องทำง
ต่ำง	 ๆ	 ท่ีลูกค้ำเข้ำถึง	 ผลิตภัณฑ์และบริกำร	 รวมถึง 
กำรเข้ำถึงข้อมูลของ	PEA

-	 	มุ ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรสนับสนุนกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ	 (CRM	 Software)	 เนื่องจำกเป็นระบบส�ำคัญ 
ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเชิงบูรณำกำรเพื่อน�ำไปสู ่ 
กำรวำงแผนและตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ำ

-	 	ก�ำหนดบทบำทท่ีชัดเจนระหว่ำง	 Front	 Office	 และ 
หน่วยงำนที่ดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลถึงกำรเป็นผู้ดูแล 
และปรับปรุงข้อมูลระบบ	 เพ่ือออกแบบมำตรกำร 
กำรส่งเสริมกำรขำยท่ีเหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำย/
แต่ละประเภท	

-	 	น�ำข้อมูลเสียงจำกลูกค้ำมำปรับปรุง	 เพื่อยกระดับ
กำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจรและมุ ่งเน้นกำรสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงยั่งยืน	 อำทิ	 กำรปรับปรุง 
กระบวนกำรในกำรดูแลลูกค ้ ำรำยใหญ ่ 	 (Key	
Account)	 กำรทบทวนและสื่อสำรคู ่มือให ้แก ่ 
พนักงำนองค์กร	 รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล 
อย่ำงต่อเนื่อง	

-	 	บริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน	 โดยปรับปรุงช่องทำง 
ข้อร้องเรียนให้มีควำมสะดวก	 และง่ำยในกำรติดต่อ 
ในทุกช่องทำง	 มีกำรประเมินประสิทธิผลของแต่ละ
ช่องทำงในทุกปี	 รวมถึงเพ่ิมกระบวนกำรคัดกรอง
ปัญหำ	 และมีกำรจัดกลุ ่มปัญหำที่เกิดข้ึน	 พร้อม
แนวทำงแก้ไขที่เป็นมำตรฐำน	 เพ่ือให้ทุกปัญหำหรือ 
ข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขที่รวดเร็วตำมมำตรฐำน	
SLA	ที่ก�ำหนด
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 Digital Operation Excellence 

	 ปฏิรูปกระบวนกำรท�ำงำนให้ทันสมัย	ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร	

	 [103-2]	[103-3]

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

 
เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

กำรด�ำเนินธุรกิจ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล	
เพื่อกำรเติบโต 
อย่ำงยั่งยืน

มีกำรส่งเสริมให้
องค์กร	มีกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน	 
ตำมกรอบแนวทำง	
SDGs	และแนว
ปฏิบัติที่ดีตำม
กรอบ	DJSI

-	 	สร้ำงควำมสมัพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย

-	 	ส่งเสริมและ
พัฒนำองค์กรสู่
ควำมยั่งยืน

-	 	สนับสนุนกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

-	 	ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจ 
ในกำรด�ำเนินงำน 
ของ	PEA	ที่ตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
อยู่ที่	4.23

-	 	คะแนนประเมิน	
ITA	(Integrity	&	
Transparency	
Assessment)	เพิ่มขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง	โดยใน 
ปี	2561	มีคะแนนอยู่ที่	 
92.92

-	 	ควำมส�ำเร็จใน 
กำรด�ำเนินงำนตำม
แผนมำตรฐำน	OECD	 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	ค่ำดัชนีกำรประสบ
อุบัติภัย	(Disabling	
Injury	Index	:						)	 
อยู่ที่	0.0994	ลดลง	
0.0022	เมื่อเทียบกับ
ปี	2560

-	 	ควำมส�ำเร็จใน 
กำรด�ำเนินงำนตำม
แนวทำง	SDGs	และ	
DJSI	อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	ควำมส�ำเร็จใน 
กำรด�ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 
ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม 
ISO	26000	 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	มุ่งเน้นในกำรวิเครำะห์และก�ำหนดปัจจัยขับเคลื่อน	
เพ่ือมุ่งสู่ควำมยั่งยืนภำยในองค์กร	 รวมทั้งกำรส่ือสำร
และกำรน�ำปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่ำว	 มำก�ำหนดเป็น
แผนงำนสู่ควำมยั่งยืนภำยในองค์กร	 โดยมีเป้ำหมำย 
ท่ีส�ำคัญ	 คือ	 กำรบรรลุเป้ำหมำยใน	 3	 มิติ	 ได้แก	่ 
มิติเศรษฐกิจ (Economic)	 คือ	 ตอบสนองนโยบำย
ภำครัฐ	 มุ ่งเน้นยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนเพื่อรองรับ 
กำรเติบโตของประเทศ	 ในขณะท่ีองค์กรคงไว้ ซ่ึง 
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงก�ำไร	 (Economic	Wealth)	
มิติสังคม (Social)	สร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่ำย	 ท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคุณภำพชีวิตที่ดี	 
และมีควำมสุข	 (Social	Well-Being)	มิติสิ่งแวดล้อม 
(Environment)	 ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นรูปธรรม	 (Environmental	 Wellness)	 
อีกทั้งให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำม
หลักธรรมำภิบำล	

-	 	มุ่งสู่มำตรฐำนสำกลของ	 OECD	 Principles	 ภำยใน
ปี	 2563	 เพื่อส ่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี	 และสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

-	 	มุ ่งเน้นในกำรด�ำเนินงำนภำยใน	 PEA	 เพื่อให้เกิด 
ควำมโปร่งใส	 รวมท้ังกำรยกระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ	 ตำมแนวทำง 
กำรประเมินของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	(ป.ป.ท.)	

-	 	น�ำแนวทำงหรือมำตรฐำนสำกล	 มำเป็นแนวปฏิบัต ิ
ในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือน�ำไปสู ่กำรพัฒนำท่ียั่ งยืน	 
ทั้งมำตรฐำน	 ISO	 26001,	 UN	 SDGs	 และ	 DJSI	 
ในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรมีส ่วนร่วมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	

-	 	สร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภยั	และระบบบริหำรจดักำร
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏบิตังิำนภำยในองค์กร	และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

-	 	ดูแลควำมถกูต้องสมบรูณ์ของห่วงโซ่อุปทำน	(Monitor	
Supply	Chain)	

-	 	ด�ำเนินงำนท่ีใส่ใจและให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม	
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำและส่งเสริมโครงกำรที่ยกระดับ
คุณภำพชีวิตของสังคม	ชุมชน	

-	 	สร้ำงสมดุลของสิ่งแวดล้อม	 และกำรเข้ำถึงองค์กร	 
สินค้ำและบริกำร	 (Accessibility)	 โดยกำรยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยกำรใช้ไฟฟ้ำของประชำชน	
และส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
กำรใช้ไฟฟ้ำสู่สำธำรณะ
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เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

กำรมุ่งสู่องค์กร 
ที่เป็นเลิศในด้ำน
กำรจ�ำหน่ำยกระแส
ไฟฟ้ำ	โดยพัฒนำ
ประสิทธิภำพของ 
ทุกระบบงำน

กำรให้ควำมส�ำคัญ
และตอบสนองต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย

มีกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ที่ได้คุณภำพในระดับ
ชั้นน�ำของภูมิภำค

-	 	เพิ่มประสิทธิภำพ
และควำมน่ำเชื่อถือ 
ของระบบจ�ำหน่ำย

-	 	เสริมสร้ำง
ศักยภำพของ
ระบบจ�ำหน่ำย 
โดย	Smart	Grid

-	 	เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำร
สินทรัพย์

-	 	ปรับปรุง
กระบวนกำร
ด�ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพ	 
โดยให้ครอบคลุม
ทั้งห่วงโซ่อุปทำน

-	 	มำตรกำรส่งเสริม 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนส�ำหรับ 
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำย
พลังงำน	(Energy	
Efficiency	Resources	
Standards	:	EERS)	
ด�ำเนินกำรได้ร้อยละ	
100

-	 	จ�ำนวนหน่วยที่
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
ได้สะสม	อยู่ที่	43.61	
กิโลวัตต์-ชั่วโมง	(kWh)	
เพิ่มขึ้น	11.74	 
เมื่อเทียบกับปี	2560

-	 	ดัชนีจ�ำนวนครั้งที่
ไฟฟ้ำขัดข้อง	SAIFI	 
อยู่ที่	3.81	ครั้ง/รำย/ปี	
ลดลง	0.69	เมื่อเทียบ
กับปี	2560

-	 	ดัชนีระยะเวลำที่ไฟฟ้ำ
ขัดข้อง	SAIDI	อยู่ที่	
89.82	นำที/รำย/ปี	
ลดลง	28.88	เมื่อเทียบ
กับปี	2560

-	 	ร้อยละของหน่วย
สูญเสียสะสม	(Total	
Loss)	อยู่ที่	5.37	เพิ่ม
ขึ้น	0.25	เมื่อเทียบกับ
ปี	2560	เนื่องจำกมี
แผนกำรด�ำเนินงำนลด
หน่วยสูญเสียเพิ่มเติม

-	 	ควำมส�ำเร็จของ
แผนโครงข่ำยไฟฟ้ำ
อัจฉริยะ	อยู่ที่ร้อยละ	
96.80	เพิ่มขึ้น	7.70	
เมื่อเทียบกับปี	256

-	 	ควำมส�ำเร็จใน 
กำรด�ำเนินงำน
ตำมแผน	Asset	
Management	
Roadmap	อยู่ที ่
ร้อยละ	100

-	 	สร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดีกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝำย	 
เพื่อเป็นรำกฐำนให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 
โดยเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีทัง้ภำยในและภำยนอกขององค์กร	เพือ่ยกระดบั
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม	 และให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมสมดุล
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	

-	 	ยกระดับกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร	 รวมถึงกำร
ค้นหำ	 วิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 กำรจัดล�ำดับควำมสัมพันธ์ในกำร
สร้ำงสำยสมัพนัธ์เฉพำะ	กระบวนกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม 
และกำรยอมรบั	(Stakeholder	Engagement)	เพือ่ขบั
เคลือ่นองค์กรไปสูว่สิยัทศัน์	และเป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้

-	 	สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
กำรอนุรักษ์พลังงำน	 โดยตอบสนองนโยบำยภำครัฐ	 
ในมำตรกำรที่ก�ำหนดให ้ผู ้ผลิตหรือผู ้ ให ้บริกำร 
ด้ำนไฟฟ้ำจะต้องช่วยให้ผู ้ใช้บริกำรหรือผู ้ใช้ไฟฟ้ำ 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้ไฟฟ้ำ	 (Energy	 Efficiency	
Resource	Standard:	EERS)	

-	 	เพิม่ขดีควำมสำมำรถระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีมีประสทิธภิำพ
และท่ัวถึง	 ซึ่งจะพัฒนำระบบไฟฟ้ำและก่อสร ้ำง 
สถำนีไฟฟ้ำ	 เพื่อให้สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำได้อย่ำงเพียงพอ
มีควำมม่ันคงเชื่อถือได้	 สำมำรถรองรับควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำทีเ่พิม่ขึน้	ลดปัญหำกำรปฏิบัติงำนและบ�ำรุงรักษำ	 
ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ�ำหน่ำย	

-	 	ปรบัปรงุและเชือ่มโยงระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในพ้ืนทีธ่รุกจิ	 
อุตสำหกรรม	 นิคมอุตสำหกรรม	 พ้ืนท่ียุทธศำสตร์ 
ของประเทศ	 และกำรขยำยพ้ืนที่ เศรษฐกิจ	 ให้มี
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบไฟฟ้ำท่ีท่ัวถึง	 เพียงพอ	
คุณภำพเชื่อถือได้	

-	 	ก�ำหนดนโยบำย/มำตรกำร	 เพ่ือลดผลกระทบด้ำน
เสถียรภำพ	 และลดควำมสูญเสียในระบบจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ	 จำกกำรเชื่อมต่อกับพลังงำนทดแทนที่เพิ่ม 
มำกขึ้นในอนำคต	

-	 	ปรับปรุงศูนย์กำรจ่ำยไฟของ	 PEA	 ทั่วประเทศ	 ให้ม ี
ควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์แก้ไข
ปัญหำไฟฟ้ำขัดข้องได้อย่ำงรวดเร็ว	 รวมถึงระบบไฟฟ้ำ
จะต้องสำมำรถท�ำงำนได้อัตโนมัติ	 โดยเน้นให้อุปกรณ์
ต่ำง	 ๆ	 สำมำรถสื่อสำรกันได้อย่ำงถูกต้อง	 และมี 
ควำมปลอดภัย	 (Interoperability)	 เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีใหม่	และ	Smart	Grid	ในอนำคต	

-	 	ก�ำหนดแผนงำนที่ชัดเจนเพ่ือลดกำรสูญเสียหน่วย
จ�ำหน่ำย	 (Loss)	 ทั้งกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำทำง
เทคนคิ	(Technical	Loss)	และทีไ่ม่ใช่ทำงเทคนคิ	(Non-
Technical	Loss)	

่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 47

 
เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

-	 	พัฒนำงำนบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพ	
เป็นรูปแบบกำรซ่อมบ�ำรุงตำมสถำพ	 (Condition-
Based	Maintenance:	CBM)

-	 	พัฒนำโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ	 (Smart	 Grid)	 ซึ่งเป็น 
โครงข่ำยไฟฟ้ำท่ีใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
มำบริหำรจัดกำร	 ควบคุมกำรผลิต	 กำรส่ง	 และ 
กำรจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ	 ให้สำมำรถรองรับกำรเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้ำจำกแหล่งพลงังำนสะอำดต่ำงๆ	(Distributed	 
Energy	 Resource:	 DER)	 เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ของระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ

-	 	ให้บรกิำรกับผูเ้ชือ่มต่อกับโครงข่ำยผ่ำนมเิตอร์อัจฉริยะ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 มีควำมมั่นคง	 ปลอดภัย	 
เชื่อถือได้	และมีคุณภำพไฟฟ้ำได้มำตรฐำนสำกล

-	 	มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสินทรัพย์	 เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้สินทรัพย์และกำรด�ำเนินงำน
ขององค์กร	 รวมถึงกำรลดต้นทุนในกำรด�ำเนินงำน	 
กำรบ�ำรุงรักษำ	และเพิ่มอัตรำผลตอบแทนทำงกำรเงิน
ขององค์กร	

-	 	มุ ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรสินทรัพย์ขององค์กร 
สู่มำตรฐำนสำกล	 ISO	55000	Asset	Management	
Standards	

-	 	พัฒนำระบบฐำนข ้อมูลระบบไฟฟ ้ำขององค ์กร	 
(IT/OT	 Integration)	 โดยข้อมูลดังกล่ำวจะถูกน�ำไป 
ใช้ในกำรตัดสินใจส�ำหรับกำรบริหำรสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ
ขององค์กร	 ทั้งในกำรประเมินระดับควำมพร้อม 
ในกำรใช้งำน	 หรือสุขภำพของสินทรัพย์	 (Stages	 of	
health	 or	 operational	 readiness)	 และน�ำข้อมูล	
หรือตัวชี้วัดดังกล่ำวไปสู่กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	และ
วำงแผนกำรบ�ำรุงรักษำ	 (Maintenance	 Strategy)	 
ที่เหมำะสม

-	 	มุ ่ ง เน ้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรด�ำเนินงำนให ้ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของธุรกิจ	 และทิศทำง
องค์กร	โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรปรบัปรงุกระบวนกำร 
ด� ำ เนิ น งำนขององค ์ กรด ้ วย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล	
(Streamline	 Process)	 เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำน 
มีควำมคล่องตัว	 รวดเร็ว	 ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น	

-	 	น�ำเทคโนโลยี ดิจิทัลมำใช ้ ในกำรท�ำงำนมำกขึ้น	 
เพื่ อสนั บสนุนกำรท� ำ ง ำน ให ้ มี ค วำมคล ่ อ งตั ว	 
เพิ่มประสิทธิภำพ	และประสิทธิผลขององค์กร	

กำรบริหำรและ
จัดสรรสินทรัพย์	
และสร้ำงควำมม่ันคง 
ทำงกำรเงิน

ปรับปรุงกระบวน 
กำรด�ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของ
ธุรกิจและทิศทำง
องค์กร

-	 	ควำมส�ำเร็จใน 
กำรด�ำเนินกำรตำม	
SLA	ที่ระบุใน 
ห่วงโซ่อุปทำน	 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	ค่ำใช้จ่ำย 
กำรด�ำเนินงำน 
ที่ลดลงจำก 
กำรปรับปรุง 
กระบวนกำรหลัก	 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย	 
(อยู่ในระดับดีมำก)

-	 	มีกำรใช้	ICT	ใน 
กำรด�ำเนินงำน	ครบทั้ง	
17	กระบวนกำรส�ำคัญ	
ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำน
มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี	2560
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เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

กำรขับเคลื่อนองค์กร
ให้ทันสมัยด้วยทุน
มนุษย์	เทคโนโลยี
ดิจิทัล	และนวัตกรรม

ยกระดับกำรบริหำร
และศักยภำพของ
ทุนมนุษย์

-	 	มุ ่งเน้นกำรบริหำรทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์	
(Strategic	 HRM)	 เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรคนให้
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 บรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร	

-	 	เชื่อมโยงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ยุทธศำสตร์	 และกลยุทธ์
ขององค์กรเข้ำกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	 เพ่ือที่ 
จะวิเครำะห์คุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงำน 
ในแต่ละต�ำแหน่งงำน	 และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร
ให้พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร	 รวมถึงธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต	

-	 	ทบทวนสมรรถนะประจ�ำปี	
-	 	ทบทวนระบบสมรรถนะ	(Competency)	ของบคุคลำกร 

เป็นประจ�ำทุกปี	ให้ครอบคลุมสมรรถนะ	3	กลุ่ม	ได้แก่	
สมรรถนะหลัก	 (Core	 Competency)	 สมรรถนะ
ทำงกำรบริหำร	 (Management	 Competency)	
และ	 สมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่งงำน	 (Functional	
Competency)	 ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมสำมำรถ
พิเศษที่จ�ำเป็นในอนำคตขององค์กร

-	 	น�ำระบบสมรรถะของบุคลำกร	 และระบบกำรประเมิน
สมรรถะของบุคลำกร	มำใช้ในกำรสรรหำ	และคัดเลือก
พนักงำน	 และฝึกอบรมพนักงำน	 เพ่ือรองรับกำรน�ำ	
องค์กรสู่กำรเป็น	“Digital	Utility”

-	 	เพิ่มขีดควำมสำมำรถ	 และศักยภำพของบุคลำกรใน
กำรรองรับกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจหลักและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต	 โดยมีแนวทำงที่ส�ำคัญ	 อำทิ	 
กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง	 (Talent	 Management)	
กำรคัดกรอง	 (Screening)	 กำรคัดเลือก	 (Selection)	
เพื่อให้เกิดกลุ่มคนเก่ง	 (Talent	 Pool)	 ที่มีคุณภำพ
ภำยในองค์กร	

-	 	ให ้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู ้	
(Knowledge	Management)	 ตลอดทั้งกระบวนกำร	
ตั้ งแต ่ 	 กำรระบุองค ์ควำมรู ้ที่ มีควำมส�ำคัญต ่อ 
กำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนำคตขององค์กร	 
กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น

-	 	ส่งเสริม 
กำรบริหำร 
ทุนมนุษย์

-	 	เพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถของ
บุคลำกร

-	 	พัฒนำขีด 
ควำมสำมำรถ 
ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล

-	 	พัฒนำขีด 
ควำมสำมำรถด้ำน	
Cyber	Security	
และกำรบริหำร
จัดกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่มำตรฐำน
สำกล

-	 	ส่งเสริมและ 
ผลักดันงำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

-	 	ส่งเสริม	วิจัย	
พัฒนำนวัตกรรม
เพื่อให้เข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล

-	 	ควำมส�ำเร็จใน 
กำรพัฒนำระบบ	 
PMS	(Performance	
Management	System) 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	ควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันของ
บุคลำกรที่มีต่อ	PEA	
ในภำพรวมอยู่ที่	4.40	
และ	4.49	ตำมล�ำดับ
โดยระดับควำมพึง
พอใจเพิ่มขึ้น	0.02	
เมื่อเทียบกับ 
ปี	2560

-	 		บุคลำกรมี	
Competency	 
ตำมที่องค์กรคำดหวัง 
ที่ร้อยละ	96.52

-	 	ควำมส�ำเร็จใน 
กำรด�ำเนินงำน 
ตำมแผน	KM	 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	ควำมส�ำเร็จของ 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
ของ	PEA	 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	มีนวัตกรรมใน
ระดับ	TRL	5	-	6	
(Technology	
Readiness	Level	 
5	-	6)	จ�ำนวน	 
3	ชิ้นงำน

-	 	กำรพัฒนำระบบ	
National	Energy	
Trading	Platform	
(NETP)	ร่วมระหว่ำง	 
3	กำรไฟฟ้ำ	และ 
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์	
บริกำร	หรือ
กระบวนกำรใหม่ที่ได้
จำกกำรท�ำนวัตกรรม	
อยู่ในระดับ	5	(ดีมำก)
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-	 	มุ่งเน้นในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 เพื่อน�ำองค์กรสู ่ 
กำรเป็น	 Digital	 Utility	 และขับเคลื่อนองค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 (Digital	 Transformation)	 
โดยมีกำรปรับปรุง	3	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	บริกำรดิจิทัล	
(Digital	Service)	กระบวนกำรท�ำงำนดิจิทัลที่เป็นเลิศ	
(Digital	Operational	Excellence)	และธุรกิจดิจิทัล	
(Digital	Business)

-	 	พัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลขององค์กร	 เพ่ือน�ำไปสู ่
กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำร	 ที่ดีข้ึน	 (Data	
Driven	Execution)	อำทิ	กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนระบบงำนและข้อมูล	 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก 
เพื่อน�ำไปใช้ต่อยอดให้เกิดผล	(Big	Data	&	Analytics)	
รวมถึงกำรบูรณำกำรข้อมูลขององค์กรทั้งหมดที่
กระจัดกระจำยอยู่ในหลำยหน่วยงำนให้เป็นระบบเพื่อ
ยกระดับคุณภำพงำนบริกำรและกำรบริหำรของ	PEA	

-	 	พัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ	 เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงอัตโนมัติ	
และขยำยผลถึงกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน

-	 	กำรพัฒนำระบบกำรให ้บริกำรให ้ตอบสนองต ่อ 
ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำภำยใน
องค์กร/พนักงำน	 และลูกค้ำ/ผู้ใช้ไฟ	 ได้อย่ำงถูกต้อง	
รวดเร็ว	แม่นย�ำและเป็นไปในเชิงรุก	

-	 	ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีมำตรฐำน	 มีควำมปลอดภัย	 เชื่อถือได้	 และ
ทั่วถึง

-	 	ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท�ำงำน	 จำกรูปแบบองค์กรที่ 
ขบัเคลือ่นด้วยธรุกจิ	(Business	Driven	Organization)	
ไปสู่	“กำรผสมผสำนกำรท�ำงำนร่วมกัน	ระหว่ำงองค์กร
ทีข่บัเคลือ่นด้วยธรุกจิและองค์กรทีข่บัเคลือ่นด้วยดจิทิลั	
(Digital	Driven	Organization)”	

-	 	มุ ่ ง เน ้นกำรท�ำงำนร ่วมกันระหว ่ำง	 หน ่วยงำน 
ด้ำนปฏิบัติกำร	 (Operations)	 และเทคโนโลยีดิจิทัล	
(Technology	Digital)	รวมถึงยุทธศำสตร์	โดยทิศทำง
กำรด�ำเนินงำนจะเปลี่ยนแปลงไปตำมทิศทำงและ 
แนวโน้มของเทคโนโลยมีำกยิง่ขึน้	(Digital	Technology	
Trend)

ส่งเสริมและพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถ
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล	(Digital	
Technology)	 
เพื่อกำรขับเคลื่อน
องค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	
(Digital	
Transformation)
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เสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคง
ปลอดภัยและ 
มีเสถียรภำพของ
เทคโนโลยีดิจิทัล	
(Sustainable	and	
Secured	Digital	
Technology)

ส่งเสริมและ
สร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมใน 
กำรพัฒนำธุรกิจหลัก 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

-	 	มุง่เน้นกำรสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยั	และควำมเชือ่มัน่ 
ในกำรด�ำเนนิงำนด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัให้กบัผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียทุกภำคส่วน	 โดยจะครอบคลุมเรื่องมำตรฐำน	
(Standard)	 กำรคุ ้มครองควำมเป็นส่วนตัวและ 
ข้อมูลส่วนบุคคล	 (Privacy)	 กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัย	 (Cyber	 Security)	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในกำรสื่อสำร	 และกำรท�ำธุรกรรมต่ำง	 ๆ	 ออนไลน์	 
อำทิ	 ระบบกำรช�ำระค ่ำบริกำร	 มำตรกำรและ 
แนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงำนในกำรคุ ้มครองสิทธิ 
ส่วนบุคคล	 กำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้รับ
บริกำร

-	 	ก�ำหนดมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำม
ไซเบอร์ที่ เหมำะสมและสอดคล้องตำมมำตรฐำน
สำกล	 โดยเฉพำะกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี 
ควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ยวด	(Critical	Infrastructure)	เช่น	
ระบบ	SCADA	เป็นต้น	

-	 	ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล 
สู ่มำตรฐำนสำกลทั้งด ้ำนปฏิบัติกำร	 ด้ำนบริหำร
จัดกำรและบริกำร	 โดยมุ ่งกำรพัฒนำและส่งเสริม
หลักธรรมภิบำลทำงด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 
(IT	 Governance)	 มำใช้อย่ำงจริงจัง	 เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรตัดสินใจและกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำน	
Digital	Technology	ขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ

-	 	พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม	 โดยเพิ่มประสิทธิภำพ 
ทัง้กระบวนกำร	(Process)	และผลงำนทำงด้ำนนวตักรรม 
(Output)	ซึง่จะมุง่เน้นนวตักรรมเสรมิสร้ำงระบบไฟฟ้ำ
ให้มีควำมมั่นคงมีประสิทธิภำพและทันสมัยนวัตกรรม	
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรลูกค้ำ

-	 	ปรับปรุงกระบวนกำรที่ส�ำคัญขององค์กร	 ให้มีควำม
สอดคล้องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และโครงสร้ำงอุตสำหกรรมไฟฟ้ำที่ก�ำลังเปลี่ยนไป

-	 	สร้ำงนวัตกรรมใหม่	 ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ	 และ/หรือเป็นโอกำสทำงกำรตลำด	 ในกำรท�ำ
ธุรกิจใหม่	ๆ	ของ	PEA

-	 	สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กร	 สถำบัน	 หน่วยงำนวิจัย	
ทั้งในและต่ำงประเทศ	 เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม	 และ 
แลกเปลีย่นกำรใช้ทรพัยำกรหรอืองค์ควำมรูร้ะหว่ำงกนั	

-	 	จัดตั้งสถำบันวิจัยพัฒนำ	 และนวัตกรรมของ	 PEA	 
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและขยำยผลกำรใช้งำน
อย่ำงเป็นระบบ	

-	 	ส่งเสริมและผลักดันงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์	 เพ่ือ 
กำรคัดกรองงำนวิจัย	นวัตกรรม	หรือเทคโนโลยี	ในเชิง
พำณิชย์ในระยะยำว	(Commercialized)
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กำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
เพื่อควำมยั่งยืน

แสวงหำโอกำสใน
กำรลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

-	 	ส่งเสริมกำรลงทุน	
และใช้ประโยชน์
ควำมร่วมมือ	 
เพื่อพัฒนำธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

-	 	ส่งเสริมกำรลงทุน	
และใช้ประโยชน์
ควำมร่วมมือ	 
เพื่อพัฒนำธุรกิจ
ด้ำนอนุรักษ์
พลังงำนและ
พลังงำนทดแทน

-	 	Change	
Management

-	 	ทบทวนกฎหมำย	
ระเบียบ	 
ข้อบังคับ	 
เพื่อรองรับ 
กำรด�ำเนินงำนใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงก�ำกับ 
กำรด�ำเนินงำน
ของบริษัท 
ในเครือ	เพื่อให้
เกิด	Synergy

-	 	ควำมส�ำเร็จของ
แผนกำรด�ำเนินงำน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 
อยู่ที่ร้อยละ	10

-	 	ควำมส�ำเร็จของ 
กำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทในเครือ	 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	ควำมส�ำเร็จของ 
กำรปรับโครงสร้ำง
องค์กรหรือจัดตั้ง
บริษัทในเครือเพื่อ
รองรับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 
อยู่ที่ร้อยละ	100

-	 	ควำมส�ำเร็จของ 
กำรจัดท�ำหรือปรับปรุง
กฎหมำย	กฎระเบียบ	
ข้อบังคับ	หลักเกณฑ์
ต่ำง	ๆ	ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร	 
รวมถึงเพื่อรองรับ 
กำรด�ำเนินธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง	อยู่ใน 
ระดับ	5	(ดีมำก)

-	 	ส่งเสริมกำรลงทุน/ร่วมลงทุนและพัฒนำธุรกิจ	 รองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้ำ	 โดยมุ่งเน้นกำรลงทุน	
และสร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตร	 ในกำรด�ำเนินงำน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	

-	 	จัดท�ำ	Business	Model	ส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำร
ที่มีควำมเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ	 (Potential	 Business)	
และมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 และควำมร่วมมือ
เพื่อพัฒนำธุรกิจอนุรักษ์พลังงำน	และพลังงำนทดแทน	
เพื่อเป็นพลังงำนทำงเลือกรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วยลด 
กำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง	 ตำมนโยบำยรัฐบำล	 และเป็น 
ต้นทำงของแหล่งพลงังำนสะอำด	(Green	Investment)	
รวมถึงช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เป็นสำเหตุ
ภำวะโลกร้อน

-	 	ปรับโครงสร ้ำงองค ์กรหรือจัดตั้ งบริษัทในเครือ 
เพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	 โดย
วิเครำะห์ถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	 กำรก�ำหนด
กลยุทธ์	และกำรก�ำกับดูแลระหว่ำง	PEA	และบริษัทใน
เครือเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร

-	 	ทบทวนกฎหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 เพื่อรองรับ 
กำรด�ำเนนิงำนในธุรกจิเกีย่วเนือ่ง	รวมถึงกำรด�ำเนนิงำน 
ของบริษัทในเครือให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของ	PEA	ในอนำคต

 Digital Business 

	 สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและรูปแบบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนำคต	[103-2]	[103-3]

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



พัฒนาแพลตฟอร์มพลังงาน 4.0 ให้ไทยก้าวไกลในระดับโลก

สร้างระบบที่มั่นคง พัฒนาเทคโนโลยี เชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้า

ให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ทิศทาง PEA DX 

ยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนผ่านความเป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ 

สู่องค์กรยุคใหม่ของคนไทยที่พร้อมก้าวไกลในระดับโลก

Digital 
Operational
Excellence





รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256154

 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ ท่ัวถึง 
มั่นคงในอนาคต (Availability and reliability)	[103-2]	[103-3]	
[EU6]

	 ปัจจุบันไฟฟ้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญหน่ึงส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิต 

ประจ�ำวนั	และเป็นตวัแปรส�ำคญัในกำรเพิม่ผลผลติท้ังเกษตรกรรม 

และอุตสำหกรรมที่ทันสมัย	 รวมถึงกำรกระจำยรำยได้	 และ 

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำนกำรผลิต	 และกำรขำย

สินค้ำ	 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ	

จำกพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำกรณีฐำนในช่วง	 5	 ปีแรก	 

(พ.ศ.	 2561	 -	 2565)	 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ	 พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 

จะมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำประมำณ	 151,347	 ล้ำนหน่วย	 

ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดประมำณ	 23,808	 เมกะวัตต์	 และ

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำประมำณ	 21.62	 ล้ำนรำย	 โดยมีอัตรำเพิ่มเฉลี่ย

ต่อปีประมำณร้อยละ	2.97,	5.19	และ	2.58	ตำมล�ำดับ

	 ในฐำนะที่	 PEA	 เป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดกระทรวงมหำดไทย 

ซึ่งมีหน้ำที่บริกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำแก่ประชำชนในส่วนภูมิภำค 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย	รวมทั้งสิ้น	74	จังหวัด	ยกเว้น	กรุงเทพฯ

นนทบุรี	 และสมุทรปรำกำร	 อีกท้ังรับซ้ือไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน

จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก	(Very	Small		Power		Producer	

:	VSPP)	เข้ำมำในโครงข่ำยของ	PEA	โดยเฉพำะโครงกำรผลติไฟฟ้ำ

จำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำส�ำหรับท่ีอยู่อำศัย	 (Solar	 PV	

Rooftop)	และโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์บนพืน้ดนิ	(Solar	

Farm)	ตำมนโยบำยรฐับำล	PEA	จงึมคีวำมมุง่มัน่ให้บรกิำรพลงังำน

ไฟฟ้ำอย่ำงมปีระสทิธภิำพควบคูก่บักำรพฒันำองค์กรอย่ำงต่อเนือ่ง 

ทัง้ด้ำนคณุภำพและบรกิำร	มุง่สูอ่งค์กรทีเ่ป็นเลศิด้ำนธรุกิจพลงังำน

ไฟฟ้ำ	 ตอบสนองควำมคำดหวังของลูกค้ำ	 ร่วมสร้ำงคุณค่ำสู่

สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่	 

PEA	Digital	Utility

	 โดย	 PEA	 ได ้ด�ำเนินกำรอย ่ำงเป ็นระบบครอบคลุม	

ตั้งแต่กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก	 กำรวิเครำะห์ 

สภำพแวดล้อมภำยใน	 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกำส	

อปุสรรค	นโยบำยรฐับำลและหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วข้องทีส่่งผล 

ต่อกำรด�ำเนินงำนของ	 PEA	 อำทิ	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชำต	ิฉบบัที	่12	นโยบำย	Energy	4.0	แผนพฒันำพลังงำน

ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก	พ.ศ.	2558	-	2579	(Alternative	

Energy	 Development	 Plan:	 AEDP)	 แผนแม่บทกำรพัฒนำ 

ระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริดของประเทศไทย	(พ.ศ.	2558	-	2579)	

รวมทัง้ควำมคำดหวงัทีส่งูข้ึนของลูกค้ำ	ทัง้ด้ำนเสถยีรภำพโครงข่ำย

ไฟฟ้ำ	และบริกำรต่ำง	ๆ	

	 ทัง้นีเ้น่ืองจำกม	ีDisruptive	Technology	เกดิขึน้	โดยมภีำพ

สะท้อนจำกกำรเปลี่ยนแปลงใน	3	ด้ำนหลัก	ดังนี้

	 -	 E lec t r i fica t ion 	 : 	 กำร เป ล่ียนแปลง รูปแบบ 

กำรใช้พลังงำนในภำคขนส่ง	 กำรผลิตควำมร้อนท่ีเปล่ียนจำก 

กำรใช้เช้ือเพลิง	fossil	มำเป็นกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	อำท	ิววิฒันำกำร 

ของเทคโนโลยียำนยนต ์ ไฟฟ ้ำ 	 (EV) 	 สถำนีชำร ์จไฟฟ ้ำ	 

(Charging	Station)	แหล่งกกัเกบ็พลงังำน	(Energy	Storage)	และ 

ปั๊มควำมร้อน	(Heat	Pump)

	 -	 Decentralization	:	ระบบผลิตไฟฟ้ำแบบกระจำยศูนย์ 

เพิ่มมำกขึ้น	อำทิ	 โรงไฟฟ้ำชุมชุน	 (Community	Power	Plant) 

อุตสำหกรรมพลังงำนไฟฟ้ำที่จะเปล่ียนไปจำกผู้ซื้อไฟฟ้ำมำเป็น 

Prosumer	 (ทั้งผู้ซื้อ	 และผู้ขำยไฟฟ้ำ)	 กำรซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำ	

(Energy	 Trading)	 ระหว่ำงลูกค้ำด้วยกันเอง	 (Peer	 to	 Peer	

Commerce)	และ	Micro	Grid

	 -	 Digitalization	 :	 มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในระบบไฟฟ้ำมำกขึ้น	 อำทิ	 Real	 time	 communication	

and	 Operation	 system,	 Smart	 Meter,	 Smart	 Sensor,	

Automation	 system	 เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์	 (Artificial	

Intelligence	:	AI)	Machine	Learning	รวมถงึกำรใช้ระบบรวมรวม 

และวิเครำะห์ข้อมูล	 ที่มีส ่วนในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรใน 

ด้ำนต่ำง	 ๆ	 ท�ำให้รูปแบบกำรให้บริกำร	 และกำรด�ำเนินธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงไป	

PEA และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย
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	 โดย	 PEA	 ได้น�ำปัจจัยข้ำงต้นมำก�ำหนดยุทธศำสตร์	 ซ่ึงมี 

กำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี	 หรือทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ม ี

นัยส�ำคัญ	 ส ่งผลให ้ยุทธศำสตร ์	 แผนงำน	 หรือโครงกำรมี 

ควำมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทกำรด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำที่มี 

กำรเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญท่ีช่วยให้	 PEA	 สำมำรถ 

ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำให้ประชำชนได้อย่ำงยั่งยืน

	 PEA	 ได ้ด�ำเนินกำรบริหำรระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำภำย 

ในโครงกำรหรือแผนงำนท่ีส�ำคัญมำกมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์

องค์กร	 เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบไฟฟ้ำมีควำมมั่นคง	 เช่ือถือได	้ 

มีประสิทธิภำพ	และมีควำมเพียงพอ	รองรับกำรขยำยตัวของพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ	 และพ้ืนท่ียุทธศำสตร์ของประเทศ	 เพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็น

ประเทศที่พัฒนำแล้ว	 นอกจำกนี้	 ยังมุ ่งพัฒนำระบบโครงข่ำย

ไฟฟ้ำอัจฉริยะ	 (PEA	 Smart	 Grid)	 ที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และสื่อสำรเข้ำมำตรวจวัดและควบคุมระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำและ

ท�ำให้เป็นระบบอัตโนมัติมำกยิ่งขึ้น	 โดยจะพัฒนำโครงสร้ำง 

พื้นฐำนระบบไฟฟ้ำในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพลังงำนทดแทน	 

และเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพ	

เช่ือมโยงทุกกิจกรรมของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำเข้ำด้วยกัน	 เพื่อ

รองรับกับโครงสร้ำงของระบบสำธำรณูปโภคและอุตสำหกรรม 

ที่เปลี่ยนแปลงในอนำคต	 ซึ่ง	 PEA	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจ�ำนวน	 

2	 แผนงำน	 20	 โครงกำร	 อำทิ	 โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและ 

สถำนีไฟฟ้ำ	 ระยะที่	 9	 โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำย	

ระยะที่	 1	 แผนงำนพัฒนำศูนย์วิเครำะห์และแก้ปัญหำไฟฟ้ำ

ขัดข้อง	 เป็นต้น	 โดยใช้วงเงินลงทุนทั้งสิ้น	 169,740.74	 ล้ำนบำท	

พร้อมทั้งโครงกำรหรือแผนงำนที่จะด�ำเนินกำรในอนำคต	 (คำดว่ำ

จะลงทุนใน	3	ปีข้ำงหน้ำ)	จ�ำนวน	3	แผนงำน	15	โครงกำร	อำทิ	

โครงกำรก่อสร้ำงสำยเคเบิลใต้น�้ำ	115	กิโลโวลต์	เพื่อทดแทนและ

เพิ่มควำมสำมำรถในกำรจ่ำยไฟไปยังเกำะสมุย	 จ.สุรำษฎร์ธำนี	

โครงกำรพฒันำระบบส่งและจ�ำหน่ำยระยะที	่2	และแผนงำนพฒันำ

ระบบบริหำรสินทรัพย์ระบบไฟฟ้ำ	 เป็นต้น	 โดยใช้วงเงินลงทุน 

ทั้งสิ้น	111,336.97	ล้ำนบำท

 การวางแผนการลงทุน

	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทำงยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ	

และค�ำนงึถงึกำรรองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำในอนำคตอย่ำงต่อเนือ่ง	

รวมทั้งสถำนะทำงกำรเงินของ	 PEA	 จึงได้ก�ำหนดแผนกำรลงทุน 

ต่อเนื่อง	ตำมกรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ดังนี้

  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

1.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
สำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ 
ระยะที่	9	ส่วนที่	1

2.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
สำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ 
ระยะที่	9	ส่วนที่	2

3.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
สำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ 
ระยะที่	9	ส่วนที่	3

เพื่อรองรับ 
ควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำที่
เพิ่มขึ้น	โดย
เฉพำะกิจกำร
อุตสำหกรรม
ขนำดกลำงและ
ขนำดใหญ่

ก่อสร้ำงสำยส่ง	และสถำนีไฟฟ้ำ 
ในเขตภำคเหนือ	ครอบคลุม
พื้นที่	20	จังหวัด

 

ก่อสร้ำงสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ 
ในเขตภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ครอบคลุมพื้นที่	19	จังหวัด

ก่อสร้ำงสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ 
ในเขตภำคกลำง	ครอบคลุม
พื้นที่	20	จังหวัด

7,060

4,540

15,085

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	69.59%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	44.54%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	59.40%

-	 	ก่อสร้ำงสำยส่ง	115	กิโลโวลต์	จ�ำนวน	
325	วงจร-กิโลเมตร	

-	 	ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	115/22	กิโลโวลต์	
จ�ำนวน	19	แห่ง

-	 	ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 1,175	 
เมกะโวลต์แอมแปร์

-	 	ก ่อสร ้ำงสำยส ่ง	 115	 กิ โลโวลต	์ 
จ�ำนวน	325	วงจร-กิโลเมตร	

-	 	ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	115/22	กิโลโวลต์	
จ�ำนวน	19	แห่ง

-	 	ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 1,175	 
เมกะโวลต์แอมแปร์

-	 	ก ่อสร ้ำงสำยส ่ง	 115	 กิ โลโวลต	์ 
จ�ำนวน	325	วงจร-กิโลเมตร	

-	 	ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	115/22	กิโลโวลต์	
จ�ำนวน	19	แห่ง

-	 	ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 1,175	 
เมกะโวลต์แอมแปร์
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4.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
สำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ	
ระยะที่	9	ส่วนที่	4

5.	 	โครงกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงเสริมระบบ
จ�ำหน่ำย	ระยะที่	7

6.	 	โครงกำรเพิ่ม 
ควำมเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้ำ	ระยะที่	3

7.	 	โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำให้บ้ำนเรือน
รำษฎรรำยใหม่

8.	 	โครงกำรขยำยเขต
ระบบไฟฟ้ำให้ครัวเรือน 
ที่ห่ำงไกล

เพื่อรองรับ 
ควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำที่
เพิ่มขึ้น	โดย
เฉพำะกิจกำร
อุตสำหกรรม
ขนำดกลำงและ
ขนำดใหญ่

เพื่อเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถ
และควำมเพยีงพอ 
ในกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
สำยหลกัเพือ่รองรบั 
ควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่ม 
ควำมมั่นคงและ 
ควำมเชื่อถือได้
ของระบบส่ง 
และจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ	ในพื้นที ่
ธรุกิจอตุสำหกรรม	
นคิมอตุสำหกรรม

เพื่อขยำยเขต
ระบบจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้บ้ำนเรือน 
รำษฎรรำยใหม่
ที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ 
ตำมนโยบำย	
รัฐบำล

เพื่อขยำยเขต
ระบบจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้ครัวเรือน 
รำษฎรที่ห่ำงไกล	
ได้มีไฟฟ้ำใช้ครบ
ทุกหลังคำเรือน
ตำมนโยบำย
รัฐบำล

ก่อสร้ำงสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ
ในเขตภำคใต้	ครอบคลุมพื้นที่	
18	จังหวัด

ก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมระบบ
จ�ำหน่ำยสำยหลักในเขตสถำนี
ไฟฟ้ำต่ำง	ๆ	ทั่วประเทศ	
จ�ำนวน	496	แห่ง	ให้มี
ประสิทธิภำพเพียงพอ

ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนสูง	ปรับปรุงเชื่อมโยง 
ระบบไฟฟ้ำสถำนีไฟฟ้ำให้มี
ประสิทธิภำพ	และก่อสร้ำง
สถำนีไฟฟ้ำลำนไก

ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	
ระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	ติดตั้ง
หม้อแปลง	และติดตั้งมิเตอร์

ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	
ระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	ติดตั้ง
หม้อแปลง	และติดตั้งมิเตอร์

4,485

17,270

15,155

3,687

1,215

-	 	ก่อสร้ำงสำยส่ง	115	กิโลโวลต์	จ�ำนวน	
325	วงจร-กิโลเมตร	

-	 	ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	115/22	กิโลโวลต์	
จ�ำนวน	19	แห่ง

-	 	ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 1,175	 
เมกะโวลต์แอมแปร์

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูงสำยหลัก
จ�ำนวน	14,430	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ตดิตัง้หม้อแปลงในระบบจ�ำหน่ำย	จ�ำนวน 
271,250	กิโลโวลต์แอมแปร์

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	
1,365	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ปรบัปรงุระบบจ�ำหน่ำยเดมิเป็นสำยชนดิ
หุม้ฉนวน	จ�ำนวน	4,970	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ปรบัปรงุระบบจ�ำหน่ำยเป็นเคเบลิใต้ดนิ	
จ�ำนวน	101	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงสำยส่ง	 115	 กิโลโวลต์	 พร้อม
ก่อสร้ำงจุดรับไฟ	(Incoming	Bay)	ต่อ
จำกสถำนีไฟฟ้ำของ	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
แห่งประเทศไทย	 หรือสถำนีไฟฟ้ำ 
ของ	PEA	จ�ำนวน	194	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพ	
จ�ำนวน	23	แห่ง

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยให้บ้ำนเรือน
รำษฎรรำยใหม่	 จ�ำนวน	 131,629	 
ครัวเรือน

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 จ�ำนวน	
2,300	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	
10,770	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดต้ังหม้อแปลง	 จ�ำนวน	 90,300	 
กิโลโวลต์แอมแปร์

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยให้ครัวเรือนที่
ห่ำงไกล	จ�ำนวน	11,602	ครัวเรือน

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 จ�ำนวน	
1,236	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	
1,919	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดต้ังหม้อแปลง	 จ�ำนวน	 36,350	 
กิโลโวลต์แอมแปร์

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	56.77%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	100%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	78.00%

ด�ำเนินกำรแล้วทั้งสิ้น	
130,054	ครัวเรือน
คิดเป็น	102.74%

 
ด�ำเนินกำรแล้วทั้งสิ้น	
9,186	ครัวเรือน	 
คิดเป็น	97.03%
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9.	 	โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ 
ศูนย์สั่งกำรจ่ำยไฟ

10.	 	โครงกำรพัฒนำ 
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
(Smart	Grid)	ในพื้นที่
เมืองพัทยำ	จ.ชลบุรี

11.	 	โครงกำรพัฒนำ 
ระบบส่งและจ�ำหน่ำย	
ระยะที่	1

เพื่อพัฒนำและ
เพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบศูนย์สั่งกำร 
จ่ำยไฟทั้ง	12	แห่ง 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
และกำรบริหำร
จัดกำรโครงข่ำย
สื่อสำร

เพื่อศึกษำ
เทคโนโลยีและ
ทดสอบ 
กำรออกแบบ	
และกำรใช้งำน
ระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
ในด้ำนต่ำง	ๆ	

พัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำให้สำมำรถ
รองรับ 
ควำมต้องกำร 
ใช้ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น
ได้อย่ำงเพียงพอ
เพิ่มควำมมั่นคง
และควำมเชื่อถือ

ปรับปรุง	Hardware	และ	
Software	ให้สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำหลักกำร
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ

 

พัฒนำและติดตั้งอุปกรณ์
ส�ำหรับโครงข่ำยไฟฟ้ำ
อัจฉริยะ

พัฒนำระบบไฟฟ้ำ	ก่อสร้ำง
สถำนีไฟฟ้ำ	ติดตั้ง	เปลี่ยน
หม้อแปลง	และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
ที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสูง
ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในพื้นที่ส�ำคัญ

4,530

1,069

62,679

-	 	ปรับปรงุประสทิธภิำพ	Hardware	และ 
Software	 ภำยในศูนย์สั่งกำรจ่ำย 
ไฟฟ้ำในส่วนกลำง	จ�ำนวน	13	แห่งและ
ส่วนภูมิภำค	จ�ำนวน	12	แห่ง

