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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�าหนดแผนปฏิ บัติการดิจิทัล  

พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์กร

ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมียุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน 3 ด้าน คือ 

 1. Digital Service ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการน�า

ดิจิทัลเข้ามาพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการลูกค้าประมาณ 19.4 ล้านราย 

 2. Digital Operation Excellence ปฏิรูปกระบวน 

การท�างาน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบบริหาร 

การจ่ายไฟฟ้าให้ทนัสมยั เชือ่มโยงข้อมลูและเทคโนโลยี ควบคูไ่ปกบั 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 3. Digital Business สร้างโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่  

โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

และการให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งจะน�าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์

และบริการ รวมถึงรูปแบบของธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต

 ตามนโยบายส�าคญัทีม่อบให้ไว้คอื “สานงานเดมิ เสรมิธรุกจิใหม่ 

ใช้นวัตกรรม หนุนน�าทุนมนุษย์” หรือ KEEN 14 ซ่ึงสอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลจะเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรให้

เป็น Digital Utility และที่เน้นย�้าอย่างชัดเจน คือ Digital Driven  

ในทกุส่วนของกระบวนการท�างานของทกุหน่วยงานภายในองค์กร 

จะต้องมีมาตรฐาน มีความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการ เพ่ิมความมัน่คงของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มเีสถยีรภาพ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้ไฟฟ้า และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องของ PEA รวมทั้งพนักงาน PEA ตลอดจนการน�าไปสู่

ธุรกิจใหม่ในด้านต่างๆ

 ภายใต้ความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น เราชาว 

PEA ทุกคน ต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และ 

ความท้าทายทีส่�าคญั เพ่ือน�าองค์กรสูก่ารเป็นเลิศด้านธรุกจิพลงังาน

ไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม

และสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน

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)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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 PEA ด�าเนนิกจิการตามข้อก�าหนดพระราชบญัญตักิารไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 และน�ากรอบ หลักเกณฑ์  
ข้อก�าหนดทัง้ภายในและต่างประเทศมาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงาน  
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีแนวทางการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
 นอกจากน้ี PEA ยังมีการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้ง 
ภาครฐัและเอกชนต่าง ๆ  เพือ่ส่งมอบคณุค่าให้กับองค์กรและสงัคม 
และน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่
  • การด�าเนินงานหลัก เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
กิจการพลังงาน ความร่วมมือการด�าเนินตามมาตรฐานอนุรักษ์
พลงังานส�าหรบัผูผ้ลติและจ�าหน่ายพลงังาน ส�านกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นต้น
 • การด�าเนินงานอื่น ๆ  เช่น สมาคมจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย (PMAT) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน สมาคมกองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ เป็นต้น

 บริษัทในเครือ [102-45] 

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด หรือ PEA 
ENCOM จดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 3 มถุินายน 2552 
เพื่อด�าเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 
และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดย PEA  
เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และ
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,441.28 ล้านบาท

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

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็น องค์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งให้
ไว้เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2497 โดยอยู ่ภายใต้การควบคุมของ 
กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ซึ่งมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ�านาจก�ากับโดยทั่วไป มีทุนประเดิม
ตามกฎหมาย จ�านวน 5 ล้านบาท และมีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล 
จ�านวน 117 แห่ง 

 ต่อมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity 
Authority) หรือ PEA ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ณ วันท่ี 28 กันยายน 2503  
โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง [102-1]

 ธุรกิจของ PEA

 PEA เป ็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวง
มหาดไทย ด�าเนินธุรกิจหลักในการจัดหาและให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจสนับสนุนที่ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ดังนี้  
งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งานซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและวเิคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร งานท่ีปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และ
งานอื่น ๆ [102-2] [102-5]

 PEA เป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีโครงข่าย 
การส่งกระจายและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ครอบคลุม 74 จังหวัด 
หรือร้อยละ 99.99 ของพื้นที่ในประเทศไทย [102-4]

 ข้อมูลองค์กร

 จ�านวนบุคลากร : พนักงาน 29,659 คน และลูกจ้าง  
5,873 คน [102-7] 
 ผู้ใช้ไฟฟ้า : PEA จ�าหน่ายปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 134,661.55 
ล้านหน่วยต่อจ�านวนผูใ้ช้ไฟฟ้า 4 ประเภท จ�านวน 19,766,030 ราย

รู้จัก PEA
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 พื้นที่ให้บริการ 

 ส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 [102-3]

 ส�านักงานการไฟฟ้า : ให้บริการในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) [102-4]

ภาคเหนือ
• ส�านักงาน กฟข. 3 แห่ง
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.เชียงใหม่ (กฟน.1)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.พิษณุโลก (กฟน.2)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.ลพบุรี (กฟน.3)
• ส�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 40 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 88 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 120 แห่ง
• ศูนย์บริการ 18 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 14 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 123 แห่ง
• คลังพัสดุ 31 แห่ง

ภาคกลาง
• ส�านักงานใหญ่ 1 แห่ง
• ส�านักงาน กฟข. 3 แห่ง
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
  จ.พระนครศรีอยุธยา (กฟก.1)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
  จ.ชลบุรี (กฟก.2)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 
  จ.นครปฐม (กฟก.3)
• ส�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 62 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 53 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 62 แห่ง
• ศูนย์บริการ 29 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 12 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 257 แห่ง
• คลังพัสดุ 32 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ส�านักงาน กฟข. 3 แห่ง
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1  
  จ.อุดรธานี (กฟฉ.1)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
  จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  
  จ.นครราชสีมา (กฟฉ.3)
• ส�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 
 43 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 86 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 182 แห่ง
• ศูนย์บริการ 21 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 110 แห่ง
• คลังพัสดุ 34 แห่ง

ภาคใต้
• ส�านักงาน กฟข. 3 แห่ง
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.เพชรบุรี (กฟต.1)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช 
  (กฟต.2)
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.ยะลา (กฟต.3)
• ส�านักงาน กฟภ. จังหวัด/อ�าเภอ 41 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขา 62 แห่ง
• ส�านักงาน กฟภ. สาขาย่อย 94 แห่ง
• ศูนย์บริการ 22 แห่ง
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 15 แห่ง
• สถานีไฟฟ้า 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 มีระบบสายส่งรวมทั้งสิ้น 798,653.47 
วงจร - กิโลเมตร แบ่งเป็นระบบสายส่ง 12,764.57 วงจร - กโิลเมตร 
ระบบจ�าหน่ายแรงสูง 313,424.44 วงจร - กิโลเมตร และระบบ
จ�าหน่ายแรงต�่า 472,464.45 วงจร - กิโลเมตร 

 ทั้งน้ี PEA ได้ขยายระบบจ�าหน่ายใต้ดิน เพิ่มขึ้นเป็น 
10,111.29 วงจร - กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.226 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ร้อยละ 201.15 เพ่ือเพิม่ความมัน่คงและเชือ่ถอืได้ของ
ระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านปฏิบัติการบ�ารุงรักษาและ
ความปลอดภัยในพืน้ทีเ่มอืง หรอืพืน้ทีท่่องเทีย่วขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความต้องการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบ

คอนโดมิเนียม

อุตสาหกรรมขนาดกลาง



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256110

 การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 PEA ระบุกลุ ่มผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียโดยใช ้ เครื่องมือ 
Stakeholder Mapping ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีคุณลักษณะส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในกิจการ 
ไฟฟ้า (Expertise) ความมุ ่งม่ันตั้งใจท่ีต้องการร่วมพัฒนา 
ความยั่งยืนกับ PEA (Willingness) และการมีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความยั่งยืนของ PEA (Influence) [102-42] จึงสามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ PEA ได้เป็น 5 กลุ่มหลัก [102-40] ได้แก่ 
หน่วยงานก�ากับดูแล พนักงานและลูกจ้าง ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 
คู่ความร่วมมือ ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า และชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 PEA ได้ทบทวนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า จากปัจจัยความต้องการ/ความคาดหวังใน 
3 มิติ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และด้านการสนับสนุน 
โดยใช้ KANO Model เป็นเครื่องมือในการจ�าแนกความต้องการ/
ความคาดหวัง รวมทั้งน�าแผนยุทธศาสตร์ PEA ปี 2557 - 2566 

(ทบทวนครั้งที่ 4 ปี 2561) ภารกิจ วิสัยทัศน์ ทิศทางองค์กร  
ผลการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้า ลักษณะและพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า อัตราการเติบโตของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและรายได้ค่าไฟฟ้า สารสนเทศที่ส�าคัญจาก
กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า และการเรียนรู้ระดับองค์กร
จากประสบการณ์ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า มาประกอบการระบุกลุ่ม
ลูกค้าและส่วนตลาดของ PEA โดยสามารถจ�าแนกกลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้
ไฟฟ้า ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย กลุ่มพาณิชย์ กลุ่ม
อุตสาหกรรม และกลุ่มอื่น ๆ

 การสานสมัพนัธ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี PEA ได้ก�าหนดหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ตลอดทั้งวิธีการ ความถี่ในการด�าเนินงาน และการ
รวบรวมความต้องการ/ความคาดหวังที่ส�าคัญของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีไว้อย่างชดัเจน เพือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการก�าหนดแนวทาง
การตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวงัดังกล่าว ทัง้ในระดบั
กลยุทธ์องค์กร หรือแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

1.  พัฒนาความ
พร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านระบบไฟฟ้า
ให้เพียงพอ

2.  ส่งเสริม
นโยบายการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.  มีระบบเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
รับมือต่อภัยพิบัติ
หรือภาวะวิกฤต
ด้านพลังงาน

4.  มีมาตรการเพื่อ
ให้เกิดความเชื่อถือ 
ได้ของระบบ
ไฟฟ้า

1.  การสื่อสารประเด็นข่าว 
ที่ส�าคัญ/การชี้แจง 
รายละเอียดให้ส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ

2.   Line group : PR 
Mahadthai

3. Line@กระทรวงมหาดไทย
4.  การประชุม/สัมมนาติดตาม

งาน 
5.  การประชุม/VDO 

Conference ตาม
สถานการณ์พิเศษอื่น ๆ

6.  การประชุม/สัมมนา เพื่อ
น�าเสนอผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 

7.  การประชมุรับฟังความคิดเหน็ 
(Hearing) ที่มีต่อแผน
ยุทธศาสตร์ PEA

1.  ด�าเนินโครงการเพื่อขยายระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ 
ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหม่อย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง เช่น โครงการขยายเขต 
ระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล เป็นต้น

2.  มีนโยบายและจดัเตรียมแผนการบริหารจดัการอาคารส�านกังาน 
ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.  เข้าร่วมโครงการน�าร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน
อนุรักษ ์พลังงานส�าหรับผู ้ผลิตและผู ้จ�าหน ่ายพลังงาน 
(Energy Efficiency Resources Standard : EERS)  
ของกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงาน 
ทั้งระบบชั่วคราวและถาวร

4.  จัดท�าโครงการ/แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้ ค�าปรึกษาในด้านระบบ
ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานด้วยเอกสารแนะน�า หรือ 
การสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การประหยัดพลังงาน  
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

1.  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น
ร้อยละ 99.76 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.01 จากปี 2560

2.  อาคารส�านักงานของ PEA 
จ�านวน 4 แห่ง ได้รับ 
การรับรองเป็นอาคารเขียว 
ตามมาตรฐาน LEED  
จากสภาอาคารเขียว 
แห่งสหรัฐอเมริกา

3.  มีแนวทางการปรับปรุง  
Grid Code ที่ชัดเจน 
เพื่อรองรับนโยบาย 
ด้านพลังงานทดแทน และ
เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การวางแผนพัฒนาระบบ
จ�าหน่ายของ 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.  ยึดหลักการ
บริหารกิจการที่ดี

6.  น�าการจัดการ
ความรู้มาใช้
ภายในองค์กร

7.  สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

8.  มีการก�ากับดูแล
มาตรฐานและ
คุณภาพใน 
การให้บริการ

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 

 [102-44]

5.  ยกระดบัการจดัท�ากระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภยัพิบตัิ
หรือภาวะวิกฤตตามมาตรฐาน ISO 22301 ให้ครอบคลุม 
ทั้งองค์กร (ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) ตลอดจนมีการด�าเนิน
การฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (IMP) และแผน 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เป็นประจ�าทุกหน่วยงาน  
เพื่อน�าปัญหาอุปสรรคที่พบไปปรับปรุงแผนระบบ BCMS  
ในปีถัดไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6.  บ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้าให้มคีวามพร้อมใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ลดหน่วยสูญเสียและแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพ่ือคืนสภาพ
การจ่ายไฟตามข้อก�าหนดด้วยความปลอดภัย

7.  ตดิตามระดบัคณุภาพไฟฟ้าและควบคมุ สัง่การการปฏบิตักิาร 
ด้านระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย และมีระดับแรงดันอยู ่ใน
มาตรฐาน

8.  ก้าวเข้าสู่การเป็น PEA โปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยจัดท�าแผน
แม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของ PEA ซึ่งน�าเกณฑ์โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน 
ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ และขับเคลื่อนการด�าเนินงานโดย 
ก�าหนดเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลไว ้
อย่างชดัเจน เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการด�าเนนิงานด้านการก�ากบั 
ดูแลกิจการที่ดี และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

9.  วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ แล้วน�ามาเทียบเคียงกับกระบวนงานที่มีอยู ่
ในปัจจบุนั เพือ่ก�าหนดโครงการ/แผนงานในการปรบัปรงุปัญหา 
อุปสรรคดังกล่าว

10.  มีแนวทาง (Approach) ในการจัดการความรู้ (KM) ที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
PEA เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการความรู้
และน�าไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร 

11.  สร้างบรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้ด้วย 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ เช่น KM Day 
โครงการคลังสมอง (Think Tank) การประกวดนวัตกรรม 
การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วม เป็นต้น

12.  ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยให้
จัดงานมหกรรมคุณภาพในระดับองค์กรเป็นประจ�าทุกปี  
เช ่น งาน PEACON การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน  
การประกวดนวัตกรรม PEA Standard Performance Day  
เพื่อส ่งเสริมให้พนักงานมีส ่วนร่วมในการคิดค้น ริเริ่ม 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมสามารถน�านวัตกรรม 
ที่เกิดขึ้นไปเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้ง 
องค์กร เพื่อให้การด�าเนินงานของ PEA เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

4.  จ�านวนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ที่
เพิ่มขึ้น เช่น การให้บริการ 
ติดตั้งระบบ Solar 
Rooftop ระยะแรก เพื่อ 
ส่งเสริมการใช้พลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ 
การอบรมการติดตั้งแผง 
Solar Rooftop เป็นต้น

5.  ลดการปล่อยก๊าซเรือน-
กระจกได้ 10,213,215.55 
tCO

2
/ปี โดยเพิ่มขึ้น 

5,048,798.03 tCO
2
/ปี  

เมื่อเทียบกับปี 2560
6.  202 หน่วยงานของ PEA 

(ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย) 
มีการจัดท�าระบบ BCMS 
ตามมาตรฐาน ISO 22301 
โดยมีการฝึกซ้อมแผน IMP 
และ BCP เพิ่มขึ้น  
3 หน่วยงานจากปี 2560

7.  ดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ได้แก่ 

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

 2)  ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง SAIDI อยู่ที่ 
89.82 นาที/ราย/ปี  
ลดลง 28.88 เมื่อเทียบ
กับปี 2560

8.  แรงดันไฟฟ้าอยู่ในมาตรฐาน
ที่ร้อยละ 100 (เป็นไปตาม
เป้าหมาย)

9.  กระบวนการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในกระบวนงาน 
ที่ส�าคัญขององค์กรมี 
การพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ตรวจสอบได้
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13.  จัดให ้มีกองทุนวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยีส นับสนุน 
การด�าเนินงานผ่านสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู ่แล้ว และเทคโนโลยีใหม่ให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู ้บริหารระดับสูงจะติดตามผล 
อย่างสม�่าเสมอ

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

15.  น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบการด�าเนินงานประจ�า
ต่าง ๆ มากขึ้น เช ่น การบริหารและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การพัฒนางานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร  
การรบัฟังเสยีงของลกูค้า เป็นต้น เพ่ือให้สามารถขยายผลและ
สื่อสารได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานให้มากขึ้น

16.  อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึง 
การให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชนที่ 
ห่างไกล การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ การให้บริการ 
แบบ One Touch Service เป็นต้น 

17.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การน�าระบบ 
จัดคิวอัจฉริยะและระบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้
บริการมาใช้งาน การจัดช่องทางด่วน (Drive Through) 
ในการช�าระเงินค่าไฟฟ้า การให้บริการสอบถามข้อมูลและ 
แจ้งเหตไุฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงรับเร่ืองร้องเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง 

18.  รักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให ้
บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ 
ที่แสดงถึงการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

10.  คะแนนประเมินการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และ 
ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น (ITA)  
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2561 มีคะแนน 
อยู่ที่ 92.92 คะแนน

11.  มีคะแนนประเมิน 
การตระหนักรับรู้และ
การประยุกต์ใช้การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารและพนักงาน อยู่ใน 
ระดับที่สูง โดยคะแนนอยู่ที่ 
90.85 คะแนน

12.  ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประเภทรางวัลการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น  
ประจ�าปี 2561 จาก สคร. 
ที่สะท้อนความส�าเร็จใน
การด�าเนินงานด้าน 
ความโปร่งใสและการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ระดับประเทศ

13.  ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน 
ตามกระบวนการ KM  
โดยมีระดับการพัฒนา 
การจัดการความรู้ขององค์กร 
(KM Assessment) อยู่ที่ 
3.44 เพิ่มขึ้น 0.44 จาก 
ปี 2560 และร้อยละ 100  
ของสายงานที่มีการด�าเนินงาน
จัดการความรู้ (เป็นไป 
ตามเป้าหมาย)

14.  จ�านวนชิ้นงาน/นวัตกรรม 
ที่ได้จากการปรับปรุง
กระบวนงานอยู่ที่ 170 ชิ้น 
เพิ่มขึ้น 98 ชิ้นจากปี 2560

15.  ตั้งแต่ปี 2559 - 2560  
มีส�านักงานของ PEA 
จ�านวน 140 แห่งได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการให้
บริการศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) โดยในปี 2561  
มีส�านักงานที่ได้รับ 
การรับรองเพิ่มเติมอีก  
166 แห่ง

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 
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1.  ผู้น�ามีวิสัยทัศน์
และการบริหาร
จัดการที่ดี

2.  มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ

3.  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท�างาน

4.  ได้รับผล
ตอบแทนและ
สวัสดิการอันพึงได ้
จาก PEA

1.  ผู้บริหารพบปะผู้ปฏิบัติงาน 
(ประชุม/ตรวจเยี่ยม/ 
ร่วมกิจกรรม) 

2.  การสื่อสารประเด็นข่าวที่
ส�าคัญในการตัดสินใจของ 
ผู้บริหาร

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

พบพนักงาน 
5.  การเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน

ทางสื่อภายในองค์กร
6.  การประกาศนโยบายใน 

การบริหารและพัฒนา
องค์กรของ ผวก. 

7.  การสัมมนาชี้แจงแผน
ยุทธศาสตร์ประจ�าปีโดย 
ผู้บริหารระดับสูง 

8.  การประชุมผู้บริหารระดับ
สูงร่วมกับแต่ละสายงาน 

9.  การประชุมถ่ายทอด 
แผนยุทธศาสตร์/ทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ�าปี 
ของสายงาน 

1.  ผู ้น�ามีการสื่อสารถึงแนวทางการด�าเนินงานและติดตามผล 
อยู่เสมอ

2.  ผูบ้รหิารระดบัสงูมส่ีวนร่วมในการทบทวนแผนแม่บทการบรหิาร 
ทรพัยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างกลไกส�าคัญในการขับเคลือ่นองค์กร

3.  จัดให้มีกิจกรรมประกวดพนักงานดีเด่น สายงานดีเด่น และ 
ส�านักงานการไฟฟ้าดีเด่น รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
สร้างต้นแบบ Best Practice เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร

4.  สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู ้
อย่างต่อเนื่อง

5.  จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา
ความดีความชอบอย่างเป็นธรรม โดยไม่ยึดกับระบบอุปถัมภ์
หรือผลประโยชน์แอบแฝงอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้พนักงาน 
เข้าพบผู้บังคับบัญชาได้เมื่อมีปัญหาส่วนตัว

1.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนักงานต่อการสื่อสารของ
ผู้น�าอยู่ที่ 3.69 โดยเพิ่มขึ้น 
0.02 เมื่อเทียบกับปี 2560 

2.  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
พนักงานต่อบทบาทของ 
ผู้บริหารระดับสูง อยู่ที่ 4.11 
โดยเพิ่มขึ้น 0.03 เมื่อเทียบ
กับปี 2560

3.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรอยู่ที่
ระดับ 4.40 จาก 5

4.  ค่าเฉลี่ยความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรอยู่ที่
ระดับ 4.49 จาก 5

5.  ความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม
ช่วงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ที่ 4.27 เพิ่มขึ้น 0.02  
จากปี 2560 

พนักงานและลูกจ้าง

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ

1.  มีความเป็นธรรม
ในการแข่งขัน

2.  มีความโปร่งใสใน
การด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกัน

3.  มีการจัดท�า
สัญญา/ข้อตกลง
ร่วมกันอย่าง 
เป็นธรรม

4.  มีการปฏิบัติ 
ตามพันธกรณี
ที่ได้ตกลงกันไว้
ตามสัญญา

5.  มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระยะ
เวลาที่เหมาะสม 
เพื่อพัฒนางาน
ร่วมกัน

1.  การสื่อสารประเด็นข่าว 
ที่ส�าคัญในการตัดสินใจ  
หรือมีผลกระทบต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียและ PEA

2.  จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าว
และสกู๊ปทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

3. Line Official account
4.  จัดกิจกรรมร่วมกันกับ 

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 
คู่ความร่วมมือ

5.  จดัประชมุรบัฟังความคิดเหน็ 
(Hearing) ที่มีต่อ 
แผนยุทธศาสตร์ของ PEA

1.  ผู้น�าประกาศนโยบาย PEA โปร่งใสอย่างยั่งยืน และส่งเสริม 
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความเป็นธรรมแก ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2.  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า 
กับผู้ส่งมอบ คู ่ค้า และคู ่ความร่วมมือ กรณีมีข้อมูลว่าม ี
การเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น 
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.  ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

1.  ผลส�ารวจทัศนคติของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
การด�าเนินงานของ PEA  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38  
เพิ่มขึ้น 0.15 จากปี 2560 
โดยผลส�ารวจแบ่งออกเป็น  
3 ด้าน ได้แก่

 1)  ด้านพลังงานทดแทน  
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37  
เพ่ิมข้ึน 0.04 จากปี 2560

 2)  ด้านการให้บริการ  
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42  
เพ่ิมข้ึน 0.17 จากปี 2560

 3)  ด้านวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.36 เพิ่มขึ้น 0.25  
จากปี 2560
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ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

1.  การสื่อสารประเด็นข่าว 
ที่ส�าคัญในการตัดสินใจ  
หรือมีผลกระทบต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียและ PEA

2.  จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าว
และสกู๊ปทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

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

Plus
6.  ตรวจเยี่ยมผู้ใช้ไฟรายย่อย/

สัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 
เพื่อวิเคราะห์ข้อร้องเรียน 
พฤติกรรม ความต้องการ/
ความคาดหวัง

7.  การประชมุรบัฟังความคดิเหน็ 
(Hearing) ที่มีต่อ 
แผนยุทธศาสตร์ PEA

8.  การส�ารวจความพึงพอใจ 
และความภักดีของลูกค้า

1.  มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุก
พื้นที่

2.  มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ ต่อเนื่อง 
และคุณภาพ
ไฟฟ้าเป็นไปตาม
มาตรฐาน

3.  ระบบไฟฟ้ามี
มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย

4.  ลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บริการ 
ได้ทันเวลา  
และเป็นไป 
ตามมาตรฐาน

5.  ความสะดวก
ของช่องทางใน
การแจ้ง/ติดตาม
เหตุไฟฟ้าขัดข้อง 
และความรวดเร็ว
ในการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า

6.  โปร่งใสเป็นธรรม
ในการให้บริการ

7.  ได้รับบริการ
สนับสนุนต่าง ๆ 
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

1.  ด�าเนินโครงการเพื่อขยายระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

2.  จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมกับความมั่นคง 
ทางพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
เก่ียวกับแผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและ 
การให้บริการส�าหรับผู ้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  
และผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC อย่างสม�่าเสมอ

3.  บ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้าให้มคีวามพร้อมใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ลดหน่วยสูญเสียและแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพ่ือคืนสภาพ
การจ่ายไฟตามข้อก�าหนดด้วยความปลอดภัย

4.  ส�ารวจ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงท่ีอยู่ใกล้อาคารหรือ 
สิ่งก่อสร้างอย่างสม�่าเสมอ

5.  ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาการให้บริการ  
เช่น ให้จัดท�าข้อตกลงการให้บริการ (Service Level 
Agreement: SLA) และขยายผลให้มกีารปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร 
พร้อมทั้งมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ

6.  จัดให้มีการแจ้งสาเหตุและแนวทางป้องกันเมื่อมีเหตุการณ์
ไฟฟ้าขัดข้องทุกครั้ง

7.  จัดให้มีการแจ้งสาเหตุไฟฟ้าขัดข้องด้วย Social Network  
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว

8.  จัดให้มีเจ ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยแก้ไฟฟ้าขัดข ้องตลอด  
24 ชั่วโมง และจัดเวรเจ้าหน้าที่ให้บริการในเวลาพักกลางวัน

9.  ให้บรกิารกบัลกูค้า/ผู้ใช้บรกิารทกุคนด้วยความเท่าเทยีม และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

10.  อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึง 
การให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าถึงชุมชน 
ที่ห่างไกล การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้บริการ
แบบ One Touch Service เป็นต้น 

11.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การน�าระบบ 
จัดคิวอัจฉริยะและระบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให ้
บริการมาใช้งาน การจัดช่องทางด่วน (Drive Through)  
ในการช�าระเงินค่าไฟฟ้า การให้บริการสอบถามข้อมูลและ 
แจ้งเหตไุฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงรับเร่ืองร้องเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง 

12.  รักษาคุณภาพการให ้บริการประชาชนตามมาตรฐาน  
GECC ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการให้บริการประชาชน
ของทุกหน่วยงานของรัฐท่ีมีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย

1.  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น
ร้อยละ 99.76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.01 จากปี 2560 

2.  แรงดันไฟฟ้าอยู่ในมาตรฐาน
ที่ร้อยละ 100 (เป็นไปตาม
เป้าหมาย)

3.  จ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
ระบบไฟฟ้าของ PEA ต่อผู้ใช้ไฟ 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย 
ในปี 2561 อยู่ที่ 0.0021  
ครั้ง/จ�านวนผู้ใช้ไฟ/ปี ลดลง 
0.0184 เมื่อเทียบกับปี 2560

4.  ผลการให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ร้อยละ 100 
และสามารถด�าเนินการได้
ตามข้อตกลงการให้บริการ 
(SLA) ได้ร้อยละ 100  
(เป็นไปตามเป้าหมาย)

5.  ดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ได้แก่ 

 1)  ดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง SAIFI อยู่ที่ 3.81  
ครั้ง/ราย/ปี ลดลง 0.694  
เมื่อเทียบกับปี 2560

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

6.  กระบวนการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในกระบวนงานที่
ส�าคัญขององค์กรมี 
การพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ตรวจสอบได้

7.  คะแนนประเมินการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปชั่น (ITA) 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2561 มีคะแนน 
อยู่ที่ 92.92 คะแนน

8.  ขยายผลกระบวนการขอใช้
ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับ Ease 
of Doing Business ของ 
World Bank ที่สามารถ
ติดตั้งมิเตอร์จ่ายไฟฟ้าได้
ภายใน 2 - 25 วันปฏิทิน 
จากเดิม 2 -55 วันท�าการ 
ได้ครบทุกพื้นที่

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[102-43]
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2561 

 [102-44]
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9.  ปรับปรุงกระบวนการขอ 
ใช้ไฟฟ้าเพื่อเริ่มด�าเนิน 
ธุรกิจใหม่ ส�าหรับลูกค้า 
ที่ขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคม-
อุตสาหกรรมพื้นที่ ECC  
ให้สามารถก่อสร้างเชื่อมโยง 
ระบบไฟฟ้า และติดตั้ง
มิเตอร์จ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 
30 วันปฏิทิน จากเดิมใช้ 
เวลามากกว่า 55 วันท�าการ

10.  ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 มี 
ส�านักงานของ PEA จ�านวน
140 แห่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
โดยในปี 2561 มีส�านักงาน
ที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม
จ�านวน 166 แห่ง

11.  ความพึงพอใจโดยรวม 
ของลูกค้า อยู่ที่ร้อยละ 
4.47 เพิ่มขึ้น 0.18 จาก
ปี 2560

 ความต้องการ/ 
แนวทางการสานสัมพันธ์

  
 ความคาดหวังของ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สิ่งที่ PEA ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของ 

ผลลัพธ์ ปี 2561
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.  ระบบไฟฟ้ามี
ความปลอดภัย

2.  ไม่สร้างผล 
กระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม

3.  ได้รบัการสนบัสนนุ 
กิจกรรมทาง
สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืนจาก 
PEA

1.  การสื่อสารประเด็นข่าว 
ที่ส�าคัญในการตัดสินใจ  
หรือมีผลกระทบต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียและ PEA

2.  จดหมายข่าว/วารสาร/ข่าว
และสกู๊ปทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

3.  Line Official account
4.  Application PEA Smart 

Plus
5.  การจัดกิจกรรมร่วมกับ 

ชุมชน สังคมเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นต่าง ๆ

6.  การประชมุรบัฟังความคดิเหน็ 
(Hearing) ที่มีต่อ 
แผนยุทธศาสตร์ PEA

1.  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ

2.  ผูบ้รหิารระดบัสงูก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000  
ตลอดทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจ
หลักการและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in process) จาก 
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

3.  ผู้บริหารประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมุ่งเน้นการลด 
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4.  ให้โอกาสแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เกีย่วกบัการด�าเนินการใด ๆ  ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น

5.  เปิดเผยการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อมผ่านรายงานความยั่งยืนประจ�าปี

6.  ก�าหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขที่ชัดเจน เมื่อเกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินงาน 
ขององค์กร

1.  ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 
การด�าเนินงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ PEA  
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 87.97 เพิ่มขึ้น 2.12 
เมื่อเทียบกับปี 2560

2.  ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจ 
ดีเด่น ประเภทรางวัล 
การด�าเนินงานเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น  
ประจ�าปี 2561 จาก สคร.  
ที่สะท้อนความส�าเร็จใน 
การสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สังคม และพันธมิตร 
การมีแนวทางการด�าเนินงาน
ที่ชัดเจนที่ค�านึงถึง 
ความต้องการ/ปัญหาของ
ชุมชน และความสามารถ
พิเศษของ PEA

หมายเหตุ : สีของอักษรแสดงความถี่ในการด�าเนินงาน [102-43]
  - เป็นประจ�า/สม�่าเสมอ/ทุกเดือน
 - รายไตรมาส
 - รายปี
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 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

 PEA น�าข้อมลูส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องมาพจิารณาและคดักรองด้วย
กระบวนการคัดเลือกประเด็นส�าคัญตามมาตรฐานของ GRI เพื่อ
ก�าหนดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของ PEA [102-46] ดังนี้

 การระบุประเด็นส�าคัญ (Identification)
 PEA พิจารณาข้อมูลส�าคัญทั้งจากปัจจัยภายในและ 
ภายนอก รวมถงึขอบเขตของผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบทีอ่าจ 
ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลส�าคัญ 
ดังกล่าวบนหลักการความครอบคลุมผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
บริบทความยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
 -  ข้อมูลส�าคัญจากปัจจัยภายในองค์กร : 
   ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส�าคัญหรือเร่งด่วนของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบจากการด�าเนินงานของ
องค์กร แผนยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงและโอกาส ห่วงโซ่
คุณค่าขององค์กร

 - ข้อมูลส�าคัญจากปัจจัยภายนอกองค์กร : 
   ข้อก�าหนดทางกฎหมายต่าง ๆ  แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก (Mega Trend) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (SDGs) และเกณฑ์ประเมินองค์กร
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

 การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization) 
 PEA น�าประเดน็ส�าคญัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและองค์กร 
มาเทียบเคียงกับตัวชี้วัดตามมาตรฐาน GRI พบว่ามีเรื่องที่ผู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องการ/คาดหวังจาก PEA จ�านวน 30 ประเด็น 
และเมือ่น�ามาจดัล�าดบัความส�าคัญด้วยตาราง Materiality Matrix   
ที่ค�านึงถึงนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม  
และสังคม (แกนนอน) และอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจได้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (แกนตั้ง) ท�าให้ประเด็นส�าคัญ
ด้านความยั่งยืนของ PEA มีจ�านวน 19 ประเด็น แบ่งเป็นประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ 1 ประเด็น ด้านสังคม 8 ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม  
4 ประเด็น และด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า 6 ประเด็น 
[102-47] [102-49]

 ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจไฟฟ้า

1. ผลการด�าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 1. การจ้างงาน
2. การฝึกอบรมและให้ความรู้
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร
4.  สุขภาพและความปลอดภัยของ

ลูกค้า
5. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. ชุมชนท้องถิ่น
8. การไม่เลือกปฏิบัติ

1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.  การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3. กากของเสียและขยะอันตราย
4. พลังงาน

1. การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
2.  ความพร้อมจ่ายและความน่าเชือ่ถือ

ของระบบไฟฟ้า
3. ประสิทธิภาพของระบบ
4. การวิจัยและพัฒนา
5.  แผนงาน และการตอบสนอง 

ต่อเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต
6. การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า

Materiality Matrix ประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของ PEA
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นัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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 การทวนสอบความครบถ้วน (Validation) ของประเด็น

ส�าคัญด้านความยั่งยืนของ PEA

 ผู ้บริหารระดับสูงได้ร ่วมพิจารณาประเด็นส�าคัญด้าน 

ความยั่งยืนของ PEA ตามหลักการความสมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

ประเด็นดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับ 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

  • เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ [102-48]

  รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 นับเป็นฉบับ

ที่ 2 ต่อจากรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560 [102-51]  

ที่ PEA จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards 

เพือ่เปิดเผยผลการด�าเนนิงานประจ�าปีขององค์กรในด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรอบการรายงานแบบรายปี [102-52] 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 [102-50] และใช้

แนวทางการรายงานตาม GRI Standards และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า 

(Electric Utilities : EU) ขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วย 

การรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) ตาม

เกณฑ์ระดบัการเปิดเผยข้อมลูแบบหลกั (Core Option) [102-54]

  นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ ่งมั่นในการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน PEA ได้เช่ือมโยงการด�าเนินงานเข้ากับเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals 

: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และรวบรวมมาแสดงไว้ใน

รายงานฉบับนี้ด้วย

  • ขอบเขตของรายงาน [102-45]

  การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับน้ี แสดงข้อมูลและ

ผลกระทบจากการด�าเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ PEA 

โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุม ส�านักงานส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทในเครือ

  • การรับรองรายงาน [102-56]

  ผู ้บริหารระดับสูงของ PEA มีบทบาทในการติดตาม  

ให้ค�าแนะน�า พร้อมทัง้ให้ความเหน็ชอบและตรวจสอบความถกูต้อง 

ของข้อมูลส�าคัญในรายงานฉบับนี้ เพื่อให้เนื้อหาของรายงาน 

มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และครอบคลุมการตอบสนอง 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  นอกจากน้ี เพื่อแสดงถึงความมุ ่งม่ันในการพัฒนา 

การรายงานอย่างต่อเนื่อง PEA ได้วางแผนการด�าเนินงาน 

ให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่มีความเชี่ยวชาญ  

ท�าการตรวจรับรองและให ้ความเช่ือม่ันอย ่างอิสระต ่อผล 

การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเช่ือม่ัน น่าเช่ือถือและโปร่งใสใน

การจัดท�ารายงาน สอดคล้องกับแนวทางการรายงานสากลของ 

GRI ต่อไป

 • การยกระดับคุณภาพของการจัดท�ารายงาน

  PEA เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนประจ�าปีได ้ 

ผ่านทางแบบสอบถามท้ายเล่มรายงาน โดยความคิดเห็นดังกล่าว 

PEA จะน�ามาใช ้พัฒนาและยกระดับการจัดท�ารายงาน 

ความยัง่ยนืประจ�าปีฉบบัถดัไป เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ/ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • การติดต่อสอบถาม [102-53]

  หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม สามารถติดต่อ 

ได ้ที่  ฝายสังคมและส่ิงแวดล ้อม การไฟฟ ้าส ่วนภูมิภาค  

ส�านักงานใหญ่ อาคาร LED เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน  

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2590 9916  

โทรสาร 0 2590 9919

่
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ของ PEA

ผลการด�าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

การจ้างงาน

การฝึกอบรมและให้ความรู้

การให้ข้อมูลข่าวสาร

สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้า

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชุมชนท้องถิ่น

การไม่เลือกปฏิบัติ

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

-

-

หน่วยงานก�ากับ
ดูแล/ผู้ส่งมอบ 

คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ/ 

ลูกค้า/ผูใ้ช้บรกิาร/ 
ชุมชน และสังคม

 
ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

-

ชุมชน และสังคม 

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

เพื่อรักษาเสถียรภาพในการด�าเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราก�าลังคนของ PEA สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
และสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
 

เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะของพนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินงานของ PEA ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว

เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารท่ีมีความส�าคัญทั้งใน
ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และความปลอดภัย

เพ่ือลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการด�าเนินงาน
อย่างปลอดภัย

เพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงป้องกัน 
การละเมิดและสูญหายของข้อมูลลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และลดการสูญเสียที่อาจเกิด
ขึ้นกับบุคลากรของ PEA

เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชน และ 
ลดความเสีย่งของการเกิดอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้กบัคนในชมุชน
และสังคม โดยรอบเขตพื้นที่ด�าเนินงาน 

เพ่ือสร้างมาตรฐานการด�าเนนิงานบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมในทุก
กระบวนการด�าเนินงาน ตั้งแต่การสรรหา ว่าจ้างบุคลากร  
การจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้า และการให้บริการลูกค้า

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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การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจไปสู ่ชุมชน สังคม และ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจ้างงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและการลา การสรรหา 
ว่าจ้าง วางต�าแหน่ง และการรักษาบุคลากรใหม่

การส่งเสริมการพฒันาทนุมนษุย์ การปรบัปรงุกระบวนการและ
ยกระดับมาตรฐานระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร  
การทบทวน ประเมินและวัดประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากร

การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์ การให้
ข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุมถึงการให้ค�าปรึกษาและให้ความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน

การมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีความมั่นใจใน
การใช้ไฟฟ้าของ PEA 

การรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้า และระบบบรหิารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน การประเมนิความเสีย่งด้านสขุภาพของ
บุคลากร สถติกิารบาดเจบ็ และเสียชวิีตเนือ่งจาการปฏิบตังิาน

การมีส ่ วนร ่ วมในการพัฒนาชุมชนและสั งคมให ้ เกิด 
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ผ่านโครงการต่าง ๆ ซ่ึงให้ 
ความส�าคญักับกิจกรรมสานสมัพนัธ์กับชมุชนโดยรอบทีอ่ยูบ่ริเวณ
พื้นที่ด�าเนินงาน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อกังวล และข้อเสนอแนะ
ส�าหรับปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงาน 

การก�าหนดแนวปฏบิตัทิีด่ท้ัีงต่อพนกังาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า ลูกค้า/
ผูใ้ช้บรกิาร เพือ่ให้เกดิการปฏิบัตแิละด�าเนนิงานอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

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

•  แผนแม่บทสายงานทรัพยากรมนุษย์ ปี 2553-2563 
 (ทบทวนครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559)
•  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 ประจ�าปี 2561 (แผนระยะสั้น)

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

•  แผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2560-2564)

•   แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
 สภาพแวดล้อมในการท�างานของ กฟภ. (พ.ศ. 2557-2561)

•  แผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2560-2564)

•  แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน กฟภ. (พ.ศ. 2557-2561)

•  แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน กฟภ. (พ.ศ. 2557-2561)

•  แผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564)

 เนื้อหาที่รายงาน การก�ากับดูแลการด�าเนินงาน หน้า

43-51, 90-91, 
101, 122

45-50, 90-91,
93-96, 122-124

45-46, 48-50,
90-91, 98-101,

124-125

44, 90 - 92, 122

45-46, 90-92, 122

44, 88-91, 122

45-46, 90-91, 93,
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45-46, 90-91, 
102-103, 122

45-46, 90-91, 97,
122



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256120

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม

กากของเสียและขยะอันตราย

พลังงาน

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือ 
ของระบบไฟฟ้า

ประสิทธิภาพของระบบ

การวิจัยและพัฒนา

แผนงาน และการตอบสนองต่อ
เหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต

การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

ชุมชน และสังคม

ชุมชน และสังคม

ชุมชน และสังคม 

ชุมชน และสังคม 

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ/ 
ชุมชน และสังคม  

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ/ 
ชุมชน และสังคม 

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ/ 
ชุมชน และสังคม 

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ/ 
ชุมชน และสังคม

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ/ 
ชุมชน และสังคม 

เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอัน
มีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน 
การยกระดับมาตรฐานส�านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น และสร้างความพร้อมสู ่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับสากล

เพ่ือให้การด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อก�าหนด 
ระเบียบและกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจ
จะเกิดขึ้นต่อชุมชน และสังคม

เพ่ือป้องกนัการเกดิกรณกีารร่ัวไหลของสารพิษ จากการก�าจัดที ่
ไม่ถกูต้อง ซึง่อาจจะส่งผลกระทบด้านสขุภาพ และความปลอดภยั 
ของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ด�าเนินงาน

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร รวมถึง 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และบรรเทาผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ 
เกดิประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า 
ปรับพฤติกรรมในการใช้พลังงาน

เพือ่สร้างความมัน่คง และความน่าเชือ่ถอืของระบบไฟฟ้าให้กับ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้มัน่ใจได้ว่าจะมพีลงังานไฟฟ้าเพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เพื่อให้การให้บริการไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นภารกจิส�าคญัของ PEA

เพือ่ให้เกดิพฒันานวตักรรม และน�าไปใช้ปรับปรงุการให้บรกิาร
ด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่องค์กร
แห่งนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานก�ากับ
ด้านพลังงานของไทยและทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ

เพื่อให ้ระบบไฟฟ ้าสามารถจ ่ายไฟฟ ้าได ้ เพียงพอต ่อ 
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบไฟฟ้าซึ่งเป็น
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา และเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจไฟฟ้า

  
ประเด็นส�าคัญ

  ผลกระทบที่เกิดขึ้น    
 

ด้าน
 

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

  
[102-47]

 ภายใน  ภายนอก [103-1]
   องค์กร  องค์กร
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การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรด้วยระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาค�านวณค่า 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและวเิคราะห์ค่าประสทิธภิาพเชงินเิวศ 
เศรษฐกิจ (Eco Efficiency) ส�าหรับเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดท�ารายงานผลกระทบด้าน 
สิง่แวดล้อมทัง้ในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะหลงั 
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

การจัดการกากของเสียและขยะอันตรายของระบบส่งและ
จ�าหน่ายไฟฟ้า และอาคารส�านักงาน

การประหยดัพลงังาน การปรบัปรุงอาคารส�านกังานให้เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง
ขององค์กร

การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 
มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การด�าเนินโครงการเพื่อ
ปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้สมดุลกับการผลิต และส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

