่ เสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
สง
ทศวรรษที่ 3 : 2524 - 2533
ไฟฟ้ ามีบทบาทอันสาคัญยิง่ ต่อความเจริญก ้าวหน ้า ในทุกๆด ้านของประเทศ
เนือ
่ งจากไฟฟ้ า เป็ นส่วนหนึง่ ในโครงสร ้างพืน
้ ฐานที่ ใช ้ในการดาเนินกิจกรรม
ทุกประเภท สร ้างผลผลิต ช่วยส่งเสริมให ้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างต่อเนือ
่ ง ดังนัน
้ อัตราการใช ้ไฟฟ้ าของประเทศ มีความสัมพันธ์โดยตรง กับ
ปริมาณการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิิรายได ้ประชาชาติ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการในการใช ้ไฟฟ้ าทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ มาก การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภ
ิ าค ได ้มีการดาเนินการเสริมระบบจาหน่าย ไฟฟ้ า เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถ
ของระบบไฟฟ้ าให ้มีความพร ้อม สาหรับรองรับการขยายตัว ของการใช ้ไฟฟ้ าที่
เพิม
่ ขึน
้ อย่าง รวดเร็วได ้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยก่อสร ้างเพิม
่ วงจร
ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารใช ้ไฟฟ้ าหนาแน่น และเปลีย
่ น ระบบแรงดัน
11 กิโลโวลต์ เป็ น 22 กิโลโวลต์ทัง้ หมด ขณะ เดียวกัน เพือ
่ ลดต ้นทุนการผลิต
่ มโยงโรง
ของโรงจักรไฟฟ้ าดีเซลซึง่ ต ้องเผชิญปั ญหาราคาน้ ามันแพงขึน
้ จึงเชือ
จักรของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคทัง้ หมด เข ้ารับไฟฟ้ า
จากสถานียอ
่ ยของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทน ส่วนที
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ได ้ดาเนินการก่อสร ้าง
่ มโยงระบบจาหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ ด ้วยสายเคเบิลใต ้น้ า จากสถานี
เชือ
ไฟฟ้ าย่อยขนอม ของ กฟผ. ไปยังตัวเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
ใช ้เงินลงทุน 247 ล ้านบาทซึง่ นับเป็ นการวางสายเคเบิล
้ ใต ้น้ าครัง้ แรกในประเทศ
ไทย ทาให ้ลดภาระขาดทุน ของการไฟฟ้ า ส่วนภูมภ
ิ าค ลงได ้มาก และทาให ้มี
พลังงานสารองเพียงพอ รองรับความเจริญจากธุรกิจการท่องเทีย
่ วได ้อีกด ้วย
นอกจากนี้ การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค เริม
่ พัฒนานาทรัพยากรพลังงานตามธรรมชาติ
ในประเทศมาใช ้ เช่นพลังงานน้ า และแสงอาทิตย์ เป็ นต ้น มาผลิต พลังงาน
ไฟฟ้ า จ่ายให ้กับหมูบ
่ ้านใกล ้เคียงบริเวณโรงจักร และส่งเข ้าระบบจาหน่าย ของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค เป็ นการส่งเสริมให ้เกิดความมัน
่ คง ของระบบมากขึน
้ และ
ช่วยยกระดับแรงดันปลายทางในระบบให ้สูงขึน
้ รวมทัง้ เป็ นการลดหน่วยสูญเสีย
้ เพลิงลง โรงจักรพลังน้ าหลายแห่ง ได ้ก่อสร ้างแล ้วเสร็จ
และ ลดการใช ้เชือ
ในช่วงนี้ เช่น
- โรงจักรพลังงานน้ า แม่เตียน (อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่)
- โรงจักรพลังน้ าแม่ใจ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
- โรงจักรพลังน้ าแม่ยะ (อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
- โรงจักรพลังน้ าขุนแปะ(บ ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
่ งสอน)
- โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กแม่ปาย (อ.ปาย จ.แม่ฮอ
- โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กแม่เทย (อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่)