-	 	ติดต้ังอุปกรณ์ชุดควบคุมระยะไกล	
(Feeder	Remote	Terminal	Unit	:	
FRTU)	จ�ำนวน	4,570	ชุด

-	 	ติดตั้ ง 	 MAR	 Remote	 จ� ำนวน	 
5,370	ชุด

-	 	ติดต้ัง	 MAR	Mates	 Radio	 จ�ำนวน	 
200	ชุด

-	 	ตดิต้ัง	CCTV	ทีส่ถำนไีฟฟ้ำ	Unmanned 
จ�ำนวน	400	แห่ง

-	 	ปรับปรุงประสิทธิภำพสถำนีไฟฟ้ำให้
รองรับ	มำตรฐำน	IEC	61850	จ�ำนวน	
20	แห่ง	และก่อสร้ำงอำคำรศนูย์ข้อมลู	
(Data	Center)	จ�ำนวน	1	แห่ง

-	 	ติดตั้งระบบศูนย์ควบคุมเครือข่ำย
สื่อสำร	จ�ำนวน	1	แห่ง

-	 	ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ	 (Smart	
Meter)	จ�ำนวน	116,308	เครื่อง

-	 	ติดตั้งระบบแก้ไขปัญหำไฟฟ้ำขัดข้อง
อัจฉริยะ	จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ติด ต้ังระบบสถำนี ไฟฟ ้ำอัตโนมั ติ	 
(Automatic	 Substation)	 จ�ำนวน	
3	แห่ง	

-	 	ติด ต้ั งระบบเช่ือมโยง เทคโนโลยี
สำรสนเทศ	(IT	Integration	System)	
จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ/สถำนีลำนไก	
จ�ำนวน	72	แห่ง

-	 	ปรับปรุงสถำนีไฟฟ ้ำเดิม	 จ�ำนวน	 
18	แห่ง

-	 	ก่อสร้ำงสำยส่ง/ลูปไลน์	115	กิโลโวลต์	
จ�ำนวน	1,598	วงจร-กิโลเมตร

-	 	เพิ่ม/เปลี่ยน	 หม้อแปลงก�ำลัง	 1,475	 
เมกะโวลต์แอมแปร์

-	 	จดัซือ้ทีดิ่นก่อสร้ำงสถำนไีฟฟ้ำ	จ�ำนวน	
54	แห่ง

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 22-33	
กโิลโวลต์	จ�ำนวน	7,787	วงจร-กโิลเมตร

-	 	ปรับปรุงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 22-33	
กโิลโวลต์	จ�ำนวน	9,685	วงจร-กโิลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	
3,353	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ปรับปรุงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	จ�ำนวน	
8,777	วงจร-กิโลเมตร

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	22.63%

อยู่ระหว่ำงประกวด
รำคำจ้ำงเหมำ	
ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	27.35%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	7.45%
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12.	 	โครงกำรพัฒนำ
ระบบไฟฟ้ำเพื่อ
รองรับกำรจัดตั้ง
เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ	ระยะแรก	
(จ.ตำก,	จ.สระแก้ว,	
จ.ตรำด,	จ.มุกดำหำร,	
จ.สงขลำ	และ																				
จ.หนองคำย)

13.	 	โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำให้พื้นที่ท�ำกิน
ทำงกำรเกษตร	 
ระยะที่	2

14.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำในเมืองใหญ่	
ระยะที่	1

เพื่อสนับสนุน
นโยบำยรัฐบำล
ในกำรจัดตั้ง 
เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก

เพื่อจัดหำ
บริกำรไฟฟ้ำ 
ให้พื้นที่ท�ำกิน 
ทำงกำรเกษตร 
และสนบัสนนุ 
กำรประกอบ
อำชีพของ
เกษตรกรให้
สำมำรถใช้ไฟฟ้ำ 
เป็นปัจจัย 
กำรผลิตทำง 
กำรเกษตร

เพื่อเพิ่ม 
ควำมมั่นคง 
เชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้ำ	
ลดปัญหำและ
อุปสรรคด้ำน
ปฏิบัติกำรบ�ำรุง
รักษำ	และ
ควำมปลอดภัย

ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	115	 
กิโลโวลต์	 

ขยำยเขตระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
แรงดัน	22-33	กิโลโวลต์ขยำย
เขตระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต�ำ่	
380/220	โวลต ์
และติดตั้งหม้อแปลงระบบ
จ�ำหน่ำย

ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง
ระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	ติดตั้ง
หม้อแปลง	และติดตั้งมิเตอร์

ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมในพื้นที่โครงกำร

3,140

2,030

11,670

-	 ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแห่งใหม่	6	แห่ง
-	 	เพ่ิมหม้อแปลงสถำนีไฟฟ้ำแห่งเดิม	

จ�ำนวน	1	แห่ง
-	 	ก่อสร้ำงสำยส่งไฟฟ้ำ	 115	 กิโลโวลต	์

จ�ำนวน	148	วงจร-กิโลเมตร
-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสูง	 

22	กโิลโวลต์	จ�ำนวน	323	วงจร-กโิลเมตร
-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสูง	 

33	กิโลโวลต์	จ�ำนวน	64	วงจร-กโิลเมตร
-	 	ติดต้ังหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	 จ�ำนวน	

36,830	กิโลโวลต์แอมแปร์
-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	

787	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำย	จ�ำนวน	40,600	
ครัวเรือน

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 จ�ำนวน	
2,500	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	
3,800	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดตั้ งหม ้อแปลง	 จ�ำนวน	 2,200	 
กิโลโวลต์แอมแปร์

-	 	ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	115/22	กิโลโวลต์
หรือ	33	กิโลโวลต์	จ�ำนวน	4	แห่ง

-	 	ก ่อสร ้ ำงสำยส ่ ง 	 115	 กิ โลโวลต 	์ 
(สำยเหนือดิน	 และใต้ดิน)	 จ�ำนวน	 56	
วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดต้ังสำยเคเบิลใต้ดิน	 จ�ำนวน	 119	
วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดตั้งระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	
771	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ปรบัปรงุระบบไฟฟ้ำพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
เพิ่มเติม	 (Unit	 Substation)	 จ�ำนวน	
278	 ชุด	 เพื่อรองรับกำรจ่ำยไฟเคเบิล
ใต้ดิน

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยเหนอืดิน	จ�ำนวน	
460	วงจร-กิโลเมตร

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	15.49%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	101.09%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	3.36%
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  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

15.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำแบบโครงข่ำย
ขนำดเล็กมำก	 
(Micro	Grid)	
ที่	อ.แม่สะเรียง	
จ.แม่ฮ่องสอน

16.	 	แผนงำนพัฒนำ 
ภูมิสำรสนเทศระบบ 
ไฟฟ้ำ	ระยะที่	3

17.	 	แผนระยะยำวก่อสร้ำง
เคเบิลใต้ดิน

18.	 	แผนงำนพัฒนำศูนย์
วิเครำะห์และ 
แก้ปัญหำไฟฟ้ำขัดข้อง	

เพื่อจัดหำแหล่ง
พลังงำนให้กับ
พื้นที่ห่ำงไกล
และมีพลังงำน
ไม่เพียงพอ	ซึ่ง
เป็นกำรลด 
กำรลงทุนส�ำหรับ
กำรจัดกำรโหลด
สูงสุด

พัฒนำระบบ
ภูมิสำรสนเทศ
ระบบไฟฟ้ำให้
ครอบคลุมผู้ใช้งำน 
ทั่วประเทศ	 
มีควำมมั่นคง 
และปลอดภัย
ของระบบ

เพื่อเพิ่ม 
ควำมมั่นคงและ
เชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้ำ	และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงำม

เพื่อพัฒนำศูนย์
สั่งกำรแก้ไฟฟ้ำ
ขัดข้องให้มี
ประสิทธิภำพ	
ครอบคลุมพื้นที่	
PEA	12	เขต 
ทั่วประเทศ	เพิ่ม
ประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำน	และ 
คุณภำพชีวิตใน
กำรท�ำงำนของ
พนักงำนแก้ไฟ
พัฒนำระบบ

ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงำน	
และระบบ	Micro	Grid

ปรับปรุงและออกแบบ	Data	
Model	ให้สนับสนุน 
กำรท�ำงำนด้ำนต่ำง	ๆ	เชื่อมโยง
ไปยังระบบสำรสนเทศอื่น	ๆ
จัดหำอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์	ให้ส�ำนักงำน	PEA	 
ทั่วประเทศ

ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำให้ครอบคลุมพื้นที่	PEA	
12	เขต	ทั่วประเทศ

ปรับปรุง/ก่อสร้ำงอำคำร	 
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ซอฟต์แวร์	และระบบน�ำทำง
และติดตำมรถแก้ไฟ

265

2,090

2,350

22.44

128.30

705

-	 	ติดตั้งโหลดเบรคสวิตช์พร้อมระบบ
อุปกรณ์ป้องกัน		จ�ำนวน	13	ชุด

-	 	ก่อสร้ำงอำคำรควบคุมพร้อมติดตั้ง
ระบบ	Micro	Grid	จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ติดตั้งระบบ	Battery	Energy	Storage	
3	 เมกะวัตต์/1.5	 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง		
จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ติดตั้ง	Main	Site	พร้อม	GIS	Software	
จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ติดตั้ง	Disaster	Recovery	Site	พร้อม	
GIS	Software	จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	พัฒนำโปรแกรมประยุกต์	 GIS	 จ�ำนวน	
1	ระบบ

-	 	ติดต้ังคอมพิวเตอร์	 ให้แก่	 ส�ำนักงำน	 
PEA	ทั่วประเทศ	จ�ำนวน	2,497	เครื่อง

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูงใต้ดิน	
จ�ำนวน	34.41	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ปรบัปรุง/ก่อสร้ำงอำคำร	จดัซือ้อปุกรณ์/ 
คอมพิวเตอร์	 ซอฟต์แวร์	 และระบบ
น�ำทำงและติดตำมรถแก้ไฟให้แก่	 PEA	
จ�ำนวน	12	แห่ง

-	 	ปรบัปรงุ/ก่อสร้ำงอำคำร	จดัซือ้อปุกรณ์ 
คอมพิวเตอร์	 ซอฟต์แวร์	 และระบบ
น�ำทำงและติดตำมรถแก้ไฟให้แก่	 PEA	
จ�ำนวน	23	แห่ง

-	 	ปรับปรุง/ก่อสร้ำงอำคำร	 จ�ำนวน	 145	
แห่ง

-	 	จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำนักงำน	
จ�ำนวน	120	ชุด

-	 	จัดซื้ออุปกรณ์น�ำทำงและระบบติดตำม
รถแก้ไฟ	จ�ำนวน	72	ชุด

-	 	จดัซือ้	Server	และอปุกรณ์	Web/Map	
&	 Tracking	 Server	 and	 Database	
จ�ำนวน	1	ชุด

-	 	ซอฟต์แวร์	 และโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับศูนย์สั่งกำรแก้ไฟฟ้ำขัดข้อง	
จ�ำนวน	15	ชุด

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	45.10%

อยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์	
พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร ์
และส่วนเกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร

ระยะที่	1	 
จ�ำนวน	12	แห่ง	
ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ระยะที่	2	 
จ�ำนวน	23	แห่ง	 
แล้วเสร็จ	22	แห่ง
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  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

  โครงการที่คาดว่า 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า   (ล้านบาท) 

19.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำเพื่อรองรับ
กำรจัดตั้งเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ	 
ระยะที่	2	 
(จ.เชียงรำย,									
จ.นรำธิวำส,	
จ.นครพนม	และ									
จ.กำญจนบุรี)

20.	 	โครงกำรขยำยเขต
ระบบไฟฟ้ำให้บ้ำน
เรือนรำษฎรรำยใหม่	
ระยะที่	2

1.	 	โครงกำรพัฒนำไฟฟ้ำ
พลังน�้ำขนำดเล็กของ	
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	
ที่ประตูระบำยน�้ำของ
กรมชลประทำน	 
(10	แห่ง	ได้แก่	
จ.ล�ำปำง,	จ.เชียงใหม่,	
จ.ระยอง	(2	แห่ง),	 
จ.สกลนคร, 
จ.เพชรบูรณ์,	จ.สงขลำ	
และ	จ.ตรำด	(3	แห่ง))

ไฟฟ้ำ	โดย
ก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำ	ระบบ
สำยส่งไฟฟ้ำ 
แรงดัน	115	 
กิโลโวลต์	
ขยำยเขตระบบ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
แรงดัน	22-33	
กิโลโวลต์	เพื่อ
ให้สำมำรถจ่ำย
ไฟฟ้ำอย่ำง 
เพียงพอและ 
มีควำมมั่นคง
เชื่อถือได้

เพื่อขยำยเขต
ระบบไฟฟ้ำให้
รำษฎรรำยใหม่
ได้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึงตำม
นโยบำยรัฐบำล

เพื่อส่งเสริม 
กำรผลิตกระแส
ไฟฟ้ำจำกพลังงำน 
หมุนเวียนที่สะอำด 
ทดแทนกำรใช ้
เชื้อเพลิงฟอสซิล	
และช่วยลดกำร
เกิดภำวะโลกร้อน

ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	จ�ำนวน	
4	แห่ง	ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มที่
สถำนีไฟฟ้ำเดิม	จ�ำนวน	4	แห่ง	
ก่อสร้ำงสำยส่งระดับแรงดัน	
115	กิโลโวลต์ระยะทำง	130	
วงจร-กิโลเมตร	และ	ก่อสร้ำง
ระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำระดับแรงดัน
22-33	กิโลโวลต์ระยะทำง	
939	วงจร-กิโลเมตร	รวมทั้ง
ติดตั้งหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	และ
ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
แรงต�่ำ

เพื่อขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ 
ให้รำษฎรรำยใหม่ใน 
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ	PEA	 
(74	จังหวัด)	ทั่วประเทศ

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังน�้ำแบบพลังงำนศักย์	
จ�ำนวน	10	แห่ง	และน�ำร่อง
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ
แบบพลังงำนจลน์	
จ�ำนวน	2	แห่ง

4,000

6,565

807.97

-	 ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ
	 1.1)	 	สถำนีไฟฟ้ำ	115/22-33	กิโลโวลต์	 

จ�ำนวน	1	แห่ง
	 1.2)	 	ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 

ก�ำลัง	200	เมกะโวลต์แอมแปร์
-	 	เพิ่ม/เปลี่ยนหม้อแปลงที่สถำนีไฟฟ้ำ	

จ�ำนวน	200	เมกะโวลต์แอมแปร์	
-	 	ก่อสร้ำง/ปรบัปรงุสำยส่ง	115	กโิลโวลต์ 

จ�ำนวน	150	วงจร-กิโลเมตร
-	 	งำนติดต้ังหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	 จ�ำนวน	

38,560	กิโลโวลต์แอมแปร์	

-	 จ�ำนวน	141,960	ครัวเรือน
-	 	ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำแรงสูง	 จ�ำนวน	

3,550	วงจร-กิโลเมตร
-	 	ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	

21,220	วงจร-กิโลเมตร
-	 	ติดตั้งหม้อแปลง	 จ�ำนวน	 156,530	 

กิโลโวลต์แอมแปร์

-	 พลังงำนศักย์	จ�ำนวน	10	แห่ง
-	 พลังงำนจลน์	จ�ำนวน		2	แห่ง

ระยะที่	3	 
จ�ำนวน	144	แห่ง	 
แล้วเสร็จ		27	แห่ง																
ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	3.85%

ผลควำมคืบหน้ำ
โครงกำร	1.62%

-	 	ที่ปรึกษำศึกษำ
ควำมเป็นไปได้
ของกำรด�ำเนินกำร
แล้ว	พบว่ำมี
พื้นที่เหมำะสมที่
สำมำรถด�ำเนินกำร
ได้	2	แห่ง	คือ	
บริเวณเขื่อนกิ่วลม 
จ.ล�ำปำง	และ
เขื่อนแม่กวง	 
จ.เชยีงใหม่	ปัจจบุนั 
อยู่ระหว่ำง
ขออนุญำต
กรมชลประทำน

    รวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ  169,740.74 ล้านบาท
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  โครงการที่คาดว่า 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า   (ล้านบาท) 

2.	 	โครงกำรก่อสร้ำง 
สำยเคเบิลใต้น�้ำ	 
115	กิโลโวลต์	 
เพื่อทดแทนและ 
เพิ่มควำมสำมำรถ 
ในกำรจ่ำยไฟไปยัง 
เกำะสมุย	
จ.สุรำษฎร์ธำนี

3.	 	โครงกำรพฒันำระบบส่ง
และจ�ำหน่ำย	ระยะที่	2

4.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
ผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำน
หมุนเวียนบนพื้นที ่
เกำะกูด	เกำะหมำก	
จ.ตรำด

5.	 	แผนงำนเปลี่ยนแรงดัน
ไฟฟ้ำในพื้นที่ภำคใต้
จำก	33	กิโลโวลต์	 
เป็น	22	กิโลโวลต์	 
ระยะที่	1

เพื่อทดแทน 
กำรจ่ำยไฟของ
สำยเคเบิลใต้น�้ำ
ระบบ	33	 
กิโลโวลต ์
ที่มีอำยุกำรใช้งำน
ครบ	30	ปี	ใน 
ปี	2560	และสำย
เคเบิลใต้น�ำ้	ระบบ	
115	กิโลโวลต์	
ชนิด	Oil	Filled	
ที่ช�ำรุด	เพื่อให้
สำมำรถรองรับ
ควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง	

เพื่อให้สำมำรถ
จ่ำยไฟฟ้ำได ้
อย่ำงเพียงพอ	 
มีควำมมั่นคง 
เชื่อถือได้	สำมำรถ
รองรับควำมต้องกำร 
ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น	 
ลดปัญหำ 
กำรปฏิบัติกำร
และบ�ำรุงรักษำ	
ลดหน่วยสูญเสีย
ในระบบจ�ำหน่ำย

เพือ่พฒันำรูปแบบ
กำรผลติไฟฟ้ำใน
พืน้ทีห่่ำงไกล 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และจัดหำแหล่ง
พลังงำนให้กับ
พื้นที่ห่ำงไกล 
ที่มีพลังงำนไม ่
พอเพียง	ซึ่งเป็น 
กำรลดกำรลงทุน
ส�ำหรับกำรจัดกำร
โหลดสูงสุด

เพื่อปรับปรุง 
ควำมน่ำเชื่อถือ 
ของระบบไฟฟ้ำ 
และเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร

ก่อสร้ำงสำยเคเบิลใต้น�้ำ	115	
กิโลโวลต์จำกสถำนีไฟฟ้ำขนอม	
ไปยังสถำนีไฟฟ้ำ	เกำะสมุย	1

พัฒนำระบบไฟฟ้ำและ 
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ 
ทั่วประเทศ

พัฒนำรูปแบบกำรผลิตไฟฟ้ำ
ในพื้นที่ห่ำงไกล	และจัดหำ
แหล่งพลังงำนให้กับพื้นที่ห่ำงไกล 
ที่มีพลังงำนไม่พอเพียงในพื้นที ่
PEA	เขต	2	(ภำคกลำง)	 
เกำะกูด	เกำะหมำก	จ.ตรำด

ปรับเปลี่ยนหม้อแปลงและ
ระบบจ�ำหน่ำย

2,130

77,620

322

1,065

-	 	สำยเคเบิลใต ้น�้ ำ 	 115	 กิ โลโวลต	์ 
ขนำด	500	ตำรำงมลิลเิมตร	จ�ำนวน	26	
วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดต้ังเครื่องตรวจจับควำมร้อนด้วย 
แสงเลเซอร์	(Distributed	Temperature	 
Sensing)	จ�ำนวน	1	ชุด

-	 	ตดิตัง้	Synchronous	closing	Breaker	
จ�ำนวน	1	ชุด

-	 	ติดตั้ง	 Bay	 ที่สถำนีไฟฟ้ำเกำะสมุย	 1	
เพิ่มเติม	จ�ำนวน	3	ชุด

-		 	ก ่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ/สถำนีลำนไก	
จ�ำนวน	62	แห่ง

-	 	เพิ่มหม ้อแปลงที่ สถำนี ไฟฟ ้ำ เ ดิม	
จ�ำนวน	19	แห่ง

-		 	ก่อสร้ำง/ปรับปรุง	 ระบบสำยส่ง	 115	 
กิโลโวลต์	จ�ำนวน	43	วงจร-กิโลเมตร	

-		 	ก่อสร้ำง/ปรับปรุง	 ระบบจ�ำหน่ำย	
22-33	 กิโลโวลต์	 จ�ำนวน	 1,726	 
วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์	
จ�ำนวน	2	ชุด

-	 	ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ	 จ�ำนวน	
1	ชุด

-	 	ติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงำน	จ�ำนวน	
1	ชุด

-	 	ติดตั้งระบบควบคุมสั่งกำร	 จ�ำนวน	 
1	ชุด

-	 	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 จ�ำนวน	
16	ชุด

-	 	เปลี่ยนระบบจ�ำหน่ำย	 33	 กิโลโวลต	์
เป็น	 22	 กิโลโวลต์	 จ�ำนวน	 1,050	 
วงจร-กิโลเมตร

-	 	เปลี่ยนหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	 จ�ำนวน	
11,110	ชุด

อยู่ระหว่ำงน�ำเสนอ
ขออนุมัติ	 
คณะรัฐมนตรี

น�ำเสนอ	ผู้ว่ำกำร	
PEA	เพื่อพิจำรณำ 
น�ำเสนอคณะกรรมกำร 
PEA	เพื่อให ้
ควำมเห็นชอบ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มีควำมเห็นให้เปลี่ยน
พื้นที่ด�ำเนินกำร 
ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงน�ำเสนอ 
ขอควำมเห็นชอบ 
โครงกำรพัฒนำ
ระบบไฟฟ้ำแบบ 
โครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเลก็ 
(Micro	Grid)	บน
พื้นที่เกำะพะลวย	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	 
ต่อผู้ว่ำกำร	PEA

อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมใน
กำรด�ำเนินงำน
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6.	 	โครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
พลังน�้ำชุมชน

7.	 	โครงกำรพัฒนำ 
ระบบไฟฟ้ำให้พื้นที่
เกำะต่ำง	ๆ	

8.	 	โครงกำรพัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำในเมืองใหญ่	
ระยะที่	2

เพื่อจัดหำแหล่ง
พลังงำนให้กับ
พื้นที่ห่ำงไกลที่ม ี
พลังงำนไม่เพียงพอ 
และเป็นต้นแบบ 
ในกำรรองรับ
กำรจ่ำยไฟ
แบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำขนำดเล็ก	
(Micro	Grid) 
ในอนำคต

เพื่อพัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ	
และควำมมั่นคง
ในกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับ 
ควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น	
ของเกำะต่ำง	ๆ	
ที่เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวส�ำคัญ
และมีอัตรำ 
กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจสูง

ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำพร้อมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมในพื้นที่
โครงกำรเพื่อ
เพิ่มควำมมั่นคง
และเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้ำ	
ลดปัญหำและ
อุปสรรคด้ำน
ปฏิบัติกำรบ�ำรุง
รักษำและ 
ควำมปลอดภัย

จัดหำแหล่งพลังงำนให้กับพื้นที ่
ห่ำงไกลที่มีพลังงำนไม่เพียงพอ
ในพื้นที่ภำคเหนือ

เพื่อพัฒนำระบบไฟฟ้ำเพื่อ 
เพิ่มขีดควำมสำมำรถ	และ
ควำมมั่นคงในกำรจ่ำยไฟฟ้ำ 
ของ	PEA	เขต	2	ภำคกลำง	
(จ.ชลบรีุ,	จ.จันทบรีุ),	PEA	เขต	1 
ภำคใต้	(จ.ระนอง),	PEA	เขต	2  
ภำคใต้	(จ.สุรำษฎร์ธำนี,	
จ.ภูเก็ต,	จ.พังงำ,	จ.กระบี่),	
PEA	เขต	3	ภำคใต้	(จ.สตูล)

ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำ	ใน	4	พื้นที่	ได้แก่
1)	 เทศบำลนครนครสวรรค์
2)	 เทศบำลนครขอนแก่น
3)	 เทศบำลเมืองหัวหิน
4)	 เทศบำลนครภูเก็ต

300

6,630

7,900

-	 	ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำขนำดเล็กมำก	
จ�ำนวน	3	แห่ง

-	 	ติดตั้งสำยเคเบิลใต้น�้ำ	จ�ำนวน	176.90	
วงจร-กิโลเมตร

-	 	ติดตั้งหม้อแปลง	 33/0.4	 กิโลโวลต	์ 
จ�ำนวน	3,720	กิโลโวลต์แอมแปร์

-	 	ติดตั้งหม้อแปลง	 22/0.4	 กิโลโวลต	์ 
จ�ำนวน	370	กิโลโวลต์แอมแปร์

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 จ�ำนวน	
79.15	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ	 จ�ำนวน	
64.70	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูงใต้ดิน	 
จ�ำนวน	117	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำใต้ดิน	
จ�ำนวน	789	วงจร-กิโลเมตร

-	 	ปรับปรุงระบบจ�ำหน่ำยแรงสูงเหนือดิน	
จ�ำนวน	408	วงจร-กิโลเมตร

อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ควำมเหมำะสม
โครงกำร

อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ควำมเหมำะสม
โครงกำร

อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ควำมเหมำะสม
โครงกำร
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9.	 	โครงกำรเพิ่ม 
ควำมสำมำรถใน 
กำรจ่ำยไฟด้วย 
สำยเคเบิลใต้น�้ำ 
ให้เกำะต่ำง	ๆ 
ที่มีไฟฟ้ำใช้แล้ว

10.	 	โครงกำรขยำยเขต 
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 
ให้เกำะต่ำง	ๆ 
(เกำะปันหยี					
จ.พังงำ)

11.	 	แผนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบ 
ภูมิสำรสนเทศ 
ระบบไฟฟ้ำ

12.	 	โครงกำรพัฒนำ 
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
ระยะที่	1

13.	 	โครงกำรติดตั้งระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะ	(AMI)	
ส�ำหรับผู้ใช้ไฟ 
รำยใหญ่

พัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
และควำมมั่นคง
ให้กำรจ่ำยไฟฟ้ำ
ในพืน้ทีเ่กำะต่ำง	ๆ 
ซึ่งเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ
และมีอัตรำ 
กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจสูง	

พัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
และควำมมั่นคง
ให้กำรจ่ำยไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
ของเกำะต่ำงๆ	ที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอนำคต

เป็นกำรขยำย
ขอบเขต 
กำรประยุกต์ใช้
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์	(GIS)	
ในกำรบริหำร	
จัดกำร	และ 
กำรปฏิบัติงำน

เพื่อขยำยผล	
และพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ของระบบไฟฟ้ำ
อัจฉริยะ	 
(Smart	Grid)

เพื่อขยำยผล	
และติดตั้งระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะ	
ส�ำหรับผู้ใช้ไฟ
รำยใหญ่ให้
ครอบคลุม	 
ทั่วประเทศ

พัฒนำระบบไฟฟ้ำ
1)	 เกำะสีชัง	จ.ชลบุรี	
2)	 เกำะเสม็ด	จ.ระยอง	
3)	 เกำะคอเขำ	จ.พังงำ	
4)	 เกำะพีพีดอน	จ.กระบี่

ก่อสร้ำงเคเบิลใต้น�้ำไปยัง 
เกำะปันหยี	จ.พังงำ

ขยำยขอบเขตกำรประยุกต ์
ใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์	(GIS)	 
ในกำรบริหำรจัดกำร	 
และกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง	ๆ	
เพื่อให้ระบบมีเสถียรภำพ	 
พร้อมใช้งำนสอดคล้องตำม
ยุทธศำสตร์ของ	PEA

พัฒนำโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
สู่พื้นทีเ่ทศบำลเมืองใหญ่	 
ทั้ง	4	ภูมิภำค	และพื้นที่ติดตั้ง
แหล่งผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก
มำก	(VSPP)	ตำมแผนพัฒนำ
เมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	
ของรัฐบำล 

ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ
ตำมจ�ำนวนผู้ใช้ไฟรำยใหญ่	
ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง	ในพื้นที่ของ	 
PEA	ทั้ง	4	ภำค

2,165

221

1,340

6,630

2,150

-	 	สำยเคเบิลใต้น�้ำ	ขนำด	120	และ	240	
ตำรำงมิลลิเมตร	จ�ำนวน	62.50	วงจร-
กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบจ�ำหน่ำย	
22-33	 กิโลโวลต์	 จ�ำนวน	 35.00	 
วงจร-กิโลเมตร

-	 	ก่อสร้ำงเคเบลิใต้น�ำ้	ขนำด	33	กโิลโวลต์ 
ไปยังเกำะปันหยี	จ.พังงำ	จ�ำนวน	7.2	
วงจร-กิโลเมตร

-	 	จดัท�ำข้อมูลขอบเขตทีอ่ยูอ่ำศยั	สำมำรถ 
เชือ่มโยงกบัระบบมเิตอร์อจัฉรยิะ	ข้อมลู 
ทะเบียนรำษฎร์	 (HouseID)	 เพื่อให ้
บรกิำรประชำชนได้อย่ำงสะดวก	รวดเรว็	 
จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ปรับปรุง/พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
และงำนวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำ	 จ�ำนวน	
1	ระบบ

-	 	ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ	 จ�ำนวน	
739,000	เครื่อง

-	 	ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำอัตโนมัติ	 จ�ำนวน	 
8	แห่ง

-	 	ติดต้ังอุปกรณ์ชุดควบคุมระยะไกล	
ประเภท	 Fast	 Switching	 จ�ำนวน	 
56	ชุด

-	 	ติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะ	 ประเภท	 TOU	
(Time	of	Use)

-	 	ติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะ	 3	 เฟส	 3	 สำย	
มิเตอร์อัจฉริยะ	3	เฟส	4	สำย	จ�ำนวน	
86,000	เครื่อง

อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่ำงน�ำเสนอ
ขออนุมัติ	
คณะรัฐมนตรี

อยู่ระหว่ำงรวบรวม
ข้อมูลระบบปัจจุบัน
และศึกษำแนวโน้ม 
ของเทคโนโลย ี
ระบบใหม่เพื่อจัดท�ำ 
รำยงำนสรุปของ
แผนงำนเพิ่ม
ประสิทธิภำพ 
ระบบภูมิสำรสนเทศ
ระบบไฟฟ้ำ

อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ควำมเหมำะสม
โครงกำร

อยู่ระหว่ำงน�ำเสนอ
ขออนุมัติโครงกำร
จำกคณะรัฐมนตรี
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รวมงบประมาณโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า  111,336.97 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น    281,077.71 ล้านบาท

  โครงการที่คาดว่า 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า   (ล้านบาท) 

14.	 	แผนงำนพัฒนำ 
โครงข่ำยไฟฟ้ำ 
ขนำดเล็กมำก	 
ระยะที่	1

15.	 	แผนงำนพัฒนำระบบ
บริหำรสินทรัพย ์
ระบบไฟฟ้ำ

เพื่อขยำยผล	
และพัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำแบบ 
โครงข่ำยไฟฟ้ำ
ขนำดเล็กมำก	
(Micro	Grid)	 
ในพื้นที่ห่ำงไกล

เพื่อพัฒนำระบบ
บริหำรสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้ำให้
มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น

พัฒนำระบบไฟฟ้ำแบบ 
โครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก	
(Micro	Grid)	ในพื้นที่
อ.เมือง	และ	อ.แม่สะเรียง	
จ.แม่ฮ่องสอน,	3	จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้	และ	 
4	อ�ำเภอ	จ.สงขลำ

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ขอบเขตกำรด�ำเนินงำน

1,100

956

-	 	ปรบัปรงุระบบไมโครกรดิ	ที	่อ.แม่สะเรยีง	 
จ.แม่ฮ่องสอน	จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ปรับปรุงระบบไมโครกริดให้สอดคล้อง
กับโครงกำรสมำร์ทกริด	ของ	กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 ที่	 อ.เมือง	
จ.แม่ฮ่องสอน	จ�ำนวน	1	ระบบ

-	 	ติดตั้งระบบไมโครกริด	 ในพื้นที่ 	 3	
จังหวัดชำยแดนภำคใต้	และ	4	อ�ำเภอ 
จังหวัดสงขลำ	จ�ำนวน	1	ระบบ

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำขอบเขต
กำรด�ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ควำมเหมำะสมและ
ผลกระทบโครงกำร	
โดยได้ลงนำม 
ควำมร่วมมือใน 
กำรศึกษำฯ	ระหว่ำง	
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย	
และ	PEA	แล้ว

อยู่ระหว่ำงด�ำเนิน
กำรจัดท�ำ	TOR	
ส�ำหรับจ้ำง 
ที่ปรึกษำฯ	เพื่อ
ศึกษำระบบ	CBRM	
(Condition	Based	
Risk	Management)

  การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า (Access) [103-2]	 [103-3]	
[EU23]

	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 ซ่ึงกว่ำครึ่งหนึ่งของ 

ประชำกรไทยมีอำชีพเกษตรกรรม	 ส่งผลให้มีกำรกระจำยตัวของ 

ประชำกรไปตำมชนบททั่วประเทศเพื่อจับจองพื้นที่ส�ำหรับ 

กำรประกอบอำชพี	ดงันัน้กำรวำงรำกฐำนในกำรยกระดบัประเทศไทย 

ให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วต้องค�ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมใน 

กำรเข้ำถงึระบบไฟฟ้ำซึง่เป็นสำธำรณปูโภคพืน้ฐำน	ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้น 

ในกำรพัฒนำคณุภำพชวีติ	กำรศกึษำ	และเศรษฐกจิของประชำชน

	 PEA	 จึงได้ด�ำเนินโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำให้พื้นท่ีท�ำกิน 

ทำงกำรเกษตร	 ระยะที่	 2	 (คขก.2)	 จ�ำนวนเป้ำหมำย	 40,600	 

ครัวเรือน	 เพื่อขยำยกำรบริกำรกระแสไฟฟ้ำให้พื้นที่ท�ำกินทำง 

กำรเกษตร	 ไร่นำ	 ผสมผสำน	 และสวนเกษตร	 เป็นกำรสนับสนุน

กำรประกอบอำชีพของเกษตรกร	 และพัฒนำควำมเข้มแข็งของ

เศรษฐกจิระดบัฐำนรำก	โดยได้มกีำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์ให้เกษตรกร

ที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำร	 ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 แต่ใน

ช่วงแรกของโครงกำรน้ัน	 มีเกษตรกรบำงส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ตรง

ตำมหลักเกณฑ์	(ไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร)	ท�ำให้ไม่สำมำรถจัดเข้ำ

ด�ำเนินกำรตำมโครงกำรได้	ปัจจบุนัได้เร่งรดัให้มกีำรประชำสมัพนัธ์

โครงกำรเพ่ือให้เกษตรกรท่ีสนใจได้เข้ำถึงรำยละเอียดข้อมูล

เพ่ิมมำกขึ้นรวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนโครงกำรมีแนวโน้มดีขึ้น	

	 นอกจำกนี	้PEA	ยงัด�ำเนนิโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำให้รำษฎร

รำยใหม่	ระยะที่	2	(คฟม.2)	จ�ำนวนเป้ำหมำย	141,960	ครัวเรือน	

ภำยในปี	2565	เพือ่กระจำยควำมเจรญิไปสูส่่วนภูมภิำคและชนบท	

โดยเร่งรัดกำรขยำยเขตระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้บ้ำนเรือนรำษฎร 

ในพื้นที่ชนบทให้ได้มีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน	 และมีกำรก�ำหนด 

หลักเกณฑ์ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำต้องมีที่ตั้งบ้ำนพักอำศัยที่ถำวร	 มีผู้พัก

อำศัยอยู่จริง	 มีบ้ำนเลขที่	 ทะเบียนบ้ำนถำวรหรือทะเบียนบ้ำน

ชั่วครำว	มีเส้นทำงคมนำคมสำธำรณะ	สำมำรถเข้ำไปให้บริกำรได้

อย่ำงสะดวกในทกุฤดกูำล	และไม่อยูใ่นเขตพืน้ทีห่วงห้ำมใด	ๆ 	ของ

ทำงรำชกำร	 โดย	 PEA	 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตระบบ

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเฉลี่ยไม่เกิน	75,000	บำทต่อรำย

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

 จำกแนวโน้มกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง  

ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำ	(Supply	

Side	 Management:	 SSM)	 โดยกำรจัดหำแหล่งผลิตไฟฟ้ำ

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้ใช้ไฟเพียงด้ำนเดียวอำจ
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ไม่เพียงพอ	 จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำร 

ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ	 (Demand	 Side	Management:	 DSM)	 โดย 

กำรส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีกำรปรับพฤติกรรม

กำรใช้ไฟฟ้ำให้สมดุลกับกำรผลติ	ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลังงำนให้กบั

ผู้ใช้ไฟฟ้ำ	อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงประสิทธิภำพของระบบไฟฟ้ำ	เพื่อ

ให้สำมำรถใช้สำธำรณปูโภคด้ำนไฟฟ้ำทีม่อียูใ่ห้มปีระสทิธภิำพและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยเฉพำะในช่วงท่ีระบบมีควำมต้องกำร

ใช้ไฟฟ้ำสูงสุด	 (System	 Peak)	 ซ่ึงมีต้นทุนในกำรผลิตสูงที่สุด	

แนวทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำในกำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำเพื่อรองรับ

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในช่วงเวลำที่ระบบมีข้อจ�ำกัดด้ำน

อุปทำน	 โดยกำรเดินเครื่องโรงไฟฟ้ำท่ีต้องใช้เช้ือเพลิงรำคำสูง

แต่สำมำรถสั่งเดินเครื่องได้อย่ำงรวดเร็ว	 รวมถึงกำรก่อสร้ำง 

โรงไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับช่วงเวลำดังกล่ำวเพียงไม่กี่ชั่วโมงใน 

หนึ่งปีท�ำให้ต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

	 PEA	 ได้ก�ำหนดให้มีคณะท�ำงำนจัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ	

โดยมีรองผู ้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำยงำนวำงแผนและ

พัฒนำระบบไฟฟ้ำเป็นประธำน	 มีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดทิศทำง 

กำรด�ำเนินงำน	 และก�ำหนดรูปแบบและกำรจัดท�ำแผนงำน	

DSM	 ของ	 PEA	 ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร	์ 

พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีคณะท�ำงำนย่อยจัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ	โดย 

คณะท�ำงำนย่อยฯ	มีรองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมพลังงำนทดแทน

และอนุรักษ์พลังงำนเป็นประธำน	 มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและ 

จัดท�ำร่ำงแผนงำน	DSM	พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงประชำสัมพันธ์	 

โดยในปี	 2561	 PEA	 ได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน	

DSM	 ที่ส�ำคัญ	 อำทิ	 (1)	 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ

ปรับอำกำศแบบรวมศูนย์	 (Chiller)	 ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

ส�ำนักงำนใหญ่	 โดยมีแผนงำนกำรติดตั้งใช้งำนเครื่องท�ำน�้ำเย็น 

(Chiller)	ประสิทธิภำพสูง	ซึ่งน�ำเทคโนโลยีกำรท�ำงำนระบบเพลำ 

ด้วยแรงเหวี่ยงชนิดปลอดสำรหล่อลื่นลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก 

(Oil-free	 Magnetic	 Bearing	 Centrifugal	 Chiller)	 ที่ใช้

เทคโนโลยีโรเตอร์ลอยอยู ่ในอำกำศจำกแรงผลักของแม่เหล็ก 

โดยไม่ต้องใช้ตลับลูกปืนและน�้ำมันหล่อลื่นเหมือนกับ	 Chiller 

แบบเดิม	 ท�ำให้มีประสิทธิภำพกำรท�ำควำมเย็นสูง	 (ประมำณ	

0.58	 kW/TR)	 และสำมำรถรับภำระกำรท�ำควำมเย็นที่มีค่ำน้อย

กว่ำตำมที่ได้ออกแบบไว้	 (Part	 Load)	 ได้ดี	 ท้ังยังมีค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบ�ำรุงรักษำต�่ำ	 โดยด�ำเนินกำรในพื้นท่ีอำคำร	 3	 อำคำร	 LED	

และอำคำร	SCADA	ภำยในกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	ส�ำนักงำนใหญ ่

มีระยะเวลำด�ำเนินกำร	 36	 เดือน	 (ปี	 2560-2562)	 และ 

งบประมำณกำรลงทนุ	จ�ำนวน	86	ล้ำนบำท	โดยปัจจุบนัด�ำเนนิกำร 

แล้วเสร็จก่อนแผนงำนที่ตั้งไว้	 (2)	 โครงกำรติดตั้งระบบผลิต 

ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค	(Solar	PV	Rooftop)	ซึ่งปัจจุบันต้นทุนในกำรติดตั้ง 

ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์มรีำคำลดลงมำก	นอกจำกนี้ 

ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด	 น�ำพื้นที่ว่ำงมำใช้ให้เกิด

ประโยชน์	 และสำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของพลังงำนไฟฟ้ำลงได้	 

มรีะยะเวลำด�ำเนนิกำร	48	เดอืน	(ปี	2560-2563)	และงบประมำณ

กำรลงทุน	 จ�ำนวน	 460	 ล้ำนบำท	 หรือประมำณ	 67,800	 บำท/ 

กโิลวตัต์พคี	(kWp)	โดยปัจจบุนัส�ำนกังำนใหญ่ด�ำเนนิกำรแล้วเสร็จ 

ส่วนส�ำนักงำนเขตอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ตั้งไว	้ 

และ	 (3)	 โครงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรประหยัดพลังงำนภำยใน 

หน่วยงำนภำครัฐ	มหำวิทยำลัย	และภำคอุตสำหกรรม	โดยด�ำเนิน

กำรตรวจวัดและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	 พร้อมทั้งจัดท�ำ 

ข้อเสนอโครงกำรและประเมินศักยภำพในกำรประหยัดพลังงำน 

ให้กบัหน่วยงำนภำครฐั	มหำวทิยำลยั	และภำคอตุสำหกรรมทีส่นใจ	 

โดยมุ่งเน้นกำรใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนสูง 

และส่งเสรมิให้เกิดกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสทิธภิำพ	มรีะยะเวลำ 

ด�ำเนินกำร	48	เดือน	(ปี	2560-2563)	และงบประมำณกำรลงทุน	 

จ�ำนวน	 16	 ล้ำนบำท	 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนินโครงกำรใน 

มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง	กำรประปำส่วนภมูภิำค	มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์	

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	และบริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 PEA	 ยังได้ร่วมกับคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน	 

(กกพ.)	ด�ำเนิน	“โครงกำรน�ำร่องมำตรกำร	Demand	Response	

รูปแบบ	Critical	 Peak	 Pricing	 (CPP)”	 เฉพำะรอบบิลค่ำไฟฟ้ำ

ประจ�ำเดือนสิงหำคม	 2561	 ซึ่งเป็นมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ 

ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทที่	 4	 กิจกำรขนำดใหญ่	 ที่คิดอัตรำ	 TOU	 และ 

ติดตั้งมิเตอร์	 AMR	 (Automatic	 Meter	 Reading)	 หลีกเลี่ยง 

กำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่คำดว่ำจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดของวัน	 

(Critical	 Peak)	 โดยใช้กลไกด้ำนอัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบแบ่งแยกตำม 

ช่วงเวลำเพื่อจูงใจให้ผู ้เข้ำร่วมโครงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้

ไฟฟ้ำ	 โดยลดกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วง	 Critical	 Peak	 และเปลี่ยน 

มำใช้ไฟฟ้ำในช่วงเวลำอืน่ทดแทน	และมผู้ีใช้ไฟฟ้ำเข้ำร่วมโครงกำรฯ	

จ�ำนวน	 47	 รำย	 สำมำรถลดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำช่วง	 Critical	

Peak	 จ�ำนวน	 39,101.96	 กิโลวัตต์	 ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำช่วง	

Critical	Peak	จ�ำนวน	1,052,153.03	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	เมื่อเทียบ

กับรอบบิลค่ำไฟฟ้ำประจ�ำเดือนกรกฎำคม	 2561	 และสำมำรถ 

ลดค่ำไฟฟ้ำของผู้ใช้ไฟฟ้ำเป็นเงินจ�ำนวน	 7,090,841.04	 บำท	 

เมื่อเทียบกับอัตรำค่ำไฟฟ้ำในช่วงเวลำปกติ
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	 นอกจำกนี้	 PEA	 ได้ด�ำเนินโครงกำร	 PEA	 LED	 เพื่อแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 

ส่องสว่ำงด้วยหลอดประหยัดพลังงำน	LED	ในโบรำณสถำนส�ำคัญ	

โดยค�ำนึงถึงกำรประหยัดพลังงำน	 ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำ

หลอดไฟและระบบไฟฟ้ำ	 ส่งผลให้เกิดกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

บริเวณโดยรอบโบรำณสถำนพร้อมกับกำรท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ	 

เพิ่มคุณค่ำทำงด้ำนวัฒนธรรมของแหล่งโบรำณสถำน	ที่เป็นมรดก

ของชำติ

	 โดยปี	 2561	 PEA	 ได ้ด�ำเนินกำรปรับปรุงและติดตั้ง 

ระบบไฟฟ้ำส�ำหรับโบรำณสถำนส�ำคัญแล้วเสร็จท้ังสิ้น	 5	 แห่ง	 

ได้แก่	 วัดเกตุกำรำม	 จ.เชียงใหม่	 พระธำตุแช่แห้ง	 จ.น่ำน	 

องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู	 จ.นครสวรรค์	 ศำลกรมหลวงชุมพร	 

เขตอุดมศักดิ์	จ.ชุมพร	และ	วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร	จ.ฉะเชิงเทรำ

 การบริหารจัดการกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้า	[EU10]

	 หำกเกดิเหตกุำรณ์ทีไ่ม่อำจคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำกบัระบบไฟฟ้ำ 

ส ่งผลให ้ระบบผลิตไฟฟ ้ำไม ่ เพียงพอกับควำมต ้องกำรใช ้

พลังงำนไฟฟ้ำจนเกิดควำมไม่สมดุลของระบบไฟฟ้ำ	 ท�ำให้

เสถียรภำพของระบบไฟฟ้ำลดลง	 เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้ำดับ 

เป็นบริเวณกว้ำง	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมไม่สมดุลของระบบไฟฟ้ำ

มีหลำยสำเหตุ	ตัวอย่ำงเช่น	เหตุกำรณ์เมื่อวันที่	1	มิถุนำยน	2561	

เวลำ	13.06	น.	สำยส่ง	500	กโิลโวลต์	น่ำน	-	หงสำ	ทัง้	2	วงจรขดัข้อง

เนือ่งจำกฟ้ำผ่ำ	ท�ำให้โรงไฟฟ้ำหงสำทัง้	3	เครือ่งรวม	1,300	เมกะวตัต์ 

ปลดออกจำกระบบในทนัท	ีส่งผลให้ควำมถีข่องระบบไฟฟ้ำทีส่ภำวะ

ปกติ	50.00	เฮิร์ท	เริ่มลดลงจนถึง	49.85	เฮิร์ท	ระบบตอบสนอง 

ต่อควำมถ่ีอัตโนมัติของโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ในประเทศทั้งของ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชนเร่ิมทยอยเพ่ิม 

ระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
(Power Distribution System)

ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
(Power Transmission System)

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
(Power Generation System)
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สาเหตุไฟฟ้าดับในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.06 - 13.55 น.

