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ประวัตคิวามเป็นมา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อตัง้ขึน้เป็นองค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เม่ือวนัท่ี  
6 มีนาคม พุทธศกัราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2497 มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการขึน้เป็นผู้ควบคมุการบริหาร อยู่ภายใต้การควบคมุของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และ
รัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจก ากบัโดยทัว่ไป องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทนุประเดิม
ตามกฎหมาย จ านวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดแูล จ านวน 117 แห่ง จากนัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้รับการสถาปนาตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พทุธศกัราช 2503  ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2503 โดย
รับชว่งภารกิจตอ่จาก องค์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มาด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  
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ภารกิจ (Mission) 

จดัหา ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ  ทัง้ด้านคุณภาพและบริการ  โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชัน้น าท่ีทันสมยัในระดบัภูมิภาคมุ่งมัน่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

ค่านิยม (Core Value) 

ทนัโลก  บริการดี  มีคณุธรรม 

วัตถุประสงค์ 

1. ผลติ จดัให้ได้มา จดัสง่ และจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า 
2. ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้า  

สว่นภมูิภาค 
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รางวัลแห่งความภาคภมูิใจ  
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับประเทศ จ านวน 11 รางวัล 

1. รางวลัรัฐวิสาหกิจดีเดน่ ประจ าปี 2562 จดัโดยส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   
1.1  รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ประจ าปี 2562 โดยได้รับทัง้รางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและ

รางวลัการบริหารจดัการดีเดน่ (2 ปีซ้อน) 
1.2 รางวลัการด าเนินงานเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมดีเดน่ (3 ปีซ้อน) 
1.3 รางวลัเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ (3 ปีซ้อน) 
1.4 รางวลัการพฒันาสูรั่ฐวิสาหกิจดจิิทลั ประจ าปี 2562 ประเภทเชิดชเูกียรติ 
1.5 รางวลัความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมดีเดน่ ประเภทชมเชย (2 ปีซ้อน) 

2. รางวลั Thailand Energy Awards 2019 รางวลัดีเดน่ ด้านผู้สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและพลงังานทดแทน 
ประเภทสมาคมองค์กรหนว่ยงาน (ภาครัฐ)  จดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ 

3. โล่ประกาศเกียรติคณุและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศนูย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) ประจ าปี 2562 ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 149 แห่ง จากหน่วยงาน
ภาครัฐทัว่ประเทศ 340 แหง่ 

4. รางวลั Super Brands ประจ าปี 2562 จดัโดยซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 

5. รางวลั Zero Accident Campaign 2019 ระดบัแพลทินัม่ 1 แห่ง ระดบัเงิน 5 แห่ง ระดบัทองแดง 59 แห่ง 
และระดบัต้น 162 แห่ง จดัโดยสถาบนัการส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) 

6. รางวลัชนะเลิศปฏิทินตัง้โต๊ะ – สมดุบนัทึก และรองชนะเลิศปฏิทินแขวนจากการประกวดปฏิทินดีเดน่ รางวลั
สริุยศศธิร ประจ าปี 2562 จ านวน 3 รางวลั 

7. รางวลั G-Green ระดบัประเทศ ประจ าปี 2562 จ านวน 47 แห่ง และตอ่อายไุด้ 15 แห่ง จดัโดยกรมส่งเสริม
คณุภาพสิ่งแวดล้อม 

8. รางวลัเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพฒันาการบริการ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) 
ประจ าปี 2562 จดัโดยส านกังาน ก.พ.ร.  

 ระดบัดีเดน่    ประเภทนวตักรรมการบริการ ผลงาน “Integration of Maintenance Innovation (IMI)  
 ระดบัดี ประเภทนวตักรรมการบริการ ผลงาน 
 ระดบัชมเชย    ผลงาน “โครงสร้างเสาขึน้สายเคเบลิใต้ดินระบบ 115 เควี เพ่ือลดขนาดพืน้ท่ีก่อสร้าง” และ

ผลงาน “ระบบการตรวจสอบความผิดปกตขิองมิเตอร์”   



หน้า | 5  
 

9. รางวัลเกียรติคุณจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจ าปี 2562 (Sustainability Disclosure Award 
2019)   จัดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบัน
ไทยพฒัน์  

10. รางวลันวตักรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ Thailand HR Innovation Award 2019 ระดบั Silver 
Award โครงการ “พฒันาศกัยภาพบคุลากรรองรับการเปล่ียนแปลงตลาดพลงังานไฟฟ้าด้วย PEA CCSR” 
จากสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT), สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและคณะพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

11. รางวลัชนะเลิศ ประเภท “Single Fund” โครงการประกวดกองทุนส ารองเลีย้งชีพดีเด่น ครัง้ท่ี 8 ประจ าปี 
2562 กลุม่รัฐวิสาหกิจขนาดกองทนุมากกวา่ 20,000 ล้านบาท (3 ปีซ้อน) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับนานาชาต ิจ านวน 5 รางวัล 

1. รางวลั HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition)  จากบริษัท  Business 
Media International  ประเทศมาเลเซีย 

2. รางวลั  The 47th  International  Exhibition of Inventions  Geneva 2019  การประกวดผลงาสิ่งประดิษฐ์
ระดบันานาชาต ิจ านวน 5 รางวลั จากสิ่งประดษิฐ์ 5 ผลงาน ณ นครเจนิวา สมาพนัธรัฐสวิส 

3. การประกวดและการจดัแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติ “The International Trade Fair-Ideas, Inventions 
and New Products” (IENA 2019) ณ สหพนัธ์สาธารณรับเยอรมนี กฟภ. ได้รับรางวลัจ านวน 7 รางวลั จาก
สิ่งประดษิฐ์ 4 ผลงาน 

1) รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal) และรางวลัพิเศษของประเทศอิหร่าน FIRI Award จากผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ตู้ควบคมุโหลดเบรกสวิตซ์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์ (Universal Remote Control 
Switch (RCS)  Control Unit)  

2) รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานเคร่ืองหมนุรีลสายไฟ แบบเคล่ือนย้ายอิสระ พร้อมขาตัง้
รีลสาย แบบไม่ต้องใช้คนควบคมุ (Cable Reel Spinner (Moveable Type) with Automatic Cable 
Reel Supporter) 

3) รางวลัเหรียญเงิน (Silver Medal) และรางวลัพิเศษของประเทศจีน CAI Award Invention & 
Innovation จากผลงานเคร่ืองมือ ปลด-สบัสวิตซ์แรงต ่า (Low Tension Switch Grip Head and 
Remover Tool) 

4) รางวลัเหรียญเงิน (Silver medal) และ รางวลัพิเศษของประเทศอินโดนีเซีย Indonesian Invention 
and Innovation Promotion Association จากผลงาน ''วเูซล่า'' เคร่ืองมือตดัสายไฟแบบใช้สว่านไร้
สาย (Vuzala Cable Cutter Operate with Cordless) 
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4. การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ "SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 
2019" (SIIF 2019) ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวลั จากสิ่งประดิษฐ์  
4 ผลงาน ดงันี ้ 

1)   รางวลัเหรียญทอง (Gold medal) จากผลงานระบบพยากรณ์อากาศส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA Weather Forecast)  

2)   รางวลัเหรียญเงนิ   (Silver medal) จากผลงานโปรแกรมแอพพลิเคชัน่บนัทึกการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าด้วยสายตา (Advanced Patrolling System Application : APSA)  

3)   รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal) จากผลงาน ระบบ GIS เพ่ือการจัดการไฟฟ้าดับใน
เหตกุารณ์ภยัพิบตั ิ(GIS for Outage Management in case of Disaster Event)  

4)   รางวลัพิเศษจาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of the Gulf จาก
ผลงานโปรแกรมวิเคราะห์เพ่ือระบหุาจดุเกิด Fault (Searching Fault Location Analysis : SFLA)  

5. รางวัล  Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)  2019  จาก โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า  
ณ ประเทศไตหวนั 
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แผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกจิ  

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคญัของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เป้าหมายการพฒันา 
ท่ียัง่ยืน (SDGs)  ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน มาใช้เป็นกรอบแนวคดิในการพฒันายทุธศาสตร์ 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน  

สร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานของประเทศ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลมุผู้ ใช้บริการ และ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัและมีโครงสร้างราคาท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

แผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชดัเจน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยก าหนดบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาทระหว่างผู้ ก ากับดูแล  
ผู้ก าหนดนโยบายและ  ผู้ให้บริการออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : เร่งการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของประเทศ โดยการจดัให้มีแผนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปี ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และส่งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจ ใช้ทรัพยากรร่วมกนั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทนุ พร้อมทัง้สนบัสนนุให้รัฐวิสาหกิจจดัหาเงินทนุ
จากแหล่งเงินทุน ท่ีเหมาะสมกับโครงการลงทุน และการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอ่ืนๆ เช่น  
การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
เพ่ืออนาคตประเทศไทย เป็นต้น 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพ่ือให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้อย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้จะจดัให้มีกลไกในการชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจ  
ท่ีได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน
ให้กบัรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : สนบัสนนุการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวตักรรมและน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์  4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลดต้นทนุการด าเนินงาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม มีกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไกก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและประเมินผลท่ีเพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท างาน
สมัยใหม่ พัฒนาศกัยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม ก าหนดระบบแรงจูงใจการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 
ค านงึถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สงัคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั  
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พืน้ที่ความรับผิดชอบและส านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

พืน้ท่ีความรับผิดชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพืน้ท่ีรับผิดชอบจ าหน่ายไฟฟ้า 74 จงัหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมทุรปราการ (อยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99 ของพืน้ท่ีประเทศไทย หรือ
ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19,941,915 ราย 

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและแผนงาน 
ให้ค าแนะน า ตลอดจนจดัหาวสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 
ผู้ ว่าการ รองผู้ ว่าการ ผู้ช่วยผู้ ว่าการ ส านักผู้ ว่าการ ส านักตรวจสอบภายใน ส านกักฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์   
และพฒันา กลุม่เครือขา่ยและบริการ และกลุม่สนบัสนนุ ซึง่ยงัแบง่ออกเป็นฝ่ายและกอง 
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ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

กรุงเทพมหานคร 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 

เลขท่ี 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ภาคเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
เลขท่ี 208 ถ.เชียงใหม่-ล าพนู ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ล าพนู ล าปาง 
เชียงราย และพะเยา  

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พษิณุโลก 
เลขท่ี 350/9 หมู ่7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ พิษณโุลก พิจิตร ตาก ก าแพงเพชร สโุขทยั 
แพร่ นา่น และอตุรดิตถ์   