การให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับ 
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพและบริการ 
การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และการวางแผน 
การลงทุนเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต

การด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าและ 
ความเชือ่ถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า

การส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การค�านึงถึง 
ผลลัพธ์งานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ใน 
ระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
รวมถึงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถรองรบัการรบัซือ้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ยกระดับการด�าเนินงาน 
และให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินงานตามแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติด้าน
พลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของระบบไฟฟ้าให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อลูกค้า 
ให้น้อยที่สุด เม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การขยายเขตระบบจ�าหน่ายให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขต
พื้นที่ให้บริการ

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

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

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

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

•  กระบวนการด�าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 
•  กระบวนการด�าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

•  กระบวนการด�าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

•  กระบวนการด�าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

•  แผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
 (พ.ศ. 2559-2563)

•  แผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ประจ�าปี 2561
 

•  กระบวนการด�าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 เนื้อหาที่รายงาน การก�ากับดูแลการด�าเนินงาน หน้า

45-46, 90-91, 
106-113, 122, 

129-132

45-46, 90-91, 
106-109, 122

45-46, 90-91, 
106-116, 122-132

45-46, 90-91, 
110-114, 122,

128-129

46-47, 64-66, 
90-91, 122, 

133-134

46-47, 54-67, 
90-91, 122, 

135-137

46-47, 68, 
90-91, 122, 138

48-50, 68-75, 
90-91, 122

37-39, 90-91, 
122, 138

46-47, 64, 
90-91, 122, 139
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริต

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริต

 PEA มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพ ค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดย PEA 

ได ้ประกาศนโยบายที่ เกี่ยวข ้องกับการขับเคลื่อนงานด้าน 

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีได้แก่ “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 

“นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต” [102-16] เพื่อให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับด�าเนินงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

เพื่อให้สอดคล้องตามค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” และ 

ได้ประกาศ “นโยบายการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน” 

[102-16] เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ได้มกีารจดัท�า  

“คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”  

[102-16] เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย 

 นอกจากน้ี PEA ยังมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล มอบ

นโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สูงสุด ซึ่งในปี 2561 PEA มีผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นที่ส�าคัญ 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 ่อนโยบายป้องกันและต่อต ้าน 

การทจุริต และแสดงออกถงึเจตนารมณ์ 

ของ  PEA ที่ มุ ่ งมั่ นขับ เคลื่ อน 

การด�าเนินงานให้ปลอดจากการ

ทุจริต

1.  พฒันามาตรฐานการก�ากับดูแลกจิการ 

ทีด่แีละระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ 

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�าผลการประเมิน 

ในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ช่องว่าง 

(Gap Analysis) เพื่อจัดท�าเป็น

แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันา 

การด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

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 ่ านระบบ VDO 

Conference ไปยังส�านักงาน 

การไฟฟ้า 12 เขต และการไฟฟ้า 

ชัน้ 1-3 จ�านวน 189 แห่งทัว่ประเทศ 

รวมถึง มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและรับฟ ังข ้อเสนอแนะ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้าน

ความโปร่งใสจากเครอืข่ายการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและ 

ภายนอกองค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อน 
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 ด้านการก�ากับดูแลและส่งเสริม ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม

3.  จดักิจกรรมเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม 

และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกและส่งเสริม 

ค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” 

และการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้แก่ผู ้บริหาร

และพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีหัวข้อ 

การอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ อาทิ เช่น  

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

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม

จริยธรรม และความโปร ่ ง ใส ใน 

การปฏิบัติงาน, หลักธรรมาภิบาล,  

การป ้องกันผลประโยชน ์ทับซ ้อน,  

การต่อต้าน ป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต, การจัดซื้อจัดจ ้างอย่าง

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 

กิจการที่ดี (CG e-System) ซึ่งถือ

เป็นนวัตกรรมในรูปแบบการพัฒนา

กระบวนการประกอบด้วย

  1)  การประเมินผลการตระหนัก 

รับรู ้การเสริมสร้างการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีวัฒนธรรมและ 

ค่านยิมสุจรติ คณุธรรมจรยิธรรม 

ความโปร่งใส และการต่อต้าน

การทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG 

Testing) 

  2)  การรายงานการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบคุคลกปัระโยชน์ 

ส ่ วนรวมของ  PEA  (CO I  

Reporting) และ 

  3)  การลงนามรับทราบคู่มือการ

ก� ากับดู แลกิ จการที่ ดี  (CG 

Acknowledgement)

3.  วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ 

ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน ์

ทับซ้อนของปี 2561พบว่ามีระดับต�่า 

4.  จัดตั้งศูนย ์ข ้อมูลข ่าวสารอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ของ PEA บนฐานข้อมูล 

ของส� านั ก ง านคณะกรรมการ  

ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) 

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

รวม 597 แห่ง และปี 2561 ได้รับโล่

ประกาศเกียรตคุิณศูนย์ข้อมลูข่าวสาร

ของราชการโดดเด่นจ�านวน 7 รางวัล

การด�าเนินงานด้านการป้องปราม

การทุจริต และเป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก

เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใส

2.   พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ใช ้ใน 

การบริหารจัดการข ้อร ้องเรียน 

(PEA-VOC System) ให้สามารถส่ง 

และติดตาม (Tracking) เรื่องร้องเรียน 

ของหน่วยงานในส�านักงานใหญ่และ 

ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ประมาณ  

958 แห่ง และให้มีฟังค์ชั่น การใช้งาน

ที่ครอบคลุมครบถ้วนในทุกประเด็น 

สามารถจัดเก็บข้อมูล ติดตามผล และ

รายงานผลการด�าเนินงานได้บนฐาน

ข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให ้

PEA มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อ 

ร้องเรยีนทีอ่ยูใ่นระบบได้รบัการบรหิาร 

จัดการ PEA จึงได ้ มีการก�าหนด

มาตรฐานการบรหิารจดัการข้อร้องเรียน  

ดังนี้ 

  ข้อร้องเรียนด้านการบริการ

  •  ข้อร้องเรยีนทัว่ไป ปิดได้ภายใน 30 วนั 

ท�าการ (ร้อยละ 100)

  •  ข้อร้องเรยีนทัว่ไป ปิดได้ภายใน 30 วนั 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)

  •  ข้อร้องเรยีนทัว่ไป ปิดได้ภายใน 15 วนั 

ท�าการ (ร้อยละ 50 ของข้อร้องเรยีน

ทั่วไปทั้งหมด)
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 ด้านการก�ากับดูแลและส่งเสริม ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม

5.  โครงการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม

(Integrity Pact) ส�าหรับโครงการ

ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  

เพ่ือเป็นการยกระดับความโปร่งใส  

สร้างความเช่ือมั่น และก่อให้เกิด 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมส�าหรับ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่ง PEA 

ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 2 

   กรณแีจ้งเบาะแสด้านการทจุรติประพฤต ิ

มิชอบให ้ เร ่ งด� า เนินการยุ ติ เรื่ อ ง  

หากยังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการรายงาน

ความคืบหน้าหน้าต่อผู้ร้องเรียนทุก ๆ 

15 วัน

   กรณีข้อร้องเรียนส�าคัญเร่งด่วนที่เกิด

จากความไม่พึงพอใจในการให้บริการ

ของ PEA และผู ้บริหารพิจารณา 

เห็นว่าจ�าเป็น ต้องเร ่งด�าเนินการ

แก้ไขทันที เช่น เรื่องที่มีผลกระทบต่อ 

ภาพลักษณ์องค์กร เรื่องที่มีผลกระทบ 

ต่อลกูค้าโดยตรงเป็นวงกว้าง หรอืมผีล

ทางกฎหมาย เป็นคดีความท่ีมีมูลค่า

สงู จะต้องด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็

จริงและช้ีแจงผ่านส่ือส่วนกลางภายใน 

24 ชั่วโมง

3.   น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในโครงการ

พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ  

ผู้กระท�าความผิด (E-Investigate) 

ทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้ในการรวบรวม

และติดตาม เรื่ อ งสอบสวนกรณี 

การทุจริตประพฤติมิชอบและการช�าระ 

ค่าเสียหาย
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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 ได้มีการก�าหนดตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญเพื่อประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

โดย PEA จะน�าผลการประเมินที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าว

จะน�าไปสูก่ารยกระดบัดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perception Index : CPI) ทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศในภาพรวม

ดังนั้น PEA จึงได้ก�าหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการที่ส�าคัญ ดังนี้ 

ปี 2559
จ�านวน  

7 กิจกรรม

ปี 2560
จ�านวน  

9 กิจกรรม

ปี 2561
จ�านวน  

6 กิจกรรม

•  ยกตัวอย่างเช่น เข้าร่วมพิธี 

เปิดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปร่งใส ประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านการทุจริคอร์รัปช่ัน 

และพิธีเปิดศูนย์ พ.ร.บ. 

ข้อมลูข่าวสาร ณ การไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาคป่าตอง จ. ภเูกต็

•  ยกตัวอย่างเช่น ร่วมงาน  

PEA AWARDS และร่วม 

แสดงเจตจ�านง “Zero 

Tolerance ชาว กฟภ.  

ไ ม ่ ทนต ่ อก า รทุ จ ริ ต ”  

ณ ห ้องอเนกประสงค ์ 

ชั้น 6 อาคาร LED PEA 

ส�านักงานใหญ่

•  ยกตัวอย่างเช่น ร่วมเป็น 
เ กี ย ร ติ แ ล ะ ล ง น า ม ใ น 
ป ร ะ ก า ศ เ จ ต จ� า น ง 
การบริ ห ารและปฏิบั ต ิ
หน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์สุจรติ 
ในงาน “สุจริตตามรอยพ่อ 
กฟภ. ขอท�าดเีพือ่แผ่นดนิ” 
ณ ห ้องอ เนกประสงค ์ 
ชั้น 6 อาคาร LED PEA  
ส�านักงานใหญ่

 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ PEA 

 2) การสื่อสารและให้ความรู้ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

  2.1 จ�านวนผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
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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�านวนกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.37

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.52

ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

100 100

100

  2.2 การลงนามรับทราบนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  2.3 การประเมินการตระหนักรับรู ้และประยุกต์ใช้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน (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) โครงการจดัท�าสายเคเบลิอากาศ ระบบ 22  

กโิลโวลต์ ขนาด 185 ตารางมลิลเิมตร จ�านวน 6,230  

กิโลเมตร

 2) โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

ส�าหรับธุรกิจ (รซธ.) ระยะที่ 2

 3) งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า  

115 กิโลโวลต์ (วงจรท่ี 4) เพื่อทดแทนและ 

เพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี

 1) โครงการจ้างเหมาจัดหาพร้อม 

ตดิตัง้อปุกรณ์ Hardware และ Software 

ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ

 2) โครงการจัดจ้างท�าสายเคเบิล

อากาศ ระบบ 22 กิโลโวลต์ ขนาด 185  

ตารางมลิลิเมตร จ�านวน 19,177 กโิลเมตร

 4) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

 5) โครงการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าสูงของ PEA เข้าร่วมจัดท�า 

ข้อตกลงคุณธรรม ดังนี้
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 6) โครงการส�ารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด

  PEA ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ด�าเนินการส�ารวจภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งสร้างความพึงพอใจ ความภักดี และความผูกพัน อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลส�ารวจ 

ภาพลักษณ์ ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในมุมมองของลูกค้า จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน ทั่วประเทศดังนี้

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

4.3551

4.0771

4.5577

 ความภูมิใจของ PEA ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ปี 2561

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561 (SOE Award) “รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น” 

  จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง (ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปีซ้อน)

 - โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จ�านวน 7 รางวัล จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 - มีหน่วยงานท่ีมาศึกษาดูงานของ PEA ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น สภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า  

  และกระทรวงการคลังร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น
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การบริหารความเสี่ยงองค์กรและโอกาส

 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

 PEA ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อมทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืขององค์กร 
ตลอดจนปรากฏการณ์การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ท่ีพัฒนาไป
อย่างรวดเรว็ น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงอย่างรนุแรงในธรุกจิพลงังาน 
(Disruptive Innovation) และปัจจยัด้านต้นทนุและราคาพลงังาน
ที่เป็นตัวก�าหนดความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจ PEA จึงให ้
ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรโดยบรหิาร
ปัจจัย ควบคุมกิจกรรมและกระบวนการด�าเนินงานต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง และลดมูลเหตุท่ีจะก่อให้เกิด 
ความเสยีหายต่อองค์กร เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า PEA จะมกีารปรบัตวัได้ทนั 
ต่อการเปลี่ยนแปลง และด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน
 - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
  PEA มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ท�าหน้าท่ีในการรับผิดชอบก�ากับดูแล ควบคุม 
และมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงท้ังหมดท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
องค์กรอย่างครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคมุภายในและการจดัการความเสีย่ง เพือ่ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงาน 
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประชุม 
เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเส่ียงเป็นประจ�าทุกปี และมี 
ฝ่ายบริหารความเสีย่งและความปลอดภยั (ฝบส.) เป็นหน่วยงานหลกั 
ในการดูแล ประสานงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทกุสายงานซึง่มรีองผูว่้าการ (รผก.) ของแต่ละสายงานเป็นประธาน 
และเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให้ด�าเนินการเป็นไปตาม
กระบวนการที่ก�าหนด
 - การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง
  PEA ส ่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 
โดย ฝบส. เป็นหน่วยงานส�าคัญในการดูแลและประสานงาน 
การด�าเนินการ ดังนี้ 
  • ถ่ายทอดแผนบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรประจ�าปี  
ให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้องน�าไปด�าเนินการ 
ตามแผนงาน และให ้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สายงานพิจารณาน�าไปจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน 
เพื่อสนับสนุนให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรบรรลุผล 

  • ผวก. เห็นชอบการทบทวนแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงปี 2561 และให้ทุกสายงานด�าเนินการตามแนวทาง 
ที่ก�าหนดไว้ โดย ฝบส. ได้เผยแพร่แนวทางการด�าเนินงานดังกล่าว
ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น แผ่นผับ โปสเตอร์ 
บันทึกแจ้งเวียนในหน่วยงาน และระบบสารสนเทศภายใน 
ขององค์กร เป็นต้น
  • จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการบรหิารความเสีย่งอย่าง
ต่อเนื่อง
  • ก�าหนดให ้การบริหารความเสี่ยง เป ็นเกณฑ์
ประเมินผลการด�าเนินงานของทุกสายงาน โดยในปี 2561  
ทุกหน่วยงานระดับฝ่ายในส�านักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค
จ�านวน 268 หน่วยงาน ได้ท�าการประเมินความเสี่ยง จัดท�าแผน 
การควบคุมภายใน และรายงานผลอย่างครบถ้วน
  • จัดอบรมหลักสูตรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให ้
กบักรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานทกุระดบั เช่น ปี 2561 
อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) ให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่ต้อง
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแลความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  
รวมถึงการก�ากับดูแลและการบริหารโอกาส (Opportunity) 
และการบริหารวิกฤตการณ์ (Crisis) ที่เกิดขึ้นกับองค์กร โดย
หลักสูตรน้ีสะท้อนมุมมองของผู้น�าองค์กรที่ต้องท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลและติดตามการท�างานของผู้บริหาร ผู้ซ่ึงเป็นผู้บริหารจัดการ 
ความเส่ียงโดยตรง และอบรมหลักสูตรสร้างความรูค้วามเข้าใจ และ
ความตระหนกัในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งให้กับพนกังานทุกระดบั
จากทุกสายงาน เป็นต้น
 - กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงของ PEA
  PEA น�ามาตรฐานสากล COSO ERM แนวทาง 
การบรหิารความเสีย่งทีส่�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
(สคร.) ก�าหนด และมาตรฐานสากล ISO 22301 มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาการด�าเนินงานใน 
ทุกระดับขององค์กร โดยได้ก�าหนด “นโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยง” และ “นโยบายการควบคุมภายใน” [102-16]  
เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
สนบัสนนุการน�าการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในไปปฏบิตัิ 
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การบริหารสินทรัพย์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

PEA ยั ง ใช ้ประโยชน ์จาก

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

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ ข า ด 

ก า รบ� า รุ ง รั กษ าสิ นท รัพย  ์

ในระบบไฟฟ ้าโดยค�านึงถึง

สภาพของสินทรัพย ์  ดังนั้น 

การบริหารสินทรัพย ์ให ้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพื่อยืดอายุ

สินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะช่วย

ลดการลงทนุทีไ่ม่จ�าเป็น รวมทัง้ 

สามารถสร้างรายได้ให้กับ PEA 

ได้

-  อั ต ร า ส ่ ว น ผลตอบแทน

สินทรัพย์รวม (ROA) อยู ่

ที่ ร ้อยละ 5.09 ( ดีมาก)  

ลดลง 1.94 เมื่อเทียบกับ 

ปี 2560

-  จั ดท� าแผนที่ น� าทางการ

บริหารจัดการสินทรัพย ์

ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ ้ า  ( A s s e t 

Management Roadmap)

และด�าเนินการตามแผน

อย่างเป็นระบบ

-  จัดท�ากลยุทธ์ในการบ�ารุง

รกัษา เชงิประเมนิสภาพของ

หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง

-  จัดหา/พัฒนา Software 

ในการบริหารจัดการ Load 

หม้อแปลงระบบจ�าหน่าย

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

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 และผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 มาใช้เป็นกรอบในการประเมิน

วเิคราะห์ความเสีย่ง และจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง ประจ�าปี 2561 เพือ่ให้ระบบการบรหิารความเสีย่งบรรลเุป้าหมายขององค์กร และ

เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ PEA ได้ต่อไป 

  นอกจากนี้ ในปี 2561 PEA ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการรายงาน การวิเคราะห์ ระดับผลกระทบความเสี่ยง 

และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (Early Warning System) ถึงเหตุการณ์หรือความเส่ียงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรที่จะเกิดข้ึน 

มาใช้ในการแจ้งเตือนผลการบริหารความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนมาตรการ

ในการด�าเนินการ หรือปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้บรรลุ

เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 - ผลการบริหารความเสี่ยง

  PEA บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การเงิน และชื่อเสียงองค์กร  

เพื่อให้สามารถประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม  

ส่วนมากด�าเนินการได้ตาม Risk Appetite และ Risk Tolerance ท่ีก�าหนด และมีบางแผนงานที่น�ามาบริหารความเส่ียงต่อเนื่อง 

ในปี 2562 - 2563

  

 • ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ [102-15]

 ประเด็นความเสี่ยง ความส�าคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์
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 ประเด็นความเสี่ยง ความส�าคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์

ความส�าเร็จของการลงทุนธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (Business Model)

การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation)

ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
ไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัล และ
โครงสร้างอุตสาหกรรมระบบ
ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน ท�าให้องค์กร
ต้องเตรียมความพร้อม และ
แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ส�าหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น 
Digital Utility จ�าเป็นต้องมี
การพัฒนาฐานข้อมูล ระบบ
การวิ เคราะห ์ข ้อมูล ลูกค ้ า  
รวมถึงการปรับปรุงช่องทาง 
การสื่อสารและการให้บริการ
ลูกค้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให ้ เ กิ ด ก า ร
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
ให ้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานของพนักงาน เพื่อ 
น�าไปสู่ Productivity ที่เพิ่ม 
สูงข้ึน และการใช้เทคโนโลยี

ดจิทิลัเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพของ

ผลิตภัณฺฑ์และการให้บริการ 

-  จั ด ป ร ะ ชุ ม ร ะ ด ม ส ม อ ง 
ติดตามข้อมูลทางธุรกิจ หา
ข้อมลูเพิม่เตมิจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ Business Model 
อย่างสม�่าเสมอ

-  จัดประชุมเพื่อขอความเห็น 
จากผูบ้รหิารเกีย่วกบัแนวทาง 
ในการพัฒนธุรกิจใหม่และ
ธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่าเสมอ

-  ส ่ ง พ นั ก ง า น ไ ป ศึ ก ษ า
เทคโนโลยใีหม่ทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งประสานกับพันธมิตร
เกี่ยวกับแนวทางในการท�า
ธุรกิจ

-  จัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
และถ่ายทอดแผนเพื่อน�าไป
สู่การปฏิบัติ 

-  ทบทวนแผนงานด้านบคุลากร 
(HRM, HRD) ให้สอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

-  เกิดธุรกิจพลังงานและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องใหม่ ที่มีจ�านวน
ลูกค้า และจ�านวนเงินที่ได้
รับจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่
เกิดขึ้นจริง เช่น โครงการ 
Smart  Home, Smart 
Rooftop เป ็นต ้น โดย 
ความส�าเร็จของแผนการ
ด�าเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  แต ่งตั้ งคณะท�างานศึกษา
แนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้า
เพื่ อพิจารณาแนวทางใน 
การด�าเนินธุรกิจ

-  แ ต ่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท� า ง า น 
เพื่อพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการ
ข ้ อ มู ล ด ้ า น ก า ร พั ฒ น า
ธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก  
(PEA Information Service) 
เพื่อหาแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจใหม่

-  ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ข อ ง แ ผ น
ปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA 
ณ ส้ินไตรมาสที่  4/2561  
อยู ่ที่ร ้อยละ 80.60 โดยม ี
การรายงานความคืบหน้า
ผลการด�าเนินงานแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลต่อคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลการปรับเปลี่ยน 
PEA สู่องค์กรดิจิทัล (Digital 
Steering Committee) และ
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารของ 
PEA เป็นรายเดือน
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 ประเด็นความเสี่ยง ความส�าคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์

การวิเคราะห์ความสามารถ 

ในการแข่งขันและการสูญเสีย 

รายได้จากกิจการขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ที่ไปใช้พลังงาน

ทดแทน

ในปัจจุบัน และน�าไปสู ่การ

ออกแบบผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร

ใหม่ ๆ ในอนาคต

จากนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริม

ให้มีการใช้พลังงานทดแทน 

ท้ังท่ีผลิตเอง และจ�าหน่าย 

เข้าระบบ ซึง่ส่งกระทบโดยตรง 

ต ่อ PEA น้ัน การเตรียม 

ความพร ้อม เพื่อให ้  PEA 

สามารถวเิคราะห์ความสามารถ 

ในการแข่งขัน รวมทั้งวิเคราะห์ 

การสูญเสียรายได้ที่เกิดจาก 

กิ จ ก า รขนาดกลา ง  และ

ขนาดใหญ่ท่ีปรับเปลี่ยนไปใช้

พลังงานทดแทน จึงเป็นเร่ือง

ท่ีองค์กรต้องให้ความส�าคัญ 

เพื่ อ ให ้สามารถตอบสนอง 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

รวมท้ังรองรับการส ่ง เสริม

นโยบายพลังงานทดแทนของ

ภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง

-  จั ด ท� า แ ผ น ง า น ร อ ง รั บ

ลูกค้ากลุ่มเส่ียง และจัดท�า

กระบวนการเพื่อรองรับ 

การใช้พลังงานทางเลือก

-  จัดท� า โครงการส ่ ง เสริม 

และพัฒนาธุรกิจพลังงาน

ทางเลือก

-  ท บ ท ว น ก ร ะ บ ว น ก า ร

วิเคราะห์ Load Forecast 

ให ้สอดคล ้องกับทิศทาง 

การใช้พลังงานของกิจการ

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

-  จัดท�าดัชนีคุณภาพไฟฟ้า 

(SARFI) ที่สถานีไฟฟ้าใน 

เ ข ต พื้ น ท่ี ธุ ร กิ จ แ ล ะ

อุตสาหกรรม เพื่อน�าข้อมูล

มาวิ เคราะห ์  และเสนอ

แนวทางแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า

-  ศึกษาแนวทางการซื้อไฟฟ้า 

ตามคุณภาพ (Premium 

Power Contract) เพื่อหา

โอกาสในการด�าเนินการ

-  ความส�าเร็จของแผนงาน

รอ ง รั บ เพื่ อ รั กษ าลู ก ค ้ า 

จากกิจการขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ ที่ไปใช้พลังงาน

ทดแทน อยู่ที่ร้อยละ 87.77
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 • ความเสี่ยงด้านสังคม  [102-15]

 ประเด็นความเสี่ยง ความส�าคัญ การบริหารจัดการ ผลลัพธ์

การยกระดับการให้บริการและ

จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่าง

ต่อเนื่อง

การบริหารหน่วยสูญเสียใน 

ภาพรวม

การให ้บริการและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ือง

และมีคุณภาพเป็นภารกิจหลัก 

ของ PEA และเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการตอบสนองความต้องการ/

ความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส�าคัญขององค์กร 

การลดหน่วยสญูเสยีในภาพรวม 

ช่วยบริหารต้นทุนขององค์กร 

สะท้อนการลดการสญูเสยีรายได้ 

จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

-  ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการด�าเนินงาน

ที่ ไ ด ้ รั บ ผลกระทบจาก 

พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ป ี  2560 และส ่งผลให ้

การก่อสร ้างระบบไฟฟ้า 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

-  ทบทวนแผนบ�ารุ งรักษา

ระบบไฟฟ้า และปรับปรุง

คุณภาพข้อมูลของระบบ 

อยู่เสมอ 

-  จั ด ห ลั ก สู ต ร ฝ ึ ก อ บ ร ม 

การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 

และควบคุมงานบริหาร

โครงการ เพื่อเพิ่มทักษะ 

ให้แก่พนักงาน

-  พัฒนาโปรแกรม U-CUBE 

ในการตรวจสอบมิ เตอร ์  

เพือ่วเิคราะห์ค่าการใช้ไฟฟ้า

คลาดเคลื่อน เช่น การติดตั้ง 

มเิตอร์ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน 

การช�ารุดของมิเตอร์และ

อปุกรณ์ประกอบ การละเมดิ 

การใช้ไฟฟ้า และความผดิพลาด 

ในการจดหน่วยของผูใ้ช้ไฟฟ้า 

รายย่อย เป็นต้น

-  พัฒนาโปรแกรม AMR 

Monitoring System ใน

การวเิคราะห์ค่าการใช้ไฟฟ้า

คลาดเคล่ือนของผู ้ ใช ้ ไฟ 

รายใหญ่

-  ดั ชนี จ� านวนครั้ งที่ ไฟฟ ้ า

ขัดข้อง SAIFI อยู ่ที่ 3.81 

ครั้ง/ราย/ป ี ลดลง 0.69  

เมื่อเทียบกับปี 2560

-  ดชันรีะยะเวลาทีไ่ฟฟ้าขดัข้อง 

SAIDI อยู ่ ท่ี 89.82 นาที/ 

ราย/ปี ลดลง 28.88 เมื่อ

เทียบกับปี 2560

-  ร ้อยละของหน ่วยสูญเสีย 

สะสม (Total Loss) อยู่ท่ี  

5.36 เพิ่มขึ้น 0.24 เมื่อ

เทียบกับปี 2560 เนื่องจากมี

แผนการด�าเนินงานลดหน่วย

สูญเสียฯ เพิ่มเติม

-  สภาพพร้อมให้บริการของ

โครงสร ้ างพื้ นฐานระบบ

สารสนเทศและสื่อสาร และ

โครงข่ายสื่อสาร อยู่ที่ร้อยละ 

99.66
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพื่อรองรับการด�าเนินงาน 
ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ความสามารถและอัตราก�าลัง
ของพนักงาน PEA ยั ง ไม ่
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาขีดความสามารถองค์กร 
และการดึงเอาศักยภาพของ
พนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรสูงสุด

-  วางแผนและจัดหาอุปกรณ ์
ให้สอดคล้องกับแผนการ
ใช้งาน

-  จัดหา/พัฒนา Software 
ในการบริหารจัดการ Load 
หม้อแปลงระบบจ�าหน่าย

-  น� า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาช่วยใน
การบริหาร Load

-  จั ด ใ ห ้ มี ก า ร ท บ ท ว น
กระบวนงานและกรอบ
อัตราก� า ลั ง  และจั ดท� า 
แผนพัฒนาบุ คลากร ใน
ต�าแหน่งงานที่ส�าคัญให้มี 
ความสามารถด้านดิจิทัล 
(Digital Competency) 
ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ
ที่องค์กรคาดหวัง

-  เร ่ ง รั ดพัฒนา  Ta l en t 
M a n a g e m e n t  ต า ม 
Roadmap ในการพัฒนา 
Talent Person

-  พัฒนาเครื่ อง มือส� าหรับ
ประเมนิคณุภาพ Successor 
ของแต ่ละสายงาน และ
ด�าเนินการประเมินให้ทราบ
ผลตามความเป็นจริง

-  จัดท�าแผนงานวิ เคราะห ์
ความพร้อมของบุคลากร
เพื่อสนับสนุนการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง และวิเคราะห์
ความสามารถพิเศษของ 
องค ์กร ในอนาคต เพื่ อ
ก�าหนดศกัยภาพขององค์กร
ในเชิงแข่งขัน

-  บุคลากรมี Competency 
ตามที่องค์กรคาดหวังในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้

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

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

  •  ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น ด ้ า น 
ความฉลาดทางดิ จิ ทั ล 
(Digital Intelligence 
C o m m u n i c a t i o n )  
ร้อยละ 85

  •  การสร ้างเ น้ือหาดิจิทัล 
( D i g i t a l  C o n t e n t 
Creation) ร้อยละ 67

  •  การอยู่ในโลกดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย (Digital Safety) 
ร้อยละ 84
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(Cyber Security)

ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ เ รื่ อ ง 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

(Cyber  Secur i ty )  เป ็น

ปัจจัยส�าคัญที่องค์กรต้องให้ 

ความส�าคัญในการด�าเนินการ

เพื่อให ้เกิดการส่งเสริมและ

พัฒนาการบริ ห า รจั ดก า ร

เทคโนโลยีดิจิทัลสู ่มาตรฐาน

สากล ทั้งด้านปฏิบัติการและ

ด้านบริหารจัดการและบริการ 

โดยจะมุ ่ ง ก า รพัฒนาและ 

ส ่ ง เสริมหลักธรรมาภิบาล 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Governance) มาปฏิบัต ิ

อย่างจริงจัง

-  จัดท�าแผนระบบบริหาร

จดัการความมัน่คงปลอดภัย

สารสนเทศ และประเมิน

องค์กรตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001:2013

-  พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน

การท�างาน เช่น ระบบบรหิาร 

จัดการผู้ใช้งาน ฐานข้อมูล 

ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร ์

แม่ข ่าย และลูกข่าย (IT  

Service Management :  

ITSM) อุปกรณ์ตรวจสอบ

ข ้ อ มู ลที่ มี ก า ร เข ้ า ร หั ส 

(SSL Traffic Visibility) 

ระบบควบคุมความเส่ียง 

ของการรกัษาความปลอดภัย

และเครือข่าย (Security 

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

Network Assurance)

ระบบบันทึกและตรวจสอบ

การเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่าย 

(Access  Moni tor ing  

and Recording) เป็นต้น

-  บ�ารุงรักษาระบบภายใน 

Data Center อย่างสม�า่เสมอ

-  จัดตั้ งแผนกศูนย ์ปฏิบัติ

การเฝ ้าระวั ง ภัยคุกคาม 

ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

และด�าเนินการเฝ้าระวัง

-  ความส�าเรจ็ของแผนปฏิบตักิาร

ดจิทิลัอยูท่ีร้่อยละ 80.60 โดย

มีการรายงานความคืบหน้า 

ผลการด�าเนินงานแผนงาน/ 

โครงการต่อคณะกรรมการ 

ก�ากบัดแูลการปรับเปลีย่น PEA 

สู ่องค ์กรดิจิทัล (Dig ital 

Steering Committee) 

และคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสารของ 

PEA

-  มาตรฐานด้านความมั่นคง 

ปลอดภัย (ISO 27001) ได ้

เตรียมความพร้อมเพ่ือก�าหนด

ขอบเขตการรักษาสภาพ 

 (Surveillance Audit) และ

ผูต้รวจสอบภายใน (Internal 

Audit) เข ้าตรวจประเมิน 

เพิ่มเติม

-  มาตรการควบคุมการบุกรุก 

จากภายนอก มรีะบบตรวจสอบ 

ความปลอดภัยและช่องโหว่

ของเครือข ่ายและมีระบบ 

Network Security ทดแทน

และปรับปรุง โครงสร้างด้าน

ความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศและสื่อสาร
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การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงการลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

PEA ส ่ ง เสริม ให ้องค ์กร มี 

การด�าเนินงานที่ลดผลกระทบ 

ด ้ านสิ่ ง แวดล ้ อม  ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน 

สิ่งแวดล้อมในระดับสากล

-  น�าแนวทางส�านักงานสีเขียว 

(G reen Office )  ของ 

ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ 

ส่ิ งแวดล ้ อม  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมมาใช้ รวมทั้ง 

ป ร ะ ก า ศ ใ ช ้ น โ ย บ า ย

ส�านักงานสีเขียวของ PEA 

เพ่ือส่งเสริมให้ส�านักงาน 

มี ก ารด� า เนิ นการที่ เ ป ็ น 

มิตรต ่อส่ิงแวดล้อม เช ่น  

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

เชื้อเพลิง น�้ า  การใช ้ซ�้ า 

การน�ากลับมาใช้ใหม่ การลด 

และเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

สารเคมีอันตรายภายใน 

ส�านกังาน จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์

ส�านักงานที่ มีฉลากเขียว 

หรือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เป็นต้น 

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

บุคลากรในการใช้พลังงาน 

และทรพัยากรอย่างประหยดั  

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด

-  ปี 2561 ส�านักงานของ PEA 

ที่ เข ้าร ่วมโครงการพัฒนา

ส�านักงาน PEA ให ้ เป ็น

ส�านักงานสีเขียว (Green 

Office)  มี จ� านวนทั้ งสิ้ น  

32 แห ่ ง  โดยได ้ รับการ

ตรวจประเมินและได้รับการ

รับรองส�านักงานสีเขียว จาก 

กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม  

ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ซึ่ง

มีคะแนนประเมินมากกว่า

ร้อยละ 90 จ�านวน 30 แห่ง 

และในระดับดีมาก (G เงิน) 

ซึ่งมีคะแนนประเมินร้อยละ 

80 - 89 จ�านวน 2 แห่ง 

ทั้งนี้  ส�านักงานของ PEA  

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 

ปี 2557 - 2561 สามารถ

ด�าเนินโครงการฯ ได้อย่าง 

ต่อเน่ืองและยั่งยืน ส่งผลให ้

ลดการปล ่อยก ๊ าซ เรือน- 

กระจกจากส�านักงาน ได้ถึง  

1 0 , 2 1 3 , 2 1 5 . 5 5  ตั น

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

(tCO
2
e)

 • ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม [102-15]

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ [EU21]

 PEA จัดท�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management System : BCMS) ตาม

มาตรฐานสากล ISO 22301:2012 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ 

ภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานและสถานที ่

ท�างาน [103-1] โดยมีการวิเคราะห์ จัดท�าแผน ฝึกซ้อม/ 

ทดสอบแผน และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่าง 

เป็นระบบ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้  

PEA มีความสามารถในการจัดการแก้ไขภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ [103-2] 

[103-3]
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 PEA น�าระบบงานโดยรวมตามห่วงโซ่อุปทาน (Value 

Chain) มาวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 

Analysis : BIA) เพือ่บ่งชีก้ระบวนงาน/ระบบงานทีส่�าคญั (Critical 

Business Process) ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตาม

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง 

ต่อเนื่องและปลอดภัย พร้อมท้ังน�าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา

ก�าหนดขอบเขตการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ และเป็นข้อมลู

น�าไปสู่การวิเคราะห์ค่าระยะเวลาการหยุดชะงักท่ียอมรับได้สูงสุด

ของกระบวนการที่ส�าคัญ ระยะเวลาเป้าหมายในการเรียกคืน 

การด�าเนินงาน ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย และ

วัตถุประสงค์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจขั้นต�่าสุด รวมท้ังวิเคราะห์

ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต้องใช้ในภาวะฉกุเฉนิ โดยค�านงึถงึความต้องการ

ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ 

 นอกจากนี้ ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ  

PEA ได้บูรณาการร่วมกับนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการ  

ที่มุ ่งเน ้นการสร ้างมาตรฐานที่ เป ็นเลิศทั้งด ้านระบบไฟฟ้า  

ความปลอดภัย และกระบวนการท�างานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

ภูมิภาคและสากล โดยในปี 2561 PEA ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบ

การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า 

ให้มีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงาน

ของผู้ว่าการด้าน Strong Grid

 - แนวทางการด�าเนินการรับมือต่อภัยพิบัติหรือภาวะ

วิกฤต แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

  • การป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ

หรือภาวะวิกฤต ทุกหน่วยงานของ PEA ประเมินความเส่ียงของ

ภยัคกุคามทีม่ผีลกระทบต่อกระบวนงานหลกั โดยน�าข้อมลูภยัพบิตัิ 

หรือภาวะวิกฤตในอดีตและปัจจุบันมาประเมินโอกาสเกิดและ 

ผลกระทบ หากมีโอกาสเกิดต�่าแต่มีผลกระทบสูง PEA จะจัดท�า

แผนการจดัการอบุติัการณ์ (Incident Management Plan : IMP) 

เพือ่เตรยีมการป้องกนัและตอบสนองต่อภยัคกุคามทีอ่าจจะเกดิขึน้

Governor
(ผู้ว่าการ)

Managenment Level

Working Group  Level

ICT BCM
Working Team

BCMS Internal Audit

คณะท�างานบริหาร
ความต่อเนื่องทางธรุกิจ

Rish Managenment and
 Internal Control Committee (RMIC)

ICT 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
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  • การจัดการในภาวะวิกฤต ทุกหน่วยงานของ PEA 

มีการจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Plan : BCP) เพื่อฟ ื ้นคืนกระบวนงานท่ีส�าคัญให ้กลับมา 

ด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่งภายในระยะเวลาทีก่�าหนด (Recovery 

Time Objective : RTO) และคู่มือปฏิบัติการกรณีเหตุการณ ์

ไม่ปกติของ PEA ที่ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

   ในกรณีที่เหตุการณ์มีความรุนแรงและส่งผลกระทบ 

ต่อผูใ้ช้ไฟฟ้าเป็นวงกว้าง ผูว่้าการจะเป็นผูบ้ญัชาการศนูย์อ�านวยการ 

ช่วยเหลือและสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ในพื้นท่ี 

ส�านักงานใหญ่ และผู้อ�านวยการการไฟฟ้าเขตเป็นผู้บัญชาการ

ในเขตที่รับผิดชอบ ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและระดม

ทรพัยากรด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานการไฟฟ้าในพืน้ทีใ่กล้เคียงและ

หน่วยงานภายนอก เข้าช่วยเหลอืและฟ้ืนฟรูะบบจ�าหน่าย/สถานที่

ปฏบิตังิานทีเ่สียหาย ให้สามารถกลบัมาจ่ายกระแสไฟฟ้า/ให้บรกิาร

ได้อย่างต่อเนือ่งภายในระยะเวลาทีก่�าหนด และมเีลขานกุาร ศอส. 

เป็นผู้ประสานงานผ่านช่องทางต่าง ๆ

  • การจัดการภายหลังภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต  

คณะท�างาน BCM แต่ละหน่วยงานพจิารณาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

และก�าหนดแนวทาง/วิธีการในการฟื ้นฟูหรือซ่อมแซมระบบ

จ�าหน่าย/สถานทีป่ฏบิตังิานทีเ่สียหายจากภยัพบิตัหิรอืภาวะวกิฤต

ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

 - ผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธุรกิจ

  • PEA ได้รับการรับรองระบบ BCMS ตามมาตรฐาน 

ISO 22301 ในขอบเขตของส�านักงานใหญ่ เม่ือวันที ่3 เมษายน 2561 

  • จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ 

BCMS ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทั้งในส�านักงานใหญ่ และ 

ส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกหน่วยงาน

  • จัดประชุมช้ีแจงแนวทางและกรอบระยะเวลา 

การด�าเนินงานตามระบบ BCMS เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�าแนวทาง

ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นระบบ

  • จัดท�าและด�าเนินการฝ ึกซ ้อมแผน IMP/BCP  

ประจ�าปีในรปูแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และ

การฝึกซ้อมเสมือนจรงิ (Full BCP Exercise) โดยคดัเลอืกเหตกุารณ์

หรือความเส่ียงของภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตของแต่ละหน่วยงานท่ี

ได้มีการประเมินความเส่ียงและจัดล�าดับความเส่ียงของเหตุการณ์

ไว้ และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน IMP/BCP ให้ฝ่ายบริหาร 

ความเสี่ยง (ฝบส.) ด�าเนินการต่อไป โดยในปี 2561 ทุกหน่วยงาน

มีการฝึกซ้อมแผน IMP/BCP เพื่อรับมือภัยพิบัติและภาวะวิกฤต 

ที่อาจจะเกิดขึ้นตามการประเมินความเส่ียงของภัยคุกคามของ

แต่ละหน่วยงาน

  • จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบ  

BCMS สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ PEA

  • ขยายขอบเขตการขอการรับรองระบบ BCMS 

ตามมาตรฐาน ISO 22301 ไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้แทนทั้ง  

4 ภาค ประกอบด้วย การไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าชั้น 1 จ�านวน 

8 แห่ง ดังนี้

 1 ภาค 1 ส�านักงาน PEA เขต 3 ส�านักงาน PEA

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

 2 ภาค 2 ส�านักงาน PEA เขต 3 ส�านักงาน PEA  

   จ.นครราชสีมา (กฟฉ.3) จ.นครราชสีมา (กฟจ.นครราชสีมา)

 3 ภาค 3 ส�านักงาน PEA เขต 1  ส�านักงาน PEA รังสิต

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

 4 ภาค 4 ส�านักงาน PEA เขต 1  ส�านักงาน PEA จ.เพชรบุรี

   จ.เพชรบุรี (กฟต.1) (กฟจ.เพชรบุรี)

 ล�าดับที่ สังกัด
  หน่วยงาน

   การไฟฟ้าเขต  การไฟฟ้าชั้น 1
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6 ทศวรรษของ PEA

ปี 2427 - 2502
ปี 2503 - 2513

ปี 2514 - 2523
ปี 2524 - 2533

แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 5

ทศวรรษที่ 1 

บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

หรือ PEA ได้รับการสถาปนา

ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503

ทศวรรษที่ 2 
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท 

มุ่งจ่ายไฟฟ้าให้ 50,000 

หมู่บ้านทั่วประเทศภายใน 

25 ปี

ทศวรรษที่ 3 
ส่งเสริมความเจริญสู่ธุรกิจ

และอุตสาหกรรม 

โดยก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

ในพื้นที่ ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่น

 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�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 

ด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า  

โดยพัฒนาประสิทธิภาพ 

ทุกระบบงาน มุ่งเน้นการตอบสนอง 

ความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม 

และขับเคลื่อนองค์กร 

ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์  

เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ทศวรรษที่ 5 
พัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

ในธุรกิจพลังงาน  

โดยปรับรูปแบบการบริหารจัดการ

เป็นแบบครบวงจร บริหารจัดการ

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่

ไปกับการสร้างหน่วยงานให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้

ทศวรรษที่ 4 
น�าเทคโนโลยีชั้นสูง 

มาพัฒนามาตรฐานการบริการ 

 เริ่มน�าระบบไฟฟ้าแรงดันสูง  

115 kV มาใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยจากระบบการบริหาร

ระบบจ�าหน่ายและระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 PEA เป็นองค์กรชั้นน�าที่ทันสมัยใน

ระดับภูมิภาค มุ ่งมั่นให้บริการพลังงาน

ไฟฟ ้ า  และ ธุรกิจ เกี่ ยว เ น่ืองอย ่ าง มี

ประสทิธภิาพ เชือ่ถอืได้ เพือ่พฒันาคณุภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)

 จัดหา ให ้บริการพลังงานไฟฟ้า 

และด�าเนินธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่อง เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด 

ความพึ งพอใจทั้ ง ด ้ าน คุณภาพและ 

บรกิาร โดยการพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

มคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร 
(Core Value)

 ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
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 ความสามารถหลัก (Competency)
 • ความสามารถหลักในปัจจุบัน

  - บริหารจัดการ และบริการระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้

  - การให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

 • ความสามารถหลักในอนาคต

  - ความสามารถในการด�าเนินงาน และทักษะของบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต

 ยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน

 PEA สร้างสรรค์ความยั่งยืนให้องค์กรผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัยความยั่งยืน ท�าให้ PEA สามารถระบุกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable 

Development Framework) ขององค์กร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การน�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

การพัฒนาบุคลากรองค์กร และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่ง PEA น�ามาใช้ในการก�าหนดกรอบทิศทางใน

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จัดท�าแนวทางการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ก�าหนดตัวชี้วัด 

ขององค์กร/สายงาน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ของ PEA มีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยได้ด�าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกองค์กร วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนและโอกาส-อุปสรรค เพื่อน�ามาก�าหนดยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์

สู่ระดับปฏิบัติงานตามล�าดับขั้นตั้งแต่ระดับสายงานจนถึงระดับบุคคล โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและมีส่วนร่วม 

ในทุกกระบวนการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนตามโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังนี้ [102-19] [102-26] 

คณะกรรมการ กฟภ.