ก�ำลังผลิตเข้ำมำช่วยจ�ำนวน	550	เมกะวัตต์	และโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ

ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำวเริม่ทยอยเพิม่ก�ำลงัผลิต

เข้ำมำช่วยอีก	280	 เมกะวัตต์	แต่ยังไม่เพียงพอ	ท�ำให้ควำมถี่ของ

ระบบไฟฟ้ำยังคงลดลงไปที่	 49.75	 เฮิร์ท	 ส่งผลให้ระบบควบคุม

ระบบเชื่อมโยงไฟฟ้ำแรงสูงกระแสตรง	(HVDC)	ไทย-มำเลเซีย	ดึง

ไฟฟ้ำจำกประเทศมำเลเซยีเข้ำมำช่วยระบบไฟฟ้ำอกี	300	เมกะวตัต์	 

ในระหว่ำงทีร่ะบบตอบสนองควำมถีอ่ตัโนมตักิ�ำลงัท�ำงำนเพือ่รกัษำ 

ระบบอยู ่นั้น	 ผู ้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก	 (SPP)	 จ�ำนวน	 37	 รำย	 

ได้ปลดตัวออกจำกระบบ	 (โดยระบบป้องกันควำมถี่ต�่ำ)	 ส่งผลให้

ระบบไฟฟ้ำเสียก�ำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก	 2,516	 เมกะวัตต์	 จนน�ำไปสู ่

ไฟฟ้ำดับบำงส่วนในพื้นท่ีภำคเหนือ	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ภำคกลำง	และกรุงเทพมหำนคร

	 โดย	 PEA	 ได้ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปลดโหลดกรณีเหต ุ

ผดิปกตด้ิำนพลงังำนไฟฟ้ำ	เพือ่ช่วยรักษำควำมสมดุลของระบบไฟฟ้ำ 

ให้อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน	และลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อลกูค้ำให้น้อย

ที่สุด	 หำกกำรปลดโหลดมีแนวโน้มใช้ระยะเวลำนำนหลำยช่ัวโมง	

PEA	จะใช้หลกักำรหมนุเวยีนโหลด	(Rotational	Load	Shedding)	

โดยปลดโหลดแต่ละกลุ่มเวียนสลับกันไป	 และก�ำหนดระยะเวลำ 

กำรปลดโหลดทีเ่หมำะสมของแต่ละกลุม่โหลดทีป่ลดไปเรือ่ย	ๆ 	จนกว่ำ 

จะจ่ำยไฟได้ตำมปกต	ิเพือ่ลดกระทบทีจ่ะเกิดต่อลกูค้ำให้น้อยท่ีสดุ	

อีกทั้งจะพิจำรณำปรับปรุงแผนกำรปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติ 

ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำระหว่ำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและ	PEA	ประจ�ำทุก

ปี	เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพกำรจ่ำยไฟฟ้ำในปัจจุบันและอนำคต
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 การบริหารจัดการประสิทธิภาพการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
(System efficiency)	[103-2]	[103-3]	[EU12]

	 PEA	 ให้บริกำรลูกค้ำผู้ใช้ไฟฟ้ำ	 จ�ำนวนสูงถึง	 19,525,475	

รำยทั่วประเทศ	ครอบคลุมทุกลักษณะกำรใช้งำนไม่ว่ำจะเป็นพื้นที่

ส�ำคัญพิเศษ	พื้นที่อุตสำหกรรม	พื้นที่เทศบำลนคร	 เทศบำลเมือง	

เทศบำลต�ำบล	 และพื้นที่ชนบท	 ดังนั้นกำรให้บริกำรไฟฟ้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและสำมำรถจ่ำยไฟได้อย่ำงต่อเนื่องถือเป็นภำรกิจ

ส�ำคัญ	 PEA	 จึงก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควำมเชื่อถือได้ของ

ระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	โดยมรีองผูว่้ำกำรปฏบิตักิำร

และบ�ำรุงรักษำ	 เป็นประธำนกรรมกำร	 มีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย/

แนวทำงกำรด�ำเนนิงำน	ตดิตำมและรำยงำนกำรประเมนิผลค่ำดัชนี

ควำมเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ำ	(System	Average	Interruption	

Frequency	Index	:	SAIFI	และ	System	Average	Interruption	

Duration	 Index	 :	 SAIDI)	 และก�ำกับ	 ควบคุม	 ดูแล	 ก�ำหนด

มำตรกำรในกำรปรับปรงุค่ำดชันคีวำมเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟ้ำให้

เป็นไปตำมค่ำเกณฑ์วัดที่ก�ำหนดไว้ตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผล

กำรด�ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ	(สคร.)	ในปี	2561	PEA	ได้ด�ำเนินกำร 

ตำมแผนงำนและโครงกำรต่ำง	 ๆ	 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรจ่ำยไฟและควำมเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟ้ำ	อำท	ิโครงกำรเพิม่

ควำมเช่ือถอืได้ของระบบไฟฟ้ำ	ระยะที	่3	งบลงทนุจ�ำนวน	15,155	

ล้ำนบำท	 โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำในเมืองใหญ่	 ระยะที่	 1	 

งบลงทุนจ�ำนวน	 11,670	 ล้ำนบำท	 โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำ 

เพื่อรองรับกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ	 ระยะที่ 	 2	

(จ.เชยีงรำย,	จ.นรำธวิำส,	จ.นครพนม	และ	จ.กำญจนบรุ)ี	งบลงทนุ

จ�ำนวน	4,000	ล้ำนบำท	เป็นต้น

	 นอกจำกนี้	 PEA	 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรลดค่ำหน่วย 

สูญเสียในระบบไฟฟ้ำและกำรปรับปรุงตัวประกอบก�ำลังไฟฟ้ำ 

ของ	 PEA	 โดยมีรองผู ้ ว ่ ำกำรปฏิบัติกำรและบ�ำรุ งรักษำ	 

เป็นประธำนกรรมกำร	 มีหน้ำที่ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	

ติดตำมและรำยงำนกำรประเมินผลค่ำหน่วยสูญเสียในระบบ

ไฟฟ้ำทำงด้ำน	 Technical	 Loss	 และ	 Non-Technical	 Loss	 

พร้อมทั้งมอบหมำยให้คณะท�ำงำนพัฒนำและสนับสนุนโปรแกรม

ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรจำกหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำ	(U-CUBE)	

ร่วมกับคณะท�ำงำนวิเครำะห์หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้ำทำง

ด้ำน	 Non-Technical	 Loss	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำโปรแกรม

ในกำรควบคุมกำรจัดกำรเก่ียวกับกำรลดค่ำหน่วยสูญเสียใน

ระบบไฟฟ้ำ	 ซึ่งจำกกำรน�ำโปรแกรม	 U-CUBE	 ส�ำหรับผู้ใช้ไฟ 

รำยย่อย	 และระบบ	 AMR	Monitoring	 System	 ส�ำหรับผู้ใช้ไฟ 

รำยใหญ่มำผนวกฐำนข้อมลูจำกระบบ	GIS	กบัระบบ	SAP-ISU	เพือ่

ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในปีที่ผ่ำนมำ	ท�ำให้รูปแบบกำรด�ำเนินงำน 

เปลี่ยนไปจำกเดิม	 คณะท�ำงำนฯ	 จึงได ้ก�ำหนดมำตรกำร 

ลดหน่วยสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำทำงด้ำนที่ไม่ใช่เทคนิค	 (Non-	

Technical	 Loss)	 เพ่ือประกอบแผนกำรด�ำเนินงำนในปี	 2561	

อำทิ	มำตรกำร	Big	Patrolling	and	Cleansing	for	Strong	Grid	

มำตรกำรตรวจสอบมเิตอร์ทีม่คีวำมเส่ียงต่อกำรละเมดิกำรใช้ไฟฟ้ำ	

และที่มีประวัติกำรละเมิดฯ	 ซ�้ำซ้อน	 มำตรกำรสับเปล่ียนมิเตอร์ 

ตำมวำระ	 ส�ำหรับมิเตอร์	 1	 เฟสอำยุกำรใช้งำนเกิน	 15	 ปี	 และ	

มิเตอร์	 3	 เฟสอำยุกำรใช้งำนเกิน	 10	 ปี	 รวมถึงมำตรกำรอบรม 

กำรตรวจสอบมิเตอร์	 และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกัน

กำรละเมิดกำรใช้ไฟฟ้ำ

	 จำกกำรด�ำเนินกำรในปี	 2561	 พบว่ำดัชนีจ�ำนวนครั้ง 

ที่ไฟฟ้ำขัดข้องเฉลี่ย	(SAIFI)	อยู่ที่	3.81	ครั้ง/รำย/ปี	ซึ่งลดลงจำก 

ปี	 2560	 ร้อยละ	 15.33	 และเมื่อพิจำรณำเฉพำะ	 12	 เมืองใหญ	่ 

พบว่ำ	 มีค่ำ	 SAIFI	 เพียง	 1.174	 คร้ัง/รำย/ปี	 และระยะเวลำที่

ใช้ในกำรแก้ไขไฟฟ้ำขัดข้องหรือดัชนีระยะเวลำที่ไฟฟ้ำขัดข้อง

เฉลี่ย	(SAIDI)	ในปี	2561	อยู่ที่	89.82	นำที/รำย/ปี	ซึ่งลดลงจำก 

ปี	 2560	 ร้อยละ	 24.33	 และเมื่อพิจำรณำเฉพำะ	 12	 เมืองใหญ	่ 

พบว่ำ	 มีค่ำ	 SAIDI	 เพียง	 14.853	 นำที/รำย/ปี	 และสัดส่วน

ของกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำในระบบส่งและระบบจ�ำหน่ำย 

รวม	(Total	Loss)	อยู่ที่ร้อยละ	5.37	ซึ่งเพิ่มจำกปี	2560	ร้อยละ	

4.69	 เนื่องจำกปี	 2561	พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมำณ

ฝนน้อยกว่ำปี	2560	ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยปีนี้สูงกว่ำค่ำปกติเกือบ

ตลอดปี	 โดยกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำทำงเทคนิค	 (Technical	

Loss)	 ส่วนใหญ่มีสำเหตุหลักจำกสำยป้อนแรงดันสูง	 หม้อแปลง

จ�ำหน่ำย	 สำยป้อนแรงดันต�่ำ	 และจุดต่อของอุปกรณ์	 ซึ่งแปรผัน

ตรงกับอุณหภูมิ	

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
(Research & Development) [103-2]	[103-3]	[EU8]

	 PEA	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

กำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 จึงได้ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

ที่ชัดเจน	 มุ ่งเน ้นกำรพัฒนำคนด้วยนวัตกรรม	 พัฒนำงำน 

ด้วยเทคโนโลยี	 โดยมีเป้ำหมำยพัฒนำสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม	 

ด้วยกำรน�ำผลงำนวิจัย	 และนวัตกรรมไปขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ขององค์กร	 ให้มีกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย	 มีประสิทธิภำพ	 

ลดระยะเวลำ	 ค่ำใช้จ่ำย	 และเพิ่มศักยภำพบุคลำกร	 อีกทั้งยังให้ 

ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ	 โดยกำรใช้

ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย	 และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้
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กับองค์กร	 และสนับสนุน	 ส่งเสริม	 กำรสร้ำงแรงจูงใจ	 กำรพัฒนำ 

นักวิจัยและนักประดิษฐ์	 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วม 

อย่ำงกว้ำงขวำง	 กำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรสนับสนุน

อย่ำงเพียงพอ	 ตลอดจนกำรพัฒนำกฎระเบียบและช่องทำง 

กำรสื่อสำรท่ีเหมำะสม	 เพื่อน�ำนวัตกรรมไปพัฒนำปรับปรุง

กำรให้บริกำรด้ำนกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด	

สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนก�ำกับด้ำนพลังงำนของ

ไทยและทิศทำงกำรใช้พลังงำนของประเทศ	ที่มุ่งให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรใช้พลังงำนทดแทน	 รวมถึงสนับสนุนให้เกิดควำมยั่งยืน 

ด้ำนพลังงำนในสังคมไทย

	 โดยในปี	 2561	 PEA	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริม

และผลักดันงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์	 ค�ำนึงถึงผลลัพธ์งำนวิจัย 

ทีส่ำมำรถน�ำไปใช้ได้จรงิเชงิพำณชิย์ในระยะยำวได้	(Commercialized)	 

กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมในงำนโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 

และโครงข่ำยไฟฟ้ำที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง	 (Smart	 Grid	 &	

Strong	 Grid)	 เพื่อเสริมสร้ำงระบบไฟฟ้ำให้มีควำมมั่นคง	 

มีประสิทธิภำพ	 และทันสมัย	 นอกจำกน้ียังมีกำรศึกษำแนวทำง 

กำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพื่อให ้สำมำรถรองรับกำรรับซื้อ 

พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนทำงเลือกท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น 

ในอนำคต	เพือ่เตรยีมควำมพร้อมและสร้ำงควำมร่วมมอืกบัองค์กร	

สถำบัน	 หน่วยงำนวิจัยอ่ืน	 ๆ	 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศใน 

กำรพัฒนำนวัตกรรมของ	 PEA	 ตลอดจนแลกเปลี่ยนกำรใช้

ทรัพยำกรหรือองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน	สอดคล้องกับกรอบแนวทำง

และยุทธศำสตร์	 PEA	 เรื่องส่งเสริมและสร้ำงควำมร่วมมือใน 

กำรวิจัย	 พัฒนำนวัตกรรมในกำรพัฒนำธุรกิจหลัก	 และธุรกิจ 

เกี่ยวเนื่อง	โดย	PEA	ได้จัดสรรงบประมำณเพื่อวิจัยเป็นเงินจ�ำนวน	

165.579	ล้ำนบำท

	 โดย	 PEA	 ก�ำหนดให้กองวิจัย	 (กวจ.)	 มีหน้ำท่ีในกำรศึกษำ	

วิจัย	 ทดลอง	 พัฒนำ	 รวมทั้งบริหำรงำนและประสำนงำนร่วมกับ 

หน่วยงำนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกในกำรจัดท�ำงำนวิจัย	 

พัฒนำต้นแบบ	 และข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 เพื่อเสริมสร้ำงระบบไฟฟ้ำให้มีควำมมั่นคง	 

มีประสิทธิภำพ	 และทันสมัย	 รวมทั้งเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ 

กำรใช้ประโยชน์จำกผู ้ใช้งำนโครงข่ำยไฟฟ้ำของ	 PEA	 ซ่ึงมี 

โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ส�ำคัญ	

อำทิ	

 - งานพัฒนาการบ�ารุงรักษาเชิงสภาพ (Condition- 

Based Maintenance) และการศึกษาความเหมาะสมใน 

การติดต้ังระบบติดตาม Monitoring ของหม้อแปลงไฟฟ้า

ก�าลัง เพื่อศึกษำและก�ำหนดวิธีกำรประเมินสภำพ	 กำรประเมิน	

ควำมส�ำคัญ	 และควำมเสี่ยงในกำรใช้งำนหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

ก�ำลังในระบบของ	 PEA	 รวมท้ังก�ำหนดข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น

จำกระบบ	Online	Monitoring

	 	 PEA	 มีกำรติดตั้งและใช้งำนหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง 

อยู ่เป็นจ�ำนวนมำก	 และพบว่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลังที่ติดตั้ง 

มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนและเริ่มมีกำรช�ำรุดเสื่อมสภำพมำกขึ้น 

ในแต ่ละป ี 	 ท�ำให ้ต ้องติดตำมข ้อมูลผลกำรทดสอบ	 อำทิ	 

ผลกำรตรวจหำปริมำณก๊ำซที่ เจือปนอยู ่ในน�้ำมันฉนวนของ

หม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 (Dissolved	 Gas	 Analysis	 :	 DGA)	 

ให้ถี่ขึ้น	 ผลกำรทดสอบและบ�ำรุงรักษำ	 กำรจัดท�ำระบบฐำน

ข้อมูลกลำงของหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลังในระบบไฟฟ้ำของ	 PEA	 

ให้เป็นระบบตำมมำตรฐำนสำกล	เพือ่ให้ข้อมลูของหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

ก�ำลังทั้งหมดในระบบไฟฟ้ำของ	 PEA	 ถูกน�ำมำรวบรวมไว้ 

ที่ส่วนกลำง	 ข้อมูลมีควำมทันสมัยใช้งำนง่ำย	 และสำมำรถน�ำ

ข้อมลูไปวเิครำะห์ต่อยอดส�ำหรบักำรประเมนิสภำพและคำดกำรณ์ 

ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลังได้

	 นอกจำกนี้	 PEA	ยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนำโปรแกรม

ประเมินสภำพและวำงแผนกำรบ�ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง

เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ	 โดย 

กำรสร้ำงระบบจัดกำรฐำนข้อมูลซึ่งประกอบด้วย	 ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ทำงเทคนิคข้อมูลกำรใช้งำน	 และข้อมูลผลกำรทดสอบและ 

บ�ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 จำกวิธีกำรทดสอบที่มีใช้งำน

อยู่ในปัจจุบันในระบบของ	PEA	ร่วมกับผลกำรตรวจสอบ	Visual	

Inspection	 ผลกำรทดสอบที่บันทึกไว้จะถูกน�ำมำพิจำรณำ 

และวิเครำะห์ค�ำนวณอย่ำงเป็นระบบเพื่อประเมินปัญหำและ 

ควำมพร้อมในกำรจ่ำยไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง

	 ผลกำรประเมินปัญหำและสภำพควำมพร้อมในกำรจ่ำยไฟ

ของหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลังที่ประเมินได้จะท�ำให้สำมำรถจัดล�ำดับ 

ควำมต้องกำรในกำรเฝ้ำระวัง	 ติดตำมผลและก�ำหนดแผนกำร

บ�ำรุงรักษำหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

จำกนั้นจึงพิจำรณำควำมส�ำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลังต่อ

ระบบไฟฟ้ำ	 เช่น	 ภำระกำรจ่ำยโหลด	 ควำมส�ำคัญของโหลด	

N-1Criteria		เป็นต้น	ร่วมกับสภำพและควำมพร้อมในกำรจ่ำยไฟ 
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ของหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลังที่ประเมินได้ก่อนหน้ำนี้	 เพื่อให้ได้มำซ่ึง

ระบบบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมเส่ียงในกำรใช้งำนหม้อแปลง 

ไฟฟ้ำก�ำลังในระบบของ	PEA	ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

 - โครงการงานศึกษาและจัดท�าข้อก�าหนดการเชื่อมต่อ

ระบบไฟฟ้าของการขนส่งระบบราง	 เพ่ือศึกษำเทคโนโลยีและ

วิเครำะห์ผลกระทบด้ำนคุณภำพไฟฟ้ำของกำรขนส่งระบบรำงที่

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ำของ	 PEA	

เพือ่หำแนวทำงป้องกนัผลกระทบทีม่ต่ีอระบบไฟฟ้ำและลกูค้ำของ	

PEA	จำกกำรขนส่งระบบรำงที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ	และเพื่อจัดท�ำ

ข้อก�ำหนดกำรเชื่อมต่อกำรขนส่งระบบรำงท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ 

ที่เหมำะสมกับระบบไฟฟ้ำของ	PEA

	 ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร	 ได้แก่	 (1)	 สำมำรถรักษำ 

เสถียรภำพและคุณภำพของระบบไฟฟ้ำให้มีควำมเชื่อถือได  ้

และมั่นคงเมื่อมีระบบกำรขนส่งระบบรำงที่ขับเคลื่อนด้วย 

ไฟฟ้ำมำเชื่อมต ่อ	 (2)	 ได ้รำยงำนผลกำรศึกษำเทคโนโลยี 

และผลกระทบด้ำนคุณภำพไฟฟ้ำของกำรขนส่งระบบรำงที ่

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ำของ	 PEA	 

(3)	 ได้แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีมีต่อระบบไฟฟ้ำ

และลูกค้ำของ	 PEA	 จำกกำรขนส่งระบบรำงท่ีขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้ำ	 และข้อควรปฏิบัติก่อนกำรเชื่อมต่อ	 เพ่ือป้องกันปัญหำ 

ทีอ่ำจจะเกดิขึน้	(4)	ได้ข้อก�ำหนดกำรเชือ่มต่อกำรขนส่งระบบรำงที่ 

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำที่เหมำะสมกับระบบไฟฟ้ำของ	PEA

	 นอกจำกนี้	 PEA	 ก�ำหนดให้กองบริหำรกองทุนวิจัยและ

นวัตกรรม	 (กวน.)	 มีหน้ำที่ในกำรดูแลรับผิดชอบกำรด�ำเนินกำร

ต่ำงๆ	 ของกองทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีของ	 PEA	 ซึ่งเป็น

หน่วยงำนที่ให้ทุนสนับสนุนแก่หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน

วิจัยภำยนอก	เพื่อท�ำกำรศึกษำวิจัย	ทดลอง	จัดท�ำหรือพัฒนำงำน 

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำ	 โดยมีคณะกรรมกำรกองทุนวิจัย 

และพัฒนำเทคโนโลยีของ	 PEA	 เป ็นผู ้ มีอ�ำนำจ	 หน้ำที่ ใน 

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนฯ	 เช ่น	 แต ่งตั้ ง

คณะกรรมท�ำงำน	 พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย	 พิจำรณำ

ปรับปรุงระเบียบของกองทุนฯ	 และพิจำรณำปัญหำอุปสรรค/ 

กำรขอเปล่ียนแปลงในกำรด�ำเนินงำนวิจัยของหน่วยงำนวิจัยที่ได้ 

รับทุน	 เป็นต้น	 โดยในปี	 2561	 ได้มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

กองทุนฯ	เป็นจ�ำนวน	76.32	ล้ำนบำท	เพื่อสนับสนุนโครงกำรวิจัย

และพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ส�ำคัญ	 ซ่ึงถูกน�ำไป

ด�ำเนนิกำรต่อยอดเพือ่ยกระดบัคุณภำพ	ประสทิธิภำพกำรให้บรกิำร

ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	อำทิ		

 - โครงการการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหาร 

และจดัการพลงังานไฟฟ้าอจัฉรยิะ  PEA (PEA HiVE Platform) 

ส�ำหรับบ้ำนพักอำศัย	 เพื่อสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้ำ

ในกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรใช้พลังงำนใน

ปัจจุบันและในอนำคต	 (Demand	 Response)	 รวมทั้งเพ่ือ

รณรงค์กำรใช้พลังงำนทดแทนภำยในอำคำร	 (Renewable	

Energy)	 และเป็นวิธีกำรที่ท�ำให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ 

ค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำได้	

	 ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร	 PEA	 HiVE	 Plateform	

ได้แก่	(1)	ได้ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหำรและจัดกำรพลังงำน

อัจฉริยะ	 (PEA	 HiVE	 Platform)	 ที่ท�ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 

บนระบบโลคอล	 (Local)	 และรองรับกำรท�ำงำนบนระบบคลำวด์ 

(Cloud)	 (2)	 ได้ขั้นตอนวิธี	 (Algorithm)	 ด้ำนกำรจัดกำร 

พลังงำนภำยในบ้ำนพักอำศัยให้มีประสิทธิภำพ	 และสอดคล้อง

กับพลังงำนทดแทนที่ผลิตได ้ 	 เช ่น	 Rooftop	 Solar	 PV	 

(3)	 ได้ชุดรำยกำรอุปกรณ์อัจฉริยะให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำไป

ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจทำงเลือกของ	 PEA	 (4)	 ได้พัฒนำ

บุคลำกรของ	PEA	ให้มีพื้นฐำนและมีควำมพร้อมในกำรศึกษำและ

พฒันำแพลตฟอร์มระบบบรหิำรและจดักำรพลงังำนอจัฉรยิะ	(PEA	

HiVE	Platform)	(5)	ได้บ้ำนสมำร์ท	PEA	เป็นสถำนทีท่ดลองจดัแสดง/ 

แลกเปล่ียน/ถ่ำยโอนเทคโนโลยี	 และใช้เป็นสถำนที่ทดสอบ 

เพื่อรับรองควำมเข้ำกันได้ของอุปกรณ์ที่สั่งกำรควบคุมและ 

เชือ่มโยงผ่ำนทำงเครอืข่ำยอนิเตอร์เนต็	(Internet	of	Things:	IoT)	

กับ	PEA	HiVE	Platform	ในอนำคต



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 71

Switch On - Off

Battery Status 

AC In (Charging)

VentilacorCower

DC OutUSB 5V. Indicator AC Out

 ความร่วมมือด้านการวจิยัและพฒันากับสถาบันการศกึษา 

[103-2]	[103-3]

	 PEA	มีกำรจัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรวิจัย	พัฒนำ	และ

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนผ่ำนสถำบันกำรศึกษำ	 หรือสถำบันวิจัย

และพัฒนำภำยในประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 

และสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีให้มีกำรพัฒนำ 

อย่ำงต่อเนื่อง	 ก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดภำยในประเทศ	 

ลดกำรพึ่งพำหรือน�ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ	 ตลอดจน

สำมำรถน�ำผลงำนวิจัยและพัฒนำดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกำรของ	PEA	โดยในปี	2561	มีผลงำน

วิจัยและพัฒนำที่ส�ำคัญซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำก	PEA	อำทิ	

 - โครงการต้นแบบระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์

แบบเคลื่อนย้ายได้เพื่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกล (Solar Move) 

	 เป็นโครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้ำ

จำกเซลล์แสงอำทิตย์แบบเคลื่อนย้ำยได้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรและวิถีกำรใช้ชีวิตของประชำชน 

ท่ีอำศัยอยู ่ในบริเวณชุมชนพื้นท่ีห่ำงไกลซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสำยส่ง

ไฟฟ้ำเข้ำไม่ถึง	 ให้มีไฟฟ้ำใช้งำน	 เป็นไปตำมนโยบำยของ	 PEA	 

ในกำรสนับสนุนให้มีไฟฟ้ำเข้ำถึงในพื้นที่เป้ำหมำย	 ส่งเสริมกำรใช้ 

แหล่งพลังงำนหมุนเวียนอันได้แก่	 พลังงำนแสงอำทิตย์ในพื้นท่ี

ชุมชน	 รวมทั้งส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล	 

ลดกำรพึ่งพำหรือน�ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ	 และสำมำรถ

น�ำผลงำนกำรวจิยัและพฒันำไปประยกุต์ใช้เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่กำรด�ำเนินงำนของ		PEA	

 ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์แบบเคลื่อนย้ำย 

ที่ได้จำกโครงกำรนี้	 เป็นระบบผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กแบบอิสระ 

หรือ	Off-grid	ออกแบบและทดสอบโดยนักวิจัยไทย	โดยอุปกรณ์

ต่ำง	ๆ 	ถกูออกแบบและตดิตัง้อยูใ่นชดุเดียวกนั	ทัง้ส่วนของกำรผลติ	

กักเก็บ	และสำมำรถจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้	ทั้งระบบไฟกระแสตรง	

และไฟกระแสสลับ	 และมีฟังก์ชันกำรใช้งำนต่ำง	 ๆ	 ที่เหมำะสม

กับควำมต้องกำรใช้งำน	เช่น	ไฟส่องสว่ำง	ระบบตรวจสอบสถำนะ

กำรท�ำงำนของอปุกรณ์ต่ำง	ๆ 	ระบบวดัปรมิำณไฟฟ้ำส�ำรองทีเ่หลอื	

ระบบเพิม่ก�ำลังกำรจ่ำยไฟฟ้ำ	ฯลฯ	เป็นระบบทีใ่ช้งำนได้ง่ำย	ไม่ต้อง

มกีำรตดิตัง้โครงสร้ำงถำวร	มนี�ำ้หนกัเบำ	สะดวกในกำรเคลือ่นย้ำย	

และดูแลรักษำง่ำย

ภาพแสดงต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนย้ายได้เพื่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
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	 	 ในกำรด�ำเนินโครงกำรน้ี	 มีกำรส�ำรวจและเก็บข้อมูลใน

เขตพืน้ทีห่่ำงไกลทีถ่กูเลอืกเป็นพืน้ท่ีทดลองใช้งำนระบบผลติไฟฟ้ำ

จำกเซลล์แสงอำทิตย์แบบเคลื่อนย้ำยที่ได้	ได้แก่	พื้นที่บ้ำนปิล๊อกคี ่

บ้ำนหม่องก๊ัวะ	 บ้ำนแม่เหลอ	 และบ้ำนคีรีล้อม	 อบรมกำรใช้งำน 

ระบบให้แก่ชุมชนในพื้นที่	 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู  ้

และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับ	PEA	

ภาพแสดงต้นแบบพื้นที่ศึกษาเขตพื้นที่ห่างไกลที่ถูกเลือกเป็นพื้นที่ทดลองใช้งานระบบ

 - โครงการวิจัยระบบโครงข่ายเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้า 

อย่างรวดเร็วส�าหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA 

	 เป็นโครงกำรวิจัยเพื่อรองรับกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำภำยใน

ประเทศในอนำคต	 โดย	 PEA	 ได้ด�ำเนินกำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยี 

ด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ	 และสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	 ร่วมกับสถำบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั	โดยท�ำกำรศึกษำ 

วิจัยควบคู่ไปกับกำรประชำสัมพันธ์	 เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ	 ที่มีกำรใช้พลังงำนได ้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	โดยมวีตัถปุระสงค์	

เพื่อศึกษำแนวทำงกำรวำงระบบโครงข่ำยและต�ำแหน่งของสถำนี

บรกิำรอดัประจไุฟฟ้ำส�ำหรบัยำนยนต์ไฟฟ้ำ	รวมถงึศกึษำเทคโนโลยี

และด�ำเนินกำรจัดสร้ำงระบบโครงข่ำยเชื่อมโยงสถำนีบริกำร 

อัดประจุไฟฟ้ำส�ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ	 และจัดสร้ำงเครื่องอัด

ประจุไฟฟ้ำ	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงข่ำย

ไฟฟ้ำอัจฉริยะของ	 PEA	 ให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำฟังก์ช่ัน 

กำรท�ำงำนชั้นสูงในอนำคต	 เป็นแนวทำงส�ำหรับกำรพัฒนำและ

ประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ให้แก่ยำนยนต์

ประเภทอื่น	 ๆ	 ในภำคคมนำคมขนส่ง	 และกำรเสริมสร้ำงธุรกิจ 

กำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ยำนยนต์ไฟฟ้ำของ	PEA

	 	 โดย	 PEA	 ได้มีกำรศึกษำวิจัยและจัดท�ำระบบโครงข่ำย

เครือ่งอัดประจไุฟฟ้ำอย่ำงรวดเร็ว	จ�ำนวน	11	สถำน	ีในเส้นทำงหลกั

ไปสู่เมอืงใหญ่	และแหล่งท่องเทีย่วส�ำคัญในส่วนภูมภิำค	เพือ่รองรบั

กำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตด้วยระบบโครงข่ำย

แบบออนไลน์	 และเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้ำแบบ	Multi-Standard	 

ที่สำมำรถอัดประจุไฟฟ้ำให้กับรถยนต์ไฟฟ้ำ/รถโดยสำรไฟฟ้ำ 

ได้ทัง้แบบกระแสสลบั	(AC	Charge)	และ	กระแสตรง	(DC	Charge)	

ที่เป็นมำตรฐำนสำกล	ใน	5	เส้นทำง	ประกอบไปด้วย	

	 	 1)	 เส้นทำงสำยเหนือ	(กรุงเทพฯ	-	พระนครศรีอยุธยำ)	

จ�ำนวน	2	สถำนี	ได้แก่	รังสิต	และพระนครศรีอยุธยำ

	 	 2)	 เส้นทำงสำยใต้	(กรงุเทพฯ	-	หวัหนิ)	จ�ำนวน	3	สถำน	ี

ได้แก่	สมุทรสำคร	เขำย้อย	และหัวหิน

	 	 3)	 เส้นทำงสำยตะวันออก	(กรุงเทพฯ	-	พัทยำ)	จ�ำนวน	

2	สถำนี	ได้แก่	ชลบุรี	และพัทยำใต้

	 	 4)	 เส้นทำงสำยตะวนัตก	(กรงุเทพฯ	-	นครปฐม)	จ�ำนวน	

1	สถำนี	ได้แก่	นครปฐม

	 	 5)	 เส้นทำงสำยตะวันออกเฉียงเหนือ	 (กรุงเทพฯ	 -	

นครรำชสีมำ)	จ�ำนวน	3	สถำนี	ได้แก่	ปำกช่อง	นครรำชสีมำ	และ	

PEA	ส�ำนักงำนใหญ่	

พื้นที่บ้ำนปิล๊อกคี ่

พื้นที่บ้ำนคีรีล้อม

พื้นที่บ้ำนหม่องกั๊วะ

พื้นที่บ้ำนแม่เหลอ
ลาว

ไทย

กัมพูชา
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PEA
จ.นครราชสีมา

PEA เขต 1 (ภาคกลาง) 
จ.พระนครศรีอยุธยา

PEA เขต 2 (ภาคกลาง) 
จ.ชลบุรี

สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้

PEA
จ.นครชัยศรี

PEA
จ.สมุทรสาคร

PEA
สาขา อ.เขาย้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.หัวหิน

PEA
อ.ปากช่อง

PEA รังสิต
PEA

ส�านักงานใหญ่

	 	 ทัง้นี	้PEA	ได้มกีำรพฒันำ	PEA	VOLTA	Platform	ซึง่เป็น

ระบบโครงข่ำยข้อมลูสถำนีอดัประจไุฟฟ้ำ	(PEA	Charging	Station)	

ที่ท�ำหน้ำที่สื่อสำรเพื่อส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำ 

กบัฐำนข้อมลูกลำง	(Central	Database)	ของผูใ้ห้บรกิำรพลงังำนไฟฟ้ำ  

โดยผู ้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ	 เช่น	 ต�ำแหน่งที่ตั้ง

ของสถำนี	 สถำนะกำรอัดประจุไฟฟ้ำ	 เป็นต้น	 ที่จะช่วยส่งเสริม 

กำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ

PEA VOLTA Platform

CHARGING 
STATION
with kit VOLTA

PEA 
SERVER

CLOUD 
SYSTEM

MOBILE
APPLICATION

ELECRIC VEHICLE
AND USER
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 - โครงการวิจยัและพฒันาระบบบรหิารจดัการแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเลก็มากและสายจ�าหน่ายไฟฟ้า
ในพื้นที่ห่างไกล 
	 	 PEA	 เล็งเห็นควำมส�ำคัญและมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะพัฒนำระบบไฟฟ้ำให้มีควำมมั่นคง	 เพียงพอและทั่วถึงตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
กำรให้บรกิำร	พร้อมทัง้พฒันำโครงข่ำยไฟฟ้ำของ	PEA	ให้มคีวำมพร้อมในกำรรองรบัแหล่งผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนและเทคโนโลยี
กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนในโครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก	 (Micro	 Grid)	 ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต	 ตลอดจนตอบสนองต่อปริมำณกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำในพื้นที่ห่ำงไกล	 ที่มุ่งเน้นกำรใช้พลังงำนทดแทนในพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำควบคู่ไปกับวิถีชีวิต
ของชุมชนที่ต้องพึ่งพำแหล่งทรัพยำกรจำกธรรมชำติในกำรด�ำรงชีพด้วยกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค	
	 	 โดย	 PEA	 ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแหล่งผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำแบบผสมผสำนขนำดเล็กมำก	และสำยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในพื้นที่ชุมชน	ณ	บ้ำนขุนแปะ	อ�ำเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อ
เป็นต้นแบบกำรบริหำรจดักำรพลงังำนท่ีใช้ทรพัยำกรธรรมชำตใินพืน้ทีชุ่มชนได้อย่ำงมัน่คงและมปีระสทิธภิำพ	ส่งเสรมิชวีติควำมเป็นอยูข่อง
ชมุชนทีอ่ยูห่่ำงไกล	รวมถงึเป็นศนูย์เรยีนรูแ้ละถ่ำยทอดรปูแบบระบบบรหิำรจดักำรแหล่งผลติพลังงำนไฟฟ้ำแบบผสมผสำนขนำดเล็กมำก 
และสำยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในพื้นที่ห่ำงไกลให้กับหน่วยงำน	สถำบันกำรศึกษำ	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
	 	 โดยกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรผนวกระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ	 (Micro	Hydroelectric	System)	ขนำด	90	
กิโลวัตต์	และระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำของ	PEA	ที่มีอยู่เดิม	เข้ำกับระบบจัดกำรแหล่งผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ	ซึ่งประกอบด้วย
	 	 •	 		ระบบกำรจดักำรระบบไฟฟ้ำ	(Micro	Grid	Controller)
	 	 •	 	ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์	(Solar	Photovoltaic	System)	ขนำด	100	กิโลวัตต์
	 	 •	 	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต	 (Lithium	 Iron	 Phosphate:	 LFP)	 ขนำด	 100	 กิโลวัตต์ชั่วโมง	 เป็นชนิดที่ม ี

ควำมปลอดภัยสูง	ให้ก�ำลังไฟฟ้ำมำก	มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน
	 	 •	 	อุปกรณ์	Load	Break	Switch	จ�ำนวน	4	ชุด
	 	 •	 	ระบบสื่อสำรข้อมูล	(Communication	System)

 

	 	 โดย	PEA	ก�ำหนดรปูแบบและเงือ่นไขกำรท�ำงำนของระบบจัดกำรแหล่งผลติพลงังำนไฟฟ้ำ	ให้สำมำรถท�ำงำนในรปูแบบการจ่ายไฟ 
ในโหมดการเชือ่มต่อกบัระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ	PEA	(Grid	Connected)	เพือ่ศกึษำกำรท�ำงำนของชดุบรหิำรจดักำรในกำรควบคมุและ
จัดกำรกำรจ่ำยพลังงำนที่เหมำะสม	 รวมถึงรูปแบบการจ่ายไฟในโหมดจ่ายไฟแบบอิสระ	 (Islanding)	 เพื่อศึกษำถึงกระบวนกำรจัดกำร
ควบคุมแบตเตอรี่	 กำรปลดโหลด	 และกำรปลดแหล่งพลังงำน	 เพื่อรักษำสมดุลของระบบจ่ำยไฟให้ได้อย่ำงเหมำะสม	 กำรเปล่ียนโหมด
กำรท�ำงำนจำกสภำวะเช่ือมต่อกับระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำของ	 PEA	 ไปยังโหมดจ่ำยไฟแบบอิสระ	 เพื่อท�ำกำรควบคุมแหล่งผลิตและโหลด 
ให้กลับมำเชื่อมต่อกับระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำของ	PEA	โดยอัตโนมัติได้อย่ำงปลอดภัย	กำรจ่ำยไฟในกรณี	Black	Start	 เพื่อศึกษำกำรเริ่ม 
จ่ำยไฟจำกกรณีไม่มีไฟฟ้ำในระบบจ่ำยไฟ	 ให้มีกำรเริ่มจ่ำยไฟอย่ำงมีเสถียรภำพ	ฯลฯ	และมีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนวิจัยร่วมโดยมีนักวิจัย

Solar 
Photovoltaic

Advanced 
Energy Storage

Utility
For HOT

Substation

90 kW

100 kWP

69.86 kW (Peak Load)
(April 2018)

100 kWh (LifePO4) 

Energy 
Consumption

Hydro Generation

Micro Grid Controller
บ้านขุนแปะสมาร์ทไมโครกริด
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จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	และ	PEA	เพื่อท�ำกำรศึกษำวิจัยร่วมกันทั้งสิ้น	13	หัวข้อวิจัย	ซึ่งผลจำกกำรศึกษำวิจัยโครงกำรดังกล่ำวจะได้ 
ระบบบริหำรจัดกำรแหล่งผลิตพลังงำนไฟฟ้ำแบบผสมผสำนขนำดเล็กมำกและสำยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในพื้นที่ห่ำงไกล	 ที่สำมำรถใช้ได ้
อย่ำงมีประสทิธภิำพ	เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในพืน้ทีห่่ำงไกล	ส่งเสรมิคณุภำพชีวติของประชำชน	รวมถงึได้แนวทำงกำรใช้งำนระบบ
ไฟฟ้ำทีเ่หมำะสม	ซึง่สำมำรถน�ำไปขยำยผลกบังำนของ	PEA	เพือ่น�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ในกำรวำงแผนระบบไฟฟ้ำ	กำรปฏบิตั ิ
เพื่อรองรับระบบไฟฟ้ำของ	 PEA	 ในอนำคต	 ตลอดจนเป็นแนวทำงส�ำหรับกำรขยำยผลกำรใช้งำนในลักษณะเดียวกันกับพื้นท่ีที่มีสภำพ 
ใกล้เคียงกัน	เพื่อให้ประชำชนได้มีไฟฟ้ำใช้จำกแหล่งพลังงำนที่มีในธรรมชำติ	ไม่มีวันหมดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	 	 ปัจจุบันโครงกำรอยู ่ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน	 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลกำรใช้งำนระบบไมโครกริด 
และจัดท�ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์	รวมถึงรวบรวมรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยทั้ง	13	หัวข้อจำกคณะท�ำงำนวิจัยร่วม	เพื่อน�ำมำปรับปรุงและ
พัฒนำระบบไมโครกริดของ	PEA	ต่อไป	
	 	 นอกจำกนี้	PEA	ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรสนับสนุนให้พนักงำนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ	ตลอดจนทักษะและประสบกำรณ์มำ
พัฒนำและวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	โดยในปี	2561	PEA	มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ส�ำคัญ	จ�ำนวน	18	ผลงำน 
ที่ได้รับรำงวัลในระดับนำนำชำติ	

รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ

	 1)	 46th	International	Exhibition	of	Invention	Geneva	ณ	นครเจนีวำ	สมำพันธรัฐสวิส	จ�ำนวน	4	ผลงำน	โดยได้รับรำงวัล

ในระดับเหรียญทองจ�ำนวน	2	ผลงำน	รำงวัลระดับเหรียญทองแดงจ�ำนวน	2	ผลงำน	และรำงวัลพิเศษจ�ำนวน	1	ผลงำน

 ที ่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล

	 1	 เครื่องตรวจสอบละเมิดมิเตอร์ไฟฟ้ำ		 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง	
	 	 (Single-phase	disc	type	kWh	meter	connection	 รำงวัลพิเศษจำกประเทศจีน	
	 	 identification	device)

	 2	 ระบบตรวจสอบวิทยุสื่อสำรแบบหลำยที่อยู่ส�ำนักงำน	 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง
	 	 (SCADA	(Multiple	Address	Radio	System	Monitoring	
	 	 for	SCADA)	

	 3	 เครื่องมือช่วยพันพรีฟอร์ม	 รำงวัลระดับเหรียญทอง
	 	 (Spaced	aerial	cable	preforming	tool)	

	 4	 เครื่องมือช่วยคัดสำยยึดโยง	 รำงวัลระดับเหรียญทอง
	 	 (Guy	Wire	Bender)	
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	 2)	 10th	 International	 Exhibition	of	 Inventions	 (IEI	 2018)	 	ณ	 เมืองฝอซำน	สำธำรณรัฐประชำชนจีนจ�ำนวน	6	ผลงำน	 

โดยได้รับรำงวัลในระดับเหรียญทองจ�ำนวน	 1	 ผลงำน	 รำงวัลระดับเหรียญเงินจ�ำนวน	 4	 ผลงำน	 และรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 

จ�ำนวน	1	ผลงำน	และรำงวัลพิเศษจ�ำนวน	2	ผลงำน

	 1	 เครื่องมือพันเทปแรงสูง		 รำงวัลระดับเหรียญทอง
	 	 (High	voltage	insulated	tape	warping	machine)	

	 2	 อุปกรณ์รองรับลูกถ้วยแขวน	 รำงวัลระดับเหรียญทอง
	 	 	(Suspension	Cradle	Tool)	

	 3	 เครื่องมือพันลวดเหล็ก		 รำงวัลระดับเหรียญทองและ
	 	 (Steel	Wire	Mousing	Tool)	 รำงวัล	Special	award	จำกประเทศโปแลนด์

	 4	 เครื่องมือจับยึดกระบอกฟิวส์		 รำงวัลระดับเหรียญทอง
	 	 (Fuse	Holder	Locker	Machine)	

	 1	 เครื่องมือปอกสำยหุ้มฉนวนแบบไม่ดับกระแสไฟ	 รำงวัลระดับเหรียญเงิน	และ	รำงวัลพิเศษ
		 	 (High	Voltage	Hotline	Cable	Stripper	)	 Indonesia	special	award

	 2	 เครื่องมือช่วยยกล้อสำยไฟแบบผ่อนแรง		 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง
	 	 (One-man	Cable	Reel	Stand)	

	 3	 อุปกรณ์ยึดติดตั้งเหล็กคอนทำงโค้ง	 รำงวัลระดับเหรียญเงิน
	 	 (Steel	Aerial	Cable	Corner	Support	 
	 	 Bracket	Fastening	Tool)	

	 4	 เครื่องมือลดประกำยอำร์ค	115	kV		 รำงวัลระดับเหรียญทองและ	รำงวัลพิเศษ
	 	 (Smart	Extinguish	Air-blast)		 FIRI	จำกประเทศอิหร่ำน

	 5	 เครื่องมือช่วยจ่ำยลวดเหล็กตีเกลียว		 รำงวัลระดับเหรียญเงิน
	 	 (Cable	Unreeling	Tool)	

	 6	 เครื่องช่วยหยุดชะลอล้อสำยไฟ		 รำงวัลระดับเหรียญเงิน
	 	 (Automatic	Cable	Reel	Retarder)	

 ที ่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล

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

เยอรมันนีจ�ำนวน	4	ผลงำน	โดยได้รับรำงวัลในระดับเหรียญทองจ�ำนวน	4	ผลงำน	และรำงวัลพิเศษจ�ำนวน	1	ผลงำน

 ที ่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล
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	 1	 เครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วอัจฉริยะ	 เหรียญรำงวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง
	 	 Digital	Smart	Warning	Box

	 2	 เครื่องปรับเสำเอน	360	องศำ	และถอนเสำระบบไฮดรอลิก	 เหรียญรำงวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง	และ
	 	 360	Degree	Pole	Adjustable	tool	and	Hydraulic	Pole	 รำงวัลพิเศษ	(Special	award)
	 	 (Hotline	Cuttable	Tie	Stick)	 	

	 3	 อุปกรณ์รอกส�ำหรับพำดสำยล่อฟ้ำชนิดไฟเบอร์ออฟติก	 เหรียญรำงวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง
	 	 Optical	Ground	Wire	(OPGW)	Stringing	Block	

	 4	 เครื่องทดสอบชุดควบคุมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	 เหรียญรำงวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง
	 	 Generator	Controller	Tester	

 ที ่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล

	 4)	 Seoul	 International	 Invention	 Fair	 2018”	 (SIIF	 2018)	ณ	 กรุงโซล	 ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีจ�ำนวน	 4	 ผลงำน	 

โดยได้รับรำงวัลในระดับเหรียญทองแดงจ�ำนวน	4	ผลงำน	และรำงวัลพิเศษจ�ำนวน	1	ผลงำน

 การเติบโตทางเศรษฐกิจ
	 ในปี	 2561	 PEA	 มีรำยได้ค่ำไฟฟ้ำและรำยได้อื่นจำก 

กำรด�ำเนินงำน	รวมทั้งสิ้น	499,219	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	

จ�ำนวน	16,256	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	3.37	 โดยรำยได้ที่ 

เพิ่มขึ้นมำจำกกำรใช้ไฟฟ้ำในลูกค้ำกลุ ่มบ้ำนอยู ่อำศัยและ 

กลุม่พำณชิย์ยงัเตบิโตอยูใ่นเกณฑ์ด	ีทัง้จำกกำรแข่งขนัฟตุบอลโลก 

และกฬีำเอเชีย่นเกมส์	ข่ำวถ�ำ้หลวง	ขนุน�ำ้นำงนอน	ท�ำให้ประชำชน 

ตดิตำมข่ำวสำรผ่ำนสือ่ต่ำง	ๆ 	มำกข้ึน	ตลอดจนปริมำณนกัท่องเทีย่ว 

ที่เพิ่มขึ้น	 ก่อให้เกิดกำรอุปโภคบริโภคสินค้ำและบริกำรภำยใน

ประเทศที่เพิ่มมำกขึ้น

	 อย่ำงไรก็ตำม	 PEA	 มีก�ำไรสุทธิ	 จ�ำนวน	 20,636	 ล้ำนบำท 

ลดลงจำกปี	 2560	 จ�ำนวน	 6,033	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็นร้อยละ 

22.62	 โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรในปี	 2561	 รวมทั้งสิ้น 

478,622	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	22,340	ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ	4.49	ซึ่งมำจำกต้นทุนกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น 

เนื่องจำกกำรใช้ไฟฟ้ำของลูกค้ำกลุ ่มอุตสำหกรรมขยำยตัวต�่ำ 

เพียงร้อยละ	0.43	โดยมีสำเหตุหลักมำจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศที่รุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง	 รวมถึงผลจำกกำรสูญเสีย 

ลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรมให้แก่ผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็	(SPP)	อย่ำงมนียั

ส�ำคัญโดยในปี	2561	สูญเสียลูกค้ำ	จ�ำนวน	46	รำย	คิดเป็นหน่วย

จ�ำหน่ำยประมำณ	888.23	ล้ำนหน่วย

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	[102-9]

	 PEA	 บริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับ 

กำรบริหำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 พร้อมทั้งส่งเสริม 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้ำงคุณค่ำร่วมกัน 

ระหว่ำงองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร 

ด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ ่อุปทำน	 และส ่งมอบคุณค่ำของ 

ระบบไฟฟ้ำที่ทั่วถึง	เพียงพอ	มีคุณภำพ	ปลอดภัย	และให้บริกำรที่

สะดวก	รวดเร็ว	และเป็นธรรมให้กับลูกค้ำ

 - การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 PEA	 จัดหำและจัดกำรพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีคุณภำพ	 