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 
เลขท่ี 13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ลพบรีุ สิงห์บรีุ เพชรบรูณ์ นครสวรรค์ 
อทุยัธานี และชยันาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี 
เลขท่ี 123 หมู ่5 บ้านหนองหวัหม ูต.นาดี อ.เมือง จ.อดุรธานี  41000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อดุรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย สกลนคร 
นครพนม     หนองบวัล าภ ูและบงึกาฬ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี 
เลขท่ี 195 หมู ่7 ถ.เล่ียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อบุลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ มกุดาหาร และอ านาจเจริญ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา 
เลขท่ี 3 หมู ่2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม ่อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา ชยัภมูิ บรีุรัมย์ และสริุนทร์  
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ภาคกลาง 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 
เลขท่ี 46 หมู ่6 ถ.สายเอเชีย ต.หนัตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จงัหวดั คือ พระนครศรีอยธุยา อา่งทอง ปทมุธานี สระบรีุ 
นครนายก ปราจีนบรีุ และสระแก้ว 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 
เลขท่ี 47/1 หมู ่3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 5 จงัหวดั คือ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบรีุ  
และตราด 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 
เลขท่ี 9/1 หมู ่1 ต.ไทยาวาส อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73120 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครปฐม สมทุรสาคร สพุรรณบรีุ  
และกาญจนบรีุ 

ภาคใต้ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี 
เลขท่ี 86 หมู ่5  ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 76000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบรีุ 
สมทุรสงคราม ชมุพร และระนอง 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช 
เลขท่ี 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ สรุาษฎร์ธานี 
ภเูก็ต และพงังา 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
เลขท่ี 59/27 ถ.ยะลา-ปัตตานี ต.เขาตมู อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตลู และ
พทัลงุ 
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ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคแยกตามประเภท 

ประเภท 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จุดรวมงาน กฟฟ.สาขา กฟฟ.สาขาย่อย รวม จุดรวมงาน กฟฟ.สาขา กฟฟ.สาขาย่อย รวม จุดรวมงาน กฟฟ.สาขา กฟฟ.สาขาย่อย รวม 

กฟน.1 17 31 44  92  15  33  44  92  15 33 44 92 

กฟน.2 12  30 45 87  12  31  44  87  12 31 44 87 

กฟน.3 13  25 31 69  13  24  32  69  13 24 32 69 

ภาคเหนือ 42 86 120 248 40 88 120 248 40 88 120 248 

กฟฉ.1 16 26 74 116 15  27  71 113 15 27 71 113 

กฟฉ.2 14  27  76 117 14  27  73 114 14 27 73 114 

กฟฉ.3 15 32  39 86 14 32  38 84 14 32 38 84 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 85 189 319 43 86  182 311 43 86 182 311 

กฟก.1 25  19  25  69  25  19  25  69  25 19 25 69 

กฟก.2 22 16  24  62 21  16  24  61  21 16 24 61 

กฟก.3 17 17 15 49 16  18  13 47 16 18 13 47 

ภาคกลาง 64 52 64 180 62  53  62 177 62 53 62 177 

กฟต.1 14 15 23 52 13 16  22 51 13 16 22 51 

กฟต.2 17 26 36 79 15 25  38  78 15 25 38 78 

กฟต.3 13  21  34  68  13  21  34  68  13 21 34 68 

ภาคใต้ 44 62 93 199 41 62 94 197 41 62 94 197 

รวม 195 285 466 946 186 289 458 933 186 289 458 933 

หมายเหตุจ านวนส านกังานไมร่วมส านกังานใหญ่ และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 12 เขต, * กฟฟ. หมายถงึ การไฟฟ้า 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทในเครือ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2552 ให้จัดตัง้บริษัทพีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด           
(PEA ENCOM) เพ่ือด าเนินธุรกิจลงทุนด้านพลงังานไฟฟ้าและการจดัฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

PEA ENCOM จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2552 โดยมีสถานประกอบการตัง้อยู่เลขท่ี 
200 อาคาร LED ชัน้ 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้
ถือหุ้นทัง้หมด PEA ENCOM ซึง่ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน จ านวน 1,891.28ล้านบาท 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรท่ีมีการบริหารจดัการด้านพลงังาน และนวตักรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัภมูิภาค” 

ภารกิจ (Mission) 

1. ลงทนุและพฒันาธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและการอนรัุกษ์พลงังานในประเทศแบบครบวงจร 
2. เป็นกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมลงทนุและเป็นแหล่งข้อมลูอ้างอิง (Market Reference) 

ด้านพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังานของรัฐ 
3. ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในภมูิภาค 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา PEA ENCOM ได้จัดท าแผนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคา 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) มีเป้าหมายการลงทนุ 200 เมกะวตัต์กรอบวงเงินลงทนุรวม 8,000 
ล้านบาท ประกอบด้วยสว่นทนุของบริษัทฯ 2,000 ล้านบาทและเงินกู้  6,000ล้านบาท ส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 
ไ ด้ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟแล้ว ประมาณ 13 เมกะวัตต์อยู่ ระหว่างลงนามในสัญญาประมาณ  
14 เมกะวตัต์อยูร่ะหวา่งน าเสนอโครงการอีกประมาณ 50 เมกะวตัต์ 

ส าหรับการร่วมลงทุนด้านพลังงานทดแทนในประเทศ อาท ิเช่น 

 ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ร่วมลงทนุกบับริษัทโซล่า เพาเวอร์ จ ากดั ทัง้หมด 4 แห่ง 
ได้แก่ สริุนทร์ 1, สริุนทร์ 2, เลย 2, ขอนแก่น 10 ก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ / แห่ง ปัจจบุนัได้
ด าเนินการจา่ยไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 

 โครงการบาเจาะไบโอก๊าซ ร่วมลงทนุกบับริษัทพลงังานไทยเสริมสขุจ ากดั  ในพืน้ท่ีต าบลโคก
เคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ก าลังการผลิตติดตัง้ประมาณ 2เมกะวัตต์โดยน าน า้เสียและ
อินทรียวตัถุเหลือทิง้จากกระบวนการสกัดน า้มนัปาล์มมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิง
พาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562 
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 โครงการร่วมลงทนุใน บริษัท  เอ็นคอม เวสท ท ูเอนเนอร์จี (พระนครศรีอยธุยา) จ ากัด เพ่ือ
ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการก าจดัขยะ  

 โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิต
ไฟฟ้าชมุชนจากชีวมวล โดยเข้าระบบจ าหนา่ยของ กฟภ. รวม 12 เมกะวตัต์ 

การลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือร่วมลงทุน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์, การจดัหาและจ าหนา่ยไฟฟ้าในเซป ูเมียนมา เป็นต้น 

ผลการด าเนินงานธุรกิจ Retail & Innovation  ซึ่ง PEA ENCOM มุ่งเน้นพฒันาหรือร่วมลงทนุในการ
ท าธุรกิจใหม ่ตามสภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ด้าน Digital & Innovation เชน่ 

 โครงการร่วมลงทนุกบับริษัท สยาม อิเลคเทรลจ ากดั  ส าหรับด าเนินธุรกิจพฒันาระบบไฟฟ้าให้
มีความเสถียรภาพครบวงจร สนบัสนนุการขนสง่ระบบรางให้เกิดความตอ่เน่ือง  

 โครงการร่วมลงทุนใน บริษัทไทยดิจิทัลเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเม้นท์ จ ากัด ส าหรับด าเนินธุรกิจ
ด้าน Digital Energy Platform ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน และธุรกิจจดัการพลงังานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า PEA ENCOM เป็นผู้แทนจ าหน่าย รถตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า ของบริษัท  
พีค เพาเวอร์ มอเตอร์ จ ากดัและเป็นผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าFOMM ของบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม เอเชีย 
จ ากดั รวมทัง้เป็นผู้แทนจ าหนา่ยจกัรยานยนต์ไฟฟ้า TATUNG 

PEA ENCOM ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการจดัหาอุปกรณ์ประหยัดพลงังานในระบบต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ 
และบ้านอยู่อาศยั ส าหรับในปีท่ีผ่านมาได้มีการให้บริการในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าในระบบแสงสว่างให้กับอาคารชดุวิลล่า อโศก, โครงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างภายใน
โรงพยาบาลสขุมุวิท, โครงการปรับปรุงระบบส่องสว่างให้กบัพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลกมหาราช จงัหวดับรีุรัมย์ เป็นต้น 

การให้บริการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมทัง้ในและต่างประเทศ  เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ด้านระบบไฟฟ้า
และพลงังานแก่หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิโดยทีมวิศวกรผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆ มีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย เช่น  หลักสูตร “การท างานเก่ียวกับสายส่ือสารของ
หน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” หลักสูตร “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” 
หลกัสตูร "มาตรฐานการตดิตัง้และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า" เป็นต้น    

ในปีท่ีผ่านมาได้ให้บริการลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐและเอกชน เช่น ฝึกอบรม 
"TRAINING COURSE ON MANAGEMENT CAPACITY BUILDING IN THAILAND 2019" ให้กบั EVN CPC 
DA NANG Power Corporation, ฝึกอบรมหลกัสูตร "มาตรฐานการติดตัง้และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า" ให้กับ 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น 
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รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท าสญัญาจ้าง PEA ENCOM ตามสญัญาจ้างเลขท่ี C.CST.025/2562  เม่ือ
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562เพ่ือจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า โดยจดัหาผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
ทกัษะเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทัง้ท าให้งานบริการด้านระบบไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภยัในการท างาน และมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร  

ทัง้นี ้การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ้างPEA ENCOM ให้จดัหาผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะ
เก่ียวกับวิธีปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทัง้ท าให้งานบริการด้านระบบไฟฟ้าเป็นไป
ตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภยัในการท างาน และมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

ส าหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกันในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบับริษัทในเครือจะด าเนินธุรกิจร่วมกัน
ตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยมีนโยบายท่ียั งคงต้อง
ด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อย่าง
เคร่งครัด  
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ     

ข้อมูลทางการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้รวม 519,761 499,316 482,963 
คา่ใช้จา่ยรวม 504,377 478,700 456,294 
ก าไรสทุธิ 15,384 20,616 26,669 
สินทรัพย์รวม 423,080 414,880 397,836 
หนีส้ินรวม 244,264 244,264 234,484 
สว่นของทนุ 170,616 170,616 163,352 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่) 1.45 1.67 1.76 
อตัราสว่นสินทรัพย์คล่องตวั (เทา่) 1.41 1.64 1.73 
อตัราสว่นหนีเ้งินกู้ตอ่สว่นทนุ (เทา่) 0.45 0.48 0.54 
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.67 6.82 6.54 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้ (เทา่) 3.17 3.90 3.15 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