ก�าหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย และให้ข้อคดิเหน็ต่าง ๆ  

คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน 

และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ส�ารวจความต้องการ/ความคาดหวงั 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส�ารวจ

ข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง ด�าเนินงาน

ในเรื่องต่าง ๆ และรายงานต่อ 

ผู้บริหารระดับสูง

ระดับนโยบาย ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ

ผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาปัจจัยความยั่งยืนต่าง ๆ  

ประกอบการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์  

ก� า หนดตั ว ชี้ วั ด  ติ ด ต ามผล 

การด�าเนินงาน ให้ข ้อสังเกต/ 

ข้อแนะน�าในการแก้ไขปัญหา/

อปุสรรค ทบทวนแผน และถ่ายทอด 

สู่ผู้ปฏิบัติ
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 PEA วางทิศทางและต�าแหน่งยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ระยะ 10 ปี และได้ทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ PEA  

ปี 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 ปี 2561) ให้สอดคล้องกัน  

โดยได้น�ากรอบหลักการ มาตรฐาน และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่

เกีย่วข้องทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลมาใช้ เพือ่เป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการความยั่งยืน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579  

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ปี 2558 - 2579 

แผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 - 2579 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 

(DJSI) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  

(UN SDGs) เป็นต้น 

Enhancing the High Performance 

Organization

ยกระดับขีดสมรรถนะองค์กรในทุกมิติ

Transformation to the Era of the 

Digital Utility

พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility

To be a Regional Leader

ก้าวสู่ผู้น�าในธุรกิจด้านไฟฟ้า  

ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค

ปี 2561 ปี 2565 ปี 2570

Digital Business

 ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ PEA ปี 2557 - 2566 (ทบทวน

ครั้งที่ 4 ปี 2561) มุ ่งเน้นยกระดับขีดสมรรถนะองค์กรใน 

ทุกมิติ ครอบคลุมด้านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า การจัดท�า Business 

Model ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการด�าเนินงานในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

การให้ความส�าคัญในการตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวัง 

ของลูกค้า การด�าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และการแสดง 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Digital Operation 
Excellence

Digital Service
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 Digital Service 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้ไฟและการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ [103-2] [103-3]

(SDGs ข้อที่ 5.1)

 
เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

การมุ่งเน้น 
การตอบสนอง 
ความต้องการของ 
ทุกกลุ่มลูกค้า

การสร้าง 
ความผูกพันธ์ 
กับลูกค้า

-  ยกระดบัมาตรฐาน 
ของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการ
ของลูกค้า

-  การสร้าง 
ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว

-  ความพึงพอใจ 
โดยรวมของลูกค้า  
อยู่ที่ร้อยละ 4.47 
เพิ่มขึ้น 0.18  
จากปี 2560

-  ความพึงพอใจของ 
กลุ่มลูกค้าส�าคัญ  
(Key Account)  
อยู่ที่ 4.47 เพิ่มขึ้น 
0.14 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560

-  ข้อร้องเรียนที่ 
ด�าเนินการได้แล้วเสร็จ
ตาม SLA ที่ก�าหนด 
อยู่ที่ร้อยละ 99.76

-  ศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง 
รายกลุ ่มลูกค้าที่ส ่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  
ซึ่งจะมีการวิเคราะห์สารสนเทศจากการส�ารวจเพ่ือ
การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด และน�ามาสรุปผล 
เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ขององค์กร 

-  สร ้างความสัมพันธ ์กับลูกค ้าในแต่ละกลุ ่มลูกค ้า 
ที่ เหมาะสม โดยได้ผนวกระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ลูกค้า การบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อน�าไปสู ่ 
การวิเคราะห์และการบริหารจดัการ (Customer Data 
and Analytics) และการออกแบบกลยุทธ์การให้ 
บริการในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่มีความเหมาะสม 

-  ยกระดับบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Service) ท้ังในด้านการน�าเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ดิจทิลั
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่องทาง
ต่าง ๆ ท่ีลูกค้าเข้าถึง ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง 
การเข้าถึงข้อมูลของ PEA

-  มุ ่งเน้นการพัฒนาระบบการสนับสนุนการให้บริการ
ลูกค้า (CRM Software) เน่ืองจากเป็นระบบส�าคัญ 
ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อน�าไปสู ่ 
การวางแผนและตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า

-  ก�าหนดบทบาทท่ีชัดเจนระหว่าง Front Office และ 
หน่วยงานที่ดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลถึงการเป็นผู้ดูแล 
และปรับปรุงข้อมูลระบบ เพ่ือออกแบบมาตรการ 
การส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย/
แต่ละประเภท 

-  น�าข้อมูลเสียงจากลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดับ
การให้บริการอย่างครบวงจรและมุ ่งเน้นการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน อาทิ การปรับปรุง 
กระบวนการในการดูแลลูกค ้ ารายใหญ ่  (Key 
Account) การทบทวนและสื่อสารคู ่มือให ้แก ่ 
พนักงานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง 

-  บริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยปรับปรุงช่องทาง 
ข้อร้องเรียนให้มีความสะดวก และง่ายในการติดต่อ 
ในทุกช่องทาง มีการประเมินประสิทธิผลของแต่ละ
ช่องทางในทุกปี รวมถึงเพ่ิมกระบวนการคัดกรอง
ปัญหา และมีการจัดกลุ ่มปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อม
แนวทางแก้ไขที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ทุกปัญหาหรือ 
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วตามมาตรฐาน 
SLA ที่ก�าหนด
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 Digital Operation Excellence 

 ปฏิรูปกระบวนการท�างานให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 [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

การด�าเนินธุรกิจ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อการเติบโต 
อย่างยั่งยืน

มีการส่งเสริมให้
องค์กร มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน  
ตามกรอบแนวทาง 
SDGs และแนว
ปฏิบัติที่ดีตาม
กรอบ DJSI

-  สร้างความสมัพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

-  ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน

-  สนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-  ผลส�ารวจความพึงพอใจ 
ในการด�าเนินงาน 
ของ PEA ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ/
ความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อยู่ที่ 4.23

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

-  ความส�าเร็จใน 
การด�าเนินงานตาม
แผนมาตรฐาน OECD  
อยู่ที่ร้อยละ 100

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

-  ความส�าเร็จใน 
การด�าเนินงานตาม
แนวทาง SDGs และ 
DJSI อยู่ที่ร้อยละ 100

-  ความส�าเร็จใน 
การด�าเนินงานตาม
มาตรฐาน 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ISO 26000  
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  มุ่งเน้นในการวิเคราะห์และก�าหนดปัจจัยขับเคลื่อน 
เพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมท้ังการสื่อสาร
และการน�าปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว มาก�าหนดเป็น
แผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเป้าหมาย 
ท่ีส�าคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่  
มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ มุ ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพ่ือรองรับ 
การเติบโตของประเทศ ในขณะท่ีองค์กรคงไว้ ซ่ึง 
ความสามารถในการสร้างก�าไร (Economic Wealth) 
มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่าย ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีความสุข (Social Well-Being) มิติสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)  
อีกทั้งให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

-  มุ่งสู่มาตรฐานสากลของ OECD Principles ภายใน
ปี 2563 เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

-  มุ ่งเน้นในการด�าเนินงานภายใน PEA เพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใส รวมท้ังการยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทาง 
การประเมินของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

-  น�าแนวทางหรือมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบัต ิ
ในการด�าเนินงานเพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนาท่ียั่ งยืน  
ทั้งมาตรฐาน ISO 26001, UN SDGs และ DJSI  
ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส ่วนร่วมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

-  สร้างมาตรฐานความปลอดภยั และระบบบริหารจดัการ
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบตังิานภายในองค์กร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

-  ดูแลความถกูต้องสมบรูณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (Monitor 
Supply Chain) 

-  ด�าเนินงานท่ีใส่ใจและให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน 

-  สร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงองค์กร  
สินค้าและบริการ (Accessibility) โดยการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 
และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ
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เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

การมุ่งสู่องค์กร 
ที่เป็นเลิศในด้าน
การจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพของ 
ทุกระบบงาน

การให้ความส�าคัญ
และตอบสนองต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

มีการจ�าหน่ายไฟฟ้า
ที่ได้คุณภาพในระดับ
ชั้นน�าของภูมิภาค

-  เพิ่มประสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือ 
ของระบบจ�าหน่าย

-  เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ระบบจ�าหน่าย 
โดย Smart Grid

-  เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
สินทรัพย์

-  ปรับปรุง
กระบวนการ
ด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ  
โดยให้ครอบคลุม
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน

-  มาตรการส่งเสริม 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานส�าหรับ 
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงาน (Energy 
Efficiency Resources 
Standards : EERS) 
ด�าเนินการได้ร้อยละ 
100

-  จ�านวนหน่วยที่
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ได้สะสม อยู่ที่ 43.61 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 
เพิ่มขึ้น 11.74  
เมื่อเทียบกับปี 2560

-  ดัชนีจ�านวนครั้งที่
ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI  
อยู่ที่ 3.81 ครั้ง/ราย/ปี 
ลดลง 0.69 เมื่อเทียบ
กับปี 2560

-  ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง SAIDI อยู่ที่ 
89.82 นาที/ราย/ปี 
ลดลง 28.88 เมื่อเทียบ
กับปี 2560

-  ร้อยละของหน่วย
สูญเสียสะสม (Total 
Loss) อยู่ที่ 5.37 เพิ่ม
ขึ้น 0.25 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 เนื่องจากมี
แผนการด�าเนินงานลด
หน่วยสูญเสียเพิ่มเติม

-  ความส�าเร็จของ
แผนโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ อยู่ที่ร้อยละ 
96.80 เพิ่มขึ้น 7.70 
เมื่อเทียบกับปี 2560

-  ความส�าเร็จใน 
การด�าเนินงาน
ตามแผน Asset 
Management 
Roadmap อยู่ที่ 
ร้อยละ 100

-  สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝาย  
เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  
โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร เพือ่ยกระดบั
ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม และให้ความส�าคัญกับการบริหารความสมดุล
ความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

-  ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึงการ
ค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดล�าดับความสัมพันธ์ในการ
สร้างสายสมัพนัธ์เฉพาะ กระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วม 
และการยอมรบั (Stakeholder Engagement) เพือ่ขบั
เคลือ่นองค์กรไปสูว่สิยัทศัน์ และเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้

-  สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
การอนุรักษ์พลังงาน โดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ  
ในมาตรการที่ก�าหนดให ้ผู ้ผลิตหรือผู ้ ให ้บริการ 
ด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู ้ใช้บริการหรือผู ้ใช้ไฟฟ้า 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency 
Resource Standard: EERS) 

-  เพิม่ขดีความสามารถระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีมีประสทิธภิาพ
และท่ัวถึง ซ่ึงจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร ้าง 
สถานีไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ
มีความม่ันคงเชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ ลดปัญหาการปฏิบตังิานและบ�ารุงรักษา  
ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่าย 

-  ปรบัปรงุและเชือ่มโยงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนทีธุ่รกจิ  
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนท่ียุทธศาสตร์ 
ของประเทศ และการขยายพ้ืนที่ เศรษฐกิจ ให้มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าท่ีท่ัวถึง เพียงพอ 
คุณภาพเชื่อถือได้ 

-  ก�าหนดนโยบาย/มาตรการ เพื่อลดผลกระทบด้าน
เสถียรภาพ และลดความสูญเสียในระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้า จากการเชื่อมต่อกับพลังงานทดแทนที่เพิ่ม 
มากขึ้นในอนาคต 

-  ปรับปรุงศูนย์การจ่ายไฟของ PEA ทั่วประเทศ ให้มี 
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงระบบไฟฟ้า
จะต้องสามารถท�างานได้อัตโนมัติ โดยเน้นให้อุปกรณ์
ต่าง ๆ สามารถส่ือสารกันได้อย่างถูกต้อง และม ี
ความปลอดภัย (Interoperability) เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ และ Smart Grid ในอนาคต 

-  ก�าหนดแผนงานที่ชัดเจนเพ่ือลดการสูญเสียหน่วย
จ�าหน่าย (Loss) ทั้งการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าทาง
เทคนคิ (Technical Loss) และทีไ่ม่ใช่ทางเทคนคิ (Non-
Technical Loss) 

่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 47

 
เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

-  พัฒนางานบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นรูปแบบการซ่อมบ�ารุงตามสถาพ (Condition-
Based Maintenance: CBM)

-  พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็น 
โครงข่ายไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การส่ง และ 
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานสะอาดต่างๆ (Distributed  
Energy Resource: DER) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
ของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

-  ให้บรกิารกบัผูเ้ชือ่มต่อกับโครงข่ายผ่านมเิตอร์อัจฉริยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย  
เชื่อถือได้ และมีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล

-  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการด�าเนินงาน
ขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน  
การบ�ารุงรักษา และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเงิน
ขององค์กร 

-  มุ ่งเน้นการพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร 
สู่มาตรฐานสากล ISO 55000 Asset Management 
Standards 

-  พัฒนาระบบฐานข ้อมูลระบบไฟฟ ้าขององค ์กร  
(IT/OT Integration) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกน�าไป 
ใช้ในการตัดสินใจส�าหรับการบริหารสินทรัพย์ที่ส�าคัญ
ขององค์กร ทั้งในการประเมินระดับความพร้อม 
ในการใช้งาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ (Stages of 
health or operational readiness) และน�าข้อมูล 
หรือตัวชี้วัดดังกล่าวไปสู่การจัดล�าดับความส�าคัญ และ
วางแผนการบ�ารุงรักษา (Maintenance Strategy)  
ที่เหมาะสม

-  มุ ่ ง เน ้นการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให ้ 
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และทิศทาง
องค์กร โดยให้ความส�าคญักบัการปรับปรงุกระบวนการ 
ด� า เนิ น งานขององค ์ กรด ้ วย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 
(Streamline Process) เพื่อให้การด�าเนินงาน 
มีความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

-  น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้ ในการท�างานมากขึ้น  
เพื่ อสนั บสนุนการท� า ง าน ให ้ มี ค วามคล ่ อ งตั ว  
เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร 

การบริหารและ
จัดสรรสินทรัพย์ 
และสร้างความม่ันคง 
ทางการเงิน

ปรับปรุงกระบวน 
การด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับ 
ความต้องการของ
ธุรกิจและทิศทาง
องค์กร

-  ความส�าเร็จใน 
การด�าเนินการตาม 
SLA ที่ระบุใน 
ห่วงโซ่อุปทาน  
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  ค่าใช้จ่าย 
การด�าเนินงาน 
ที่ลดลงจาก 
การปรับปรุง 
กระบวนการหลัก  
เป็นไปตามเป้าหมาย  
(อยู่ในระดับดีมาก)

-  มีการใช้ ICT ใน 
การด�าเนินงาน ครบทั้ง 
17 กระบวนการส�าคัญ 
ส่งผลให้การด�าเนินงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2560
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  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนองค์กร
ให้ทันสมัยด้วยทุน
มนุษย์ เทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรม

ยกระดับการบริหาร
และศักยภาพของ
ทุนมนุษย์

-  มุ ่งเน้นการบริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic HRM) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารคนให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 

-  เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือที่ 
จะวิเคราะห์คุณลักษณะที่จ�าเป็นส�าหรับพนักงาน 
ในแต่ละต�าแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากร
ให้พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร รวมถึงธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต 

-  ทบทวนสมรรถนะประจ�าปี 
-  ทบทวนระบบสมรรถนะ (Competency) ของบคุคลากร 

เป็นประจ�าทุกปี ให้ครอบคลุมสมรรถนะ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ
ทางการบริหาร (Management Competency) 
และ สมรรถนะประจ�าต�าแหน่งงาน (Functional 
Competency) ให้มีความสอดคล้องกับความสามารถ
พิเศษที่จ�าเป็นในอนาคตขององค์กร

-  น�าระบบสมรรถะของบุคลากร และระบบการประเมิน
สมรรถะของบุคลากร มาใช้ในการสรรหา และคัดเลือก
พนักงาน และฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือรองรับการน�า 
องค์กรสู่การเป็น “Digital Utility”

-  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรใน
การรองรับการด�าเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต โดยมีแนวทางที่ส�าคัญ อาทิ  
การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) 
การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) 
เพื่อให้เกิดกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) ที่มีคุณภาพ
ภายในองค์กร 

-  ให ้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการองค์ความรู ้ 
(Knowledge Management) ตลอดทั้งกระบวนการ 
ตั้ งแต ่  การระบุองค ์ความรู ้ที่ มีความส�าคัญต ่อ 
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร  
การจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

-  ส่งเสริม 
การบริหาร 
ทุนมนุษย์

-  เพิ่มขีด 
ความสามารถของ
บุคลากร

-  พัฒนาขีด 
ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

-  พัฒนาขีด 
ความสามารถด้าน 
Cyber Security 
และการบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่มาตรฐาน
สากล

-  ส่งเสริมและ 
ผลักดันงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

-  ส่งเสริม วิจัย 
พัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

-  ความส�าเร็จใน 
การพัฒนาระบบ  
PMS (Performance 
Management System) 
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  ความพึงพอใจและ
ความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อ PEA 
ในภาพรวมอยู่ที่ 4.40 
และ 4.49 ตามล�าดับ
โดยระดับความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น 0.02 
เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560

-   บุคลากรมี 
Competency  
ตามที่องค์กรคาดหวัง 
ที่ร้อยละ 96.52

-  ความส�าเร็จใน 
การด�าเนินงาน 
ตามแผน KM  
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  ความส�าเร็จของ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ PEA  
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  มีนวัตกรรมใน
ระดับ TRL 5 - 6 
(Technology 
Readiness Level  
5 - 6) จ�านวน  
3 ชิ้นงาน

-  การพัฒนาระบบ 
National Energy 
Trading Platform 
(NETP) ร่วมระหว่าง  
3 การไฟฟ้า และ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือ
กระบวนการใหม่ที่ได้
จากการท�านวัตกรรม 
อยู่ในระดับ 5 (ดีมาก)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 49

 
เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

-  มุ่งเน้นในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อน�าองค์กรสู ่ 
การเป็น Digital Utility และขับเคลื่อนองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  
โดยมีการปรับปรุง 3 ประเด็นส�าคัญ คือ บริการดิจิทัล 
(Digital Service) กระบวนการท�างานดิจิทัลที่เป็นเลิศ 
(Digital Operational Excellence) และธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business)

-  พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร เพ่ือน�าไปสู ่
การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ ที่ดีข้ึน (Data 
Driven Execution) อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านระบบงานและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
เพื่อน�าไปใช้ต่อยอดให้เกิดผล (Big Data & Analytics) 
รวมถึงการบูรณาการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดที่
กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้เป็นระบบเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารของ PEA 

-  พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอัตโนมัติ 
และขยายผลถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

-  การพัฒนาระบบการให ้บริการให ้ตอบสนองต ่อ 
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าภายใน
องค์กร/พนักงาน และลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย�าและเป็นไปในเชิงรุก 

-  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และ
ทั่วถึง

-  ปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างาน จากรูปแบบองค์กรที่ 
ขบัเคลือ่นด้วยธรุกจิ (Business Driven Organization) 
ไปสู่ “การผสมผสานการท�างานร่วมกัน ระหว่างองค์กร
ทีขั่บเคลือ่นด้วยธรุกจิและองค์กรทีข่บัเคลือ่นด้วยดจิทิลั 
(Digital Driven Organization)” 

-  มุ ่ ง เน ้นการท�างานร ่วมกันระหว ่าง หน ่วยงาน 
ด้านปฏิบัติการ (Operations) และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology Digital) รวมถึงยุทธศาสตร์ โดยทิศทาง
การด�าเนินงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางและ 
แนวโน้มของเทคโนโลยมีากยิง่ขึน้ (Digital Technology 
Trend)

ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Technology)  
เพื่อการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Digital 
Transformation)
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เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
แนวทางการด�าเนินงาน

 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

เสริมสร้าง 
ความมั่นคง
ปลอดภัยและ 
มีเสถียรภาพของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Sustainable and 
Secured Digital 
Technology)

ส่งเสริมและ
สร้างความร่วมมือ
ในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมใน 
การพัฒนาธุรกิจหลัก 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

-  มุง่เน้นการสร้างความมัน่คงปลอดภยั และความเชือ่มัน่ 
ในการด�าเนนิงานด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัให้กบัผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน 
(Standard) การคุ ้มครองความเป็นส่วนตัวและ 
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Cyber Security) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ในการสื่อสาร และการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ออนไลน์  
อาทิ  ระบบการช�าระค ่าบริการ มาตรการและ 
แนวปฏิบัติส�าหรับพนักงานในการคุ ้มครองสิทธิ 
ส่วนบุคคล การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับ
บริการ

-  ก�าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคาม
ไซเบอร์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มี 
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ยวด (Critical Infrastructure) เช่น 
ระบบ SCADA เป็นต้น 

-  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
สู ่มาตรฐานสากลทั้งด ้านปฏิบัติการ ด้านบริหาร
จัดการและบริการ โดยมุ ่งการพัฒนาและส่งเสริม
หลักธรรมภิบาลทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Governance) มาใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุง
กระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางด้าน 
Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

-  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทัง้กระบวนการ (Process) และผลงานทางด้านนวตักรรม 
(Output) ซึง่จะมุง่เน้นนวตักรรมเสรมิสร้างระบบไฟฟ้า
ให้มีความมั่นคงมีประสิทธิภาพและทันสมัยนวัตกรรม 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

-  ปรับปรุงกระบวนการที่ส�าคัญขององค์กร ให้มีความ
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ก�าลังเปลี่ยนไป

-  สร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และ/หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการท�า
ธุรกิจใหม่ ๆ ของ PEA

-  สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานวิจัย 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และ 
แลกเปลีย่นการใช้ทรพัยากรหรอืองค์ความรูร้ะหว่างกนั 

-  จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ PEA  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้งาน
อย่างเป็นระบบ 

-  ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ 
การคัดกรองงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในเชิง
พาณิชย์ในระยะยาว (Commercialized)
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เป้าหมายองค์กร

 ยุทธศาสตร์ของ 
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 ตัวอย่างแผนงาน 
ผลการด�าเนินงาน

  PEA  ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
เพื่อความยั่งยืน

แสวงหาโอกาสใน
การลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

-  ส่งเสริมการลงทุน 
และใช้ประโยชน์
ความร่วมมือ  
เพื่อพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

-  ส่งเสริมการลงทุน 
และใช้ประโยชน์
ความร่วมมือ  
เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ด้านอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน

-  Change 
Management

-  ทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบ  
ข้อบังคับ  
เพื่อรองรับ 
การด�าเนินงานใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงก�ากับ 
การด�าเนินงาน
ของบริษัท 
ในเครือ เพื่อให้
เกิด Synergy

-  ความส�าเร็จของ
แผนการด�าเนินงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
อยู่ที่ร้อยละ 10

-  ความส�าเร็จของ 
การด�าเนินงานของ
บริษัทในเครือ  
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  ความส�าเร็จของ 
การปรับโครงสร้าง
องค์กรหรือจัดตั้ง
บริษัทในเครือเพื่อ
รองรับการด�าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
อยู่ที่ร้อยละ 100

-  ความส�าเร็จของ 
การจัดท�าหรือปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  
รวมถึงเพื่อรองรับ 
การด�าเนินธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง อยู่ใน 
ระดับ 5 (ดีมาก)

-  ส่งเสริมการลงทุน/ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการลงทุน 
และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ในการด�าเนินงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

-  จัดท�า Business Model ส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ (Potential Business) 
และมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุน และความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน 
เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วยลด 
การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ตามนโยบายรัฐบาล และเป็น 
ต้นทางของแหล่งพลงังานสะอาด (Green Investment) 
รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ
ภาวะโลกร้อน

-  ปรับโครงสร ้างองค ์กรหรือจัดตั้ งบริษัทในเครือ 
เพื่อรองรับการด�าเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดย
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างการบริหารงาน การก�าหนด
กลยุทธ์ และการก�ากับดูแลระหว่าง PEA และบริษัทใน
เครือเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร

-  ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับ 
การด�าเนนิงานในธุรกจิเกีย่วเนือ่ง รวมถึงการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทในเครือให้มีความเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจของ PEA ในอนาคต

 Digital Business 

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

[EU6]

 ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยส�าคัญหน่ึงส�าหรับการด�ารงชีวิต 

ประจ�าวนั และเป็นตวัแปรส�าคญัในการเพิม่ผลผลติทัง้เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงการกระจายรายได้ และ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขาย

สินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

จากพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ากรณีฐานในช่วง 5 ปีแรก  

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

จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 151,347 ล้านหน่วย  

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 23,808 เมกะวัตต์ และ

จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 21.62 ล้านราย โดยมีอัตราเพ่ิมเฉลี่ย

ต่อปีประมาณร้อยละ 2.97, 5.19 และ 2.58 ตามล�าดับ

 ในฐานะที่ PEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งมีหน้าที่บริการจ�าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ

นนทบุรี และสมุทรปราการ อีกท้ังรับซ้ือไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small  Power  Producer 

: VSPP) เข้ามาในโครงข่ายของ PEA โดยเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาส�าหรับท่ีอยู่อาศัย (Solar PV 

Rooftop) และโครงการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์บนพืน้ดนิ (Solar 

Farm) ตามนโยบายรฐับาล PEA จงึมคีวามมุง่มัน่ให้บริการพลงังาน

ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพควบคูก่บัการพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่ง 

ทัง้ด้านคณุภาพและบรกิาร มุง่สูอ่งค์กรทีเ่ป็นเลศิด้านธรุกิจพลงังาน

ไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่

สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่  

PEA Digital Utility

 โดย PEA ได ้ด�าเนินการอย ่างเป ็นระบบครอบคลุม 

ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห ์

สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อปุสรรค นโยบายรฐับาลและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องทีส่่งผล 

ต่อการด�าเนินงานของ PEA อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 นโยบาย Energy 4.0 แผนพฒันาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (Alternative 

Energy Development Plan: AEDP) แผนแม่บทการพัฒนา 

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558 - 2579) 

รวมทัง้ความคาดหวงัทีส่งูขึน้ของลกูค้า ทัง้ด้านเสถยีรภาพโครงข่าย

ไฟฟ้า และบริการต่าง ๆ 

 ทัง้นีเ้นือ่งจากม ีDisruptive Technology เกดิขึน้ โดยมภีาพ

สะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้านหลัก ดังนี้

 - E lec t r i fica t ion  :  การ เป ล่ียนแปลงรูปแบบ 

การใช้พลังงานในภาคขนส่ง การผลิตความร้อนที่เปล่ียนจาก 

การใช้เช้ือเพลิง fossil มาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า อาท ิวิวฒันาการ 

ของเทคโนโลยียานยนต ์ ไฟฟ ้า  (EV)  สถานีชาร ์จไฟฟ ้า  

(Charging Station) แหล่งกกัเกบ็พลังงาน (Energy Storage) และ 

ปั๊มความร้อน (Heat Pump)

 - Decentralization : ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ 

เพิ่มมากขึ้น อาทิ โรงไฟฟ้าชุมชุน (Community Power Plant) 

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่จะเปล่ียนไปจากผู้ซื้อไฟฟ้ามาเป็น 

Prosumer (ทั้งผู้ซ้ือ และผู้ขายไฟฟ้า) การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 

(Energy Trading) ระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง (Peer to Peer 

Commerce) และ Micro Grid

 - Digitalization : มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในระบบไฟฟ้ามากขึ้น อาทิ Real time communication 

and Operation system, Smart Meter, Smart Sensor, 

Automation system เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) Machine Learning รวมถงึการใช้ระบบรวมรวม 

และวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีส ่วนในการพัฒนาการให้บริการใน 

ด้านต่าง ๆ ท�าให้รูปแบบการให้บริการ และการด�าเนินธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงไป 

PEA และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย
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 โดย PEA ได้น�าปัจจัยข้างต้นมาก�าหนดยุทธศาสตร์ ซ่ึงมี 

การทบทวนเป็นประจ�าทุกปี หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่ม ี

นัยส�าคัญ ส ่งผลให ้ยุทธศาสตร ์ แผนงาน หรือโครงการมี 

ความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มี 

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญท่ีช่วยให้ PEA สามารถ 

ให้บริการพลังงานไฟฟ้าให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

 PEA ได ้ด�าเนินการบริหารระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าภาย 

ในโครงการหรือแผนงานท่ีส�าคัญมากมายภายใต้ยุทธศาสตร์

องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง เชื่อถือได้  

มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ รองรับการขยายตัวของพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ยังมุ ่งพัฒนาระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (PEA Smart Grid) ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสื่อสารเข้ามาตรวจวัดและควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ

ท�าให้เป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยจะพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานระบบไฟฟ้าในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพลังงานทดแทน  

และเทคโนโลยีการบริหารจัดการการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เพ่ือ

รองรับกับโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรม 

ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง PEA อยู่ระหว่างด�าเนินการจ�านวน  

2 แผนงาน 20 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ 

สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจ�าหน่าย 

ระยะที่ 1 แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้า

ขัดข้อง เป็นต้น โดยใช้วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 169,740.74 ล้านบาท 

พร้อมทั้งโครงการหรือแผนงานที่จะด�าเนินการในอนาคต (คาดว่า

จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) จ�านวน 3 แผนงาน 15 โครงการ อาทิ 

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า 115 กิโลโวลต์ เพื่อทดแทนและ

เพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

โครงการพฒันาระบบส่งและจ�าหน่ายระยะที ่2 และแผนงานพฒันา

ระบบบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยใช้วงเงินลงทุน 

ทั้งสิ้น 111,336.97 ล้านบาท

 การวางแผนการลงทุน

 เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

และค�านงึถงึการรองรบัความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง 

รวมทั้งสถานะทางการเงินของ PEA จึงได้ก�าหนดแผนการลงทุน 

ต่อเนื่อง ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้

  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

1.  โครงการพัฒนาระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1

2.  โครงการพัฒนาระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2

3.  โครงการพัฒนาระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

เพื่อรองรับ 
ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะกิจการ
อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่

ก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้า 
ในเขตภาคเหนือ ครอบคลุม
พื้นที่ 20 จังหวัด

 

ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ครอบคลุมพื้นที่ 19 จังหวัด

ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ในเขตภาคกลาง ครอบคลุม
พื้นที่ 20 จังหวัด

7,060

4,540

15,085

ผลความคืบหน้า
โครงการ 69.59%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 44.54%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 59.40%

-  ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จ�านวน 
325 วงจร-กิโลเมตร 

-  ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์ 
จ�านวน 19 แห่ง

-  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง 1,175  
เมกะโวลต์แอมแปร์

-  ก ่อสร ้างสายส ่ง  115 กิ โลโวลต ์  
จ�านวน 325 วงจร-กิโลเมตร 

-  ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์ 
จ�านวน 19 แห่ง

-  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง 1,175  
เมกะโวลต์แอมแปร์

-  ก ่อสร ้างสายส ่ง  115 กิ โลโวลต ์  
จ�านวน 325 วงจร-กิโลเมตร 

-  ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์ 
จ�านวน 19 แห่ง

-  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง 1,175  
เมกะโวลต์แอมแปร์
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  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

4.  โครงการพัฒนาระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4

5.  โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเสริมระบบ
จ�าหน่าย ระยะที่ 7

6.  โครงการเพิ่ม 
ความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3

7.  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่

8.  โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน 
ที่ห่างไกล

เพื่อรองรับ 
ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะกิจการ
อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่

เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถ
และความเพยีงพอ 
ในการจ่ายไฟฟ้า
สายหลกัเพือ่รองรบั 
ความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่ม 
ความมั่นคงและ 
ความเชื่อถือได้
ของระบบส่ง 
และจ�าหน่าย
ไฟฟ้า ในพื้นที ่
ธรุกิจอตุสาหกรรม 
นคิมอตุสาหกรรม

เพื่อขยายเขต
ระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้บ้านเรือน 
ราษฎรรายใหม่
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ตามนโยบาย 
รัฐบาล

เพื่อขยายเขต
ระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้ครัวเรือน 
ราษฎรที่ห่างไกล 
ได้มีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน
ตามนโยบาย
รัฐบาล

ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ในเขตภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 
18 จังหวัด

ก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบ
จ�าหน่ายสายหลักในเขตสถานี
ไฟฟ้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
จ�านวน 496 แห่ง ให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสูง ปรับปรุงเชื่อมโยง 
ระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ และก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าลานไก

ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง 
ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า ติดตั้ง
หม้อแปลง และติดตั้งมิเตอร์

ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง 
ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า ติดตั้ง
หม้อแปลง และติดตั้งมิเตอร์

4,485

17,270

15,155

3,687

1,215

-  ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จ�านวน 
325 วงจร-กิโลเมตร 

-  ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์ 
จ�านวน 19 แห่ง

-  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง 1,175  
เมกะโวลต์แอมแปร์

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูงสายหลัก
จ�านวน 14,430 วงจร-กิโลเมตร

-  ตดิตัง้หม้อแปลงในระบบจ�าหน่าย จ�านวน 
271,250 กิโลโวลต์แอมแปร์

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
1,365 วงจร-กิโลเมตร

-  ปรบัปรงุระบบจ�าหน่ายเดมิเป็นสายชนดิ
หุม้ฉนวน จ�านวน 4,970 วงจร-กิโลเมตร

-  ปรบัปรงุระบบจ�าหน่ายเป็นเคเบลิใต้ดนิ 
จ�านวน 101 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ พร้อม
ก่อสร้างจุดรับไฟ (Incoming Bay) ต่อ
จากสถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย หรือสถานีไฟฟ้า 
ของ PEA จ�านวน 194 วงจร-กิโลเมตร

-  ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
จ�านวน 23 แห่ง

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ จ�านวน 131,000  
ครัวเรือน

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง จ�านวน 
2,300 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
10,770 วงจร-กิโลเมตร

-  ติดตั้งหม ้อแปลง จ�านวน 90,300  
กิโลโวลต์แอมแปร์

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายให้ครัวเรือนที่
ห่างไกล จ�านวน 11,602 ครัวเรือน

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง จ�านวน 
1,236 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
1,919 วงจร-กิโลเมตร

-  ติดตั้งหม ้อแปลง จ�านวน 36,350  
กิโลโวลต์แอมแปร์

ผลความคืบหน้า
โครงการ 56.77%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 100%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 78.00%

ด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น 
130,054 ครัวเรือน
คิดเป็น 102.74%

 
ด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น 
9,186 ครัวเรือน  
คิดเป็น 97.03%
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  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

9.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

10.  โครงการพัฒนา 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

11.  โครงการพัฒนา 
ระบบส่งและจ�าหน่าย 
ระยะที่ 1

เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์สั่งการ 
จ่ายไฟทั้ง 12 แห่ง 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และการบริหาร
จัดการโครงข่าย
สื่อสาร

เพื่อศึกษา
เทคโนโลยีและ
ทดสอบ 
การออกแบบ 
และการใช้งาน
ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ในด้านต่าง ๆ 

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าให้สามารถ
รองรับ 
ความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ได้อย่างเพียงพอ
เพิ่มความมั่นคง
และความเชื่อถือ

ปรับปรุง Hardware และ 
Software ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาหลักการ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

 

พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์
ส�าหรับโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ

พัฒนาระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า ติดตั้ง เปลี่ยน
หม้อแปลง และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง
ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ส�าคัญ

4,530

1,069

62,679

-  ปรับปรงุประสทิธภิาพ Hardware และ 
Software ภายในศูนย์สั่งการจ่าย 
ไฟฟ้าในส่วนกลาง จ�านวน 13 แห่งและ
ส่วนภูมิภาค จ�านวน 12 แห่ง

-  ติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมระยะไกล 
(Feeder Remote Terminal Unit : 
FRTU) จ�านวน 4,570 ชุด

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

-  ติดต้ัง MAR Master Radio จ�านวน  
200 ชุด

-  ตดิต้ัง CCTV ทีส่ถานไีฟฟ้า Unmanned 
จ�านวน 400 แห่ง

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้าให้
รองรับ มาตรฐาน IEC 61850 จ�านวน 
20 แห่ง และก่อสร้างอาคารศนูย์ข้อมลู 
(Data Center) จ�านวน 1 แห่ง

-  ติดต้ังระบบศูนย์ควบคุมเครือข ่าย
สื่อสาร จ�านวน 1 แห่ง

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

-  ติดตั้งระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
อัจฉริยะ จ�านวน 1 ระบบ

-  ติด ต้ังระบบสถานี ไฟฟ ้า อัตโนมั ติ  
(Automatic Substation) จ�านวน 
3 แห่ง 

-  ติด ต้ั งระบบเช่ือมโยง เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Integration System) 
จ�านวน 1 ระบบ

-  ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/สถานีลานไก 
จ�านวน 72 แห่ง

-  ปรับปรุงสถานีไฟฟ ้าเดิม จ�านวน  
18 แห่ง

-  ก่อสร้างสายส่ง/ลูปไลน์ 115 กิโลโวลต์ 
จ�านวน 1,598 วงจร-กิโลเมตร

-  เพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลงก�าลัง 1,475  
เมกะโวลต์แอมแปร์

-  จดัซือ้ทีดิ่นก่อสร้างสถานไีฟฟ้า จ�านวน 
54 แห่ง

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง 22-33 
กโิลโวลต์ จ�านวน 7,787 วงจร-กโิลเมตร

-  ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายแรงสูง 22-33 
กโิลโวลต์ จ�านวน 9,685 วงจร-กโิลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
3,353 วงจร-กิโลเมตร

-  ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
8,777 วงจร-กิโลเมตร

ผลความคืบหน้า
โครงการ 22.63%

อยู่ระหว่างประกวด
ราคาจ้างเหมา 
ผลความคืบหน้า
โครงการ 27.35%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 7.45%



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256158

  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

12.  โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะแรก 
(จ.ตาก, จ.สระแก้ว, 
จ.ตราด, จ.มุกดาหาร, 
จ.สงขลา และ                    
จ.หนองคาย)

13.  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ากิน
ทางการเกษตร  
ระยะที่ 2

14.  โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 
ระยะที่ 1

เพื่อสนับสนุน
นโยบายรัฐบาล
ในการจัดตั้ง 
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก

เพื่อจัดหา
บริการไฟฟ้า 
ให้พื้นที่ท�ากิน 
ทางการเกษตร 
และสนบัสนนุ 
การประกอบ
อาชีพของ
เกษตรกรให้
สามารถใช้ไฟฟ้า 
เป็นปัจจัย 
การผลิตทาง 
การเกษตร

เพื่อเพิ่ม 
ความมั่นคง 
เชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า 
ลดปัญหาและ
อุปสรรคด้าน
ปฏิบัติการบ�ารุง
รักษา และ
ความปลอดภัย

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115  
กิโลโวลต์  
ขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
แรงดัน 22-33 กิโลโวลต์ขยาย
เขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�า่ 
380/220 โวลต์ 
และติดตั้งหม้อแปลงระบบ
จ�าหน่าย

ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง
ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า ติดตั้ง
หม้อแปลง และติดตั้งมิเตอร์

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ

3,140

2,030

11,670

- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ 6 แห่ง
-  เพ่ิมหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าแห่งเดิม 

จ�านวน 1 แห่ง
-  ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 

จ�านวน 148 วงจร-กิโลเมตร
-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง  

22 กิโลโวลต์ จ�านวน 323 วงจร-กิโลเมตร
-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง  

33 กิโลโวลต์ จ�านวน 64 วงจร-กโิลเมตร
-  ติดต้ังหม้อแปลงจ�าหน่าย จ�านวน 

36,830 กิโลโวลต์แอมแปร์
-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 

787 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่าย จ�านวน 40,600 
ครัวเรือน

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง จ�านวน 
2,500 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
3,800 วงจร-กิโลเมตร

-  ติดตั้ งหม ้อแปลง จ�านวน 2,200  
กิโลโวลต์แอมแปร์

-  ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์
หรือ 33 กิโลโวลต์ จ�านวน 4 แห่ง

-  ก ่อสร ้ างสายส ่ ง  115 กิ โลโวลต ์  
(สายเหนือดิน และใต้ดิน) จ�านวน 56 
วงจร-กิโลเมตร

-  ติดต้ังสายเคเบิลใต้ดิน จ�านวน 119 
วงจร-กิโลเมตร

-  ติดตั้งระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
771 วงจร-กิโลเมตร

-  ปรบัปรงุระบบไฟฟ้าพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
เพิ่มเติม (Unit Substation) จ�านวน 
278 ชุด เพื่อรองรับการจ่ายไฟเคเบิล
ใต้ดิน

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายเหนอืดิน จ�านวน 
460 วงจร-กิโลเมตร

ผลความคืบหน้า
โครงการ 15.49%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 101.09%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 3.36%
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  โครงการที่อยู่ 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 ระหว่างด�าเนินการ   (ล้านบาท) 

15.  โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแบบโครงข่าย
ขนาดเล็กมาก  
(Micro Grid) 
ที่ อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน

16.  แผนงานพัฒนา 
ภูมิสารสนเทศระบบ 
ไฟฟ้า ระยะที่ 3

17.  แผนระยะยาวก่อสร้าง
เคเบิลใต้ดิน

18.  แผนงานพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์และ 
แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 

เพื่อจัดหาแหล่ง
พลังงานให้กับ
พื้นที่ห่างไกล
และมีพลังงาน
ไม่เพียงพอ ซึ่ง
เป็นการลด 
การลงทุนส�าหรับ
การจัดการโหลด
สูงสุด

เพื่อพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้าให้
ครอบคลุมผู้ใช้งาน 
ทั่วประเทศ  
มีความมั่นคง 
และปลอดภัย
ของระบบ

เพื่อเพิ่ม 
ความมั่นคงและ
เชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม

เพื่อพัฒนาศูนย์
สั่งการแก้ไฟฟ้า
ขัดข้องให้มี
ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมพื้นที่ 
PEA 12 เขต 
ทั่วประเทศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน และ 
คุณภาพชีวิตใน
การท�างานของ
พนักงานแก้ไฟ

ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 
และระบบ Micro Grid

ปรับปรุงและออกแบบ Data 
Model ให้สนับสนุน 
การท�างานด้านต่าง ๆ เชื่อมโยง
ไปยังระบบสารสนเทศอื่น ๆ
จัดหาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ให้ส�านักงาน PEA  
ทั่วประเทศ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ PEA 
12 เขต ทั่วประเทศ

ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร  
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบน�าทาง
และติดตามรถแก้ไฟ

265

2,090

2,350

22.44

128.30

705

-  ติดตั้งโหลดเบรคสวิตช์พร้อมระบบ
อุปกรณ์ป้องกัน  จ�านวน 13 ชุด

-  ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมติดตั้ง
ระบบ Micro Grid จ�านวน 1 ระบบ

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

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

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

-  พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ GIS จ�านวน 
1 ระบบ

-  ติดต้ังคอมพิวเตอร์ ให้แก่ ส�านักงาน  
PEA ทั่วประเทศ จ�านวน 2,497 เครื่อง

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูงใต้ดิน 
จ�านวน 34.41 วงจร-กิโลเมตร

-  ปรบัปรงุ/ก่อสร้างอาคาร จดัซือ้อปุกรณ์/ 
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
น�าทางและติดตามรถแก้ไฟให้แก่ PEA 
จ�านวน 12 แห่ง

-  ปรบัปรงุ/ก่อสร้างอาคาร จดัซือ้อปุกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
น�าทางและติดตามรถแก้ไฟให้แก่ PEA 
จ�านวน 23 แห่ง

-  ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร จ�านวน 145 
แห่ง

-  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�านักงาน 
จ�านวน 120 ชุด

-  จัดซื้ออุปกรณ์น�าทางและระบบติดตาม
รถแก้ไฟ จ�านวน 72 ชุด

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

-  จดัซือ้ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยกุต์
ส�าหรับศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 
จ�านวน 15 ชุด

ผลความคืบหน้า
โครงการ 45.10%

อยู่ระหว่างการส่งมอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร ์
และส่วนเกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ระยะที่ 1  
จ�านวน 12 แห่ง 
ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ระยะที่ 2  
จ�านวน 23 แห่ง  
แล้วเสร็จ 22 แห่ง

ระยะที่ 3 
จ�านวน 144 แห่ง 
แล้วเสร็จ  27 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.  โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  
ระยะที่ 2  
(จ.เชียงราย,         
จ.นราธิวาส, 
จ.นครพนม และ         
จ.กาญจนบุรี)

20.  โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้บ้าน
เรือนราษฎรรายใหม่ 
ระยะที่ 2

1.  โครงการพัฒนาไฟฟ้า
พลังน�้าขนาดเล็กของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่ประตูระบายน�้าของ
กรมชลประทาน  
(10 แห่ง ได้แก่ 
จ.ล�าปาง, จ.เชียงใหม่, 
จ.ระยอง (2 แห่ง),  
จ.สกลนคร, 
จ.เพชรบูรณ์, จ.สงขลา 
และ จ.ตราด (3 แห่ง))

เพื่อพัฒนาระบบ 
ไฟฟ้า โดย
ก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า ระบบ
สายส่งไฟฟ้า 
แรงดัน 115  
กิโลโวลต์ 
ขยายเขตระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า
แรงดัน 22-33 
กิโลโวลต์ เพื่อ
ให้สามารถจ่าย
ไฟฟ้าอย่าง 
เพียงพอและ 
มีความมั่นคง
เชื่อถือได้

เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้
ราษฎรรายใหม่
ได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงตาม
นโยบายรัฐบาล

เพื่อส่งเสริม 
การผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
หมุนเวียนที่สะอาด 
ทดแทนการใช้ 
เชื้อเพลิงฟอสซิล 
และช่วยลดการ
เกิดภาวะโลกร้อน

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จ�านวน 
4 แห่ง ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มที่
สถานีไฟฟ้าเดิม จ�านวน 4 แห่ง 
ก่อสร้างสายส่งระดับแรงดัน 
115 กิโลโวลต์ระยะทาง 130 
วงจร-กิโลเมตร และ ก่อสร้าง
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน
22-33 กิโลโวลต์ระยะทาง 
939 วงจร-กิโลเมตร รวมทั้ง
ติดตั้งหม้อแปลงจ�าหน่าย และ
ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
แรงต�่า

เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า 
ให้ราษฎรรายใหม่ใน 
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ PEA  
(74 จังหวัด) ทั่วประเทศ

ด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังน�้าแบบพลังงานศักย์ 
จ�านวน 10 แห่ง และน�าร่อง
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน�้า
แบบพลังงานจลน์ 
จ�านวน 2 แห่ง

4,000

6,565

807.97

- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
 1.1)  สถานีไฟฟ้า 115/22-33 กิโลโวลต์  

จ�านวน 1 แห่ง
 1.2)  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง  

ก�าลัง 200 เมกะโวลต์แอมแปร์
-  เพิ่ม/เปลี่ยนหม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้า 

จ�านวน 200 เมกะโวลต์แอมแปร์ 
-  ก่อสร้าง/ปรบัปรงุสายส่ง 115 กโิลโวลต์ 

จ�านวน 150 วงจร-กิโลเมตร
-  งานติดต้ังหม้อแปลงจ�าหน่าย จ�านวน 

38,560 กิโลโวลต์แอมแปร์ 

- จ�านวน 141,960 ครัวเรือน
-  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง จ�านวน 

3,550 วงจร-กิโลเมตร
-  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต�่า จ�านวน 

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

กิโลโวลต์แอมแปร์

- พลังงานศักย์ จ�านวน 10 แห่ง
- พลังงานจลน์ จ�านวน  2 แห่ง

ผลความคืบหน้า
โครงการ 3.85%

ผลความคืบหน้า
โครงการ 1.62%

-  ที่ปรึกษาศึกษา
ความเป็นไปได้
ของการด�าเนินการ
แล้ว พบว่ามี
พื้นที่เหมาะสมที่
สามารถด�าเนินการ
ได้ 2 แห่ง คือ 
บริเวณเขื่อนกิ่วลม 
จ.ล�าปาง และ
เขื่อนแม่กวง  
จ.เชยีงใหม่ ปัจจบุนั 
อยู่ระหว่าง
ขออนุญาต
กรมชลประทาน

    รวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ  169,740.74 ล้านบาท
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  โครงการที่คาดว่า 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า   (ล้านบาท) 

2.  โครงการก่อสร้าง 
สายเคเบิลใต้น�้า  
115 กิโลโวลต์  
เพื่อทดแทนและ 
เพิ่มความสามารถ 
ในการจ่ายไฟไปยัง 
เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี

3.  โครงการพัฒนาระบบส่ง
และจ�าหน่าย ระยะที่ 2

4.  โครงการพัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
หมุนเวียนบนพื้นที ่
เกาะกูด เกาะหมาก 
จ.ตราด

5.  แผนงานเปลี่ยนแรงดัน
ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
จาก 33 กิโลโวลต์  
เป็น 22 กิโลโวลต์  
ระยะที่ 1

เพื่อทดแทน 
การจ่ายไฟของ
สายเคเบิลใต้น�้า
ระบบ 33  
กิโลโวลต ์
ที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 30 ปี ใน 
ปี 2560 และสาย
เคเบิลใต้น�า้ ระบบ 
115 กิโลโวลต์ 
ชนิด Oil Filled 
ที่ช�ารุด เพื่อให้
สามารถรองรับ
ความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สามารถ
จ่ายไฟฟ้าได ้
อย่างเพียงพอ  
มีความมั่นคง 
เชื่อถือได้ สามารถ
รองรับความต้องการ 
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  
ลดปัญหา 
การปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษา 
ลดหน่วยสูญเสีย
ในระบบจ�าหน่าย

เพือ่พฒันารูปแบบ
การผลติไฟฟ้าใน
พืน้ทีห่่างไกล 
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และจัดหาแหล่ง
พลังงานให้กับ
พื้นที่ห่างไกล 
ที่มีพลังงานไม ่
พอเพียง ซึ่งเป็น 
การลดการลงทุน
ส�าหรับการจัดการ
โหลดสูงสุด

เพื่อปรับปรุง 
ความน่าเชื่อถือ 
ของระบบไฟฟ้า 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ

ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า 115 
กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าขนอม 
ไปยังสถานีไฟฟ้า เกาะสมุย 1

พัฒนาระบบไฟฟ้าและ 
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
ทั่วประเทศ

พัฒนารูปแบบการผลิตไฟฟ้า
ในพื้นที่ห่างไกล และจัดหา
แหล่งพลังงานให้กับพื้นที่ห่างไกล 
ที่มีพลังงานไม่พอเพียงในพื้นที่ 
PEA เขต 2 (ภาคกลาง)  
เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด

ปรับเปลี่ยนหม้อแปลงและ
ระบบจ�าหน่าย

2,130

77,620

322

1,065

-  ติดต้ัง/ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า 115 
 กิโลโวลต์ ขนาด 500 ตารางมิลลิเมตร 
จ�านวน 26 วงจร-กิโลเมตร

-  ติดต้ังเครื่องตรวจจับความร้อนด้วย 
แสงเลเซอร์ (Distributed Temperature  
Sensing) จ�านวน 1 ชุด

-  ตดิตัง้ Synchronous closing Breaker 
จ�านวน 1 ชุด

-  ติดตั้ง Bay ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 
เพิ่มเติม จ�านวน 3 ชุด

-   ก ่อสร้างสถานีไฟฟ้า/สถานีลานไก 
จ�านวน 62 แห่ง

-  เพิ่มหม ้อแปลงที่ สถานี ไฟฟ ้า เดิม 
จ�านวน 19 แห่ง

-   ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบสายส่ง 115  
กิโลโวลต์ จ�านวน 43 วงจร-กิโลเมตร 

-   ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจ�าหน่าย 
22-33 กิโลโวลต์ จ�านวน 1,726  
วงจร-กิโลเมตร

-  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
จ�านวน 2 ชุด

-  ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังน�้า จ�านวน 
1 ชุด

-  ติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงาน จ�านวน 
1 ชุด

-  ติดตั้งระบบควบคุมสั่งการ จ�านวน  
1 ชุด

-  เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง จ�านวน 
16 ชุด

-  เปลี่ยนระบบจ�าหน่าย 33 กิโลโวลต์ 
เป็น 22 กิโลโวลต์ จ�านวน 1,050  
วงจร-กิโลเมตร

-  เปลี่ยนหม้อแปลงจ�าหน่าย จ�านวน 
11,110 ชุด

อยู่ระหว่างน�าเสนอ
ขออนุมัติ  
คณะรัฐมนตรี

น�าเสนอ ผู้ว่าการ 
PEA เพื่อพิจารณา 
น�าเสนอคณะกรรมการ 
PEA เพื่อให้ 
ความเห็นชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความเห็นให้เปลี่ยน
พื้นที่ด�าเนินการ 
ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างน�าเสนอ 
ขอความเห็นชอบ 
โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแบบ 
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็ 
(Micro Grid) บน
พื้นที่เกาะพะลวย 
จ.สุราษฎร์ธานี  
ต่อผู้ว่าการ PEA

อยู่ระหว่างพิจารณา
ความเหมาะสมใน
การด�าเนินงาน
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  โครงการที่คาดว่า 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า   (ล้านบาท) 

6.  โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังน�้าชุมชน

7.  โครงการพัฒนา 
ระบบไฟฟ้าให้พื้นที่
เกาะต่าง ๆ 

8.  โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 
ระยะที่ 2

เพื่อจัดหาแหล่ง
พลังงานให้กับ
พื้นที่ห่างไกลที่ม ี
พลังงานไม่เพียงพอ 
และเป็นต้นแบบ 
ในการรองรับ
การจ่ายไฟ
แบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(Micro Grid) 
ในอนาคต

เพื่อพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
และความมั่นคง
ในการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับ 
ความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
ของเกาะต่าง ๆ 
ที่เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวส�าคัญ
และมีอัตรา 
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าพร้อมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมในพื้นที่
โครงการเพื่อ
เพิ่มความมั่นคง
และเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า 
ลดปัญหาและ
อุปสรรคด้าน
ปฏิบัติการบ�ารุง
รักษาและ 
ความปลอดภัย

จัดหาแหล่งพลังงานให้กับพื้นที ่
ห่างไกลที่มีพลังงานไม่เพียงพอ
ในพื้นที่ภาคเหนือ

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ 
เพิ่มขีดความสามารถ และ
ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า 
ของ PEA เขต 2 ภาคกลาง 
(จ.ชลบรีุ, จ.จันทบรีุ), PEA เขต 1 
ภาคใต้ (จ.ระนอง), PEA เขต 2  
ภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี, 
จ.ภูเก็ต, จ.พังงา, จ.กระบี่), 
PEA เขต 3 ภาคใต้ (จ.สตูล)

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ใน 4 พื้นที่ ได้แก่
1) เทศบาลนครนครสวรรค์
2) เทศบาลนครขอนแก่น
3) เทศบาลเมืองหัวหิน
4) เทศบาลนครภูเก็ต

300

6,630

7,900

-  ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก 
จ�านวน 3 แห่ง

-  ติดตั้งสายเคเบิลใต้น�้า จ�านวน 176.90 
วงจร-กิโลเมตร

-  ติดตั้งหม้อแปลง 33/0.4 กิโลโวลต์  
จ�านวน 3,720 กิโลโวลต์แอมแปร์

-  ติดตั้งหม้อแปลง 22/0.4 กิโลโวลต์  
จ�านวน 370 กิโลโวลต์แอมแปร์

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูง จ�านวน 
79.15 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่า จ�านวน 
64.70 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงสูงใต้ดิน  
จ�านวน 117 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายแรงต�่าใต้ดิน 
จ�านวน 789 วงจร-กิโลเมตร

-  ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 
จ�านวน 408 วงจร-กิโลเมตร

อยู่ระหว่างศึกษา
ความเหมาะสม
โครงการ

อยู่ระหว่างศึกษา
ความเหมาะสม
โครงการ

อยู่ระหว่างศึกษา
ความเหมาะสม
โครงการ
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  โครงการที่คาดว่า 
วัตถุประสงค์

 
รายละเอียดการด�าเนินการ

 เงินลงทุน 
เป้าหมายโครงการ

 
ผลการด�าเนินงาน

 จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า   (ล้านบาท) 

9.  โครงการเพิ่ม 
ความสามารถใน 
การจ่ายไฟด้วย 
สายเคเบิลใต้น�้า 
ให้เกาะต่าง ๆ 
ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว

10.  โครงการขยายเขต 
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ให้เกาะต่าง ๆ 
(เกาะปันหยี     
จ.พังงา)

11.  แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ 
ภูมิสารสนเทศ 
ระบบไฟฟ้า

12.  โครงการพัฒนา 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ระยะที่ 1

13.  โครงการติดตั้งระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) 
ส�าหรับผู้ใช้ไฟ 
รายใหญ่

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
และความมั่นคง
ให้การจ่ายไฟฟ้า
ในพืน้ทีเ่กาะต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ
และมีอัตรา 
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง 

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
และความมั่นคง
ให้การจ่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า
ของเกาะต่างๆ ที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอนาคต

เป็นการขยาย
ขอบเขต 
การประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 
ในการบริหาร 
จัดการ และ 
การปฏิบัติงาน

เพื่อขยายผล 
และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ  
(Smart Grid)

เพื่อขยายผล 
และติดตั้งระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะ 
ส�าหรับผู้ใช้ไฟ
รายใหญ่ให้
ครอบคลุม  
ทั่วประเทศ

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

ก่อสร้างเคเบิลใต้น�้าไปยัง 
เกาะปันหยี จ.พังงา

ขยายขอบเขตการประยุกต์ 
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
ในการบริหารจัดการ  
และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ  
พร้อมใช้งานสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของ PEA

พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
สู่พื้นทีเ่ทศบาลเมืองใหญ่  
ทั้ง 4 ภูมิภาค และพื้นที่ติดตั้ง
แหล่งผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) ตามแผนพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ของรัฐบาล 

ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ
ตามจ�านวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 
ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในพื้นที่ของ  
PEA ทั้ง 4 ภาค

2,165

221

1,340

6,630

2,150

-  ก ่อสร ้างวางสายสายเคเบิลใต ้น�้ า  
ขนาด 120 และ 240 ตารางมิลลิเมตร 
จ�านวน 62.50 วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ�าหน่าย 
22-33 กิโลโวลต์ จ�านวน 35.00  
วงจร-กิโลเมตร

-  ก่อสร้างเคเบลิใต้น�า้ ขนาด 33 กโิลโวลต์ 
ไปยังเกาะปันหยี จ.พังงา จ�านวน 7.2 
วงจร-กิโลเมตร

-  จดัท�าข้อมูลขอบเขตทีอ่ยูอ่าศยั สามารถ 
เชือ่มโยงกบัระบบมเิตอร์อจัฉรยิะ ข้อมลู 
ทะเบียนราษฎร์ (HouseID) เพื่อให ้
บรกิารประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเรว็  
จ�านวน 1 ระบบ

-  ปรับปรุง/พัฒนาระบบการให้บริการ
และงานวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า จ�านวน 
1 ระบบ

-  ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ จ�านวน 
739,000 เครื่อง

-  ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ จ�านวน  
8 แห่ง

-  ติดต้ังอุปกรณ์ชุดควบคุมระยะไกล 
ประเภท Fast Switching จ�านวน  
56 ชุด

-  ติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะ ประเภท TOU 
(Time of Use)

-  ติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะ 3 เฟส 3 สาย 
มิเตอร์อัจฉริยะ 3 เฟส 4 สาย จ�านวน 
86,000 เครื่อง

อยู่ระหว่างศึกษา
ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างน�าเสนอ
ขออนุมัติ 
คณะรัฐมนตรี

อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลระบบปัจจุบัน
และศึกษาแนวโน้ม 
ของเทคโนโลยี 
ระบบใหม่เพื่อจัดท�า 
รายงานสรุปของ
แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า

อยู่ระหว่างศึกษา
ความเหมาะสม
โครงการ

อยู่ระหว่างน�าเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรี
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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.  แผนงานพัฒนา 
โครงข่ายไฟฟ้า 
ขนาดเล็กมาก  
ระยะที่ 1

15.  แผนงานพัฒนาระบบ
บริหารสินทรัพย ์
ระบบไฟฟ้า

เพื่อขยายผล 
และพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแบบ 
โครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก 
(Micro Grid)  
ในพื้นที่ห่างไกล

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้าให้
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ 
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Micro Grid) ในพื้นที่
อ.เมือง และ อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน, 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ  
4 อ�าเภอ จ.สงขลา

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ขอบเขตการด�าเนินงาน

1,100

956

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

-  ปรับปรุงระบบไมโครกริดให้สอดคล้อง
กับโครงการสมาร์ทกริด ของ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน จ�านวน 1 ระบบ

-  ติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอ 
จังหวัดสงขลา จ�านวน 1 ระบบ

อยู่ระหว่างการพิจารณาขอบเขต
การด�าเนินงาน

อยู่ระหว่างศึกษา
ความเหมาะสมและ
ผลกระทบโครงการ 
โดยได้ลงนาม 
ความร่วมมือใน 
การศึกษาฯ ระหว่าง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
และ PEA แล้ว

อยู่ระหว่างด�าเนิน
การจัดท�า TOR 
ส�าหรับจ้าง 
ที่ปรึกษาฯ เพื่อ
ศึกษาระบบ CBRM 
(Condition Based 
Risk Management)

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

[EU23]

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงกว่าครึ่งหนึ่งของ 

ประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้มีการกระจายตัวของ 

ประชากรไปตามชนบททั่วประเทศเพื่อจับจองพื้นที่ส�าหรับ 

การประกอบอาชพี ดงันัน้การวางรากฐานในการยกระดบัประเทศไทย 

ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต้องค�านึงถึงความเท่าเทียมใน 

การเข้าถงึระบบไฟฟ้าซึง่เป็นสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้น 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติ การศกึษา และเศรษฐกิจของประชาชน

 PEA จึงได้ด�าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นท่ีท�ากิน 

ทางการเกษตร ระยะท่ี 2 (คขก.2) จ�านวนเป้าหมาย 40,600  

ครัวเรือน เพื่อขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท�ากินทาง 

การเกษตร ไร่นา ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็นการสนับสนุน

การประกอบอาชีพของเกษตรกร และพัฒนาความเข้มแข็งของ

เศรษฐกจิระดบัฐานราก โดยได้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้เกษตรกร

ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ใน

ช่วงแรกของโครงการน้ัน มีเกษตรกรบางส่วนท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรง

ตามหลักเกณฑ์ (ไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร) ท�าให้ไม่สามารถจัดเข้า

ด�าเนินการตามโครงการได้ ปัจจบุนัได้เร่งรดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์

โครงการเพ่ือให้เกษตรกรท่ีสนใจได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมูล

เพ่ิมมากขึ้นรวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ส่งผลให้การด�าเนินงานโครงการมีแนวโน้มดีขึ้น 

 นอกจากนี ้PEA ยงัด�าเนนิโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร

รายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) จ�านวนเป้าหมาย 141,960 ครัวเรือน 

ภายในปี 2565 เพ่ือกระจายความเจรญิไปสูส่่วนภมูภิาคและชนบท 

โดยเร่งรัดการขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร 

ในพื้นที่ชนบทให้ได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีที่ตั้งบ้านพักอาศัยที่ถาวร มีผู้พัก

อาศัยอยู่จริง มีบ้านเลขที่ ทะเบียนบ้านถาวรหรือทะเบียนบ้าน

ชั่วคราว มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้

อย่างสะดวกในทกุฤดกูาล และไม่อยูใ่นเขตพืน้ทีห่วงห้ามใด ๆ  ของ

ทางราชการ โดย PEA สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 75,000 บาทต่อราย

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

 จากแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

ส่งผลให้การด�าเนินการบริหารจัดการด้านการผลิตไฟฟ้า (Supply 

Side Management: SSM) โดยการจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ไฟเพียงด้านเดียวอาจ
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ไม่เพียงพอ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการ 

ด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) โดย 

การส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับพฤติกรรม

การใช้ไฟฟ้าให้สมดุลกับการผลติ ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานให้กบั

ผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า เพื่อ

ให้สามารถใช้สาธารณปูโภคด้านไฟฟ้าทีม่อียูใ่ห้มปีระสทิธภิาพและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในช่วงท่ีระบบมีความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) ซ่ึงมีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุด 

แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาในการจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาท่ีระบบมีข้อจ�ากัดด้าน

อุปทาน โดยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าท่ีต้องใช้เช้ือเพลิงราคาสูง

แต่สามารถส่ังเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับช่วงเวลาดังกล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงใน 

หนึ่งปีท�าให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 PEA ได้ก�าหนดให้มีคณะท�างานจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 

โดยมีรองผู ้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานวางแผนและ

พัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นประธาน มีหน้าที่ในการก�าหนดทิศทาง 

การด�าเนินงาน และก�าหนดรูปแบบและการจัดท�าแผนงาน 

DSM ของ PEA ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  

พร้อมทั้งก�าหนดให้มีคณะท�างานย่อยจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า โดย 

คณะท�างานย่อยฯ มีรองผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานเป็นประธาน มีหน้าที่ในการพิจารณาและ 

จัดท�าร่างแผนงาน DSM พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางประชาสัมพันธ์  

โดยในปี 2561 PEA ได้มีการด�าเนินโครงการตามแผนงาน 

DSM ที่ส�าคัญ อาทิ (1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ส�านักงานใหญ่ โดยมีแผนงานการติดตั้งใช้งานเครื่องท�าน�้าเย็น 

(Chiller) ประสิทธิภาพสูง ซึ่งน�าเทคโนโลยีการท�างานระบบเพลา 

ด้วยแรงเหวี่ยงชนิดปลอดสารหล่อลื่นลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก 

(Oil-free Magnetic Bearing Centrifugal Chiller) ที่ใช้

เทคโนโลยีโรเตอร์ลอยอยู ่ในอากาศจากแรงผลักของแม่เหล็ก 

โดยไม่ต้องใช้ตลับลูกปืนและน�้ามันหล่อลื่นเหมือนกับ Chiller 

แบบเดิม ท�าให้มีประสิทธิภาพการท�าความเย็นสูง (ประมาณ 

0.58 kW/TR) และสามารถรับภาระการท�าความเย็นที่มีค่าน้อย

กว่าตามที่ได้ออกแบบไว้ (Part Load) ได้ดี ท้ังยังมีค่าใช้จ่ายใน

การบ�ารุงรักษาต�่า โดยด�าเนินการในพื้นท่ีอาคาร 3 อาคาร LED 

และอาคาร SCADA ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ 

มีระยะเวลาด�าเนินการ 36 เดือน (ปี 2560-2562) และ 

งบประมาณการลงทนุ จ�านวน 86 ล้านบาท โดยปัจจบุนัด�าเนนิการ 

แล้วเสร็จก่อนแผนงานที่ตั้งไว้ (2) โครงการติดตั้งระบบผลิต 

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารส�านักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (Solar PV Rooftop) ซึ่งปัจจุบันต้นทุนในการติดตั้ง 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์มรีาคาลดลงมาก นอกจากนี้ 

ยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด น�าพื้นที่ว่างมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าลงได้  

มรีะยะเวลาด�าเนนิการ 48 เดอืน (ปี 2560-2563) และงบประมาณ

การลงทุน จ�านวน 460 ล้านบาท หรือประมาณ 67,800 บาท/ 

กโิลวตัต์พคี (kWp) โดยปัจจบุนัส�านกังานใหญ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 

ส่วนส�านักงานเขตอยู ่ระหว่างด�าเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้  

และ (3) โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานภายใน 

หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม โดยด�าเนิน

การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดท�า 

ข้อเสนอโครงการและประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงาน 

ให้กบัหน่วยงานภาครฐั มหาวทิยาลยั และภาคอตุสาหกรรมทีส่นใจ  

โดยมุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง 

และส่งเสรมิให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพ มรีะยะเวลา 

ด�าเนินการ 48 เดือน (ปี 2560-2563) และงบประมาณการลงทุน  

จ�านวน 16 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการใน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง การประปาส่วนภูมภิาค มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 PEA ยังได้ร่วมกับคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน  

(กกพ.) ด�าเนิน “โครงการน�าร่องมาตรการ Demand Response 

รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)” เฉพาะรอบบิลค่าไฟฟ้า

ประจ�าเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ที่คิดอัตรา TOU และ 

ติดตั้งมิเตอร์ AMR (Automatic Meter Reading) หลีกเลี่ยง 

การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวัน  

(Critical Peak) โดยใช้กลไกด้านอัตราค่าไฟฟ้าแบบแบ่งแยกตาม 

ช่วงเวลาเพื่อจูงใจให้ผู ้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการใช้

ไฟฟ้า โดยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง Critical Peak และเปลี่ยน 

มาใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาอืน่ทดแทน และมผู้ีใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการฯ 

จ�านวน 47 ราย สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วง Critical 

Peak จ�านวน 39,101.96 กิโลวัตต์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วง 

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

กับรอบบิลค่าไฟฟ้าประจ�าเดือนกรกฎาคม 2561 และสามารถ 

ลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเงินจ�านวน 7,090,841.04 บาท  

เมื่อเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาปกติ
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 นอกจากนี้ PEA ได้ด�าเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้า 

ส่องสว่างด้วยหลอดประหยัดพลังงาน LED ในโบราณสถานส�าคัญ 

โดยค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา

หลอดไฟและระบบไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว

บริเวณโดยรอบโบราณสถานพร้อมกับการท�านุบ�ารุงศาสนา  

เพิ่มคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของแหล่งโบราณสถาน ที่เป็นมรดก

ของชาติ

 โดยปี 2561 PEA ได ้ด�าเนินการปรับปรุงและติดตั้ง 

ระบบไฟฟ้าส�าหรับโบราณสถานส�าคัญแล้วเสร็จท้ังสิ้น 5 แห่ง  

ได้แก่ วัดเกตุการาม จ.เชียงใหม่ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน  

องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู จ.นครสวรรค์ ศาลกรมหลวงชุมพร  

เขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร และ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

 การบริหารจัดการกรณีเหตุผิดปกติด้านพลังงานไฟฟ้า [EU10]

 หากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากบัระบบไฟฟ้า 

ส ่งผลให ้ระบบผลิตไฟฟ ้าไม ่ เพียงพอกับความต ้องการใช ้

พลังงานไฟฟ้าจนเกิดความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า ท�าให้

เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าลดลง เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับ 

เป็นบริเวณกว้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า

มีหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 

เวลา 13.06 น. สายส่ง 500 กโิลโวลต์ น่าน - หงสา ทัง้ 2 วงจรขดัข้อง

เนือ่งจากฟ้าผ่า ท�าให้โรงไฟฟ้าหงสาทัง้ 3 เครือ่งรวม 1,300 เมกะวตัต์ 

ปลดออกจากระบบในทนัท ีส่งผลให้ความถีข่องระบบไฟฟ้าทีส่ภาวะ

ปกติ 50.00 เฮิร์ท เริ่มลดลงจนถึง 49.85 เฮิร์ท ระบบตอบสนอง 

ต่อความถี่อัตโนมัติของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศทั้งของ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชนเร่ิมทยอยเพ่ิม 

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�าลังผลิตเข้ามาช่วยจ�านวน 550 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน�้า

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเริม่ทยอยเพิม่ก�าลงัผลิต

เข้ามาช่วยอีก 280 เมกะวัตต์ แต่ยังไม่เพียงพอ ท�าให้ความถี่ของ

ระบบไฟฟ้ายังคงลดลงไปที่ 49.75 เฮิร์ท ส่งผลให้ระบบควบคุม

ระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) ไทย-มาเลเซีย ดึง

ไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซยีเข้ามาช่วยระบบไฟฟ้าอกี 300 เมกะวตัต์  

ในระหว่างทีร่ะบบตอบสนองความถีอ่ตัโนมตักิ�าลงัท�างานเพือ่รกัษา 

ระบบอยู ่นั้น ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จ�านวน 37 ราย  

ได้ปลดตัวออกจากระบบ (โดยระบบป้องกันความถี่ต�่า) ส่งผลให้

ระบบไฟฟ้าเสียก�าลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก 2,516 เมกะวัตต์ จนน�าไปสู่ 

ไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

 โดย PEA ได้ด�าเนินการตามแผนการปลดโหลดกรณีเหต ุ

ผดิปกตด้ิานพลงังานไฟฟ้า เพือ่ช่วยรกัษาความสมดลุของระบบไฟฟ้า 

ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน และลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อลกูค้าให้น้อย

ที่สุด หากการปลดโหลดมีแนวโน้มใช้ระยะเวลานานหลายช่ัวโมง 

PEA จะใช้หลกัการหมนุเวยีนโหลด (Rotational Load Shedding) 

โดยปลดโหลดแต่ละกลุ่มเวียนสลับกันไป และก�าหนดระยะเวลา 

การปลดโหลดทีเ่หมาะสมของแต่ละกลุม่โหลดทีป่ลดไปเรือ่ย ๆ  จนกว่า 

จะจ่ายไฟได้ตามปกต ิเพือ่ลดกระทบทีจ่ะเกดิต่อลกูค้าให้น้อยทีส่ดุ 

อีกทั้งจะพิจารณาปรับปรุงแผนการปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติ 

ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และ PEA ประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจ่ายไฟฟ้า 

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

 PEA ให้บริการลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้า จ�านวนสูงถึง 19,525,475 

รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่

ส�าคัญพิเศษ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศบาลต�าบล และพ้ืนที่ชนบท ดังนั้นการให้บริการไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นภารกิจ

ส�าคัญ PEA จึงก�าหนดให้มีคณะกรรมการความเช่ือถือได้ของ

ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โดยมรีองผูว่้าการปฏบิตักิาร

และบ�ารุงรักษา เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย/

แนวทางการด�าเนนิงาน ตดิตามและรายงานการประเมนิผลค่าดชันี

ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (System Average Interruption 

Frequency Index : SAIFI และ System Average Interruption 

Duration Index : SAIDI) และก�ากับ ควบคุม ดูแล ก�าหนด

มาตรการในการปรับปรงุค่าดชันคีวามเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟ้าให้

เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่ก�าหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล

การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในปี 2561 PEA ได้ด�าเนินการ 

ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการจ่ายไฟและความเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟ้า อาท ิโครงการเพิม่

ความเช่ือถอืได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที ่3 งบลงทุนจ�านวน 15,155 

ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1  

งบลงทุนจ�านวน 11,670 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 

เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่  2 

(จ.เชยีงราย, จ.นราธวิาส, จ.นครพนม และ จ.กาญจนบรุ)ี งบลงทนุ

จ�านวน 4,000 ล้านบาท เป็นต้น

 นอกจากนี้ PEA ก�าหนดให้มีคณะกรรมการลดค่าหน่วย 

สูญเสียในระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า 

ของ PEA โดยมีรองผู ้ ว ่ าการปฏิบัติการและบ�ารุ งรักษา  

เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน 

ติดตามและรายงานการประเมินผลค่าหน่วยสูญเสียในระบบ

ไฟฟ้าทางด้าน Technical Loss และ Non-Technical Loss  

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะท�างานพัฒนาและสนับสนุนโปรแกรม

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (U-CUBE) 

ร่วมกับคณะท�างานวิเคราะห์หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าทาง

ด้าน Non-Technical Loss ได้ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรม

ในการควบคุมการจัดการเก่ียวกับการลดค่าหน่วยสูญเสียใน

ระบบไฟฟ้า ซึ่งจากการน�าโปรแกรม U-CUBE ส�าหรับผู้ใช้ไฟ 

รายย่อย และระบบ AMR Monitoring System ส�าหรับผู้ใช้ไฟ 

รายใหญ่มาผนวกฐานข้อมลูจากระบบ GIS กบัระบบ SAP-ISU เพือ่

ใช้ในการบริหารจัดการในปีที่ผ่านมา ท�าให้รูปแบบการด�าเนินงาน 

เปลี่ยนไปจากเดิม คณะท�างานฯ จึงได ้ก�าหนดมาตรการ 

ลดหน่วยสูญเสียพลังงานไฟฟ้าทางด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non- 

Technical Loss) เพื่อประกอบแผนการด�าเนินงานในปี 2561 

อาทิ มาตรการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid 

มาตรการตรวจสอบมเิตอร์ทีม่คีวามเส่ียงต่อการละเมดิการใช้ไฟฟ้า 

และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ�้าซ้อน มาตรการสับเปล่ียนมิเตอร์ 

ตามวาระ ส�าหรับมิเตอร์ 1 เฟสอายุการใช้งานเกิน 15 ปี และ 

มิเตอร์ 3 เฟสอายุการใช้งานเกิน 10 ปี รวมถึงมาตรการอบรม 

การตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกัน

การละเมิดการใช้ไฟฟ้า

 จากการด�าเนินการในปี 2561 พบว่าดัชนีจ�านวนครั้ง 

ที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIFI) อยู่ที่ 3.81 ครั้ง/ราย/ปี ซึ่งลดลงจาก 

ปี 2560 ร้อยละ 15.33 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ่  

พบว่า มีค่า SAIFI เพียง 1.174 ครั้ง/ราย/ปี และระยะเวลาที่

ใช้ในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องหรือดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง

เฉลี่ย (SAIDI) ในปี 2561 อยู่ที่ 89.82 นาที/ราย/ปี ซึ่งลดลงจาก 

ปี 2560 ร้อยละ 24.33 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ 12 เมืองใหญ่  

พบว่า มีค่า SAIDI เพียง 14.853 นาที/ราย/ปี และสัดส่วน

ของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจ�าหน่าย 

รวม (Total Loss) อยู่ที่ร้อยละ 5.37 ซึ่งเพิ่มจากปี 2560 ร้อยละ 

4.69 เนื่องจากปี 2561 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณ

ฝนน้อยกว่าปี 2560 ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบ

ตลอดปี โดยการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าทางเทคนิค (Technical 

Loss) ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักจากสายป้อนแรงดันสูง หม้อแปลง

จ�าหน่าย สายป้อนแรงดันต�่า และจุดต่อของอุปกรณ์ ซึ่งแปรผัน

ตรงกับอุณหภูมิ 

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

 PEA ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การจ�าหน่ายไฟฟ้า จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา 

ที่ชัดเจน มุ ่งเน ้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางาน 

ด้วยเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม  

ด้วยการน�าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ขององค์กร ให้มีการท�างานอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพบุคลากร อีกทั้งยังให้ 

ความส�าคัญกับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้

ประโยชน์จากผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
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กับองค์กร และสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนา 

นักวิจัยและนักประดิษฐ์ การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม 

อย่างกว้างขวาง การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน

อย่างเพียงพอ ตลอดจนการพัฒนากฎระเบียบและช่องทาง 

การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือน�านวัตกรรมไปพัฒนาปรับปรุง

การให้บริการด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานก�ากับด้านพลังงานของ

ไทยและทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ ที่มุ่งให้ความส�าคัญ 

กับการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน 

ด้านพลังงานในสังคมไทย

 โดยในปี 2561 PEA ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม

และผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ค�านึงถึงผลลัพธ์งานวิจัย 

ทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิเชงิพาณชิย์ในระยะยาวได้ (Commercialized)  

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

และโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความมั่นคงแข็งแรง (Smart Grid & 

Strong Grid) เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย นอกจากน้ียังมีการศึกษาแนวทาง 

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให ้สามารถรองรับการรับซื้อ 

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

ในอนาคต เพือ่เตรยีมความพร้อมและสร้างความร่วมมอืกบัองค์กร 

สถาบัน หน่วยงานวิจัยอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน 

การพัฒนานวัตกรรมของ PEA ตลอดจนแลกเปลี่ยนการใช้

ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน สอดคล้องกับกรอบแนวทาง

และยุทธศาสตร์ PEA เรื่องส่งเสริมและสร้างความร่วมมือใน 

การวิจัย พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจหลัก และธุรกิจ 

เกี่ยวเนื่อง โดย PEA ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยเป็นเงินจ�านวน 

165.579 ล้านบาท

 โดย PEA ก�าหนดให้กองวิจัย (กวจ.) มีหน้าท่ีในการศึกษา 

วิจัย ทดลอง พัฒนา รวมทั้งบริหารงานและประสานงานร่วมกับ 

หน่วยงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกในการจัดท�างานวิจัย  

พัฒนาต้นแบบ และข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ 

การใช้ประโยชน์จากผู ้ใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA ซึ่งมี 

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญ 

อาทิ 

 - งานพัฒนาการบ�ารุงรักษาเชิงสภาพ (Condition- 

Based Maintenance) และการศึกษาความเหมาะสมใน 

การติดต้ังระบบติดตาม Monitoring ของหม้อแปลงไฟฟ้า

ก�าลัง เพื่อศึกษาและก�าหนดวิธีการประเมินสภาพ การประเมิน 

ความส�าคัญ และความเสี่ยงในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 

ก�าลังในระบบของ PEA รวมทั้งก�าหนดข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็น

จากระบบ Online Monitoring

  PEA มีการติดตั้งและใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง 

อยู ่เป็นจ�านวนมาก และพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังที่ติดตั้ง 

มีอายุการใช้งานมานานและเริ่มมีการช�ารุดเสื่อมสภาพมากขึ้น 

ในแต ่ละป ี  ท�าให ้ต ้องติดตามข ้อมูลผลการทดสอบ อาท ิ 

ผลการตรวจหาปริมาณก๊าซที่ เจือปนอยู ่ในน�้ามันฉนวนของ

หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง (Dissolved Gas Analysis : DGA)  

ให้ถี่ขึ้น ผลการทดสอบและบ�ารุงรักษา การจัดท�าระบบฐาน

ข้อมูลกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังในระบบไฟฟ้าของ PEA  

ให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากล เพือ่ให้ข้อมลูของหม้อแปลงไฟฟ้า 

ก�าลังทั้งหมดในระบบไฟฟ้าของ PEA ถูกน�ามารวบรวมไว้ 

ที่ส่วนกลาง ข้อมูลมีความทันสมัยใช้งานง่าย และสามารถน�า

ข้อมลูไปวเิคราะห์ต่อยอดส�าหรบัการประเมนิสภาพและคาดการณ์ 

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังได้

 นอกจากนี้ PEA ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาโปรแกรม

ประเมินสภาพและวางแผนการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง

เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย 

การสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน 

ทางเทคนิค ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลผลการทดสอบและ 

บ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั จากวธิกีารทดสอบทีม่กีารใช้งาน 

อยู่ในปัจจุบันในระบบของ PEA ร่วมกับผลการตรวจสอบ Visual 

Inspection ผลการทดสอบที่บันทึกไว้จะถูกน�ามาพิจารณา 

และวิเคราะห์ค�านวณอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินปัญหาและ 

ความพร้อมในการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง

 ผลการประเมินปัญหาและสภาพความพร้อมในการจ่ายไฟ

ของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังที่ประเมินได้จะท�าให้สามารถจัดล�าดับ 

ความต้องการในการเฝ้าระวัง ติดตามผลและก�าหนดแผนการ

บ�ารุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากนั้นจึงพิจารณาความส�าคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังต่อ

ระบบไฟฟ้า เช่น ภาระการจ่ายโหลด ความส�าคัญของโหลด 

N-1Criteria  เป็นต้น ร่วมกับสภาพและความพร้อมในการจ่ายไฟ 
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ของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังที่ประเมินได้ก่อนหน้านี้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้งานหม้อแปลง 

ไฟฟ้าก�าลังในระบบของ PEA ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

 - โครงการงานศึกษาและจัดท�าข้อก�าหนดการเชื่อมต่อ

ระบบไฟฟ้าของการขนส่งระบบราง เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและ

วิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณภาพไฟฟ้าของการขนส่งระบบรางที่

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ PEA 

เพือ่หาแนวทางป้องกนัผลกระทบทีม่ต่ีอระบบไฟฟ้าและลกูค้าของ 

PEA จากการขนส่งระบบรางที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และเพื่อจัดท�า

ข้อก�าหนดการเชื่อมต่อการขนส่งระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าของ PEA

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ ได้แก่ (1) สามารถรักษา 

เสถียรภาพและคุณภาพของระบบไฟฟ้าให้มีความเชื่อถือได ้

และมั่นคงเมื่อมีระบบการขนส่งระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วย 

ไฟฟ้ามาเชื่อมต ่อ (2) ได ้รายงานผลการศึกษาเทคโนโลย ี

และผลกระทบด้านคุณภาพไฟฟ้าของการขนส่งระบบรางท่ี 

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ PEA  

(3) ได้แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีมีต่อระบบไฟฟ้า

และลูกค้าของ PEA จากการขนส่งระบบรางท่ีขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้า และข้อควรปฏิบัติก่อนการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันปัญหา 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ (4) ได้ข้อก�าหนดการเชือ่มต่อการขนส่งระบบรางที่ 

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าของ PEA

 นอกจากนี้ PEA ก�าหนดให้กองบริหารกองทุนวิจัยและ

นวัตกรรม (กวน.) มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการด�าเนินการ

ต่างๆ ของกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ PEA ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

วิจัยภายนอก เพื่อท�าการศึกษาวิจัย ทดลอง จัดท�าหรือพัฒนางาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีของ PEA เป ็นผู ้ มีอ�านาจ หน้าท่ีใน 

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของกองทุนฯ เช ่น แต ่งตั้ง

คณะกรรมท�างาน พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พิจารณา

ปรับปรุงระเบียบของกองทุนฯ และพิจารณาปัญหาอุปสรรค/ 

การขอเปล่ียนแปลงในการด�าเนินงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยที่ได้ 

รับทุน เป็นต้น โดยในปี 2561 ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กองทุนฯ เป็นจ�านวน 76.32 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญ ซ่ึงถูกน�าไป