ในรำคำที่เหมำะสมและทันต่อควำมต้องกำรใช้งำนอย่ำงโปร่งใส	

เป็นธรรม	และมีประสิทธิภำพ	โดยมีกระบวนกำรจัดกำรด้ำนพัสดุ

ตำมขั้นตอน	ดังนี้

	 	 •	 ทบทวนเกณฑ์กำรจัดสรรทรพัยำกร	เพือ่ให้ทรพัยำกร 

ด้ำนต่ำง	 ๆ	 ได้แก่	 เครื่องมือเครื่องใช้	 ยำนพำหนะ	 ส�ำนักงำน	 

งบประมำณ	พัสดุ	 และอัตรำก�ำลัง	 เป็นต้น	 มีควำมเพียงพอและ

เหมำะสม	สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ตำมคุณค่ำที่ก�ำหนด	
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	 	 •	 ก�ำหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนท้ังในส่วนกลำงและ

ส่วนภูมิภำค	 ในกำรจัดท�ำแผนกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนต่ำง	 ๆ	 

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรจัดสรร	 พร้อมท้ังจัดซ้ือจัดจ้ำง	 และ 

บริหำรสัญญำให้สอดคล้องตำมกรอบระยะเวลำของแผนงำน

	 	 •	 กรณีเกิดสถำนกำรณ์ท่ีเหนือควำมคำดหมำย	 และ 

ส่งผลให้ทรัพยำกรเดิมไม่เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำน	 PEA	 จะมี 

กำรส�ำรองทรพัยำกรกรณเีร่งด่วนตำมควำมจ�ำเป็น	เพือ่ให้สำมำรถ

ให้บริกำรลูกค้ำและรักษำคุณภำพไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง	ดังนี้

   ° การจัดการเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 ยานพาหนะ	

และส�านักงาน	 :	 คณะกรรมกำรแผนสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน	 

จะด�ำเนินกำรทบทวน/ปรับปรุงแผนเป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อให้ 

กำรจัดหำทรัพยำกรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

ต่ำง	 ๆ	 พร้อมทั้งมีกำรมอบอ�ำนำจให้หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 สำมำรถ

จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้นอกแผนงำนได้เอง	 เพื่อให้สำมำรถแก้ไข

ปัญหำได้ทันท่วงที

   ° การจัดการงบประมาณ	 :	 PEA	 มีกำรส�ำรอง 

งบประมำณเพือ่รองรับควำมต้องกำรเร่งด่วนทกุปี	เพือ่ให้หน่วยงำน

ต่ำง	ๆ	สำมำรถน�ำไปใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน

   ° การจั ดการพั สดุ 	 : 	 PEA 	 ทบทวนแผน 

ควำมต้องกำรใช้พัสดุ	 เพื่อปรับแผนกำรจัดหำพัสดุให้เพียงพอ 

ต่อกำรใช้งำนในทุก	 ๆ	 ปี	 และในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้พัสดุ

นอกแผนงำน	 หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 สำมำรถถ่ำยโอนพัสดุจำกคลัง 

พัสดุอื่น	 ๆ	 นอกพื้นที่	 หรือจัดซ้ือโดยงบส�ำรองเร่งด่วนตำมที่ได้ 

มอบอ�ำนำจไว้แล้วได้

   ° การจัดการอัตราก�าลัง	 :	 ในกรณีที่มีงำนเร่งด่วน 

และอตัรำก�ำลงัทีม่อียูไ่ม่เพยีงพอ	PEA	หรอืมปีริมำณงำนเพิม่มำกขึน้ 

ระหว่ำงปีในส่วนภูมิภำค	 จะพิจำรณำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนภำยนอก

ด�ำเนินกำร	หรือเพิ่มจ�ำนวนคนงำนได้ในสัดส่วนที่	PEA	ก�ำหนด

  - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
	 	 	 PEA	ได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใช้เกณฑ์รำคำประกอบ

เกณฑ์อืน่ในกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	พ.ศ.	2561	 

โดยพิจำรณำถึงประโยชน์ขององค์กรและวัตถุประสงค์ของ 

กำรใช้งำนเป็นส�ำคัญ	 ตำมเกณฑ์ด้ำนประสิทธิภำพที่ใช้ประกอบ

ในกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำง	และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	พ.ศ.	2560	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ข้อมูลกำรช�ำรุดย้อนหลังอ้ำงอิงจำกข้อมูล 

กำรช�ำรุดรำยผลิตภัณฑ์จำกฐำนข้อมูลที่	 PEA	 ได้จัดท�ำไว้เป็น 

ระยะเวลำย้อนหลัง	 3	 ปีปฏิทิน	 (เช่น	 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 

ในปี	2561	จะใช้ข้อมูลกำรช�ำรุดปี	2560,	2559	และปี	2558	มำ

คิดเป็นคะแนน)	โดยคิดเป็นร้อยละตำมสมกำรควำมสัมพันธ์	ดังนี้

	 ร้อยละกำรช�ำรุด	 =	 จ�ำนวนกำรช�ำรุด	(3	ปีย้อนหลัง)

	 	 	 จ�ำนวนจัดซื้อมำใช้งำน	(3	ปีย้อนหลัง)

	 	 	 (2)	 เป ็นผลิตภัณฑ ์ที่ ได ้ รับใบอนุญำตแสดง

เครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	 หรือได้รับกำรจด

ทะเบียนกับกระทรวงอุตสำหกรรม

	 	 	 (3)	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

ฉลำกเขียว	(Green	label)	หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่

ได้รบักำรรบัรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมมำตรฐำน	ISO	14001	

	 	 	 (4)	 เป ็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ ได ้รับ 

กำรรับรองควำมสำมำรถในห้องปฏิบัติกำร	 ผ่ำนกำรทดสอบ 

มำตรฐำน	ISO/IEC	17025	ครอบคลุมทุกหัวข้อที่	PEA	ก�ำหนดไว้	

หรอืเป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจำกโรงงำนทีไ่ด้รบักำรรบัรองกระบวนกำร

ทดสอบประจ�ำหรือได้รับกำรรับรองหน่วยทดสอบเครือข่ำยจำก	

PEA

	 	 	 (5)	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได ้รับกำรขึ้นทะเบียนกับ 

PEA	(PEA	Product	Acceptance	หรือ	Product	Capitalletter	

ส�ำหรบังำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงสถำนไีฟฟ้ำ)	หรอืกระบวนกำรรบัรอง

อื่นที่	PEA	ได้ก�ำหนดขึ้น

	 	 ทั้งนี้	 PEA	 จะพิจำรณำประเภทพัสดุที่ใช้เกณฑ์รำคำ

ประกอบเกณฑ์อื่นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	และสัดส่วนกำรคิดคะแนน

ระหว่ำงเกณฑ์รำคำและเกณฑ์อืน่พสัดทุี	่PEA	จดัซ้ือจดัจ้ำงแบ่งตำม

ควำมส�ำคัญต่อระบบไฟฟ้ำ	ดังนี้

	 	 -	 กลุ ่มที่	 1	 พัสดุที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบไฟฟ้ำสูง	 

ได้แก่	 พัสดุที่ติดต้ังใช้งำนแล้ว	 หำกพัสดุดังกล่ำวเกิดกำรช�ำรุด	 

จะกระทบต่อกำรสญูเสยีรำยได้โดยตรง	หรือมมูีลค่ำควำมเสยีหำยมำก 

ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงและควำมเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ำสูง	

อำทิ	 ท�ำให้เกิดไฟฟ้ำดับเป็นบริเวณกว้ำง	 หรือเป็นเวลำนำนและ 

ใช้เวลำในกำรซ่อม	หรือเปลี่ยนเป็นเวลำนำน	เป็นต้น	โดยมีสัดส่วน

กำรคิดคะแนนโดยใช้เกณฑ์ด้ำนรำคำร้อยละ	 40	 และเกณฑ์ด้ำน

ประสิทธิภำพร้อยละ	60
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	 	 -	 กลุ ่มที่ 	 2	 พัสดุที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบไฟฟ้ำ

ปำนกลำง	 ได้แก่	 พัสดุที่ติดตั้งใช้งำนแล้วหำกพัสดุดังกล่ำวเกิด 

กำรช�ำรุด	 จะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงและควำมเชื่อถือได้ของ

ระบบไฟฟ้ำปำนกลำง	อำท	ิท�ำให้เกดิไฟฟ้ำดบัเฉพำะบำงพืน้ทีเ่ป็น

ระยะเวลำสั้นๆ	 เป็นต้น	 โดยมีสัดส่วนกำรคิดคะแนนโดยใช้เกณฑ์

ด้ำนรำคำร้อยละ	60	และเกณฑ์ด้ำนประสิทธิภำพร้อยละ	40

	 	 -		 กลุ่มที่	 3	 พัสดุท่ีมีควำมส�ำคัญต่อระบบไฟฟ้ำน้อย 

ได้แก่	พสัดทุีต่ดิตัง้ใช้งำนแล้ว	หำกพสัดดุงักล่ำวเกดิกำรช�ำรดุ	จะส่ง 

ผลกระทบต่อควำมมั่นคงและควำมเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ำน้อย	

โดยมีสัดส่วนกำรคิดคะแนนโดยใช้เกณฑ์ด้ำนรำคำร้อยละ	 80	 

และเกณฑ์ด้ำนประสิทธิภำพร้อยละ	20

	 	 	 ส�ำหรับพัสดุอื่นๆ	 นอกเหนือจำกพัสดุใน	 3	 กลุ่ม 

ดังกล่ำวข้ำงต้น	ให้ใช้เกณฑ์ด้ำนรำคำในกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำง

	 	 	 นอกจำกนี้	 PEA	 ด�ำเนินโครงกำรส�ำนักงำนสีเขียว 

(Green	Office)	ตำมมำตรฐำนของกรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำตั้งแต่ปี	 2557 

และได้ประกำศ	“นโยบายส�านักงานสีเขียว (Green Office)” 

เมื่อปี	 2560	PEA	 โดยได้ระบุให้กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งใน 

นโยบำยฯ	เพือ่สร้ำงกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรด�ำเนนิกำรจดัซ้ือ 

จดัจ้ำงผลติภณัฑ์และบรกิำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมซึง่ครอบคลมุ

ตั้งแต่ข้ันตอนกำรจัดซื้อวัตถุดิบ	 กำรจ้ำงงำน	 กำรจัดท�ำสัญญำ	

กำรจัดท�ำบัญชีรำยกำรสินค้ำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	

ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 เกิดกำรด�ำเนินงำน

ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง	และน�ำไปสู่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน

	 	 	 ทั้ งนี้ 	 ส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำท่ีเข ้ำร ่วมโครงกำร

ส�ำนักงำนสีเขียว	(Green	Office)	จะต้องด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	 โดยต้ังแต่ 

ปี	 2557	 ถึงปัจจุบัน	 มีส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำที่ได้รับกำรรับรอง

ส�ำนักงำนสีเขียว	(Green	Office)	แล้วทั้งสิ้น	101	แห่งทั่วประเทศ	

และ	 PEA	 มีแผนที่จะเพิ่มจ�ำนวนส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำท่ีได้รับ 

กำรรับรองให้มำกขึ้น	โดยปี	2562	จะขยำยผลกำรด�ำเนินโครงกำร

ในพื้นที่ส�ำนักงำนใหญ่	 และส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำอีก	 111	 แห่งให้

ครบภำยในปี	2564

 การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
	 PEA	 พัฒนำกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกระบวนกำร 

ท�ำงำนร่วมกับผู้ส่งมอบ	 คู่ค้ำ	 และคู่ควำมร่วมมือ	 โดยน�ำข้อมูล 

ผลส�ำรวจจำกกำรประชมุรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

มำใช้เป็นปัจจัยน�ำเข้ำเพื่อทบทวนและจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม 

อย่ำงสมดุล	 ครอบคลุมควำมคิดเห็นของผู ้ส่งมอบ	 คู ่ค้ำ	 และ 

คู่ควำมร่วมมือ	

	 จำกนั้น	 หน ่วยงำนผู ้รับผิดชอบด�ำเนินกำรถ ่ำยทอด

แผนกำรด�ำเนินงำนที่เก่ียวข้อง	 และเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์และ

แผนกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของ	 PEA	 ให้กับผู้ส่งมอบ	 คู่ค้ำ	 และ 

คูค่วำมร่วมมือผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ 	เป็นประจ�ำทกุปี	เช่น	กำรประชมุ

ร่วมกัน	 กำรเผยแพร่ผ่ำน	 PEA	Website	 แผ่นพับ	 และจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้ผู้ส่งมอบ	คู่ค้ำ	และคู่ควำมร่วมมือรับทรำบ

และเข้ำใจทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของ	PEA	ท�ำใหส้ำมำรถจดัเตรียม

ทรพัยำกรให้สอดคล้องกบัทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนระยะสัน้	

และระยะยำวของ	PEA	 ได้	พร้อมทั้งมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำน 

ให้เป็นไปตำมสัญญำ	 บันทึกข้อตกลง	 และรำยงำนให้ผู้บริหำร 

ระดับสูงของสำยงำนทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 นอกจำกนี้	 PEA	 ยังได้จัดให้มีกำรส�ำรวจกำรรับรู ้และ 

ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของแผนปฏิบัติกำร	 เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่ำว 

มำใช้ในกำรทบทวนและจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์	 รวมทั้งแผนปฏิบัติ

กำรต่อไป	 ทั้งนี้จำกกำรประเมินกำรรับรู้แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

ของ	PEA	พบว่ำ	ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมรีะดบักำรรบัรูอ้ยูใ่นระดบัมำก	

และผู้ส่งมอบ	และคู่ค้ำมผีลส�ำรวจควำมพงึพอใจต่อกำรด�ำเนนิงำน

ของ	PEA	อยู่ที่ระดับ	3.85	และ	4.08	ตำมล�ำดับ

	 จำกผลกำรส�ำรวจควำมต้องกำรของผู้ส่งมอบ	 คู่ค้ำ	 และ 

คู่ควำมร่วมมือ	 ที่ระบุควำมต้องกำรให้	 PEA	 มีควำมโปร่งใสใน 

กำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันและปฏิบัติตำมพันธกรณีท่ีได้ตกลงกันไว้

ตำมสญัญำ	PEA	จงึมุง่มัน่พฒันำกระบวนกำรด�ำเนนิงำนให้โปร่งใส

และเป็นธรรม	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งมอบ	 คู่ค้ำ	 และ 

คู่ควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง	 โดยผลส�ำรวจควำมพึงพอใจต่อ 

ควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ	 PEA	 ประจ�ำปี 

2561	 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	 4.14	 

สูงกว่ำปี	 2560	 ที่	 0.13	 และเมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจใน 

ด้ำนต่ำง	ๆ	ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี	2561	พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ย 

สงูกว่ำปี	2560	อย่ำงไรกต็ำมคะแนนควำมพงึพอใจทีม่กีำรตอบสนอง 

ต่อข้อเสนอแนะ/ค�ำแนะน�ำที่เคยให้ต่อ	PEA	มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่ำ

ปี	2560	เล็กน้อย



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256180

ผลส�ารวจความพึงพอใจที่มีต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ PEA

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อความโปร่งใส ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
 ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ PEA (คะแนน) (คะแนน) (คะแนน)

ด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงรำยโครงกำร	(บนเว็บไซต์	และสื่ออื่น	ๆ)	 4.00	 3.72	 4.23

ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 3.95	 3.66	 4.03

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 3.81	 3.95	 3.97

ด้ำนคุณภำพ	และควำมเป็นธรรมในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 4.30	 3.95	 4.20

ด้ำนกำรจัดกำรเรื่องข้อร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 3.79	 3.49	 3.87

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ/ค�ำแนะน�ำที่เคยให้ต่อ	PEA	 4.04	 3.93	 3.89

ควำมพึงพอใจที่มีต่อควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในภำพรวม	 4.15	 4.01	 4.14

	 เพื่อเป็นกำรยกระดับกำรด�ำเนินงำน	 PEA	 ได้ประเมิน 

ผู้ส่งมอบ	 คู ่ค้ำ	 และคู่ควำมร่วมมือ	 รวมท้ังแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ผ่ำนกำรประชุมร่วมกันอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพ่ือปรับปรุงคุณภำพ 

และกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้สำมำรถส่งมอบคุณค่ำให้ลูกค้ำ 

ได้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง	 และน�ำมำเป็นเกณฑ์ 

ในกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบ	คู่ค้ำ	และคู่ควำมร่วมมือในครั้งต่อไป

 ผูส่้งมอบ	:	PEA	ได้น�ำวธิกีำรข้ึนทะเบยีนผูส่้งมอบ	(Vendor	list) 

มำใช้เป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรช่วยลดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร

ในขั้นตอนกำรจัดซื้อ	 และเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับ	 หรือรักษำ

คุณภำพสินค้ำของผู ้ส่งมอบในกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำให้ได้

มำตรฐำน	 เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ	 PEA	 โดยจะก�ำหนด

คุณสมบัติของผู ้ขำยผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน	 Vendor	 List	 ตำม

คณุสมบตัทิำงเทคนคิของพสัด	ุพร้อมทัง้มกีำรประเมนิคณุภำพพสัด	ุ

อุปกรณ์ระหว่ำงกำรใช้งำน	ด้วยกำรเก็บสถิติ	ประวัติ	ข้อบกพร่อง

ด้ำนคุณภำพ	 เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับส่งให้ผู้ส่งมอบน�ำไปพัฒนำ

ปรับปรุงคุณภำพสินค้ำต่อไป	 อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีผู ้ส่งมอบ 

ไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในสัญญำ	 PEA	 จะด�ำเนินกำรขึ้นบัญชี 

ซึ่งจะมีผลต่อกำรจัดซื้อครั้งต่อไป

 คู่ค้ำ	 :	 PEA	 บริหำรคู่ค้ำเช่นเดียวกับผู้ส่งมอบ	 แต่คู่ค้ำที่มี 

ผลต่อภำพลักษณ์	และคณุภำพสนิค้ำและบรกิำร	PEA	จะก�ำกบัดูแล

อย่ำงใกล้ชิดด้วยกำรถ่ำยทอดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ดี	 เพื่อให้ 

คู่ค้ำเกิดกำรรับรู้และพัฒนำทักษะอย่ำงต่อเนื่อง

 คู่ควำมร่วมมือ	 :	 PEA	 จะจัดกำรประชุมแลกเปล่ียนข้อมูล 

ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน	 เพื่อให้สำมำรถระบุและ 

ก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุงแนวทำงปฏิบัติ	 ที่ก่อให้เกิด 

กำรพัฒนำและยกระดับผลกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน
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 การพัฒนาสินค้าและบริการที่ยั่งยืน
	 เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงควำมยั่งยืน

ในยุคที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้พัฒนำแบบก้ำวกระโดด	 

PEA	 เล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรท่ียั่งยืน	 

เพื่อให้พร้อมรับต่อกำรก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ	โดยได้

ขยำยกำรลงทนุในธรุกจิเกีย่วเนือ่งผ่ำนบรษิทัในเครอืหรอืลงทนุร่วม

กับพันธมิตร	 เพ่ือพัฒนำรูปแบบธุรกิจให้รองรับกับกำรให้บริกำร

ไฟฟ้ำที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยในปี	 2561	 PEA	 ได้พัฒนำธุรกิจใหม่	

เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตกำรบริโภคพลังงำนไฟฟ้ำของคนรุ่นใหม	่ 

และแนวโน้มกำรใช้ไฟฟ้ำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

 - ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคส�าหรับบ้านพักอาศัย (PEA HiVE platform)

	 	 PEA	 ได้คิดค้นและพัฒนำต้นแบบแพลตฟอร์มระบบ

บริหำรและจัดกำรพลังงำนอัจฉริยะ	 ส�ำหรับบ้ำนพักอำศัย	 หรือ	

PEA	 Hive	 Platform	 ที่มุ ่งเน้นในเรื่องกำรจัดกำรพลังงำน

ภำยในบ้ำนพักอำศัย	 และอำคำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 โดย 

ผู้อยู่อำศัยสำมำรถควบคุมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ทั้งในส่วนที่มำ

จำกระบบไฟฟ้ำของผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ	 และจำกแหล่งพลังงำน

ทดแทนท่ีผลิตได้	 ณ	 เวลำนั้น	 เช่น	 พลังงำนแสงอำทิตย์	 (Solar	

Rooftop)	 พลังงำนลม	 (Wind	 Power)	 พลังงำนจำกแบตเตอรี่

รถยนต์เข้ำสู่บ้ำน	 หรือแบตเตอรี่ที่อยู่ในบ้ำน	 ผ่ำนแอพพลิเคชั่น	

Home	 connect	 ซ่ึงสำมำรถใช้ได้ทั้งระบบ	 IOS	 และ	 Android	

ด้วยกำรเช่ือมต่อในรปูแบบของอนิเทอร์เนต็ทกุสรรพสิง่	(Internet	

of	 Things:	 IoT)1	 เพื่อให้กำรใช้พลังงำนสุทธิของบ้ำนเป็นศูนย	์

(Net–Zero	 Energy)	 หรือใกล้เคียง	 โดยกำรลดกำรใช้พลังงำน

ไฟฟ้ำที่ไม่จ�ำเป็น

1	 Internet	 of	 Things	 (IoT)	 คือ	 กำรที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง	 ๆ	 เชื่อมโยงส่งข้อมูลถึงกันโดยผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ	 หรือก่ึงอัตโนมัติ	 
ซึ่งมนุษย์สำมำรถสั่งกำรควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนกำรเชื่อมต่อดังกล่ำวได้

ติดตำมและควบคุม 
กำรท�ำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ

ทั้งจำกภำยในบ้ำนและนอกบ้ำน

มีระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อบริหำรจัดกำรพลังงำนภำยในบ้ำน ใช้งำนง่ำยสะดวกไม่ซับซ้อน

สำมำรถใช้ได้ทั้งระบบ
iOS	และ	Android

มกีำรวเิครำะห์ข้อมลูและรวบรวม
สถิติกำรใช้พลังงำนภำยในบ้ำน

ใช้งำนร่วมกับระบบพลังงำน
ทำงเลือก	เช่น	โซลำร์รูฟ

สำมำรถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่หลำกหลำย

ระบบเปิดให้นักพัฒนำซอฟต์แวร์
และฮำร์ดแวร์ได้เข้ำร่วมพัฒนำ

ให้ตรงควำมต้องกำรมำกขึ้น

PEA HiVE platform
เชื่อมต่อทุกความต้องการ
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	 	 ทั้งนี้	 ระบบของ	 PEA	 Hive	 Platform	 จะเข้ำมำ

เปลี่ยนบ้ำนพักอำศัย	 ให้กลำยเป็นบ้ำนอัจฉริยะ	 (Smart	 Home)	

ด้วย	 Smart	 Mode	 ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่ำงของ 

ผู้พักอำศัยด้วยรูปแบบกำรใช้งำนท่ีหลำกหลำย	 ประกอบด้วย	

(1)	 โหมดสุขภำพ	 (Comfort	Mode)	 ที่ช่วยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

เครื่องปรับอำกำศ	 ควบคุมปริมำณแสง	 กำรบริหำรจัดกำร

คำร์บอนไดออกไซด์ภำยในบ้ำน	 และกำรดูแลผู ้สูงอำยุเมื่อ 

เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	 ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้เก่ียวข้อง	 เช่น	 

โรงพยำบำล	 บุตรหลำน	 อีกท้ังระบบยังสำมำรถแจ้งเตือนเรื่อง 

ควำมปลอดภัย	 กรณีมีผู ้บุกรุกโดยส่งข้อมูลไปยังสถำนีต�ำรวจ

หรือส่วนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนควำมปลอดภัย	 (2)	 โหมดประหยัด 

พลังงำน	 (Eco	Mode)	 ที่ช่วยบริหำรจัดกำรพลังงำนภำยในบ้ำน	

ลดกำรใช้พลงังำนทีไ่ม่จ�ำเป็น	(3)	โหมดประมำณกำรณ์กำรใช้ไฟฟ้ำ	

(DR	Mode)	จำกกำรรวบรวมสถิติกำรใช้พลังงำนภำยในบ้ำน	และ

น�ำมำวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้งำน	 ซ่ึงจะช่วยบริหำรควำมต้องกำร 

กำรใช้ไฟฟ้ำ	 (Demand	 Response)	 ที่ก�ำลังจะเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยในอนำคต	 (4)	 โหมดภำวะวิกฤติ	 (Emergency	

Mode)	 ที่จะบริหำรกำรใช้ไฟฟ้ำด้วยกำรดึงพลังงำนส�ำรองมำใช้

ในภำวะฉุกเฉิน	

	 	 นอกจำกนี้ในบ้ำนที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่สำมำรถใช้สื่อสำร

ผ่ำนระบบเสียงได้	 PEA	 Hive	 Platform	 ยังรองรับระบบสั่ง

กำรด้วยเสียง	 ที่ช่วยลดขั้นตอนอันซับซ้อนจำกกำรกรอกรหัส	

(Password)	 ในแอพพลิเคชั่น	 โดยระบบจะตอบสนองเรื่อง 

กำรรับข้อมูลและส่งข้อมูลผ่ำนทำงเสียงตำมกำรตั้งค่ำของบ้ำน	

และอำคำรแต่ละหลัง	เช่น	สั่งกำรด้วยเสียง	Good	Morning	และ	

Good	Bye	ระบบก็จะท�ำกำรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	และปิดเครื่องใช้

ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนตำมล�ำดับ	

	 	 PEA	 ได้พัฒนำระบบจัดท�ำต ้นแบบขึ้นเพื่อใช ้งำน

เชิงพำณิชย์	 โดยร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับผู้ประกอบกำร

อสังหำริมทรัพย์	 ประเภทบ้ำนพักอำศัย	 คอนโดมิเนียม	 และ 

ผู ้ประกอบกำรเครื่องไฟฟ้ำ	 พัฒนำระบบ	 Hive	 Platform	 

ร่วมกัน	เพื่อรองรับสังคม	Smart	Life	อย่ำงเต็มรูปแบบในอนำคต

  - PEA Solar Hero Application

	 	 	 ในปัจจบัุนปรมิำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในครวัเรอืน 

เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งหลำยครัวเรือนมีควำมสนใจ 

ในระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพำะ 

พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ที่มีควำมเสถียร	 และง่ำยต่อกำรติดตั้ง 

มำกกว่ำพลังงำนทดแทนรูปแบบอื่น	ๆ	เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยระยะยำว 

จำกกำรใช้ไฟฟ้ำในระบบจำกผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ	 ซ่ึงสวนทำงกับ

ปริมำณผู ้เชี่ยวชำญที่มีในตลำด	 และเกิดเป็นข้อจ�ำกัดต่ำงๆ	

อำทิ	 อุบัติเหตุจำกกำรติดตั้งที่ไม่ได้มำตรฐำน	 ประชำชนขำด

ควำมรู ้ เกี่ยวกับพลังงำนทดแทน	 ขำดเงินทุนในกำรติดตั้ ง

รวมทั้งควำมกังวลเกี่ยวกับควำมเสียหำยและกำรดูแลระบบ 

หลังกำรติดตั้ง

	 	 	 PEA	 มองเห็นโอกำสในกำรต่อยอดธุรกิจ	 โดยใช ้

ควำมเชี่ยวชำญขององค์กรในกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำ	

และควำมช�ำนำญของบุคลำกรด้ำนระบบไฟฟ้ำ	 ซ่ึงก่อให้เกิด	

PEA	 Solar	 Hero	 Application	 แอพพลิเคช่ันสำธำรณะ	 

(Public	 Application)	 ส�ำหรับอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ

ที่สนใจติดตั้งพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำที่พักอำศัย	 (Solar	

Rooftop)	ให้มีมำตรฐำน	มีควำมปลอดภัย	พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ 

ในกำรใช้พลังงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 ในรูปแบบบริกำร

เบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	ตั้งแต่	

	 	 	 (1)	 กำรวเิครำะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของกำรใช้พลังงำน

ไฟฟ้ำ	รวมถึงขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้งที่เหมำะสม	

	 	 	 (2)	 รวบรวมผลิตภัณฑ์และผู้ตดิตัง้ทีผ่่ำนมำตรฐำน	

PEA	เพื่อให้ประชำชนเลือกใช้บริกำรติดตั้ง	Solar	Rooftop	

	 	 	 (3)	 รวบรวมข้อมูลของแหล่งเงินทุนจำกธนำคำร

ต่ำง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 เพื่อสนับสนุนให้ประชำชนติดตั้ง	 Solar	

Rooftop	

	 	 	 (4)	 ส ำมำรถติ ดตำมผลกำรด� ำ เ นิ นกำร ใน

กระบวนกำรต่ำง	ๆ	
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	 	 ทั้งนี้	 PEA	 ได้ก�ำหนดรูปแบบกำรลงทุนท่ีหลำกหลำย	

ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรส�ำหรับประชำชนที่มีเงินทุน	 และไม่มี

เงนิทนุ	รวมทัง้ผูป้ระกอบกำรทีต้่องกำรลงทนุร่วมกบัพนัธมิตร	โดย

ในปี	2561	PEA	ได้เปิดตัว	PEA	Solar	Hero	Application	และ

วำงแผนเริ่มด�ำเนินกำรในพื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	 เชียงใหม่	 โครำช	

ระยอง	และภูเก็ต	ภำยในปี	2562

ค�านวณความคุม้ทนุในการตดิตัง้

Solar Hero Application แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร ?

มีแหล่งเงินทุนช่วยสนับสนุนในการติดตั้ง

มีบริการ Maintenance & Assurance
ภายหลังการติดตั้ง

มี Vendor List จาก PEA ทั้งผู้ผลิตและ
ผู้รับจ้างติดตั้งให้ประชาชนได้เลือกใช้

บอกข้อก�าหนดและระเบียบการทุกขั้นตอน
ในการด�าเนินการติดตั้ง Solar Rooftop 

อย่างถูกกฎหมาย

ให้ค�าแนะน�าและบรกิารในการบรหิารจดัการ
พลังงานที่ผลิตได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(รับฝากพลังงานเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าอื่น)

ได้รับความรู้และทราบความเคลื่อนไหว
ของการเพิ่มขึ้นของพลังงานสะอาดจาก 
Solar Rooftop ในภาพรวมของประเทศ
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  - PEA VOLTA Platform (Very Open Language for Thailand Application)

	 	 	 จำกนโยบำย	 Thailand	 4.0	 ท่ีมีแนวทำงผลักดันกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำภำยในประเทศ	 และนโยบำย	 e-Government	 

ที่ส่งเสริมกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำในยุค	 PEA	 4.0	 “พัฒนำคนด้วยนวัตกรรม	 พัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี	 เพื่อมุ่งสู่กำรไฟฟ้ำแห่งอนำคต”	 

จึงท�ำให้เกิดกำรพัฒนำ	 PEA	 VOLTA	 Platform	หรือ	 ระบบโครงข่ำยข้อมูลสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	 (PEA	 Charging	 Station)	 ที่	 PEA	 

ได้พัฒนำขึ้น	และยังเป็น	Network	Operator	รำยแรกของประเทศไทย	เพื่อท�ำหน้ำที่สื่อสำร	และส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำ

กับฐำนข้อมูลกลำง	 (Central	Server/Central	Database)	ของผู้ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ	 โดยประกอบไปด้วย	2	ส่วนส�ำคัญที่จะช่วย 

ให้ส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ	แบ่งเป็น	

	 	 	 1)	 ระบบสื่อสำรข้อมูล	 (PEA	 VOLTA)	 คือ	 กำรส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำไปยังระบบฐำนข้อมูลของ 

PEA	โดยตรง	ซึ่ง	PEA	VOLTA	สำมำรถสื่อสำรกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำได้ทุกประเภท/ทุกชนิดหัวชำร์จ	มีกำรส่งข้อมูลแบบ	Real	Time	

และมีประเภทข้อมูลมำกกว่ำของกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบทั่วไป	 เพื่อกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลของเครื่องประจุไฟฟ้ำส�ำหรับกำรให้บริกำร 

แก่ผู้ใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ

	 	 	 2)	 PEA	VOLTA	Platform	คือ	กำรแสดงผลผ่ำน	Mobile	Application	และ	Web	Service	 ในลักษณะของ	User	

Interface	ระหว่ำงสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำและผู้ใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ	สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำและ

ผู้ใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	ได้ครอบคลุมแบบ	Real	Time	เพื่อช่วยลดควำมกังวลควำมซับซ้อน	และควำมยุ่งยำกหำกเปลี่ยนมำใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	

โดยมีฟังก์ชันกำรท�ำงำน	ดังนี้	

	 	 	 	 •	 กำรแสดงต�ำแหน่งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ		

	 	 	 	 •	 	แผนที่น�ำทำงสู่สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำที่ใกล้ที่สุด		

	 	 	 	 •	 	สถำนะกำรท�ำงำนของสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	รวมถึงสถำนะของแต่ละประเภทของหัวชำร์จ	

	 	 	 	 •	 	สถำนะกำรอัดประจุไฟฟ้ำ	เวลำในกำรอัดประจุไฟฟ้ำ	

	 	 	 	 •	 	กำรควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำ

ลงทุนเอง  เจ้ำของเป็นผู้ลงทุนในระบบ	Solar	Rooftop	และได้รับผลประหยัดเอง

ผ่อนช�าระ (0% 10 เดือนกับธนาคาร) เจ้ำของเป็นผู้ผ่อนช�ำระกับธนำคำร	และได้รับผลประหยัดเอง

ลงทุนร่วมกับพันธมิตร จ่ำยเงินค่ำใช้ไฟฟ้ำของ	Meter	1	ตำมปกติ	และ	

	 จ่ำยเงินค่ำใช้ไฟฟ้ำของ	Meter	2	เป็นจ�ำนวน	85%	ของก�ำลังกำรผลิต

Meter 2

Distribution
System

Meter 1

Meter 2

Distribution
System

Meter 1

Meter 2

Distribution
System

Meter 1

ลงทุนและได้รับผลประหยัดเอง

ก�ำไรจำกหน่วย

ผลิตพลังงำนสะอำด

ก�ำไรจำกกำรให้บริกำรสินค้ำ
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	 	 	 นอกจำกนี	้PEA	ยงัได้ก�ำหนดแผนกำรพฒันำโครงข่ำยสถำนอีดัประจุไฟฟ้ำ	โดยขยำยผลกำรใช้งำน	PEA	VOLTA	Platform	 

ซึง่เป็นผลลพัธ์จำกกำรวจิยัและจะตดิตัง้อปุกรณ์	PEA	VOLTA	Kit	จ�ำนวน	100	ชดุ	โดยไม่มค่ีำใช้จ่ำยให้กับผู้ให้บรกิำรสถำนอีดัประจไุฟฟ้ำ

ที่เป็นสมำชิกโครงข่ำยสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำของ	PEA	

	 	 	 โดยในปี	 2561	 PEA	 ได้อ�ำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรช�ำระค่ำบริกำรกำรอัดประจุไฟฟ้ำของสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำใน 

โครงข่ำยของ	 PEA	 โดยจะน�ำระบบ	 PEA	 VOLTA	 Platform	 ส�ำหรับสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำไปใช้ใน	 เส้นทำงหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญจ�ำนวน	11	สถำนี	ในพื้นที่	9	จังหวัด	ได้แก่	

	 	 	 •	 	ส�ำนักงำนใหญ่	กฟภ.	จ�ำนวน	1	สถำนี

	 	 	 •	 	สำยภำคเหนือ	(กรุงเทพฯ	-	พระนครศรีอยุธยำ)	จ�ำนวน	2	สถำนี

	 	 	 •	 	สำยภำคใต้	(กรุงเทพฯ	-	หัวหิน)	จ�ำนวน	3	สถำนี

	 	 	 •	 	สำยภำคตะวันออก	(กรุงเทพฯ	-	พัทยำ)	จ�ำนวน	2	สถำนี

	 	 	 •	 	สำยตะวันออกเฉียงเหนือ	(กรุงเทพฯ	-	โครำช)	จ�ำนวน	2	สถำนี

	 	 	 •	 	สำยภำคตะวันตก	(กรุงเทพฯ	-	นครปฐม)	จ�ำนวน	1	สถำนี





Digital 
Service
หลากนวัตกรรมไฟฟ้า ท่ามกลางบริการด้วยใจ 

มากกว่า 900 ศูนย์บริการ มากกว่า 19 ล้านคน 

ทุกนวัตกรรมไฟฟ้า PEA 

พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์คนไทยอย่างทั่วถึง 

รวดเร็วแบบชีวิตทัชสกรีนยุคดิจิทัล 

กับบริการด้วยหัวใจที่มาพร้อมรอยยิ้ม 24 ชั่วโมง



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256188

 การให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ

	 PEA	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ	 โดยได้จัดท�ำแผนแม่บท
กำรบริกำรลูกค้ำ	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 เพื่อพัฒนำปรับปรุง
ระบบงำนด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยและกำรบริกำร	 ครอบคลุมต้ังแต่
กระบวนกำรให้บริกำรผู ้ขอใช้ไฟฟ้ำ	 กำรยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ	 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ	 กำรพัฒนำช่องทำง 
กำรช�ำระค่ำบริกำรไฟฟ้ำ	 กำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรและ 
กำรประชำสัมพันธ์	 ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะต่ำง	ๆ	ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและบูรณำกำร
ไปในทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์ของ	PEA	ที่มุ่งสู่องค์กร	ที่มีลูกค้ำ

เป็นศูนย์กลำง	 (Customer	 -	 Centric	 Organization)	 มุ่งเน้น 
กำรบริกำรลูกค้ำที่เป็นเลิศและครบวงจรเพื่อส่งมอบคุณค่ำ 
ด้ำนบริกำรที่ดีและมีคุณภำพ	 ให้ตรงตำมควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ	ซึง่ต้องกำรควำมสะดวก	รวดเรว็ในกำรรบั
บริกำรมำกขึ้นในยุคปัจจุบัน	[103-1]
	 จำกกำรส�ำรวจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ในปัจจุบันของ	 PEA	 พบว่ำมีป ัจจัยส�ำคัญที่ ลูกค้ำต ้องกำร	
ได้แก่	 ควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 มีควำมน่ำเชื่อถือ	 มีควำมเป็นมิตร	 
ควำมทนัสมยัและถกูต้อง	ซึง่ถอืเป็นควำมท้ำทำยทีส่�ำคญัของ	PEA	
ในกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวัง	 ควำมต้องกำร	 และยกระดับ 
กำรให้บริกำรลูกค้ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

	 PEA	จงึได้มกีำรปรบัปรงุและพฒันำยกระดบักำรด�ำเนนิงำน
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ส�ำคัญ	7	ด้ำน	ได้แก่
	 1)	 กำรปรับปรุงศูนย์บริกำรลูกค้ำทั้งในส่วนศูนย์บริกำร 
ทีต้่องตดิต่อกบัลกูค้ำโดยตรง	(Front	Office)	และส่วนสนบัสนนุงำน 
ภำยใน	 (Back	 Office)	 ให้มีควำมทันสมัยประหยัดพลังงำน	 
โดยในปี	 2561	 PEA	 มีส�ำนักงำนกำรให้บริกำร	 PEA	 Office 
ที่ปรับปรุงแล้ว	จ�ำนวน	98	แห่ง	PEA	Shop	ซึ่งเป็น	Front	Office	
ที่เปิดให้บริกำรภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ	 จ�ำนวน	 93	 แห่ง	 และ	 
PEA	Mobile	Shop	ซึ่งเป็นรถให้บริกำรเคลื่อนที่จ�ำนวน	60	คัน

	 2)	 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ	 (Mobile	 Application)	 :	 
PEA	 Smart	 Plus	 เพื่อให้บริกำรลูกค้ำที่ต ้องกำรใช้บริกำร
ต ่ำง	 ๆ	 ที่ส�ำคัญผ ่ำน	 Applicat ion	 ได ้แก ่ 	 ขอใช ้ ไฟฟ ้ำ 
ช�ำระเงินค่ำไฟฟ้ำและค่ำธรรมเนียม	 แจ้งเหตุไฟฟ้ำขัดข้อง	 
ช�ำระค่ำไฟฟ้ำค้ำงช�ำระและค่ำต่อกลับมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ำยไฟฟ้ำ 
ส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ข้อชื่นชม	 รวมทั้งรับข้อควำม 
แจ้งเตือนหรือประชำสัมพันธ์ต่ำง	 ๆ	 โดยเริ่มให้	 Download	 
กำรใช้งำนตั้งแต่	 19	 กุมภำพันธ์	 2561	 โดยตั้งเป้ำหมำยมี 
ผู้ลงทะเบียนใช้งำนไม่น้อยกว่ำ	 500,000	 รำย	 ปัจจุบันมีลูกค้ำ 
ลงทะเบียนใช้งำนแล้วทั้งสิ้น	881,786	รำย	ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ที่ตั้งไว้ร้อยละ	76.36	

ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0

สะดวก
สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำร

ได้ทุกที่	ทุกเวลำ

รวดเร็ว
บรกิำรทีฉ่บัไว	กำรตอบสนองทีร่วดเรว็
แก้ปัญหำได้อย่ำงตรงจุด

ความน่าเชื่อถือ
สิ่งที่กำรันตี	และสร้ำงควำมเชื่อใจ

ให้กับลูกค้ำ	ก่อนตัดสินใจใช้บริกำร

ความเป็นมิตร
ลูกค้ำต้องกำรที่ปรึกษำ	เพื่อนคู่คิด
ช่วยตัดสินใจ	และแก้ปัญหำ

ความทันสมัย
กำรบริกำร	และเทคโนโลยี

ที่ช่วยให้กำรใช้ชีวิตปัจจุบันง่ำยขึ้น

ความถูกต้อง
ลูกค้ำได้รับกำรบริกำรตำม
ควำมต้องกำร	แก้ปัญหำได้อย่ำงตรงจดุ

สร้างสรรค์คุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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	 3)	 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลของลูกค้ำ	 ระบบแผนที่ภูมิศำสตร์	 
(Geographic	 Information	 System:	 GIS)	 หรือ	 PEA	Map	 
และบัตรประชำชน	Smart	Card	โดยกำรค้นหำสถำนที่/จุดติดตั้ง 
มิเตอร์ผ่ำน	 PEA	Map	 แทนกำรออกส�ำรวจจริง	 รวมถึงค้นหำ 
หลักฐำนทำงธุรกรรมของลูกค้ำด้วยบัตรประชำชนใบเดียว
	 4)	 กำรพัฒนำงำนระบบงำนบริกำรขอใช้ไฟฟ้ำแบบ	 One	
Touch	 Service	 (กำรให้บริกำรลูกค้ำตำมค�ำร้องขอให้แล้วเสร็จ	
ณ	 จุดเดียว)	 โดยปรับปรุงระยะเวลำด�ำเนินงำนขอใช้ไฟฟ้ำ	 และ 
ติดตั้งมิเตอร์จำกเดิม	 35	 วันท�ำกำร	 เป็น	 25	 วันปฏิทิน	 มีระบบ 
รับค�ำร้องผ่ำนอินเตอร์เน็ต	 PEA	 Customer	 Online	 Service	
(COS)	 ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรประชำชนแบบเบ็ดเสร็จ	 ใช้บริกำร 
ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศผ่ำนเว็บไซต์	 www.pea.co.th	 และ 
สำมำรถตรวจสอบสถำนะค�ำร้อง	 และขั้นตอนด�ำเนินกำรต่ำง	 ๆ	 
ได้ทุกประเภทของค�ำร้องขอ
	 5)	 บูรณำกำรงำนบริกำรด้วย	 Front	 Manager	 (FM)	
ซึ่งเป ็นผู ้ที่ท�ำหน้ำที่ดูแลลูกค ้ำในส ่วนของ	 Front	 Office	 
ให้ได้รับกำรบริกำรที่ดีท่ีสุด	 โดยควบคุมดูแลควำมพร้อมของ
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร	จดักำรแก้ปัญหำของลกูค้ำให้ถกูต้องเหมำะสม 
เป็นตวัแทนลกูค้ำในกำรประสำนงำน	ให้ค�ำแนะน�ำ	ช้ีแจงหลกัเกณฑ์ 
ให้ลูกค้ำ	 ควบคุม	 ดูแล	 และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ	 รวมถึงประเมินผลกำรให้บริกำรและวิเครำะห์ปัญหำ 
ที่เกิดขึ้น	 ทั้งส่วนคัดกรองและประชำสัมพันธ์	 งำนรับช�ำระเงิน	 
งำนบริกำรรับค�ำร้อง	และงำนต่อกลับมิเตอร์งดจ่ำยไฟ
	 6)	 กำรพัฒนำบริกำรด้วยกำรฝึกอบรมพนักงำนซึ่งจะ
ครอบคลุมกำรอบรมให้พนักงำนมีใจรักในกำรให้บริกำร	 (Service	
Mind)	มีกำรก�ำหนดแบบกำรทักทำย	(Service	Talk)	เพื่อปลูกฝัง 
ให้พนักงงำนมีจิตใจและพฤติกรรมของกำรให้บริกำรท่ีดี	 สร้ำง 
ควำมประทับใจ	และให้ลูกค้ำได้รับกำรบริกำรที่ดีจำก	PEA
	 7)	 กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำร
ด้วย	Smart	Queue	&	Smile	Box	โดยระบบ	Smart	Queue	
จะช่วยในกำรคัดกรองลูกค้ำที่มำใช้บริกำรตำมประเภทต่ำง	 ๆ	 
ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้ำในกำรเลือกบริกำร 
ผ่ำนเครื่อง	 Smart	 Queue	 เพื่อรับบัตรคิว	 ลูกค้ำสำมำรถ 
ตรวจสอบคิวได้ผ่ำนจอแสดงผลและประกำศของประชำสัมพันธ์	และ 
ลกูค้ำสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย	รวมทัง้ประเมนิผลควำมพงึพอใจ 
ผ่ำน	Smile	Box	

 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 [103-2]	
[103-3]	
	 PEA	 ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
ของลูกค้ำ	 โดยได้ปฏิบัติตำมข้อบังคับทำงกฎหมำยต่ำง	 ๆ	 
อำทิ	 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 2540	 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ	 พ.ศ.	 2544	
ประกำศคณะกรรมกำรธรุกรรมทำงอเิลก็ทรอนกิส์	เรือ่งนโยบำยและ 
แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนภำครัฐ 
พ.ศ.	 2553	 ที่ระบุให้หน่วยงำนของรัฐต ้องจัดระบบรักษำ 
ควำมปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรที่อยู่ภำยใต้
ควำมดูแลอย่ำงเคร่งครัดทั้งในด้ำนกำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้
งำนสำรสนเทศ
	 นอกจำกนี้	 PEA	 ยังก�ำหนดนโยบำยกำรคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของ	 PEA	 (Privacy	 Policy)	 เพื่อคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร	 (Personal	 Information)	 ที่ติดต่อ 
เข้ำมำยังเว็บไซต์ของ	 PEA	 อำทิ	 ด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนบุคคล	 กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	 และกำรรักษำควำมปลอดภัย
ส�ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล	 ซ่ึง	 PEA	 ได้ก�ำหนดระเบียบภำยใน
หน่วยงำนเพื่อก�ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง	 หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริกำร	 และรักษำควำมลับ	 ควำมปลอดภัยของข้อมูล
ซึ่งมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 PEA	 ยังจัดให้มีระบบสำรสนเทศและ 
ระบบส�ำรองของสำรสนเทศให้อยู ่ในสภำพพร้อมใช้งำน	 และ 
จัดท�ำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉิน	 เพ่ือให้สำมำรถใช  ้
งำนสำรสนเทศได้ตำมปกติอย่ำงต่อเน่ือง	 ตลอดจนตรวจสอบและ
ประเมนิควำมเส่ียงด้ำนสำรสนเทศอย่ำงสม�ำ่เสมอตำมระบบบรหิำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ	 ISO/IEC	 27001:2013	
ก�ำหนดให้มีคณะท�ำงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร	์
(Cyber	 Security)	 ท�ำหน้ำที่พิจำรณำ	 และให้ข้อเสนอแนะ 
กำรด� ำ เนินงำนด ้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศทั้ ง 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 (Information	 Technology:	 IT)	
และเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติกำร	 (Operation	 Technology:	 OT)	
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือสำร	 
รวมถึงจัดท�ำระเบียบ	 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศภำยใต้พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวธิกีำรในกำรท�ำธรุกรรมทำงอเิลก็ทรอนกิส์ภำครฐั	พ.ศ.	2549	 
โดยจะมีกำรทบทวนปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อป้องกันกำรละเมิดสิทธิ 
ส่วนบุคคล	ทั้งนี้จำกกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำน	ข้อก�ำหนดและ 
ข้อบังคับทำงกฎหมำยดังกล่ำว	 ส่งผลให้ในปี	 2561	 PEA	 ไม่ม ี
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ
และกำรท�ำข้อมูลลูกค้ำสูญหำย	[418-1]
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 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน	[103-2]