ในการก าหนดยทุธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคต่างๆ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าการบริหารความเส่ียงมาช่วยสนับ สนุนในการ
บริหารงาน เพ่ือลดระดบัความรุนแรงให้น้อยลง  

Strategic Objective / Goal 
 

 
01 

ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภบิาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยนื 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและชมุชนมี
ความเช่ือมัน่และยอมรับในการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ขององค์กร 

2. ยกระดบัการด าเนินงานตาม
แนวทาง SDGs และแนวปฏิบตัทิี่ดี
ตามกรอบ DJSI 

3. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างานขององค์กร 

 

 
02 

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการ 

ทุกระบบงานด้วย Digitalization 

เป้าประสงค์ 

1. เพิ่มความมัน่คงในระบบจ าหน่าย 
ลดการสญูเสยี และด าเนินการตาม
แผนพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart 
Grid) 

2. โครงสร้างองค์กรที่มคีวามเหมาะสมและ
คลอ่งตวัในการด าเนินงาน หรือเสริมสร้าง
กระบวนการด าเนินการทางธุรกิจให้
แข็งแกร่ง 

3. เพิม่ประสทิธิภาพและความสามารถในการ
สร้างรายได้ของสนิทรัพย์ 

4. สร้างความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว 

 
03 

มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของทุกกลุ่มลกูค้า 

 

เป้าประสงค์ 

1. ยกระดบัความพงึพอใจและ
ความผกูพนัของทกุกลุม่ลกูค้า 

2. รักษาฐานลกูค้า High Value 

 

 
04 

การเพิ่มมูลค่าทางธุรกจิขององค์กร 

โดยสร้าง Advantaged Portfolio 

เป้าประสงค์ 

1.  บทบาทการด าเนินงาน การก ากบัดแูล และแผนการด าเนินงาน
ของ กฟภ.และบริษัทในเครือส าหรับธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

2. การขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมูิภาค 

3. นโยบายในการลงทนุ และ Portfolio Mix ที่เหมาะสมในแตล่ะ
สถานการณ์ที่สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย 

 
05 

ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย 

ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยดีิจทิัล และนวตักรรม 

เป้าประสงค์ 

1. การยกระดบัการบริหารและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
ให้ตอบสนองตอ่ทศิทางองค์กร 

2. พฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีมาตรฐานและมีความมัน่คง
ปลอดภยัรองรับการเติบโตของธรุกิจ 

3. ยกระดบับทบาทของนวตักรรมสูก่ารพฒันากระบวนการ
ท างานและการขยายผลเชิงพาณิชย์ 
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Strategic Objective / Risk Factors 

 

 
S01 

 
S02 

 
S03 

 
S04 

 
S05 

Strategic Objective ปี 2561 

ด าเนินธุรกิจตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพื่อการ
เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

มุง่สูอ่งค์กรที่เป็นเลศิ
ในด้านจ าหนา่ย
กระแสไฟฟ้าโดย

พฒันาประสทิธิภาพ
ของทกุระบบงาน 

มุง่เน้นการตอบสนอง
ความต้องการของทกุ

กลุม่ลกูค้า 

การเพิม่มลูคา่ทาง
ธุรกิจขององค์กรเพื่อ

ยกระดบัขีด
ความสามารถในการ

แขง่ขนั 

ขบัเคลือ่นองค์กร  
ให้ทนัสมยัด้วยทนุ
มนษุย์ เทคโนโลยี
ดิจิทลั และนวตักรรม 

ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Factors) ปี 2561 

- RF1 การยกระดบัการ
ให้บริการและ
จ าหนา่ย
กระแสไฟฟ้าได้
อยา่งตอ่เนื่อง 

RF2 การบริหาร
หนว่ยสญูเสยีใน
ภาพรวม 

RF3 การบริหาร
สนิทรัพย์ให้เกิด
ประสทิธิภาพ
สงูสดุ 

RF9 การวเิคราะห์
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
และสญูเสยี
รายได้จาก
กิจการขนาด
กลางขนาดใหญ่ 
ไปใช้พลงังาน
ทดแทน 

RF4 ความส าเร็จของ
การลงทนุธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง
(Business Model) 

RF8 การวเิคราะห์
ศกัยภาพทาง
ธุรกิจของบริษัท
ในเครือและ
บริษัทลกูที่
เก่ียวข้อง 

 

RF5 การพฒันา
ศกัยภาพ
บคุลากรเพื่อ
รองรับการ
ด าเนินงานธุรกิจ
หลกัและธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง 

RF6  ความมัน่คง
ปลอดภยัทาง 
ไซเบอร์ (Cyber 

Security) 

RF7 การปรับเปลีย่น
องค์กร ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Transformation) 

 
“ RF10 กฟภ. ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลกั (รซธ.) ใช้งานหลงัจากสิน้สดุสญัญาเช่า รซธ. ระยะที่ 1 (มี.ค. 

2563) ” เป็นประเด็นความเสี่ยงระดบัองค์กรที่ คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความส าคญั เพื่อให้การบริหารจดัการประเด็นความเสี่ยงระดบัองค์กร เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสนบัสนนุให้องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการด าเนินงานในปี 2562 ดังนี ้

SO2 มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองค์กร 

RF6 : การบริหารหนว่ยสญูเสียในภาพรวม 
RF10 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 
RF11 : การยกระดบัการให้บริการและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

การด าเนินงานในปี 2562 

ตามวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์องค์กรท่ี 2 (SO2) ท่ีมุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นคือการให้บริการ
พลงังานไฟฟ้าท่ีมัน่คง ท่ีผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการพฒันาคณุภาพของระบบการจ าหน่าย
ไฟให้มีประสิทธิภาพโดยมีแนวโน้มของคา่ SAIFI และ SAIDI ท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองค์กร 

RF2 : ความส าเร็จของการลงทนุและพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Business Model) 
RF7 : การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

การด าเนินงานในปี 2562 

ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ี 4 (SO4) ท่ีให้ความส าคัญในการเพิ่ม
มลูคา่ทางธุรกิจขององค์กรเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัการขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาค 
ซึ่งธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองดงักล่าวจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาความสามารถในการสร้างรายได้  ในภาพรวมของ
องค์กรในอนาคต รวมถึงบทบาทการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจด้านอนรัุกษ์พลงังานและพลงังาน
ทดแทนทัง้ในประเทศและภูมิภาคอาเซียนผ่านการด าเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
และบริษัทในเครือในอนาคต ซึ่งมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ลงทุนหลกัและร่วมลงทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค รวมถึงการสนบัสนุนด้านพลงังานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในการพฒันาพลงังาน
ทดแทน พลงังานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy 
Saving) 
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SO5 การขับเคล่ือนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิิทัล และนวัตกรรม 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองค์กร 

RF1 : ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลกัระยะท่ี 2 (CBS2 Project 
Management Office: PMO CBS2) 

RF3 : การบริหารจดัการงานด้านจดัซือ้ระบบการจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือสารแบบรวมศนูย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA: ITiDC) ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา 

RF4 : Cyber Security 
RF5 : การบรูณาการการท างานร่วมกนั เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการเป็น Digital Utility 
RF8 : การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการด าเนินงาน 
RF9 : ขาดการน านวตักรรมและเทคโนโลยีดจิิทลัมาสนบัสนนุเพ่ือเพิ่ม Productivity ในการท างาน/เพิ่ม

โอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานในปี 2562 

ตามวตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรท่ี 5 (SO5) การขบัเคล่ือนองค์กร ให้ทันสมยัด้วยทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีดิจิทลั และ นวตักรรม ซึ่งในปี 2562 กฟภ. มุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงปลอดภัย และความเช่ือมัน่ใน
การด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีช่วยขบัเคล่ือน
องค์กรสู ่Digital Utility โดยจะครอบคลมุเร่ืองมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตวัและข้อมลูส่วน
บคุคล (Privacy) การรักษาความมัน่คงปลอดภยั (Cyber security) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้าง ความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการส่ือสาร และการท าธุรกรรมต่างๆผ่านทาง
ออนไลน์ รวมถึงการก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับพนกังานผู้ ให้บริการทัว่ประเทศในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือรองรับ การเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคตรวมถึงการก าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด (critical 
infrastructure) เพ่ือให้มีความมัน่คงปลอดภยัเพียงพอตอ่การด าเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนข้อมูลและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในองค์กร เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิ จิทัลสู่
มาตรฐานสากลทัง้ด้านปฏิบตัิการและด้านบริหารจดัการและบริการ โดยจะมุ่งท่ีการพฒันาและส่งเสริมหลกัธรร
มาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Governance) มาปฏิบตัิใช้อย่างจริงจัง และเพ่ือให้สามารถ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็น Digital Utility การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลลกูค้า รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการส่ือสารและการให้บริการลกูค้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
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เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการในปัจจุบนั จนน าไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจใหม่ใน
อนาคต โดยสามารถสะท้อนการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างชดัเจน ทัง้ในมุมมองของรายได้หรือต้นทุน    
ท่ีจะสามารถลดลงได้อยา่งเป็นรูปธรรม รวมทัง้ความส าเร็จของการบรูณาการในการท างานร่วมกนั เพ่ือให้สามารถ
บรรลเุป้าหมายในการเป็น Digital Utility (Executive Digital Transformation Metric) โดยเป้าหมายคือ 80/50 
ในปี 2565 (คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลงโดย 80% เกิดจากดิจิทลั (Operational 
Agility from Digital) และการมีรายได้ใหม่เกิดขึน้โดย 50% เกิดจากดิจิทลั (New Revenue From Digital) โดยให้
ความส าคญัในการถ่ายทอดเป้าหมายดงักล่าวจากระดบัองค์กรสู่สายงาน ตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบตัิการดิจิทลั
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2561 – 2566 
 

  



หน้า | 21  
 

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ปัจจุบนัโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ  Enhanced 
Single Buyer Model (ESB) ซึ่งคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า สง่ไฟฟ้า และเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนและรับซือ้ไฟฟ้าจาก
ตา่งประเทศเพียงรายเดียว (Single Buyer) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยจะจ าหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่ง
ไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้า 
นอกจากนี  ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ยังจ าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่ผู้ ใ ช้ ไฟฟ้า 
รายใหญ่บางรายท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายได้ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและประเทศใกล้เคียง ส่วนการไฟฟ้า
นครหลวงจะรับผิดชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  นนทบรีุ และสมทุรปราการ 
ขณะท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ผู้ ใช้ไฟฟ้าในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เขตการให้บริการของการไฟฟ้า
นครหลวง นอกจากนี ้ผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้โดยตรง  ส าหรับการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้านัน้ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้า ระบบ
สายสง่ ระบบจ าหนา่ย หม้อแปลงจ าหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงต ่าและเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ซึ่งก าหนด
อตัราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอตัราเดียวกันทัว่ประเทศ  (Uniform Tariff) และมีความ
แตกตา่งกนัตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ทัง้นี ้คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) จะเป็นผู้ก ากบัดแูลโครงสร้าง
อตัราคา่ไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม 