สาหรับพลังแสงอาทิตย์ ได ้ก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น ทีจ
่ ังหวัดตาก
นครสวรรค์ และนครราชสีมา
การพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ตลอดระยะเวลา ทีผ
่ า่ นมา มุง่ ทีก
่ าร
ก่อสร ้างระบบจาหน่าย หรือรับพลังไฟฟ้ าในระดับแรงดัน 22 และ 33 กิโลโวลต์ จากสถานียอ
่ ยไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตฯเป็ นหลัก หากยังไม่เพียงพอต่อความต ้องการทีเพิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็ว ทาให ้ส่วนภูมภ
ิ าคต ้อง
จ่ายไฟ ให ้ท ้องทีต
่ า่ งๆ เป็ นระยะทางไกลมาก เกินมาตราฐานทางเทคนิค ก่อให ้เกิดปั ญหา
ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้ าในบางพืน
้ ทีท
่ ัง้ ด ้าน แรงดันไฟฟ้ าตกปลายสายจาหน่ายมาก หน่วย
พลังงานสูญเสีย ในระบบสูง กระทบต่อความมัน
่ คงในการจ่ายไฟฟ้ า เกิดไฟฟ้ าขัดข ้อง และไฟฟ้ า
กระพริบได ้ง่าย ดังนัน
้ ตัง้ แต่ปี 2530 เป็ นต ้นมา การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค จึงขอรับกาลังไฟฟ้ า ในระดับ
แรงดันสูง 115 กิโลโวลต์ จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ เพิม
่ อีกระบบหนึง่ สาหรับพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารใช ้ไฟฟ้ า
สูง และหนาแน่นควบคูก
่ บ
ั การปรับปรุง เพิม
่ กาลังการจ่ายไฟฟ้ า และประสิทธิภาพของระบบ
จาหน่าย ให ้สามารถรองรับ การใช ้งานไฟฟ้ าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ โดยเฉพาะในเขต จังหวัดภาคกลาง รอบ
กรุงเทพมหานคร พืน
้ ทีช
่ ายฝั่ งทะเลตะวันออก
ขณะเดียวกัน ก็มก
ี ารศึกษาเพือ
่ พัฒนานาระบบ เทคโนโลยี อุปกรณ์เครือ
่ งมือ เครือ
่ งใช ้ทีท
่ ันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูง มาใช ้เพือ
่ ให ้บริการ ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค มีประสิทธิภาพสูงยิง่ ขึน
้ ทัง้
สนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ โดยส่วนรวม การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคได ้
จัดทาแผนงาน โครงการปกติและโครงการเร่งด่วน
1. แผนงานเสริมขีดความสามารถระบบไฟฟ้า
ก่อสร ้างสายจาหน่าย และสถานีไฟฟ้ าย่อยเพิม
่ เติม และปรับปรุงระบบจาหน่ายในพืน
้ ทีท
่ ี่ มีการใช ้
ไฟฟ้ าสูง และมีแนวโน ้มความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าเพิม
่ อีกมาก ทาให ้สามารถบริการพลังงานไฟฟ้ า แก่
ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมได ้อย่างเพียงพอ และทันต่อความต ้องการ มีประสิทธิภาพ และ
ความมัน
่ คงมากยิง่ ขึน
้
2. แผนงานพ ัฒนาระบบไฟฟ้า
นาระบบเทคนิควิศวกรรม อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือเครือ
่ งใช ้ทีท
่ ันสมัย และเหมาะสม มาใช ้ในการจ่าย
กระแส ไฟฟ้ า การควบคุมสัง่ การจ่ายไฟ การปฏิบต
ั ก
ิ าร และ บารุงรักษาระบบไฟฟ้ า เพือ
่ ให ้การ
่ ถือได ้สูงสุด โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม
บริการพลังงานไฟฟ้ า มีประสิทธิภาพมัน
่ คง และเชือ
ก่อสร ้างระบบสายส่ง115 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้ าย่อยในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดภาคกลาง โครงการติดตัง้
ระบบควบคุม และการสัง่ จ่ายไฟฟ้ าแบบอัตโนมัต ิ (SCADA) ทาให ้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ า การถ่ายเท
โหลด และการแก ้ไขไฟฟ้ าขัดข ้อง ให ้คืนสภาพปกติ ได ้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน
้ ใช ้เงินลงทุนรวม11,068
ล ้านบาท
3.แผนงานขยายบริการไฟฟ้าให้หมูช
่ นบท
จะดาเนินขยายเขตจาหน่ายติดตัง้ ไฟฟ้ าให ้หมูบ
่ ้านชนบท ทีย
่ งั ไม่มไี ฟฟ้ าใช ้อย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ หมด
12,320 แห่ง อันจะเป็ นการยกระดับความเป็ นอยู่ เสริมสร ้างความมัน
่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการปกครอง ประกอบด ้วย โครงการพัฒนาไฟฟ้ าหมูบ
่ ้าน ระยะที3
่ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ าหมูบ
่ ้านแบบพัฒนาการ ระยะที่ 2 โครงการขยายเขตไฟฟ้ าหมูบ
่ ้านแบบพัฒนาการพิเศษ 1, 2
และ3 โครงการขยายเขตไฟฟ้ าหมูบ
่ ้าน ในเขตทุง่ กุลาร ้องไห ้ และ โครงการพัฒนาดอยตุง ใช ้
เงินทุน รวม12,448 ล ้านบาท