	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน	 PEA	 ได้จัดท�ำคู ่มือ 

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ	

PEA	 ที่มีกำรก�ำหนดขั้นตอน	 ผู้รับผิดชอบ	 และตัวชี้วัดที่ส�ำคัญไว ้

อย่ำงครบถ้วนชัดเจนโดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบต้องยึดถือและ

ปฏิบัติตำมขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณภำพงำน

บรกิำรของ	PEA	อย่ำงครบถ้วน	ส่งมอบกำรให้บรกิำรทีด่มีคีณุภำพ	

ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ	 โดยก�ำหนด 

ให้มีช ่องทำงกำรรับข้อร ้องเรียน	 ข้อเสนอแนะ	 ข้อร ้องขอ	 

กำรแจ้งเหตุ	และกำรชื่นชม	ประกอบด้วย

	 1)	 โทรศัพท์	1129	PEA	Call	Center

	 2)	 ส่วนรำชกำรและเอกสำร	 เช่น	 ศูนย์ด�ำรงธรรม	 ส�ำนัก 

ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	(สปน.)	(www.1111.go.th)	

	 3)	 สื่อมวลชน	 สื่อสังคมออนไลน ์ 	 เช ่น	 สื่อสิ่ งพิมพ	์ 

สื่อโทรทัศน์	-	วิทยุ	สื่อสังคมออนไลน์	เว็บไซต์	www.pea.co.th

	 4)	 กำรติดต่อโดยตรงที่ส�ำนักงำน

	 5)	 PEA	Mobile	Application	

	 นอกจำกนี	้PEA	มกีำรพฒันำระบบสำรสนเทศบรหิำรจดักำร

เสียงของลูกค้ำ	(PEA-VOC	System)	ให้สำมำรถรับเรื่องร้องเรียน	

ตอบสนองและแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้อย่ำงรวดเรว็และ	มปีระสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้	โดยระบบสำรสนเทศนี้ 

จะส่งต่อข้อร้องเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน	 

ทั่วประเทศ	 ซึ่งหน่วยงำนที่รับเรื่องร้องเรียนไป	 จะต้องด�ำเนินกำร

ตอบสนองและแก้ไขข้อร้องเรียนภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบช่องทำงรับฟังเสียงลูกค้ำบันทึก 

ข้อร้องเรียนในระบบสำรสนเทศกำรจดักำรข้อร้องเรยีน

เมื่อ	 PEA	 แก ้ไขข ้อร ้องเรียนและสำมำรถยุติ เรื่องแล ้ว	 

จะชี้แจงและให้ผู้ร้องเรียนลงนำมรับทรำบในแบบฟอร์มกำร

ช้ีแจง	หำกกำรร้องเรยีนเป็นหนงัสอื	PEA	จะชีแ้จงโดยท�ำหนงัสอื

ตอบข้อร้องเรียนภำยใน	30	วันนับถัดจำกวันที่รับข้อร้องเรียน

ระบบจะส่งข้อควำมสั้น	 (SMS)	 แจ้งเตือนไปยังผู้บริหำร	

และผู้ดูแลระบบในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	

จะรำยงำนผลกำรแก้ไขข้อร้องเรียนและบันทึกในระบบสำรสนเทศ

เม่ือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งผ่ำนระบบสำรสนเทศ	 จะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและติดต่อผู ้ร้องเรียน 

เพื่อชี้แจงในเบื้องต้น	 ภำยใน	 5	 วันนับถัดจำกวันที่รับข้อร้องเรียน	 ซึ่งควบคุมโดยหัวหน้ำหน่วยงำนนั้น	 ๆ	 และ 

ก�ำกับดูแลจำกรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร	(Service	Level	Agreement	:	SLA)

1

4

2

5

3

ภายใน 5 วัน
นับถัดจากวันที่
รับข้อร้องเรียน

ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันที่
รับข้อร้องเรียน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการของ PEA
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	 PEA	 ได้ส�ำรวจประสิทธิภำพกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

ภำยใน	 30	 วัน	 โดยในปี	 2561	 พบว่ำสำมำรถตอบสนองได้ถึง 

ร้อยละ	 99.76	 ของจ�ำนวนข้อร้องเรียนท้ังหมด	 นอกจำกนี้	

PEA	 ได้ท�ำกำรติดตำมข้อมูลป้อนกลับจำกลูกค้ำหลังกำรแก้ไข 

ข้อร้องเรียน	 และจัดท�ำรำยงำนสรุปข้อมูลเชิงสถิติ	 วิเครำะห ์

เร่ืองร้องเรียน	 ปัญหำอุปสรรค	 และแนวทำงแก้ไขน�ำเสนอต่อ 

ผูบ้รหิำรระดบัสงูทกุไตรมำส	เพือ่ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องน�ำข้อมลู

ดังกล่ำวไปปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำรต่อไป

 การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ	์[103-2]	[103-3]

	 PEA	ได้จดัให้มช่ีองทำงกำรสือ่สำรและประชำสมัพนัธ์ส�ำหรบัข้อมลูทัว่ไปขององค์กร	และข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้ไฟฟ้ำทีส่ะดวก	

รวดเร็ว	ทันสมัย	สำมำรถรับผลตอบรับจำกผู้ใช้บริกำรได้ทันท่วงที	ผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ	ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ ติดตามข่าวสารกับ PEA
เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกลเท่าไร PEA ก็ก้าวไกลไม่แพ้กัน

PEA 
Call center
1129

	 โดยศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้ำ	(1129	PEA	Call	Center)	

ถือเป็นช่องทำงที่ส�ำคัญซ่ึงเป็นศูนย์กลำงในกำรติดต่อและ 

ให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรทุกวัน	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ท้ังในด้ำน

กำรประชำสัมพันธ์	กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร	และครอบคลุมถึงกำรให ้

ค�ำปรกึษำและให้ควำมรูท้ีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ำและประชำชน	

โดยมีช่องทำงกำรให้บริกำรทั้งรูปแบบช่องทำงเสียง	 (Voice	

Channel)	 และที่ไม่ใช้เสียง	 (Non-Voice	 Channel)	 เช่น	 

โทรศัพท์	 โทรสำร	 ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ	 (IVR	 Self	

Service)	 	Web	Chat	 	 E-mail	 และกำรให้บริกำรผ่ำนสื่อสังคม

ออนไลน์	 (Social	 Media)	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้	 PEA	 มีกำรน�ำ

PEA Mobile App
โดยมีทั้ง	iOS	และ	

Android

โทรศัพท์
PEA	ส�ำนักงำนใหญ่
02-589-0100-1

สายด่วน 1129
PEA Call 
Center

Website
www.pea.co.th

Fax
02-589-4850-1

Email
1129@pea.co.th

YouTube
www.pea.co.th/youtube

Instagram
www.pea.co.th/instagram

Twitter
www.pea.co.th/twitter

Facebook
www.pea.co.th/facebook
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ระบบโต้ตอบอัตโนมัติส�ำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 (Chatbot)	 

มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำร	 มีกำรพัฒนำระบบรองรับกำรให ้

บริกำรในภำษำพม่ำ	 ภำษำกัมพูชำ	 และภำษำมลำยูเพิ่มเติม 

จำกเดิมที่มีกำรให ้บริกำรเป ็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	 

เพื่อเข้ำสู ่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 (ASEAN	 Economic	

Community)	 และเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรไปสู่

ระดับสำกล	 โดยเปิดให้บริกำรในภำษำพม่ำ	 และภำษำมลำยู 

ในบำงพื้นที่ 	 ได ้แก ่	 พื้นท่ี	 จ.ตำก	 จ.สตูล	 จ.ป ัตตำนี	 และ

จ.นรำธวิำส		ซึง่จำกผลประเมนิกำรให้บรกิำรของศนูย์บรกิำรข้อมลู 

1129	 PEA	 Call	 Center	 พบว่ำ	 มีสถิติจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรสูงขึ้น 

อย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่งในปี	 2561	 ส่วนใหญ่ร้อยละ	 98.94	 เป็นผู้ใช ้

บริกำรที่มีกำรติดต่อเข้ำมำใช้บริกำรซ�้ำ	 สะท้อนให้เห็นว่ำ	 1129 

PEA	 Call	 Center	 เป็นช่องทำงท่ีส�ำคัญในกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 

และมีระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของ

ศูนย์บริกำรข้อมูล	 1129	PEA	Call	 Center	 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

คิดเป็นร้อยละ	95.32	

	 นอกจำกนี้ 	 PEA	 ได ้ท�ำกำรประเมินประสิทธิผลของ 

กำรให้บรกิำรลกูค้ำในมติต่ิำง	ๆ 	ผ่ำนโครงกำรส�ำรวจเพือ่กำรเรยีนรู้ 

เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำด	ประจ�ำปี	2561	เพื่อศึกษำควำมต้องกำร	 

และเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรด�ำเนินงำนและวำงแผนยุทธศำสตร์

ให ้ตรงต ่อควำมต ้องกำรของลูกค ้ำ	 อันจะส ่งผลให ้ลูกค ้ำ 

มีควำมพึงพอใจและควำมผูกพันที่สูงข้ึน	 โดยในปี	 2561	 ได้ม ี

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตัวอย่ำงท้ังสิ้น	 7,228	 รำย	 

ใน	 4	 ด้ำน	 ได้แก่	 ควำมพึงพอใจ	 ควำมไม่พึงพอใจ	 ควำมผูกพัน	 

และภำพลักษณ์องค์กร	มีรำยละเอียดดังนี้	[102-43]

	 1)	 ผลส�ำรวจควำมพงึพอใจโดยรวมต่อผลติภณัฑ์และบรกิำร	

อยู่ในระดับ	4.47	(คะแนนเต็ม	5	คะแนน)	โดยผลส�ำรวจแบ่งออก

เป็น	6	ด้ำน	ได้แก่

	 	 -	 	ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์	 อยู่ในระดับ	

4.49

	 	 -	 	ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพบริกำร	อยู่ในระดับ	4.47

	 	 -	 	ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวย 

ควำมสะดวกในที่ท�ำงำน	อยู่ในระดับ	4.56

	 	 -	 	ควำมพึงพอใจต่อควำมคุ้มค่ำของผลิตภัณฑ์และ

บริกำร	อยู่ในระดับ	4.51

	 	 -	 	ควำมพึงพอใจโดยรวมของลูกค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ลูกค้ำสัมพันธ์	อยู่ในระดับ	4.37

	 	 -	 	ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่เทียบ	 อยู่ในระดับ	

4.37

	 2)	 	ผลส�ำรวจควำมไม่พึงพอใจโดยรวม	 อยู่ในระดับ	 1.61	

(คะแนนเต็ม	5	คะแนน)

	 3)	 	ผลส�ำรวจควำมผูกพันโดยรวม	อยู่ในระดับ	6.61	

	 	 (คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

	 4)	 	ผลส�ำรวจภำพลักษณ์องค์กร	อยู่ในระดับ	4.57	

	 	 (คะแนนเต็ม	5	คะแนน)	

 ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า	[103-2]	[103-3]
	 PEA	ค�ำนงึถึงควำมปลอดภยัของผู้ใช้ไฟฟ้ำตัง้แต่กำรก่อสร้ำง

สถำนีไฟฟ้ำและโครงข่ำยระบบไฟฟ้ำ	 มีกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน 

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ	 กำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย	 ตลอดจน

สร้ำงควำมตระหนักถึงอันตรำยที่เกิดจำกกำรใช้ไฟฟ้ำให้กับชุมชน	

จัดท�ำแผนงำนติดตั้งอุปกรณ์	บ�ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ	

ที่ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	 อำทิ	 แผนงำนติดตั้งใช้งำนอุปกรณ์ 

ต่อสำยแรงต�่ำแบบหุ้มฉนวน	(Insulation	Piercing	Connector:	

IPC)	 เพื่อให้มีมำตรฐำนกำรติดตั้ง	 ใช้งำนอุปกรณ์ต่อสำยแรงต�่ำ 

แบบหุ ้มฉนวน	 (IPC)	 ซึ่งจะช่วยให้ระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำมี 

ควำมมั่นคงสูงขึ้นรวมทั้งมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำในพ้ืนที ่

เพิ่มมำกขึ้น	 มีกำรทบทวนและก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ 

ด้ำนเทคนิค	 (Technical	 Standard)	 ให้เหมำะสม	 มีกำรก�ำหนด

มำตรกำรและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับหน่วยงำนและพนักงำน

ได้ปฏิบัติตำม	ซึ่ง	PEA	ก�ำหนดให้ฝ่ำยวำงแผนระบบไฟฟ้ำ	(ฝวร.)	

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ	(ฝวพ.)	และฝ่ำยวิศวกรรม	(ฝวศ.)	

ส่วนมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำ	 ฝ่ำยบริหำร 

ควำมเส่ียงและควำมปลอดภัย	 (ฝบส.)	 และฝ่ำยวิศวกรรม	 (ฝวศ.)	

คอยติดตำมตรวจสอบ	 และประเมินผลเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย

และลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้ำ

และคนในชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่ด�ำเนินงำน	

	 ทั้งนี้ในกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรส่งและ

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำของ	 PEA	 ทั้งในกรณีที่มีกำรก่อสร้ำงติดตั้งใหม่	

และกรณีของกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำ	 PEA	 ได้มีกำรตรวจสอบ

และประเมินทั้งในด้ำนมำตรฐำนกำรออกแบบ	 คุณภำพ	 รวมถึง

มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 100	 ของ

ผลติภัณฑ์และบรกิำรท้ังหมด	เพือ่ให้ผูใ้ช้ไฟฟ้ำได้รบัผลติภัณฑ์และ

บริกำรที่ดีมีคุณภำพ	รวมถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้ำ	[416-1]
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 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	[103-2]	[103-3]

	 กำรด�ำเนินงำนเพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	

อำชีวอนำมัย	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 PEA	 ก�ำหนดให้

มีกำรปรับปรุงสถำนที่ท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัย	 มีสุขอนำมัย

และสวัสดิภำพที่ดี	 และจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	

อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 

214	 คณะ	 ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีปฏิบัติงำน	 โดยมีตัวแทน 

ของพนักงำนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนนำยจ้ำงร้อยละ	 50 

และเป็นตัวแทนลูกจ ้ำงร ้อยละ	 50	 ซ่ึงบุคลำกรของ	 PEA	 

ทั้ งพนักงำนและลูกจ ้ำงสำมำรถมีส ่วนร ่วมเป ็นผู ้แทนใน 

คณะกรรมกำรฯ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	100	ของจ�ำนวนบุคลำกร

ทั้งหมด	[403-1]

	 โดยบทบำทหน้ำทีส่�ำคญัของคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัฯ	 

คือ	 กำรพิจำรณำและก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย	 

อำชีวอนำมัย	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 แผนงำนด้ำน 

ควำมปลอดภัย	 พิจำรณำโครงกำรหรือแผนกำรฝ ึกอบรม 

เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 ส�ำรวจกำรปฏิบัติงำน 

ด ้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 รวมท้ังยังมีหน ่วยงำน 

ด้ำนควำมปลอดภัยเป ็นผู ้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนและ 

ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล ่ำว	 ซ่ึงในปี	 2561	 PEA	 ได ้ 

ด�ำเนนิกำรจดัท�ำแผนงำนและโครงกำรด้ำนควำมปลอดภยัทีส่�ำคญั	 

มีเป้ำหมำยเพื่อลดอุบัติเหตุในทุกข้ันตอน	 และมุ่งเน้นให้อุบัติเหตุ

เป็นศูนย์	 (Zero	 Accident)	 อำทิ	 โครงกำรปลูกฝังและขยำยผล	 

PEA	 Safety	 Culture	 ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองให้

ครอบคลุมทัง้ผู้บริหำรและผูป้ฏิบติังำนภำคสนำมทุกกลุม่ทุกหน่วยงำน	 

โครงกำรเจ้ำหน้ำที่และช่ำงแก้ไฟฟ้ำขัดข้อง	 (Electrical	 Office	

Work	 Dispatcher)	 ที่ได้รับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย

แผนงำนจัดท�ำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	(มอก.18001)	 

งำนจัดอบรมเจ ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระดับ

หัวหน้ำงำน	 งำนตรวจประเมินเกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและคนงำน	 กำรจัดหำเครื่องมือ

และอุปกรณ์ควำมปลอดภัยต่ำง	 ๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้พนักงำน

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย	 สำมำรถปฏิบัติงำน 

ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	มำตรฐำน	กฎระเบียบแห่งควำมปลอดภัย

อย่ำงถูกต้อง	

	 เ พื่ อ ต อบสนอ งต ่ อ น โ ยบ ำ ยด ้ ำ นค ว ำมปลอดภั ย	 

อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	PEA	ใช้กระบวนกำร

ด้ำนอำชีวอนำมัยเชิงรุก	 โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียง 

ด ้ ำนสุ ขภำพของบุ คลำกร 	 มี ก ำรควบคุ มอั นตรำยจำก 

สถำนประกอบกำรต่ำง	ๆ 	พร้อมท้ังตรวจสอบ	ตดิตำมสภำพแวดล้อม 

ในกำรท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สำมำรถก�ำหนดมำตรกำร

ป้องกันแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม	 รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพ

ประจ�ำปี	และตรวจสขุภำพตำมปัจจยัเสีย่ง	เช่น	กำรตรวจสำรตะกัว่

ในเลือดของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนที่กองกำรพิมพ์	 กองมิเตอร์และ

หม้อแปลง	 เป็นประจ�ำทุกปี	 ซึ่งจำกผลกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี

พบว่ำบุคลำกร	 PEA	 มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

(Non-Communicable	 Diseases	 :	 NCDs)	 ซึ่งเป็นโรคที่เกิด

จำกนิสัยหรือพฤติกรรมในกำรด�ำเนินชีวิต	 ดังนั้น	 PEA	 จึงได้จัด

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใน

กำรดูแลสขุภำพด้วยตนเอง	จดักจิกรรมพฒันำและปรบัปรงุสถำนท่ี 

ท�ำงำน	 (Work	 Station)	 ให้ถูกหลักกำรยศำสตร์	 (Ergonomic)	 

ส่งเสริมให้มีกำรออกก�ำลังกำยในสถำนที่ท�ำงำนเป็นประจ�ำ 

ทุกวันพุธ	ช่วงเวลำ	15.00	น.	เพื่อสร้ำงสุขภำพที่ดีให้กับบุคลำกร

ในระยะยำว	 ท�ำให้ในปี	 2561	 อัตรำควำมเส่ียงที่จะก่อให้เกิด 

โรคออฟฟิศซินโดรมของพนักงำนลดลงถึงร้อยละ	 86.11	 และ 

พบว่ำผู้ที่ได้รับกำรจัดสถำนที่ท�ำงำนตำมหลักยศำสตร์มีระดับ

อำกำรปวดจำกกำรท�ำงำนลดลงร้อยละ	7.38	[403-3]

 การดูแลพนักงาน

	 PEA	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรในหลำยด้ำน	 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์

และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนต่ำง	 ๆ	 ได้

อ ย ่ ำ ง มี ป ร ะ สิท ธิภ ำพ 	 ตลอดจน เป ็ นก� ำ ลั ง ส� ำ คัญขอ ง 

กำรขับเคลื่อนองค ์กรให ้บรรลุเป ้ำหมำยในอนำคต	 ดังนั้น 

กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำน	 ยกระดับมำตรฐำนให้เทียบเท่ำสำกลจึงเป็นส่ิงส�ำคัญ 

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัย

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน	นอกจำกนี้	PEA	ยังมุ่งเน้นในเรื่องคุณภำพ

ชีวิตที่ดีในกำรท�ำงำน	 กำรดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ผลตอบแทน 

และสวัสดิกำรที่เหมำะสม	ตลอดจนควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	บนพืน้ฐำนของกำรไม่เลอืกปฏบิติั	

เพื่อให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี	[103-1]



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256194

 การจ้างงาน สวัสดิการ และการลา	[103-2]	[103-3]
	 PEA	 มีกำรด�ำเนินงำนในกระบวนกำรสรรหำ	 ว่ำจ ้ำง	 

วำงต�ำแหน่ง	 และรักษำบุคลำกรใหม่ให้อยู ่กับองค์กรและม ี

กำรด�ำเนินกำรให้บุคลำกรเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนให้เห็นถึง 

ควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด	 วัฒนธรรม	 และควำมคิดเห็นของ

ชุมชนของบุคลำกรที่	PEA	จ้ำง	โดยมีแผนกำรด�ำเนินงำนดังนี้

 การสรรหา ว่าจ้าง วางต�าแหน่ง

	 PEA	 รับข้อมูลแผนอัตรำก�ำลังประจ�ำปี	 ซึ่งประกอบด้วย

รำยละเอียดเกี่ยวกับต�ำแหน่ง	สังกัด	จ�ำนวนอัตรำ	และคุณสมบัติ

เพิ่มเติมของแต่ละต�ำแหน่งที่จะด�ำเนินกำรสรรหำประจ�ำปี	

จำกนั้นจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรในกำรสรรหำโดย

พิจำรณำจำกปัจจัยน�ำเข้ำต่ำง	 ๆ	 ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร	 

มีกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดกำรรับสมัครงำนผ่ำนช่องทำง 

ที่หลำกหลำย	 เพื่อให้เข้ำถึงทุกกลุ ่มเป้ำหมำยของ	 PEA	 และ 

ด�ำเนินกำรรับสมัครผ่ำนทำงเว็บไซต์รับสมัครงำนขององค์กร	

(http://job.pea.co.th)	 โดยด�ำเนินกำรสอบข้อเขียนตำมคุณวุฒิ

ที่ได้ประกำศไว้	 และสอบสัมภำษณ์ผู ้ที่ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน	 

ซึ่งภำยหลังผู้ที่ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์จะต้องเข้ำรำยงำนตัวตำมที ่

PEA	 ก�ำหนด	 และจัดท�ำหลักฐำนประกอบกำรเข้ำปฏิบัติงำน

กับ	 PEA	 ทั้งนี้	 ผู้ท่ีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์จะต้องทดลองงำนเป็น

ระยะเวลำ	 3	 เดือน	 จึงจะเข้ำสู่ขั้นตอนกำรพิจำรณำจำกผู้บริหำร

ของแต่ละสำยงำนว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

หรือไม่	 หำกผ่ำนกำรพิจำรณำจะได้รับกำรบรรจุเป็นบุคลำกรของ	

PEA	โดยสมบูรณ์

 การรักษาบุคลากรใหม่

	 PEA	 ด� ำ เนินกำร เ ก็บข ้ อ มูล 	 เช ่น 	 ผลกำรส� ำรวจ 

ควำมพึงพอใจของพนักงำนใหม่	 สถิติกำรลำออก	 ทัศนคติ	 และ 

ค่ำนิยมของคนรุ ่นใหม่	 เป็นต้น	 เพ่ือน�ำมำทบทวน/ออกแบบ

แนวทำงในกำรรักษำบุคลำกรใหม่ให้อยู่กับองค์กร	 โดยได้ด�ำเนิน

กำรวิเครำะห์และออกแบบกลยุทธ์เพื่อใช้ในกำรรักษำบุคลำกร

ใหม่	และจดัท�ำแผนงำนทีป่ระกอบด้วยโครงกำรและ/หรอืกจิกรรม 

ต่ำง	 ๆ	 ที่ช่วยเสริมสร้ำงให้บุคลำกรใหม่ที่สรรหำได้	 มีควำม 

พงึพอใจต่อองค์กร	จำกน้ันจะท�ำกำรสือ่สำรโครงกำรและแนวทำงให้ 

หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อน�ำไปด�ำเนินกำรรักษำบุคลำกรใหม่ใน 

หน่วยงำน	 โดยเม่ือผู้สมัครผ่ำนกำรคัดเลือกและได้รับกำรบรรจุ

เป็นบุคลำกรใหม่แล้ว	จะมีกำรแจ้งบุคลำกรใหม่ให้ทรำบถึงโอกำส

ก้ำวหน้ำในสำยอำชพีของบคุลำกรใหม่	ผลตอบแทนและสวัสดกิำร

ที่จะได้รับ	 โครงกำรต่ำง	 ๆ	 ในองค์กรที่มีขึ้น	 เพื่อให้บุคลำกร 

ในองค์กรได้แสดงควำมสำมำรถให้เป็นที่ยอมรับ	 และจะมี 

กำรด�ำเนนิกำรตำมแผนกำรออกแบบไว้ในกำรพฒันำบคุลำกรใหม่	

เช่น	 กำรสอนงำน	 (Coaching)	 กำรสอนงำนโดยปฏิบัติจริง	 (On	

the	Job	Training)	กำรแต่งตั้งพี่เลี้ยงให้คอยดูแลให้บุคลำกรใหม่

ท�ำงำนได้ตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบและปรับตัวเข้ำกับชีวิตท�ำงำน 

ในองค์กรได้อย่ำงดี

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากร

	 ในปี	 2561	 PEA	 ได้มีกำรทบทวนกระบวนกำรช่วยเหลือ

และสนับสนุนบุคลำกร	 จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินกำรปรับปรุง

ระเบียบสิทธิประโยชน์ด้ำนบุคลำกร	และสวัสดิกำรให้เป็นปัจจุบัน

และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง	 ๆ	 รวมทั้งจัดท�ำเป็น	 QR	 Code	 

เพื่อควำมสะดวกต่อกำรสื่อสำรและกำรใช้งำน	 รวมถึงกำรน�ำ 

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรของ

บุคลำกรแต่ละกลุ ่มที่แตกต่ำงกันมำทบทวน	 ปรับปรุง	 เพื่อ 

ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม

มำกยิ่งขึ้น	 ซึ่งจำกผลกำรส�ำรวจพบว่ำคะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจ 

ด้ำนสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรของพนักงำนในกลุ่ม	Generation	Y	 

น้อยกว ่ำกลุ ่ม	 Generation	 อื่น	 ๆ	 PEA	 จึงได ้วิ เครำะห์

แนวทำงปรับปรุง สิทธิประโยชน ์และสวัสดิกำรเพื่อ เสริม

สร้ำงควำมพึงพอใจ	 พบว่ำ	 บุคลำกรกลุ ่ม	 Generation	 Y	 

เป็นกลุ่มช่วงอำยุที่พนักงำนเริ่มมีบุตร	 และมีกำรใช้สิทธิสวัสดิกำร

เกีย่วกบับตุรมำกกว่ำกลุม่อืน่	จงึได้พจิำรณำปรบัเพิม่สวสัดกิำรเงนิ 

ช่วยเหลือบุตร	 เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร	 และจัดหำสถำนที่

ส�ำหรับเก็บส�ำรองนมบุตรในส�ำนักงำน	 ส่งผลให้ควำมพึงพอใจ 

ด้ำนสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรของกลุ ่ม	 Generation	 Y	 

เพิ่มสูงขึ้น

	 PEA	 ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้สิทธิแก่พนักงำนในกำรลำ

เพื่อเล้ียงดูบุตรซึ่งสอดคล้องกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทำงธุรกิจ	

(Children’s	Rights	and	Business	Principles)	ที่ถูกพัฒนำขึ้น 

โดยองค์กำรยูนิเซฟ	 (UNICEF)	 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ	

(The	 UN	 Global	 Compact)	 และองค์กำรช่วยเหลือเด็ก 
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(Save	 the	 Children)	 โดยก�ำหนดให้พนักงำนทั้งชำยและหญิง

สำมำรถใช้สิทธ์ิลำกิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร	 ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของ

มำรดำที่ตั้งครรภ์	 และให้เด็กได้รับสิทธ์ิในกำรเล้ียงดูจำกทั้งบิดำ 

และมำรดำอย่ำงเหมำะสม	 นอกจำกน้ี	 PEA	 ยังเปิดโอกำสให้

พนกังำนมกีำรรวมกลุม่จดัตัง้สหภำพแรงงำนรฐัวสิำหกิจ	กำรไฟฟ้ำ

ส่วนภมิูภำค	(Labor	Unity	of	Provincial	Electricity	Authority)	

เพื่อคุ้มครองสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของพนักงำน	 รวมถึง 

ให้ค�ำปรึกษำกับสมำชิกที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม	 เป็นตัวกลำง

ส�ำหรับกำรติดตำมสภำพกำรจ้ำงและสิทธิประโยชน์	 เรื่องรำว 

ร้องทุกข์	พิจำรณำควำมเหมำะสมเกี่ยวกับสวัสดิกำรของพนักงำน	

โดยมีพนักงำนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 คิดเป็น

ร้อยละ	100	ของจ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด	[102-41]

เงินชดเชยหรือเงินเกษียณอำยุ	 •	 	 เฉพำะพนักงำนเกษียณ/ตำมอัตรำเงินเดือน

ค่ำล่วงเวลำและค่ำท�ำงำนในวันหยุด	 •	 	 ตำมอัตรำเงินเดือน

เงินกองทุนสงเครำะห์	 •	 	 เฉพำะพนักงำนที่เป็นสมำชิก

ค่ำท�ำศพ	 •	 •	 ตำมอัตรำเงินเดือน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลและเงินทดแทนกำรขำดรำยได้	 •	 •	

เงินช่วยเหลือบุตร	 •	 	

กำรลำโดยได้รับเงินเดือนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 •	 	

กำรจ่ำยเงินสมทบ	 •	 	 เฉพำะพนักงำนที่เป็นสมำชิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศ/	 •	 	 เฉพำะพนักงำนที่ได้รับกำรอนุมัติ
ต่ำงประเทศ

ค่ำเช่ำบ้ำน	 •	 	 ต้องได้รับอนุมัติค่ำเช่ำบ้ำน

ค่ำเครื่องแบบพนักงำน	 •	 	 เฉพำะพนักงำนบำงต�ำแหน่ง

ค่ำอยู่เวรแก้ไฟฟ้ำขัดข้อง	 •	 	

เงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับผู้ท�ำงำนกะ	 •	 	 ตำมอัตรำเงินเดือน

ค่ำล่วงเวลำและท�ำงำนในวันหยุดของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนใน	 •	 	 ตำมอัตรำเงินเดือน
กำรไฟฟ้ำที่จ่ำยไฟจำกโรงจักรขนำดเล็ก

เงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนฮอทไลน์	 •	 	 เฉพำะพนักงำนช่ำงฮอทไลน์

กำรจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงำนขับรถยนต์โดยสำร	
หรือรถเทลเลอร์	 •	 	
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในการดูแลบุคลากรที่เป็นพนักงานและลูกจ้าง PEA
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เงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับพนักงำนขับรถ	 •	 	 เฉพำะต�ำแหน่งพนักงำนช่ำง

กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำน	 •	 	

ค่ำพื้นที่พิเศษ	 •	 	 เฉพำะพื้นที่ที่ได้รับกำรอนุมัติ

ค่ำรักษำพยำบำล	(ตนเอง,บิดำ-มำรดำ,คู่สมรส,บุตร)	 •	 •	 ลูกจ้ำง	(ตนเอง,คู่สมรส-บุตร)

ค่ำเล่ำเรียนบุตร	 •	 •	

เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร	 •	 	 ส�ำหรับพนักงำนผู้หญิง

เงินช่วยเหลือค่ำอุปสมบท	 •	 	 ส�ำหรับพนักงำนผู้ชำย

เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ	 •	 	

เงินช่วยเหลือค่ำไฟฟ้ำของพนักงำน	 •	 	 ตำมอัตรำเงินเดือน

ค่ำเสี่ยงภัย	(ภำคใต้)	 •	 •	 เฉพำะ	3	จังหวัดชำยแดนใต้

กำรกู้ยืมเงิน	 •	 	

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์	 •	 	 เฉพำะพนักงำนที่เป็นสมำชิก

บริกำรรถรับ-ส่งพนักงำน	 •	 •	

เงินยืมเพื่อช�ำระค่ำเล่ำเรียนบุตร	 •	 	

กำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 •	 •	

เงินช่วยเหลือค่ำโทรศัพท์ของพนักงำนระดับบริหำร	 •	 	 ตำมต�ำแหน่ง

รถประจ�ำต�ำแหน่ง	 •	 	 ตำมต�ำแหน่ง

เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ	 •	 	 เคยได้รับมำก่อนเข้ำ	PEA

เงินเพิ่มค่ำวิชำชีพ	 •	 	 เฉพำะต�ำแหน่ง

กำรช่วยเหลือพนักงำนที่ต้องคดีอำญำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่	 •	 •	

สิทธิกำรแต่งเครื่องแบบ	 •	 	

สิทธิกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 •	 	 ระดับหัวหน้ำแผนกขึ้นไป

สิทธิกำรใช้สถำนรับเลี้ยงและพัฒนำเด็ก	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 •

กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ	 •	 •
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	 PEA	 มีกำรด�ำเนินงำนปรับปรุง	 พัฒนำ	 และส่งเสริม

บุคลำกรด้ำนสภำพแวดล้อม	 ควำมปลอดภัย	 สิทธิประโยชน์	

และสวัสดิกำรในเชิงรุกมำกขึ้น	 ด ้วยกำรส ่ง เสริมกำรจัด 

สภำพแวดล้อมที่ดีภำยในส�ำนักงำน	 ผ่ำนกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 เช่น	

5ส.	Green	Office	ตรวจวัดฝุ่นละออง	และแสงสว่ำงเป็นประจ�ำ 

อย่ำงต่อเนื่อง	 จัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัยให้เพียงพอและ 

ทันสมัยยิ่งขึ้น	 และให้ควำมรู้กับบุคลำกรในด้ำนควำมปลอดภัย 

ที่ครอบคลุมทั้งพนักงำนและลูกจ้ำงท่ัวประเทศอย่ำงต่อเนื่อง	 

มีระบบ	CCTV	และระบบกำรตรวจสอบบุคคลภำยนอกที่เข้ำ-ออก 

ส�ำนักงำน	 เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร	 

เป็นต้น	 นอกจำกน้ี	 PEA	 ยังเสริมสร้ำงด้ำนสุขภำพของบุคลำกร 

เชิงป้องกันเพิ่มขึ้นให้กับบุคลำกรทุกพื้นท่ีและทุกลักษณะงำน	 

ผ่ำนกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรตรวจเอกซเรย์	 กำรตรวจสุขภำพ 

ประจ�ำปี	กำรตรวจสำรตะกัว่ในกลุม่บคุลำกรทีมี่ควำมเสีย่ง	เป็นต้น	

 การไม่เลือกปฏิบัต	ิ[103-2]	[103-3]

	 PEA	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรไม่เลือกปฏิบัติ 

โดยก�ำหนดให้มกีระบวนกำรสรรหำและว่ำจ้ำง	กระบวนกำรฝึกอบรม 

กำรเติบโตในสำยอำชีพที่โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และไม่เลือกปฏิบัติ	

รวมถึงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ถูกต้อง

เป็นธรรม	 โดยเฉพำะกำรให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนตำมควำมจริงเพื่อ 

ไม่น�ำไปสู ่ควำมเข้ำใจที่ผิดพลำด	 อันส่งผลให้เกิดกำรแข่งขัน 

ที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำงผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้อง	 กำรให้บริกำรลูกค้ำ 

ทกุกลุม่ด้วยควำมเสมอภำคเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั	ิต้องรบัฟัง 

ปัญหำพร้อมแนะน�ำให้ควำมช่วยเหลือทั้งก่อน	 ระหว่ำงและ 

ภำยหลังกำรให้บริกำร	 ค�ำนึงถึงสุขภำพ	 อำชีวอนำมัยและ 

ควำมปลอดภัยของผู ้ บริ โภคเป ็นสิ่ งส� ำคัญอันดับแรกใน 

กำรปฏิบัติงำน	ตลอดจนกำรรับฟังทุกข้อร้องเรียนหรือทุกเบำะแส 

อย่ำงเสมอภำค	โปร่งใสและเอำใจใส่	ให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย 

อย่ำงเท่ำเทียม	 วำงแนวทำงและให้ควำมคุ ้มครองผู ้ร้องเรียน 

หรือแจ้งเบำะแส	อีกทั้งยังได้ก�ำหนดคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ป ี 	 2560 	 เ พ่ือ เป ็นแนวทำงกำรปฏิบั ติ ไว ้ อย ่ ำ ง ชัด เจน 

โดยพนักงำนของ	 PEA	 ทุกระดับต้องศึกษำหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีโดยละเอียดและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	 ถือเป็นวินัย

ในกำรปฏิบัติงำน	 ผู้ฝ่ำฝืนหรือละเว้นให้ถือเป็นควำมผิดทำงวินัย

และให้ด�ำเนินกำรลงโทษตำมข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้

	 นอกจำกน้ี	 คณะกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนของ	 PEA	

ต้องปฏิบัติและด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับระเบียบส�ำนักนำยก

รัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

พ.ศ.	2544	รวมถงึหลักจรยิธรรมและจรรยำบรรณของวชิำชีพหลกั 

ที่	PEA	ก�ำหนดโดยไม่รับ	เรียกรับ	ให้หรือสัญญำว่ำจะให้ของขวัญ	

กำรเลีย้งรบัรอง	หรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีม่มีลูค่ำเกนิกว่ำทีก่ฎหมำย

ก�ำหนด	 หรือแสดงถึงเจตนำที่ไม่สุจริตและอำจน�ำไปสู่กำรเลือก

ปฏิบัติหรือเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ภำยในหน่วยงำน 

ซึ่งจำกกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน	 ในปี	 2561	 PEA	 ไม่พบ 

ข้อร้องเรยีนทีเ่กดิจำกกำรละเมิดสทิธิมนษุยชนในทุกกรณ	ี[406-1]

 วัฒนธรรมและความผูกพันต่อองค์กร
	 ในปี	 2561	 PEA	 มีคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจ 

และควำมผูกพันของบุคลำกร	 ซึ่ งมี ผู ้บริหำรระดับสูงจำก 

ทุกสำยงำนมำร่วมกันพิจำรณำทบทวนแนวทำง	 ก�ำหนดกลยุทธ ์

แผนงำน/กิจกรรม	 และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน

เพื่อผลักดันให้กำรเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน 

ของบุคลำกร	 เกิดประสิทธิผลและสำมำรถตอบสนองต ่อ 

ควำมต้องกำรของบุคลำกรในสำยงำนได้ดียิ่งขึ้น

	 ผลกำรส� ำรวจควำมพึ งพอใจและควำมผูกพันของ 

บุคลำกร	 มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจำก	 PEA	 น�ำปัจจัยและ 

ผลจำกกำรส�ำรวจดังกล่ำว	 มำก�ำหนดเป็นกลยุทธ์และจัดท�ำแผน 

ยกระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกร	 ซึ่งเป็น 

แผนระยะยำว	 และแผนประจ�ำปี	 โดยผู้บริหำรระดับสูงเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดแผนงำน	และผลกัดนัด้วยกำรพัฒนำระบบงำน 

และสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำนให้สอดรับตำมควำมคิดเห็น

ของบุคลำกรของหน่วยงำน	 มีกำรสื่อสำร	 2	 ทำงผ่ำนช่องทำงท่ี 

หลำกหลำยเพือ่ส่งและรับฟังข้อมลูจำกบุคลำกร	และกำรเป็นแบบอย่ำง 

ที่ดีในกำรท�ำงำน	 รวมถึงกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่องค์กร

จัดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง	 เช่น	 ผู้ว่ำกำรพบพนักงำน	 กิจกรรมรณรงค์

ค่ำนิยม	 กิจกรรมโปร่งใสอย่ำงยั่งยืน	 ตลอดจนมีกำรติดตำม 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจฯ	ทุกไตรมำส



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256198

	 โดยในปี	2561		PEA	ได้มกีำรจดัท�ำแบบส�ำรวจควำมพงึพอใจ 

และควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร	 ซึ่งมีบุคลำกรเข้ำร่วม 

ตอบแบบส�ำรวจถึงร้อยละ	 98.27	 ของจ�ำนวนพนักงำนและ 

ลกูจ้ำงทัง้หมด	(ส�ำรวจ	ณ	เดอืนสงิหำคม	2561)	และกำรจดัประชมุ 

กลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 กับพนักงำนและลูกจ้ำง	 เพื่อยืนยัน 

ผลส�ำรวจฯ	 และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อควำมพึงพอใจและผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กรซ่ึงจำก 

กำรวิเครำะห์ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ	 ควำมอยู่ดีมีสุข	 และ 

ควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อ	 PEA	 พบว่ำ	 ในภำพรวมและ 

แยกรำยปัจจัยอยู่ในระดับสูง	 ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับปี	 2560	 

ควำมพงึพอใจและควำมผูกพนัของบคุลำกรท่ีมต่ีอองค์กรมค่ีำเฉลีย่ 

เพิ่มสูงขึ้นทุกด้ำน	แสดงรำยละเอียดดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจ 4.39 4.44 4.28 4.38 4.42

	 1.1	 ควำมพึงพอใจในงำน	(Job	Satisfaction)	 4.28	 4.34	 4.17	 4.25	 4.31

	 1.2	 ควำมพึงพอใจในองค์กร	(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	 ควำมอยู่ดีมีสุข	(Well-being)	 4.43	 4.44	 4.34	 4.41	 4.44

	 2.2	 ควำมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	(Belonging)	 4.52	 4.46	 4.40	 4.51	 4.49

	 2.3	 ควำมอยำกทุ่มเท	กำย	ใจ	ในกำรท�ำงำน	(Doing	the	Best)	 4.54	 4.56	 4.42	 4.54	 4.55

 
ปัจจัย

 พนักงาน ลูกจ้าง  บุคลากรภาพรวม (เฉลี่ย)

  (ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

 การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ของพนักงาน	[103-2]	 
[103-3]

	 PEA	 ก�ำหนดยุทธศำสตร์และแผนแม่บทงำนทรัพยำกร

บุคคล	ปี	พ.ศ.	2553	-	2563	(ทบทวนครั้งที่	6	พ.ศ.	2559)	เพื่อ

ขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนและพัฒนำบุคลำกรให้เป็น	“ทุนมนุษย์”	

ที่สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

ให้กับองค์กร	 โดยได้พิจำรณำปัจจัยน�ำเข้ำด้ำนยุทธศำสตร์และ 

แผนแม่บทกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษย์	และยดึกำรพฒันำบคุลำกร

ตำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกร	 (HRD	 Blueprint)	 เป็นกรอบใน 

กำรจดัท�ำกจิกรรมในกำรพฒันำ	โดยแบ่งกำรพฒันำออกเป็น	5	มติ	ิ 

(5	 Ps)	 ประกอบด้วย	 (1)	 Professional	 Development	

(Technical	 Competency):	 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเป็น 

มืออำชีพ	 (2)	 People	 Management	 (Leadership	 &	

Management	 Competency):	 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มี

ภำวะผู้น�ำ	 และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร	 (3)	 Potential	

Enhancement	 (Career	 Development–Succession	 Plan-

Talent	 Management):	 กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

	(4)	Passion	Driven	(Quality	of	Work	Life):	กำรพฒันำบคุลำกร

ให้มีควำมสมดุลทั้ง	กำย	จิต	วิญญำณ	และ	(5)	Planet	Concern	

(CSR	และ	CG):	กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และมีธรรมำภิบำล	 ซึ่งกำรพัฒนำจะครอบคลุมบุคลำกรทุกคน 

ในองค์กร	 อีกทั้งยังปรับแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรมุ ่งเน้น 

กำรพฒันำพนกังำนให้อยูใ่นภำวะทีพ่ร้อมรองรบักำรปรบัเปลีย่นองค์กร 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Transformation)	และกำรแข่งขัน 

ในด้ำนนวัตกรรมที่เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 รวมทั้งตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น	 และมี 

กำรสรปุขดีควำมสำมำรถและสมรรถนะทีจ่�ำเป็นส�ำหรับหน่วยงำน 

ที่ผ่ำนกำรทบทวนเพื่อก�ำหนดรูปแบบสมรรถนะ	 (Competency	

Model)	 ที่เหมำะสมให้พนักงำนแต่ละสำยงำน	 มีกำรวิเครำะห์

และทบทวนหลักสูตรฝึกอบรม	 ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของ

พนักงำนตำม	 Competency	Model	 ที่ผ่ำนกำรทบทวน	 และ

ด�ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรมำตรฐำน	 รวมถึงพิจำรณำปัจจัย 

น�ำเข้ำด้ำนยุทธศำสตร์	 แผนแม่บทกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย	์ 

น�ำมำจัดท�ำระบบพัฒนำบุคลำกรเพื่อก�ำหนดมำตรฐำนหลักสูตร

กำรเรียนรู้	 รวมถึงกำรส�ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรม	 ตลอดจน 

กำรสื่อสำร	 ประชำสัมพันธ์	 ให้ทุกหน่วยงำนของ	 PEA	 รับทรำบ 

น�ำไปด�ำเนินกำร	 และก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และ

กำรพฒันำ	พร้อมทัง้ให้มกีำรทบทวนแผนพฒันำบคุลำกรรำยบคุคล	
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(Individual	Development	Plan:	IDP)	ของพนกังำนทกุสำยงำน

ตำมสมรรถนะ	 ตำมระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรของ	

PEA	 ที่ผ่ำนกำรทบทวน	 โดยเป็นกำรพัฒนำภำยใต้ควำมเห็นชอบ

จำกผู้บังคับบัญชำ	ซึ่งใช้ระบบ	IT	มำช่วยด�ำเนินกำร

	 นอกจำกนั้น	 ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ	 PEA	 ได้

ด�ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำร	 และยกระดับมำตรฐำนระบบ

กำรเรียนรู ้และกำรพัฒนำบุคลำกร	 โดยได้ออกแบบระบบ 

กำรเรยีนรู้และกำรพัฒนำบคุลำกรให้เหมำะสมสอดคล้องตำมปัจจัย 

น�ำเข้ำทั้งภำยในและภำยนอกตำมหลักสมรรถนะ	 (Develop	

Competency-Based	 HRD)	 โดยก�ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับ	 

จดัท�ำแผนพฒันำบุคลำกรรำยบคุคล	(IDP)	ประกอบด้วย	สมรรถนะ

หลัก	 (Core	 Competency	 :	 CC)	 สมรรถนะทำงกำรบริหำร	

(Managerial	 Competency	 :	 MC)	 และสมรรถนะประจ�ำ

ต�ำแหน่งงำน	 (Functional	Competency	 :	 FC)	 ซึ่งผลที่ได้จำก

กำรประเมินจะน�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำพนักงำนแต่ละคน

ให้มีควำมรู้	 ทักษะและพฤติกรรมตำมสมรรถนะท่ีก�ำหนด	 เพื่อ

ยกระดับควำมสำมำรถของพนักงำนและองค์กรให้มีควำมพร้อม

ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	 และมีแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ	 

IT	 มำช่วยด�ำเนินกำร	 โดยเช่ือมโยงกับกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 

รำยบุคคลรูปแบบ	 70:20:10	 (Learning	 Model70:20:10)	 

และด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำน	 ISO10015	 ซึ่งเป็นมำตรฐำน 

กำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร	

กิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับแบบแผนกำรพัฒนำ

บุคลำกร	 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนรู ้

และกำรพัฒนำทั้งเรื่องที่ก�ำหนดโดยบุคลำกรผู้บังคับบัญชำ	 และ

ผู ้น�ำระดับสูง	 ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร	 ควำมท้ำทำย 

เชิงยุทธศำสตร์	 และกำรบรรลุผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรของ

องค์กร	ทัง้ในระยะส้ันและระยะยำว	กำรปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิกำร 

องค ์กร	 กำรเปลี่ยนแปลงด ้ำนเทคโนโลยี 	 และนวัตกรรม	 

จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	 กำรมุ่งเน้น 

ลูกค้ำ	 กำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่ลำออกหรือเกษียณอำยุ	 

กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ควำมรู้และทักษะใหม่ในกำรปฏิบัติงำน	 

และกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ขององค์กร	 โดยมีฝ่ำยพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล	 เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบกำรวิเครำะห์	 

จัดท�ำแผนปฏิบัติ	 และด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำและ 

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ระบบการบริหารสมรรถนะ

การติดตามและประเมินผล

ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำรำยบุคคล
โดยผู้บังคับบัญชำขั้นต้น