 



หน้า | 22  
 

แนวโน้มในอนาคต 

จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อ  
การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันัน้การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ได้ก าหนดกรอบแนวทางและทิศทางการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563 - 2567 
ประกอบด้วย 5 วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Objective) ภายใต้การผลกัดนัจาก 12 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล
เพ่ือการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 
 

1. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเช่ือมั่นและยอมรับในการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร 

2. ยกระดบัการด าเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบตัิท่ีดี    
ตามกรอบ DJSI 

3. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างานขององค์กร  

2. มุง่สูอ่งค์กรท่ีเป็นเลิศในด้าน
จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าโดย 
บรูณาการทกุระบบงานด้วย 
Digitalization 
 

1. เพิ่มความมัน่คงในระบบจ าหน่าย  ลดการสูญเสีย  และด าเนินการ
ตามแผนพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) 

2. โครงสร้างองค์กรท่ีมีความเหมาะสมและคล่องตวัในการด าเนินงาน 
หรือเสริมสร้างกระบวนการด าเนินการทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง 

3. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ 
4. สร้างความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว 

3. มุง่เน้นการตอบสนองความ 
ต้องการของทกุกลุม่ลกูค้า 

1. ยกระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัของทกุกลุม่ลกูค้า 
2. รักษาฐานลกูค้า High Value 

4. การเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจของ 
องค์กรโดยสร้าง Advantaged 
 Portfolio 

 

1. บทบาทการด าเนินงาน การก ากับดแูล และแผนการด าเนินงานของ 
กฟภ. และบริษัทในเครือส าหรับธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

2. ขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมูิภาค 
3. นโยบายในการลงทุน และ Portfolio Mix ท่ีเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ท่ีสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย 
5. ขบัเคล่ือนองค์กรให้ทนัสมยัด้วย

ทนุมนษุย์ เทคโนโลยีดิจิทลั และ
นวตักรรม 

1. การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
ตอบสนองตอ่ทิศทางองค์กร 

2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย 
รองรับการเตบิโตของธุรกิจ 

3. ยกระดบับทบาทของนวตักรรมสู่การพฒันากระบวนการท างานและ
การขยายผลเชิงพาณิชย์ 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่ งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของ
สากล OECD และ DJSI โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และก าหนดปัจจยัขบัเคล่ือน เพ่ือมุ่งสู่ความยัง่ยืนภายใน
องค์กร รวมทัง้การส่ือสารและการน าปัจจยัขบัเคล่ือนดงักล่าว มาก าหนดเป็นแผนงานสู่ความยัง่ยืนภายในองค์กร 
มีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ มุ่งเน้นยทุธศาสตร์ด้านพลงังานเพ่ือรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะท่ีองค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการสร้างก าไร (Economic Wealth) มิติสงัคม (Social) สร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ท า
ให้ผู้คนท่ีเก่ียวข้องมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีความสขุ ( Social Well-Being) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment)ใส่
ใจและรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness) รวมถึง ยงัมุ่งเน้นในการด าเนินงาน
ภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในทุกการไฟฟ้า ตามแนวทางการประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดบัผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) นอกจากนี ้ยงัมุ่งเน้นในการ
พฒันา  กฟภ. เข้าสู่องค์กรท่ีมีการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยน าแนวทางท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบตัิ
ในการด าเนินงาน ทัง้มาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การให้ความส าคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้
ความส าคญัในการสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย เพ่ือเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและ ภายนอกขององค์กร  
เพ่ือยกระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัของทุกกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้การสนบัสนุนการใช้พลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและการอนรัุกษ์พลงังาน ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการ ท่ี
ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Efficiency Resource Standard (EERS)) 

ยุทธศาสตร์ที่  3 : มีการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพในระดับชัน้น าของภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเพิ่มขีดความสามารถระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพฒันาระบบไฟฟ้า
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมัน่คง เช่ือถือได้ สามารถรองรับความ
ต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ลดปัญหาการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย รวมถึง
ปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในพืน้ท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ท่ีส าคญั และ
รองรับการขยายตวัของพืน้ท่ีเศรษฐกิจ พืน้ท่ียทุธศาสตร์ของประเทศ ให้มีโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้าท่ีทัว่ถึง 
เพียงพอ คณุภาพเช่ือถือได้และมีมาตรฐานด้านระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้รับการยอมรับในระดบัภูมิภาค รวมทัง้
การพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
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มาบริหารจดัการ ควบคมุการผลิต การส่ง และการจ่ายพลงังานไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับการเช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้า
จากแหลง่พลงังานทางเลือกท่ีสะอาดและกระจายอยูท่ัว่ไป (Distributed Energy Resource: DER) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความม่ันคงทางการเงิน  โดยเป็น
องค์กรท่ีมีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset 
Management เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทนุในการ
ด าเนินงาน การบ ารุงรักษา และเพิ่มอตัราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่  5 : ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร โดยให้ความส าคญักบัการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานขององค์กรด้วย
เทคโนโลยีดจิิทลั (Streamline Process) เพ่ือให้การด าเนินงานมีความคลอ่งตวั รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองตอ่ความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีขึน้ โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร พร้อมทัง้วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อก าหนด ตวัชีว้ดัในแตล่ะกระบวนการขององค์กร (Business Structure 
Analysis) เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบงาน/กระบวนการด าเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมาย ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่  6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า โดยให้ความส าคญักับการศึกษา
ปัจจัยและระดบัความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่มลูกค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการ
วิเคราะห์สารสนเทศจากการส ารวจเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัลกูค้าและตลาด และน ามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร โดยสารสนเทศดงักล่าวจะถกูน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภณัฑ์
และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการท างาน การพฒันาโอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่ลกูค้าท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value การน าข้อมลูเสียงจาก
ลกูค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดบัการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างยัง่ยืน
โดยก าหนดกลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และเสียงของลูกค้าผ่าน
ช่องทางตา่งๆ เพ่ือใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ในการวางแผนพฒันาระบบไฟฟ้ารายกลุ่มลกูค้า ได้แก่ กลุ่มรายย่อย (บ้าน
อยู่อาศยัและพาณิชย์รายย่อย) กลุ่มรายใหญ่ (อตุสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่) กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจและ
อ่ืนๆ รวมทัง้พฒันาระบบการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั เพ่ือสนบัสนนุการบริการลกูค้าแต่
ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และสร้างความพึงพอใจของลกูค้าตามเป้าหมายของ กฟภ. นอกจากนี ้จะมี
การปรับปรุงกระบวนการในการดแูลกลุ่มลกูค้า Key Account การก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน การทบทวนและ
ส่ือสารคู่มือให้แก่พนกังานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และมีการศึกษาและพฒันา 
PEA Customer Journey เพ่ือจ าแนกประสบการณ์ของลกูค้าในแตล่ะ Touchpoint ท าให้สามารถเข้าใจเส้นทาง
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การซือ้สินค้าหรือบริการของลกูค้าตัง้แตต้่นจนจบ ซึ่งหากน าข้อมลูท่ีได้มาในแตล่ะเส้นทางมาปรับใช้ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กบัธุรกิจ และเรียนรู้วิธีการรักษากลุล่กูค้าเป้าหมายให้กลบัมาซือ้สินค้าหรือบริการซ า้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง มุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทนุ/
ร่วมลงทุนและพฒันาธุรกิจ เพ่ือปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เน่ืองจากปัจจุบนั เทคโนโลยีและ
โครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลง โดยในอนาคตผู้ ใช้ไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และ
หากมีเหลือเกินความต้องการ ก็สามารถขายไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนอ่ืน โดยอาจไม่จ าเป็นต้องผ่านระบบของ กฟภ . 
ดงันัน้  กฟภ. จึงมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนส าหรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ี กฟภ. มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Competitive Strength) และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจ และมีอตัราการเติบโตสูง 
(Industry Attractiveness) นอกจากนี ้กฟภ. จะให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายในการลงทุน และการ
ออกแบบ Potential Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของการลงทนุในธุรกิจตา่งๆ ทัง้ผ่านกลไกการ
ด าเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร (Creating Shareholder Value) 
รวมทัง้เกิดการพฒันาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถตอบสนองต่อโครงสร้างระบบไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 
(Maximizing Sustainable Development)   นอกจากนีมี้การก าหนดบทบาทหน้าท่ี และทิศทางของบริษัทในเครือ 
(บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด) ท่ีชัดเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้การก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operating management) และยกระดบัผลประกอบการขององค์กร ทัง้ รายได้ 
ก าไรการด าเนินงาน กระแสเงินสด และมุ่งเน้นทบทวน พรบ . กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือเอือ้ต่อการ
ด าเนินงานในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ 
นโยบาย และมาตรฐานทัง้ในและตา่งประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และ
การปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ทัง้นี ้ในอนาคตหาก กฟภ. มีการจดัตัง้บริษัทในเครือ/การร่วมลงทนุ 
กลยุทธ์ดงักล่าว จะรองรับในการจัดตัง้  / ร่วมทุนให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลระหวา่ง กฟภ. และบริษัทในเครือท่ีดีและเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์ โดยกลยทุธ์มุง่เน้นในการบริหาร
ทนุมนษุย์ในลกัษณะเชิงกลยทุธ์มากขึน้ (Strategic HRM) ซึ่งจะพฒันาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยให้ความส าคญัในการพฒันาระบบ Competency เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการเช่ือมโยงวิสยัทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือท่ีจะวิเคราะห์คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับพนกังานในแต่ละต าแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบคุลากรให้
พร้อมรองรับธุรกิจหลกัขององค์กร รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต นอกจากนีมี้การพฒันา  / ทบทวนระบบ 
Competency โดยครอบคลมุ Competency 3 กลุ่ม ได้แก่ Core Competency, Management Competency 
และ Functional Competency ให้มีความสอดคล้องกบัความสามารถพิเศษท่ีจ าเป็นในอนาคตขององค์กร รวมถึง
การน าระบบ Competency ดงักลา่วมาใช้ส าหรับการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน (Recruitment and Selection) 
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การฝึกอบรมพนักงาน (Training and Development) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(Performance Appraisal) เพ่ือรองรับกบัทิศทาง / ต าแหน่งขององค์กร ในการ “พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital 
Utility” โดยเพิ่มขีดความสามารถ และศกัยภาพของบคุลากรในการรองรับการด าเนินงานของธุรกิจหลกัและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต นอกจากนีย้งัรวมถึงการพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรับตอ่การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
และการเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่  10 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อการขับเคล่ือนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) ซึ่งมีการปรับปรุงใน 
3 ประเดน็ท่ีส าคญัดงันี ้