ด�าเนนิการต่อยอดเพือ่ยกระดบัคุณภาพ ประสทิธภิาพการให้บริการ

ด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้า อาทิ  

 - โครงการการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหาร 

และจดัการพลงังานไฟฟ้าอจัฉรยิะ  PEA (PEA HiVE Platform) 

ส�าหรับบ้านพักอาศัย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า

ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานใน

ปัจจุบันและในอนาคต (Demand Response) รวมท้ังเพื่อ

รณรงค์การใช้พลังงานทดแทนภายในอาคาร (Renewable 

Energy) และเป็นวิธีการที่ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ 

ค่าไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ PEA HiVE Plateform 

ได้แก่ (1) ได้ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงาน

อัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) ที่ท�างานได้อย่างสมบูรณ์ 

บนระบบโลคอล (Local) และรองรับการท�างานบนระบบคลาวด ์

(Cloud) (2) ได้ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ด้านการจัดการ 

พลังงานภายในบ้านพักอาศัยให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง

กับพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เช่น Solar Rooftop (3) ได้ชุด

รายการอุปกรณ์อัจฉริยะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปศึกษา

แนวทางการพัฒนาธุรกิจทางเลือกของ PEA (4) ได้พัฒนาบุคลากร

ของ PEA ให้มีพื้นฐานและมีความพร้อมในการศึกษาและพัฒนา

แพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE 

Platform) (5) ได้บ้านสมาร์ท PEA เป็นสถานที่ทดลองจัดแสดง/ 

แลกเปล่ียน/ถ่ายโอนเทคโนโลยี และใช้เป็นสถานที่ทดสอบ 

เพื่อรับรองความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่ ส่ังการควบคุมและ 

เชือ่มโยงผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ (Internet of Things: IoT) 

กับ PEA HiVE Platform ในอนาคต



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 71

Switch On - Off

Battery Status 

AC In (Charging)

VentilacorCower

DC OutUSB 5V. Indicator AC Out

 ความร่วมมือด้านการวจิยัและพฒันากับสถาบันการศกึษา 

[103-2] [103-3]

 PEA มีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการวิจัย พัฒนา และ

สนับสนุนการด�าเนินงานผ่านสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย

และพัฒนาภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในประเทศ  

ลดการพึ่งพาหรือน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจน

สามารถน�าผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินการของ PEA โดยในปี 2561 มีผลงาน

วิจัยและพัฒนาที่ส�าคัญซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก PEA อาทิ 

 - โครงการต้นแบบระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์

แบบเคลื่อนย้ายได้เพื่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกล (Solar Move) 

 เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ให้ตอบสนองกับความต้องการและวิถีการใช้ชีวิตของประชาชน 

ท่ีอาศัยอยู ่ในบริเวณชุมชนพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสายส่ง

ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ให้มีไฟฟ้าใช้งาน เป็นไปตามนโยบายของ PEA  

ในการสนับสนุนให้มีไฟฟ้าเข้าถึงในพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมการใช้ 

แหล่งพลังงานหมุนเวียนอันได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนท่ี

ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  

ลดการพ่ึงพาหรือน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถ

น�าผลงานการวจิยัและพฒันาไปประยกุต์ใช้เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดแก่การด�าเนินงานของ  PEA 

 ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้าย 

ที่ได้จากโครงการนี้ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบอิสระ 

หรือ Off-grid ออกแบบและทดสอบโดยนักวิจัยไทย โดยอุปกรณ์

ต่าง ๆ  ถกูออกแบบและตดิตัง้อยูใ่นชดุเดยีวกัน ทัง้ส่วนของการผลติ 

กักเก็บ และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ ทั้งระบบไฟกระแสตรง 

และไฟกระแสสลับ และมีฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่เหมาะสม

กับความต้องการใช้งาน เช่น ไฟส่องสว่าง ระบบตรวจสอบสถานะ

การท�างานของอปุกรณ์ต่าง ๆ  ระบบวัดปรมิาณไฟฟ้าส�ารองทีเ่หลือ 

ระบบเพิม่ก�าลังการจ่ายไฟฟ้า ฯลฯ เป็นระบบทีใ่ช้งานได้ง่าย ไม่ต้อง

มกีารตดิตัง้โครงสร้างถาวร มนี�า้หนกัเบา สะดวกในการเคลือ่นย้าย 

และดูแลรักษาง่าย

ภาพแสดงต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนย้ายได้เพื่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
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  ในการด�าเนินโครงการน้ี มีการส�ารวจและเก็บข้อมูลใน

เขตพืน้ทีห่่างไกลทีถ่กูเลอืกเป็นพืน้ท่ีทดลองใช้งานระบบผลติไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายที่ได้ ได้แก่ พื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ 

บ้านหม่องกั๊วะ บ้านแม่เหลอ และบ้านคีรีล้อม อบรมการใช้งาน 

ระบบให้แก่ชุมชนในพื้นที่  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู ้

และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ PEA 

ภาพแสดงต้นแบบพื้นที่ศึกษาเขตพื้นที่ห่างไกลที่ถูกเลือกเป็นพื้นที่ทดลองใช้งานระบบ

 - โครงการวิจัยระบบโครงข่ายเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้า 

อย่างรวดเร็วส�าหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA 

 เป็นโครงการวิจัยเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายใน

ประเทศในอนาคต โดย PEA ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี 

ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ร่วมกับสถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยท�าการศกึษา 

วิจัยควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่มีการใช้พลังงานได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยมีวตัถปุระสงค์ 

เพื่อศึกษาแนวทางการวางระบบโครงข่ายและต�าแหน่งของสถานี

บรกิารอดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า รวมถงึศกึษาเทคโนโลยี

และด�าเนินการจัดสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงสถานีบริการ 

อัดประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า และจัดสร้างเครื่องอัด

ประจุไฟฟ้า ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA ให้สามารถรองรับการพัฒนาฟังก์ช่ัน 

การท�างานชั้นสูงในอนาคต เป็นแนวทางส�าหรับการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ให้แก่ยานยนต์

ประเภทอื่น ๆ ในภาคคมนาคมขนส่ง และการเสริมสร้างธุรกิจ 

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าของ PEA

  โดย PEA ได้มีการศึกษาวิจัยและจัดท�าระบบโครงข่าย

เครือ่งอัดประจไุฟฟ้าอย่างรวดเร็ว จ�านวน 11 สถาน ีในเส้นทางหลกั

ไปสู่เมอืงใหญ่ และแหล่งท่องเทีย่วส�าคัญในส่วนภูมภิาค เพือ่รองรบั

การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตด้วยระบบโครงข่าย

แบบออนไลน์ และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Multi-Standard  

ที่สามารถอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้า/รถโดยสารไฟฟ้า 

ได้ทัง้แบบกระแสสลบั (AC Charge) และ กระแสตรง (DC Charge) 

ที่เป็นมาตรฐานสากล ใน 5 เส้นทาง ประกอบไปด้วย 

  1) เส้นทางสายเหนือ (กรุงเทพฯ - พระนครศรีอยุธยา) 

จ�านวน 2 สถานี ได้แก่ รังสิต และพระนครศรีอยุธยา

  2) เส้นทางสายใต้ (กรงุเทพฯ - หวัหนิ) จ�านวน 3 สถานี 

ได้แก่ สมุทรสาคร เขาย้อย และหัวหิน

  3) เส้นทางสายตะวันออก (กรุงเทพฯ - พัทยา) จ�านวน 

2 สถานี ได้แก่ ชลบุรี และพัทยาใต้

  4) เส้นทางสายตะวนัตก (กรงุเทพฯ - นครปฐม) จ�านวน 

1 สถานี ได้แก่ นครปฐม

  5) เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - 

นครราชสีมา) จ�านวน 3 สถานี ได้แก่ ปากช่อง นครราชสีมา และ 

PEA ส�านักงานใหญ่ 

พื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ 

พื้นที่บ้านคีรีล้อม

พื้นที่บ้านหม่องกั๊วะ

พื้นที่บ้านแม่เหลอ
ลาว

ไทย

กัมพูชา
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PEA
จ.นครราชสีมา

PEA เขต 1 (ภาคกลาง) 
จ.พระนครศรีอยุธยา

PEA เขต 2 (ภาคกลาง) 
จ.ชลบุรี

สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้

PEA
อ.นครชัยศรี

PEA
จ.สมุทรสาคร

PEA
สาขา อ.เขาย้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.หัวหิน

PEA
อ.ปากช่อง

PEA รังสิต
PEA

ส�านักงานใหญ่

  ทัง้นี ้PEA ได้มกีารพฒันา PEA VOLTA Platform ซ่ึงเป็น

ระบบโครงข่ายข้อมลูสถานีอดัประจไุฟฟ้า (PEA Charging Station) 

ที่ท�าหน้าที่สื่อสารเพื่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 

กบัฐานข้อมลูกลาง (Central Database) ของผูใ้ห้บริการพลงังานไฟฟ้า  

โดยผู ้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ต�าแหน่งท่ีตั้ง

ของสถานี สถานะการอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น ที่จะช่วยส่งเสริม 

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

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 เล็งเห็นความส�าคัญและมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอและทั่วถึงตามมาตรฐานคุณภาพ 
การให้บรกิาร พร้อมทัง้พฒันาโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA ให้มคีวามพร้อมในการรองรบัแหล่งผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและเทคโนโลยี
การบริหารจัดการพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนตอบสนองต่อปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกล ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิต
ของชุมชนที่ต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรจากธรรมชาติในการด�ารงชีพด้วยการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
  โดย PEA ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมาก และสายจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชน ณ บ้านขุนแปะ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นต้นแบบการบริหารจดัการพลงังานทีใ่ช้ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีช่มุชนได้อย่างมัน่คงและมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิชวีติความเป็นอยูข่อง
ชมุชนทีอ่ยูห่่างไกล รวมถงึเป็นศนูย์เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดรูปแบบระบบบรหิารจดัการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเลก็มาก 
และสายจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลให้กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  โดยการวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าวได้มีการผนวกระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า (Micro Hydroelectric System) ขนาด 90 
กิโลวัตต์ และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ PEA ที่มีอยู่เดิม เข้ากับระบบจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
  •   ระบบการจดัการระบบไฟฟ้า (Micro Grid Controller)
  •  ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic System) ขนาด 100 กิโลวัตต์
  •  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate: LFP) ขนาด 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นชนิดที่ม ี

ความปลอดภัยสูง ให้ก�าลังไฟฟ้ามาก มีอายุการใช้งานยาวนาน
  •  อุปกรณ์ Load Break Switch จ�านวน 4 ชุด
  •  ระบบสื่อสารข้อมูล (Communication System)

 

  โดย PEA ก�าหนดรปูแบบและเง่ือนไขการท�างานของระบบจัดการแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้า ให้สามารถท�างานในรปูแบบการจ่ายไฟ 
ในโหมดการเชือ่มต่อกบัระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ	PEA	(Grid	Connected) เพือ่ศกึษาการท�างานของชดุบรหิารจดัการในการควบคมุและ
จัดการการจ่ายพลังงานที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบการจ่ายไฟในโหมดจ่ายไฟแบบอิสระ	 (Islanding) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการ
ควบคุมแบตเตอรี่ การปลดโหลด และการปลดแหล่งพลังงาน เพื่อรักษาสมดุลของระบบจ่ายไฟให้ได้อย่างเหมาะสม การเปล่ียนโหมด
การท�างานจากสภาวะเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ PEA ไปยังโหมดจ่ายไฟแบบอิสระ เพื่อท�าการควบคุมแหล่งผลิตและโหลด 
ให้กลับมาเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ PEA โดยอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย การจ่ายไฟในกรณี Black Start เพื่อศึกษาการเริ่ม 
จ่ายไฟจากกรณีไม่มีไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟ ให้มีการเริ่มจ่ายไฟอย่างมีเสถียรภาพ ฯลฯ และมีการจัดตั้งคณะท�างานวิจัยร่วมโดยมีนักวิจัย

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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จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ PEA เพื่อท�าการศึกษาวิจัยร่วมกันทั้งสิ้น 13 หัวข้อวิจัย ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าวจะได้ 
ระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ที่สามารถใช้ได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพยีงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในพืน้ทีห่่างไกล ส่งเสริมคุณภาพชวีติของประชาชน รวมถึงได้แนวทางการใช้งานระบบ
ไฟฟ้าทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถน�าไปขยายผลกบังานของ PEA เพือ่น�าไปใช้ในการก�าหนดยทุธศาสตร์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า การปฏบิตั ิ
เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าของ PEA ในอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางส�าหรับการขยายผลการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับพ้ืนที่ที่มีสภาพ 
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้จากแหล่งพลังงานที่มีในธรรมชาติ ไม่มีวันหมดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ปัจจุบันโครงการอยู ่ระหว่างการด�าเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการใช้งานระบบไมโครกริด 
และจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์ รวมถึงรวบรวมรายงานผลการศึกษาวิจัยทั้ง 13 หัวข้อจากคณะท�างานวิจัยร่วม เพื่อน�ามาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไมโครกริดของ PEA ต่อไป 
  นอกจากนี้ PEA ยังให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์มา
พัฒนาและวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยในปี 2561 PEA มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส�าคัญ จ�านวน 18 ผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ 

รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ

 1) 46th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จ�านวน 4 ผลงาน โดยได้รับรางวัล

ในระดับเหรียญทองจ�านวน 2 ผลงาน รางวัลระดับเหรียญทองแดงจ�านวน 2 ผลงาน และรางวัลพิเศษจ�านวน 1 ผลงาน

 ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล

 1 เครื่องตรวจสอบละเมิดมิเตอร์ไฟฟ้า  รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  (Single-phase disc type kWh meter connection รางวัลพิเศษจากประเทศจีน 
  identification device)

 2 ระบบตรวจสอบวิทยุสื่อสารแบบหลายที่อยู่ส�านักงาน รางวัลระดับเหรียญทองแดง
  (Multiple Address Radio System Monitoring 
  for SCADA) 

 3 เครื่องมือช่วยพันพรีฟอร์ม รางวัลระดับเหรียญทอง
  (Spaced aerial cable preforming tool) 

 4 เครื่องมือช่วยคัดสายยึดโยง รางวัลระดับเหรียญทอง
  (Guy Wire Bender) 
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 2) 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018)  ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีนจ�านวน 6 ผลงาน  

โดยได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองจ�านวน 1 ผลงาน รางวัลระดับเหรียญเงินจ�านวน 4 ผลงาน และรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

จ�านวน 1 ผลงาน และรางวัลพิเศษจ�านวน 2 ผลงาน

 1 เครื่องมือพันเทปแรงสูง  รางวัลระดับเหรียญทอง
  (High voltage insulated tape warping machine) 

 2 อุปกรณ์รองรับลูกถ้วยแขวน รางวัลระดับเหรียญทอง
   (Suspension Cradle Tool) 

 3 เครื่องมือพันลวดเหล็ก  รางวัลระดับเหรียญทองและ
  (Steel Wire Mousing Tool) รางวัล Special award จากประเทศโปแลนด์

 4 เครื่องมือจับยึดกระบอกฟิวส์  รางวัลระดับเหรียญทอง
  (Fuse Holder Locker Machine) 

 1 เครื่องมือปอกสายหุ้มฉนวนแบบไม่ดับกระแสไฟ รางวัลระดับเหรียญเงิน และ รางวัลพิเศษ
   (High Voltage Hotline Cable Stripper ) Indonesia special award

 2 เครื่องมือช่วยยกล้อสายไฟแบบผ่อนแรง  รางวัลระดับเหรียญทองแดง
  (One-man Cable Reel Stand) 

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

 4 เครื่องมือลดประกายอาร์ค 115 kV  รางวัลระดับเหรียญทองและ รางวัลพิเศษ
  (Smart Extinguish Air-blast)  FIRI จากประเทศอิหร่าน

 5 เครื่องมือช่วยจ่ายลวดเหล็กตีเกลียว  รางวัลระดับเหรียญเงิน
  (Cable Unreeling Tool) 

 6 เครื่องช่วยหยุดชะลอล้อสายไฟ  รางวัลระดับเหรียญเงิน
  (Automatic Cable Reel Retarder) 

 ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล

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

เยอรมันนีจ�านวน 4 ผลงาน โดยได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองจ�านวน 4 ผลงาน และรางวัลพิเศษจ�านวน 1 ผลงาน

 ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล
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 1 เครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วอัจฉริยะ เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง
  Digital Smart Warning Box

 2 เครื่องปรับเสาเอน 360 องศา และถอนเสาระบบไฮดรอลิก เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง และ
  360 Degree Pole Adjustable tool and Hydraulic Pole รางวัลพิเศษ (Special award)
  (Hotline Cuttable Tie Stick)  

 3 อุปกรณ์รอกส�าหรับพาดสายล่อฟ้าชนิดไฟเบอร์ออฟติก เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง
  Optical Ground Wire (OPGW) Stringing Block 

 4 เครื่องทดสอบชุดควบคุมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง
  Generator Controller Tester 

 ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รางวัล

 4) Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจ�านวน 4 ผลงาน  

โดยได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองแดงจ�านวน 4 ผลงาน และรางวัลพิเศษจ�านวน 1 ผลงาน

 การเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ในปี 2561 PEA มีรายได้ค่าไฟฟ้าและรายได้อื่นจาก 

การด�าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 499,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

จ�านวน 16,256 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.37 โดยรายได้ที่ 

เพิ่มขึ้นมาจากการใช้ไฟฟ้าในลูกค้ากลุ ่มบ้านอยู ่อาศัยและ 

กลุม่พาณชิย์ยงัเตบิโตอยูใ่นเกณฑ์ด ีทัง้จากการแข่งขนัฟตุบอลโลก 

และกฬีาเอเชีย่นเกมส์ ข่าวถ�า้หลวง ขนุน�า้นางนอน ท�าให้ประชาชน 

ตดิตามข่าวสารผ่านสือ่ต่าง ๆ  มากข้ึน ตลอดจนปรมิาณนักท่องเทีย่ว 

ที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการภายใน

ประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม PEA มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 20,636 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 6,033 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

22.62 โดยมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 

478,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 22,340 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 4.49 ซึ่งมาจากต้นทุนการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้ากลุ ่มอุตสาหกรรมขยายตัวต�่า 

เพียงร้อยละ 0.43 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามการค้าระหว่าง

ประเทศที่รุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงผลจากการสูญเสีย 

ลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมให้แก่ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) อย่างมนียั

ส�าคัญโดยในปี 2561 PEA สูญเสียลูกค้า จ�านวน 46 ราย คิดเป็น

หน่วยจ�าหน่ายประมาณ 888.23 ล้านหน่วย

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน [102-9]

 PEA บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความส�าคัญกับ 

การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม 

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน 

ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

ด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ ่อุปทาน และส ่งมอบคุณค่าของ 

ระบบไฟฟ้าที่ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย และให้บริการที่

สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมให้กับลูกค้า

 - การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  PEA จัดหาและจัดการพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ  

ในราคาที่เหมาะสมและทันต่อความต้องการใช้งานอย่างโปร่งใส 

เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการจัดการด้านพัสดุ

ตามขั้นตอน ดังนี้

  • ทบทวนเกณฑ์การจดัสรรทรพัยากร เพือ่ให้ทรพัยากร 

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ส�านักงาน  

งบประมาณ พัสดุ และอัตราก�าลัง เป็นต้น มีความเพียงพอและ

เหมาะสม สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามคุณค่าที่ก�าหนด 
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  • ก�าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนท้ังในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ในการจัดท�าแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ  

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรร พร้อมท้ังจัดซ้ือจัดจ้าง และ 

บริหารสัญญาให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลาของแผนงาน

  • กรณีเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย และ 

ส่งผลให้ทรัพยากรเดิมไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน PEA จะมี 

การส�ารองทรพัยากรกรณเีร่งด่วนตามความจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถ

ให้บริการลูกค้าและรักษาคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

   ° การจัดการเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 ยานพาหนะ	

และส�านักงาน	 : คณะกรรมการแผนสนับสนุนการด�าเนินงาน  

จะด�าเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ 

การจัดหาทรัพยากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการมอบอ�านาจให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้นอกแผนงานได้เอง เพื่อให้สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที

   ° การจัดการงบประมาณ	 : PEA มีการส�ารอง 

งบประมาณเพือ่รองรับความต้องการเร่งด่วนทกุปี เพือ่ให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ สามารถน�าไปใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน

   ° การจั ดการพั สดุ 	 :  PEA  ทบทวนแผน 

ความต้องการใช้พัสดุ เพื่อปรับแผนการจัดหาพัสดุให้เพียงพอ 

ต่อการใช้งานในทุก ๆ ปี และในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุ

นอกแผนงาน หน่วยงานต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนพัสดุจากคลัง 

พัสดุอื่น ๆ นอกพื้นที่ หรือจัดซ้ือโดยงบส�ารองเร่งด่วนตามที่ได้ 

มอบอ�านาจไว้แล้วได้

   ° การจัดการอัตราก�าลัง	 : ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน 

และอัตราก�าลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น 

ระหว่างปีในส่วนภมิูภาค PEA จะพจิารณาจ้างผูป้ฏิบตังิานภายนอก

ด�าเนินการ หรือเพิ่มจ�านวนคนงานได้ในสัดส่วนที่ PEA ก�าหนด

  - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
   PEA ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้เกณฑ์ราคาประกอบ

เกณฑ์อืน่ในการจดัซือ้จดัจ้างของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค พ.ศ. 2561  

โดยพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์กรและวัตถุประสงค์ของ 

การใช้งานเป็นส�าคัญ ตามเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพที่ใช้ประกอบ

ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

   (1) ข้อมูลการช�ารุดย้อนหลังอ้างอิงจากข้อมูล 

การช�ารุดรายผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลที่ PEA ได้จัดท�าไว้เป็น 

ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (เช่น การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ในปี 2561 จะใช้ข้อมูลการช�ารุดปี 2560, 2559 และปี 2558 มา

คิดเป็นคะแนน) โดยคิดเป็นร้อยละตามสมการความสัมพันธ์ ดังนี้

 ร้อยละการช�ารุด = จ�านวนการช�ารุด (3 ปีย้อนหลัง)

   จ�านวนจัดซื้อมาใช้งาน (3 ปีย้อนหลัง)

   (2) เป ็นผลิตภัณฑ ์ ท่ี ได ้ รับใบอนุญาตแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับการจด

ทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม

   (3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ฉลากเขียว (Green label) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่

ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 

   (4) เป ็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ ได ้รับ 

การรับรองความสามารถในห้องปฏิบัติการ ผ่านการทดสอบ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ PEA ก�าหนดไว้ 

หรอืเป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ด้รบัการรบัรองกระบวนการ

ทดสอบประจ�าหรือได้รับการรับรองหน่วยทดสอบเครือข่ายจาก 

PEA

   (5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได ้ รับการขึ้นทะเบียนกับ 

PEA (PEA Product Acceptance หรือ Product Capitalletter 

ส�าหรบังานจ้างเหมาก่อสร้างสถานไีฟฟ้า) หรอืกระบวนการรบัรอง

อื่นที่ PEA ได้ก�าหนดขึ้น

  ทั้งนี้ PEA จะพิจารณาประเภทพัสดุที่ใช้เกณฑ์ราคา

ประกอบเกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง และสัดส่วนการคิดคะแนน

ระหว่างเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อืน่พัสดทุี ่PEA จดัซ้ือจดัจ้างแบ่งตาม

ความส�าคัญต่อระบบไฟฟ้า ดังนี้

  - กลุ ่มที่ 1 พัสดุที่มีความส�าคัญต่อระบบไฟฟ้าสูง  

ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้งใช้งานแล้ว หากพัสดุดังกล่าวเกิดการช�ารุด  

จะกระทบต่อการสญูเสยีรายได้โดยตรง หรือมมูีลค่าความเสยีหายมาก 

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสูง 

อาทิ ท�าให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง หรือเป็นเวลานานและ 

ใช้เวลาในการซ่อม หรือเปลี่ยนเป็นเวลานาน เป็นต้น โดยมีสัดส่วน

การคิดคะแนนโดยใช้เกณฑ์ด้านราคาร้อยละ 40 และเกณฑ์ด้าน

ประสิทธิภาพร้อยละ 60
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  - กลุ ่มที่  2 พัสดุที่มีความส�าคัญต่อระบบไฟฟ้า

ปานกลาง ได้แก่ พัสดุที่ติดตั้งใช้งานแล้วหากพัสดุดังกล่าวเกิด 

การช�ารุด จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของ

ระบบไฟฟ้าปานกลาง อาท ิท�าให้เกดิไฟฟ้าดบัเฉพาะบางพืน้ทีเ่ป็น

ระยะเวลาสั้นๆ เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการคิดคะแนนโดยใช้เกณฑ์

ด้านราคาร้อยละ 60 และเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพร้อยละ 40

  -  กลุ่มที่ 3 พัสดุท่ีมีความส�าคัญต่อระบบไฟฟ้าน้อย 

ได้แก่ พสัดทุีต่ดิตัง้ใช้งานแล้ว หากพสัดดุงักล่าวเกดิการช�ารุด จะส่ง 

ผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าน้อย 

โดยมีสัดส่วนการคิดคะแนนโดยใช้เกณฑ์ด้านราคาร้อยละ 80  

และเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพร้อยละ 20

   ส�าหรับพัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากพัสดุใน 3 กลุ่ม 

ดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้เกณฑ์ด้านราคาในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

   นอกจากนี้ PEA ด�าเนินโครงการส�านักงานสีเขียว 

(Green Office) ตามมาตรฐานของกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2557 

และได้ประกาศ “นโยบายส�านักงานสีเขียว (Green Office)” 

เมื่อปี 2560 PEA โดยได้ระบุให้การส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งใน 

นโยบายฯ เพ่ือสร้างการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด�าเนนิการจดัซ้ือ 

จดัจ้างผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมซึง่ครอบคลุม

ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจ้างงาน การจัดท�าสัญญา 

การจัดท�าบัญชีรายการสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการด�าเนินงาน

ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และน�าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

   ทั้ งนี้  ส�านักงานการไฟฟ้าท่ีเข ้าร ่วมโครงการ

ส�านักงานสีเขียว (Green Office) จะต้องด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยตั้งแต่ 

ปี 2557 ถึงปัจจุบัน มีส�านักงานการไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง

ส�านักงานสีเขียว (Green Office) แล้วทั้งสิ้น 101 แห่งทั่วประเทศ 

และ PEA มีแผนที่จะเพิ่มจ�านวนส�านักงานการไฟฟ้าท่ีได้รับ 

การรับรองให้มากขึ้น โดยปี 2562 จะขยายผลการด�าเนินโครงการ

ในพื้นที่ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานการไฟฟ้าอีก 111 แห่งให้

ครบภายในปี 2564

 การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
 PEA พัฒนาการบริหารความสัมพันธ์และกระบวนการ 

ท�างานร่วมกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ โดยน�าข้อมูล 

ผลส�ารวจจากการประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

มาใช้เป็นปัจจัยน�าเข้าเพื่อทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม 

อย่างสมดุล ครอบคลุมความคิดเห็นของผู ้ส่งมอบ คู ่ค้า และ 

คู่ความร่วมมือ 

 จากนั้น หน ่วยงานผู ้ รับผิดชอบด�าเนินการถ ่ายทอด

แผนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และ

แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ PEA ให้กับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 

คูค่วามร่วมมือผ่านช่องทางต่าง ๆ  เป็นประจ�าทกุปี เช่น การประชมุ

ร่วมกัน การเผยแพร่ผ่าน PEA Website แผ่นพับ และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือรับทราบ

และเข้าใจทศิทางการด�าเนินงานของ PEA ท�าใหส้ามารถจดัเตรียม

ทรพัยากรให้สอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิงานตามแผนระยะสัน้ 

และระยะยาวของ PEA ได้ พร้อมทั้งมีการติดตามการด�าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามสัญญา บันทึกข้อตกลง และรายงานให้ผู้บริหาร 

ระดับสูงของสายงานทราบอย่างสม�่าเสมอ

 นอกจากนี้ PEA ยังได้จัดให้มีการส�ารวจการรับรู ้และ 

ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนปฏิบัติการ เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าว 

มาใช้ในการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนปฏิบัติ

การต่อไป ทั้งนี้จากการประเมินการรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 

ของ PEA พบว่า ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมรีะดบัการรบัรูอ้ยูใ่นระดบัมาก 

และผู้ส่งมอบ และคู่ค้ามผีลส�ารวจความพงึพอใจต่อการด�าเนนิงาน

ของ PEA อยู่ที่ระดับ 3.85 และ 4.08 ตามล�าดับ

 จากผลการส�ารวจความต้องการของผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 

คู่ความร่วมมือ ที่ระบุความต้องการให้ PEA มีความโปร่งใสใน 

การด�าเนินธุรกิจร่วมกันและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้

ตามสญัญา PEA จึงมุง่ม่ันพฒันากระบวนการด�าเนนิงานให้โปร่งใส

และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 

คู่ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยผลส�ารวจความพึงพอใจต่อ 

ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ PEA ประจ�าปี 

2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ที่ 4.14  

สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.13 และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจใน 

ด้านต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2561 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 

สงูกว่าปี 2560 อย่างไรกต็ามคะแนนความพงึพอใจทีม่กีารตอบสนอง 

ต่อข้อเสนอแนะ/ค�าแนะน�าที่เคยให้ต่อ PEA มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า

ปี 2560 เล็กน้อย



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256180

ผลส�ารวจความพึงพอใจที่มีต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ PEA

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

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ (บนเว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ) 4.00 3.72 4.23

ด้านการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 3.95 3.66 4.03

ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3.81 3.95 3.97

ด้านคุณภาพ และความเป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4.30 3.95 4.20

ด้านการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 3.79 3.49 3.87

ความพึงพอใจที่มีต่อการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ/ค�าแนะน�าที่เคยให้ต่อ PEA 4.04 3.93 3.89

ความพึงพอใจที่มีต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 4.15 4.01 4.14

 เพื่อเป็นการยกระดับการด�าเนินงาน PEA ได้ประเมิน 

ผู ้ส่งมอบ คู ่ค้า และคู่ความร่วมมือ รวมท้ังแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ผ่านการประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

และกระบวนการด�าเนินงานให้สามารถส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า 

ได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวัง และน�ามาเป็นเกณฑ์ 

ในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือในครั้งต่อไป

 ผูส่้งมอบ : PEA ได้น�าวธิกีารข้ึนทะเบยีนผูส่้งมอบ (Vendor list) 

มาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยลดระยะเวลาการด�าเนินการ

ในขั้นตอนการจัดซื้อ และเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับ หรือรักษา

คุณภาพสินค้าของผู ้ส่งมอบในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ได้

มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของ PEA โดยจะก�าหนด

คุณสมบัติของผู ้ขายผ่านการขึ้นทะเบียน Vendor List ตาม

คณุสมบตัทิางเทคนคิของพสัด ุพร้อมทัง้มีการประเมนิคณุภาพพสัดุ 

อุปกรณ์ระหว่างการใช้งาน ด้วยการเก็บสถิติ ประวัติ ข้อบกพร่อง

ด้านคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับส่งให้ผู้ส่งมอบน�าไปพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพสินค้าต่อไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู ้ส่งมอบ 

ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญา PEA จะด�าเนินการขึ้นบัญชี 

ซึ่งจะมีผลต่อการจัดซื้อครั้งต่อไป

 คู่ค้า : PEA บริหารคู่ค้าเช่นเดียวกับผู้ส่งมอบ แต่คู่ค้าที่มี 

ผลต่อภาพลักษณ์ และคณุภาพสนิค้าและบริการ PEA จะก�ากบัดูแล

อย่างใกล้ชิดด้วยการถ่ายทอดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้ 

คู่ค้าเกิดการรับรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

 คู่ความร่วมมือ : PEA จะจัดการประชุมแลกเปล่ียนข้อมูล 

ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถระบุและ 

ก�าหนดแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิด 

การพัฒนาและยกระดับผลการด�าเนินงานร่วมกัน
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 การพัฒนาสินค้าและบริการที่ยั่งยืน
 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืน

ในยุคที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด  

PEA เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการท่ียั่งยืน  

เพื่อให้พร้อมรับต่อการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้

ขยายการลงทนุในธรุกจิเกีย่วเนือ่งผ่านบรษิทัในเครอืหรอืลงทนุร่วม

กับพันธมิตร เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจให้รองรับกับการให้บริการ

ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2561 PEA ได้พัฒนาธุรกิจใหม่ 

เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของคนรุ่นใหม่  

และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 - ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคส�าหรับบ้านพักอาศัย (PEA HiVE Platform)

  PEA ได้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบ

บริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ ส�าหรับบ้านพักอาศัย หรือ 

PEA Hive Platform ที่มุ ่งเน้นในเรื่องการจัดการพลังงาน

ภายในบ้านพักอาศัย และอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย 

ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทั้งในส่วนที่มา

จากระบบไฟฟ้าของผู้ให้บริการไฟฟ้า และจากแหล่งพลังงาน

ทดแทนท่ีผลิตได้ ณ เวลานั้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 

Rooftop) พลังงานลม (Wind Power) พลังงานจากแบตเตอรี่

รถยนต์เข้าสู่บ้าน หรือแบตเตอรี่ที่อยู่ในบ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Home connect ซ่ึงสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android 

ด้วยการเช่ือมต่อในรปูแบบของอนิเทอร์เนต็ทกุสรรพสิง่ (Internet 

of Things: IoT)1 เพื่อให้การใช้พลังงานสุทธิของบ้านเป็นศูนย์ 

(Net–Zero Energy) หรือใกล้เคียง โดยการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็น

1 Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เชื่อมโยงส่งข้อมูลถึงกันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ  
ซึ่งมนุษย์สามารถสั่งการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเชื่อมต่อดังกล่าวได้

ติดตามและควบคุม 
การท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ

ทั้งจากภายในบ้านและนอกบ้าน

มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อบริหารจัดการพลังงานภายในบ้าน ใช้งานง่ายสะดวกไม่ซับซ้อน

สามารถใช้ได้ทั้งระบบ
iOS และ Android

มกีารวเิคราะห์ข้อมลูและรวบรวม
สถิติการใช้พลังงานภายในบ้าน

ใช้งานร่วมกับระบบพลังงาน
ทางเลือก เช่น โซลาร์รูฟ

สามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย

ระบบเปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ได้เข้าร่วมพัฒนา

ให้ตรงความต้องการมากขึ้น

PEA HiVE platform
เชื่อมต่อทุกความต้องการ



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256182

  ทั้งนี้ ระบบของ PEA Hive Platform จะเข้ามา

เปลี่ยนบ้านพักอาศัย ให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) 

ด้วย Smart Mode ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของ 

ผู ้พักอาศัยด้วยรูปแบบการใช้งานท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย 

(1) โหมดสุขภาพ (Comfort Mode) ที่ช่วยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ควบคุมปริมาณแสง การบริหารจัดการ

คาร์บอนไดออกไซด์ภายในบ้าน และการดูแลผู ้สูงอายุเม่ือ 

เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น  

โรงพยาบาล บุตรหลาน อีกท้ังระบบยังสามารถแจ้งเตือนเรื่อง 

ความปลอดภัย กรณีมีผู ้บุกรุกโดยส่งข้อมูลไปยังสถานีต�ารวจ

หรือส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัย (2) โหมดประหยัด 

พลังงาน (Eco Mode) ที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานภายในบ้าน 

ลดการใช้พลงังานทีไ่ม่จ�าเป็น (3) โหมดประมาณการณ์การใช้ไฟฟ้า 

(DR Mode) จากการรวบรวมสถิติการใช้พลังงานภายในบ้าน และ

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ซ่ึงจะช่วยบริหารความต้องการ 

การใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยในอนาคต (4) โหมดภาวะวิกฤติ (Emergency 

Mode) ที่จะบริหารการใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงพลังงานส�ารองมาใช้

ในภาวะฉุกเฉิน 

  นอกจากนี้ในบ้านที่ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้สื่อสาร

ผ่านระบบเสียงได้ PEA Hive Platform ยังรองรับระบบสั่ง

การด้วยเสียง ที่ช่วยลดข้ันตอนอันซับซ้อนจากการกรอกรหัส 

(Password) ในแอพพลิเคช่ัน โดยระบบจะตอบสนองเรื่อง 

การรับข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านทางเสียงตามการตั้งค่าของบ้าน 

และอาคารแต่ละหลัง เช่น สั่งการด้วยเสียง Good Morning และ 

Good Bye ระบบก็จะท�าการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และปิดเครื่องใช้

ไฟฟ้าภายในบ้านตามล�าดับ 

  PEA ได้พัฒนาระบบจัดท�าต ้นแบบขึ้นเพื่อใช ้งาน

เชิงพาณิชย์ โดยร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม และ 

ผู ้ประกอบการเครื่องไฟฟ้า พัฒนาระบบ Hive Platform  

ร่วมกัน เพื่อรองรับสังคม Smart Life อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

  - PEA Solar Hero Application

   ในปัจจบุนัปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน 

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหลายครัวเรือนมีความสนใจ 

ในระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 

พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีความเสถียร และง่ายต่อการติดต้ัง 

มากกว่าพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาว 

จากการใช้ไฟฟ้าในระบบจากผู้ให้บริการไฟฟ้า ซ่ึงสวนทางกับ

ปริมาณผู ้เชี่ยวชาญที่มีในตลาด และเกิดเป็นข้อจ�ากัดต่างๆ 

อาทิ อุบัติเหตุจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนขาด

ความรู ้ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ขาดเงินทุนในการติดตั้ ง

รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายและการดูแลระบบ 

หลังการติดตั้ง

   PEA มองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยใช ้

ความเชี่ยวชาญขององค์กรในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

และความช�านาญของบุคลากรด้านระบบไฟฟ้า ซ่ึงก่อให้เกิด 

PEA Solar Hero Application แอพพลิเคช่ันสาธารณะ  

(Public Application) ส�าหรับอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ที่สนใจติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่พักอาศัย (Solar 

Rooftop) ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า 

ในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในรูปแบบบริการ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตั้งแต่ 

   (1) การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า รวมถึงขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 

   (2) รวบรวมผลิตภัณฑ์และผู้ตดิตัง้ทีผ่่านมาตรฐาน 

PEA เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการติดตั้ง Solar Rooftop 

   (3) รวบรวมข้อมูลของแหล่งเงินทุนจากธนาคาร

ต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้ง Solar 

Rooftop 

   (4) ส ามารถติ ดตามผลการด� า เ นิ นการ ใน

กระบวนการต่าง ๆ 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 83

  ทั้งนี้ PEA ได้ก�าหนดรูปแบบการลงทุนท่ีหลากหลาย 

ครอบคลุมทุกความต้องการส�าหรับประชาชนที่มีเงินทุน และไม่มี

เงินทุน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนร่วมกับพันธมิตร 

โดยในปี 2561 PEA ได้เปิดตัว PEA Solar Hero Application 

และวางแผนเริ่มด�าเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 

นครราชสีมา ระยอง และภูเก็ต ภายในปี 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)

   จากนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีมีแนวทางผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และนโยบาย e-Government  

ที่ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุค PEA 4.0 “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต”  

จึงท�าให้เกิดการพัฒนา PEA VOLTA Platform หรือ ระบบโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA Charging Station) ที่ PEA  

ได้พัฒนาขึ้น และยังเป็น Network Operator รายแรกของประเทศไทย เพื่อท�าหน้าที่สื่อสาร และส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

กับฐานข้อมูลกลาง (Central Server/Central Database) ของผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนส�าคัญที่จะช่วย 

ให้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ แบ่งเป็น 

   1) ระบบสื่อสารข้อมูล (PEA VOLTA) คือ การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังระบบฐานข้อมูลของ 

PEA โดยตรง ซึ่ง PEA VOLTA สามารถสื่อสารกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าได้ทุกประเภท/ทุกชนิดหัวชาร์จ มีการส่งข้อมูลแบบ Real Time 

และมีประเภทข้อมูลมากกว่าของการส่งข้อมูลผ่านระบบทั่วไป เพื่อการจัดท�าฐานข้อมูลของเครื่องประจุไฟฟ้าส�าหรับการให้บริการ 

แก่ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

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

Interface ระหว่างสถานีอัดประจุไฟฟ้าและผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้าและ

ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้ครอบคลุมแบบ Real Time เพื่อช่วยลดความกังวลความซับซ้อน และความยุ่งยากหากเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

โดยมีฟังก์ชันการท�างาน ดังนี้ 

    • การแสดงต�าแหน่งสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

    •  แผนที่น�าทางสู่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด  

    •  สถานะการท�างานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงสถานะของแต่ละประเภทของหัวชาร์จ 

    •  สถานะการอัดประจุไฟฟ้า เวลาในการอัดประจุไฟฟ้า 

    •  การควบคุมการท�างานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

ลงทุนเอง  เจ้าของเป็นผู้ลงทุนในระบบ Solar Rooftop และได้รับผลประหยัดเอง

ผ่อนช�าระ (0% 10 เดือนกับธนาคาร) เจ้าของเป็นผู้ผ่อนช�าระกับธนาคาร และได้รับผลประหยัดเอง

ลงทุนร่วมกับพันธมิตร จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าของ Meter 1 ตามปกติ และ 

 จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าของ Meter 2 เป็นจ�านวน 85% ของก�าลังการผลิต

Meter 2

Distribution
System

Meter 1

Meter 2

Distribution
System

Meter 1

Meter 2

Distribution
System

Meter 1

ลงทุนและได้รับผลประหยัดเอง

ก�าไรจากหน่วย

ผลิตพลังงานสะอาด

ก�าไรจากการให้บริการสินค้า
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   นอกจากนี ้PEA ยงัได้ก�าหนดแผนการพฒันาโครงข่ายสถานอีดัประจไุฟฟ้า โดยขยายผลการใช้งาน PEA VOLTA Platform  

ซึง่เป็นผลลพัธ์จากการวจิยัและจะตดิตัง้อปุกรณ์ PEA VOLTA Kit จ�านวน 100 ชดุ โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายให้กบัผู้ให้บรกิารสถานอีดัประจไุฟฟ้า

ที่เป็นสมาชิกโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA 

   โดยในปี 2561 PEA ได้อ�านวยความสะดวกสบายในการช�าระค่าบริการการอัดประจุไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าใน 

โครงข่ายของ PEA โดยจะน�าระบบ PEA VOLTA Platform ส�าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าไปใช้ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญจ�านวน 11 สถานี ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ 

   •  ส�านักงานใหญ่ กฟภ. จ�านวน 1 สถานี

   •  สายภาคเหนือ (กรุงเทพฯ - พระนครศรีอยุธยา) จ�านวน 2 สถานี

   •  สายภาคใต้ (กรุงเทพฯ - หัวหิน) จ�านวน 3 สถานี

   •  สายภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ - พัทยา) จ�านวน 2 สถานี

   •  สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) จ�านวน 2 สถานี

   •  สายภาคตะวันตก (กรุงเทพฯ - นครปฐม) จ�านวน 1 สถานี





Digital 
Service
หลากนวัตกรรมไฟฟ้า ท่ามกลางบริการด้วยใจ 

มากกว่า 900 ศูนย์บริการ มากกว่า 19 ล้านคน 

ทุกนวัตกรรมไฟฟ้า PEA 

พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์คนไทยอย่างทั่วถึง 

รวดเร็วแบบชีวิตทัชสกรีนยุคดิจิทัล 

กับบริการด้วยหัวใจที่มาพร้อมรอยยิ้ม 24 ชั่วโมง
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 การให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ

 PEA ให้ความส�าคัญกับการให้บริการด้านการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ โดยได้จัดท�าแผนแม่บท
การบริการลูกค้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานด้านการจัดจ�าหน่ายและการบริการ ครอบคลุมต้ังแต่
กระบวนการให้บริการผู ้ขอใช้ไฟฟ้า การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า  
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การพัฒนาช่องทาง 
การช�าระค่าบริการไฟฟ้า การพัฒนาช่องทางการสื่อสารและ 
การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและบูรณาการ
ไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของ PEA ที่มุ่งสู่องค์กร ที่มีลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง (Customer - Centric Organization) มุ่งเน้น 
การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจรเพื่อส่งมอบคุณค่า 
ด้านบริการที่ดีและมีคุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการและ 
ความคาดหวังของลูกค้า ซึง่ต้องการความสะดวก รวดเรว็ในการรบั
บริการมากขึ้นในยุคปัจจุบัน [103-1]
 จากการส�ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ในปัจจุบันของ PEA พบว่ามีป ัจจัยส�าคัญที่ลูกค ้าต ้องการ 
ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมิตร  
ความทนัสมยัและถกูต้อง ซึง่ถอืเป็นความท้าทายทีส่�าคญัของ PEA 
ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการ และยกระดับ 
การให้บริการลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 PEA จงึได้มกีารปรบัปรงุและพฒันายกระดบัการด�าเนนิงาน
ในการให้บริการลูกค้าที่ส�าคัญ 7 ด้าน ได้แก่
 1) การปรับปรุงศูนย์บริการลูกค้าท้ังในส่วนศูนย์บริการ 
ทีต้่องตดิต่อกบัลกูค้าโดยตรง (Front Office) และส่วนสนบัสนุนงาน 
ภายใน (Back Office) ให้มีความทันสมัยประหยัดพลังงาน  
โดยในปี 2561 PEA มีส�านักงานการให้บริการ PEA Office 
ที่ปรับปรุงแล้ว จ�านวน 98 แห่ง PEA Shop ซึ่งเป็น Front Office 
ที่เปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า จ�านวน 93 แห่ง และ  
PEA Mobile Shop ซึ่งเป็นรถให้บริการเคลื่อนที่จ�านวน 60 คัน

 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Mobile Application) :  
PEA Smart Plus เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต ้องการใช้บริการ
ต ่าง ๆ ที่ส�าคัญผ ่าน Applicat ion ได ้แก ่  ขอใช ้ ไฟฟ ้า 
ช�าระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียม แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง  
ช�าระค่าไฟฟ้าค้างช�าระและค่าต่อกลับมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
ส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ข้อชื่นชม รวมทั้งรับข้อความ 
แจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเริ่มให้ Download  
การใช้งานตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยตั้งเป้าหมายมี 
ผู้ลงทะเบียนใช้งานไม่น้อยกว่า 500,000 ราย ปัจจุบันมีลูกค้า 
ลงทะเบียนใช้งานแล้วทั้งสิ้น 881,786 ราย ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ร้อยละ 76.36 

ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0

สะดวก
สามารถเข้าถึงการบริการ

ได้ทุกที่ ทุกเวลา

รวดเร็ว
บรกิารทีฉ่บัไว การตอบสนองทีร่วดเรว็
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ความน่าเชื่อถือ
สิ่งที่การันตี และสร้างความเชื่อใจ

ให้กับลูกค้า ก่อนตัดสินใจใช้บริการ

ความเป็นมิตร
ลูกค้าต้องการที่ปรึกษา เพื่อนคู่คิด
ช่วยตัดสินใจ และแก้ปัญหา

ความทันสมัย
การบริการ และเทคโนโลยี

ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตปัจจุบันง่ายขึ้น

ความถูกต้อง
ลูกค้าได้รับการบริการตาม
ความต้องการ แก้ปัญหาได้อย่างตรงจดุ

สร้างสรรค์คุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 3) การจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์  
(Geographic Information System: GIS) หรือ PEA Map  
และบัตรประชาชน Smart Card โดยการค้นหาสถานที่/จุดติดตั้ง 
มิเตอร์ผ่าน PEA Map แทนการออกส�ารวจจริง รวมถึงค้นหา 
หลักฐานทางธุรกรรมของลูกค้าด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
 4) การพัฒนางานระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ One 
Touch Service (การให้บริการลูกค้าตามค�าร้องขอให้แล้วเสร็จ 
ณ จุดเดียว) โดยปรับปรุงระยะเวลาด�าเนินงานขอใช้ไฟฟ้า และ 
ติดตั้งมิเตอร์จากเดิม 35 วันท�าการ เป็น 25 วันปฏิทิน มีระบบ 
รับค�าร้องผ่านอินเตอร์เน็ต PEA Customer Online Service 
(COS) ซึ่งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ใช้บริการ 
ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ www.pea.co.th และ 
สามารถตรวจสอบสถานะค�าร้อง และข้ันตอนด�าเนินการต่าง ๆ  
ได้ทุกประเภทของค�าร้องขอ
 5) บูรณาการงานบริการด้วย Front Manager (FM) 
ซึ่งเป ็นผู ้ที่ท�าหน้าที่ดูแลลูกค ้าในส ่วนของ Front Office  
ให้ได้รับการบริการที่ดีท่ีสุด โดยควบคุมดูแลความพร้อมของ
พนกังานผูใ้ห้บริการ จดัการแก้ปัญหาของลูกค้าให้ถกูต้องเหมาะสม 
เป็นตวัแทนลกูค้าในการประสานงาน ให้ค�าแนะน�า ช้ีแจงหลักเกณฑ์ 
ให้ลูกค้า ควบคุม ดูแล และอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ
ลูกค้า รวมถึงประเมินผลการให้บริการและวิเคราะห์ปัญหา 
ที่เกิดข้ึน ทั้งส่วนคัดกรองและประชาสัมพันธ์ งานรับช�าระเงิน  
งานบริการรับค�าร้อง และงานต่อกลับมิเตอร์งดจ่ายไฟ
 6) การพัฒนาบริการด้วยการฝึกอบรมพนักงานซึ่งจะ
ครอบคลุมการอบรมให้พนักงานมีใจรักในการให้บริการ (Service 
Mind) มีการก�าหนดแบบการทักทาย (Service Talk) เพื่อปลูกฝัง 
ให้พนักงงานมีจิตใจและพฤติกรรมของการให้บริการท่ีดี สร้าง 
ความประทับใจ และให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีจาก PEA
 7) การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ
ด้วย Smart Queue & Smile Box โดยระบบ Smart Queue 
จะช่วยในการคัดกรองลูกค้าที่มาใช้บริการตามประเภทต่าง ๆ  
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าในการเลือกบริการ 
ผ่านเครื่อง Smart Queue เพื่อรับบัตรคิว ลูกค้าสามารถ 
ตรวจสอบคิวได้ผ่านจอแสดงผลและประกาศของประชาสัมพันธ์ และ 
ลกูค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย รวมทัง้ประเมนิผลความพงึพอใจ 
ผ่าน Smile Box 

 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า [103-2] 
[103-3] 
 PEA ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ของลูกค้า โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ  
อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2544 
ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ เรือ่งนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ. 2553 ท่ีระบุให ้หน่วยงานของรัฐต ้องจัดระบบรักษา 
ความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ภายใต้
ความดูแลอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้
งานสารสนเทศ
 นอกจากนี้ PEA ยังก�าหนดนโยบายการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของ PEA (Privacy Policy) เพื่อคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (Personal Information) ที่ติดต่อ 
เข้ามายังเว็บไซต์ของ PEA อาทิ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัย
ส�าหรับข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึง PEA ได้ก�าหนดระเบียบภายใน
หน่วยงานเพื่อก�าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ และรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูล
ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่ง PEA ยังจัดให้มีระบบสารสนเทศและ 
ระบบส�ารองของสารสนเทศให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 
จัดท�าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถใช ้
งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนตรวจสอบและ
ประเมนิความเส่ียงด้านสารสนเทศอย่างสม�า่เสมอตามระบบบรหิาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 
ก�าหนดให้มีคณะท�างานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) ท�าหน้าที่พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
การด� า เนินงานด ้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้ ง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
และเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operation Technology: OT) 
และรายงานต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร  
รวมถึงจัดท�าระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศภายใต้พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์
และวธิกีารในการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ภาครฐั พ.ศ. 2549  
โดยจะมีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ 
ส่วนบุคคล ทั้งนี้จากการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ข้อก�าหนดและ 
ข้อบังคับทางกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2561 PEA ไม่ม ี
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และการท�าข้อมูลลูกค้าสูญหาย [418-1]
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 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน [103-2]

 ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน PEA ได้จัดท�าคู ่มือ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ 

PEA ที่มีการก�าหนดข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดที่ส�าคัญไว ้

อย่างครบถ้วนชัดเจนโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องยึดถือและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงาน

บรกิารของ PEA อย่างครบถ้วน ส่งมอบการให้บรกิารทีด่มีคีณุภาพ 

ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยก�าหนด 

ให้มีช ่องทางการรับข้อร ้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อร ้องขอ  

การแจ้งเหตุ และการชื่นชม ประกอบด้วย

 1) โทรศัพท์ 1129 PEA Call Center

 2) ส่วนราชการและเอกสาร เช่น ศูนย์ด�ารงธรรม ส�านัก 

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

 3) สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน ์  เช ่น สื่อสิ่ งพิมพ ์  

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

 4) การติดต่อโดยตรงที่ส�านักงาน

 5) PEA Mobile Application 

 นอกจากนี ้PEA มกีารพฒันาระบบสารสนเทศบรหิารจัดการ

เสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ให้สามารถรับเรื่องร้องเรียน 

ตอบสนองและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้อย่างรวดเรว็และ มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ โดยระบบสารสนเทศนี ้

จะส่งต่อข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน  

ทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนไป จะต้องด�าเนินการ

ตอบสนองและแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบช่องทางรับฟังเสียงลูกค้าบันทึก 

ข้อร้องเรียนในระบบสารสนเทศการจดัการข้อร้องเรยีน

เมื่อ PEA แก ้ไขข ้อร ้องเรียนและสามารถยุติ เรื่องแล ้ว  

จะชี้แจงและให้ผู้ร้องเรียนลงนามรับทราบในแบบฟอร์มการ

ช้ีแจง หากการร้องเรยีนเป็นหนงัสอื PEA จะชีแ้จงโดยท�าหนงัสอื

ตอบข้อร้องเรียนภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่รับข้อร้องเรียน

ระบบจะส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร 

และผู้ดูแลระบบในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 

จะรายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนและบันทึกในระบบสารสนเทศ

เม่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ จะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อผู ้ร้องเรียน 

เพื่อชี้แจงในเบื้องต้น ภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่รับข้อร้องเรียน ซึ่งควบคุมโดยหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ และ 

ก�ากับดูแลจากรายงานผลการด�าเนินการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (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�ารวจประสิทธิภาพการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

ภายใน 30 วัน โดยในปี 2561 พบว่าสามารถตอบสนองได้ถึง 

ร้อยละ 99.76 ของจ�านวนข้อร้องเรียนท้ังหมด นอกจากนี้ 

PEA ได้ท�าการติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าหลังการแก้ไข 

ข้อร้องเรียน และจัดท�ารายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติ วิเคราะห ์

เร่ืองร้องเรียน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขน�าเสนอต่อ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูทกุไตรมาส เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าข้อมลู

ดังกล่าวไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป

 การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ ์[103-2] [103-3]

 PEA ได้จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ส�าหรบัข้อมลูทัว่ไปขององค์กร และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ไฟฟ้าทีส่ะดวก 

รวดเร็ว ทันสมัย สามารถรับผลตอบรับจากผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ ติดตามข่าวสารกับ PEA
เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกลเท่าไร PEA ก็ก้าวไกลไม่แพ้กัน

PEA 
Call center
1129

 โดยศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) 

ถือเป็นช่องทางที่ส�าคัญซึ่งเป ็นศูนย์กลางในการติดต่อและ 

ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังในด้าน

การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร และครอบคลุมถึงการให้ 

ค�าปรกึษาและให้ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าและประชาชน 

โดยมีช่องทางการให้บริการทั้งรูปแบบช่องทางเสียง (Voice 

Channel) และที่ไม่ใช้เสียง (Non-Voice Channel) เช่น  

โทรศัพท์ โทรสาร ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Self 

Service)  Web Chat  E-mail และการให้บริการผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น นอกจากนี้ PEA มีการน�า

PEA Mobile App
โดยมีทั้ง iOS และ 

Android

โทรศัพท์
PEA ส�านักงานใหญ่
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



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256192

ระบบโต้ตอบอัตโนมัติส�าหรับการให้บริการลูกค้า (Chatbot)  

มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ มีการพัฒนาระบบรองรับการให ้

บริการในภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษามลายูเพิ่มเติม 

จากเดิมที่มีการให ้บริการเป ็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

เพื่อเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community) และเป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการไปสู่

ระดับสากล โดยเปิดให้บริการในภาษาพม่า และภาษามลายู 

ในบางพื้นที่  ได ้แก ่ พื้นท่ี จ.ตาก จ.สตูล จ.ป ัตตานี และ

จ.นราธวิาส  ซึง่จากผลประเมนิการให้บรกิารของศนูย์บรกิารข้อมลู 

1129 PEA Call Center พบว่า มีสถิติจ�านวนผู้ใช้บริการสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.94 เป็นผู้ใช ้

บริการที่มีการติดต่อเข้ามาใช้บริการซ�้า สะท้อนให้เห็นว่า 1129 

PEA Call Center เป็นช่องทางท่ีส�าคัญในการให้บริการลูกค้า  

และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของ

ศูนย์บริการข้อมูล 1129 PEA Call Center อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

คิดเป็นร้อยละ 95.32 

 นอกจากนี้  PEA ได ้ท�าการประเมินประสิทธิผลของ 

การให้บรกิารลกูค้าในมติต่ิาง ๆ  ผ่านโครงการส�ารวจเพือ่การเรยีนรู้ 

เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจ�าปี 2561 เพื่อศึกษาความต้องการ  

และเพื่อปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานและวางแผนยุทธศาสตร์

ให ้ตรงต ่อความต ้องการของลูกค ้า อันจะส ่งผลให ้ ลูกค ้า 

มีความพึงพอใจและความผูกพันที่สูงข้ึน โดยในปี 2561 ได้ม ี

การส�ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 7,228 ราย  

ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  

และภาพลักษณ์องค์กร มีรายละเอียดดังนี้ [102-43]

 1) ผลส�ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลติภัณฑ์และบรกิาร 

อยู่ในระดับ 4.47 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผลส�ารวจแบ่งออก

เป็น 6 ด้าน ได้แก่

  -  ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ 

4.49

  -  ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ อยู่ในระดับ 4.47

  -  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกในที่ท�างาน อยู่ในระดับ 4.56

  -  ความพึงพอใจต่อความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และ

บริการ อยู่ในระดับ 4.51

  -  ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 4.37

  -  ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่เทียบ อยู่ในระดับ 

4.37

 2)  ผลส�ารวจความไม่พึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ 1.61 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

 3)  ผลส�ารวจความผูกพันโดยรวม อยู่ในระดับ 6.61 

  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

 4)  ผลส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับ 4.57 

  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า [103-2] [103-3]

 PEA ค�านงึถงึความปลอดภยัของผูใ้ช้ไฟฟ้าตัง้แต่การก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าและโครงข่ายระบบไฟฟ้า มีการสานสัมพันธ์ชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ตลอดจน

สร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชน 

จัดท�าแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ บ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

ที่ค�านึงถึงความปลอดภัย อาทิ แผนงานติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ 

ต่อสายแรงต�่าแบบหุ้มฉนวน (Insulation Piercing Connector: 

IPC) เพื่อให้มีมาตรฐานการติดตั้ง ใช้งานอุปกรณ์ต่อสายแรงต�่า 

แบบหุ ้มฉนวน (IPC) ซึ่งจะช่วยให้ระบบจ�าหน่ายแรงต�่าม ี

ความมั่นคงสูงขึ้นรวมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที ่

เพิ่มมากขึ้น มีการทบทวนและก�าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

ด้านเทคนิค (Technical Standard) ให้เหมาะสม มีการก�าหนด

มาตรการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานและพนักงาน

ได้ปฏิบัติตาม ซึ่ง PEA ก�าหนดให้ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ฝวร.) 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ฝวพ.) และฝ่ายวิศวกรรม (ฝวศ.) 

ส่วนมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ฝ่ายบริหาร 

ความเส่ียงและความปลอดภัย (ฝบส.) และฝ่ายวิศวกรรม (ฝวศ.) 

คอยติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้า

และคนในชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่ด�าเนินงาน 

 ทั้งนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าของ PEA ท้ังในกรณีที่มีการก่อสร้างติดตั้งใหม่ 

และกรณีของการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา PEA ได้มีการตรวจสอบ

และประเมินทั้งในด้านมาตรฐานการออกแบบ คุณภาพ รวมถึง

มาตรฐานด้านความปลอดภัย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ

ผลติภัณฑ์และบรกิารทัง้หมด เพือ่ให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าได้รบัผลติภณัฑ์และ

บริการที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า [416-1]
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 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย [103-2] [103-3]

 การด�าเนินงานเพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน PEA ก�าหนดให้

มีการปรับปรุงสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัย

และสวัสดิภาพที่ดี และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน จ�านวนทั้งสิ้น  

214 คณะ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีตัวแทน 

ของพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวแทนนายจ้างร้อยละ 50 

และเป็นตัวแทนลูกจ ้างร ้อยละ 50 ซึ่งบุคลากรของ PEA  

ทั้ งพนักงานและลูกจ ้างสามารถมีส ่วนร ่วมเป ็นผู ้แทนใน 

คณะกรรมการฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�านวนบุคลากร

ทั้งหมด [403-1]

 โดยบทบาทหน้าทีส่�าคญัของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  

คือ การพิจารณาและก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน แผนงานด้าน 

ความปลอดภัย พิจารณาโครงการหรือแผนการฝ ึกอบรม 

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน ส�ารวจการปฏิบัติงาน 

ด ้านความปลอดภัยในการท�างาน รวมท้ังยังมีหน ่วยงาน 

ด้านความปลอดภัยเป ็นผู ้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและ 

ด�าเนินการตามนโยบายดังกล ่าว ซ่ึงในปี 2561 PEA ได ้ 

ด�าเนนิการจดัท�าแผนงานและโครงการด้านความปลอดภยัทีส่�าคญั  

มีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุในทุกขั้นตอน และมุ่งเน้นให้อุบัติเหตุ

เป็นศูนย์ (Zero Accident) อาทิ โครงการปลูกฝังและขยายผล  

PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองให้

ครอบคลุมทัง้ผู้บริหารและผูป้ฏิบติังานภาคสนามทุกกลุม่ทุกหน่วยงาน  

โครงการเจ้าหน้าที่และช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (Electrical Office 

Work Dispatcher) ที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

แผนงานจัดท�าระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (มอก.18001)  

งานจัดอบรมเจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับ

หัวหน้างาน งานตรวจประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน การจัดหาเครื่องมือ

และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน

ตระหนักถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงาน 

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน กฎระเบียบแห่งความปลอดภัย

อย่างถูกต้อง 

 เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต ่ อ น โ ย บ า ย ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  

อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน PEA ใช้กระบวนการ

ด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 

ด ้ านสุ ขภาพของบุ คลากร  มี ก ารควบคุ มอั นตรายจาก 

สถานประกอบการต่าง ๆ  พร้อมทัง้ตรวจสอบ ตดิตามสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการ

ป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี และตรวจสขุภาพตามปัจจัยเสีย่ง เช่น การตรวจสารตะกัว่

ในเลือดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่กองการพิมพ์ กองมิเตอร์และ

หม้อแปลง เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพประจ�าปี

พบว่าบุคลากร PEA มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(Non-Communicable Diseases : NCDs) ซึ่งเป็นโรคที่เกิด

จากนิสัยหรือพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต ดังน้ัน PEA จึงได้จัด

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใน

การดูแลสขุภาพด้วยตนเอง จดักจิกรรมพฒันาและปรบัปรงุสถานท่ี 

ท�างาน (Work Station) ให้ถูกหลักการยศาสตร์ (Ergonomic)  

ส่งเสริมให้มีการออกก�าลังกายในสถานท่ีท�างานเป็นประจ�า 

ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15.00 น. เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร

ในระยะยาว ท�าให้ในปี 2561 อัตราความเส่ียงที่จะก่อให้เกิด 

โรคออฟฟิศซินโดรมของพนักงานลดลงถึงร้อยละ 86.11 และ 

พบว่าผู้ที่ได้รับการจัดสถานที่ท�างานตามหลักยศาสตร์มีระดับ

อาการปวดจากการท�างานลดลงร้อยละ 7.38 [403-3]

 การดูแลพนักงาน

 PEA ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในหลายด้าน  

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการสร้างสรรค์

และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้

อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิท ธิภ าพ  ตลอดจน เป ็ นก� า ลั ง ส� า คัญของ 

การขับเคลื่อนองค ์กรให ้บรรลุเป ้าหมายในอนาคต ดังนั้น 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลจึงเป็นส่ิงส�าคัญ 

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ PEA ยังมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ

ชีวิตที่ดีในการท�างาน การดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์ผลตอบแทน 

และสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน บนพืน้ฐานของการไม่เลอืกปฏบิตัิ 

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี [103-1]
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 การจ้างงาน สวัสดิการ และการลา [103-2] [103-3]

 PEA มีการด�าเนินงานในกระบวนการสรรหา ว่าจ ้าง  

วางต�าแหน่ง และรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู ่กับองค์กรและม ี

การด�าเนินการให้บุคลากรเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนให้เห็นถึง 

ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นของ

ชุมชนของบุคลากรที่ PEA จ้าง โดยมีแผนการด�าเนินงานดังนี้

 การสรรหา ว่าจ้าง วางต�าแหน่ง

 PEA รับข้อมูลแผนอัตราก�าลังประจ�าปี ซึ่งประกอบด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับต�าแหน่ง สังกัด จ�านวนอัตรา และคุณสมบัติ

เพิ่มเติมของแต่ละต�าแหน่งที่จะด�าเนินการสรรหาประจ�าปี 

จากนั้นจะก�าหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการสรรหาโดย

พิจารณาจากปัจจัยน�าเข้าต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  

มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครงานผ่านช่องทาง 

ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ ่มเป้าหมายของ PEA และ 

ด�าเนินการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครงานขององค์กร 

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

ที่ได้ประกาศไว้ และสอบสัมภาษณ์ผู ้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน  

ซึ่งภายหลังผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารายงานตัวตามที ่

PEA ก�าหนด และจัดท�าหลักฐานประกอบการเข้าปฏิบัติงาน

กับ PEA ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องทดลองงานเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจากผู้บริหาร

ของแต่ละสายงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือไม่ หากผ่านการพิจารณาจะได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของ 

PEA โดยสมบูรณ์

 การรักษาบุคลากรใหม่

 PEA ด� า เนินการ เ ก็บข ้ อ มูล  เช ่น  ผลการส� ารวจ 

ความพึงพอใจของพนักงานใหม่ สถิติการลาออก ทัศนคติ และ 

ค่านิยมของคนรุ ่นใหม่ เป็นต้น เพื่อน�ามาทบทวน/ออกแบบ

แนวทางในการรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กร โดยได้ด�าเนิน

การวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์เพื่อใช้ในการรักษาบุคลากร

ใหม่ และจัดท�าแผนงานทีป่ระกอบด้วยโครงการและ/หรอืกจิกรรม 

ต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรใหม่ท่ีสรรหาได้ มีความ 

พงึพอใจต่อองค์กร จากนัน้จะท�าการสือ่สารโครงการและแนวทางให้ 

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน�าไปด�าเนินการรักษาบุคลากรใหม่ใน 

หน่วยงาน โดยเม่ือผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ

เป็นบุคลากรใหม่แล้ว จะมีการแจ้งบุคลากรใหม่ให้ทราบถึงโอกาส

ก้าวหน้าในสายอาชพีของบคุลากรใหม่ ผลตอบแทนและสวสัดกิาร

ที่จะได้รับ โครงการต่าง ๆ ในองค์กรที่มีขึ้น เพื่อให้บุคลากร 

ในองค์กรได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ และจะมี 

การด�าเนนิการตามแผนการออกแบบไว้ในการพฒันาบคุลากรใหม่ 

เช่น การสอนงาน (Coaching) การสอนงานโดยปฏิบัติจริง (On 

the Job Training) การแต่งตั้งพี่เลี้ยงให้คอยดูแลให้บุคลากรใหม่

ท�างานได้ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและปรับตัวเข้ากับชีวิตท�างาน 

ในองค์กรได้อย่างดี

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากร

 ในปี 2561 PEA ได้มีการทบทวนกระบวนการช่วยเหลือ

และสนับสนุนบุคลากร จัดท�าแผนการด�าเนินการปรับปรุง

ระเบียบสิทธิประโยชน์ด้านบุคลากร และสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน

และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งจัดท�าเป็น QR Code  

เพื่อความสะดวกต่อการสื่อสารและการใช้งาน รวมถึงการน�า 

ผลส�ารวจความพึงพอใจด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ

บุคลากรแต่ละกลุ ่มที่แตกต่างกันมาทบทวน ปรับปรุง เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการส�ารวจพบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานในกลุ่ม Generation Y  

น ้อยกว ่ากลุ ่ม Generation อื่น ๆ PEA จึงได ้วิ เคราะห์

แนวทางปรับปรุง สิทธิประโยชน ์และสวัสดิการเพื่อ เสริม

สร้างความพึงพอใจ พบว่า บุคลากรกลุ ่ม Generation Y  

เป็นกลุ่มช่วงอายุที่พนักงานเริ่มมีบุตร และมีการใช้สิทธิสวัสดิการ

เกีย่วกบับตุรมากกว่ากลุม่อืน่ จงึได้พจิารณาปรบัเพ่ิมสวสัดกิารเงนิ 

ช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และจัดหาสถานที่

ส�าหรับเก็บส�ารองนมบุตรในส�านักงาน ส่งผลให้ความพึงพอใจ 

ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกลุ ่ม Generation Y  

เพิ่มสูงขึ้น

 PEA ยังให้ความส�าคัญกับการให้สิทธิแก่พนักงานในการลา

เพื่อเล้ียงดูบุตรซึ่งสอดคล้องกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 

(Children’s Rights and Business Principles) ที่ถูกพัฒนาขึ้น 

โดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

(The UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก 
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(Save the Children) โดยก�าหนดให้พนักงานทั้งชายและหญิง

สามารถใช้สิทธ์ิลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ

มารดาที่ตั้งครรภ์ และให้เด็กได้รับสิทธ์ิในการเลี้ยงดูจากทั้งบิดา 

และมารดาอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี PEA ยังเปิดโอกาสให้

พนกังานมกีารรวมกลุม่จดัตัง้สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจ การไฟฟ้า

ส่วนภมิูภาค (Labor Unity of Provincial Electricity Authority) 

เพ่ือคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมถึง 

ให้ค�าปรึกษากับสมาชิกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นตัวกลาง

ส�าหรับการติดตามสภาพการจ้างและสิทธิประโยชน์ เร่ืองราว 

ร้องทุกข์ พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน 

โดยมีพนักงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด [102-41]

เงินชดเชยหรือเงินเกษียณอายุ •  เฉพาะพนักงานเกษียณ/ตามอัตราเงินเดือน

ค่าล่วงเวลาและค่าท�างานในวันหยุด •  ตามอัตราเงินเดือน

เงินกองทุนสงเคราะห์ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

ค่าท�าศพ • • ตามอัตราเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ • • 

เงินช่วยเหลือบุตร •  

การลาโดยได้รับเงินเดือนตามที่กฎหมายก�าหนด •  

การจ่ายเงินสมทบ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ/ •  เฉพาะพนักงานที่ได้รับการอนุมัติ
ต่างประเทศ

ค่าเช่าบ้าน •  ต้องได้รับอนุมัติค่าเช่าบ้าน

ค่าเครื่องแบบพนักงาน •  เฉพาะพนักงานบางต�าแหน่ง

ค่าอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง •  

เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับผู้ท�างานกะ •  ตามอัตราเงินเดือน

ค่าล่วงเวลาและท�างานในวันหยุดของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน •  ตามอัตราเงินเดือน
การไฟฟ้าที่จ่ายไฟจากโรงจักรขนาดเล็ก

เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับผู้ปฏิบัติงานฮอทไลน์ •  เฉพาะพนักงานช่างฮอทไลน์

การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานขับรถยนต์โดยสาร 
หรือรถเทลเลอร์ •  

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร [401-2] บุคลากร หมายเหตุ
  พนักงาน ลูกจ้าง

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในการดูแลบุคลากรที่เป็นพนักงานและลูกจ้าง PEA
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เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับพนักงานขับรถ •  เฉพาะต�าแหน่งพนักงานช่าง

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน •  

ค่าพื้นที่พิเศษ •  เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ

ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง,บิดา-มารดา,คู่สมรส,บุตร) • • ลูกจ้าง (ตนเอง,คู่สมรส-บุตร)

ค่าเล่าเรียนบุตร • • 

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร •  ส�าหรับพนักงานผู้หญิง

เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท •  ส�าหรับพนักงานผู้ชาย

เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ •  

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของพนักงาน •  ตามอัตราเงินเดือน

ค่าเสี่ยงภัย (ภาคใต้) • • เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้

การกู้ยืมเงิน •  

การฌาปนกิจสงเคราะห์ •  เฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิก

บริการรถรับ-ส่งพนักงาน • • 

เงินยืมเพื่อช�าระค่าเล่าเรียนบุตร •  

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค • • 

เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ของพนักงานระดับบริหาร •  ตามต�าแหน่ง

รถประจ�าต�าแหน่ง •  ตามต�าแหน่ง

เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ •  เคยได้รับมาก่อนเข้า PEA

เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ •  เฉพาะต�าแหน่ง

การช่วยเหลือพนักงานที่ต้องคดีอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่ • • 

สิทธิการแต่งเครื่องแบบ •  

สิทธิการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ •  ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

สิทธิการใช้สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค •

กิจกรรมสันทนาการต่างๆ • •

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร [401-2] บุคลากร หมายเหตุ
  พนักงาน ลูกจ้าง
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 PEA มีการด�าเนินงานปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม

บุคลากรด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ 

และสวัสดิการในเชิงรุกมากขึ้น ด ้วยการส ่ง เสริมการจัด 

สภาพแวดล้อมที่ดีภายในส�านักงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

5ส. Green Office ตรวจวัดฝุ่นละออง และแสงสว่างเป็นประจ�า 

อย่างต่อเนื่อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอและ 

ทันสมัยยิ่งขึ้น และให้ความรู้กับบุคลากรในด้านความปลอดภัย 

ที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและลูกจ้างท่ัวประเทศอย่างต่อเนื่อง  

มีระบบ CCTV และระบบการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้า-ออก 

ส�านักงาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร  

เป็นต้น นอกจากนี้ PEA ยังเสริมสร้างด้านสุขภาพของบุคลากร 

เชิงป้องกันเพิ่มขึ้นให้กับบุคลากรทุกพื้นท่ีและทุกลักษณะงาน  

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจเอกซเรย์ การตรวจสุขภาพ 

ประจ�าปี การตรวจสารตะกัว่ในกลุม่บคุลากรทีม่คีวามเสีย่ง เป็นต้น 

 การไม่เลือกปฏิบัติ [103-2] [103-3]

 PEA ตระหนักถึงความส�าคัญของการไม่เลือกปฏิบัติ 

โดยก�าหนดให้มกีระบวนการสรรหาและว่าจ้าง กระบวนการฝึกอบรม 

การเติบโตในสายอาชีพที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ถูกต้อง

เป็นธรรม โดยเฉพาะการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนตามความจริงเพื่อ 

ไม่น�าไปสู ่ความเข้าใจที่ผิดพลาด อันส่งผลให้เกิดการแข่งขัน 

ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้อง การให้บริการลูกค้า 

ทกุกลุม่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิต้องรบัฟัง 

ปัญหาพร้อมแนะน�าให้ความช่วยเหลือทั้งก่อน ระหว่างและ 

ภายหลังการให้บริการ ค�านึงถึงสุขภาพ อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยของผู ้ บริ โภคเป ็นสิ่ งส� าคัญอันดับแรกใน 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนการรับฟังทุกข้อร้องเรียนหรือทุกเบาะแส 

อย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

อย่างเท่าเทียม วางแนวทางและให้ความคุ ้มครองผู ้ร้องเรียน 

หรือแจ้งเบาะแส อีกทั้งยังได้ก�าหนดคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ป ี  2560  เ พ่ือ เป ็นแนวทางการปฏิบั ติ ไว ้ อย ่ า งชั ด เจน 

โดยพนักงานของ PEA ทุกระดับต้องศึกษาหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีโดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัย

ในการปฏิบัติงาน ผู้ฝ่าฝืนหรือละเว้นให้ถือเป็นความผิดทางวินัย

และให้ด�าเนินการลงโทษตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้

 นอกจากน้ี คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของ PEA 

ต้องปฏิบัติและด�าเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พ.ศ. 2544 รวมถงึหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชีพหลกั 

ที่ PEA ก�าหนดโดยไม่รับ เรียกรับ ให้หรือสัญญาว่าจะให้ของขวัญ 

การเลีย้งรบัรอง หรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีม่มีลูค่าเกนิกว่าทีก่ฎหมาย

ก�าหนด หรือแสดงถึงเจตนาที่ไม่สุจริตและอาจน�าไปสู่การเลือก

ปฏิบัติหรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน 

ซึ่งจากการตรวจสอบการด�าเนินงาน ในปี 2561 PEA ไม่พบ 

ข้อร้องเรยีนทีเ่กดิจากการละเมดิสิทธมินษุยชนในทกุกรณ ี[406-1]

 วัฒนธรรมและความผูกพันต่อองค์กร
 ในปี 2561 PEA มีคณะกรรมการเสริมสร้างความพึงพอใจ 

และความผูกพันของบุคลากร ซ่ึงมี ผู ้บริหารระดับสูงจาก 

ทุกสายงานมาร่วมกันพิจารณาทบทวนแนวทาง ก�าหนดกลยุทธ ์

แผนงาน/กิจกรรม และติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนงาน

เพื่อผลักดันให้การเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน 

ของบุคลากร เกิดประสิทธิผลและสามารถตอบสนองต ่อ 

ความต้องการของบุคลากรในสายงานได้ดียิ่งขึ้น

 ผลการส� ารวจความพึ งพอใจและความผูกพันของ 

บุคลากร มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเน่ืองจาก PEA น�าปัจจัยและ 

ผลจากการส�ารวจดังกล่าว มาก�าหนดเป็นกลยุทธ์และจัดท�าแผน 

ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ซึ่งเป็น 

แผนระยะยาว และแผนประจ�าปี โดยผู้บริหารระดับสูงเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนงาน และผลกัดนัด้วยการพัฒนาระบบงาน 

และสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สอดรับตามความคิดเห็น

ของบุคลากรของหน่วยงาน มีการสื่อสาร 2 ทางผ่านช่องทางท่ี 

หลากหลายเพือ่ส่งและรับฟังข้อมลูจากบุคลากร และการเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีในการท�างาน รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กร

จัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง เช่น ผู้ว่าการพบพนักงาน กิจกรรมรณรงค์

ค่านิยม กิจกรรมโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการติดตาม 

ผลการด�าเนินงานตามแผนเสริมสร้างความพึงพอใจฯ ทุกไตรมาส
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 โดยในปี 2561  PEA ได้มกีารจดัท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 

และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วม 

ตอบแบบส�ารวจถึงร้อยละ 98.27 ของจ�านวนพนักงานและ 

ลกูจ้างทัง้หมด (ส�ารวจ ณ เดอืนสงิหาคม 2561) และการจดัประชมุ 

กลุ่มย่อย (Focus Group) กับพนักงานและลูกจ้าง เพื่อยืนยัน 

ผลส�ารวจฯ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรซ่ึงจาก 

การวิเคราะห์ผลการส�ารวจความพึงพอใจ ความอยู่ดีมีสุข และ 

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ PEA พบว่า ในภาพรวมและ 

แยกรายปัจจัยอยู่ในระดับสูง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2560  

ความพงึพอใจและความผกูพนัของบคุลากรทีม่ต่ีอองค์กรมค่ีาเฉลีย่ 

เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกด้าน แสดงรายละเอียดดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจ 4.39 4.44 4.28 4.38 4.42

 1.1 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 4.28 4.34 4.17 4.25 4.31

 1.2 ความพึงพอใจในองค์กร (Organization Satisfaction) 4.50 4.53 4.39 4.50 4.52

2. ระดับความผูกพัน 4.50 4.49 4.39 4.49 4.50

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

 2.2 ความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Belonging) 4.52 4.46 4.40 4.51 4.49

 2.3 ความอยากทุ่มเท กาย ใจ ในการท�างาน (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�าหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทงานทรัพยากร

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

ขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากรให้เป็น “ทุนมนุษย์” 

ที่สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้กับองค์กร โดยได้พิจารณาปัจจัยน�าเข้าด้านยุทธศาสตร์และ 

แผนแม่บทการบริหารทรพัยากรมนุษย์ และยดึการพฒันาบคุลากร

ตามแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD Blueprint) เป็นกรอบใน 

การจดัท�ากจิกรรมในการพฒันา โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น 5 มติิ  

(5 Ps) ประกอบด้วย (1) Professional Development 

(Technical Competency): การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็น 

มืออาชีพ (2) People Management (Leadership & 

Management Competency): การพัฒนาบุคลากรให้มี

ภาวะผู้น�า และมีความสามารถในการบริหาร (3) Potential 

Enhancement (Career Development–Succession Plan-

Talent Management): การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

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

ให้มีความสมดุลทั้ง กาย จิต วิญญาณ และ (5) Planet Concern 

(CSR และ CG): การพัฒนาบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และมีธรรมาภิบาล ซึ่งการพัฒนาจะครอบคลุมบุคลากรทุกคน 

ในองค์กร อีกทั้งยังปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรมุ ่งเน้น 

การพฒันาพนกังานให้อยูใ่นภาวะทีพ่ร้อมรองรบัการปรบัเปลีย่นองค์กร 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการแข่งขัน 

ในด้านนวัตกรรมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งตอบสนอง

ต่อความต้องการลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และม ี

การสรปุขดีความสามารถและสมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรับหน่วยงาน 

ที่ผ่านการทบทวนเพื่อก�าหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency 

Model) ที่เหมาะสมให้พนักงานแต่ละสายงาน มีการวิเคราะห์

และทบทวนหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของ

พนักงานตาม Competency Model ที่ผ่านการทบทวน และ

ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน รวมถึงพิจารณาปัจจัย 

น�าเข้าด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

น�ามาจัดท�าระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อก�าหนดมาตรฐานหลักสูตร

การเรียนรู้ รวมถึงการส�ารวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจน 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานของ PEA รับทราบ 

น�าไปด�าเนินการ และก�าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้และ

การพฒันา พร้อมทัง้ให้มกีารทบทวนแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล 
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(Individual Development Plan: IDP) ของพนกังานทกุสายงาน

ตามสมรรถนะ ตามระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของ 

PEA ที่ผ่านการทบทวน โดยเป็นการพัฒนาภายใต้ความเห็นชอบ

จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งใช้ระบบ IT มาช่วยด�าเนินการ

 นอกจากนั้น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ PEA ได้

ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการ และยกระดับมาตรฐานระบบ

การเรียนรู ้และการพัฒนาบุคลากร โดยได้ออกแบบระบบ 

การเรยีนรู้และการพัฒนาบคุลากรให้เหมาะสมสอดคล้องตามปัจจยั 

น�าเข้าทั้งภายในและภายนอกตามหลักสมรรถนะ (Develop 

Competency-Based HRD) โดยก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับ  

จดัท�าแผนพฒันาบุคลากรรายบคุคล (IDP) ประกอบด้วย สมรรถนะ

หลัก (Core Competency : CC) สมรรถนะทางการบริหาร 

(Managerial Competency : MC) และสมรรถนะประจ�า

ต�าแหน่งงาน (Functional Competency : FC) ซึ่งผลที่ได้จาก

การประเมินจะน�าไปสู่การวางแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคน

ให้มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ีก�าหนด เพื่อ

ยกระดับความสามารถของพนักงานและองค์กรให้มีความพร้อม

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมีแนวทางในการพัฒนาระบบ  

IT มาช่วยด�าเนินการ โดยเช่ือมโยงกับการจัดท�าแผนพัฒนา 

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

และด�าเนินการตามมาตรฐาน ISO10015 ซึ่งเป็นมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแบบแผนการพัฒนา

บุคลากร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความต้องการด้านการเรียนรู้ 

และการพัฒนาทั้งเรื่องที่ก�าหนดโดยบุคลากรผู้บังคับบัญชา และ

ผู ้น�าระดับสูง ความสามารถพิเศษขององค์กร ความท้าทาย 

เชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลส�าเร็จของแผนปฏิบัติการของ

องค์กร ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว การปรับปรงุผลการด�าเนนิการ 

องค ์กร การเปลี่ยนแปลงด ้านเทคโนโลยี  และนวัตกรรม  

จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การมุ่งเน้น 

ลูกค้า การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ  

การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน  

และการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร โดยมีฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการวิเคราะห์  

จัดท�าแผนปฏิบัติ และด�าเนินการตามกระบวนการพัฒนาและ 

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบการบริหารสมรรถนะ

การติดตามและประเมินผล

ความส�าเร็จของการพัฒนารายบุคคล
โดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

เป็นผู้ติดตามและประเมินผลและ
รายงานผู้บังคับบัญชาล�าดับถัดไป

การพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล

พนักงานพัฒนาตนเอง
ตามแผน

การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและพนักงานหารือ
ร่วมกันและสรุปการพัฒนาตาม

แผนงาน

การจัดท�าสมรรถนะ

ความสามารถหลัก
ความสามารถทางการบริหาร

ความสามารถประจ�าต�าแหน่งงาน

การประเมินสมรรถนะ

ความสามารถหลัก
ความสามารถทางการบริหาร

ความสามารถประจ�าต�าแหน่งงาน

การจัดท�าแนวทางพัฒนา 
รายบุคลากร

Training Roadmap, 
หลักสูตรฝึกอบรมและ

การพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561100

 PEA มกีารทบทวนกระบวนการ หลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิการ 

ประเมิน ตลอดจนก�าหนดตัววัดประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทาง 

การประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู ้และการพัฒนา 

โดยในปี 2561 PEA ได้แยกตามกลุ่มพนักงานเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุม่ผูบ้รหิารระดบัสูง (Executive) 2) กลุม่ผูบ้รหิารระดบักลาง 

(Middle Management) 3) กลุ่มผู้บริหารระดับต้น (First Line 

Management) 4) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 1 (Operation 1) 

และ 5) กลุ่มปฏิบัติการ 2 (Operation 2) โดยแบ่ง หลักสูตร 

การประเมินตามหลักการที่แตกต่างกัน ได้แก่

 1. การประเมินผลการพัฒนาและการเรียนรู้ภาพรวม

ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการส�ารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพ 

การพฒันาและระบบการเรยีนรูที้ส่อดคล้องกับแผนการพฒันาบคุลากร 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

ทางตรงที่ก�าหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี ตามแนวทาง 

Kirk Patrick ที่ได้รับการยอมรับ แบ่งเป็น 4 ขั้น ได้แก่ 

  1)  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction 

Evaluation) 

  2) การประเมินการเรียนรู้  (Learning Evaluation) 

  3)  การประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังการอบรม 

(Behavior Evaluation) 

  4)  การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results 

Evaluation)

 2. การประเมินด้วยกิจกรรม (Activity Based) เป็น 

การก�าหนดกิจกรรมประเมินศักยภาพของบุคลากร เพื่อวัด 

ความรู ้ความเข้าใจในการท�างานโดยประเมินผ่านกิจกรรมที่ 

ก�าหนดขึ้น ประกอบด้วย

  1)  กิจกรรมการแข ่งขัน เช ่น การแข ่งขันทักษะ 

การปฏิบัติงานประจ�าปี

  2)  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เช่น การประกวด 

พนักงานดีเด่น การไฟฟ้าดีเด่น สายงานดีเด่น 

  3)  กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการและนวัตกรรม เช่น 

การน�าเสนอผลงานทางวชิาการในงานประชมุวชิาการ 

และการจัดแสดงนวัตกรรม งาน PEACON and 

Innovation

 3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู ้

และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินการฝึก 

อบรมรายบุคคล ผลการประเมินการฝึกอบรมรายหลักสูตร และ 

ผลการประเมินการฝึกอบรมตามระดับของแนวทางการประเมิน

Education
เรียนรู้ผ่านการศึกษาหาความรู้

Exchange and Shairing
เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

On thejob training and
Experiential Learning

เรียนรู้ผ่านการปฎิบัติและ
เรียนรู้จากประสบการณ์

10%
20%

70%

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบ 70:20:10
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 นอกจากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ 

กับพนักงานแล้ว PEA ยังมีการประเมินผลพนักงานเพื่อให้ทั้ง 

ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินทราบผลการปฏิบัติงาน และ

สามารถใช้เป็นข้อมูลส�าคัญประกอบการพิจารณาด้านอื่น ๆ เช่น 

การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน/วิธีการท�างาน หรือเครื่องมือ 

ที่ช ่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้รางวัล หรือการให้ 

ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ยงัชีใ้ห้เหน็ถงึช่องว่างระหว่างเป้าหมายทีต่ัง้ไว้กบัผลการปฏบิตังิาน 

จริงที่เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นข้อมูลส�าคัญในการหาสาเหตุท่ีอาจมาจาก 

ทัง้ระดบับคุคล เช่น สมรรถนะและความรูใ้นงาน หรอืระดบัองค์กร 

เช่น กระบวนการท�างาน หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการท�างาน 

เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 มีจ�านวนพนักงานท่ีได้รับการประเมิน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด [404-3]

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

 PEA ด�าเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่าง

เป็นองค์รวมก่อนการเกษียณอายุ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 

อย่างมคีณุภาพ ผลประโยชน์ต่าง ๆ  ทีบ่คุลากรได้รบัหลงัเกษยีณอายุ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติ

แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เช่น เงินชดเชยเกษียณอายุ 

เงินชดเชยวันลาพักผ่อน ของท่ีระลึกเม่ือครบเกษียณอายุ และ 

วันลาพักผ่อนเมื่อครบเกษียณอายุ เป ็นต้น โดย PEA ได ้ 

จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กสช.กฟภ.) ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 เพื่อเป็นสวัสดิการให้

แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือก 

จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุได้ในอตัราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน และ 

PEA จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 9-11 ของเงินเดือนสมาชิก

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยสรุปยอดเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ(NAV) 36,288.12 

ล้านบาท และในปี 2561 ได้จ่ายเงินให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุ

จ�านวน 1,094 คน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิน 4,154.23 ล้านบาท  

เพื่อพนักงานที่เกษียณอายุจะได้น�าเงินดังกล่าวไปใช้ในการด�ารง

ชีวิตหลังเกษียณต่อไป 

 นอกจากนี้ยังด�าเนินแผนงานเกี่ยวกับการจัดการทักษะและ

การเรยีนรูต้ลอดชีวติ และมกีารรณรงค์ส่งเสรมิการบรหิารการออม

และการลงทุน เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ ซึ่งคณะกรรมการ

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กทช.กฟภ.) ได้

ร่วมกับกองจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในการรณรงค์ส่งเสริม 

การบรหิารเงนิของสมาชกิผ่านการออมการลงทนุ และให้สมาชกิได้รบั 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงินไว้ในระบบกองทุนส�ารอง

เล้ียงชีพ รวมถึงแนวทางการเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม 

กับตนเอง เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินเพียงพอใน 

การใช้จ่ายในวัยเกษียณ ในปี 2561 PEA มีการอบรมให้ความรู้แก่ 

สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทั่วประเทศ ในพื้นที่ของส�านักงาน 

ส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขตและส�านักงานใหญ่ มีสมาชิกกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพ เข้ารับการอบรม จ�านวนท้ังสิ้น 6,128 คน แบ่งเป็น 

ในพื้นท่ีส่วนภูมิภาค 5,465 คน และส�านักงานใหญ่ 663 คน  

ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอบรมเครือข่ายผู้ประสานงาน 

กสช.กฟภ. (สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 692 คน) 

โครงการอบรมผู้เกษียณอายุในปี 2560-2564 (สมาชิกกองทุน

ร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 1,302 คน) โครงการพบปะชี้แจง 

ให้ความรู้สมาชิก กสช.กฟภ. (สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ  

มทีัง้หมด 1,738 คน) โครงการอบรมให้ความรูพ้นกังานทีม่อีายงุาน 

ไม่เกิน 6 ปี (สมาชิกกองทุนร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 2,396 คน)  

เป็นต้น PEA ยังมีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อขยายช่องทางใน 

การเข้าถงึข้อมลูทีส่�าคญัให้กับสมาชกิ โดยมีการแต่งตัง้ผูป้ระสานงาน 

กสช.กฟภ. และสร้างเครือข ่ายผู ้ประสานงาน กสช.กฟภ.  