เป็นผู้ติดตำมและประเมินผลและ
รำยงำนผู้บังคับบัญชำล�ำดับถัดไป

การพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล

พนักงำนพัฒนำตนเอง
ตำมแผน

การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล

ผู้บังคับบัญชำขั้นต้นและพนักงำนหำรือ
ร่วมกันและสรุปกำรพัฒนำตำม

แผนงำน

การจัดท�าสมรรถนะ

ควำมสำมำรถหลัก
ควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร

ควำมสำมำรถประจ�ำต�ำแหน่งงำน

การประเมินสมรรถนะ

ควำมสำมำรถหลัก
ควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร

ควำมสำมำรถประจ�ำต�ำแหน่งงำน

การจัดท�าแนวทางพัฒนา 
รายบุคลากร

Training	Roadmap,	
หลักสูตรฝึกอบรมและ

กำรพัฒนำตำมรูปแบบ	70:20:10



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561100

	 PEA	มกีำรทบทวนกระบวนกำร	หลักเกณฑ์ในกำรด�ำเนนิกำร 

ประเมิน	 ตลอดจนก�ำหนดตัววัดประสิทธิภำพเพื่อเป็นแนวทำง 

กำรประเมินประสิทธิผลของระบบกำรเรียนรู ้และกำรพัฒนำ 

โดยในปี	2561	PEA	ได้แยกตำมกลุ่มพนักงำนเป็น	5	กลุ่ม	 ได้แก่	

1)	กลุม่ผูบ้รหิำรระดบัสงู	(Executive)	2)	กลุม่ผูบ้รหิำรระดบักลำง	

(Middle	Management)	3)	กลุ่มผู้บริหำรระดับต้น	 (First	Line	

Management)	 4)	 กลุ่มพนักงำนปฏิบัติกำร	 1	 (Operation	 1) 

และ	 5)	 กลุ่มปฏิบัติกำร	 2	 (Operation	 2)	 โดยแบ่ง	 หลักสูตร 

กำรประเมินตำมหลักกำรที่แตกต่ำงกัน	ได้แก่

 1. การประเมินผลการพัฒนาและการเรียนรู้ภาพรวม

ของหน่วยงาน	 ซึ่งเป็นกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพ 

กำรพฒันำและระบบกำรเรยีนรูที้ส่อดคล้องกับแผนกำรพฒันำบคุลำกร 

กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

ทำงตรงที่ก�ำหนดตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ�ำปี	 ตำมแนวทำง	

Kirk	Patrick	ที่ได้รับกำรยอมรับ	แบ่งเป็น	4	ขั้น	ได้แก่	

	 	 1)	 	กำรประเมินปฏิกิ ริยำตอบสนอง	 (Reaction	

Evaluation)	

	 	 2)	 กำรประเมินกำรเรียนรู้		(Learning	Evaluation)	

	 	 3)	 	กำรประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังกำรอบรม	

(Behavior	Evaluation)	

	 	 4)	 	กำรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	 (Results	

Evaluation)

 2. การประเมินด้วยกิจกรรม	 (Activity	 Based)	 เป็น 

กำรก�ำหนดกิจกรรมประเมินศักยภำพของบุคลำกร	 เพื่อวัด 

ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรท�ำงำนโดยประเมินผ่ำนกิจกรรมที่ 

ก�ำหนดขึ้น	ประกอบด้วย

	 	 1)	 	กิจกรรมกำรแข ่งขัน	 เช ่น	 กำรแข ่งขันทักษะ 

กำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี

	 	 2)	 	กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพ	 เช่น	 กำรประกวด 

พนักงำนดีเด่น	กำรไฟฟ้ำดีเด่น	สำยงำนดีเด่น	

	 	 3)	 	กิจกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำรและนวัตกรรม	 เช่น 

กำรน�ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรในงำนประชมุวชิำกำร 

และกำรจัดแสดงนวัตกรรม	 งำน	 PEACON	 and	

Innovation

 3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู ้ 

และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรประเมินกำรฝึก 

อบรมรำยบุคคล	 ผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมรำยหลักสูตร	 และ 

ผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมตำมระดับของแนวทำงกำรประเมิน

Education
เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Exchange and Shairing
เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

On thejob training and
Experiential Learning

เรียนรู้ผ่านการปฎิบัติและ
เรียนรู้จากประสบการณ์

10%
20%

70%

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบ 70:20:10



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 101

	 นอกจำกกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้ 

กับพนักงำนแล้ว	 PEA	 ยังมีกำรประเมินผลพนักงำนเพื่อให้ทั้ง 

ผู้บังคับบัญชำและผู้รับกำรประเมินทรำบผลกำรปฏิบัติงำน	 และ

สำมำรถใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญประกอบกำรพิจำรณำด้ำนอื่น	 ๆ	 เช่น	

กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำน/วิธีกำรท�ำงำน	 หรือเครื่องมือ 

ที่ช ่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน	 กำรให้รำงวัล	 หรือกำรให้ 

ผลตอบแทนที่เหมำะสม	นอกจำกนี้ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน

ยงัชีใ้ห้เหน็ถงึช่องว่ำงระหว่ำงเป้ำหมำยทีต้ั่งไว้กบัผลกำรปฏบิตังิำน 

จริงที่เกิดขึ้น	 ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญในกำรหำสำเหตุท่ีอำจมำจำก 

ทัง้ระดบับคุคล	เช่น	สมรรถนะและควำมรูใ้นงำน	หรอืระดับองค์กร	

เช่น	กระบวนกำรท�ำงำน	หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกำรท�ำงำน	

เป็นต้น	 ซึ่งในปี	 2561	 มีจ�ำนวนพนักงำนท่ีได้รับกำรประเมิน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	100	ของพนักงำนทั้งหมด	[404-3]

 ภาระผูกพันผลประโยชน ์พนักงานและการเตรียม 
ความพร้อมสู่วัยเกษียณ	[201-3]	[404-2]

	 PEA	 ด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรอย่ำง

เป็นองค์รวมก่อนกำรเกษียณอำยุ	 ทั้งร่ำงกำย	 จิตใจ	 และสังคม 

อย่ำงมคีณุภำพ	ผลประโยชน์ต่ำง	ๆ 	ทีบ่คุลำกรได้รบัหลงัเกษยีณอำย	ุ 

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติ

แรงงำนวิสำหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2543	 เช่น	 เงินชดเชยเกษียณอำยุ	

เงินชดเชยวันลำพักผ่อน	 ของท่ีระลึกเม่ือครบเกษียณอำยุ	 และ 

วันลำพักผ่อนเมื่อครบเกษียณอำยุ	 เป ็นต้น	 โดย	 PEA	 ได ้ 

จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	

(กสช.กฟภ.)	 ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 

พ.ศ.	 2530	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลำคม	 2539	 เพื่อเป็นสวัสดิกำรให้

แก่พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ	 โดยพนักงำนท่ีเป็นสมำชิกจะเลือก 

จ่ำยเงนิสะสมเข้ำกองทนุได้ในอตัรำร้อยละ	3-15	ของเงนิเดอืน	และ	

PEA	จะจ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อยละ	9-11	ของเงินเดือนสมำชิก

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 โดยสรุปยอดเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	มมีลูค่ำทรพัย์สนิสทุธ	ิ(NAV)	36,288.12	

ล้ำนบำท	 และในปี	 2561	 ได้จ่ำยเงินให้แก่พนักงำนที่เกษียณอำยุ

จ�ำนวน	 1,094	 คน	 เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิน	 4,154.23	 ล้ำนบำท	 

เพื่อพนักงำนที่เกษียณอำยุจะได้น�ำเงินดังกล่ำวไปใช้ในกำรด�ำรง

ชีวิตหลังเกษียณต่อไป	

	 นอกจำกนี้ยังด�ำเนินแผนงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรทักษะและ

กำรเรยีนรูต้ลอดชีวติ	และมีกำรรณรงค์ส่งเสรมิกำรบรหิำรกำรออม

และกำรลงทุน	เพื่อชีวิตที่สุขสบำยในวัยเกษียณ	ซึ่งคณะกรรมกำร

กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 (กทช.กฟภ.)	 ได้

ร่วมกับกองจัดกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในกำรรณรงค์ส่งเสริม 

กำรบรหิำรเงนิของสมำชกิผ่ำนกำรออมกำรลงทนุ	และให้สมำชกิได้รบั 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรออมเงินไว้ในระบบกองทุนส�ำรอง

เล้ียงชีพ	 รวมถึงแนวทำงกำรเลือกรูปแบบกำรลงทุนที่เหมำะสม 

กับตนเอง	 เพื่อให้สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดี	 มีเงินเพียงพอใน 

กำรใช้จ่ำยในวัยเกษียณ	ในปี	2561	PEA	มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก ่

สมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพทั่วประเทศ	 ในพื้นที่ของส�ำนักงำน 

ส่วนภูมิภำคทั้ง	12	เขตและส�ำนักงำนใหญ่	มีสมำชิกกองทุนส�ำรอง 

เลี้ยงชีพ	 เข้ำรับกำรอบรม	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 6,128	 คน	 แบ่งเป็น 

ในพื้นท่ีส่วนภูมิภำค	 5,465	 คน	 และส�ำนักงำนใหญ่	 663	 คน	 

ผ่ำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 โครงกำรอบรมเครือข่ำยผู้ประสำนงำน	

กสช.กฟภ.	 (สมำชิกกองทุนร่วมโครงกำรฯ	 มีทั้งหมด	 692	 คน)	

โครงกำรอบรมผู้เกษียณอำยุในปี	 2560-2564	 (สมำชิกกองทุน

ร่วมโครงกำรฯ	 มีทั้งหมด	 1,302	 คน)	 โครงกำรพบปะชี้แจง 

ให้ควำมรู้สมำชิก	 กสช.กฟภ.	 (สมำชิกกองทุนร่วมโครงกำรฯ	 

มทีัง้หมด	1,738	คน)	โครงกำรอบรมให้ควำมรูพ้นกังำนทีม่อีำยงุำน 

ไม่เกิน	6	ปี	(สมำชิกกองทุนร่วมโครงกำรฯ	มีทั้งหมด	2,396	คน)	 

เป็นต้น	 PEA	 ยังมีกำรปฏิบัติงำนเชิงรุกเพื่อขยำยช่องทำงใน 

กำรเข้ำถงึข้อมลูทีส่�ำคญัให้กับสมำชกิ	โดยมกีำรแต่งตัง้ผูป้ระสำนงำน 

กสช.กฟภ.	 และสร้ำงเครือข ่ำยผู ้ประสำนงำน	 กสช.กฟภ.	 

ทั่วประเทศ	 รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นช่องทำง 

กำรสื่อสำร	 เช่น	 Application	 PEAFUND,	 Website	 หรือ	

Facebook	 และส่งเสริมบุคลำกรของหน่วยงำนกองทุนส�ำรอง 

เลีย้งชพีให้เข้ำรบักำรอบรมเพิม่ศักยภำพเกีย่วกบักำรเงนิ	กำรลงทนุ	 

กำรประชำสัมพันธ์	 และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เพื่อให้สำมำรถ

ด�ำเนินกำรรณรงค ์และเผยแพร ่ควำมรู ้ ได ้อย ่ำงท่ัวถึงและ 

มีประสิทธิภำพ
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 การมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสังคม	[413-1]

	 กำรให ้บริกำรจ�ำหน ่ำยไฟฟ้ำท้ังในด ้ำนกำรก ่อสร ้ำง
ระบบไฟฟ้ำเพื่อขยำยโครงข่ำยและปรับปรุงประสิทธิภำพให้ 
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู ้ใช้ไฟฟ้ำ	 จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะ
ต้องด�ำเนินกำรอยู่บนพื้นฐำนของควำมปลอดภัย	 และค�ำนึงถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน	 สังคมโดยรอบที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มี
กำรด�ำเนินกำร	 ดังนั้น	 PEA	 จึงใส่ใจในทุกขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
ตั้งแต่	กำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟำ้และโครงข่ำยระบบไฟฟ้ำ	กำรบ�ำรุง
รักษำหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ	 ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้ควำมส�ำคัญกับ
พนักงำนของ	 PEA	 ที่ปฏิบัติงำนเท่ำนั้น	 แต่ยังรวมไปถึงกำรสร้ำง
ควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ไฟฟ้ำให้กับชุมชน	 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดอันตรำย
ที่อำจเกิดขึ้นกับคนในชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่ด�ำเนินงำน	[103-1]
	 PEA	ให้ควำมส�ำคญักบักำรมส่ีวนร่วมกบัชุมชนและสงัคม	โดย
ก�ำหนดให้มีกิจกรรมกำรสำนสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่ระบบส่ง 
และจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 เพื่อรับฟังปัญหำ	 ควำมกังวล	 ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนผลกระทบท่ีชุมชนได้รับในเขตพื้นท่ีกำรด�ำเนินงำน 
ขององค์กร	ซึ่งช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลหรือเสียงสะท้อนที่ส�ำคัญ
ในกำรวิเครำะห์และประเมินผลกระทบด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม	
รวมถึงกำรติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้น	 เช่น	 อันตรำย 
จำกหม้อแปลงไฟฟ้ำที่ติดตั้งในชุมชน	 อันตรำยจำกต้นไม้สูงที่มี 
กิง่ไม้พำดสำยไฟฟ้ำ	กำรปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำแรงสงูผ่ำนทีอ่ยู่อำศยั	
อนัตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรัว่ในพืน้ท่ีเกดิเหตอุทุกภยั	ควำมผดิพลำด 
จำกกำรจดหน่วยค่ำไฟฟ้ำ	 และกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ในเรื่อง 
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ไฟฟำ้	เป็นต้น	นอกจำกนั้นยังใช้กิจกรรม
สำนสมัพนัธ์เป็นช่องทำงในกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรใช้ไฟฟ้ำ	และ
ท�ำควำมเข้ำใจถึงกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 ทั้งนี้	 PEA	 ก�ำหนด 
ให้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมยั	และสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนด�ำเนินกำรตรวจสอบ	 ติดตำม	 ปรับปรุง	 แก้ไข 
กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 และรับมือกับปัญหำ	 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจำกภัยพิบัติ	 รวมถึงเฝ้ำระวังปัญหำ 
อืน่	ๆ 	ทีอ่ำจก่อให้เกดิอนัตรำยเนือ่งจำกไฟฟ้ำต่อชมุชนอย่ำงใกล้ชดิ	 
ครอบคลมุถึงโครงกำรต่ำง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับควำมปลอดภยัทัง้ภำยใน 
และภำยนอกองค ์กร	 เพื่อลดควำมเสี่ยงและควำมสูญเสีย 
ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยท่ีสุด	 และยกระดับควำมปลอดภัย 
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำในชุมชน	 ตลอดจนบุคลำกรขององค์กร	 โดยใน 
ปี	 2561	 PEA	 ได้มีกำรสำนสัมพันธ์กับชุมชน	 จ�ำนวนท้ังสิ้น	 89	 
ชุมชน	ทั่วประเทศ	ผ่ำนโครงกำรที่ส�ำคัญ	ดังนี้	[103-2]	[103-3]

 โครงการชุมชนปลอดภัยใช ้ไฟ PEA 	 โดยเผยแพร ่
ควำมรู ้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำสู ่สำธำรณะให้แก่ 
หน่วยงำนภำครัฐ	 เอกชน	 สถำบันกำรศึกษำ	 ผู ้น�ำชุมชน	 
และกำรให้ควำมรู ้แก่นักศึกษำสำขำวิชำไฟฟ้ำก�ำลัง	 ในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 
(ปวส.)	 ในกำรตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้ำในชุมชนให้มี 
ควำมปลอดภัยในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของ	 PEA	 ทั่วประเทศ 
ลดควำมเ ส่ียงจำกกำรสูญเสียต ่อชีวิตและทรัพย ์ สินจำก 
กำรใช้ไฟฟ้ำผิดวิธี	 ซ่ึง	 PEA	 ได้จัดท�ำโครงกำรน้ีขึ้นครั้งแรก 
เมื่อปี	 2556	และได้ด�ำเนินโครงกำรฯ	มำอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	 
โดย	PEA	จะคดัเลอืกชมุชนจำกพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัพิบตัทิำงธรรมชำติ	
โดยพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญจำกควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบ	หรอืพืน้ทีท่ีป่รำกฏเหตกุำรณ์น�ำ้ท่วมซ�ำ้บ่อยครัง้	 
ในเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบของ	PEA	ทั้ง	12	เขต	เขตละ	1	ชุมชน	
ได้แก่	
(1)	 PEA	เขต	1	(ภำคเหนือ)	จ.เชียงใหม่	
(2)	 PEA	เขต	2	(ภำคเหนือ)	จ.พิษณุโลก	
(3)	 PEA	เขต	3	(ภำคเหนือ)	จ.ลพบุรี	
(4)	 PEA	เขต	1	(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)	จ.อุดรธำนี	
(5)	 PEA	เขต	2	(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)	จ.อุบลรำชธำนี
(6)	 PEA	เขต	3	(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)	จ.นครรำชสีมำ	
(7)	 PEA	เขต	1	(ภำคกลำง)	จ.พระนครศรีอยุธยำ	
(8)	 PEA	เขต	2	(ภำคกลำง)	จ.ชลบุร	ี
(9)	 PEA	เขต	3	(ภำคกลำง)	จ.นครปฐม	

	 	 	 	(10)	 PEA เขต 1 (ภำคใต้) จ.เพชรบุรี 	
	 	 	 	 	(11)	 PEA เขต 2 (ภำคใต้) จ.นครศรีธรรมรำช 	

(12)	 PEA	เขต	3	(ภำคใต้)	จ.ยะลำ	
	 ( คิด เป ็นร ้อยละ	 0 .67	 ของหน ่วยกำรด� ำ เนินงำน
ทั้งหมดขององค์กรที่ด�ำเนินกิจกรรม/โครงกำรสำนสัมพันธ์
กับชุมชน	 ซ่ึงเพิ่มขึ้นร ้อยละ	 0.39	 เม่ือเทียบกับปี	 2560)	 
ในป ี	 2561	 PEA	 ได ้จัดสรรงบประมำณโครงกำรจ�ำนวน	 
5,260,800	 บำท	 มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	 
600	คน	จำก	15	สถำบัน	สถำบันละ	40	คน	อำจำรย์จำกสถำบัน 
กำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 360	 คน	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	 
จ�ำนวน	 600	 คน	 พร้อมตั้งจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงชุมชน
ต้นแบบด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด	 ปลอดภัย	 ถูกวิธี	 และ 
กำรปฐมพยำบำลเพ่ือให้เป ็นแห่งศึกษำดูงำน	 แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่ำงชุมชน	 จ�ำนวน	 12	 แห่ง	 จำกผลกำรด�ำเนินกำร 
ท�ำให ้สำมำรถตรวจสอบระบบไฟฟ ้ำชุมชนจ�ำนวนทั้ งสิ้น	 
5,828	ครัวเรือน	สำมำรถแสดงรำยละเอียด	ดังนี้
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ตารางแสดงนักศึกษาและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 

หมายเหต	ุ *		โครงกำรชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ	 PEA	 ก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร	 3	 ปี	 (ปี	 2557-2559)	 โดยก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรกับสถำนศึกษำ 
จ�ำนวน	 900	 แห่ง	 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้ำในชุมชนจ�ำนวนทั้งสิ้น	 900,000	 ครัวเรือน	 แต่เมื่อโครงกำรสิ้นสุดลงเม่ือปี	 2559	 
PEA	 เล็งเห็นว่ำเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์	 จึงได้ให้ด�ำเนินกำรต่อเนื่อง	 แต่เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนเปลี่ยนไป	 โดยระบุพื้นที่ที่มีควำมจ�ำเป็น 
เร่งด่วนก่อน	จึงท�ำให้สถิติตั้งแต่ในปี	2560	มีจ�ำนวนลดลง	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ

 การเข้าร่วมโครงการ 2557 2558 2559 2560* 2561*

จ�ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร	(แห่ง)	 308	 308	 308	 15	 15

จ�ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร	(คน)	 7,725	 7,765	 7,700	 600	 600

จ�ำนวนครัวเรือนที่ด�ำเนินกำรตรวจสอบ	(ครัวเรือน)	 309,000	 309,750	 312,150	 17,935	 5,828

 โครงการสนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 74 ชุมชน 

โดยคัดเลือกชุมชนที่อยู ่ ในพื้นท่ีควำมรับผิดชอบของ	 PEA	 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดภัยพิบัติ	 หรือเกิดภัยพิบัติ 

บ่อยครั้ง	เช่น	อัคคีภัย	และอุทกภัย	เป็นต้น	รวมทั้งสิ้น	74	ชุมชน

ทั่วประเทศ	 และได้จัดสรรงบประมำณชุมชนละ	 150,000	 บำท	

เพือ่จัดกจิกรรมอบรมให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยดั

และปลอดภยั	พร้อมทัง้กำรให้บรกิำรด้ำนไฟฟ้ำ	และกำรตรวจสอบ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน	 อำทิ	 อุปกรณ์ตัดตอน	 อุปกรณ์ป้องกัน	

หลอดไฟฟ้ำ	สำยไฟฟ้ำ	เต้ำรับสวิตช์ไฟฟ้ำ	และระบบกำรต่อลงดิน	 

จำกเจ้ำหน้ำที่ที่ช�ำนำญกำรเพื่อให้ผู ้ใช้ไฟฟ้ำในชุมชนมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น

	 นอกจำกนี้	 PEA	 ยังก�ำหนดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อมูล

ข่ำวสำรหรือกำรสอบถำมขอค�ำปรึกษำต่ำง	 ๆ	 ผ่ำนช่องทำง 

กำรติดต่อ	 เช่น	 สำยด่วน	 1129	 PEA	 Call	 Center	 Facebook	

PEA	Mobile	 Application	 และ	Website	 เป็นต้น	 และยังได้

จัดท�ำส่ือโฆษณำทำงวิทยุ	 โทรทัศน์	 เพื่อกำรประชำสัมพันธ์เรื่อง 

ควำมปลอดภยั	เช่น	กำรก่อสร้ำง	กำรตดักิง่ไม้	กำรตดิตัง้สำยสือ่สำร

หรือป้ำยโฆษณำภำยนอกอำคำรที่ใกล้เสำไฟฟ้ำแรงสูง	 เป็นต้น	 

ซึ่ งกิจกรรมเหล ่ำนี้มักมี โอกำสเกิดอุบัติ เหตุบ ่อยครั้ งจำก 

กำรปฏิบัติงำน	 โดยประชำชนสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอรับ

ควำมรูห้รอืสอบถำมเรือ่งกำรใช้ไฟฟ้ำทีถ่กูต้องและป้องกนัอนัตรำย

ที่เกิดจำกกำรใช้ไฟฟ้ำผิดวิธี	 รวมถึงให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำด�ำเนินกำรติด

ฉนวนครอบสำยไฟฟ้ำเพือ่ควำมปลอดภยัก่อนด�ำเนนิกจิกรรมต่ำง	ๆ 	

ติดต่อ	1129	PEA	Call	Center	

ตลอด	24	ชั่วโมง	

หรือ	PEA	ส�ำนักงำนเขต

เจ้ำหน้ำที่เข้ำพื้นที่

ด�ำเนินกำรตัดกิ่งไม้

กำรปฏิบัติงำนใกล้ระบบไฟฟ้ำแรงสูง	 

เจ้ำหน้ำที่จะน�ำฉนวนครอบสำยไฟฟ้ำ	 

(Conductor	Cover)	 

เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้ำ

ขั้นตอนการด�าเนินการในการเข้าพื้นที่ของ PEA



สร้างธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืน

เพราะธุรกิจพลังงานต้องตอบโจทย์อนาคต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมลดค่าใช้จ่าย

ลดระยะเวลาทุกฝ่ายในเชิงธุรกิจ 

รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชน 

ก้าวต่อไปของ PEA จึงเป็นการสร้างนวัตกรรม

เพื่อสร้างความมั่นคง และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน

Digital 
Business
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	 PEA	ให้ควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรจัดกำรเรือ่งผลกระทบด้ำน

สิ่งแวดล้อม	 ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนกำรในระยะก่อนก่อสร้ำง	

ระยะก่อสร้ำง	และระยะหลังก่อสร้ำง	เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงระบบ

ไฟฟ้ำเป็นโครงกำรที่ต้องใช้งบประมำณจ�ำนวนมำก	 และอำจ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 

จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ผลกระทบ

ทัง้เชงิบวกและเชงิลบอย่ำงรอบคอบเพือ่ป้องกนั	และลดผลกระทบ 

ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม	 ดังนั้น	 PEA	 

จึงได้ปฏิบัติงำนตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย	 และแนวปฏิบัติตำม 

หลักวิศวกรรมและควำมปลอดภัยในกำรออกแบบสถำนี	ระบบส่ง

และระบบจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศและระดับสำกลอย่ำงเคร่งครัด	 

เช่น	พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำติ	 

พ.ศ.	 2535	 	 มำตรฐำนวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย	 (วสท.)	

มำตรฐำนของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน

สำขำอิเล็กทรอนิกส์	 (International	 Electro	 technical	

Commission:	 IEC)	 และสถำบันวิชำชีพวิศวกรไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์	 (Institute	 of	 Electrical	 and	 Electronics	

Engineers:	IEEE)	เป็นต้น	[103-1]

 การก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่ค�านึงถึงผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม
 

	 ก่อนเริ่มโครงกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ	PEA	ได้ท�ำกำรศึกษำ 

ควำมเป็นไปได้ในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ของโครงกำร	 (Feasibility	 

Study:	 FS)	 เช ่น	 ด้ำนเทคนิค	 ด้ำนกำรลงทุน	 ด้ำนสังคม 

และสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 และได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำรำยงำน 

ที่เหมำะสมกับโครงกำรแต่ละประเภท	อำทิ	

 รายงานการวิ เคราะห ์ผลกระทบด ้านส่ิงแวดล ้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA)	ส�ำหรบัโครงกำร

ปักเสำพำดสำยผ่ำนพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้น	1	และโครงกำรปักเสำพำดสำย 

ผ่ำนพื้นที่ชุ ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญระดับนำนำชำติและระดับชำติ

ของประเทศไทย	 เพื่อคำดกำรณ์ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งใน 

ทำงบวกและทำงลบจำกกำรพัฒนำโครงกำรหรือกิจกำรที่ส�ำคัญ	

ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม	 

และใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำโครงกำร	

 รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมเบื้องต ้น ( Init ial 

Environmental Examination: IEE)	 ส�ำหรับโครงกำรปักเสำ 

พำดสำยผ่ำนป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม	 เพื่อตรวจสอบเบ้ืองต้นถึง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำกโครงกำรที่น�ำเสนอ	

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

(Environmental Health Impact Assessment: EHIA)  

ส�ำหรบัโครงกำรพฒันำระบบไฟฟ้ำในพืน้ทีเ่กำะต่ำงๆ	(เกำะขำมใหญ่	 

จ.ชลบุร	ีและเกำะจกิ	จ.จนัทบรุ)ี	ประเมินผลกระทบระดบัโครงกำร

ครอบคลุมกระบวนกำร	 วิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำยที่ใช้	 

เพื่อคำดกำรณ์ว่ำโครงกำรจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำวะ

สุขภำพของประชำชนอย่ำงไร	 เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำ

ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบและประกอบกำร

ตัดสินใจอนุมัติโครงกำร	

 การจัดรายการข้อมูลทางด้านส่ิงแวดล้อม (Check 

list)	 ส�ำหรับโครงกำรปักเสำพำดสำยตำมแนวถนนหลวงที่ตัด 

ผ่ำนป่ำอนุรักษ์เพ่ิมเติม	 เพ่ือประเมินควำมเส่ียงด้ำนผลกระทบที่

จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม	และสังคมโดยรอบ	ส่งผลให้	 PEA	สำมำรถ

วำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่วงหน้ำก่อนเร่ิมด�ำเนิน

โครงกำรก่อสร้ำง	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนไปยังส�ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรัพยำกร	 ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 ซึ่ง 

ท�ำหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ	 มำตรกำร	 เงื่อนไข	 ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	 

ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 และสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและคุณภำพชีวิตที่ดี	 

ซึ่งเป็นไปตำมแนวบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรธุรกิจ	

[103-2]	[103-3]

องค์กรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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แนวบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ

พยำกรณ์และวำงแผนระบบไฟฟ้ำ
(ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)

ขอควำมเห็นชอบ
จำกหน่วยงำนภำครัฐ

ติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
และจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR	After	Process)

ด�ำเนินโครงกำร

ศึกษำควำมเหมำะสม
(Feasibility	Study)
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แต่งตั้งผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรกรอบกำรด�ำเนินกำรแผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำ

กำรไฟฟ้ำเขต	(กฟข.)
ส�ำรวจประเมินกำรขยำย

เขตระบบไฟฟ้ำ

พิจำรณำควำมเหมำะสม
ทำงด้ำนเทคนิค

คณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ

กองโครงกำร	(กคก.)
ศึกษำควำมเหมำะสม
(Feasibility	Study)

แผนยุทธศำสตร์ชำติ	
พ.ศ.	2561-2580	และ	
แผนปฏิรูปประเทศ

กองแผนงำนระบบไฟฟ้ำ	
(กผฟ.)	พิจำรณำ

ควำมเหมำะสมทำง
ด้ำนเทคนิค

งำนปรับปรุง
และเสริมระบบไฟฟ้ำ	
(งำนนอกแผนพัฒนำ

ระบบไฟฟ้ำ)

เสนอควำมคิดเหน็จำก	สผ.

EIA IEE

ขอควำมเห็นชอบ	ครม.

ขอควำมเห็นชอบ	ครม.

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ	
และสังคมแห่งชำติ	

ฉบับที่	12

กองโครงกำร	(กคก.)
ศึกษำควำมเหมำะสม
เบื้องต้น	ก�ำหนดกรอบ

กำรด�ำเนนิงำน	ปรมิำณงำน 
และงบประมำณ

แผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำ
ของ	PEA

พ.ศ.	2561-2580

ขอควำมเห็นชอบ
กรอบกำรด�ำเนินงำน	
และงบประมำณจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	
(กระทรวงมหำดไทย	

สภำพัฒน์	
ส�ำนักกฎหมำย)

ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำร

แต่งตั้งทีมงำน

งำนจัดหำที่ดิน

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง

งำนออกแบบ

งำนก่อสร้ำง

มำตรกำร
ป้องกัน
แก้ไขและ

ลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งเวดล้อม

มำตรกำรป้องกันแก้ไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตำม	ประเมินผล	และจัดท�ำ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอ
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	
สังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม	(สผ.)

ติดตำม	ประเมินผล	และจัดท�ำ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

กองโครงกำร	(กคก.)	
ขออนุมัติงบประมำณ

รับฟังควำมคิดเห็น
(Public	Hearing)

คณะกรรมกำร
ผู้ช�ำนำญกำรฯ

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
เสนอ	ผส.

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งเวดล้อม 
(CSR	after	Process)

ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะหลังก่อสร้าง

	 ทั้ งนี้ ในกรณีที่ มีกำรขยำยและปรับปรุ งระบบไฟฟ ้ำ	
PEA	 จะมีกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
โดยรอบ	เพือ่แจ้งข้อมลูและควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนนิโครงกำร
เป็นประจ�ำผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรต้ังป้ำยชี้แจง
ระยะเวลำกำรขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำขนำดใหญ่เข้ำพื้นที่โครงกำร
ล่วงหน้ำตำมพื้นที่เส้นทำงกำรคมนำคม	 เพื่อลดปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด	 และในกรณีที่	 PEA	 เข้ำไปด�ำเนินกำรตัดแต่งต้นไม้ตำม
แนวระบบไฟฟ้ำในกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 เช่น	 แนวใต้ระบบสำยส่ง	
115	 กิโลโวลต์	 ระบบจ�ำหน่ำยแรงสูง	 และระบบจ�ำหน่ำยแรงต�่ำ

เป็นประจ�ำโดยรุกขกรภำยใต้โครงกำรหมอต้นไม้	 เป็นต้น	 เพื่อ 
ลดปัญหำกระแสไฟฟ้ำขัดข้องที่มีสำเหตุเกิดจำกต้นไม้	 ตลอดจน 
กำรประเมนิผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมอืน่	ๆ 	(เช่น	ด�ำเนนิกำรตรวจวดั 
คุณภำพอำกำศ	ปริมำณฝุ่นละออง	ระดับเสียง	ค่ำสนำมไฟฟ้ำและ 
สนำมแม่เหล็ก)	รวมทัง้กำรวดัค่ำมลพษิทำงน�ำ้	ตลอดจนกำกของเสยี 
ต่ำง	 ๆ	 ที่ เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนให้อยู ่ในเกณฑ์ที่กฎหมำย 
ก�ำหนดไว้	และยงัก�ำหนดให้มมีำตรกำรและแนวปฏบิติัในกำรรกัษำ
ควำมปลอดภัย	 โดยให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทุกโครงกำรที่มี 
กำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ	อำทิ

กระบวนการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างโครงการระบบไฟฟ้าของ PEA
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	 •	 	มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำทกุระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ

	 •	 	ข้อก�ำหนดกรมกำรบินพำณิชย์	 เพื่อกำรทำสีหรือติดตั้ง

อุปกรณ์เตือนแนวสำยไฟฟ้ำและสิ่งปลูกสร้ำง

	 •	 	ข้อก�ำหนดกรมทำงหลวง	 เพื่อกำรปักเสำพำดสำย 

กำรพิจำรณำระยะห่ำงทำงไฟฟ้ำกับผิวจรำจร	 รวมถึง 

กำรก่อสร้ำงระบบเคเบิลใต้ดิน

	 •	 	ข้อก�ำหนดค่ำระยะห่ำงระหว่ำงแนวสำยเคเบิลใต้ดิน

กับสำธำรณูปโภคอื่น	 ๆ	 เพ่ือก�ำหนดระยะห่ำงใน 

กำรออกแบบและก่อสร้ำงระบบเคเบิลใต้ดิน

	 •	 	ข้อก�ำหนดกรมเจ้ำท่ำ	 เพื่อกำรขออนุญำตวำงแนวสำย 

ติดตั้งทุ่นและป้ำยเตือน	ส�ำหรับระบบเคเบิลใต้น�้ำ

	 •	 	มำตรฐำนอุปกรณ์แจ้งเตือนในกำรปฏิบัติงำนบนถนน

หรือไหล่ทำง	 เพื่อแจ้งเตือนและป้องกันอันตรำยจำก 

ผู ้สัญจรผ่ำนเส้นทำงที่มีกำรซ่อมบ�ำรุง	 กำรส่ือสำร 

โดยใช้สัญลักษณ์จำกป้ำยเตือนตำมแบบมำตรฐำน	

เช่น	 ป้ำยเตือนอันตรำยจำกไฟฟ้ำแรงสูง	 ไฟฟ้ำแรงต�่ำ	 

ป้ำยระวังสำยไฟแรงสูง	เป็นต้น

	 จำกกำรตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี	 2561	

PEA	 ไม่พบข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมในข้ันตอนกำรก่อสร้ำง

ระบบไฟฟ้ำ	 โดยผลกำรตรวจสอบและติดตำมผลกระทบด้ำน 

สิ่งแวดล้อมอยู ่ในเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดทุกประเด็น	 (อำทิ	 

กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ	 ปริมำณฝุ่นละออง	 กำรตรวจสอบ

ระดับเสียง	 กำรตรวจวัดค่ำสนำมไฟฟ้ำและสนำมแม่เหล็ก	 มลพิษ

ทำงน�้ำ	 และกำกของเสีย)	 รวมถึงไม่พบโทษปรับทั้งที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงินจำกกำรละเมิดด้ำนสิ่งแวดล้อม	(Compliance	-	

Environmental)	[307-1]

ระวังไฟฟ้าแรงสูง
DANGER HIGH VOLTAGE

ระวังวัสดุตกจากด้านบน
BEWARE FALLING 

OBJECTS

ระวังประกายไฟ
DANGER SPARK

ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
AUTHORIZE PERSONNEL 

ONLY

ปลอดภัยไว้ก่อน
SAFETY FIRST

สวมรองเท้านิรภัย
WEAR SHOES

ต้องใช้เข็มขัดและเชือกนิรภัย
WEAR SAFETY HARNESS

สวมแว่นตานิรภัย
WEAR SAFETY GLASSES

สวมหมวกนิรภัย
WEAR HEAD PROTECTION
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 การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ในกระบวนการด�าเนินงาน

	 PEA	 เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อร่วมบรรเทำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่ำงรุนแรง 

ในปัจจุบัน	 ที่มีสำเหตุหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

แบบกะทันหัน	 ดังนั้น	 PEA	 จึงได้ก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริม 

และสนบัสนนุกำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	ผ่ำนกำรปรบัปรงุกระบวนกำร 

ด�ำเนนิงำนหลกัขององค์กรโดยเร่ิมจำกกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงพอเพยีง 

และมีประสิทธิภำพสูงสุด	 กำรด�ำเนินงำนตำมหลักกฎหมำย	 

ข้อปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด	 เช่น	 พระรำชบัญญัติ

กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน	 พ.ศ.	 2535	 แก้ไขเพิ่มเติม	 

พ.ศ. 	 2550	 พระรำชบัญญัติส ่ ง เสริมและรักษำคุณภำพ 

สิง่แวดล้อมแห่งชำต	ิพ.ศ.	2535	และเกณฑ์กำรประเมนิอำคำรเขยีว 

ตำมมำตรฐำน	LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmental	

Design)	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำง	 มำตรกำรเพื่อลด 

ผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมทีส่�ำคญัดงันี	้[103-1]	[103-2]	[102-11]

  - การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ 

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	[103-2]	[103-3]	

	 	 PEA	 ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรประหยัดพลังงำนของ

องค์กร	 และได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนดูแลรับผิดชอบกำรประหยัด

พลังงำนเพื่อก�ำหนดแผนงำน	 มำตรกำร	 และเป้ำหมำยลดกำรใช้

พลังงำนไฟฟ้ำและน�้ำมันเช้ือเพลิงอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมีเป้ำหมำย

ในกำรลดใช้พลังงำนลงร้อยละ	10	ต่อปี	 โดยในปี	2561	PEA	ได้

มีมำตรกำรในกำรอนุรักษ์พลังงำน	 และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม	 

ด้วยกำรปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ	 4	 แห่ง	 ได้แก	่ 

ส�ำนักงำน	 PEA	 เขต	 3	 จ.นครปฐม	 ส�ำนักงำน	 PEA	 จ.ชลบุรี	 

ส�ำนักงำน	 PEA	 จ.ปทุมธำนี 	 และส�ำนักงำน	 PEA	 สำขำ 

อ.หนองหญ ้ ำ ไซ 	 เพื่ อรองรับอำคำร เขี ยวที่ เป ็นมิตร กับ 

สิ่งแวดล้อม	 ตำมเกณฑ์กำรประเมินอำคำรเขียวตำมมำตรำฐำน 

LEED	 จำกสภำอำคำรเขียวแห่งสหรัฐอเมริกำ	 (U.S.	 Green	

Bui ld ing	 counci l : 	 USGBC)	 โดยเกณฑ ์ที่น� ำมำใช ้ ใน 

กำรประเมินอำคำรส�ำนักงำนของ	 PEA	 คือ	 เกณฑ์ส�ำหรับ

ประเมินกำรด�ำเนินงำนและบ�ำรุงรักษำอำคำรเก ่ำ	 (LEED	

for	 Existing	 Building	 Operations	 and	 Maintenances:	

LEED	 EBOM)	 ซึ่งจะประเมินในส่วนกำยภำพของอำคำร	 และ 

กำรบริหำรจัดกำรอำคำร	อำทิ	กำรติดตั้งระบบจ่ำยอำกำศบริสุทธิ์	

กำรจัดกำรพื้นที่ภำยนอกอำคำรและสนำมหญ้ำเพื่อลดมลพิษ 

ทำงอำกำศและเสียง	 กำรเปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นรุ่นประหยัดน�้ำ	 

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมำณขยะ	 กำรทำสีภำยนอก 

หลังคำด้วยสำรเคลือบผิวที่สะท้อนรังสีแสงอำทิตย์	 กำรจัดกำร 

และตรวจสอบประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำนในอำคำร	รวมทัง้กำรวดั 

ประสิทธิภำพของอำคำร	 (Performance	 Period)	 ในส่วนของ 

กำรใช้พลังงำน	 กำรใช้น�้ำ	 และกำรจัดกำรอำคำรด้ำนต่ำง	 ๆ	 

เพื่อส่งประเมินขั้นต้นให้แก่	 USGBC	 ผ่ำนระบบ	 LEED	Online	

ซึ่งในปี	 2561	 ส�ำนักงำน	 PEA	 เขต	 3	 จ.นครปฐม	 ได้รับ 

กำรรบัรองเป็นอำคำรเขยีวตำมมำตรฐำน	LEED	จำกสภำอำคำรเขียว 

แห่งสหรัฐอเมริกำ	 หรือ	 U.S.	 Green	 Building	 Council	

(USGBC)	 และ	 Green	 Business	 Certification,	 Inc.	 (GBCI)	 

ในระดับเงิน	(Silver)	ที่	56	คะแนน	

	 	 นอกจำกนั้น	 PEA	 ได้ประกำศนโยบำยส�ำนักงำนสีเขียว	 

ในปี	 2560	 และได้ขยำยผลกำรด�ำเนินโครงกำรส�ำนักงำนสีเขียว	

(Green	Office)	 ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร	 PEA	 ตำมมำตรฐำนของ

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง	พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำร

ด�ำเนินงำน	 Smart	 -	 Green	 Office	 เพื่อควบคุมและประเมิน 

กำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์	 โดยมีเป้ำหมำย	 คือ 

กำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	เชื้อเพลิง	และน�้ำ	กำรใช้ซ�้ำ	(Reuse) 

กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	 (Recycle)	 กำรลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ 

หรอืสำรเคมอีนัตรำยภำยในส�ำนกังำน	และกำรด�ำเนนิงำนด้ำนอ่ืน	ๆ  

อำทิ	 กำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ	 กำรบริโภค 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 กำรลดปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซ 

เรือนกระจก	 รวมทั้งกำรพิจำรณำจัดซ้ือวัสดุที่ได้รับกำรรับรองว่ำ 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 และในปี	 2561	 PEA	 ได้ยกระดับ 

ส�ำนักงำนให ้ เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล ้อมมำกยิ่ งขึ้น	 พร ้อมท้ัง 

ได้ขยำยผลกำรด�ำเนินงำนสู่ส�ำนักงำนท้องถิ่น	 เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำย 

กำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือกกระจก	 (Green	 House	 Gases:	

GHG)	 ในทุกภำคส่วน	 โดยได้ส่งส�ำนักงำนเข้ำร่วมโครงกำร 

ส�ำนกังำนสเีขยีว	(Green	Office)	จ�ำนวน	30	แห่ง	เพือ่ให้ส�ำนกังำน 

ของ	 PEA	 มีระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมที่ดีและสำมำรถ

ด�ำเนินโครงกำรได้อย่ำงยั่งยืน	 พร้อมทั้งได้จัดท�ำแนวปฏิบัติท่ีดี	 

(Best	 Practice)	 ของกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส�ำนักงำนสีเขียว	

รวมถึงมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้ตรวจประเมิน	 (Auditor)	

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 โดยคัดเลือกบุคลำกรจำกส�ำนักงำน 

ที่มีประสบกำรณ์และเคยเข้ำร ่วมโครงกำรฯ	 ในปีที่ผ ่ำนมำ	 

เพ่ือเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู ้/ให้ค�ำแนะน�ำ	 และเป็น 

ผู้ตรวจประเมินส�ำนักงำน	PEA	ก่อนที่จะเข้ำรับกำรตรวจประเมิน 

เพื่อรับรองตำมเกณฑ์ส�ำนักงำนสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อม	
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	 	 PEA	 ได้พัฒนำฐำนข้อมูลกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร

ด้วยระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัย	 อำทิ	 กำรจัดเก็บข้อมูลกำร

ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	 น�้ำประปำ	 น�้ำมันเชื้อเพลิง	 และกระดำษ	 

เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำค�ำนวณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	

(GHG)	 และวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 (Eco	

Efficiency)	 รวมถึงเป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำมำตรกำรกำรใช ้

พลังงำนและทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพต่อไป	 โดยในปี	 2561	 

PEA	 ได้ริเริ่มโครงกำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ซึ่งจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะที่	 1	 โดยพิจำรณำ

จำกกำรเตรียมควำมพร้อมกำรศึกษำและก�ำหนดแนวทำง 

ในกำรวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 

เพื่ อสะท ้อนไปสู ่ กำรพัฒนำอย ่ำงยั่ งยืน	 (Susta inable	

Development)	 ตำมมำตรฐำน	 ISO14045	 โดยมีปัจจัย 

ควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนด้ำนนิเวศเศรษฐกิจประกอบด้วย

หลักกำรส�ำคัญ	7	ประกำร	ได้แก่	ลดกำรใช้ทรัพยำกรหรือวัตถุดิบ

ในกำรผลิตและกำรบริกำร	 ลดกำรใช้พลังงำนในกำรผลิตและ 

กำรบริกำร	 ลดกำรระบำยสำรพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม	 เสริมสร้ำง

ศักยภำพกำรน�ำวัสดุกลับมำใช้ใหม่	 ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร

หมุนเวียน	 เพ่ิมอำยุของผลิตภัณฑ์	 และเพิ่มระดับกำรให้บริกำร

แก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้ำงธุรกิจบริกำร	 โดยครอบคลุมขอบเขต

กำรศึกษำและประเมินในขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ำ	 กำรจัดส่งไฟฟ้ำ	

และกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำของ	 PEA	 และได้ก�ำหนดแผนงำนรองรับ

ระยะเวลำ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2562-2564)	 เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของ	 

PEA	ในกำรประเมนิประสทิธภิำพเชงินเิวศเศรษฐกจิ	มกีำรปรบัปรงุ

ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืน

ขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การให้บริการไฟฟ้าของ PEA
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•  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) สายส่งแรงสูง 500kV,
230kV, 115kV (EGAT)

สายส่งแรงสูง 500kV,
115kV, 69kV (PEA)

สถานีไฟฟ้าย่อย

สถานีไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูง

สายส่งระบบจ�าหน่าย

หม้อแปลงระบบจ�าหน่าย

•  โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (VSPP)

โรงไฟฟ้า
PEA

Sola Solar Rooftop

$$$ $$$ $$$



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561112

	 	 PEA	 ท�ำกำรรวบรวมข้อมูลปีฐำน	 (Base	 Year)	 

เพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลกำรปรบัปรงุประสทิธิภำพเชิงนเิวศเศรษฐกจิ

ในกำรด�ำเนินกิจกำรของ	 PEA	 ทั้งนี้	 PEA	 ก�ำหนดปี	 2560	 

เป็นปีฐำน	 เนื่องจำกเป็นปีที่เริ่มมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได  ้

ครบถ้วนจำกภำคส่วนต่ำง	ๆ	ของ	PEA	โดยข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม

ที่เก็บรวบรวมประกอบด้วย

	 	 1.	 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในส�ำนักงำนทุกแห่งของ	 PEA	

ทั่วประเทศ

	 	 2.	 ปริมำณกำรใช้น�้ำประปำในส�ำนักงำนทุกแห่งของ	

PEA	ทั่วประเทศ

	 	 3.	 ปริมำณกำรใช้สำร	 SF
6
	 (Sulphur	 Hexafluoride)	

ในระบบสวิตช์เกียร์ของ	PEA

	 	 4.	 ปริมำณกำรใช้น�้ำมันหม้อแปลง

	 	 5.	 ปริมำณกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรและ 

กำรผลิตไฟฟ้ำ

	 	 6.	 ปริมำณกำรใช้กระดำษ	A4	และกระดำษควำมร้อน	

(Thermal	Paper)

	 	 7.	 ปริมำณวัสดุหรืออะไหล่ต่ำง	ๆ	ในกำรซ่อมแซมและ

บ�ำรุงรักษำสถำนีไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำ

	 	 8.	 ปริมำณกำรใช้สำรท�ำควำมเย็นในส�ำนักงำนทุกแห่ง

ของ	PEA	ทั่วประเทศ

	 	 	 กำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ 

ในกำรให้บริกำรไฟฟ้ำขององค์กร	 PEA	 ได้พิจำรณำก�ำหนดให้ใช ้

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 (Climate	 Change)	 ส�ำหรับ 

ตัวช้ีวัดด้ำนส่ิงแวดล้อม	 (Environmental	 Indicator)	 เน่ืองจำก

เป็นผลกระทบท่ีทั่วโลกและประเทศไทยให้ควำมส�ำคัญ	 และ 

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย	 ภำษี	 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย	 