- Digital Service การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลกูค้า โดยการ
พฒันาฐานข้อมลู และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลกูค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการส่ือสารและ
การให้บริการลกูค้าผา่น Digital Channel 

- Digital Operational Excellence การพฒันาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทนัสมยั ด้วย Smart Grid 
และให้ความส าคัญกับการส่ือสารและเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า 

- Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์และการให้บริการใน
ปัจจุบนั และน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงอาจน าไปสู่รูปแบบของธุรกิจ
ใหมใ่นอนาคต (New platform and business models) 

ยุทธศาสตร์ที่  11 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Sustainable and Secured Digital Technology) โดยกลยทุธ์มุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงปลอดภยั และความ
เช่ือมั่นในการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนองค์กรสู่ Digital Utility โดยจะครอบคลมุเร่ืองมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตวัและ
ข้อมลูส่วนบคุคล (privacy) การรักษาความมัน่คงปลอดภยั (cyber security) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการส่ือสาร และการท าธุรกรรมต่างๆทาง
ออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลทัง้ด้านปฏิบตัิการและด้าน
บริหารจัดการและบริการ โดยท่ีจะมุ่งท่ีการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Governance) มาปฏิบตัิใช้อย่างจริงจงั เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตดัสินใจและการบริหารจดัการทางด้าน 
Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ขององค์กรอยา่งแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 12 : การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System:  
CIS)โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการนวัตกรรมองค์กรท่ีเป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างระบบตัง้แต่ การก าหนด
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ทิศทาง/นโยบายด้านการจดัการนวตักรรม บทบาทของผู้น าและบคุลากร  / หน่วยงานด้านนวตักรรม การก าหนด
กลยทุธ์ด้านนวตักรรม กระบวนการนวตักรรมทัง้ประเด็นโครงสร้างและการจดัการกระบวนการนวตักรรมรวมทัง้
การจดัการ / การใช้ประโยชน์จากนวตักรรม การจดัการความรู้เพ่ือสร้างให้เกิดนวตักรรม พฤติกรรมและวฒันธรรม
ขององค์กรและบคุลากร การสง่เสริม / สนบัสนนุทรัพยากร และผลลพัธ์จากการพฒันานวตักรรม โดยกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation Process) จะเป็นรูปแบบทัง้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรม
กระบวนการขององค์กร นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และสร้างความยัง่ยืนของความสามารถในการท าก าไรให้กบัองค์กรของธุรกิจหลกั นอกจากนีย้งัรวมถึง 
การสร้างนวตักรรมใหม่ ท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ  / หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการท าธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง ของ กฟภ. 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ในรอบปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ถ่ายทอดการวดัผลการด าเนินงานจากแผนยทุธศาสตร์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่ Balanced Scorecard (BSC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพฒันา และด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้

ด้านการเงนิ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 423,080 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 8,200 
ล้านบาท คิดเ ป็น ร้อยละ  1.98 มี รายไ ด้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าและรายได้ อ่ืนจากการด า เนินงาน  
รวมทัง้สิ น้  519,761 ล้านบาท เพิ่มขึ น้จากปี 2561 จ านวน 20,445 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.09  
โดยมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 504,377 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 25,677  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 และมีก าไรสทุธิ จ านวน 15,384 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน  5,232 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 25.38 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 5,784 ลา้นบาทและรายไดอ่ื้นจากการ
ด าเนินงานลดลง 329 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีที่แลว้ในระยะเวลาเดียวกนั (ข้อมลูด้านการเงินอยู่ระหว่าง 
สตง. รับรองงบการเงิน) 

การควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งผลให้ตวัชีว้ัดทางการเงินตามข้อตกลงประเมินผลการ
ด าเนินงานกบักระทรวงการคลงั ด้านคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (CPI-X) อยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้มาก 

การบริหารแผนลงทนุ พิจารณาเป็น 2 มมุมอง คือ  

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึน้จริง มีเป้าหมายการเบิกจ่าย 32,750.19 ล้านบาท 
สามารถเบกิจา่ยได้ 32,978.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายทัง้ปี (หลงัปรับ Cost Saving) 
อยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้มาก 

2. ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ค่าเฉล่ียของการเบิกจ่ายงบลงทุน  
ทัง้ 4 ไตรมาส เทา่กบัร้อยละ 100 (หลงัปรับ Cost Saving) อยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้มาก 

ด้านลูกค้า 

เพ่ือให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีคุณภาพและทันสมัย โดยตอบสนองความต้องการ  
ของลกูค้าจากการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าตา่งๆ มีผลการด าเนินการ ดงันี ้ 

1. มี ผู้ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  จ า น วน  20,193,865 ร าย  เ พิ่ ม ขึ น้ จ าก ปี  2 56 1  คิ ด เ ป็ น ร้ อยละ  2 . 1 5  
และหนว่ยจ าหนา่ย จ านวน 138,178.13 ล้านหนว่ย เพิ่มขึน้จากปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 2.60 

2. สามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่ บ้านรวม 704,298 หมู่ บ้าน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศ และในระดับครัวเรือนรวม 22.17 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.53 ของจ านวนครัวเรือนทัง้ประเทศ 
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นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจดัตัง้ศนูย์บริการลกูค้า (PEA Shop) ไป
ยงัห้างสรรพสินค้าตา่งๆ และได้จดัให้มีรถบริการเคล่ือนท่ี (PEA Mobile Shop) เพ่ือให้บริการลกูค้าในแหล่งชมุชน
ท่ีส าคญั อีกทัง้ได้มีการปรับปรุงระบบรับฟังเสียงของลกูค้า (PEA VOC System) เพ่ือให้สามารถรวบรวมเสียงของ
ลูกค้าได้ครบทุกช่องทาง สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความรวดเร็ว  มีการพัฒนา
ศนูย์บริการข้อมลูผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เพ่ือให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารอตัโนมตัิทางโทรศพัท์ และ
เปิดให้บริการลกูค้าผ่านทางโทรศพัท์มือถือ Application  “PEA Smart Plus” โดยใช้งานได้ทัง้ระบบ IOS และ 
Android   

ด้านกระบวนการภายใน 

กา ร ไฟ ฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค  ไ ด้พัฒนาและป รับป รุ ง ร ะบบจ าหน่ า ย ไฟ ฟ้ าอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ท่ี เพิ่มขึ น้  เ พ่ือความมั่นคงและเ ช่ือถือไ ด้ของระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ค่า  
ดชันีจ านวนครัง้ท่ีไฟฟ้าขดัข้อง (System Availability Interruption Frequency Index: SAIFI) และค่าดชันี
ระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (System Availability Interruption Duration Index: SAIDI) ในปี 2562  
มีค่าดีกว่าปี 2561 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 3.10 ครัง้/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.71 ครัง้ 
/ราย/ปี และ SAIDI มีคา่เทา่กบั 73.82 นาที/ราย/ปี  ซึง่มีคา่ลดลงจากปี 2561 จ านวน 15.74 นาที/ราย/ปี 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตา่งๆ เชน่ ค้นหาสถานท่ีขอใช้ไฟด้วยระบบแผนท่ี PEA Map และปรับปรุงการด าเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขดัข้อง 
โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนท่ี GIS และข้อมูลพยากรณ์อากาศ ร่วมกับระบบควบคมุจ่ายไฟแบบ
อตัโนมตั ิ(SCADA) ซึง่ท าให้สามารถตดิตามความคืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขดัข้องได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้ในระดบับคุลและระดบัองค์กร ได้
ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือการพฒันากระบวนการสร้างนวตักรรม 
ผา่นการจดัการความรู้และการจดัการนวตักรรม โดยก าหนดองค์ความรู้ท่ีส าคญัขององค์กรท่ีพิจารณาจากปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวข้อง รวบรวมจดัเป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ผ่านช่องทางตา่งๆ นอกจากนัน้ยงัส่งเสริมการเรียนรู้ของ
พนกังานในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัประชุมวิชาการและนวตักรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 (PEACON & 
Innovation 2019) การแสดงผลงานนวตักรรมและการจดังานองค์ความรู้ การแข่งขนัทกัษะการปฏิบตัิงาน การ
คดัเลือกการไฟฟ้าดีเดน่ เป็นต้น 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคถือว่าบคุลการเป็นปัจจยัท่ีมีคณุคา่และส าคญัยิ่งตอ่การเติบโตอย่างยัง่ยืนของ
องค์กร มีการก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรทกุระดบัและทุกต าแหน่งอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งเสริมการพฒันา
บคุลากรด้วยวิธีหลากหลาย เน้นเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และส่งเสริมบุคลกรให้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน
การพฒันาตนเอง ด้วยวิธีการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) ใน
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ขณะเดียวกันยงัมุ่งเน้นการพฒันาสร้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านทัง้ทางด้านวิศวกรรมและบริหารจดัการ อาทิเช่น 
คณุภาพไฟฟ้า ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการ
ด าเนินงานในอนาคต นอกจากนีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัสนบัสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอก ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมและมีศกัยภาพท่ี
เพียงพอตอ่การเตบิโตของธุรกิจในอนาคต 

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการตามกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อยา่งตอ่เน่ืองในปี 2561 ตลอดมา โดยมีการพฒันากระบวนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้คลอบ
คลมุทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความตระหนกัและความส าคญัของพนกังาน พร้อมทัง้ผลกัดนัการปฏิบตัิงาน ในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยทุกสายงานมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนแม่บทความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.ปี 2560 - 2564 ไปพร้อมกับการจัดท าคู่มือเพ่ือใช้ประเมิน
กระบวนการปฏิบตัิงานตามหลกั ISO 26000 (In Processes Self - Assessment Manual : ISPA) และสร้างห่วง
โซค่ณุคา่ PEA สานตอ่องค์กรสู ่ISO 26000 อยา่งยัง่ยืน 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาท่ี
ผ่านมา ได้แก่ 1.โครงการ PEA ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานสะอาด และใช้พลังงานทดแทนในด้านการ
ท่องเท่ียวและความปลอดภัย 2.โครงการรับบุคคลพิการเข้าท างานร่วมกับ PEA 3.โครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) 4.โครงการชมุชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA และ 5.โครงการ 1 ต าบล 1 ชา่งไฟฟ้า เป็นต้น  