ทั่วประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทาง 

การสื่อสาร เช่น Application PEAFUND, Website หรือ 

Facebook และส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานกองทุนส�ารอง 

เลีย้งชพีให้เข้ารบัการอบรมเพิม่ศักยภาพเกีย่วกบัการเงนิ การลงทนุ  

การประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินการรณรงค ์และเผยแพร ่ความรู ้ ได ้อย ่างท่ัวถึงและ 

มีประสิทธิภาพ



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561102

 การมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสังคม [413-1]

 การให ้บริการจ�าหน ่ายไฟฟ้าท้ังในด ้านการก ่อสร ้าง
ระบบไฟฟ้าเพื่อขยายโครงข่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพให ้
เพียงพอต่อความต้องการของผู ้ใช้ไฟฟ้า จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องด�าเนินการอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย และค�านึงถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน สังคมโดยรอบที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มี
การด�าเนินการ ดังนั้น PEA จึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน
ตั้งแต่ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและโครงข่ายระบบไฟฟ้า การบ�ารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้ความส�าคัญกับ
พนักงานของ PEA ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้าง
ความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชน  
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการเกิดอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับคนในชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่ด�าเนินงาน [103-1]
 PEA ให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนและสงัคม โดย
ก�าหนดให้มีกิจกรรมการสานสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่ระบบส่ง 
และจ�าหน่ายไฟฟ้า เพื่อรับฟังปัญหา ความกังวล ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนผลกระทบท่ีชุมชนได้รับในเขตพื้นท่ีการด�าเนินงาน 
ขององค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลหรือเสียงสะท้อนที่ส�าคัญ
ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น อันตราย 
จากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในชุมชน อันตรายจากต้นไม้สูงที่มี 
กิง่ไม้พาดสายไฟฟ้า การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสงูผ่านทีอ่ยูอ่าศยั 
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้ารัว่ในพืน้ทีเ่กดิเหตุอทุกภยั ความผดิพลาด 
จากการจดหน่วยค่าไฟฟ้า และการสร้างองค์ความรู ้ในเรื่อง 
ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้กิจกรรม
สานสมัพนัธ์เป็นช่องทางในการให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ไฟฟ้า และ
ท�าความเข้าใจถึงการด�าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ PEA ก�าหนด 
ให้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานด�าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข 
การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรับมือกับปัญหา  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัยพิบัติ รวมถึงเฝ้าระวังปัญหา 
อืน่ ๆ  ทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายเนือ่งจากไฟฟ้าต่อชุมชนอย่างใกล้ชดิ  
ครอบคลมุถึงโครงการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับความปลอดภัยทัง้ภายใน 
และภายนอกองค ์กร เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสีย 
ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยท่ีสุด และยกระดับความปลอดภัย 
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชน ตลอดจนบุคลากรขององค์กร โดยใน 
ปี 2561 PEA ได้มีการสานสัมพันธ์กับชุมชน จ�านวนท้ังสิ้น 89  
ชุมชน ทั่วประเทศ ผ่านโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้ [103-2] [103-3]

 โครงการชุมชนปลอดภัยใช ้ไฟ PEA โดยเผยแพร ่
ความรู ้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู ่สาธารณะให้แก่ 
หน ่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู ้น�าชุมชน  
และการให้ความรู ้แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนให้ม ี
ความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA ทั่วประเทศ 
ลดความเ ส่ียงจากการสูญเสียต ่อชีวิตและทรัพย ์ สินจาก 
การใช้ไฟฟ้าผิดวิธี ซึ่ง PEA ได้จัดท�าโครงการน้ีขึ้นครั้งแรก 
เมื่อปี 2556 และได้ด�าเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  
โดย PEA จะคดัเลอืกชมุชนจากพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 
โดยพิจารณาให้ความส�าคัญจากความจ�าเป็นเร่งด่วนของพ้ืนที ่
ทีไ่ด้รบัผลกระทบ หรือพืน้ทีท่ีป่รากฏเหตกุารณ์น�า้ท่วมซ�า้บ่อยครัง้  
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA ทั้ง 12 เขต เขตละ 1 ชุมชน 
ได้แก่ 
(1) PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
(2) PEA เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก 
(3) PEA เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 
(4) PEA เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี 
(5) PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี
(6) PEA เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา 
(7) PEA เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 
(8) PEA เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 
(9) PEA เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 
(10) PEA เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี 
(11) PEA เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช 
(12) PEA เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
 ( คิด เป ็นร ้อยละ 0 .67 ของหน ่วยการด�า เนินงาน
ทั้งหมดขององค์กรที่ด�าเนินกิจกรรม/โครงการสานสัมพันธ์
กับชุมชน ซ่ึงเพิ่มขึ้นร ้อยละ 0.39 เม่ือเทียบกับปี 2560)  
ในป ี 2561 PEA ได ้จัดสรรงบประมาณโครงการจ�านวน  
5,260,800 บาท มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น  
600 คน จาก 15 สถาบัน สถาบันละ 40 คน อาจารย์จากสถาบัน 
การศึกษา จ�านวน 360 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ�านวน 600 คน พร้อมตั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชน
ต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ถูกวิธี และ 
การปฐมพยาบาลเพื่อให ้เป ็นแห่งศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างชุมชน จ�านวน 12 แห่ง จากผลการด�าเนินการ 
ท�าให ้สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ ้าชุมชนจ�านวนทั้ งสิ้น  
5,828 ครัวเรือน สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงนักศึกษาและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 

หมายเหตุ *  โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินโครงการ 3 ปี (ปี 2557-2559) โดยก�าหนดให้ด�าเนินการกับสถานศึกษา 
จ�านวน 900 แห่ง ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนจ�านวนทั้งสิ้น 900,000 ครัวเรือน แต่เม่ือโครงการสิ้นสุดลงเมื่อปี 2559  
PEA เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงได้ให้ด�าเนินการต่อเนื่อง แต่เป้าหมายในการด�าเนินงานเปลี่ยนไป โดยระบุพื้นที่ที่มีความจ�าเป็น 
เร่งด่วนก่อน จึงท�าให้สถิติตั้งแต่ในปี 2560 มีจ�านวนลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

 การเข้าร่วมโครงการ 2557 2558 2559 2560* 2561*

จ�านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง) 308 308 308 15 15

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

จ�านวนครัวเรือนที่ด�าเนินการตรวจสอบ (ครัวเรือน) 309,000 309,750 312,150 17,935 5,828

 โครงการสนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 74 ชุมชน 

โดยคัดเลือกชุมชนที่อยู ่ ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ PEA  

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดภัยพิบัติ 

บ่อยครั้ง เช่น อัคคีภัย และอุทกภัย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 74 ชุมชน

ทั่วประเทศ และได้จัดสรรงบประมาณชุมชนละ 150,000 บาท 

เพือ่จัดกจิกรรมอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั

และปลอดภยั พร้อมทัง้การให้บรกิารด้านไฟฟ้า และการตรวจสอบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ อุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกัน 

หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสวิตช์ไฟฟ้า และระบบการต่อลงดิน  

จากเจ้าหน้าที่ที่ช�านาญการเพื่อให้ผู ้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนมีความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ PEA ยังก�าหนดให้มีช่องทางในการรับข้อมูล

ข่าวสารหรือการสอบถามขอค�าปรึกษาต่าง ๆ ผ่านช่องทาง 

การติดต่อ เช่น สายด่วน 1129 PEA Call Center Facebook 

PEA Mobile Application และ Website เป็นต้น และยังได้

จัดท�าส่ือโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่อง 

ความปลอดภยั เช่น การก่อสร้าง การตดักิง่ไม้ การตดิตัง้สายสือ่สาร

หรือป้ายโฆษณาภายนอกอาคารที่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น  

ซึ่ งกิจกรรมเหล ่านี้มักมี โอกาสเกิดอุบัติ เหตุบ ่อยครั้ งจาก 

การปฏิบัติงาน โดยประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอรับ

ความรูห้รอืสอบถามเรือ่งการใช้ไฟฟ้าทีถ่กูต้องและป้องกันอนัตราย

ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เข้าด�าเนินการติด

ฉนวนครอบสายไฟฟ้าเพือ่ความปลอดภยัก่อนด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  

ติดต่อ 1129 PEA Call Center 

ตลอด 24 ชั่วโมง 

หรือ PEA ส�านักงานเขต

เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่

ด�าเนินการตัดกิ่งไม้

การปฏิบัติงานใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูง  

เจ้าหน้าที่จะน�าฉนวนครอบสายไฟฟ้า  

(Conductor Cover)  

เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้า

ขั้นตอนการด�าเนินการในการเข้าพื้นที่ของ PEA



สร้างธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืน

เพราะธุรกิจพลังงานต้องตอบโจทย์อนาคต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมลดค่าใช้จ่าย

ลดระยะเวลาทุกฝ่ายในเชิงธุรกิจ 

รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชน 

ก้าวต่อไปของ PEA จึงเป็นการสร้างนวัตกรรม

เพื่อสร้างความมั่นคง และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน

Digital 
Business
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 PEA ให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการเรือ่งผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการในระยะก่อนก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้าง และระยะหลังก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างระบบ

ไฟฟ้าเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก และอาจ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญ  

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบ

ทัง้เชงิบวกและเชงิลบอย่างรอบคอบเพือ่ป้องกนั และลดผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม ดังนั้น PEA  

จึงได้ปฏิบัติงานตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติตาม 

หลักวิศวกรรมและความปลอดภัยในการออกแบบสถานี ระบบส่ง

และระบบจ�าหน่ายทั้งในประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครัด  

เช่น พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2535  มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electro technical 

Commission: IEC) และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers: IEEE) เป็นต้น [103-1]

 การก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่ค�านึงถึงผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม
 

 ก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า PEA ได้ท�าการศึกษา 

ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ของโครงการ (Feasibility  

Study: FS) เช ่น ด้านเทคนิค ด้านการลงทุน ด้านสังคม 

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และได้ก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงาน 

ที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท อาทิ 

 รายงานการวิ เคราะห ์ผลกระทบด ้านส่ิงแวดล ้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) ส�าหรบัโครงการ

ปักเสาพาดสายผ่านพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น 1 และโครงการปักเสาพาดสาย 

ผ่านพ้ืนที่ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

ของประเทศไทย เพื่อคาดการณ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน 

ทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่ส�าคัญ 

ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  

และใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ 

 รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมเบื้องต ้น ( Init ial 

Environmental Examination: IEE) ส�าหรับโครงการปักเสา 

พาดสายผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบเบ้ืองต้นถึง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่น�าเสนอ 

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

(Environmental Health Impact Assessment: EHIA)  

ส�าหรบัโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในพืน้ทีเ่กาะต่างๆ (เกาะขามใหญ่  

จ.ชลบุรี และเกาะจกิ จ.จนัทบรุ)ี ประเมนิผลกระทบระดบัโครงการ

ครอบคลุมกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายที่ใช้  

เพื่อคาดการณ์ว่าโครงการจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะ

สุขภาพของประชาชนอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา

ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและประกอบการ

ตัดสินใจอนุมัติโครงการ 

 การจัดรายการข้อมูลทางด้านส่ิงแวดล้อม (Check 

list) ส�าหรับโครงการปักเสาพาดสายตามแนวถนนหลวงที่ตัด 

ผ่านป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม เพื่อประเมินความเส่ียงด้านผลกระทบที่

จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรอบ ส่งผลให้ PEA สามารถ

วางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่วงหน้าก่อนเร่ิมด�าเนิน

โครงการก่อสร้าง และรายงานผลการด�าเนินงานไปยังส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่ง 

ท�าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบ มาตรการ เงื่อนไข ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ให้เป็นไปตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี  

ซึ่งเป็นไปตามแนวบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ 

[103-2] [103-3]

องค์กรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 107

แนวบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ

พยากรณ์และวางแผนระบบไฟฟ้า
(ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ขอความเห็นชอบ
จากหน่วยงานภาครัฐ

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR After Process)

ด�าเนินโครงการ

ศึกษาความเหมาะสม
(Feasibility Study)
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แต่งตั้งผู้อ�านวยการโครงการกรอบการด�าเนินการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าเขต (กฟข.)
ส�ารวจประเมินการขยาย

เขตระบบไฟฟ้า

พิจารณาความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิค

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

กองโครงการ (กคก.)
ศึกษาความเหมาะสม
(Feasibility Study)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 และ 
แผนปฏิรูปประเทศ

กองแผนงานระบบไฟฟ้า 
(กผฟ.) พิจารณา

ความเหมาะสมทาง
ด้านเทคนิค

งานปรับปรุง
และเสริมระบบไฟฟ้า 
(งานนอกแผนพัฒนา

ระบบไฟฟ้า)

เสนอความคิดเหน็จาก สผ.

EIA IEE

ขอความเห็นชอบ ครม.

ขอความเห็นชอบ ครม.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12

กองโครงการ (กคก.)
ศึกษาความเหมาะสม
เบื้องต้น ก�าหนดกรอบ

การด�าเนนิงาน ปรมิาณงาน 
และงบประมาณ

แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ของ PEA

พ.ศ. 2561-2580

ขอความเห็นชอบ
กรอบการด�าเนินงาน 
และงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(กระทรวงมหาดไทย 

สภาพัฒน์ 
ส�านักกฎหมาย)

ผู้อ�านวยการโครงการ

แต่งตั้งทีมงาน

งานจัดหาที่ดิน

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

งานออกแบบ

งานก่อสร้าง

มาตรการ
ป้องกัน

แก้ไขและ
ลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งเวดล้อม

มาตรการป้องกันแก้ไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตาม ประเมินผล และจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงาน

รายงานผลการด�าเนินงานเสนอ
ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ติดตาม ประเมินผล และจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงาน

กองโครงการ (กคก.) 
ขออนุมัติงบประมาณ

รับฟังความคิดเห็น
(Public Hearing)

คณะกรรมการ
ผู้ช�านาญการฯ

รายงานผลการด�าเนินงาน
เสนอ ผส.

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งเวดล้อม 
(CSR after Process)

ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะหลังก่อสร้าง

 ทั้ งนี้ ในกรณีที่ มีการขยายและปรับปรุ งระบบไฟฟ ้า 
PEA จะมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
โดยรอบ เพือ่แจ้งข้อมลูและความก้าวหน้าของการด�าเนนิโครงการ
เป็นประจ�าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การตั้งป้ายชี้แจง
ระยะเวลาการขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าพ้ืนที่โครงการ
ล่วงหน้าตามพื้นที่เส้นทางการคมนาคม เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขัด และในกรณีที่ PEA เข้าไปด�าเนินการตัดแต่งต้นไม้ตาม
แนวระบบไฟฟ้าในการจ�าหน่ายไฟฟ้า เช่น แนวใต้ระบบสายส่ง 
115 กิโลโวลต์ ระบบจ�าหน่ายแรงสูง และระบบจ�าหน่ายแรงต�่า

เป็นประจ�าโดยรุกขกรภายใต้โครงการหมอต้นไม้ เป็นต้น เพื่อ 
ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุเกิดจากต้นไม้ ตลอดจน 
การประเมนิผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอืน่ ๆ  (เช่น ด�าเนนิการตรวจวดั 
คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับเสียง ค่าสนามไฟฟ้าและ 
สนามแม่เหล็ก) รวมท้ังการวัดค่ามลพษิทางน�า้ ตลอดจนกากของเสยี 
ต่าง ๆ ที่ เกิดจากการด�าเนินงานให้อยู ่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 
ก�าหนดไว้ และยงัก�าหนดให้มีมาตรการและแนวปฏบัิตใินการรกัษา
ความปลอดภัย โดยให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทุกโครงการที่ม ี
การด�าเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า อาทิ

กระบวนการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างโครงการระบบไฟฟ้าของ PEA
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 •  มาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทกุระดบัแรงดนัไฟฟ้า

 •  ข้อก�าหนดกรมการบินพาณิชย์ เพื่อการทาสีหรือติดตั้ง

อุปกรณ์เตือนแนวสายไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้าง

 •  ข้อก�าหนดกรมทางหลวง เพ่ือการปักเสาพาดสาย 

การพิจารณาระยะห่างทางไฟฟ้ากับผิวจราจร รวมถึง 

การก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน

 •  ข้อก�าหนดค่าระยะห่างระหว่างแนวสายเคเบิลใต้ดิน

กับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อก�าหนดระยะห่างใน 

การออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน

 •  ข้อก�าหนดกรมเจ้าท่า เพื่อการขออนุญาตวางแนวสาย 

ติดตั้งทุ่นและป้ายเตือน ส�าหรับระบบเคเบิลใต้น�้า

 •  มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเตือนในการปฏิบัติงานบนถนน

หรือไหล่ทาง เพื่อแจ้งเตือนและป้องกันอันตรายจาก 

ผู ้สัญจรผ่านเส้นทางที่มีการซ่อมบ�ารุง การส่ือสาร 

โดยใช้สัญลักษณ์จากป้ายเตือนตามแบบมาตรฐาน 

เช่น ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต�่า  

ป้ายระวังสายไฟแรงสูง เป็นต้น

 จากการตรวจสอบผลการด�าเนินงานในรอบปี 2561 

PEA ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในข้ันตอนการก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้า โดยผลการตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมอยู ่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดทุกประเด็น (อาทิ  

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง การตรวจสอบ

ระดับเสียง การตรวจวัดค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก มลพิษ

ทางน�้า และกากของเสีย) รวมถึงไม่พบโทษปรับทั้งที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม (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 เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง 

ในปัจจุบัน ที่มีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แบบกะทันหัน ดังนั้น PEA จึงได้ก�าหนดแนวทางการส่งเสริม 

และสนบัสนนุการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ผ่านการปรบัปรงุกระบวนการ 

ด�าเนนิงานหลกัขององค์กรโดยเร่ิมจากการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพยีง 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด การด�าเนินงานตามหลักกฎหมาย  

ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม  

พ.ศ.  2550 พระราชบัญญัติส ่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 และเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีว 

ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) เป็นต้น พร้อมทั้งก�าหนดแนวทาง มาตรการเพื่อลด 

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีส่�าคญัดงันี ้[103-1] [103-2] [102-11]

  - การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ 

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก [103-2] [103-3] 

  PEA ได้ก�าหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของ

องค์กร และได้แต่งตั้งคณะท�างานดูแลรับผิดชอบการประหยัด

พลังงานเพื่อก�าหนดแผนงาน มาตรการ และเป้าหมายลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าและน�้ามันเช้ือเพลิงอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมาย

ในการลดใช้พลังงานลงร้อยละ 10 ต่อปี โดยในปี 2561 PEA ได้

มีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม  

ด้วยการปรับปรุงอาคารส�านักงานการไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่  

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

ส�านักงาน PEA จ.ปทุมธานี  และส�านักงาน PEA สาขา 

อ .หนองหญ ้ า ไซ  เพื่ อรองรับอาคาร เขี ยวที่ เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวตามมาตราฐาน 

LEED จากสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green 

Bui ld ing counci l :  USGBC) โดยเกณฑ ์ ท่ีน� ามาใช ้ ใน 

การประเมินอาคารส�านักงานของ PEA คือ เกณฑ์ส�าหรับ

ประเมินการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาอาคารเก ่า (LEED 

for Existing Building Operations and Maintenances: 

LEED EBOM) ซึ่งจะประเมินในส่วนกายภาพของอาคาร และ 

การบริหารจัดการอาคาร อาทิ การติดตั้งระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ 

การจัดการพื้นที่ภายนอกอาคารและสนามหญ้าเพื่อลดมลพิษ 

ทางอากาศและเสียง การเปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นรุ ่นประหยัดน�้า  

การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะ การทาสีภายนอก 

หลังคาด้วยสารเคลือบผิวที่สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ การจัดการ 

และตรวจสอบประสิทธภิาพการใช้พลังงานในอาคาร รวมทัง้การวดั 

ประสิทธิภาพของอาคาร (Performance Period) ในส่วนของ 

การใช้พลังงาน การใช้น�้า และการจัดการอาคารด้านต่าง ๆ  

เพื่อส่งประเมินขั้นต้นให้แก่ USGBC ผ่านระบบ LEED Online 

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

การรบัรองเป็นอาคารเขยีวตามมาตรฐาน LEED จากสภาอาคารเขยีว 

แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council 

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

ในระดับเงิน (Silver) ที่ 56 คะแนน 

  นอกจากน้ัน PEA ได้ประกาศนโยบายส�านักงานสีเขียว  

ในปี 2560 และได้ขยายผลการด�าเนินโครงการส�านักงานสีเขียว 

(Green Office) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร PEA ตามมาตรฐานของ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ

ด�าเนินงาน Smart - Green Office เพื่อควบคุมและประเมิน 

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยมีเป้าหมาย คือ 

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน�้า การใช้ซ�้า (Reuse) 

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ 

หรอืสารเคมอีนัตรายภายในส�านกังาน และการด�าเนนิงานด้านอืน่ ๆ  

อาทิ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การบริโภค 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก รวมทั้งการพิจารณาจัดซ้ือวัสดุที่ได้รับการรับรองว่า 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และในปี 2561 PEA ได้ยกระดับ 

ส�านักงานให ้ เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล ้อมมากยิ่ งขึ้น พร ้อมท้ัง 

ได้ขยายผลการด�าเนินงานสู่ส�านักงานท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือกกระจก (Green House Gases: 

GHG) ในทุกภาคส่วน โดยได้ส่งส�านักงานเข้าร่วมโครงการ 

ส�านกังานสเีขยีว (Green Office) จ�านวน 30 แห่ง เพือ่ให้ส�านกังาน 

ของ PEA มีระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดีและสามารถ

ด�าเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้จัดท�าแนวปฏิบัติท่ีดี  

(Best Practice) ของการด�าเนินงานโครงการส�านักงานสีเขียว 

รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) 

การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกบุคลากรจากส�านักงาน 

ที่มีประสบการณ์และเคยเข้าร ่วมโครงการฯ ในปีที่ผ ่านมา  

เพ่ือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้/ให้ค�าแนะน�า และเป็น 

ผู้ตรวจประเมินส�านักงาน PEA ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจประเมิน 

เพื่อรับรองตามเกณฑ์ส�านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม 
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  PEA ได้พัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร

ด้วยระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย อาทิ การจัดเก็บข้อมูลการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า น�้าประปา น�้ามันเชื้อเพลิง และกระดาษ  

เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(GHG) และวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco 

Efficiency) รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดท�ามาตรการการใช ้

พลังงานและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2561  

PEA ได้ริเริ่มโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะที่ 1 โดยพิจารณา

จากการเตรียมความพร้อมการศึกษาและก�าหนดแนวทาง 

ในการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

เพื่ อสะท ้อนไปสู ่ การพัฒนาอย ่างยั่ งยืน (Susta inable 

Development) ตามมาตรฐาน ISO14045 โดยมีปัจจัย 

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจประกอบด้วย

หลักการส�าคัญ 7 ประการ ได้แก่ ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบ

ในการผลิตและการบริการ ลดการใช้พลังงานในการผลิตและ 

การบริการ ลดการระบายสารพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม เสริมสร้าง

ศักยภาพการน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

หมุนเวียน เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มระดับการให้บริการ

แก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ โดยครอบคลุมขอบเขต

การศึกษาและประเมินในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า การจัดส่งไฟฟ้า 

และการจ�าหน่ายไฟฟ้าของ PEA และได้ก�าหนดแผนงานรองรับ

ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อให้การด�าเนินงานของ  

PEA ในการประเมนิประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ มีการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

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

$$$ $$$ $$$
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  PEA ท�าการรวบรวมข้อมูลปีฐาน (Base Year)  

เพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลการปรบัปรุงประสทิธภิาพเชิงนเิวศเศรษฐกจิ

ในการด�าเนินกิจการของ PEA ทั้งนี้ PEA ก�าหนดปี 2560  

เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็นปีที่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลได ้

ครบถ้วนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของ PEA โดยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เก็บรวบรวมประกอบด้วย

  1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส�านักงานทุกแห่งของ PEA 

ทั่วประเทศ

  2. ปริมาณการใช้น�้าประปาในส�านักงานทุกแห่งของ 

PEA ทั่วประเทศ

  3. ปริมาณการใช้สาร SF
6
 (Sulphur Hexafluoride) 

ในระบบสวิตช์เกียร์ของ PEA

  4. ปริมาณการใช้น�้ามันหม้อแปลง

  5. ปริมาณการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงขององค์กรและ 

การผลิตไฟฟ้า

  6. ปริมาณการใช้กระดาษ A4 และกระดาษความร้อน 

(Thermal Paper)

  7. ปริมาณวัสดุหรืออะไหล่ต่าง ๆ ในการซ่อมแซมและ

บ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

  8. ปริมาณการใช้สารท�าความเย็นในส�านักงานทุกแห่ง

ของ PEA ทั่วประเทศ

   การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ 

ในการให้บริการไฟฟ้าขององค์กร PEA ได้พิจารณาก�าหนดให้ใช ้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Change) ส�าหรับ 

ตัวช้ีวัดด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Indicator) เน่ืองจาก

เป็นผลกระทบที่ทั่วโลกและประเทศไทยให้ความส�าคัญ และ 

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  

(Earnings Before Interest Tax Depreciation and 

Amortization: EBITDA) ในหน่วยล้านบาท ส�าหรับตัวชี้วัด 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Indicator) เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที ่

บ่งชี้สมรรถนะในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร โดยค�านวณอ้างอิงจาก

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

for Sustainable Development (WBCSD)

  ทั้งนี้จากการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ของปี 2561 พบว่า ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มี

ค่าเท่ากับ 169,986 บาท/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

(EBITDA จ�านวน 38,078.16 ล้านบาท ปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก ไม่รวมการสญูเสยีของไฟฟ้า จ�านวน 224,007.62  

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) หรือประเมินได้ว่าการสร้าง  

EBITDA จ�านวน 169,986 บาท ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จ�านวน 1 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ซึ่งพิจารณาเฉพาะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

กิจกรรมการด�าเนินงานของ PEA (ไม่รวมภาระสิ่งแวดล้อมของ 

การผลิตไฟฟ้าทีซ่ือ้จาก PEA และ VSPP และไม่รวมการสญูเสยีไฟฟ้า) 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการด�าเนินงานของ PEA ต่อหน่วยไฟฟ้าที่จ�าหน่าย (โดยไม่

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยไฟฟ้าที่สูญเสีย)  

พบว่า มค่ีาเท่ากับ 1,697.99 กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ต่อไฟฟ้าที่จ�าหน่าย 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง

  นอกจากนี้ PEA ยังได้ก�าหนดแผนการด�าเนินโครงการ

เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรตามหลักการของ The Greenhouse Gas 

Protocol (2004) โดยแต่งตั้งคณะท�างานติดตามและรายงาน

ผลการด�าเนินงานตามแผนการสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้หน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข ้องขับเคล่ือนการด�าเนินโครงการสนับสนุนการลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้ด�าเนนิการในปี 2561 จ�านวนทัง้สิน้ 

15 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

 ° การสนับสนุนให้เกดิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(ภายในองค์กร) 

  • แผนงานเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พลงังานไฟฟ้าระบบ

ปรับอากาศ 

  • โครงการจัดซื้อหลอดพลังงาน LED และอุปกรณ์

พร้อมติดตั้งในอาคาร 

	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 =	 มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการ	(Product	or	service	value)	 								

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

  • การจัดประชุมด้วย VDO Conference

 ° การสนบัสนนุให้เกดิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(ภายนอกองค์กร) 

  • โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า 

  • โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  • โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

  • โครงการให้บรกิารทีป่รกึษาด้านการจดัการพลงังาน

ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

  • โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลบึงกาฬ 

  • โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช ้

พลงังานระบบปรบัอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช

  • โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน 

ด้านไฟฟ้าของกรมศุลกากร 

  • การสนับสนุนการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด

เล็กมาก (VSPP) 

  • การรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาประเภท

บ้านอยู่อาศัย (Rooftop) 

  • โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท ่องเท่ียวเชิง 

วัฒนธรรมไทย

  • โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน

 

 ° การลดปริมาณการใช้กระดาษ

   PEA ได ้มี มาตรการ เพิ่ ม ขีดความสามารถของ

กระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านระบบไฟฟ้า (Grid) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูล มุ ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพย์สินและ 

การบริหารโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริการลูกค้า 

(Customer) เพื่อสร้างภาพลักษณ์การบริการท่ีทันสมัย โดย 

การบรูณาการข้อมลูในช่องทางต่าง ๆ  และน�าข้อมูลมาวเิคราะห์เพือ่ให้

บริการลกูค้าเชงิรุก ด้านการด�าเนนิงานขององค์กร (Enterprise) 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหาร ด ้วยการมีระบบ 

การจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ และการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึ รวมถงึเพิม่ 

ความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการท�างาน เน้นการเชื่อมโยง

ของระบบและข้อมูล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource) เป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และน�าไปสู ่การ 

เกดินวัตกรรม และสร้างความตระหนกัรู้ ความรู ้ความเข้าใจ และทกัษะ 

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่พนักงาน และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ของ PEA ที่สนับสนุนการด�าเนินงานทั้งองค์กร โดยมุ ่งเน้น 

การบูรณาการ ความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลเพิ่มเติม 

ความแขง็แกร่งของโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT โดยมุง่เน้นมาตรฐาน

สากล และความมัน่คงปลอดภยัของระบบ ซึง่ยทุธศาสตร์ทัง้ 5 ด้านนี้

นอกจากจะเพิม่ประสิทธภิาพในการท�างาน การบริหารจดัการข้อมลู 

ขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้ว ยังมีบทบาทส�าคัญ 

ในการลดปรมิาณการใช้ทรพัยากรกระดาษขององค์กร โดยในปี 2561 

PEA ได้พัฒนาระบบส�าหรับใช้งานที่ส�าคัญ ได้แก่

 ° ระบบการประชุมแบบไร ้กระดาษ (Paperless 

Meeting System: PLMS) โดยจัดการประชุมด้วย QR Code  

ในการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวผู ้ เข ้าร ่วมการประชุม โดย

สามารถตรวจสอบและสรุปจ�านวนผู ้เข้าร่วมการประชุมแบบ

ตามเวลาจริง (Real Time) และดึงข ้อมูล (Download)  

เอกสารบน Smart Device แทนการใช้กระดาษ โดยสามารถ 

ตรวจสอบ และติดตามรายงานสรุปผลการประชุมแบบออนไลน์ 

รวมถึงดูรายละเอียดการประชุม วาระ และเอกสารก่อนหรือ 

หลังประชุมได้ ซึ่งท�าให้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท�างาน 

และการจัดประชุม

 ° ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) แทน 

การพิมพ์เป็นกระดาษ ซึ่งพนักงานสามารถเข้าดูสลิปเงินเดือนได้

ผ่านระบบ E-mail ขององค์กร

 ° ระบบหนังสือค�้ าประกันรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Letter of Guarantee: e-LG) เป็นระบบงาน

ที่ช่วยปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขปัญหาในกระบวนงาน 

การวางค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าส�าหรบัสัญญาค�า้ประกนัของธนาคาร

พาณิชย์ (Letter of Guarantee: LG) ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลา

การให้บริการ ลดปัญหาเอกสารสูญหาย ช�ารุด ข้อมูลผิดพลาด  

และการปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงสามารถค้นหาเอกสาร 

เพื่อติดตามหนังสือสัญญาค�้าประกันได้อย่างรวดเร็ว

 ° การใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (M-Vara) ใน 

การประชุมคณะกรรมการของ PEA เพื่อลดการใช้กระดาษ 

 ° การสือ่สารกับบคุลากรผ่านระบบ Video Conference 

เพื่อให้เข้าถึงบุคลากรในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวก
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  ทั้ งนี้ เ พ่ือลดการใช ้กระดาษและด�า เ นินงานตาม

บันทึกข ้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(SubPAC) ที่ก�าหนดให้ PEA ลดปริมาณการใช้กระดาษซึ่งเป็น 

การส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมหรือระบบงานสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อมูลสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน  

โดยในป ี  2561 PEA มีปริมาณการใช ้กระดาษทั้ งหมด  

จ�านวน 514.85 ตัน/ปี ซึ่งคิดเป็นปริมาณกระดาษที่มีการใช้ลดลง 

จ�านวน 159.06 ตัน/ปี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 - การประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษา

สิ่งแวดล้อม

  PEA มีแนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานสากล ISO26000 ด้วยตนเอง (ISO 26000  

in Processes Self-Assessment Manual) หรือ คู่มือ ISPA  

ซึ่งได้ก�าหนดหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้ งในส�านักงานใหญ่และส ่วนภูมิภาค น�าไปประเมินและ 

พัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามระบบ 

การประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ (State Enterprise Performance 

Appraisal: SEPA) ในหลักการ ADLI ที่สะท้อนถึงแนวทาง 

(Approach-A) การถ่ายทอดเพื่อน�าไปปฏิบัติ (Deployment-D)  

การเรียนรู้ (Learning-L) และการบูรณาการ (Integration-I)  

ต่อเนื่องกันเป็นวงจรคุณภาพ อันเป็นการยกระดับการด�าเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 ที่อยู่

ในกระบวนการปฏิบัติงานประจ�า (CSR in Process) ของ PEA  

สู ่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม 

ก�าหนดให้จัดท�ามาตรการ และแผนบริหารจัดการ เพื่อลดการใช ้

ไฟฟ้า น�้ามัน กระดาษ และทรัพยากรท่ีส�าคัญอ่ืน ๆ เผยแพร่ 

ให้หน่วยงานต่าง ๆ  น�าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้มอบหมาย

ให้สายงานกจิการสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�า 

กระบวนการดังกล่าว

 การบรหิารจดัการกากของเสีย และของเสียอนัตราย

 PEA ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการกากของเสีย 

และของเสียอันตรายทั้งในส่วนของระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า  

และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลภายในอาคารส�านักงาน 

เนื่องจากกากของเสีย และของเสียอันตรายส่วนใหญ่มาจากระบบ

ส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเกิดกรณีการรั่วไหลของสารพิษ  

หรือมีการก�าจัดที่ไม ่ถูกต้อง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

และความปลอดภัยของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ด�าเนินงาน  

ดังน้ัน PEA จึงได้ก�าหนดวิธีบริหารจัดการกับอุปกรณ์ระบบส่ง 

ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า และกากของเสียที่อยู่ในอาคารส�านักงาน  

ซึ่ ง เป ็นไปตามข ้อก�าหนดในพระราชบัญญัติส ่ ง เสริมและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีแนวทาง 

การด�าเนินงาน ดังนี้ [103-1] 

 - การบริหารจัดการกากของเสีย และของเสียอันตราย

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

  PEA ได ้ก�าหนดให้มีการประเมิน ตรวจสอบและ 

คัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพตามเกณฑ์มาตรฐานข้อก�าหนด 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งออกเป็น

  ° วสัดอุปุกรณ์ทีส่ามารถซ่อมแซมได้ อาท ิมเิตอร์ไฟฟ้า  

และหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะน�ามาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

เพื่อน�ากลับมาใช้งานใหม่ 

  ° วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเศษวัสดุ  

อาทิ แกนเหล็กหม ้อแปลงไฟฟ้า ขดลวดทองแดงภายใน

หม้อแปลงไฟฟ้า เศษสายไฟที่รื้อถอนจากระบบจ�าหน่าย จะ 

ถกูด�าเนนิการจ�าหน่ายให้ผูร้บัซ้ือจากภายนอก หรอืจดัหาหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

  ° วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถแยกส่วน และ/หรือน�าไป 

ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อาทิ บุชชิ่ง (Bushing) แรงสูงและ 

แรงต�่าของหม้อแปลงไฟฟ้า จะถูกน�าไปเป็นอะไหล่ทดแทน และ 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานไม่เกินก�าหนด 

และสภาพทางกายภาพไม่มีการช�ารุด ก็จะถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ได้  

แต่หากมีอายุการใช้งานเกินก�าหนดหรือสภาพทางกายภาพช�ารุด 

ก็จะถูกน�าไปจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน

อื่น ๆ อาทิ ใช้ในไร่สวน ท�าสะพาน รับสายไฟฟ้าแรงต�่า หรือน�าไป 

ใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เช่น น�าไปท�า 

เป็นฝาย และปะการังเทียม เป็นต้น
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  นอกจากนี้  PEA ก�าหนดให้มีแผนการด�าเนินงาน 

ซ่อมบ�ารุงวัสดุอุปกรณ์ประจ�าปี เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของ

อุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น อาทิ การท�าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า  

เช่น ลูกถ้วยไฟฟ้า (Insulator) ส�าหรับพ้ืนที่ริมทะเลหรือพื้นที่

ที่ไอเกลือเข้มข้น และพื้นท่ีท่ีมีฝุ ่นละอองในอากาศหนาแน่น 

และการจัดท�าฐานข้อมูลดัชนีวัดสุขภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น  

อุปกรณ์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ (Recloser) ส�าหรับวางแผน 

การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ก่อนท่ีจะช�ารุด ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณ 

ของเสียอันเนื่องจากอุปกรณ์ที่เสียหายลงได้ อีกทั้งในปี 2561  

PEA ได้ก�าหนดให้มีการน�าน�้ามันหม้อแปลงมาใช้ซ�้า ซึ่งเป็นน�้ามัน

ที่มาจากกระบวนการซ่อมบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ท่ีได้จาก

หม้อแปลงไฟฟ้าทีฉ่นวนน�า้มนัหม้อแปลงเสือ่มสภาพ มค่ีาความเป็น

ฉนวนทางไฟฟ้าลดลง โดยจะน�าน�้ามันหม้อแปลงท่ีเสื่อมสภาพไป

ผ่านกระบวนการกรองด้วยการให้ความร้อน (Heat) และดดูความชืน้ 

ซ�้า ๆ จนกระทั่งค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าของน�้ามันหม้อแปลง 

ได้มาตรฐาน แล้วจึงน�ากลับไปบรรจุในหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป 

ส�าหรบัหม้อแปลงไฟฟ้าทีช่�ารดุซ่ึงฉนวนน�า้มนัหม้อแปลงจะมเีขม่า 

หมดสภาพ ไม่สามารถน�ากลับมาใช้งานได้ใหม่ PEA จะรวบรวม

ส่งให้กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต (กผภ.) เพื่อน�าไปท�าแบบหล่อ 