4.แผนงานพ ัฒนาพล ังงานทดแทน
ศึกษา และพัฒนา และใช ้ประโยชน์จากพลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม อันเป็ น
แหล่งพลังงาน ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า ประกอบด ้วย โครงการไฟฟ้ าพลังน้ า
ขนาดเล็ก ระยะที่ 1 โครงการ ไฟฟ้ าพลังงานขนาดเล็ก โครงการไฟฟ้ าพลังงานลม จ่ายไฟฟ้ า
ร่วมกับโรงจักรดีเซลกาเนิดไฟฟ้ าในแบบ Hybrid System ทีเ่ กาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ระบบ Hybrid ระหว่างโรงจักรดีเซลกาเนิดไฟฟ้ า กับพลังงาน แสงอาทิตย์ทเี่ กาะสีชงั จังหวัดชลบุรี
ใช ้เงินลงทุนรวม 320.6 ล ้านบาท

้ ปี งบประมาณ
การดาเนินงานตามโครงการต่างๆทุกโครงการ ประสบความสาเร็จด ้วยดี ทาให ้เมือ
่ สิน
2532 การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค สามารถบริการไฟฟ้ า ในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบ ได ้ครบทัง้ 70 จังหวัด 642
อาเภอ 81 กิง่ อาเภอ 6,369 ตาบลแล ้ว เป็ นผลให ้ประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา
หน่วยราชการ ทัง้ ทางทหาร ตารวจ พลเรือนได ้ใช ้ไฟฟ้ าประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ประชาชนใน
หมูบ
่ ้านชนบท 52,446 แห่ง หรือร ้อยละ 89 ของหมูบ
่ ้านในชนบททัง้ หมด ได ้รับบริการ ไฟฟ้ าอย่าง
ทั่วถึง กิจการของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ขยายตัวเจริญก ้าวหน ้าอย่างมาก เทียบเมือ
่ ก่อตัง้ ในปี 2503
สินทรัพย์เพิม
่ เป็ น43,416 ล ้านบาทเพิม
่ ขึน
้ ถึง 500 เท่ามีผู ้ใช ้ไฟฟ้ าถึง 1,340แห่ง การใช ้ไฟฟ้ าพลัง
สูงสุดเพิม
่ เป็ น 3,266 เมกะวัตต์ ขณะทีป
่ ริมาณความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าสูงขึน
้ เป็ น 16,178 ล ้านหน่วย
ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ ถึง 220 และ 610 เท่าตัว ตามลาดับ ผลงานต่างๆของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคทีผ
่ า่ นมา
ตลอดระยะเวลา 30 ปี แม ้จะถือได ้ว่าประสบความสาเร็จ อย่างงดงามเพียงใดก็ตาม แต่ภารกิจของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ยังไม่หยุดยัง้ ยังคงต ้องต ้องทุม
่ เทความพยายาม อย่างเต็มขีดความสามารถ
ทัง้ ด ้านเงินลงทุน และทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยู่ เพือ
่ บริการพลังงานไฟฟ้ า ให ้แก่ประชาชน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภ
ิ าค ให ้มีประสิทธิภาพมัน
่ คง เพียงพอต่อความต ้องการ และให ้ทัว่ ถึง มาก
ทีส
่ ด
ุ ต่อไปดังคาขวัญ

ความเป็ นมาและการให้ ความสําคัญของผู ้บริหารองค์ กรในการจัดตั งศู นย์ บริการข้อมูลข่าวสาร PEA ระโนด
พระราชบัญ ญั ติ ข ้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.
ราชกิจจานุเบกษา เมือวั นที พฤศจิกายน

ประกาศการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคใน

ตามกฎหมายว่าด้วยข้ อมูลข่าวสารของราชการและมติทีประชุม

คณะกรรมการพิจารณาดํ าเนินการด้านข้ อมูลข่าวสารของPEA กํ าหนดให้มีศูนย์ บริการข้ อมูลข่าวสารPEA ใน
ส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค เพือเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสรับรู ้ข ้ อมูลข่าวสารและการดํ าเนิ นการข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆขององค์กร สามารถติดต่อขอใช้บริการ เข้ าใจระบบงานและรับรู ้ถึงสิ ทธิ หน้าทีของตน โดยยึดหลั ก
ปฏิบ ัติทีว่า “ เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้ อยกเว้ น”
นอกจากนี PEA ยั งกํ าหนดวัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนด้วยหลักโปร่ งใสมีคุณธรรม
ตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก ประการ คือ
C-Care ทํ าทุกอย่างด้วยความรอบคอบ
L-Loyalty ภาคภูมิและภักดีต่อองค์ กร
O-Obligation ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
D-Disclosure โปร่ งใสและตรวจสอบได้

ศูนย์บริการข้ อมูลข่าวสาร กฟอ.ระโนด

