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ข้อมูลโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(Global Sustainable Energy and Environment : GSEE)  

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
1. ความเป็นมาของ Global Sustainable Energy and Environment (GSEE) 

มาตรฐาน Global Sustainable Energy and Environment หรือ “GSEE” ที่ได้ศึกษาและจัดท าข้ึน 
เป็นมาตรฐานที่มีการชี้วัดแบบสากลในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์
การประเมินที่มีความทันสมัยและสอดรับกับแนวทางการด าเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs 
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กฟภ. และสถานประกอบการที่เข้าร่วม
ประเมินตามเกณฑ์ของ GSEE  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสู่การด าเนินการด้านมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้
ผู้ใช้พลังงาน (EERS) ตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน GSEE ในสถานประกอบการน าร่อง แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งใน
ส่วนของการลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืนที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และในระดับโลก และควรส่งเสริมให้มีการติดฉลากยั่งยืน 
(Sustainability Labeling) ของผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งต่อความตระหนักสู่ผู้บริโภคและสังคมโดยตรง ทั้งนี้ การให้
การรับรองตามมาตรฐาน GSEE ของสถานประกอบการแต่ละแห่งมีระยะเวลา 2 ปี  
 
 

2.   Global Sustainable Energy and Environment (GSEE) 

GSEE ก าหนดให้วัดดัชนีสมรรถนะด้านความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในรูปแบบ 
Publication Metric  ห รื อ  GSEE Index ( Global Sustainable Energy and Environment Index)  
ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกองค์กร ทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ แต่รายละเอียดของ 
Indicators ที่ใช้ประเมินสมรรถนะของแต่ละด้านจะแบ่งตามลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการ เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ หรือ กิจการที่มีลักษณะพิเศษ เช่น โรงไฟฟ้า เป็นต้น มีรายละเอียดเบื้องต้น
ดังนี้  

1) การรับสมัครจะเป็น Online Application Form  โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนระบบ
สมาชิกประเภทนิติบุคคล  https://pea-gsee.com/member/  โดยองค์กรที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง
มาตรฐาน “GSEE” Certificate จะต้องผ่านการตรวจรับรองและยืนยันผล (Verification and Validation) ณ 
สถานประกอบการจากทีมผู้ตรวจรับรองที่ กฟภ. แต่งตั้งขึ้น 
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2) “GSEE” Certificate  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

Level Level Name PEA-GSEE Index Meaning 
1 Certificate  2.51-3.00 points High Potential to Development  
2 Bronze 3.01-3.50 points Initial Sustainability 
3 Silver 3.51-4.00 points Moderate Sustainability  
4 Gold 4.01-4.50 points Intensive Sustainability 
5 Platinum 4.51-5.00 points Extremely Sustainability  

หมายเหตุ:  
การจัดท า GSEE Index จะใช้วิธี  The Analytic Hierarchy Process (AHP) and Weighted 
Arithmetic Mean (WAM) ในการสร้าง PEA-GSEE Index ที่จะใช้ในการประเมิน  

โครงการได้การก าหนด Key-Performance Indicators หรือ Aspects ของเกณฑ์มาตรฐาน Global 
Sustainable Energy and Environment (GSEE) จ านวน 7 ด้านดังนี้ 

1. Leadership  
2. Energy Performance Issue 
3. Environmental Issue  
4. Innovation  
5. Circular Economy  
6. Green and Renewable Energy  
7. Sustainability Culture  

 
รายละเอียดเพ่ิมติมใน website ของโครงการ https://pea-gsee.com/ 

 
3.  การด าเนินโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความย่ังยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

(GSEE)  

โครงการมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามสัญญา 270 วัน หรือระหว่างวันที่ 6 มกราคม- 3 
ตุลาคม 2566 โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังนี้  

3.1  การจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญ (ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานทดแทนหรือด้านการอนุรักษ์พลังงาน) 
เข้าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและสนันสนุบแก่สถานประกอบการเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐาน GSEE และ
สามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน GSEE จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อแห่ง 

3.2  การเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน GSEE และแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน GSEE ส าหรับบุคลากรของสถานประกอบการแห่งละ 2 คน ในวันที่ 22-23 มีนาคม 
2566 รวมจ านวน 2 วัน โดยรูปแบบการจัดฝึกอบรมจะจัดเป็นระบบ Public online training ผ่าน Line 
streaming Zoom Application ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคะแนนจากการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะ
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ได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ทั้งนี้การออกวุฒิบัตรจะเป็นในรูปแบบของ 
Electronic Certificate โดยน าส่งทาง e-mail 

3.3  โครงการจะจัดให้มีการด าเนินการตรวจประเมินสมรรถนะพลังงาน เฉพาะมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่มีศักยภาพและสามารถน าไปสู่การด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 2 มาตรการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการ  
 
4.  การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน GSEE ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
4.1  โครงการจะจัดให้มีการทวนสอบและตรวจประเมินเพ่ือการรับรองตามมาตรฐาน GSEE โดย

ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GSEE ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง โดยเข้าด าเนินการตรวจประเมินโดยทีมผู้เชี่ยวชาญอย่าง
น้อยแห่งละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลการประเมินบันทึกในฐานข้อมูลน าส่งต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน GSEE 
เพ่ือให้การรับรองต่อไป  

 

4.2  โครงการจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะผู้ตรวจประเมินใช้ชื่อว่า 
คณะกรรมการตรวจประเมิน “GSEE” ประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อยจ านวน 5 ท่านดังนี้ 

 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าไทย 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)  
4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานหมุนเวียนหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษา 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาคารเขียวหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

 โครงการจะประกาศผลการรับรองของสถานประกอบการแต่ละแห่ง และ มอบโล่และ Certificate แก่
สถานประกอบการในวันสัมมนาแถลงผลการด าเนินงานของโครงการ  

 
 

5.   ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ “GSEE” 

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าสถานประกอบการจะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือประยุกต์ใช้เกณฑ์ 
“GSEE” มีดังนี ้

 

1) ได้รับโอกาสในการให้ค าปรึกษาและช่วยในการพัฒนาด้านสมรรถนะพลังงาน การใช้พลังงาน
หมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

2) สามารถท าให้เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน าไปสู่แนวทางของ
ความยั่งยืน 
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3) เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของสถานประกอบการ 
 

4) ได้รับโล่และ Certificate จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะองค์กรที่มีความยั่งยืนด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

 

5) ได้รับการประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 

 
 

6.   การสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ “GSEE” 

 สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพ่ือประยุกต์ใช้เกณฑ์ “PEA-GSEE” สามารถกรอก
ข้อมูลในเอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และส่งกลับมายังที่ปรึกษาโครงการ 
 
บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด  
คุณอังสุมณ ฝักเจริญผล หรือ คุณศรัญญา เครือกนก  
โทรสาร: 0-2192-1849 โทรศัพท์ 02-192-1847-8  
E-mail : gsee@eqs.co.th 
หรือสมัครในระบบ Online ที่  Website ของโครงการ https://pea-gsee.com/apply/   
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    

https://pea-gsee.com/
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