 

ในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ก าหนดยทุธศาสตร์ ทิศทางการบริหารและพฒันาการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวไปสู่การเป็นการไฟฟ้าดิจิทลั (The Digital Utility) และเพ่ือให้การไฟฟ้า
สว่นภมูิภาค "มุง่สูอ่งค์กรท่ีเป็นเลิศด้านธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ร่วมสร้างคณุคา่สู่
สงัคมและสิ่งแวดล้อม  ด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั"   

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบริหารงานตามแผนงานและโครงการ
ตา่งๆ ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองค์กรชัน้น าท่ีทนัสมยัระดบัภูมิภาค ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง
อยา่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงัคมท่ียัง่ยืนตอ่ไป 

 
 
 
 
 (นายชยพล ธิติศักดิ์) 
 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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วเิคราะห์สถานการณ์การจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ประจ าปี 2562 

การจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

 ปี 2562 กฟภ.มีการซือ้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่าง ๆ และผลิตเองรวมทัง้สิน้ 146,015.27 ล้านหน่วย
ขยายตวัร้อยละ 2.61 จากปีก่อน โดยเป็นการซือ้จาก กฟผ. 134,601.50 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 92.18 ของ
หน่วยซือ้รวม กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 72.63 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 0.05 ของหน่วย
ซือ้รวม ผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 11,158.64 ล้าน
หน่วย สดัส่วนร้อยละ 7.64 ของหน่วยซือ้รวม ผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) 97.56 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 0.07 ของหน่วยซือ้รวม การผลิตไฟฟ้าเองของ กฟภ. (ตามเข่ือน ตาม
เกาะตา่ง ๆ) 84.93 ล้านหนว่ย สดัสว่นร้อยละ 0.06 ของหนว่ยซือ้รวม 

การจ าหน่ายไฟฟ้า 

ปี 2562 กฟภ.มีการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 138,178.13 ล้านหน่วย ขยายตวัร้อยละ 2.60 เติบโตได้ต ่า
กว่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 3.81 (ค่าพยากรณ์ชุด ก.ย.2561)  จากสงครามการค้าท่ีมีมาตลอดปี ส่งผลให้
ภาคอตุสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ในขณะท่ีการใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศยัและกลุ่มพาณิชย์ขยายตวัดี เน่ืองจากในช่วงหน้าร้อนมีอุณหภูมิ
สงูมากกว่าปีก่อนหน้า ท าให้มีการใช้เคร่ืองปรับอากาศเพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัยงัคงมีปริมาณนกัท่องเท่ียวเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

แต่หากพิจารณาอัตราการเติบโตเทียบกับปีฐาน 2559 แล้วพบว่ายังมีการจ าหน่ายไฟฟ้าขยายตัวใน
ระดบัสงูร้อยละ 6.56 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพิ่มขึน้ 

การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามพืน้ท่ี 

แบ่งเป็น 4 พืน้ที่ ดงันี ้
 ภาคเหนือ สดัส่วนร้อยละ 14.77 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 5.17

จากปีก่อนโดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 5.56 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัดส่วนร้อยละ 16.51 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม 

ขยายตัวร้อยละ 5.63จากปีก่อน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 7.66 

 ภาคกลาง สดัส่วนร้อยละ 51.74 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 1.36
จากปีก่อน โดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 2.88 
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 ภาคใต้ สัดส่วนร้อยละ 16.98 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 1.42 
จากปีก่อน โดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาคใต้) ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 3.36 

การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามระดับแรงดัน 

แบ่งเป็น 5 ระดบัแรงดนัดงันี ้
 ระดับแรงดัน 230 kV สัดส่วนร้อยละ 0.12 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัว 

ร้อยละ 7.95 จากปีก่อน 
 ระดับแรงดัน 115 kV สัดส่วนร้อยละ 17.76 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมหดตัว 

ร้อยละ 2.92 จากปีก่อน 
 ระดับแรงดัน 69 kV สดัส่วนร้อยละ 0.02 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมหดตวัร้อยละ 

15.80 จากปีก่อนปัจจบุนัเปลี่ยนไปใช้แรงดนั 115 kV เมื่อเดือน พ.ย. 2562 
 ระดับแรงดัน 22 - 33 kV สดัส่วนร้อยละ 49.50 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม 

ขยายตวัร้อยละ 1.56จากปีก่อน 
 ระดับแรงดันต ่ากว่า 22 - 33 kV สดัส่วนร้อยละ 32.60 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้า

รวม ขยายตวัร้อยละ 7.67 จากปีก่อน 

การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทอตัราคา่ไฟฟ้าปี 2562 มีการขยายตวัขึน้จากปีก่อนหน้าหลาย
ประเภทอตัราดงันี ้บ้านอยู่อาศยั ขยายตวัร้อยละ 8.81 กิจการขนาดเล็ก ขยายตวัร้อยละ 5.45 กิจการขนาดกลาง 
ขยายตวัร้อยละ 3.00 กิจการเฉพาะอย่าง ขยายตวัร้อยละ 5.19 องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร ขยายตวัร้อยละ 8.35  
สบูน า้เพ่ือการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 28.17 ไฟฟ้าชัว่คราว ขยายตวัร้อยละ 3.63 ไฟฟ้าส ารอง ขยายตวัร้อยละ 
56.39 และไฟฟรี ขยายตวัร้อยละ 4.75 มีเพียงกิจการขนาดใหญ่และ Interruptible Rate ท่ีหดตวัร้อยละ 1.52 
และ 20.46 ตามล าดบั 

การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงันี ้
 กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 56.47 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัว 

ร้อยละ 0.85 จากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนท่ีมีการขึน้ภาษีสินค้าหลายชนิด ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหดตวัร้อยละ 2.50 สะท้อนได้จากการใช้
ไฟฟ้าหมวดการผลิตท่ีหดตวัร้อยละ 3.02 และกิจการขนาดใหญ่ท่ีหดตวัร้อยละ 1.52 ในขณะท่ีการ



หน้า | 33  
 

ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าพาณิชย์รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 5.67 จากการบริโภคสินค้าและบริการท่ี
เพิ่มขึน้ตามปริมาณนักท่องเท่ียว สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้าหมวดขนส่งท่ีขยายตัวร้อยละ 5.08 
และกิจการเฉพาะอย่างท่ีขยายตวัร้อยละ 5.19 

 กลุ่มลูกค้ารายย่อย สัดส่วนร้อยละ 34.05 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัว 
ร้อยละ 8.01 จากสภาพอากาศท่ีร้อนมากในช่วงกลางปี โดยเฉพาะเดือน เม.ย. - พ.ค. 2562 ท่ีมี
อุณหภูมิสูงมากกว่าปกติ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 8.81 
จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อท าความเย็นเป็นหลกั ส าหรับการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าพาณิชย์ราย
ย่อยขยายตวัร้อยละ 5.76 ตามปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าของหมวด
การขายและโรงแรมท่ีขยายตวัร้อยละ 4.48 และกิจการขนาดเล็กท่ีขยายตวัร้อยละ 5.45 

 กลุ่มภาครัฐและอ่ืน ๆ สัดส่วนร้อยละ 9.48 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัว 
ร้อยละ 5.54 จากการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มภาคราชการและรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 5.00 และจากกลุ่ม
อ่ืน ๆ ขยายตวัร้อยละ 6.63 จากสภาพอากาศท่ีสูงมากกว่าปกติในช่วงหน้าร้อน ประกอบกับมีการใช้
ไฟฟ้าเพ่ือให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึน้ สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้าหมวดบริการสงัคมท่ีขยายตวัร้อย
ละ 5.91 

การจ าหน่ายไฟฟ้าตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กฟภ.มีการจ าแนกกลุ่มผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC) เป็น 10 
หมวดใหญ่ โดยในปี 2562 หมวดการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.75 รองลงมาได้แก่ 
หมวดการขายและโรงแรมร้อยละ15.66 หมวดบริการสงัคมร้อยละ 7.34 หมวดเกษตรกรรมร้อยละ 5.35 โดย
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของทัง้ 10 หมวดหดตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.27 จากความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในหมวดที่มีสดัสว่นการใช้ไฟฟ้าสงู ดงันี ้

หมวดการผลิต หดตัวร้อยละ 3.02 จากปีก่อนหน้า โดยมีการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรม  
5 อนัดบัแรก ดงันี ้

 อาหาร ขยายตวัร้อยละ 0.57 จากการผลิตน า้แข็งท่ีมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 19.65 
ของหมวดอาหาร โดยขยายตวัร้อยละ 6.77 จากสภาพอากาศท่ีร้อนขึน้ ท าให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือผลิต
น า้แข็งมากขึน้ ในขณะท่ีโรงสีข้าวซึ่งมีสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 11.10 ของหมวดอาหาร หดตวัร้อย
ละ 11.93 เน่ืองจากฝนแล้งท าให้มีผลผลิตน้อยลง สง่ผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือสีข้าวน้อยลงตามไปด้วย 

 เหล็ก หดตัวร้อยละ 6.98 หดตัวตามยอดจ าหน่ายรถยนต์ท่ีลดลง เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวั สง่ผลให้มีความต้องการใช้เหล็กเพ่ือผลิตรถยนต์ลดลงตามไปด้วย 
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 อิเล็กทรอนิกส์ หดตวัร้อยละ 5.82 จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อจีน 
โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ ชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ท าให้สง่ผลกระทบตอ่หว่งโซก่ารผลิต (Supply Chain) ไปทัว่โลก 

 ยานยนต์ หดตวัร้อยละ 7.45 จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ท าให้ยอดสัง่ซือ้รถยนต์ลดลง
ทัง้ภายในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 มียอดการผลิตรถยนต์จ านวนทัง้สิน้ 2,013,710 คนั หดตวั
ร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า  

 พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 3.19 จากการผลิตภาชนะพลาสติกและการผลิตผลิตภัณฑ์
ภาชนะพลาสตกิอ่ืน ๆ ท่ีขยายตวัร้อยละ 1.78 และ 3.70 ตามล าดบั 

หมวดการขายและโรงแรม ขยายตวัร้อยละ 4.48 จากปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากถึง 39.7 ล้านคน คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

หมวดบริการสังคม ขยายตัวร้อยละ 5.91 เพิ่มขึน้จากการใช้ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั โรงเรียน การบริหารราชการท้องถ่ินและสว่นภมูิภาค เป็นหลกั 

หมวดเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.35 จากการใช้ไฟฟ้าในหมวดปศุสัตว์ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 
54.13 ของหมวดเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 6.15 เพิ่มขึน้ตามปริมาณอุปสงค์ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม
ความต้องการบริโภคอาหาร 

หน่วยสูญเสีย 

ในปี 2562 กฟภ. มีหน่วยสญูเสียในระบบจ าหน่ายจ านวน 7,837.14 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.37
สงูกว่าค่าเป้าหมาย 244.35 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 0.17 (คา่เป้าหมายระดบั 5 ร้อยละ 5.20) เมื่อเปรียบเทียบ
กับหน่วยสูญเสียปี 2561 ท่ีร้อยละ 5.36 แล้วพบว่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.01 เน่ืองจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มีการใช้
ไฟฟ้าลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากสงครามการค้า ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าแรงดนัสงูน้อยลง ในขณะท่ีกลุ่มลกูค้า
รายย่อยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีอุณหภูมิสงูกว่าปกติจากภาวะเอลนีโญโดยสามารถ
จ าแนกออกเป็นแตล่ะพืน้ท่ีได้ดงันี ้

 ภาคเหนือ มีหนว่ยสญูเสียร้อยละ 7.06 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.64 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหนว่ยสญูเสียร้อยละ 6.93 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.77 
 ภาคกลาง มีหนว่ยสญูเสียร้อยละ 3.95 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.08 
 ภาคใต้ มีหนว่ยสญูเสียร้อยละ 6.58 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.04 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
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ปี 2562 กฟภ. มีผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้สิน้ 20.19 ล้านรายเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 0.43 ล้านราย หรือร้อย
ละ 2.15 โดยภาคกลางมีอัตราการขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 2.79 รองลงมาได้แก่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ 2.17 ภาคใต้ร้อยละ 1.86 และภาคเหนือร้อยละ 1.75 จ าแนกตามกลุม่ลกูค้าได้ ดงันี ้

 กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ขยายตัวร้อยละ 5.44 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.41 ของจ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 

 กลุ่มลูกค้ารายย่อย ขยายตัวร้อยละ 2.08 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 95.11 ของจ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 

 กลุ่มภาครัฐและอ่ืน ๆ ขยายตวัร้อยละ 3.35 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.48 ของจ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 

ประมาณการหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2563 

การจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.60 ซึ่งต ่ากว่าค่าประมาณการท่ีคณะท างานจดัท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าประเมินวา่การจ าหนา่ยไฟฟ้าจะขยายตวัร้อยละ 3.81 (Load Forecast ชดุ กนัยายน 
2561) เน่ืองจากกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าลดลงจากสงครามการค้าระหวา่งประเทศ 

คณะท างานจดัท าค่าพยากรณ์ฯ คาดว่าในปี 2563 การจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.จะขยายตวัท่ีร้อยละ 
1.53 โดยคาดวา่จะมีปัจจยับวกหลายปัจจยั ดงันี ้

ปัจจัยด้านบวก 

 เทคโนโลย ี
ปัจจบุนัสามารถซือ้สินค้า (e-Commerce) ท าธุรกรรมทางการเงิน (Mobile Banking) และ

ชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ตา่ง ๆ (Streaming) ผ่าน Smart Phone/Tablet ได้ท่ีบ้าน ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้า
เพ่ือ Smart Devices ภายในบ้านเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้มีการใช้ไฟฟ้าในบ้านอยูอ่าศยัสงูขึน้ 

 
 นโยบายและมาตรการภาครัฐ 

แผนงานรัฐบาลปี 2563 มีการเร่งแก้ปัญหาปากท้องด้วยมาตรการ 5 กลุม่ ได้แก่ 
1. กลุม่เกษตรกร : สร้างเกษตรครบวงจรและเกษตร BCG 
2. กลุม่ผู้ มีรายได้น้อย : จดัสวสัดกิารตามกลุม่ พฒันาอาชีพ และแก้หนีน้อกระบบ 
3. กลุม่ผู้สงูอาย ุ: จ้างงานผู้สงูอายแุละจดัสวสัดกิารท่ีเหมาะสม 
4. กลุ่มลูกจ้าง : ออกมาตรการดูแลลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาภาระหนีน้อกระบบ 

พฒันาทกัษะและหางานให้กรณีถกูเลิกจ้างงาน 
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5. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startups : ยกระดบัด้านนวตักรรม ความรู้ แหล่ง
เงินทนุ และเง่ือนไขบางอยา่งให้แก่ผู้ประกอบการ 

นอกจากนีย้งัมีมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัอีก เชน่  

- การผอ่นเกณฑ์ Loan to Value หรือ LTV ท่ีจะช่วยให้ผู้กู้ ร่วมสามารถขอสินเช่ือได้ง่ายขึน้ 
เน่ืองจากไมต้่องน ายอดท่ีกู้ ร่วมก่อนหน้ามาเป็นข้อจ ากดั 

- การลดค่าปรับไถ่ถอนก่อนก าหนด (Prepayment charge) โดยค านวนจากยอดเงินต้น
คงเหลือ และมีการค านวณดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนีจ้ากยอดเงินต้นของค่างวดท่ีผิดนัด รวมถึงการคืน
คา่ธรรมเนียมบตัรเดบติและบตัรเอทีเอ็มตามสดัสว่นทนัทีโดยไมต้่องร้องขอ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ยงัมีนโยบายท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจได้
ในระยะยาว เชน่การสร้างรถไฟฟ้าการสนบัสนนุ EV Car การสร้างมอเตอร์เวย์และรถไฟความเร็วสงูและ 
EEC เป็นต้น 

 สภาพอากาศ 

ในแง่ของการจ าหน่ายไฟฟ้า คาดว่าอุณหภูมิจะยงัคงอยู่ในระดบัสูงและอาจเกิดภาวะภัย
แล้ง ท าให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือท าความเย็นและผลิตน า้แข็งมากขึน้ นอกจากนีม้ลพิษ PM 2.5 ยงัส่งผลให้
มีการใช้เคร่ืองฟอกอากาศเพิ่มมากขึน้เป็นผลให้มีการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสูงขึน้ตามไปด้วย 

 อัตราดอกเบีย้นโยบาย 

การลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจะช่วยให้มีต้นทนุทางการเงินลดลง ส่งผลให้เอือ้ตอ่การลงทนุ
เพ่ือท าธุรกิจได้มากขึน้ 

ปัจจัยด้านลบ 

 เศรษฐกิจโลก 

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศคูค้่าส าคญัท่ีอาจมีตอ่เน่ืองและเพิ่มขึน้ เช่น 
การเจรจาทางการค้ากบัจีนไม่ลงตวั การท า Limited Trade Deal กบัญ่ีปุ่ น การตดัสิทธิ GSP ตอ่ไทย 
เป็นต้น  

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของต่างประเทศ เช่น จีนกับฮ่องกง ท่ีอาจขยายไปสู่
สงครามกลางเมืองและสงครามระหวา่งประเทศได้ 

 โรคระบาด 
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การเกิดโรคระบาด COVID-19 สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวตา่งประเทศโดยเฉพาะจากจีนจะลดลงเป็นจ านวนมากในช่วง High Season ท าให้ธุรกิจ
โรงแรม ขนสง่ ค้าปลีก ค้าสง่ ขาดรายได้ ท าให้มีเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง 

นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบตอ่ภาคการเกษตร เน่ืองจากประเทศจีนสัง่ซือ้ทเุรียนจากไทยเป็น
จ านวนมาก เม่ือเกิดโรคระบาดท าให้จีนหยุดการสัง่ซือ้ดงักล่าว ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ในขณะท่ี
เกิดต้นทนุในการปลกูไปแล้ว อาจะท าให้หนีภ้าคการเกษตรเพิ่มสงูขึน้ 

 ภัยธรรมชาต ิ

ในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ การเกิดภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อทัง้ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้น า้ในปริมาณมาก อาจท าให้การผลิตสินค้าและพืชผลทางการ
เกษตรเสียหาย โดยเฉพาะการส่งออกข้าว เกิดผลกระทบตอ่เน่ืองไปยงัรายได้ของแรงงานและเกษตรกร 
ซึง่จะพวัพนัไปถึงภาครัวเรือนท่ีท าให้มีรายได้ลดลงในท่ีสดุ 

 ภาคครัวเรือน 

รายได้จากการท างานและการท าธุรกิจซบเซา มีผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนไทยลดลง อีก
ทัง้มีภาระหนีต้อ่รายได้สงูขึน้ ส่งผลกระทบตอ่เน่ืองท าให้มีเงินออมลดลงและต้องรับภาระช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเพิ่มมากขึน้ 

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะการติด Solar 
Cell หรือการเป็น VSPP ท่ีไม่ขนานไฟฟ้าเข้าระบบจ าหน่ายของ กฟภ. ส่งผลให้มีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้
เองมากขึน้ และซือ้ไฟฟ้าจาก กฟภ. ลดลง 

 พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ปัจจุบันผู้ บริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจท าให้ธุรกิจบางอย่างไม่
สามารถปรับตวัได้ทนัในระยะสัน้ สง่ผลให้ไมส่ามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ 

 ค่าเงนิบาท 

ความผนัผวนของคา่เงินบาทท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการคาดการณ์และควบคุมได้ยาก ท าให้
ประเมินทิศทางเศรษฐกิจและออกมาตรการควบคมุได้ยาก 
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เปรียบเทียบหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ลูกค้ารายใหญ่ 

อตุสาหกรรม 60,928.27  62,539.59  62,825.08  61,252.94  3.95  2.64  0.46  -2.50  

พาณิชย์รายใหญ่ 14,892.99  5,163.43  15,875.90  16,775.46  6.94  1.82  4.70  5.67  

รวมลูกค้ารายใหญ่ 75,821.26  77,703.02  78,700.98  78,028.40  4.52  2.48  1.28  -0.85  

ลูกค้ารายย่อย 

บ้านอยูอ่าศยั 30,934.14  31,332.93  32,078.34  34,905.54  6.97  1.29  2.38  8.81  

พาณิชย์รายย่อย 10,378.84  11,176.67  11,480.25  12,141.89  8.05  7.69  2.72  5.76  

รวมลูกค้ารายย่อย 41,312.98  42,509.60  43,558.59  47,047.44  7.24  2.90  2.47  8.01  

ภาครัฐและอ่ืน ๆ 

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 8,756.36  8,228.90  8,297.54  8,712.54  3.98  -6.02  0.83  5.00  