เสาคอนกรีตในการผลิตเสาไฟฟ้าต่อไป 

 - การบริหารจัดการกากของเสีย และของเสียอันตราย

ในอาคารส�านักงาน

  ในปี 2561 PEA ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศ ตามข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(SubPAC) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมหรือ

ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการลดการใช้กระดาษ 

ในการด�าเนินงานขององค์กร และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้

กระดาษ 2 หน้า ส�าหรับกระดาษท่ีมีการใช้ 2 หน้าแล้วจะถูก 

น�าส่งให้กบัโรงเรยีนสอนคนตาบอดเพือ่ใช้ประโยชน์ต่อเป็นกระดาษ

หน้าที่ 3 ให้ผู้พิการทางสายตา ในส่วนขยะทั่วไป PEA ก�าหนดให้

มีการคัดแยกขยะตามประเภทท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาทิ  

ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยจะมี 

การแยกขยะตดิเช้ือทีเ่กดิจากสถานพยาบาลในอาคารส�านกังานใหญ่

และส�านักงานในส่วนภูมิภาคออกจากขยะทั่วไป เพื่อส่งไปก�าจัด 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมาย

  นอกจากนี้ PEA ก�าหนดให้กองหม้อแปลง มีหน้าที่ 

ในการวเิคราะห์ และวางแผนบรกิาร จดัการ จดัหาและบ�ารงุรกัษา

หม้อแปลงระบบจ�าหน่ายให้เพยีงพอต่อการใช้งาน พร้อมทัง้ทดสอบ

หม้อแปลงระบบจ�าหน่ายและออกใบรับรองผล จัดท�าแนวทาง

การน�าน�้ามันหม้อแปลงเก่าใช้งานแล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็น 

การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ลดการน�าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ 

ควบคุมการปล่อยกากของเสียอันตรายออกสู ่ภายนอกที่อาจ

ท�าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที ่

ของ PEA ดังนี้

  1. หน ่ วยงานที่ ป ฏิบั ติ ง าน เกี่ ย วข ้ อ งกั บน�้ ามั น

หม้อแปลงเพื่อเบิกน�้ามันหม้อแปลงออกจากคลังพัสดุไปใช้

บ�ารุงรักษา ตรวจ เติมหรือถ่ายเปลี่ยนน�้ามัน ต้องด�าเนินการ 

รวบรวมน�้ามันหม้อแปลงเก่า น�ามาส่งคืนหน่วยงานรับคืน เพื่อ

รวบรวมน�าไปผ่านกระบวนการกรองน�้ามันหม้อแปลงเพื่อน�ากลับ

มาใช้ใหม่ต่อไป

  2. การขนส ่งเคล่ือนย ้ายน�้ า มันหม ้อแปลง ต ้อง 

ด�าเนนิการด้วยความระมดัระวงั ไม่ควรให้ถังน�า้มนัเกดิการกระแทก

เป็นรอยบบุ ต้องมกีารยดึโยงให้มัน่คง มกีารตรวจสอบสภาพฝาปิด

และการรั่วซึมก่อนการขนส่ง

  3. การเปิดฝาถังน�้ามันหม้อแปลงและการใช้งาน 

น�้ามันหม้อแปลง ผู ้ปฏิบัติควรปฏิบัติตามคู ่มือแนะน�าด ้าน 

ความปลอดภัย Material Safety Data Sheet ของผลิตภัณฑ์ 

PTT Hivolt Plus

  4. ผู ้ปฏิบัติ งานกับน�้ ามันหม ้อแปลงควรสวมใส ่

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมีที่ท�าจาก  

PVC หรือไนไตรด์ แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้าง และเสื้อผ้า 

ที่ปกป้องแขนขาและร่างกายจากการสัมผัส

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

ความระมัดระวังไม่ให้น�้ามันหม้อแปลงมีการรั่วไหลปนเปื้อนสู่

ดินและแหล่งน�้า ถ้ามีการรั่วไหลต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการ 

ที่ก�าหนดอยู่ใน Material Safety Data Sheet

  6. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับน�้ามันหม้อแปลงเก่า 

ที่ถ่ายออกจากหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ให้รั่วไหล

ปนเปื ้อนสู่พื้นดินและแหล่งน�้า ควรเป็นภาชนะที่แห้งสะอาด  

กรณีที่ผิวภายในภาชนะมีน�้ามันต้องเป็นน�้ามันประเภทเดียวกัน 

วัสดุท่ีใช้ท�าภาชนะต้องเป็น Carbon Steel Stainless Steel  

โพลีเอทิลีน โพลีเอสเตอร์ และเทฟรอน
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  7. ในการน�าน�้ า มันหม ้อแปลงเก ่ากลับมาส ่ง คืน  

การขนส่งต้องบรรจุใส่ถังน�้ามันหม้อแปลงท่ีจัดเตรียมไปหรือ 

ถังน�้ามันใหม่ที่ ใช ้น�้ามันหมดแล้ว ต ้องระมัดระวังเร่ืองของ 

ความสะอาดและการรั่วไหล เนื่องจากน�้ามันหม้อแปลงเก่าใช้งาน

แล้วถือเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องควบคุมตามกฎหมายก�าหนด

  8. หน ่วยงานที่ รับมอบหมายให ้ท�าหน ้าที่ รับคืน

น�้ามันหม้อแปลงเก่าใช้แล้ว ต้องควบคุมจ�านวนถังบรรจุและ 

ปริมาณน�้ามันในถังเป็นลิตร โดยระบุสภาพสีแต่ละถัง ผู้ส่งคืน 

ควรเป็นคนเดยีวกบัผูเ้บกิไปใช้งาน และผูร้บัคนืควรระบชุือ่ต�าแหน่ง

ให้ชัดเจน เพื่อรวบรวมและน�าผ่านกระบวนการกรองน�้ามัน 

เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป

  9. สถานที่จัดเ ก็บรวบรวมน�้ า มันหม ้อแปลงเก ่า 

เพื่อการน�ากลับมาใช้ใหม่ควรเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทได้ดีและ 

แยกห่างจากสารเคมีอื่น ไม่จัดเก็บไว้ใกล้กับเปลวไฟ แสงแดด  

ความร้อนและแหล่งก�าเนิดประกายไฟต่าง ๆ

  10. หน ่วยงานที่ ได ้ รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้ รับคืน  

จัดเก็บน�้ามันหม้อแปลงเก่า เพื่อน�าไปผ่านกระบวนการกรองและ

น�ากลับมาใช้ใหม่ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและ

อุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดโฟมหรือผงเคมีแห้งไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน

  11. เมื่อรวบรวมน�้ามันหม้อแปลงเก ่าได ้ประมาณ 

10 - 20 ถัง หรือประมาณ 2,000 - 4,000 ลิตร หน่วยงานผู้รับคืน 

ควรมีการสุ ่มจัดเก็บตัวอย่างน�้ามันจากทุกถัง ถังละประมาณ  

20 มิลลิลิตร เพื่อน�าตัวอย่างมาตรวจสอบความเข้มข้นของสาร 

PCB ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม Field Test 

kit for PCB screening 

  12. เมื่อรวบรวมน�้ามันหม้อแปลงเก ่าได ้ประมาณ 

25 ถัง หรือประมาณ 5,000 ลิตร หน่วยงานผู ้รับคืนน�้ามัน 

หม้อแปลงเก่า เพื่อน�าไปผ่านกระบวนการกรองน�ากลับมาใช้ใหม่ 

ควรเริ่มด�าเนินการกรองน�้ามันตามแนวทาง 3 แนวทาง ดังนี้

   1) ด�าเนินการกรองน�้ามันหม้อแปลงโดยใช้เครื่อง

กรองน�้ามันหม้อแปลงของ PEA ที่มีอยู่

   2) จ้างผูร้บัจ้างกรองน�า้มนัหม้อแปลงจากภายนอก

   3) แจ้งกองหม้อแปลง (กมป.) ให้เป็นผู้ด�าเนินการ

  13. ก ่อนกรองน�้ า มันหม ้อแปลงต ้องเก็บตัวอย ่าง 

เพื่อทดสอบคุณสมบัติ ดังนี้

   1) ทดสอบค่าความเป็นฉนวน (Breakdown 

Voltage) ตามมาตรฐาน ASTM D1816, IEC156

   2) ทดสอบความช้ืนในน�้ามันหม้อแปลง (Water 

Content)

   3) ท ด ส อ บ ค ว า ม สู ญ เ สี ย ท า ง ฉ น ว น ข อ ง

น�้ามันหม้อแปลง (Dissipation Power Factor) เนื่องจากม ี

การละลายปนเปื้อนของสารต่าง ๆ  ในน�้ามัน เช่น ปริมาณทองแดง 

กรดเปอร์ออกไซด์ 

   หลังการกรองน�้ามันหม้อแปลง ต้องเก็บตัวอย่าง

น�้ามันเพื่อทดสอบคุณสมบัติอีกครั้ง เพื่อหาข้อเปรียบเทียบท�าให้

ค่าที่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน

   1) ทดสอบค่าความเป็นฉนวน (Breakdown 

Voltage) ตามมาตรฐาน ASTM D1816, IEC156 ค่าไม่ควรต�่ากว่า 

30 กิโลโวลต์

   2) ทดสอบความช้ืนในน�้ามันหม้อแปลง (Water 

Content) ค่าไม่ควรเกิน 35 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (PPM)

   3) ทดสอบความสูญเสียทางฉนวนของน�้ามัน 

หม ้อแปลง (Dissipation Power Factor) เนื่องจากม ี

การละลายปนเปื้อนของสารต่าง ๆ  ในน�้ามัน เช่น ปริมาณทองแดง 

กรดเปอร์ออกไซด์ ASTM D924-99e1 ให้ได้ค่าตามมาตรฐาน

  14. น�้ามันหม้อแปลงเก่าที่เสื่อมสภาพมากไม่คุ้มค่ากับ

การกรองน�ากลับมาใช้ใหม่ เป็นของเสียอันตรายที่ต้องควบคุม

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน คัดแยก 

จัดเก็บไว้ต่างหากแยกออกจากน�้ามันปกติ ทั้งนี้หากสามารถน�าไป

แปลงสภาพใช้ประโยชน์อย่างอื่นในอุตสาหกรรมได้ ควรรวบรวม

ไว้จ�าหน่ายให้กับผู้รับซื้อน�้ามันเก่าที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง

อุตสาหกรรม

  จากการด�าเนินการในปี 2561 พบว่า PEA สามารถ

รวบรวมน�้ามันหม้อแปลงเก่าและน�าไปใช้งานใหม่ตามแนวทาง 

ดังกล่าวได้ จ�านวน 34,000 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 170 ของ 

ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
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 การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 PEA ยังให้ความส�าคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

กับชุมชน โดยในปี 2561 ได้มีการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

 - โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงาน

ทดแทน

  โดยการพัฒนาชุมชนต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบ

อาชีพให้แก ่ชุมชน เพิ่มรายได ้ให ้ชุมชน และเป ็นต ้นแบบ 

ด้านการใช้พลงังานทดแทน โดยในปี 2561 PEA ได้ด�าเนินโครงการ

จ�านวน 3 พื้นที่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพึ่งพาตนเองบ้านหนองสะโน 

จ.นครพนม วสิาหกจิชมุชนดอยผาส้ม จ.เชยีงใหม่ และวสิาหกจิชมุชน 

กลุ่มแม่บ้านไผ่สีทอง จ.ชลบุรี

 - โครงการคนพันธุ ์ PEA ฟื ้นฟูทะเลไทย กิจกรรม 

การวางปะการังเทียม 

  PEA มีแนวคิดในการน�าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ช�ารุด 

เสื่อมสภาพ ที่มาจากกระบวนการบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

เช่น ลูกถ้วย เสาไฟฟ้า สเปเซอร์ และซากรถบรรทุก เป็นต้น  

ไปจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการน�า

วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นไปจัดท�าเป็นปะการังเทียม โดยรวมใส ่

กล่องเกเบี้ยน (Gabion) แล้วน�าไปวางตามพิกัดที่ก�าหนดไว้  

บริ เวณพื้ นที่ แหลมตาชี  (ปากอ ่ าวป ั ตตานี )  อ .ยะหริ่ ง  

จ.ปัตตานี ห่างจากชายฝั ่ง 6 ไมล์ทะเล เป้าหมายจ�านวน 

1,050 ตัน ซึ่งจากการวางปะการังเทียมที่มีลักษณะเป็นร่อง  

เป็นช้ันท�าให้เกิดบ้านปลา อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล 

ช่วยให้สัตว์น�้ามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ฟื้นฟูผลผลิตทางการประมง

และระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง ตลอดจนช่วยให้ชาวประมงท้องถิ่น 

มีอาชีพท�ากินมีความเป็นอยู ่ที่ดี มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

เลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 - PEA รักษ์น�้า สร้างฝาย 

  ในกระบวนการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า และ

การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าของ PEA ท�าให ้เกิดวัสดุช�ารุด

หรือเสื่อมสภาพจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตจ�านวนมาก อาทิ  

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง PEA จึงได้น�าวัสดุเหล่านี้มาใช้สร้างเป็น 

ฝายชะลอน�า้ เพือ่กกัเกบ็น�า้ไว้ให้ชมุชนได้ใช้ประโยชน์ในการอปุโภค

และเกษตรกรรม อีกทัง้เป็นการบรรเทาภยัแล้งและป้องกนัน�า้ท่วม

ฉับพลันในพื้นที่ชุมชนใกล้แหล่งน�้า
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• รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติจ�านวน 4 ผลงาน 5 รางวัล 

งาน 46th International Exhibition of Invention Geneva   

ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• รางวัลรางวัล The Asset Treasury, Trade, Supply Chain 

and Risk Management Awards 2018 ประเภท Best Cash 

Management Solution Thailand จัดโดยนิตยสาร The Asset 

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

• รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 38 ประจ�า

ปี 2561 ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

ณ กรมประชาสัมพันธ ์ จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ ์ 

แห่งประเทศไทย

• รางวลัรายงานความยัง่ยนืดเีด่น ประจ�าปี 2561 จากส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน์

• รางวัลชมเชย โครงการกระบวนการพัฒนาผู ้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้าน เพื่อปฏิบัติงานในระบบจ�าหน่าย โดยไม่ดับกระแส

ไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ  ในการประกวดโครงการ

นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจ�าปี 2561  

โดยสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบัน 

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• รางวัลพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center: GECC) ประจ�าปี 2561 ประเภทหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 166 แห่ง จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

• รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 

ประจ�าปี 2561 จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

• โล่ประกาศเกียรติคุณ  กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ

จากการท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2561 (Zero Accident 

Campaign 2018)  ระดับแพลทินั่ม ระดับเงิน และระดับทองแดง 

รวมทัง้หมดจ�านวน 39 รางวัล จดัโดยสมาคมส่งเสรมิความปลอดภยั

อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมการท�างาน

• โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น  

ปี 2561 จ�านวน 7 รางวัล จากส�านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ (สขร.) 

ระดับนานาชาติ

ระดับประเทศ

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561 จัดโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จ�านวน 7 รางวัล

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทผู้น�าองค์กรดีเด่น  

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทการด�าเนินงานเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR)  

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  ประเภทความร่วมมือเพื่อการ

พฒันาดเีด่น ด้านความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร์ ประเภทเชิดชเูกยีรติ 

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดี เด ่น (รางวัลชมเชย) ประเภท 

นวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดี เด ่น (รางวัลชมเชย) ประเภท 

นวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม 

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใสดีเด่น 

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

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

พาณิชย์ 1,595,770 1,667,814 1,699,324

อุตสาหกรรม 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)

ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่จ�าหน่ายได้ 129,673 132,401 134,661.55

 ระบบสายส่งและจ�าหน่าย

 ผู้ใช้ไฟฟ้า

สรุปผลการด�าเนินงานของ PEA
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เพศชาย 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)

เพศชาย 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 หมายถงึ (1) กลุม่ผูบ้รหิาร ได้แก่ รองผูว่้าการฯ, ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ/ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต/ผู้อ�านวยการส�านกัตรวจสอบ

ภายใน/ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย/ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ, ผู้อ�านวยการฝ่าย/ผู้จัดการประจ�าการไฟฟ้าเขต/ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, รองผู้อ�านวยการฝ่าย, ผู้อ�านวยการกอง, ผู้อ�านวยการศูนย์, ผู้อ�านวยการโรงเรียนช่าง กฟภ.,  

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2-3 และต�าแหน่งเทียบเท่า, รอง/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกอง, รอง/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์, 

รอง/ผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงเรยีนช่าง กฟภ., รองผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ชัน้ 1-2, ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขา, 

ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 3, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย, ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก  

(2) กลุ่มเชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12-13, นักวิชาการระดับ 9-11, ผู้ช�านาญการระดับ 9, ผู้ช�านาญการระดับ 8, 

นกัวชิาการระดบั 7-8, พนกังานวชิาชพีระดบั 7 และ (3) กลุม่พนกังานปฏบิตักิาร ได้แก่ นกัวชิาการ/พนกังานวชิาชพีระดบั 

4-6, พนักงานวิชาชีพระดับ 2-3

  ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน ผู้ซึ่งตกลงท�างานให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ซึ่งจ้างตามแผนอัตราก�าลัง  

รวมถึงจ้างประจ�าส�านักผู้ว่าการ, ส�านักรองผู้ว่าการ และส�านักผู้ช่วยผู้ว่าการ เช่น พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เป็นต้น 
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 ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 จ�านวนบุคลากรจ�าแนกตามพื้นที่ [102-8]

 การจัดการข้อร้องเรียน [103-2]

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

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

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

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

ภาคใต้ 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�านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด 1,966 3,689 4,246

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

สัดส่วนร้อยละของจ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 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)

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

(2) การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

 ต้นทุนการด�าเนินงาน (Operating costs) 403,130.90 408,119.81 451,684.60

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

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

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

 การลงทุนในชุมชน (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 :  สดัส่วนร้อยละทีแ่สดงในตารางเป็นสดัส่วนทีค่�านวณเทยีบกบัจ�านวนของพนกังานทัง้หมดในแต่ละปี (จ�านวนพนกังานทัง้หมด

ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีจ�านวน 30,108 คน 29,835 คนและ 29,659 คน ตามล�าดับ)

 จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ จ�าแนกสาเหตุการออกจากองค์กรของพนักงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ภาคใต้ 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)

เกษียณก่อนอายุครบ 60 ปี 216

เกษียณอายุครบ 60 ปี 1,096

ถึงแก่กรรม 79

ปลดออกจากงาน 6

ลาออกจากงาน 63

ไล่ออกจากงาน 4

ให้ออกจากงาน 1

ยกเลิกการจ้าง 1

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

หมายเหตุ : (1)  อัตรากลับมาท�างาน (Return to Work Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากส้ินสุดระยะการลากิจ 

เพื่อเลี้ยงดูบุตร/จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร) x100

 (2)  การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ 

เพือ่เลีย้งดูบตุรและยงัท�างานต่อหลงัจากนัน้ไป 12 เดอืน/จ�านวนพนกังานทีก่ลับมาท�างานหลงัจากสิน้สุดระยะการลากจิ 

เพื่อเลี้ยงดูบุตรในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

 จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี [404-1]

  จ�านวนพนักงาน (คน)

 กรณีของการลา 2559 2560 2561

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

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

จ�านวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิ์เพื่อเลี้ยงดูบุตร 268 155 355 194 394 202

จ�านวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ 268 155 355 190 373 166

เพื่อเลี้ยงดูบุตร

จ�านวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ 208 135 268 155 355 190

เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน

อัตราการกลับมาท�างาน (Return to Work Rate)(1)  100 100 100 98 95 82

ที่กลับมาท�างานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

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

ที่กลับมาท�างานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

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

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

เพศชาย 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)

เพศชาย n/a 18,048 35,312

เพศหญิง n/a 4,782 10,637

จ�านวนการฝึกอบรมจ�าแนกตามกลุ่มพนักงาน (คน/ปี)

กลุ่มบริหาร n/a 4,835 2,142

กลุ่มเชี่ยวชาญ n/a 3,163 7,143

กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ n/a 14,832 38,742

 ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ PEA

• Executive Educations Program 

• Smart Manager

• หลักสูตรเตรียมผู้จัดการ

•  English Camp for ASEAN Economic 

Community (AEC)

• ภาษาเมียนมาร์/จีน

•  โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 

(Logistics & Supply chain)

•  การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความ

ยั่งยืนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• เทคนิคการเจรจาต่อรอง

• วิศวกรรมไฟฟ้า

• วางแผนระบบไฟฟ้า

•  Unmanned Substation 

Management

•  Cyber Security for SCADA 

System and Network

•  การปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูง  

22-33 kV โดยวิธีไม่ดับไฟ

•  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ 

หัวหน้างานส�าหรับการปฏิบัติงาน

ฮอทไลน์

หลักสูตรด้านพัฒนาผู้บริหาร

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรด้านการจัดการ

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรด้านวิศวกรรม

หลักสูตรนอกแผนตามนโยบายและ

ความจ�าเป็นเร่งด่วน
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 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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

หมายเหตุ : -  บาดเจบ็ หมายถงึ การเกิดความเสยีหายต่อโครงสร้างของร่างกาย อันมสีาเหตจุากแรงหรอืปัจจยัภายนอกทัง้ทางกายภาพ

หรือเคมี เป็นได้ทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา แต่ไม่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพ

 -  ทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ 

จนไม่สามารถท�างานได้

หมายเหตุ :  ค่าตวัเลขทีไ่ด้จากการค�านวณอ้างองิตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: 

ILO) : ILO-OSH 2001 โดย “วัน” หมายถึง วันปฏิทิน (Calendar days) และการค�านวณวันสูญเสีย (Lost days)  

ถูกนับเริ่มต้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

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

การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries)

• บาดเจ็บ ส�านักงานใหญ่ - -

  ภาคเหนือ 2 244

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 116

  ภาคกลาง 9 933

  ภาคใต้ 2 163

• ทุพพลภาพ ส�านักงานใหญ่ - -

  ภาคเหนือ - -

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - -

  ภาคกลาง - -

  ภาคใต้ - -

กรณีเสียชีวิต (Fatalities)

• การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน  ส�านักงานใหญ่ - -

  ภาคเหนือ - -

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - -

  ภาคกลาง 1 6,000

  ภาคใต้ 2 12,000

   จ�าแนกตามพื้นที่ 

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

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

หมายเหตุ : -  บาดเจบ็ หมายถงึ การเกดิความเสยีหายต่อโครงสร้างของร่างกาย อนัมสีาเหตจุากแรงหรอืปัจจยัภายนอกทัง้ทางกายภาพ

หรือเคมี เป็นได้ทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา แต่ไม่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพ

 -  ทุพพลภาพ หมายถึงการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ  

จนไม่สามารถท�างานได้

หมายเหตุ :  ค่าตวัเลขทีไ่ด้จากการค�านวณอ้างองิตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: 

ILO) : ILO-OSH 2001 โดย “วัน” หมายถึง วันปฏิทิน (Calendar days) และการค�านวณวันสูญเสีย (Lost days)  

ถูกนับเริ่มต้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

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

การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries)

• บาดเจ็บ ส�านักงานใหญ่ - -

  ภาคเหนือ 2 192

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 25

  ภาคกลาง 6 3,056

  ภาคใต้ 3 303

• ทุพพลภาพ ส�านักงานใหญ่ - -

  ภาคเหนือ - -

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - -

  ภาคกลาง - -

  ภาคใต้ - -

กรณีเสียชีวิต (Fatalities)

• การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน  ส�านักงานใหญ่ - -

  ภาคเหนือ - -

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - -

  ภาคกลาง - -

  ภาคใต้ 1 6,000

   จ�าแนกตามพื้นที่ 

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

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) จ�านวนคนต่อชั่วโมงการ 0.00 0.18 0.00 0.00 0.25 0.10
 ท�างาน 200,000 ชั่วโมง 
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 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงภายในองค์กร [302-1]

 ในปี 2561 PEA มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม จ�านวน 119,246,722 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (429,288.20 จิกะจูลต่อปี) และน�้ามัน 

เชือ้เพลิง จ�านวน 20,442,645 ลติร (744.521.13 จกิะจลูต่อปี) ซึง่คดิเป็นอตัราการบรโิภคพลงังานภายในองค์กรรวม จ�านวน 1,173,809.33  

จิกะจูลต่อปี

หมายเหตุ : -  พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.00360 จิกะจูล และน�้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 0.03642 
จิกะจูล ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (Department of Alternative 
Energy Development and Efficiency Ministry of Energy)

             -  ปริมาณน�า้มนัเชือ้เพลงิทีแ่สดงในตารางเป็นผลรวมของน�า้มนัเชือ้เพลงิชนดิเบนซนิและดเีซลรวมกนั ยงัไม่มกีารเกบ็ข้อมลู
แยกชนิด แต่มีสัดส่วนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลมากกว่าชนิดเบนซินอย่างมีนัยส�าคัญจึงใช้ตัวแปลงค่าของน�้ามัน

ดีเซลเป็นตัวแทนในการค�านวณหาค่าพลังงานที่ใช้ 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ส�านักงานใหญ่ เป้าหมาย - 12,756,314 13,199,219 

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

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

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

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

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

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

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

ภาคใต้ เป้าหมาย - 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�านักงานใหญ่ เป้าหมาย - 1,235,541 1,255,077 

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

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

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

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

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

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

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

ภาคใต้ เป้าหมาย - 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 :  ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี) = จ�านวนหลอด LED ที่ติดตั้ง X ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด 

ได้ต่อหลอด (กิโลวัตต์) X จ�านวน ชั่วโมงการใช้งาน 8 ชั่วโมง X จ�านวนวันใช้งาน 250 วันต่อปี 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ PEA

 จ�าแนกตามรายกิจกรรม

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

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

อาคารบริการส�านักงานเขต 12 เขต  - 3,864,000 3,864,000 3,864,000 3,864,000 3,864,000

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

อาคารภายในส�านักงานเขต 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]    

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

กิจกรรมการใช้ยานพาหนะที่ PEA รับผิดชอบในการเติมน�้ามัน tCO
2
e/ปี 51,937.45

(Mobile Fuel Combustion Source)

การรั่วซึมก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF
6
) tCO

2
e/ปี 23,388.48

การรั่วซึมก๊าซ HFCs และ PFCs   tCO
2
e/ปี 84.27

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

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

การใช้ไฟฟ้าของ PEA tCO
2
e/ปี 68,917.00

พลังงานสูญเสียในระบบสายส่งและจ�าหน่ายของ PEA tCO
2
e/ปี 4,382,393.12

รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในกิจกรรม 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�าหนดให้ปี 2560 เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็นปีที่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของ PEA  
โดยมีปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาในปีฐานจากกจิกรรมรปูแบบที ่1 (Scope 1) จ�านวน 98,586.42 tCO

2
e/ปี  

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

 -  ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Worming Potential: GWP) ค�านวณที่กรอบเวลา 100 ปี  
อ้างอิงตาม IPCC Forth Assessment Report-Climate Change 2007

 - ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แสดงไว้ ไม่นับรวมบริษัทในเครือของ PEA

 จ�าแนกตามเขตพื้นที่ [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

 เขตพื้นที่ หน่วย ผลรวมรายปี

ภาคเหนือ  

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

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

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส�านักงาน PEA เขต 1 จังหวัดอุดรธานี tCO
2
e/ปี 322,782.75

ส�านักงาน PEA เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี tCO
2
e/ปี 288,715.48

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

หมายเหตุ : -  ก�าหนดให้ปี 2560 เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็นปีที่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของ PEA  
โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ทั้งหมดของปีฐาน จ�านวน 5,164,417.52 tCO

2
e/ปี

 -  ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Worming Potential: GWP) ค�านวณที่กรอบเวลา 100 ปี  
อ้างอิงตาม IPCC Forth Assessment Report-Climate Change 2007

 - ค่าปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แสดงไว้ ไม่นับรวมบริษัทในเครือของ PEA

 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย PEA ก�าหนดให้กองควบคุมระบบผลิต (กคบ.) มีหน้าที่ในการวางแผนการผลิต 

และการปฏิบัติงานเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ศกึษาเทคโนโลยสีมยัใหม่และความรูท้างวชิาการเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมเพือ่พฒันาระบบผลติไฟฟ้าและกระบวนการ 

บริหารจัดการการปฏิบัติงานและนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานน�้า 52,541,226 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

พลังงานแสงอาทิตย์ 450 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และพลังงานลม รวมทั้งส้ิน 63,825,810 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ที่ลดได้เท่ากับ 29,759.35 tCO
2
e/ปี

ภาคกลาง  

ส�านักงาน PEA เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา tCO
2
e/ปี 565,517.28

ส�านักงาน PEA เขต 2 จังหวัดชลบุรี tCO
2
e/ปี 635,967.40

ส�านักงาน PEA เขต 3 จังหวัดนครปฐม tCO
2
e/ปี 510,434.23

ภาคใต้  

ส�านักงาน PEA เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี tCO
2
e/ปี 329,507.23

ส�านักงาน PEA เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช tCO
2
e/ปี 441,983.69

ส�านักงาน PEA เขต 3 จังหวัดยะลา tCO
2
e/ปี 245,255.79

ส�านักงานใหญ่ PEA tCO
2
e/ปี 11,431.41

 รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด tCO
2
e/ปี 4,559,235.84

 เขตพื้นที่ หน่วย ผลรวมรายปี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน tCO
2
e/ปี 29,759.35

การใช้น�้ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล tCO
2
e/ปี 3,404.84

โครงการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก tCO
2
e/ปี 10,180,051.36

 รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ลดได้ tCO
2
e/ปี 10,213,215.55

 ประเภทกิจกรรม หน่วย ผลรวม ปี 2561
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หมายเหตุ :  วิธีการก�าจัดอื่น ๆ หมายถึง การส่งกากของเสียไปยังหน่วยงานภายนอก โดยการจ�าหน่าย หรือจัดหาผู้รับเพื่อน�าไปก�าจัด

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 ในปี 2561 PEA มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคน จ�านวน 3362.59 หน่วย/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.40 และการใช้น�้ามัน

เชื้อเพลิงต่อคน จ�านวน 575.33 ลิตร/คน/ปี ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.49 เนื่องจาก PEA มีการจัดประชุมภายในองค์กรด้วยระบบ 

Video Conference เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของผู้บริหารและพนักงาน

 การใช้น�้ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ซึ่งได้จากการใช้น�้ามันดีเซลทั้งหมด 20,618,395.95 ลิตร/ปี ตามราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องก�าหนดลักษณะและคุณภาพของน�้ามันดีเซล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 ให้มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 

ปริมาณร้อยละไม่ต�่ากว่า 6.6 และไม่สูงกว่า 7 ดังนั้นเมื่อคิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากส่วนผสมไบโอดีเซลมีค่าเท่ากับ 3,404.84 

tCO
2
e/ปี

 โครงการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ PEA สนับสนุนให้เกิดการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท้ังท่ีสนับสนุนภายในองค์กร (ลดได้รวมทั้งส้ินเท่ากับ 1,113.59 tCO
2
e/ปี) และจากทั้งภายนอกองค์กร 

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

 ปริมาณของกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและอาคารส�านักงาน [306-2]

การใช้ซ�้า -  -  -

การน�ากลับมาใช้ใหม่ 3,686 เครื่อง 34,000 ลิตร -

การฝังกลบ -  -  -

อื่น ๆ  39,810 กิโลกรัม -  1,325 กิโลกรัม

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

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อคน (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�านวนบุคลากร PEA ปี 2560 จ�านวน 35,661 คน และ ปี 2561 จ�านวน 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

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ตามแผนงานและ 
คาดว่าแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงานและ
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงานก่อน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงานก่อน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

-  PEA ส�านักงานใหญ่  
ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงานก่อน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

-  ส�านักงานเขต  
อยู่ระหว่างด�าเนิน
การตามแผนงาน
และคาดว่าแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก�าหนด

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ตามแผนงานและ 
คาดว่าแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ตามแผนงานและ 
คาดว่าแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงานและ
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ตรวจวัดและพิสูจน์ 
ผลการประหยัด
พลังงาน 
(Measurement & 
Verification)

Chiller

Solar Rooftop

อาคารเขียว 
(Green Building)

CSR

การให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย

1.  ระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานใน
อาคาร

2.  โครงการบริหารจัดการการใช้ 
พลังงานไฟฟ้าส�าหรับสถานีไฟฟ้า
แบบไม่มีช่างไฟฟ้าประจ�าสถานี 
(Unmanned Substation)

3.  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller)  
ในส�านักงาน กฟภ. และอาคาร SCADA

4.  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller)  
ของ PEA ส�านักงานใหญ่

5.  โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 
PEA (Solar Rooftop)

6.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 
อาคาร 2 และทางเชื่อมอาคาร PEA 
ส�านักงานใหญ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
LEED ระดับ GOLD

7.  โครงการ PEA LED  
เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

8.  โครงการน�าร่องสถานีอัดประจุยานยนต์
ไฟฟ้าและระบบการบริหารจัดการ 
โครงข่ายเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ของ PEA (เส้นทางสุวรรณภูมิ-พัทยา)
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 แผนงาน ประเภท รายชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลการด�าเนินการ
 DSM ของโครงการ  ด�าเนินการ 

ลูกค้าของ PEA

ไฟถนนและ
ไฟสาธารณะ

ผู้ใช้ไฟรายย่อย
(ที่อยู่อาศัยและ
ธุรกิจขนาดเล็ก)

ผู้ใช้ไฟรายใหญ ่
(โรงงานอุตสาหกรรม)

หน่วยงานภาครัฐ

การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์

9.  โครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านการ
จัดการพลังงานส�าหรับภาคอาคารธุรกิจ

10.  โครงการน�าร่องการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานในภาคครัวเรือน

11.  โครงการให้บริการที่ปรึกษา 
ด้านการจัดการ พลังงานส�าหรับ 
ภาคอุตสาหกรรม

12.  โครงการบริหารจัดการเพื่อ 
การประหยัดพลังงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ

13.  ระบบประหยัดพลังงานไฟถนนแบบ
บูรณาการประสิทธิภาพสูง

2560-2563

2560-2562

2560-2563

2560-2563

 
 

 

  

   

   

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 

เวลาที่ก�าหนด
ว่าแล้วเสร็จตามระยะ 
ตามแผนงานและคาด 
อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

เวลาที่ก�าหนด
แล้วเสร็จตามระยะ 
และคาดว่าด�าเนินการ 
UN Environment 
มีการรับทุนจาก    

ก�าหนด
ตามระยะเวลาที่ 
ด�าเนินการแล้วเสร็จ 
(มหาชน) และคาดว่า 
กบั บรษิ ทั ปตท. จา� กดั
ข้อตกลงความร่วมมือ 
มีการลงนามในบันทึก 

2560-2561

   แม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัย 

  วลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัย

  ส่วนภูมิภาค
- การประปา

  รามค�าแหง
- มหาวิทยาลัย
ร่วมโครงการ ได้แก่
โดยมีหน่วยงานที่เข้า 
ระยะเวลาที่ก�าหนด 
คาดว่าแล้วเสร็จตาม 
ตามแผนงานและและ 
อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

กระทรวงการคลัง
ของกรมบัญชีกลาง 
จัดจ้างภาครัฐ 
กระบวนการจัดซ้ือ 
การเปล่ียนแปลง 
ที่ ก�าหนด เนื่องจาก 
ล่ าช้ากว่าระยะเวลา
ตามแผนงานและ
อยู่ระหว่างด�าเนินก าร
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 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า [EU10]

 การพยากรณ์จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ : การพยากรณ์จ�านวนผูใ้ช้ไฟฟ้าทัง้หมด ไม่รวมประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้าแบบไม่คดิมลูค่า อาท ิไฟแสงสว่างถนน ไฟสาธารณะ เป็นต้น

 ปี 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 17,787,213 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

กิจการขนาดใหญ่ 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

กิจการขนาดใหญ่ 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]

ส่วนที่ซื้อจาก EGAT

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 132,387 136,822 142,027 147,370 152,846

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) n/a 20,651 21,426 22,217 23,025

ส่วนที่ซื้อจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 112 112 112 112 112

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) n/a 7 7 7 7

ส่วนที่ PEA ผลิต

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 105 105 105 105 105

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) n/a 7 7 7 7

ส่วนที่ซื้อจาก VSPP

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 10,096 10,755 10,755 10,755 10,755

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) n/a 1,963 1,963 1,963 1,963

 รวม

พลังงานไฟฟ้า (จิกะวัตต์-ชั่วโมง) 142,700 147,794 152,999 158,342 163,818

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2.27 3.86 3.52 3.49 3.46

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) 20,677 21,434 22,209 23,000 23,808

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2.24 10.06 3.62 3.56 3.51

 ข้อมูล ค่าจริง ค่าพยากรณ์

  2561 2562 2563 2564 2565
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 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างปี 2559-2561 [EU12]

หมายเหตุ : -  การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าทางเทคนิค (Technical Loss) ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลัก ดังนี้ สายป้อนแรงดันสูง หม้อแปลง
จ�าหน่าย สายป้อนแรงดันต�่า และจุดต่อของอุปกรณ์

 -  การสญูเสยีพลงังานไฟฟ้าทีไ่ม่ใช่ทางเทคนคิ (Non-Technical Loss) พิจารณาจากการน�าหน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่ายรวม 
หักด้วยก�าลังไฟฟ้าสูญเสียทางเทคนิค โดยมักมีสาเหตุจากความคลาดเคล่ือนของอุปกรณ์วัดปริมาณไฟฟ้า การติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าไม่ครบถ้วน ตลอดจนการจดหน่วยไฟฟ้าหรือการเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน และการลักลอบใช้ไฟฟ้า

 -  อตัราการสญูเสยี (Loss) คอื พลงังานไฟฟ้าทีสู่ญเสียในการส่งและจ่ายไฟฟ้า โดยเท่ากบัพลังงานส่วนต่างระหว่างพลังงานสทุธิ 
ที่ระบบส่งไฟฟ้ารับจากผู้ผลิตไฟฟ้า (Power Producers) กับพลังงานไฟฟ้าที่ระบบส่งไฟฟ้าจ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า (Load)

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เป้าหมายการสูญเสียรวม (Total Target Loss) 5.36 5.40 5.18

การสูญเสียรวม (Total Loss) 5.40 5.12 5.36

 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า สัดส่วนร้อยละของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจ�าหน่าย

  2559 2560 2561

มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (IMP) 199 199  202

จัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 199 199  202

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมแผน IMP/BCP ในกรณีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย/วินาศกรรม 180
และสารเคมีรั่วไหล

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมแผน IMP/BCP ในกรณีเหตุการณ์จลาจลปิดล้อมส�านักงาน โรคระบาด  120
ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการได้ และไฟไหม้อาคารส�านักงาน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 45

ระยะเวลาที่ข้อมูลสูญหาย (Recovery Point Objective: RPO) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 : * ข้อมลูจากส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน ส�านกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง สถานะ ธนัวาคม 2560 

 ** ข้อมลูจากส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน ส�านกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง สถานะ ธนัวาคม 2561

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

หมายเหตุ : * SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) (ครั้ง/ราย/ปี) คือ ค่าดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย
 ** SAIDI (System Average Interruption Duration Index) (นาที/ราย/ปี) คือ ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย

 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

- ปักเสาพาดสาย 21,400,658 21,772,856

- ใช้ไฟระบบโซล่าเซลล์ 62,244 59,925

- อื่น ๆ (ไฟจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น พื้นที่ทหาร 1,493 1,976 
 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรมอนุรักษ์พลังงาน กรมชลประทาน 
 ไฟฟ้าเอกชนขอยกเลิกโครงการเนื่องจากราษฎรย้ายถิ่นฐาน) 

จ�านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 48,968 50,296

- อยู่ในพื้นที่ปกติและอยู่ระหว่างรอจัดเข้าโครงการ 22,296 23,559

- อยู่ในพื้นที่หวงห้าม แต่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าด�าเนินการ 771 436
 ขยายเขตแล้ว 

- อยู่ในพื้นที่หวงห้าม ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 25,453 25,794
 เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน พื้นที่ปกครอง ราชการทหาร ฯลฯ 

- ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ PEA 448 507

ทั่วประเทศ  5.17 4.50 3.81 153.13 118.70 89.82

12 เมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลพบุรี 1.568 1.232 1.174 21.182 16.528 14.853
ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา รังสิต 
เมืองพัทยา สมุทรสาคร หัวหิน ภูเก็ต 
และหาดใหญ่ 

 
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

102-10		Significant	changes	to	the	

organization and its supply  

chain

102-11  Precautionary principle or 

approach

102-12 External initiatives

102-13 Membership of associations

102-14  Statement from senior  

decision-maker

102-15  Key impacts, risks, and 

opportunities

102-16  Values, principles, standards, 

and norms of behavior

102-18 Governance structure

102-19 Delegating authority

102-26  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, 31, 41

8

42

42

GRI 102:

General 

Disclosures 2016

SDG 8

SDG 16

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

“For the SDG Mapping Service, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are 

appropriately mapped against the SDGs”
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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)

SDG 8

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

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

EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4
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EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

SDG 7, SDG 8,

SDG 12, 

SDG 13

SDG 3,

SDG 12, 

SDG 13,

SDG 14,

SDG 15,

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

Improving 

the data 

collection 

process. 

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

129-130

SDG 2, SDG 5,

SDG 7, SDG 8,

SDG 9

SDG 7, SDG 8,

SDG 12, 

SDG 13
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EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

SDG 3,

SDG 12, 

SDG 13,

SDG 14,

SDG 15,

SDG 13,

SDG 14,

SDG 15,

 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

305-5  Reduction of 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.

Gases 

included 

in the 

calculation; 

whether CO
2
, 

CH
4
, N

2
O, 

HFCs, PFCs, 

SF
6
, NF

3
, or 

all.

Information 

unavailable

Information 

unavailable

Improving 

the data 

collection 

process. 

The complete 

disclosure of 

information 

will report 

on the next 

reporting 

period.

Improving 

the data 

collection 

process. 

The complete 

disclosure of 

information 

will report 

on the next 

reporting 

period.

129-130

131
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EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

SDG 3, SDG 6,

SDG 12,

SDG 16

 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)

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

Improving 

the data 

collection 

process.

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

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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EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

SDG 5, SDG 8

SDG 5, SDG 8

SDG 8

SDG 8

 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	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

SDG 3, SDG 8

SDG 3, SDG 8403-2  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

Improving 

the data 

collection 

process.

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



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 147

SDG 4, SDG 5, 

SDG 8

SDG 8

SDG 5, SDG 8

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.

information

unavailable

Improving 

the data 

collection 

process.

The 

complete 

disclosure of 

information 

will report 

on the next 

reporting 

period.

 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	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	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/

เกี่ยวกับเรา/ 

การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

45-46, 90-91, 97
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SDG 5, SDG 8,

SDG 16

EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	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)

SDG 16

SDG 7

EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

GRI 103:

Management 

Approach 2016

Electric Utilities

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

Electric Utilities

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

54

66-67, 135-137

20

46-47, 64-66,

90-91, 122

46-47, 64-66,

90-91

64, 133

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

SDG 7, SDG 8,

SDG 12,

SDG 13,  

SDG 14

EU	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	GRI	ฉบับ	G4

Research and Development

GRI 103:

Management 

Approach 2016

Electric Utilities

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

Electric Utilities

 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

20

46-47, 68, 

90-91, 122

46-47, 68, 

90-91

68, 138
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SDG 1, 

SDG 7

SDG 1, 

SDG 7

GRI 103:

Management 

Approach 2016

Electric Utilities

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

Electric Utilities

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	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	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, 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	-	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะรายสาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้า	ตามกรอบการรายงาน	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