(Earnings	 Before	 Interest	 Tax	 Depreciation	 and	

Amortization:	 EBITDA)	 ในหน่วยล้ำนบำท	 ส�ำหรับตัวชี้วัด 

ด้ำนเศรษฐกิจ	 (Economic	 Indicator)	 เนื่องจำกเป็นตัวชี้วัดที ่

บ่งชี้สมรรถนะในกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร	โดยค�ำนวณอ้ำงอิงจำก

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

for	Sustainable	Development	(WBCSD)

	 	 ทั้งน้ีจำกกำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ของปี	 2561	 พบว่ำ	 ค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 มีค่ำ

เท่ำกับ	 169,986	 บำท/ตันคำร์บอนคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	 

(EBITDA	 จ�ำนวน	 38,078.16	 ล้ำนบำท	 ปริมำณกำรปล่อย 

ก๊ำซเรอืนกระจก	ไม่รวมกำรสญูเสยีของไฟฟ้ำ	จ�ำนวน	224,007.62	

ตันคำร์บอนคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)	 หรือประเมินได้ว่ำ	 

กำรสร้ำง	EBITDA	จ�ำนวน	169,986	บำท	ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำน 

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	จ�ำนวน	1	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ

ซึ่งพิจำรณำเฉพำะปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำก

กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของ	 PEA	 (ไม่รวมภำระสิ่งแวดล้อมของ 

กำรผลิตไฟฟ้ำทีซ่ือ้จำก	PEA	และ	VSPP	และไม่รวมกำรสญูเสยีไฟฟ้ำ) 

อย่ำงไรก็ตำม	 หำกพิจำรณำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

จำกกำรด�ำเนินงำนของ	 PEA	 ต่อหน่วยไฟฟ้ำที่จ�ำหน่ำย	 (โดยไม่

รวมปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกหน่วยไฟฟ้ำที่สูญเสีย)	 

พบว่ำ	มค่ีำเท่ำกบั	1697.99	กโิลกรมัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	

ต่อไฟฟ้ำที่จ�ำหน่ำย	1	เมกะวัตต์ชั่วโมง

	 	 นอกจำกนี้	 PEA	 ยังได้ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินโครงกำร

เพื่อสนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กรตำมหลักกำรของ	 The	 Greenhouse	 Gas	

Protocol	 (2004)	 โดยแต่งตั้งคณะท�ำงำนติดตำมและรำยงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรสนับสนุนให้เกิดกำรลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเป็นรูปธรรม	 และมอบหมำยให้หน่วย

งำนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนกำรด�ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรลด 

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรในปี	2561	จ�ำนวนทัง้สิน้	

15	โครงกำร/กิจกรรม	ซึ่งมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

 ° การสนับสนุนให้เกดิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(ภายในองค์กร) 

	 	 •	 แผนงำนเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำระบบ

ปรับอำกำศ	

	 	 •	 โครงกำรจัดซื้อหลอดพลังงำน	 LED	 และอุปกรณ์

พร้อมติดตั้งในอำคำร	

	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 =	 มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการ	(Product	or	service	value)	 								

	 (Eco-Efficiency)	 	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	(Environmental	influence)
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	 	 •	 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงจักรดีเซล	

	 	 •	 กำรจัดประชุมด้วย	VDO	Conference

 ° การสนบัสนนุให้เกดิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(ภายนอกองค์กร) 

	 	 •	 โครงกำร	PEA	ปลูกดูแล	รักษ์ป่ำ	

	 	 •	 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้

พลังงำนภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	

	 	 •	 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้

พลังงำน	ภำยในมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	

	 	 •	 โครงกำรให้บรกิำรทีป่รกึษำด้ำนกำรจดักำรพลงังำน

ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม	

	 	 •	 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้

พลังงำนระบบแสงสว่ำงภำยในโรงพยำบำลบึงกำฬ	

	 	 •	 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช  ้

พลงังำนระบบปรบัอำกำศภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรธีรรมรำช

	 	 •	 โครงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรประหยัดพลังงำน 

ด้ำนไฟฟ้ำของกรมศุลกำกร	

	 	 •	 กำรสนับสนุนกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำด

เล็กมำก	(VSPP)	

	 	 •	 กำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกกำรผลติไฟฟ้ำบนหลงัคำประเภท

บ้ำนอยู่อำศัย	(Rooftop)	

	 	 •	 โครงกำร	 PEA	 LED	 เพื่อแหล่งท ่องเท่ียวเชิง 

วัฒนธรรมไทย

	 	 •	 โครงกำร	PEA	ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงำนทดแทน

 

 ° การลดปริมาณการใช้กระดาษ

		 	 PEA	 ได ้มี มำตรกำร เพิ่ ม ขีดควำมสำมำรถของ

กระบวนกำร	โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตำมยุทธศำสตร์	5	ด้ำน	ได้แก่	 

ด้านระบบไฟฟ้า (Grid)	 เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 มุ ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและ 

กำรบริหำรโครงข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ด้านการบริการลูกค้า 

(Customer)	 เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์กำรบริกำรที่ทันสมัย	 โดย 

กำรบรูณำกำรข้อมลูในช่องทำงต่ำง	ๆ 	และน�ำข้อมูลมำวเิครำะห์เพือ่ให้

บริกำรลกูค้ำเชงิรุก	ด้านการด�าเนนิงานขององค์กร (Enterprise) 

เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู ้บริหำร	 ด ้วยกำรมีระบบ 

กำรจดักำรข้อมลูขนำดใหญ่	และกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิลกึ	รวมถึงเพิม่ 

ควำมคล่องตัวและประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	 เน้นกำรเชื่อมโยง

ของระบบและข้อมูล	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource)	 เป็นกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงกำรเรียน

รู้อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และน�ำไปสู่กำร 

เกดินวัตกรรม	และสร้ำงควำมตระหนกัรู	้ควำมรู	้ควำมเข้ำใจ	และทกัษะ 

ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่พนักงำน	 และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ของ	 PEA	 ที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนทั้งองค์กร	 โดยมุ่งเน้น 

กำรบูรณำกำร	 ควำมเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลเพิ่มเติม 

ควำมแขง็แกร่งของโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน	ICT	โดยมุง่เน้นมำตรฐำน

สำกล	และควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบ	ซึง่ยทุธศำสตร์ทัง้	5	ด้ำนนี้

นอกจำกจะเพิม่ประสิทธภิำพในกำรท�ำงำน	กำรบรหิำรจัดกำรข้อมลู 

ขนำดใหญ่	และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้ว	ยังมีบทบำทส�ำคัญ 

ในกำรลดปรมิำณกำรใช้ทรพัยำกรกระดำษขององค์กร	โดยในปี	2561 

	PEA	ได้พัฒนำระบบส�ำหรับใช้งำนที่ส�ำคัญ	ได้แก่

 ° ระบบการประชุมแบบไร ้กระดาษ (Paperless 

Meeting System: PLMS)	 โดยจัดกำรประชุมด้วย	QR	Code	 

ในกำรลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวผู ้ เข ้ำร ่วมกำรประชุม	 โดย

สำมำรถตรวจสอบและสรุปจ�ำนวนผู ้เข้ำร่วมกำรประชุมแบบ

ตำมเวลำจริง	 (Real	 Time)	 และดึงข ้อมูล	 (Download)	 

เอกสำรบน	 Smart	 Device	 แทนกำรใช้กระดำษ	 โดยสำมำรถ 

ตรวจสอบ	 และติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรประชุมแบบออนไลน์	

รวมถึงดูรำยละเอียดกำรประชุม	 วำระ	 และเอกสำรก่อนหรือ 

หลังประชุมได้	 ซึ่งท�ำให้เพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วในกำรท�ำงำน 

และกำรจัดประชุม

 ° ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip)	 แทน 

กำรพิมพ์เป็นกระดำษ	 ซึ่งพนักงำนสำมำรถเข้ำดูสลิปเงินเดือนได้

ผ่ำนระบบ	E-mail	ขององค์กร

 ° ระบบหนังสือค�้ าประกันรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Letter of Guarantee: e-LG)	 เป็นระบบงำน

ที่ช่วยปรับปรุงกำรให้บริกำรและแก้ไขปัญหำในกระบวนงำน 

กำรวำงค�ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟ้ำส�ำหรบัสัญญำค�ำ้ประกนัของธนำคำร

พำณิชย์	(Letter	of	Guarantee:	LG)	ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลำ

กำรให้บริกำร	 ลดปัญหำเอกสำรสูญหำย	 ช�ำรุด	 ข้อมูลผิดพลำด	 

และกำรปลอมแปลงเอกสำร	 รวมถึงสำมำรถค้นหำเอกสำร 

เพื่อติดตำมหนังสือสัญญำค�้ำประกันได้อย่ำงรวดเร็ว

 ° การใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (M-Vara)	 ใน 

กำรประชุมคณะกรรมกำรของ	PEA	เพื่อลดกำรใช้กระดำษ	

 ° การสือ่สารกบับคุลากรผ่านระบบ Video Conference 

เพื่อให้เข้ำถึงบุคลำกรในทุกพื้นที่ได้อย่ำงสะดวก



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561114

	 	 ทั้ งนี้ เ พ่ือลดกำรใช ้กระดำษและด�ำ เ นินงำนตำม

บันทึกข ้อตกลงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ	

(SubPAC)	 ที่ก�ำหนดให้	 PEA	 ลดปริมำณกำรใช้กระดำษซึ่งเป็น 

กำรส่งเสริมให้รัฐวิสำหกิจใช้นวัตกรรมหรือระบบงำนสำรสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์	 และให้ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมพร้อมใช้งำน	 

โดยในป ี 	 2561	 PEA	 มีปริมำณกำรใช ้กระดำษท้ังหมด	 

จ�ำนวน	514.85	ตัน/ปี	ซึ่งคิดเป็นปริมำณกระดำษที่มีกำรใช้ลดลง	

จ�ำนวน	159.06	ตัน/ปี	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

 - การประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษา

สิ่งแวดล้อม

	 	 PEA	 มีแนวทำงกำรประเมินกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

ตำมมำตรฐำนสำกล	 ISO26000	 ด้วยตนเอง	 (ISO	 26000	 

in	 Processes	 Self-Assessment	 Manual)	 หรือ	 คู่มือ	 ISPA	 

ซึ่งได้ก�ำหนดหัวข้อด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในส�ำนักงำนใหญ่และส ่วนภูมิภำค	 น�ำไปประเมินและ 

พัฒนำระบบกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ตำมระบบ 

กำรประเมนิคณุภำพรัฐวสิำหกิจ	(State	Enterprise	Performance	

Appraisal:	 SEPA)	 ในหลักกำร	 ADLI	 ที่สะท้อนถึงแนวทำง	

(Approach-A)	 กำรถ่ำยทอดเพื่อน�ำไปปฏิบัติ	 (Deployment-D)	 

กำรเรียนรู้	 (Learning-L)	 และกำรบูรณำกำร	 (Integration-I)	 

ต่อเนื่องกันเป็นวงจรคุณภำพ	 อันเป็นกำรยกระดับกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ตำมมำตรฐำน	 ISO	 26000	 ที่อยู่

ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ	 (CSR	 in	 Process)	 ของ	 PEA	 

สู่ควำมยั่งยืนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	 โดยหัวข้อด้ำนสิ่งแวดล้อม	

ก�ำหนดให้จัดท�ำมำตรกำร	 และแผนบริหำรจัดกำร	 เพื่อลดกำรใช ้

ไฟฟ้ำ	 น�้ำมัน	 กระดำษ	 และทรัพยำกรที่ส�ำคัญอื่น	 ๆ	 เผยแพร่ 

ให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	น�ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ	ทั้งนี้ได้มอบหมำย

ให้สำยงำนกจิกำรสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท�ำ 

กระบวนกำรดังกล่ำว

 การบรหิารจดัการกากของเสีย และของเสียอนัตราย

	 PEA	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกำกของเสีย	

และของเสียอันตรำยทั้งในส่วนของระบบส่งและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 

และขยะติดเชื้อจำกสถำนพยำบำลภำยในอำคำรส�ำนักงำน	

เนื่องจำกกำกของเสีย	และของเสียอันตรำยส่วนใหญ่มำจำกระบบ

ส่งและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 ซึ่งอำจจะเกิดกรณีกำรรั่วไหลของสำรพิษ	 

หรือมีกำรก�ำจัดที่ไม ่ถูกต้อง	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพ	

และควำมปลอดภัยของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ด�ำเนินงำน	 

ดังน้ัน	 PEA	 จึงได้ก�ำหนดวิธีบริหำรจัดกำรกับอุปกรณ์ระบบส่ง	

ระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 และกำกของเสียที่อยู่ในอำคำรส�ำนักงำน	 

ซึ่ ง เป ็นไปตำมข ้อก�ำหนดในพระรำชบัญญัติส ่ ง เสริมและ 

รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2535	 โดยมีแนวทำง 

กำรด�ำเนินงำน	ดังนี้	[103-1]	

	 -	 การบริหารจัดการกากของเสีย และของเสียอันตราย

ในระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า	[103-2]	[103-3]

	 	 PEA	 ได ้ก�ำหนดให้มีกำรประเมิน	 ตรวจสอบและ 

คัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีสภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อก�ำหนด 

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	โดยจะแบ่งออกเป็น

  °	 วสัดอุปุกรณ์ทีส่ำมำรถซ่อมแซมได้	อำท	ิมเิตอร์ไฟฟ้ำ	 

และหม้อแปลงไฟฟ้ำ	 ซึ่งจะน�ำมำซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน	

เพื่อน�ำกลับมำใช้งำนใหม่	

  °	 วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้	 และเศษวัสด	ุ 

อำทิ	 แกนเหล็กหม ้อแปลงไฟฟ้ำ	 ขดลวดทองแดงภำยใน

หม้อแปลงไฟฟ้ำ	 เศษสำยไฟที่รื้อถอนจำกระบบจ�ำหน่ำย	 จะ 

ถกูด�ำเนนิกำรจ�ำหน่ำยให้ผูร้บัซ้ือจำกภำยนอก	หรอืจดัหำหน่วยงำน

ภำยนอกเพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่ำงถูกวิธี

  °	 วัสดุอุปกรณ์ที่สำมำรถแยกส่วน	 และ/หรือน�ำไป 

ใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่น	 ๆ	 อำทิ	 บุชชิ่ง	 (Bushing)	 แรงสูงและ 

แรงต�่ำของหม้อแปลงไฟฟ้ำ	 จะถูกน�ำไปเป็นอะไหล่ทดแทน	 และ 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	เช่น	เสำไฟฟ้ำที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่เกินก�ำหนด	

และสภำพทำงกำยภำพไม่มีกำรช�ำรุด	 ก็จะถูกน�ำกลับมำใช้ใหม่ได	้ 

แต่หำกมีอำยุกำรใช้งำนเกินก�ำหนดหรือสภำพทำงกำยภำพช�ำรุด	

ก็จะถูกน�ำไปจ�ำหน่ำยให้แก่บุคคลภำยนอก	 เพื่อใช้ประโยชน์ด้ำน

อื่น	ๆ	อำทิ	ใช้ในไร่สวน	ท�ำสะพำน	รับสำยไฟฟ้ำแรงต�่ำ	หรือน�ำไป 

ใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 น�ำไปท�ำ 

เป็นฝำย	และปะกำรังเทียม	เป็นต้น
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	 	 นอกจำกนี้ 	 PEA	 ก�ำหนดให้มีแผนกำรด�ำเนินงำน 

ซ่อมบ�ำรุงวัสดุอุปกรณ์ประจ�ำปี	 เพื่อยืดระยะเวลำกำรใช้งำนของ

อุปกรณ์ให้ยำวนำนขึ้น	 อำทิ	 กำรท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	 

เช่น	 ลูกถ้วยไฟฟ้ำ	 (Insulator)	 ส�ำหรับพื้นที่ริมทะเลหรือพื้นที่

ที่ไอเกลือเข้มข้น	 และพื้นท่ีท่ีมีฝุ ่นละอองในอำกำศหนำแน่น	

และกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลดัชนีวัดสุขภำพของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	 เช่น	 

อุปกรณ์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ	 (Recloser)	 ส�ำหรับวำงแผน 

กำรเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ก่อนท่ีจะช�ำรุด	 ซ่ึงจะช่วยลดปริมำณ 

ของเสียอันเนื่องจำกอุปกรณ์ที่เสียหำยลงได้	 อีกท้ังในปี	 2561	 

PEA	 ได้ก�ำหนดให้มีกำรน�ำน�้ำมันหม้อแปลงมำใช้ซ�้ำ	 ซึ่งเป็นน�้ำมัน

ที่มำจำกกระบวนกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ	 ท่ีได้จำก

หม้อแปลงไฟฟ้ำทีฉ่นวนน�ำ้มนัหม้อแปลงเสือ่มสภำพ	มค่ีำควำมเป็น

ฉนวนทำงไฟฟ้ำลดลง	 โดยจะน�ำน�้ำมันหม้อแปลงท่ีเสื่อมสภำพไป

ผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยกำรให้ควำมร้อน	(Heat)	และดดูควำมชืน้ 

ซ�้ำ	ๆ	จนกระทั่งค่ำควำมเป็นฉนวนทำงไฟฟ้ำของน�้ำมันหม้อแปลง 

ได้มำตรฐำน	 แล้วจึงน�ำกลับไปบรรจุในหม้อแปลงไฟฟ้ำต่อไป	

ส�ำหรบัหม้อแปลงไฟฟ้ำทีช่�ำรดุซึง่ฉนวนน�ำ้มนัหม้อแปลงจะมเีขม่ำ	

หมดสภำพ	 ไม่สำมำรถน�ำกลับมำใช้งำนได้ใหม่	 PEA	 จะรวบรวม

ส่งให้กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 (กผภ.)	 เพื่อน�ำไปท�ำแบบหล่อ 

เสำคอนกรีตในกำรผลิตเสำไฟฟ้ำต่อไป	

 - การบริหารจัดการกากของเสีย และของเสียอันตราย

ในอาคารส�านักงาน

	 	 ในปี	 2561	 PEA	 ได้พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

สำรสนเทศ	 ตำมข้อตกลงประเมินผลกำรด�ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ	

(SubPAC)	 ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้รัฐวิสำหกิจใช้นวัตกรรมหรือ

ระบบงำนสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อกำรลดกำรใช้กระดำษ 

ในกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 และได้มีกำรรณรงค์ให้มีกำรใช้

กระดำษ	 2	 หน้ำ	 ส�ำหรับกระดำษท่ีมีกำรใช้	 2	 หน้ำแล้วจะถูก 

น�ำส่งให้กบัโรงเรยีนสอนคนตำบอดเพือ่ใช้ประโยชน์ต่อเป็นกระดำษ

หน้ำที่	3	ให้ผู้พิกำรทำงสำยตำ	ในส่วนขยะทั่วไป	PEA	ก�ำหนดให้

มีกำรคัดแยกขยะตำมประเภทท่ีถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล	 อำทิ	 

ขยะเปียก	 ขยะทั่วไป	 ขยะรีไซเคิล	 และขยะอันตรำย	 โดยจะมี 

กำรแยกขยะตดิเช้ือทีเ่กดิจำกสถำนพยำบำลในอำคำรส�ำนกังำนใหญ่

และส�ำนักงำนในส่วนภูมิภำคออกจำกขยะทั่วไป	 เพื่อส่งไปก�ำจัด 

อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย	โดยบริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมำย

	 	 นอกจำกนี้	 PEA	 ก�ำหนดให้กองหม้อแปลง	 มีหน้ำที่ 

ในกำรวเิครำะห์	และวำงแผนบรกิำร	จดักำร	จดัหำและบ�ำรงุรกัษำ

หม้อแปลงระบบจ�ำหน่ำยให้เพยีงพอต่อกำรใช้งำน	พร้อมทัง้ทดสอบ

หม้อแปลงระบบจ�ำหน่ำยและออกใบรับรองผล	 จัดท�ำแนวทำง

กำรน�ำน�้ำมันหม้อแปลงเก่ำใช้งำนแล้วน�ำกลับมำใช้ใหม่	 เพื่อเป็น 

กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 

ลดกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรที่อำจก่อให้เกิดมลพิษ	

ควบคุมกำรปล่อยกำกของเสียอันตรำยออกสู ่ภำยนอกที่อำจ

ท�ำให้เกิดอันตรำยแก่บุคคล	 สัตว์	 พืช	 และสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที ่

ของ	PEA	ดังนี้

	 	 1.	 หน ่ วยงำนที่ ป ฏิบั ติ ง ำน เกี่ ย วข ้ อ งกั บน�้ ำมั น

หม้อแปลงเพื่อเบิกน�้ำมันหม้อแปลงออกจำกคลังพัสดุไปใช้

บ�ำรุงรักษำ	 ตรวจ	 เติมหรือถ่ำยเปลี่ยนน�้ำมัน	 ต้องด�ำเนินกำร 

รวบรวมน�้ำมันหม้อแปลงเก่ำ	 น�ำมำส่งคืนหน่วยงำนรับคืน	 เพื่อ

รวบรวมน�ำไปผ่ำนกระบวนกำรกรองน�้ำมันหม้อแปลงเพื่อน�ำกลับ

มำใช้ใหม่ต่อไป

	 	 2.	 กำรขนส ่งเคล่ือนย ้ำยน�้ ำมันหม ้อแปลง	 ต ้อง 

ด�ำเนนิกำรด้วยควำมระมดัระวงั	ไม่ควรให้ถงัน�ำ้มนัเกดิกำรกระแทก

เป็นรอยบบุ	ต้องมกีำรยดึโยงให้มัน่คง	มกีำรตรวจสอบสภำพฝำปิด

และกำรรั่วซึมก่อนกำรขนส่ง

	 	 3.	 กำรเปิดฝำถังน�้ำมันหม้อแปลงและกำรใช้งำน 

น�้ำมันหม้อแปลง	 ผู ้ปฏิบัติควรปฏิบัติตำมคู ่มือแนะน�ำด ้ำน 

ควำมปลอดภัย	Material	 Safety	 Data	 Sheet	 ของผลิตภัณฑ	์

PTT	Hivolt	Plus

	 	 4.	 ผู ้ปฏิบัติ งำนกับน�้ ำมันหม ้อแปลงควรสวมใส ่

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	 เช่น	ถุงมือป้องกันสำรเคมีที่ท�ำจำก	 

PVC	 หรือไนไตรด์	 แว่นตำนิรภัยชนิดมีกระบังข้ำง	 และเสื้อผ้ำ 

ที่ปกป้องแขนขำและร่ำงกำยจำกกำรสัมผัส

	 	 5.	 ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น กั บ น�้ ำ มั น ห ม ้ อ แ ป ล ง ต ้ อ ง มี 

ควำมระมัดระวังไม่ให้น�้ำมันหม้อแปลงมีกำรรั่วไหลปนเปื้อนสู่

ดินและแหล่งน�้ำ	 ถ้ำมีกำรร่ัวไหลต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรจัดกำร 

ที่ก�ำหนดอยู่ใน	Material	Safety	Data	Sheet

	 	 6.	 ต้องจัดเตรียมภำชนะรองรับน�้ำมันหม้อแปลงเก่ำ 

ที่ถ่ำยออกจำกหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง	 ๆ	 ไม่ให้รั่วไหล

ปนเปื ้อนสู่พื้นดินและแหล่งน�้ำ	 ควรเป็นภำชนะที่แห้งสะอำด	 

กรณีที่ผิวภำยในภำชนะมีน�้ำมันต้องเป็นน�้ำมันประเภทเดียวกัน	

วัสดุท่ีใช้ท�ำภำชนะต้องเป็น	 Carbon	 Steel	 Stainless	 Steel	 

โพลีเอทิลีน	โพลีเอสเตอร์	และเทฟรอน
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	 	 7.	 ในกำรน�ำน�้ ำ มันหม ้อแปลงเก ่ำกลับมำส ่งคืน	 

กำรขนส่งต้องบรรจุใส่ถังน�้ำมันหม้อแปลงท่ีจัดเตรียมไปหรือ 

ถังน�้ำมันใหม่ที่ ใช ้น�้ำมันหมดแล้ว	 ต ้องระมัดระวังเรื่องของ 

ควำมสะอำดและกำรรั่วไหล	 เนื่องจำกน�้ำมันหม้อแปลงเก่ำใช้งำน

แล้วถือเป็นวัตถุอันตรำยที่ต้องควบคุมตำมกฎหมำยก�ำหนด

	 	 8.	 หน ่วยงำนที่ รับมอบหมำยให ้ท�ำหน ้ำที่ รับคืน

น�้ำมันหม้อแปลงเก่ำใช้แล้ว	 ต้องควบคุมจ�ำนวนถังบรรจุและ 

ปริมำณน�้ำมันในถังเป็นลิตร	 โดยระบุสภำพสีแต่ละถัง	 ผู้ส่งคืน 

ควรเป็นคนเดยีวกบัผูเ้บกิไปใช้งำน	และผูร้บัคนืควรระบชุือ่ต�ำแหน่ง

ให้ชัดเจน	 เพ่ือรวบรวมและน�ำผ่ำนกระบวนกำรกรองน�้ำมัน 

เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ต่อไป

	 	 9.	 สถำนที่ จัดเ ก็บรวบรวมน�้ ำ มันหม ้อแปลงเก ่ำ 

เพื่อกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ควรเก็บในที่เย็น	 อำกำศถ่ำยเทได้ดีและ 

แยกห่ำงจำกสำรเคมีอื่น	 ไม่จัดเก็บไว้ใกล้กับเปลวไฟ	 แสงแดด	 

ควำมร้อนและแหล่งก�ำเนิดประกำยไฟต่ำง	ๆ

	 	 10.	หน ่วยงำนท่ีได ้รับมอบหมำยให ้ เป ็นผู ้ รับคืน	 

จัดเก็บน�้ำมันหม้อแปลงเก่ำ	 เพื่อน�ำไปผ่ำนกระบวนกำรกรองและ

น�ำกลับมำใช้ใหม่	ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและ

อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดโฟมหรือผงเคมีแห้งไว้ในสถำนที่ปฏิบัติงำน

	 	 11.	เมื่อรวบรวมน�้ำมันหม้อแปลงเก ่ำได ้ประมำณ 

10	-	20	ถัง	หรือประมำณ	2,000	-	4,000	ลิตร	หน่วยงำนผู้รับคืน 

ควรมีกำรสุ ่มจัดเก็บตัวอย่ำงน�้ำมันจำกทุกถัง	 ถังละประมำณ	 

20	 มิลลิลิตร	 เพื่อน�ำตัวอย่ำงมำตรวจสอบควำมเข้มข้นของสำร	

PCB	 ซึ่งต้องมีค่ำไม่เกิน	 50	 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม	 ตำมประกำศ

กระทรวงอุตสำหกรรม	 โดยใช้ชุดทดสอบภำคสนำม	 Field	 Test	

kit	for	PCB	screening	

	 	 12.	เมื่อรวบรวมน�้ำมันหม้อแปลงเก ่ำได ้ประมำณ	

25	 ถัง	 หรือประมำณ	 5,000	 ลิตร	 หน่วยงำนผู้รับคืนน�้ำมัน 

หม้อแปลงเก่ำ	 เพื่อน�ำไปผ่ำนกระบวนกำรกรองน�ำกลับมำใช้ใหม่	

ควรเริ่มด�ำเนินกำรกรองน�้ำมันตำมแนวทำง	3	แนวทำง	ดังนี้

	 	 	 1)	 ด�ำเนินกำรกรองน�้ำมันหม้อแปลงโดยใช้เครื่อง

กรองน�้ำมันหม้อแปลงของ	PEA	ที่มีอยู่

	 	 	 2)	 จ้ำงผูร้บัจ้ำงกรองน�ำ้มนัหม้อแปลงจำกภำยนอก

	 	 	 3)	 แจ้งกองหม้อแปลง	(กมป.)	ให้เป็นผู้ด�ำเนินกำร

	 	 13.	ก ่อนกรองน�้ ำ มันหม ้อแปลงต ้องเก็บตัวอย ่ำง 

เพื่อทดสอบคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 1)	 ทดสอบค่ำควำมเป็นฉนวน	 (Breakdown	

Voltage)	ตำมมำตรฐำน	ASTM	D1816,	IEC156

	 	 	 2)	 ทดสอบควำมช้ืนในน�้ำมันหม้อแปลง	 (Water	

Content)

	 	 	 3)	 ท ด ส อบค ว ำ ม สู ญ เ สี ย ท ำ ง ฉ น วน ข อ ง

น�้ำมันหม้อแปลง	 (Dissipation	 Power	 Factor)	 เนื่องจำกมี 

กำรละลำยปนเปื้อนของสำรต่ำง	ๆ 	ในน�้ำมัน	เช่น	ปริมำณทองแดง 

กรดเปอร์ออกไซด์	

	 	 	 หลังกำรกรองน�้ำมันหม้อแปลง	 ต้องเก็บตัวอย่ำง

น�้ำมันเพื่อทดสอบคุณสมบัติอีกครั้ง	 เพื่อหำข้อเปรียบเทียบท�ำให้

ค่ำที่ได้เป็นไปตำมมำตรฐำน

	 	 	 1)	 ทดสอบค่ำควำมเป็นฉนวน	 (Breakdown	

Voltage)	ตำมมำตรฐำน	ASTM	D1816,	IEC156	ค่ำไม่ควรต�่ำกว่ำ	

30	กิโลโวลต์

	 	 	 2)	 ทดสอบควำมช้ืนในน�้ำมันหม้อแปลง	 (Water	

Content)	ค่ำไม่ควรเกิน	35	มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม	(PPM)

	 	 	 3)	 ทดสอบควำมสูญเสียทำงฉนวนของน�้ำมัน 

หม้อแปลง	 (Dissipation	 Power	 Factor)	 เนื่องจำกม ี

กำรละลำยปนเปื้อนของสำรต่ำง	ๆ 	ในน�้ำมัน	เช่น	ปริมำณทองแดง 

กรดเปอร์ออกไซด์	ASTM	D924-99e1	ให้ได้ค่ำตำมมำตรฐำน

	 	 14.	น�้ำมันหม้อแปลงเก่ำที่เสื่อมสภำพมำกไม่คุ้มค่ำกับ

กำรกรองน�ำกลับมำใช้ใหม่	 เป็นของเสียอันตรำยที่ต้องควบคุม

ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 ต้องมีกำรติดป้ำยบ่งชี้ให้ชัดเจน	 คัดแยก 

จัดเก็บไว้ต่ำงหำกแยกออกจำกน�้ำมันปกติ	 ทั้งนี้หำกสำมำรถน�ำไป

แปลงสภำพใช้ประโยชน์อย่ำงอื่นในอุตสำหกรรมได้	 ควรรวบรวม

ไว้จ�ำหน่ำยให้กับผู้รับซื้อน�้ำมันเก่ำที่ได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวง

อุตสำหกรรม

	 	 จำกกำรด�ำเนินกำรในปี	 2561	 พบว่ำ	 PEA	 สำมำรถ

รวบรวมน�้ำมันหม้อแปลงเก่ำและน�ำไปใช้งำนใหม่ตำมแนวทำง 

ดังกล่ำวได้	 จ�ำนวน	 34,000	 ลิตร	 คิดเป็นร้อยละ	 170	 ของ 

ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
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 การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

	 PEA	ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

กับชุมชน	โดยในปี	2561	ได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรที่ส�ำคัญ	ดังนี้

 - โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงาน

ทดแทน

	 	 โดยกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

ทดแทนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อส่งเสริมกำรประกอบ

อำชีพให้แก ่ชุมชน	 เพิ่มรำยได ้ให ้ชุมชน	 และเป ็นต ้นแบบ 

ด้ำนกำรใช้พลงังำนทดแทน	โดยในปี	2561	PEA	ได้ด�ำเนนิโครงกำร

จ�ำนวน	3	พื้นที่	ได้แก่	วิสำหกิจชุมชนพึ่งพำตนเองบ้ำนหนองสะโน	

จ.นครพนม	วสิำหกจิชมุชนดอยผำส้ม	จ.เชยีงใหม่	และวสิำหกจิชมุชน 

กลุ่มแม่บ้ำนไผ่สีทอง	จ.ชลบุรี

 - โครงการคนพันธุ ์ PEA ฟื ้นฟูทะเลไทย กิจกรรม 

การวางปะการังเทียม 

	 	 PEA	 มีแนวคิดในกำรน�ำวัสดุ	 และอุปกรณ์ที่ช�ำรุด	

เสื่อมสภำพ	 ที่มำจำกกระบวนกำรบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ	

เช่น	 ลูกถ้วย	 เสำไฟฟ้ำ	 สเปเซอร์	 และซำกรถบรรทุก	 เป็นต้น	 

ไปจัดกำรให้เกิดประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยกำรน�ำ

วัสดุอุปกรณ์เหล่ำนั้นไปจัดท�ำเป็นปะกำรังเทียม	 โดยรวมใส่ 

กล่องเกเบี้ยน	 (Gabion)	 แล้วน�ำไปวำงตำมพิกัดที่ก�ำหนดไว	้ 

บริ เวณพื้ นที่ แหลมตำชี 	 (ปำกอ ่ ำวป ั ตตำนี ) 	 อ .ยะหริ่ ง	 

จ.ปัตตำนี	 ห่ำงจำกชำยฝั ่ง	 6	 ไมล์ทะเล	 เป้ำหมำยจ�ำนวน	

1,050	 ตัน	 ซึ่งจำกกำรวำงปะกำรังเทียมที่มีลักษณะเป็นร่อง	 

เป็นช้ันท�ำให้เกิดบ้ำนปลำ	 อันเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเล	

ช่วยให้สัตว์น�้ำมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น	 ฟื้นฟูผลผลิตทำงกำรประมง

และระบบนิเวศบริเวณชำยฝั่ง	 ตลอดจนช่วยให้ชำวประมงท้องถิ่น 

มีอำชีพท�ำกินมีควำมเป็นอยู ่ที่ดี	 มีรำยได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

เลี้ยงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน	

 - PEA รักษ์น�้า สร้างฝาย 

	 	 ในกระบวนกำรก่อสร้ำงขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ	 และ

กำรบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำของ	 PEA	 ท�ำให ้เกิดวัสดุช�ำรุด

หรือเสื่อมสภำพจำกผลิตภัณฑ์คอนกรีตจ�ำนวนมำก	 อำท	ิ 

เสำไฟฟ้ำคอนกรีตอัดแรง	PEA	จึงได้น�ำวัสดุเหล่ำนี้มำใช้สร้ำงเป็น 

ฝำยชะลอน�ำ้	เพือ่กกัเกบ็น�ำ้ไว้ให้ชมุชนได้ใช้ประโยชน์ในกำรอปุโภค

และเกษตรกรรม	อกีทัง้เป็นกำรบรรเทำภัยแล้งและป้องกนัน�ำ้ท่วม

ฉับพลันในพื้นที่ชุมชนใกล้แหล่งน�้ำ
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•	 รำงวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนำนำชำติจ�ำนวน	4	ผลงำน	5	รำงวัล	

งำน	 46th	 International	 Exhibition	 of	 Invention	 Geneva		 

ณ	นครเจนีวำ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

•	 รำงวัลรำงวัล	The	Asset	Treasury,	Trade,	Supply	Chain	

and	Risk	Management	Awards	2018	ประเภท	Best	Cash	

Management	Solution	Thailand	จัดโดยนิตยสำร	The	Asset	

ณ	เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน

•	 รำงวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น	 “สุริยศศิธร”	 ครั้งที่	 38	 ประจ�ำ

ปี	 2561	 ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชำต	ิ 

ณ	 กรมประชำสัมพันธ ์	 จัดโดย	 สมำคมนักประชำสัมพันธ ์ 

แห่งประเทศไทย

•	 รำงวลัรำยงำนควำมยัง่ยนืดเีด่น	ประจ�ำปี	2561	จำกส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	 และตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถำบันไทยพัฒน์

•	 รำงวัลชมเชย	 โครงกำรกระบวนกำรพัฒนำผู ้เชี่ยวชำญ 

เฉพำะด้ำน	 เพื่อปฏิบัติงำนในระบบจ�ำหน่ำย	 โดยไม่ดับกระแส

ไฟฟ้ำในประเทศและต่ำงประเทศ	 	 ในกำรประกวดโครงกำร

นวัตกรรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	ประจ�ำปี	2561	 

โดยสมำคมกำรจัดงำนบุคคลแห่งประเทศไทย	 (PMAT)	 สถำบัน 

เพิ่มผลผลิตแห่งชำติและคณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 สถำบัน

บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	(NIDA)

•	 รำงวัลพัฒนำศูนย์รำชกำรสะดวก	 (Government	 Easy	

Contact	 Center:	 GECC)	 ประจ�ำปี	 2561	 ประเภทหน่วยงำน

รัฐวิสำหกิจ	จ�ำนวน	166	แห่ง	จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบรำชกำร	(ก.พ.ร.)

•	 รำงวัลเลิศรัฐ	 สำขำบริกำรภำครัฐ	 ประเภทพัฒนำกำรบริกำร	

ประจ�ำปี	2561	จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	

(ก.พ.ร.)

•	 โล่ประกำศเกียรติคุณ	 	 กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ

จำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์	 ประจ�ำปี	 2561	 (Zero	 Accident	

Campaign	2018)		ระดับแพลทินั่ม	ระดับเงิน	และระดับทองแดง	

รวมทัง้หมดจ�ำนวน	39	รำงวลั	จดัโดยสมำคมส่งเสรมิควำมปลอดภยั

อำชีวอนำมัยสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน

•	 โล่ประกำศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรโดดเด่น	 

ปี	 2561	 จ�ำนวน	 7	 รำงวัล	 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำร	(สขร.)	

ระดับนานาชาติ

ระดับประเทศ

•	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น	 ประจ�ำปี	 2561	 จัดโดยส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ	(สคร.)	จ�ำนวน	7	รำงวัล

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น	ประเภทผู้น�ำองค์กรดีเด่น		

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น	ประเภทรัฐวิสำหกิจยอดเยี่ยม	

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น	ประเภทกำรด�ำเนินงำนเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมดีเด่น	(CSR)		

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น	 	 ประเภทควำมร่วมมือเพื่อกำร

พฒันำดเีด่น	ด้ำนควำมร่วมมอืเชิงยทุธศำสตร์	ประเภทเชิดชเูกียรต	ิ

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดี เด ่น	 (รำงวัลชมเชย)	 ประเภท 

นวัตกรรมดีเด่น	ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์	

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดี เด ่น	 (รำงวัลชมเชย)	 ประเภท 

นวัตกรรมดีเด่น	ด้ำนนวัตกรรม	

	 -	 รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น	 ประเภทเปิดเผยข้อมูลและ 

ควำมโปร่งใสดีเด่น	

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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ระบบสายส่ง 11,776.37 12,257.68 12,764.57

115	kV	 11,758.73	 12,240.04	 12,746.93

69	kV	 17.64	 17.65	 17.65

ระบบจ�าหน่ายแรงสูง 304,450.31 308,988.09 313,424.44

33	kV	 27,816.51	 28,640.83	 29,066.25

22	kV	 257,947.12	 261,659.07	 265,678.70

19	kV	 18,686.68	 18,688.19	 18,679.49

ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า 453,835.62 462,786.40 472,464.45

 รวมทั้งสิ้น 770,062.29 784,032.17 798,653.47

 ระบบสายส่ง ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
  (วงจร-กิโลเมตร) (วงจร-กิโลเมตร) (วงจร-กิโลเมตร)

 ข้อมูลองค์กร

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

พำณิชย์	 1,595,770	 1,667,814	 1,699,324

อุตสำหกรรม	 34,808	 35,699	 37,370

อื่น	ๆ	 524,000	 555,768	 579,256

 รวมทั้งสิ้น 18,893,919 19,360,779 19,766,030

 ไฟฟ้าสูงสุดที่จ�าหน่ายได ้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)

 ผู้ใช้ไฟฟ้า [102-6] ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
  (ราย) (ราย) (ราย)

ปริมำณไฟฟ้ำสูงสุดที่จ�ำหน่ำยได้	 129,673	 132,401	 134,661.55

 ระบบสายส่งและจ�าหน่าย

 ผู้ใช้ไฟฟ้า

สรุปผลการด�าเนินงานของ PEA
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เพศชำย	 22,309	 74.10	 22,002	 73.75	 21,862	 73.71

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

 รวม 30,108 100 29,835 100 29,659 100

 ลูกจ้าง จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ 
 (จ�าแนกตามเพศ) (คน)  (คน)  (คน)

 พนักงานและลูกจ้าง ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

 พนักงาน จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ 
 (จ�าแนกตามเพศ) (คน)  (คน)  (คน)

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

เพศหญิง	 1,957	 33.94	 1,945	 33.38	 1,958	 33,.34

 รวม 5,766 100 5,826 100 5,873 100

 รวมทั้งสิ้น 35,874  35,661  35,532

 จ�านวนบุคลากร	[102-8]

หมายเหตุ :  พนกังาน	หมำยถงึ	(1)	กลุม่ผูบ้รหิำร	ได้แก่	รองผูว่้ำกำรฯ,	ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรฯ/ผู้อ�ำนวยกำรไฟฟ้ำเขต/ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกัตรวจสอบ

ภำยใน/ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกฎหมำย/ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผู้ว่ำกำร,	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย/ผู้จัดกำรประจ�ำกำรไฟฟ้ำเขต/ผู้จัดกำร

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	ชั้น	1,	รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย,	ผู้อ�ำนวยกำรกอง,	ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์,	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนช่ำง	กฟภ.,	 

ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	ชั้น	2-3	และต�ำแหน่งเทียบเท่ำ,	รอง/ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรกอง,	รอง/ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรศูนย์,	

รอง/ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนช่ำง	กฟภ.,	รองผูจ้ดักำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	ชัน้	1-2,	ผูจ้ดักำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำ,	

ผู้ช่วยผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	ชั้น	3,	หัวหน้ำแผนก,	ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อย,	ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก	 

(2)	กลุ่มเชี่ยวชำญ	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชำญระดับ	12-13,	นักวิชำกำรระดับ	9-11,	ผู้ช�ำนำญกำรระดับ	9,	ผู้ช�ำนำญกำรระดับ	8,	

นกัวชิำกำรระดบั	7-8,	พนักงำนวชิำชพีระดบั	7	และ	(3)	กลุม่พนกังำนปฏบิตักิำร	ได้แก่	นกัวชิำกำร/พนกังำนวชิำชพีระดบั	

4-6,	พนักงำนวิชำชีพระดับ	2-3

  ลูกจ้าง	หมำยถึง	ลูกจ้ำงรำยเดือน	ผู้ซึ่งตกลงท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำง	เพื่อรับค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน	ซึ่งจ้ำงตำมแผนอัตรำก�ำลัง	 

รวมถึงจ้ำงประจ�ำส�ำนักผู้ว่ำกำร,	ส�ำนักรองผู้ว่ำกำร	และส�ำนักผู้ช่วยผู้ว่ำกำร	เช่น	พนักงำนขับรถยนต์	แม่บ้ำน	เป็นต้น	
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 ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 จ�านวนบุคลากรจ�าแนกตามพื้นที	่[102-8]

 การจัดการข้อร้องเรียน	[103-2]

ส�ำนักงำนใหญ่	 4,137	 4,105	 4,128	 		248	 			249	 167	

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

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

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

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

 
พื้นที่

 กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกจ้าง

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

จ�ำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด	 1,966	 3,689	 4,246

จ�ำนวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ภำยใน	30	วัน	 1,800	 3,666	 4,236

สัดส่วนร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรตอบสนองภำยใน	30	วัน	 91.56	 99.38	 99.76

 ข้อมูลร้องเรียน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง และการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561
 (Direct Economic Value Generated and Distributed) [102-7] [201-1] (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

(1) มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

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

(2) การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

	 ต้นทุนกำรด�ำเนินงำน	(Operating	costs)	 403,130.90	 408,119.81	 451,684.60

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

	 เงินที่ช�ำระแก่เจ้ำของเงินทุน	(Payments	to	providers	of	capital)	 3,087.61	 3,056.45	 2,903.44

	 เงินที่ช�ำระแก่รัฐ	(Payments	to	government)	 13,039.00	 13,857.00	 13,350.00

	 กำรลงทุนในชุมชน	(Community	investment)	 234.79	 294.54	 262.09

 (1) - (2) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) 12,853.86 13,756.72 7,204.18
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 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

 สถิติข้อมูลพนักงาน

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน	[401-1]

หมายเหตุ :	 	สดัส่วนร้อยละทีแ่สดงในตำรำงเป็นสดัส่วนทีค่�ำนวณเทยีบกบัจ�ำนวนของพนกังำนทัง้หมดในแต่ละปี	(จ�ำนวนพนกังำนทัง้หมด

ในปี	2559	ปี	2560	และ	ปี	2561	มีจ�ำนวน	30,108	คน	29,835	คนและ	29,659	คน	ตำมล�ำดับ)

 จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ จ�าแนกสาเหตุการออกจากองค์กรของพนักงาน

	 จ�ำนวนกำรเปลี่ยนแปลง	 2,007	 6.67	 954	 3.20	 1,097	 3.70	 1,051	 3.49	 1,234	 4.14	 1,466	 4.94

	 ชำย	 1,430	 4.75	 671	 2.25	 797	 2.69	 851	 2.83	 253	 0.85	 1,131	 3.81

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

	 อำยุ	<	30	ปี	 1,908	 6.34	 872	 2.92	 966	 3.26	 37	 0.12	 30	 0.10	 30	 0.10

	 อำยุ	30	-	50	ปี	 99	 0.33	 82	 0.27	 131	 0.44	 56	 0.19	 50	 0.17	 51	 0.17

	 อำยุ	>	50	ปี	 0	 0.00	 0	 0.00	 0	 0.00	 958	 3.18	 1,154	 3.87	 1,385	 4.67

	 ส�ำนักงำนใหญ่	 358	 1.20	 228	 0.76	 306	 1.03	 208	 0.69	 196	 0.66	 219	 0.74

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

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

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

	 ภำคใต้	 386	 1.28	 184	 0.62	 162	 0.55	 190	 0.63	 232	 0.78	 261	 0.88

  พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร พนักงานพ้นสภาพ

 เกณฑ์องค์ประกอบพนักงาน 2559 2560 2561 2559 2560 2561

  จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
  (คน)  (คน)  (คน)  (คน)  (คน)  (คน)

 สาเหตุการพ้นสภาพ พนักงาน 
  (คน)

เกษียณก่อนอำยุครบ	60	ปี	 216

เกษียณอำยุครบ	60	ปี	 1,096

ถึงแก่กรรม	 79

ปลดออกจำกงำน	 6

ลำออกจำกงำน	 63

ไล่ออกจำกงำน	 4

ให้ออกจำกงำน	 1

ยกเลิกกำรจ้ำง	 1

 รวม 1,466
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 สถิติการกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร	[401-3]

หมายเหตุ : (1)	 	อัตรำกลับมำท�ำงำน	 (Return	 to	Work	 Rate)	 =	 (จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำท�ำงำนหลังจำกส้ินสุดระยะกำรลำกิจ 

เพื่อเลี้ยงดูบุตร/จ�ำนวนพนักงำนตำมเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร)	x100

 (2)	 	กำรคงอยู่ของพนักงำน	 (Retention	 Rate)	 =	 (จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำท�ำงำนหลังจำกสิ้นสุดระยะกำรลำกิจ 

เพ่ือเลีย้งดูบตุรและยงัท�ำงำนต่อหลงัจำกนัน้ไป	12	เดอืน/จ�ำนวนพนกังำนทีก่ลับมำท�ำงำนหลังจำกส้ินสุดระยะกำรลำกจิ 

เพื่อเลี้ยงดูบุตรในรอบรำยงำนก่อนหน้ำ)	x	100

 จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อป	ี[404-1]

  จ�านวนพนักงาน (คน)

 กรณีของการลา 2559 2560 2561

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จ�ำนวนพนักงำนที่มีสิทธิ์ลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร	 22,309	 7,799	 22,002	 7,833	 21,862	 7,797

จ�ำนวนพนักงำนที่ได้ใช้สิทธิ์เพื่อเลี้ยงดูบุตร	 268	 155	 355	 194	 394	 202

จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำหลังจำกสิ้นสุดระยะกำรลำกิจ	 268	 155	 355	 190	 373	 166

เพื่อเลี้ยงดูบุตร

จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำหลังจำกสิ้นสุดระยะกำรลำกิจ	 208	 135	 268	 155	 355	 190

เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังท�ำงำนต่อหลังจำกนั้นไป	12	เดือน

อัตรำกำรกลับมำท�ำงำน	(Return	to	Work	Rate)(1)		 100	 100	 100	 98	 95	 82

ที่กลับมำท�ำงำนหลังจำกระยะกำรลำสิ้นสุดลงแล้ว	(ร้อยละ)

อัตรำกำรคงอยู่ของพนักงำน	(Retention	Rate)(2)		 99.52	 87.66	 100	 100	 100	 100

ที่กลับมำท�ำงำนหลังจำกระยะกำรลำสิ้นสุดลงแล้ว	(ร้อยละ)

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย	(ชม./คน/ปี)	 36.16	 40.89	 20.28

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

เพศชำย	 n/a	 n/a	 23.06

เพศหญิง	 n/a	 n/a	 11.74

 ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
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 จ�านวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมต่อปี

 หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ�าปี 2561	[404-2]

จ�านวนการฝึกอบรมจ�าแนกตามเพศ (คน/ปี)

เพศชำย	 n/a	 18,048	 35,312

เพศหญิง	 n/a	 4,782	 10,637

จ�านวนการฝึกอบรมจ�าแนกตามกลุ่มพนักงาน (คน/ปี)

กลุ่มบริหำร	 n/a	 4,835	 2,142

กลุ่มเชี่ยวชำญ	 n/a	 3,163	 7,143

กลุ่มพนักงำนปฏิบัติกำร	 n/a	 14,832	 38,742

 ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ PEA

•	 Executive	Educations	Program	

•	 Smart	Manager

•	 หลักสูตรเตรียมผู้จัดกำร

•	 	English	Camp	for	ASEAN	Economic	

Community	(AEC)

•	 ภำษำเมียนมำร์/จีน

•	 	โลจิสติกส์	และห่วงโซ่อุปทำน	

(Logistics	&	Supply	chain)

•	 	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อควำม

ยั่งยืนของ	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

•	 เทคนิคกำรเจรจำต่อรอง

•	 วิศวกรรมไฟฟ้ำ

•	 วำงแผนระบบไฟฟ้ำ

•	 	Unmanned	Substation	

Management

•	 	Cyber	Security	for	SCADA	

System	and	Network

•	 	กำรปฏิบัติงำนเชื่อมสำยแรงสูง	 

22-33	kV	โดยวิธีไม่ดับไฟ

•	 	เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับ 

หัวหน้ำงำนส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน

ฮอทไลน์

หลักสูตรด้านพัฒนาผู้บริหาร

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรด้านการจัดการ

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรด้านวิศวกรรม

หลักสูตรนอกแผนตามนโยบายและ

ความจ�าเป็นเร่งด่วน
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 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน	[403-2]

หมายเหตุ :	 -	 	บาดเจบ็	หมำยถึง	กำรเกดิควำมเสยีหำยต่อโครงสร้ำงของร่ำงกำย	อนัมสีำเหตจุำกแรงหรอืปัจจยัภำยนอกทัง้ทำงกำยภำพ

หรือเคมี	เป็นได้ทั้งโดยเจตนำหรือไม่ได้เจตนำ	แต่ไม่ก่อให้เกิดควำมทุพพลภำพ

	 -	 	ทุพพลภาพ	หมำยถึง	กำรสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภำพของอวัยวะหรือของร่ำงกำย	หรือสูญเสียภำวะปกติของจิตใจ	

จนไม่สำมำรถท�ำงำนได้

หมายเหตุ :	 	ค่ำตวัเลขทีไ่ด้จำกกำรค�ำนวณอ้ำงองิตำมมำตรฐำนองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(International	Labour	Organization:	

ILO)	 :	 ILO-OSH	 2001	 โดย	 “วัน”	 หมำยถึง	 วันปฏิทิน	 (Calendar	 days)	 และกำรค�ำนวณวันสูญเสีย	 (Lost	 days)	 

ถูกนับเริ่มต้นในวันรุ่งขึ้นหลังจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ

 ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน จ�านวนคน จ�านวนวันสูญเสีย
 จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน (Number of Reported Case) (Number of Lost Day)

การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries)

•	 บำดเจ็บ	 ส�ำนักงำนใหญ่	 -	 -

	 	 ภำคเหนือ	 2	 244

	 	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 2	 116

	 	 ภำคกลำง	 9	 933

	 	 ภำคใต้	 2	 163

•	 ทุพพลภำพ	 ส�ำนักงำนใหญ่	 -	 -

	 	 ภำคเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคกลำง	 -	 -

	 	 ภำคใต้	 -	 -

กรณีเสียชีวิต (Fatalities)

•	 กำรเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงำน		 ส�ำนักงำนใหญ่	 -	 -

	 	 ภำคเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคกลำง	 1	 6,000

	 	 ภำคใต้	 2	 12,000

   จ�าแนกตามพื้นที่ 

 ข้อมูล หน่วย ส�านักงาน ภาคเหนือ ภาค ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งหมด
   ใหญ่  ตะวันออก 
     เฉียงเหนือ  

อัตรำกำรบำดเจ็บ	(Injury	Rate:	IR)	 จ�ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร	 0.00	 0.04	 0.03	 0.15	 0.04	 0.06
	 ท�ำงำน	200,000	ชั่วโมง	
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 ข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง	[403-2]

หมายเหตุ :	 -	  บาดเจบ็	หมำยถงึ	กำรเกดิควำมเสยีหำยต่อโครงสร้ำงของร่ำงกำย	อนัมสีำเหตจุำกแรงหรอืปัจจยัภำยนอกทัง้ทำงกำยภำพ

หรือเคมี	เป็นได้ทั้งโดยเจตนำหรือไม่ได้เจตนำ	แต่ไม่ก่อให้เกิดควำมทุพพลภำพ

	 -	  ทุพพลภาพ	 หมำยถึงกำรสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภำพของอวัยวะหรือของร่ำงกำย	หรือสูญเสียภำวะปกติของจิตใจ	 

จนไม่สำมำรถท�ำงำนได้

หมายเหตุ :	 	ค่ำตวัเลขทีไ่ด้จำกกำรค�ำนวณอ้ำงองิตำมมำตรฐำนองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(International	Labour	Organization:	

ILO)	 :	 ILO-OSH	 2001	 โดย	 “วัน”	 หมำยถึง	 วันปฏิทิน	 (Calendar	 days)	 และกำรค�ำนวณวันสูญเสีย	 (Lost	 days)	 

ถูกนับเริ่มต้นในวันรุ่งขึ้นหลังจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ

 ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน จ�านวนคน จ�านวนวันสูญเสีย
 จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน (Number of Reported Case) (Number of Lost Day)

การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries)

•	 บำดเจ็บ	 ส�ำนักงำนใหญ่	 -	 -

	 	 ภำคเหนือ	 2	 192

	 	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 1	 25

	 	 ภำคกลำง	 6	 3,056

	 	 ภำคใต้	 3	 303

•	 ทุพพลภำพ	 ส�ำนักงำนใหญ่	 -	 -

	 	 ภำคเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคกลำง	 -	 -

	 	 ภำคใต้	 -	 -

กรณีเสียชีวิต (Fatalities)

•	 กำรเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงำน		 ส�ำนักงำนใหญ่	 -	 -

	 	 ภำคเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 -	 -

	 	 ภำคกลำง	 -	 -

	 	 ภำคใต้	 1	 6,000

   จ�าแนกตามพื้นที่ 

 ข้อมูล หน่วย ส�านักงาน ภาคเหนือ ภาค ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งหมด
   ใหญ่  ตะวันออก 
     เฉียงเหนือ  

อัตรำกำรบำดเจ็บ	(Injury	Rate:	IR)	 จ�ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร	 0.00	 0.18	 0.00	 0.00	 0.25	 0.10
	 ท�ำงำน	200,000	ชั่วโมง	
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 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงภายในองค์กร	[302-1]

	 ในปี	2561	PEA	มีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำรวม	จ�ำนวน	119,246,722	กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี	 (429,288.20	จิกะจูลต่อปี)	และน�้ำมัน 

เชือ้เพลิง	จ�ำนวน	20,442,645	ลติร	(744.521.13	จกิะจลูต่อปี)	ซึง่คดิเป็นอตัรำกำรบรโิภคพลงังำนภำยในองค์กรรวม	จ�ำนวน	1,173,809.33	 

จิกะจูลต่อปี

หมายเหตุ :	 -	 	พลังงำนไฟฟ้ำ	1	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	มีค่ำเท่ำกับ	0.00360	จิกะจูล	และน�้ำมันเชื้อเพลิง	(ดีเซล)	1	ลิตร	มีค่ำเท่ำกับ	0.03642	
จิกะจูล	ข้อมูลจำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน	กระทรวงพลังงำน	(Department	of	Alternative	
Energy	Development	and	Efficiency	Ministry	of	Energy)

													 -	 	ปรมิำณน�ำ้มนัเช้ือเพลงิทีแ่สดงในตำรำงเป็นผลรวมของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิชนดิเบนซนิและดเีซลรวมกนั	ยงัไม่มกีำรเก็บข้อมูล
แยกชนิด	 แต่มีสัดส่วนกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลมำกกว่ำชนิดเบนซินอย่ำงมีนัยส�ำคัญจึงใช้ตัวแปลงค่ำของน�้ำมัน

ดีเซลเป็นตัวแทนในกำรค�ำนวณหำค่ำพลังงำนที่ใช้	

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ส�ำนักงำนใหญ่	 เป้ำหมำย	 -	 12,756,314	 13,199,219	

	 ผลลัพธ์	 13,746,028	 13,893,915	 13,754,825

ภำคเหนือ	 เป้ำหมำย	 -	 23,364,437	 22,838,491

	 ผลลัพธ์	 25,177,195	 24,040,517	 24,275,287

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป้ำหมำย	 -	 23,890,330	 23,731,286

	 ผลลัพธ์	 25,743,890	 24,980,302	 24,725,354

ภำคกลำง	 เป้ำหมำย	 -	 32,804,829	 32,783,698

	 ผลลัพธ์	 35,350,031	 34,509,155	 34,696,352

ภำคใต้	 เป้ำหมำย	 -	 21,646,531	 20,914,779

	 ผลลัพธ์	 23,326,003	 22,015,557	 21,800,903

 
รวม

 เป้าหมาย - 114,462,441 113,467,473

 ผลลัพธ์ 123,343,148 119,439,445 119,246,722

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง   ลิตร

ส�ำนักงำนใหญ่	 เป้ำหมำย	 -	 1,235,541	 1,255,077	

	 ผลลัพธ์	 1,287,022	 1,321,134	 1,264,998

ภำคเหนือ	 เป้ำหมำย	 -	 4,226,295	 4,209,499

	 ผลลัพธ์	 4,402,368	 4,431,051	 4,564,309

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป้ำหมำย	 -	 5,056,503	 4,758,316

	 ผลลัพธ์	 5,267,476	 5,008,753	 4,719,016

ภำคกลำง	 เป้ำหมำย	 -	 4,763,732	 4,848,414

	 ผลลัพธ์	 4,962,221	 5,103,593	 5,171,361

ภำคใต้	 เป้ำหมำย	 -	 4,494,902	 4,514,903

	 ผลลัพธ์	 4,682,191	 4,752,530	 4,722,961

 
รวม

 เป้าหมาย - 19,776,973 19,586,209

 ผลลัพธ์ 20,601,280 20,617,062 20,442,645

 ข้อมูล 2559 2560 2561
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 ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดชนิด LED	[302-4]

หมายเหตุ :	 	ปริมำณไฟฟ้ำที่ประหยัดได้	 (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)	 =	 จ�ำนวนหลอด	 LED	 ที่ติดตั้ง	 X	 ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัด 

ได้ต่อหลอด	(กิโลวัตต์)	X	จ�ำนวน	ชั่วโมงกำรใช้งำน	8	ชั่วโมง	X	จ�ำนวนวันใช้งำน	250	วันต่อปี	

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ PEA

 จ�าแนกตามรายกิจกรรม

อำคำร	4		 230,000	 230,000	 230,000	 230,000	 230,000	 230,000

อำคำร	1	2	3	และอำคำรอื่น	ๆ		 -	 802,148	 802,148	 802,148	 802,148	 802,148

อำคำรบริกำรส�ำนักงำนเขต	12	เขต		 -	 3,864,000	 3,864,000	 3,864,000	 3,864,000	 3,864,000

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

อำคำรภำยในส�ำนักงำนเขต	12	เขต	 -	 -	 -	 4,427,270	 4,427,270	 4,427,270

 รวม 230,000 4,896,148 4,896,148 9,371,580 9,371,580 9,371,580

 อาคารที่เปลี่ยนเป็นหลอดชนิด ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)

 LED แล้วเสร็จ 2556 2557 2558 2559 2560 2561

กิจกรรมรูปแบบที่ 1 (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง	[305-1]	 		 	

กิจกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงจักรดีเซลของ	PEA	(Stationary	Fuel	Combustion)	 tCO
2
e/ปี	 32,515.52

กิจกรรมกำรใช้ยำนพำหนะที่	PEA	รับผิดชอบในกำรเติมน�้ำมัน	 tCO
2
e/ปี	 51,937.45

(Mobile	Fuel	Combustion	Source)

กำรรั่วซึมก๊ำซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	(SF
6
)	 tCO

2
e/ปี	 23,388.48

กำรรั่วซึมก๊ำซ	HFCs	และ	PFCs			 tCO
2
e/ปี	 84.27

รวมปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมำในกิจกรรม	รูปแบบที่	1	ทั้งหมด	 tCO
2
e/ปี	 107,925.72

กิจกรรมรูปแบบที่ 2 (Scope 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	[305-2]	 	 	

กำรใช้ไฟฟ้ำของ	PEA	 tCO
2
e/ปี	 68,917.00

พลังงำนสูญเสียในระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำยของ	PEA	 tCO
2
e/ปี	 4,382,393.12

รวมปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมำในกิจกรรม	รูปแบบที่	2	ทั้งหมด	 tCO
2
e/ปี	 4,451,310.12

 รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในกิจกรรมทั้งหมด tCO
2
e/ปี 4,559,235.84

 ประเภทกิจกรรม หน่วย ผลรวม ปี 2561
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 จ�าแนกตามชนิดก๊าซ	[305-1]	[305-2]

หมายเหตุ :	 -	 	ก�ำหนดให้ปี	 2560	 เป็นปีฐำน	 เนื่องจำกเป็นปีที่เริ่มมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนจำกภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ของ	 PEA	 
โดยมปีรมิำณก๊ำซเรือนกระจกทีป่ล่อยออกมำในปีฐำนจำกกจิกรรมรปูแบบที	่1	(Scope	1)	จ�ำนวน	98,586.42	tCO

2
e/ปี	 

และกิจกรรมรูปแบบที่	2	(Scope	2)	จ�ำนวน	4,229,812.08	tCO
2
e/ปี

	 -	 	ค่ำศักยภำพในกำรท�ำให้เกิดสภำวะโลกร้อน	 (Global	Worming	 Potential:	 GWP)	 ค�ำนวณที่กรอบเวลำ	 100	 ปี	 
อ้ำงอิงตำม	IPCC	Forth	Assessment	Report-Climate	Change	2007

	 -	 ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่แสดงไว้	ไม่นับรวมบริษัทในเครือของ	PEA

 จ�าแนกตามเขตพื้นที	่[305-1]	[305-2]

CO
2
	 tCO

2
e/ปี	 4,313,389.94

CH
4
	 tCH

4
/ปี	 3.55

N
2
O	 tN

2
O/ปี	 0.71

SF
6
	 tSF

6
/ปี	 0.00

HFCs	 tCO
2
e/ปี	 84.27

PFCs	 tCO
2
e/ปี	 0.00

 รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด tCO
2
e/ปี 4,559,235.84

 ชนิดก๊าซ หน่วย ผลรวม ปี 2561

 เขตพื้นที ่ หน่วย ผลรวมรายปี

ภาคเหนือ  

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	1	จังหวัดเชียงใหม่	 tCO
2
e/ปี	 293,043.83

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	2	จังหวัดพิษณุโลก	 tCO
2
e/ปี	 275,472.34

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	3	จังหวัดลพบุรี	 tCO
2
e/ปี	 313,896.40

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	1	จังหวัดอุดรธำนี	 tCO
2
e/ปี	 322,782.75

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	2	จังหวัดอุบลรำชธำนี	 tCO
2
e/ปี	 288,715.48

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	3	จังหวัดนครรำชสีมำ	 tCO
2
e/ปี	 325,228.01
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 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ของ PEA	[305-5]

หมายเหตุ :	 -	 	ก�ำหนดให้ปี	 2560	 เป็นปีฐำน	 เนื่องจำกเป็นปีที่เริ่มมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนจำกภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ของ	 PEA	 
โดยมีปริมำณกำ๊ซเรือนกระจกที่ลดได้ทั้งหมดของปีฐำน	จ�ำนวน	5,164,417.52	tCO

2
e/ปี

	 -	 	ค่ำศักยภำพในกำรท�ำให้เกิดสภำวะโลกร้อน	 (Global	Worming	 Potential:	 GWP)	 ค�ำนวณที่กรอบเวลำ	 100	 ปี	 
อ้ำงอิงตำม	IPCC	Forth	Assessment	Report-Climate	Change	2007

	 -	 คำ่ปริมำณกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกที่แสดงไว้	ไม่นับรวมบริษัทในเครือของ	PEA

 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน	 โดย	 PEA	 ก�ำหนดให้กองควบคุมระบบผลิต	 (กคบ.)	 มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนกำรผลิต 

และกำรปฏิบัติงำนเดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ	 มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย	 และเป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม	พร้อมทัง้ศกึษำเทคโนโลยสีมยัใหม่และควำมรูท้ำงวชิำกำรเข้ำมำใช้อย่ำงเหมำะสมเพือ่พฒันำระบบผลติไฟฟ้ำและกระบวนกำร 

บริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนและนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้จำกพลังงำนน�้ำ	 52,541,226	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	

พลังงำนแสงอำทิตย์	 450	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	 และพลังงำนลม	 รวมทั้งส้ิน	 63,825,810	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	 คิดเป็นปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 

ที่ลดได้เท่ำกับ	29,759.35	tCO
2
e/ปี

ภาคกลาง  

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	1	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 tCO
2

565,517.28e/ปี

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	2	จังหวัดชลบุรี	 tCO
2

635,967.40e/ปี

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	3	จังหวัดนครปฐม	 tCO
2

510,434.23e/ปี

ภาคใต ้  

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	1	จังหวัดเพชรบุรี	 tCO
2
e/ปี

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	2	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	 tCO
2
e/ปี

ส�ำนักงำน	PEA	เขต	3	จังหวัดยะลำ	 tCO
2
e/ปี

ส�ำนักงำนใหญ่	PEA	 tCO
2
e/ปี

 รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด tCO
2
e/ปี 4,559,235.84

 เขตพื้นที่ หน่วย ผลรวมรายปี

กำรผลิตไฟฟำ้จำกพลังงำนหมุนเวียน	 tCO
2

29,759.35e/ปี

กำรใช้น�้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล	 tCO
2

3,404.84e/ปี

โครงกำรสนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 tCO
2

10,180,051.36e/ปี

 รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ลดได้ tCO
2
e/ปี 10,213,215.55

 ประเภทกิจกรรม หน่วย ผลรวม ปี 2561

11,431.41

245,255.79 

441,983.69 

329,507.23 
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หมายเหตุ :  วิธีการก�าจัดอื่น ๆ	หมำยถึง	กำรส่งกำกของเสียไปยังหน่วยงำนภำยนอก	โดยกำรจ�ำหน่ำย	หรือจัดหำผู้รับเพื่อน�ำไปก�ำจัด

อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย

	 ในปี	2561	PEA	มีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำต่อคน	จ�ำนวน	3362.59	หน่วย/คน/ปี	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	ร้อยละ	0.40	และกำรใช้น�้ำมัน

เชื้อเพลิงต่อคน	จ�ำนวน	575.33	ลิตร/คน/ปี	ลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	0.49	เนื่องจำก	PEA	มีกำรจัดประชุมภำยในองค์กรด้วยระบบ	

Video	Conference	เพื่อลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำประชุมที่ส�ำนักงำนใหญ่ของผู้บริหำรและพนักงำน

 กำรใช้น�้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล	ซึ่งได้จำกกำรใช้น�้ำมันดีเซลทั้งหมด	20,618,395.95	ลิตร/ปี	ตำมรำชกิจจำนุเบกษำ

ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน	 เรื่องก�ำหนดลักษณะและคุณภำพของน�้ำมันดีเซล	 (ฉบับที่	 11)	 พ.ศ.	 2561	 ให้มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 

ปริมำณร้อยละไม่ต�่ำกว่ำ	6.6	และไม่สูงกว่ำ	7	ดังนั้นเมื่อคิดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกทีล่ดได้จำกส่วนผสมไบโอดีเซลมีค่ำเท่ำกับ	3,404.84	

tCO
2
e/ปี

 โครงกำรสนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 ซึ่งเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่	 PEA	 สนับสนุนให้เกิดกำรลด 

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกท้ังท่ีสนับสนุนภำยในองค์กร	 (ลดได้รวมทั้งส้ินเท่ำกับ	 1,113.59	 tCO
2
e/ปี)	 และจำกทั้งภำยนอกองค์กร	

(ลดได้รวมทั้งสิ้นเท่ำกับ	10,178,937.77	tCO
2
e/ปี)

 ปริมาณของกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและอาคารส�านักงาน	[306-2]

กำรใช้ซ�้ำ	 -	 	 -	 	 -

กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	 3,686	 เครื่อง	 34,000	 ลิตร	 -

กำรฝังกลบ	 -	 	 -	 	 -

อื่น	ๆ		 39,810	 กิโลกรัม	 -	 	 1,325	 กิโลกรัม

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำต่อคน	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน/ปี)	 3,349.30	 3,362.59

ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงต่อคน	(ลิตร/คน/ปี)	 578.14	 575.33

 วิธีการก�าจัด มิเตอร์ หน่วย น�้ามันหม้อแปลง หน่วย ขยะติดเชื้อจาก หน่วย
  เสื่อมสภาพ   เสื่อมสภาพ  สถานพยาบาล

 ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561

หมายเหตุ :	 	จ�ำนวนบุคลำกร	PEA	ปี	2560	จ�ำนวน	35,661	คน	และ	ปี	2561	จ�ำนวน	35,532	คน
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 แผนงานการจัดการด้านไฟฟ้า	[EU7]	

 ผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจไฟฟ้า

 แผนงาน ประเภท รายชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลการด�าเนินการ
 DSM ของโครงการ  ด�าเนินการ 

PEA

2560-2563

2560-2561

2560-2563

2560-2562

2560-2563

2560-2563

2560-2562

2560

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำนและ 
คำดว่ำแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนและ
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนก่อน
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนก่อน
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

-	 	PEA	ส�ำนักงำนใหญ่	 
ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนก่อน
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

-	 	ส�ำนักงำนเขต	 
อยู่ระหว่ำงด�ำเนิน
กำรตำมแผนงำน
และคำดว่ำแล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำ
ที่ก�ำหนด

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำนและ 
คำดว่ำแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำนและ 
คำดว่ำแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนและ
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

ตรวจวัดและพิสูจน ์
ผลการประหยัด
พลังงาน 
(Measurement & 
Verification)

Chiller

Solar Rooftop

อาคารเขียว 
(Green Building)

CSR

การให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย

1.	 	ระบบบริหำรจัดกำรกำรใช้พลังงำนใน
อำคำร

2.	 	โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช ้
พลังงำนไฟฟ้ำส�ำหรับสถำนีไฟฟ้ำ
แบบไม่มีช่ำงไฟฟ้ำประจ�ำสถำนี	
(Unmanned	Substation)

3.	 	โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
ปรับอำกำศแบบรวมศูนย์	(Chiller)	 
ในส�ำนักงำน	กฟภ.	และอำคำร	SCADA

4.	 	โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
ปรับอำกำศแบบรวมศูนย์	(Chiller)	 
ของ	PEA	ส�ำนักงำนใหญ่

5.	 	โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ 
พลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำร	
PEA	(Solar	Rooftop)

6.	 	โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำร	1	
อำคำร	2	และทำงเชื่อมอำคำร	PEA	
ส�ำนักงำนใหญ่	ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน	
LEED	ระดับ	GOLD

7.	 	โครงกำร	PEA	LED	 
เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

8.	 	โครงกำรน�ำร่องสถำนีอัดประจุยำนยนต์
ไฟฟ้ำและระบบกำรบริหำรจัดกำร 
โครงข่ำยเครื่องอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ของ	PEA	(เส้นทำงสุวรรณภูมิ-พัทยำ)
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 แผนงาน ประเภท รายชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลการด�าเนินการ
 DSM ของโครงการ  ด�าเนินการ 

ลูกค้าของ PEA

ไฟถนนและ
ไฟสาธารณะ

ผู้ใช้ไฟรายย่อย
(ที่อยู่อำศัยและ
ธุรกิจขนำดเล็ก)

ผู้ใช้ไฟรายใหญ ่
(โรงงำนอุตสำหกรรม)

หน่วยงานภาครัฐ

การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์

9.	 	โครงกำรให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนกำร
จัดกำรพลังงำนส�ำหรับภำคอำคำรธุรกิจ

10.	 	โครงกำรน�ำร่องกำรส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงำนในภำคครัวเรือน

11.	 	โครงกำรให้บริกำรที่ปรึกษำ 
ด้ำนกำรจัดกำร	พลังงำนส�ำหรับ 
ภำคอุตสำหกรรม

12.	 	โครงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ 
กำรประหยัดพลังงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐ

13.	 	ระบบประหยัดพลังงำนไฟถนนแบบ
บูรณำกำรประสิทธิภำพสูง

2560-2563

2560-2562

2560-2563

2560-2563

2560-2561

มีกำรลงนำมในบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ 
กบั	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั 
(มหำชน)	และคำดว่ำ 
ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ตำมระยะเวลำที่
ก�ำหนด

มีกำรรับทุนจำก	
JYURI	ประเทศญี่ปุ่น	
และคำดว่ำด�ำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมระยะ
เวลำที่ก�ำหนด

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำนและคำด
ว่ำแล้วเสร็จตำมระยะ
เวลำที่ก�ำหนด

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำนและและ
คำดว่ำแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก�ำหนด
โดยมีหน่วยงำนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร	ได้แก่
-	 	มหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง
-	 	กำรประปำ 

ส่วนภูมิภำค
-	 	มหำวิทยำลัย 

วลัยลักษณ์
-	 	มหำวิทยำลัย 

แม่ฟ้ำหลวง

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 
ตำมแผนงำนและ
ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำ
ที่ก�ำหนด	เนื่องจำก
กำรเปลี่ยนแปลง
กระบวนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐ	 
ของกรมบัญชีกลำง	
กระทรวงกำรคลัง
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 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	[EU10]

 การพยากรณ์จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ :	 กำรพยำกรณ์จ�ำนวนผูใ้ช้ไฟฟ้ำทัง้หมด	ไม่รวมประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้ำแบบไม่คดิมลูค่ำ	อำท	ิไฟแสงสว่ำงถนน	ไฟสำธำรณะ	เป็นต้น

 ป ี ความต้องการ หน่วยซื้อ/ผลิต หน่วยจ�าหน่าย จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า
  พลังไฟฟ้าสูงสุด  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย) (ราย)
  (เมกะวัตต์)  

พ.ศ.	2561	 20,677.00	 142,700.00	 131,935.00	 19,525,475

พ.ศ.	2565	 23,808.00	 163,818.00	 151,347.00	 21,152,162

 ส่วนต่าง 3,131.00 21,118.00 19,412.00 1,626,687

 อัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปี 4.60 3.32 3.12 2.04

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 2.04	 1.93	 1.89	 1.83	 1.85

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 1.82	 2.21	 2.71	 3.51	 3.00

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 4.06	 4.61	 4.25	 4.39	 3.28

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 3.08	 3.45	 4.19	 3.62	 3.63

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 2.92	 2.83	 3.51	 2.78	 2.67

องค์กรไม่แสวงหาก�าไร	 1,131	 1,155	 1,181	 1,205	 1,231

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 -13.33	 2.12	 2.25	 2.03	 2.16

สูบน�้าเพื่อการเกษตร	 5,484	 5,784	 6,005	 6,265	 6,527

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 8.68	 5.47	 3.82	 4.33	 4.18

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 6.14	 4.75	 5.97	 4.06	 4.06

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

 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2.10 2.01 2.04 2.03 2.00

 ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (ราย)

  2561 2562 2563 2564 2565
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 การพยากรณ์หน่วยจ�าหน่าย จ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	[EU10]

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 2.38	 4.93	 4.24	 4.03	 3.86

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 2.40	 5.06	 4.91	 4.90	 4.82

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 2.83	 4.58	 4.63	 4.68	 4.54

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 0.57	 2.51	 2.01	 2.03	 2.16

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 3.01	 2.46	 4.12	 3.98	 2.97

องค์กรไม่แสวงหาก�าไร	 71	 74	 83	 92	 102

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 6.43	 4.75	 12.02	 11.10	 10.32

สูบน�้าเพื่อการเกษตร	 365	 355	 371	 388	 404

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 22.39	 -2.69	 4.55	 4.36	 4.18

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

เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	 -3.57	 13.94	 10.59	 9.00	 8.69

 รวมทั้งหมด (ไม่รวมไฟฟรี) 131,935 136,900 141,604 146,421 151,347

 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 1.66 3.76 3.44 3.40 3.36

 ไฟฟรี 2,739 2,907 3,128 3,365 3,621

 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 4.63 6.13 7.59 7.59 7.59

 ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์ (จิกะวัตต์-ชั่วโมง: GWh)

  2561 2562 2563 2564 2565
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 การพยากรณ์หน่วยซื้อ	[EU10]

152,846147,370142,027136,822132,387

	 23,02522,21721,42620,651n/a

112112112112112

	 7777n/a

105105105105105

	 7777n/a

10,75510,75510,75510,75510,096

	 1,9631,9631,9631,963n/a

 

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

 2.27 3.86 3.52 3.49 3.46

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

 2.24 10.06 3.62 3.56 3.51

 ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์

  2561 2562 2563 2564 2565

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง)

  รวม

พลังไฟฟ้ำสูงสุด (เมกะวัตต์)

พลังงำนไฟฟ้ำ (จิกะวัตต์-ช่ัวโมง)

ส่วนที่ซื้อจาก VSPP

พลังไฟฟ้ำสูงสุด (เมกะวัตต์)

พลังงำนไฟฟ้ำ (จิกะวัตต์-ช่ัวโมง)

ส่วนที่ กฟภ. ผลิต

พลังไฟฟ้ำสูงสุด (เมกะวัตต์)

พลังงำนไฟฟ้ำ (จิกะวัตต์-ช่ัวโมง)

และอนุรักษ์พลังงาน

ส่วนที่ซื้อจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

พลังไฟฟ้ำสูงสุด (เมกะวัตต์)

พลังงำนไฟฟ้ำ (จิกะวัตต์-ช่ัวโมง)

ส่วนที่ซื้อจาก EGAT



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561138

 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2559-2561	[EU12]

หมายเหตุ :	 -	 	กำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำทำงเทคนิค	 (Technical	 Loss)	 ส่วนใหญ่มีสำเหตุหลัก	 ดังนี้	 สำยป้อนแรงดันสูง	 หม้อแปลง
จ�ำหน่ำย	สำยป้อนแรงดันต�่ำ	และจุดต่อของอุปกรณ์

	 -	 	กำรสญูเสยีพลงังำนไฟฟ้ำทีไ่ม่ใช่ทำงเทคนคิ	(Non-Technical	Loss)	พจิำรณำจำกกำรน�ำหน่วยสูญเสียในระบบจ�ำหน่ำยรวม 
หักด้วยก�ำลังไฟฟ้ำสูญเสียทำงเทคนิค	 โดยมักมีสำเหตุจำกควำมคลำดเคล่ือนของอุปกรณ์วัดปริมำณไฟฟ้ำ	 กำรติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้ำไม่ครบถ้วน	ตลอดจนกำรจดหน่วยไฟฟ้ำหรือกำรเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน	และกำรลักลอบใช้ไฟฟ้ำ

	 -	 	อตัรำกำรสญูเสยี	(Loss)	คอื	พลงังำนไฟฟ้ำทีสู่ญเสียในกำรส่งและจ่ำยไฟฟ้ำ	โดยเท่ำกบัพลังงำนส่วนต่ำงระหว่ำงพลังงำนสทุธิ 
ที่ระบบส่งไฟฟ้ำรับจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำ	(Power	Producers)	กับพลังงำนไฟฟ้ำที่ระบบส่งไฟฟ้ำจ่ำยให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ	(Load)

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เป้ำหมำยกำรสูญเสียรวม	(Total	Target	Loss)	 5.36	 5.40	 5.18

กำรสูญเสียรวม	(Total	Loss)	 5.40	 5.12	 5.36

 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า สัดส่วนร้อยละของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจ�าหน่าย

  2559 2560 2561

มีกำรฝึกซ้อมแผนกำรจัดกำรอุบัติกำรณ์	(IMP)	 199	 199		 202

จัดท�ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	(BCP)	 199	 199		 202

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกซ้อมแผน	IMP/BCP	ในกรณีเหตุกำรณ์ภัยธรรมชำติ	กำรก่อกำรร้ำย/วินำศกรรม	 180
และสำรเคมีรั่วไหล

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกซ้อมแผน	IMP/BCP	ในกรณีเหตุกำรณ์จลำจลปิดล้อมส�ำนักงำน	โรคระบำด		 120
ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถให้บริกำรได้	และไฟไหม้อำคำรส�ำนักงำน	

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรกู้คืนระบบ	(Recovery	Time	Objective:	RTO)	ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 45

ระยะเวลำที่ข้อมูลสูญหำย	(Recovery	Point	Objective:	RPO)	ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 0

 หน่วยงานที่มีการจัดท�าระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301 [EU21] ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
  (หน่วยงาน) (หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

 ระยะเวลาที่ใช้ในการด�าเนินการ ระยะเวลาที่ใช้ (นาที)
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 การเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้า	[EU23]

หมายเหตุ : *	 ข้อมลูจำกส่วนบรหิำรและพฒันำเทคโนโลยกีำรทะเบยีน	ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบียน	กรมกำรปกครอง	สถำนะ	ธนัวำคม	2560	

	 **	ข้อมลูจำกส่วนบรหิำรและพฒันำเทคโนโลยกีำรทะเบยีน	ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบียน	กรมกำรปกครอง	สถำนะ	ธนัวำคม	2561

ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI&SIDAI)	[EU28]	[EU29]

หมำยเหตุ	:	 *	 SAIFI	(System	Average	Interruption	Frequency	Index)	(ครั้ง/รำย/ปี)	คือ	ค่ำดัชนีจ�ำนวนครั้งที่ไฟฟ้ำขัดข้องเฉลี่ย
	 **	 SAIDI	(System	Average	Interruption	Duration	Index)	(นำที/รำย/ปี)	คือ	ค่ำดัชนีระยะเวลำที่ไฟฟ้ำขัดข้องเฉลี่ย

 รายละเอียด ปี 2560* ปี 2561** 
  จ�านวน  (ครัวเรือน) จ�านวน (ครัวเรือน)

จ�านวนครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศไทย 21,513,363 21,885,053

จ�านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว 21,464,395 21,834,757

-	 ปักเสำพำดสำย	 21,400,658	 21,772,856

-	 ใช้ไฟระบบโซล่ำเซลล์	 62,244	 59,925

-	 อื่น	ๆ	(ไฟจำกหน่วยงำนอื่น	ๆ	เช่น	พื้นที่ทหำร	 1,493	 1,976	
	 กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	กรมอนุรักษ์พลังงำน	กรมชลประทำน	
	 ไฟฟ้ำเอกชนขอยกเลิกโครงกำรเนื่องจำกรำษฎรย้ำยถิ่นฐำน)	

จ�านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 48,968 50,296

-	 อยู่ในพื้นที่ปกติและอยู่ระหว่ำงรอจัดเข้ำโครงกำร	 22,296	 23,559

-	 อยู่ในพื้นที่หวงห้ำม	แต่หน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่อนุญำตให้เข้ำด�ำเนินกำร	 771	 436
	 ขยำยเขตแล้ว	

-	 อยู่ในพื้นที่หวงห้ำม	ต้องขออนุญำตหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 25,453	 25,794
	 เช่น	เขตป่ำสงวน	เขตอุทยำน	พื้นที่ปกครอง	รำชกำรทหำร	ฯลฯ	

-	 ไม่สำมำรถขยำยเขตระบบไฟฟ้ำได้เนื่องจำกไม่อยู่ในหลักเกณฑ์	PEA	 448	 507

ทั่วประเทศ		 5.17	 4.50	 3.81	 153.13	 118.70	 89.82

12	เมืองใหญ่	ได้แก่	เชียงใหม่	พิษณุโลก	ลพบุร	ี 1.568	 1.232	 1.174	 21.182	 16.528	 14.853
ขอนแก่น	อุบลรำชธำนี	นครรำชสีมำ	รังสิต	
เมืองพัทยำ	สมุทรสำคร	หัวหิน	ภูเก็ต	
และหำดใหญ่	

 
ข้อมูล

 SAIFI* (ครั้ง/ราย/ปี)  SAIDI** (นาที/ราย/ปี) 

  2559 2560 2561 2559 2560 2561
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GRI Content Index [102-55]

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

102-1 Name of the organization 

102-2  Activities, brands, products, 

and services

102-3 Location of headquarters

102-4 Location of operations

102-5 Ownership and legal form

102-6 Markets served

102-7 Scale of organization

102-8  Information on employees 

and other workers

102-9 Supply chain

102-10Significantchangestothe

organization and its supply 

chain

102-11  Precautionary principle or 

approach

102-12 External initiatives

102-13 Membership of associations

102-14  Statement from senior 

decision-maker

102-15  Key impacts, risks, and 

opportunities

102-16  Values, principles, standards, 

and norms of behavior

102-18 Governance structure

102-19 Delegating authority

102-26  Role of highest governance 

body in setting purpose, 

values, and strategy

6

6

7

6, 7

6

7, 120

6-7, 122

121-122

9, 77-80

7

110

6

6

4

31-37

22, 30, 41

8

42

42

GRI 102:

General 

disclosures 2016

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

102-49 align with appropriate sections in the body of the report. The service was performed on the Thai version of the report (English GRI content index).”

“For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for Disclosures 102-40 to 

EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟำ้	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

102-40	List	of	stakeholder	groups

102-41		Collective	bargaining	

agreements

102-42		Identifying	and	selecting	

stakeholders

102-43		Approach	to	stakeholder	

engagement

102-44	Key	topics	and	concerns	raised

102-45		Entities	included	in	the	

consolidated	financial	

statements

102-46		Defining	report	content	and	

topic	boundaries

102-47	List	of	material	topics

102-48	Restatements	of	information

102-49	Changes	in	reporting

102-50	Reporting	period

102-51	Date	of	most	recent	report

102-52	Reporting	cycle

102-53		Contact	point	for	questions	

regarding	the	report

102-54		Claims	of	reporting	in	

accordance	with	the	GRI	

Standards

102-55	GRI	content	index

102-56		External	assurance

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

Identified Reason(s) Explanation 
for for for 

 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

Material Topics

Economic Performance

GRI 103:

Management 

Approach

2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

10

95

10

10-15,	92

10-15

6,	17

18, 20

16,	18, 20

17

16

17

17

17

17

17

140-152

17

18

43,	45-47,	49-51,	

90-91,	122

45-48,	51,	90-91
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EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

Energy

Emissions

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

GRI 201:

Economic 

Performance

2016

201-1	 	Direct	economic	value	

generated	and	distributed

201-3	 	Defined	benefit	plan	obligations	

and	other	retirement	plans

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

302-1	 	Energy	consumption	within	 

the	organization

302-4	 	Reduction	of	energy	

consumption	

GRI 103:

Management 

Approach

2016

GRI 302:

Energy 

2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

305-1	 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions

GRI 103:

Management 

Approach

2016

GRI 305:

Emissions 2016

Gases	

included	

in	the	

calculation;	

whether	CO
2
,	

CH
4
,	N

2
O,	

HFCs,	PFCs,	

SF
6
,	NF

3
,	or	

all.

Information	

unavailable

The	

complete	

disclosure	of	

information	

will	report	

on	the	next	

reporting	

period

122

101

20,	110

45-46,	90-91,	

110-112,	114,	122

45-46,	90-91,	

110-112,	114

128

129

20,	106,	110

45-46,	90-91,	

106-108,	110-113,	

122

45-46,	90-91,	

106-108,	110-113

129-131
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EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

305-2	 	Energy	indirect	(Scope	2)	 

GHG	emissions

Gross	

location-

based	energy	

indirect	

(Scope	2)	 

GHG	

emissions	

in	metric	

tons	of	CO
2
 

equivalent

gross	market-

based	energy	

indirect	

(Scope2)	 

GHG	

emissions	

in	metric	

tons	of	CO
2
 

equivalent

Gases	

included	

in	the	

calculation;	

whether	CO
2
,	

CH
4
,	N

2
O,	

HFCs,	PFCs,	

SF
6
,	NF

3
,	or	

all.

Information	

unavailable

The	

complete	

disclosure	of	

information	

will	report	

on	the	next	

reporting	

period

129-131
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EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

305-5	 	Reduction	of	GHG	emissions Gases	

included	

in	the	

calculation;	

whether	CO
2
,	

CH
4
,	N

2
O,	

HFCs,	PFCs,	

SF
6
,	NF

3
,	or	

all.

Information	

unavailable

The	

complete	

disclosure	of	

information	

will	report	

on	the	next	

reporting	

period

Effluents and Waste

Environmental Compliance

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	

	 and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

306-2	 	Waste	by	type	and	disposal	

method

Total	weight	

of	non-

hazardous	

waste,	with	a	

breakdown	by	

the	following	

disposal	

methods

Information	

unavailable

Environmental 

Compliance

The	

complete	

disclosure	of	

information	

will	report	

on	the	next 

reporting	

period

GRI 103:

Management 

Approach

2016

GRI 306:

Effluents and 

Waste 2016

GRI 103:

Management 

Approach 2016

GRI 307:

Environmental 

Compliance 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

307-1	 	Non-compliance	with	

environmental	laws	and	

regulations

131-132

20,	106,	114

45-46,	90-91,	

106-108,	110-112,	 

114-116,	122

45-46,	90-91,	

106-108,	110-112, 

114-116

132

20,	106

45-46,	90-91,	

106-109,	122

45-46,	90-91,	

106-109

109
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 GRI Standard Disclosure Page number(s)
And/or URL(s)

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

GRI 103:

Management 

Approach 2016

GRI 401:

Employment 2016

Employment

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	and	

its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

401-1	 	New	employee	hires	and	

employee	turnover

401-2	 	Benefits	provided	to	 

full-time	employees	that	are	

not	provided	to	temporary	or	

part-time	employees

401-3	 		Parental	leave

Occupational Health and Safety

GRI 103:

Management 

Approach 2016

GRI 403:

Occupational 

Health and Safety

2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	 

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

403-1	 	Workers	representation	in	

formal	joint	management-

worker	health	and	safety	

committees

18,	93

45-46,	48-50,	 

90-91,	94-96,	

122

45-46,	48-50,	 

90-91,	94-96

123

95-96

124

18

45-46,	90-91,	93	

122

45-46,	90-91,	93

93
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EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

403-2	 	Type	of	injury	and	rates	of	

injury,	occupational	diseases,	

lost	days,	and	absenteeism,	 

and	number	of	work-related 

fatalities

403-3	 	Workers	with	high	incidence	or	

high	risk	of	diseases	related	to	

their	occupation

Injury	rate	

(IR),	for	all	

employees	

and	workers,	

with	a	break	

down	by	

gender

Occupational	

diseases	

rate	(ODR),	

lost	day	rate	

(LDR)	and	

absentee	

rate	(AR),	

for	all	

employees,	

with	a	break	

down	by	

region	and	

gender

Information	

unavailable

Information	

unavailable

The	

complete	

disclosure	of	

information	

will	report	

on	the	next	

reporting	

period

The	

complete	

disclosure	of	

information	

will	report	

on	the	next	

reporting	

period

GRI 103:

Management 

Approach 2016

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

Training and Education

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

126-127

93

18

45-46,	48-50,	

90-91,	98-101,	

122

48-50,	90-91,	

98-101
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GRI 404:

Training and 

Education 2016

404-1	 	Average	hours	of	training	per	

year	per	employee

404-2	 	Programs	for	upgrading	

employee	skills	and	transition	

assistance	programs

404-3	 	Percentage	of	employees	

receiving	regular	performance	

and	career	development	

reviews

Average	

hours	of	

training	

that	the	

organization’s	

employees	

have	

undertaken	

during	the	

reporting	

period,	by	

employee	

category

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

Non-discrimination

124

101,	125

101

EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

18

45-46,	90-91,	97,	

122

www.pea.co.th/

เกี่ยวกับเรำ/ 

กำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี

45-46,	90-91,	97
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EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

GRI 406:

Non-discrimination

2016

406-1	 	Incident	of	discrimination	and	

corrective	actions	taken

103-1	 	Explanation	of	the	material	 

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	and	

its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

413-1	 	Operations	with	local	

community	engagement,	impact	

assessments,	and	development	

programs

GRI 103:

Management 

Approach 2016

GRI 413:

Local Communities

2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	 

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	and	

its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

416-1	 	Assessment	of	the	health	and	

safety	impacts	of	product	and	

service	categories

GRI 103:

Management 

Approach 2016

GRI 416:

Customer Health 

and Safety 2016

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

Local Communities

Customer Health and Safety

Customer Privacy

GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	 

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

97

18,	102

45-46,	90-91,	

102,	122

45-46,	90-91,	

102

102-103

18

45-46,	90-92,	

122

45-46,	90-92

92

18,	88

44,	89-91,122

44,	89-91
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 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	 

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

EU6	 	Management	approach	to	

ensure	short	and	long-term	

electricity	availability	and	

reliability	

EU10	 	Planned	capacity	against	

projected	electricity	demand	

over	the	long	term,	broken	

down	by	energy	source	and	

regulatory	regime	

GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

EU7	 	Demand-side	management	

programs	including	residential,	

commercial,	institutional	and	

industrial	programs

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

Demand-Side Management

GRI 418:

Customer Privacy

2016

418-1	 	Substantiated	complaints	

concerning	breaches	of	

customer	privacy	and	losses	 

of	customer	data

89

20

46-47,	54-55,

90-91,	122

46-47,	54-55,

90-91

55-64

66-67,	135-137

20

46-47,	64-66,

90-91,	122

46-47,	64-66,

90-91

64-66,	133-134

Availability and Reliability
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 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

Research and Development

GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	 

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

EU8	 	Research	and	development	

activity	and	expenditure	aimed	

at	providing	reliable	electricity	

and	promoting	sustainable	

development	

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

EU12	 	Transmission	and	distribution	

losses	as	a	percentage	of	total	

energy

GRI 103:

Management 

Approach 2016

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

System Efficiency

20

48-50,	68-72,

74-75,	90-91,	122

48-50,	68-72,

74-75,	90-91

68-72,	74-75

20

46-47,	68,	

90-91,	122

46-47,	68,	

90-91

68,	138
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GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	and	

its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

EU21	 	Contingency	planning	

measures,	disaster/emergency	

management	plan	and	training	

programs,	and	recovery/

restoration	plans	

GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

EU23	 	Programs,	including	those	in	

partnership	with	government,	 

to	improve	or	maintain	access	

to	electricity	and	customer	

support	services

EU28	 	Power	outage	frequency

EU29	 		Average	power	outage	duration

EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

Access

20,	37

37-39,	90-91,	

122

37-39,	90-91

37-39,	138

https://

www.pea.co.th/

en/About-PEA/

Business-

Continuity-

Management

20

46-47,	64,	

90-91,	122

46-47,	64,	

90-91

64,	139

139

139

Disaster/Emergency Planning and Response
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EU	-	กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพำะรำยสำขำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ	ตำมกรอบกำรรำยงำน	GRI	ฉบับ	G4

 Identified Reason(s) Explanation 
 for for for 
 Omission(s) Omission(s) Omission(s)

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

SDG
linkage to
Disclosure

Omission

GRI 103:

Management 

Approach 2016

103-1	 	Explanation	of	the	material	

topic	and	its	boundary

103-2	 	The	management	approach	 

and	its	components

103-3	 	Evaluation	of	the	management	

approach

Provision of Information

18

 

44,	90-92,	122

44,	90-92,