อ่ืน ๆ 3,783.05  3,959.35  4,116.77  4,389.74  1.60  4.66  3.98  6.63  

รวมภาครัฐและอ่ืน ๆ 12,539.41  12,188.24  12,414.31  13,102.29  3.25  -2.80  1.85  5.54  

รวม 129,673.65  132,400.86  134,673.89  138,178.13  5.24  2.10  1.72  2.60  
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เปรียบเทียบหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 
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ร้อยละ 
อัตราเพิ่ม (ลด) หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 

2559 2560 2561 2562 
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เปรียบเทียบหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : สูงสุด 10 กิจกรรมแรก 

ประเภทกิจกรรม 
หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

อาหาร 12,915.77  13,237.07  13,260.71  13,335.84  4.07  2.49  0.18  0.57  

เหล็ก 5,735.66  6,400.65  6,736.69  6,266.31  7.17  11.59  5.25  -6.98  

อิเล็กทรอนิกส์ 5,864.96  6,083.74  6,251.60  5,887.87  0.72  3.73  2.76  -5.82  

ยานยนต์ 4,677.75  4,621.69  4,627.66  4,282.94  4.89  -1.20  0.13  -7.45  

พลาสตกิ 3,306.42  3,273.34  3,496.80  3,608.26  5.27  -1.00  6.83  3.19  

โรงแรม 3,065.95  3,045.40  3,149.47  3,244.79  6.41  -0.67  3.42  3.03  

สิ่งทอ 4,167.53  3,620.21  3,293.05  3,003.65  -0.22  -13.13  -9.04  -8.79  

ห้างสรรพสินค้า 2,761.39  2,847.50  2,926.57  2,952.20  5.54  3.12  2.78  0.88  

ซีเมนต์ 3,635.77  3,474.79  3,284.58  2,882.73  -1.03  -4.43  -5.47  -12.23  

ปศสุตัว์ 2,084.24  2,174.41  2,254.69  2,393.29  7.71  4.33  3.69  6.15  
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เปรียบเทียบหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : สูงสุด 10 อันดับ 

2559 2560 2561 2562 
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ร้อยละ 

อัตราเพิ่ม (ลด) หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : สูงสุด 10 อันดับ 

2559 2560 2561 2562 
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เปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ลูกค้ารายใหญ่ 

อตุสาหกรรม 33,234  34,532  35,516  36,213  3.26  3.91  2.85  1.96  

พาณิชย์รายใหญ่ 38,716  40,090  42,205  45,737  8.28  3.55  5.28  8.37  

รวมลูกค้ารายใหญ่ 71,950  74,622  77,721  81,950  5.90  3.71  4.15  5.44  

ลูกค้ารายย่อย 

บ้านอยูอ่าศยั 16,739,832  17,101,515  17,450,482  17,816,406  2.45  2.16  2.04  2.10  

พาณิชย์รายย่อย 1,237,659  1,348,134  1,364,289  1,389,912  6.98  8.93  1.20  1.88  

รวมลูกค้ารายย่อย 17,977,491  18,449,649  18,814,771  19,206,318  2.75  2.63  1.98  2.08  

ภาครัฐและอ่ืน ๆ 

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 321,150  280,740  294,455  295,498  -1.34  -12.58  4.89  0.35  

อ่ืน ๆ 524,046  555,768  581,807  610,099  4.47  6.05  4.69  4.86  

รวมภาครัฐและอ่ืน ๆ 845,196  836,508  876,262  905,597  2.18  -1.03  4.75  3.35  

รวม 18,894,637  19,360,779  19,768,754  20,193,865  2.74  2.47  2.11  2.15  
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เปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 
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ร้อยละ 
อัตราเพิ่ม (ลด) จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 

2559 2560 2561 2562 
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ผลการด าเนินงานขององค์กร 

รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมัน่สู่การเป็นองค์กรดิจิทลั (Digital Utilities) เพ่ือยกระดบัคณุภาพ มาตรฐาน 
ความมั่นคง เช่ือถือได้ ระบบไฟฟ้าท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  เน้นให้ความส าคัญในการสร้างและบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า รวมถึงการให้บริการด้านพลงังานไฟฟ้าอย่างครบ
วงจรบน Digital Platform โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้งานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดิม และพฒันา
ธุรกิจใหม ่

อุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าทัว่โลกอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านทัง้ด้านโครงสร้าง และการด าเนินธุรกิจมี
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ด้านพลงังานไฟฟ้าเกิดขึน้อย่างมากมาย มีการเปิดเสรีการแข่งขนัในธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้า รวมทัง้ความคาดหวงัท่ีสงูขึน้ของลกูค้า ทัง้ด้านเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า และบริการตา่งๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากมี 
Disruptive technology เกิดขึน้ โดยมีภาพสะท้อนจากการเปล่ียนแปลง 3 ด้านหลกั ดงันี ้

1. Electrification : การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้พลงังานในภาคขนสง่ การผลิตความร้อนจะเปล่ียน
จากการใช้เชือ้เพลิง fossil เป็นการใช้พลงังานไฟฟ้า เชน่ ยานยนต์ไฟฟ้า การใช้ Heat Pump 

2. Decentralization : ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศนูย์เพิ่มมากขึน้ เช่น Distributed Generation, 
Micro Grid, Prosumer 

3. Digitalization : มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบไฟฟ้ามากขึน้ เช่น Real time 
communication and Operation system, Smart Meter, Smart Sensor และ Automation system 

ส าหรับประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ก็เป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเช่นกัน จึงก่อให้เกิดแรงขบัเคล่ือนต่อ กฟภ. ในด้านต่างๆ เช่น ความต้องการเพิ่มคณุภาพ 
และความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า การเพิ่มของพลงังานทดแทนท่ีตอ่เช่ือมกบัโครงข่ายของ กฟภ. การเกิดขึน้ของ
โรงไฟฟ้าชุมชุน (Community Power Plant) เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ วิวฒันาการของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ความต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้า (Charging Station) 
และแหลง่กกัเก็บพลงังาน (Energy Storage) รวมถึงโครงสร้างอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าท่ีจะเปล่ียนไปจากผู้ ซือ้
ไฟฟ้ามาเป็น Prosumer (ทัง้ผู้ ซือ้ และผู้ขายไฟฟ้า) การซือ้ขายพลงังานไฟฟ้า (Energy Trading) ระหว่างลกูค้า
ด้วยกันเอง (Peer to Peer Commerce) นอกจากนีเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
Machine Learning รวมถึงการใช้ระบบรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมลู Big Data, Data analytics จะมีส่วนในการ
พฒันาการให้บริการในด้านต่างๆ ท าให้รูปแบบการให้บริการ และการด าเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้การ
ขบัเคล่ือนองค์กรไปสู ่Digital Utility จงึเป็นสิ่งจ าเป็น  
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จากปัจจยัดงักลา่ว จงึเป็นโอกาส และความท้าทาย ตอ่ กฟภ. ในการปรับเปล่ียนพฒันาองค์กร ปรับปรุง
การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ รวมถึงการพฒันาธุรกิจ และบริการใหม่ เพ่ือให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างยัง่ยืน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงจากอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความต้องการ และความคาดหวงัของ
ลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิอยา่งสิน้เชิง 

ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ืองทัง้ในปัจจุบนัและในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัท า
แผนงานให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากขึน้ และการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม
พลงังานซึง่มีการบริหารจดัการ และพฒันาการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ระบบไฟฟ้า 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจ าหน่าย ระยะที่  2 (คพจ.2)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พฒันาระบบไฟฟ้า และเพิ่มสถานีจ าหนา่ยไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถจา่ยไฟฟ้าได้อยา่งเพียงพอ มีความมัน่คงเช่ือถือได้ 
สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ได้ถึงกว่า 5,000 MW ในปี 2567 รวมทัง้ยงัรองรับการเช่ือมตอ่จาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีจะมีการรับซือ้ตามนโยบายของรัฐได้ถึง 2,900 MW 

1.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่  2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความ
มัน่คง เช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอปุสรรคด้านปฏิบตัิการบ ารุงรักษาและความปลอดภยั ซึ่งเป็นการ
ขยายพืน้ท่ีด าเนินการจากโครงการในระยะท่ี 1 

1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร ระยะที่  2 (คขก.2) มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้พืน้ท่ีท ากินทางการเกษตร ไร่นา-ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็น
การสนบัสนนุการประกอบอาชีพของเกษตรกร และพฒันา ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดบัฐานราก เน่ืองจากตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการต้องการให้เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการ จึงได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้เกษตรกรท่ี
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องขึน้ทะเบียนเกษตรกร แต่ในช่วงแรกของโครงการนัน้ มีเกษตรกรบางส่วนท่ีมี
คุณสมบตัิไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ (ไม่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร) ท าให้ไม่สามารถจัดเข้าด าเนินการตามโครงการได้ 
ปัจจุบนัได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้เกษตรกรท่ีสนใจได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มมากขึน้
รวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรไปขึน้ทะเบียนเกษตรกรสง่ผลให้ผลการด าเนินงานโครงการมีแนวโน้มดีขึน้เร่ือยๆ 

1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่  ระยะที่  2 (คฟม.2) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล  สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

1.5 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีจะได้รับในแต่ละระบบ ของ
ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะในด้านตา่งๆ ส าหรับขยายผลในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป การด าเนินโครงการแบง่งานออกเป็น 2 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานท่ี 1 : งานติดตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (Smart Meter), ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขดัข้องอจัฉริยะ 
และระบบเช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration System) และกลุ่มงานท่ี 2 : งานติดตัง้ระบบสถานีไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Substation Automation) เป็นงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเดิมท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ด้วยการน า
เทคโนโลยีใหมม่าใช้ในสถานีไฟฟ้า 
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2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 

2.1 ด้านการยกระดับระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

โครงการด้านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 

 โครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) 
ส าหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่  เพ่ือขยายผลและตดิตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะส าหรับผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครอบคลมุทัว่
ประเทศ และสร้างความมัน่ใจ และพึงพอใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าท่ีถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว อีกทัง้เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ด้านความโปร่งใส การปฏิบตังิานท่ีดี และด้านการบริหารงานท่ีดีของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)ท่ี อ.
แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  เพ่ือพฒันารูปแบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในพืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้
และเพิ่มคณุภาพของระบบไฟฟ้า โดยจดัหาแหล่งพลงังานให้กบัพืน้ท่ีห่างไกลและมีพลงังานไม่เพียงพอ ลดหน่วย
สญูเสียในระบบสายส่งและระบบจ าหน่ายท่ีมีระยะไกล อีกทัง้พฒันาระบบไฟฟ้าในพืน้ท่ีให้รอง รับกับเทคโนโลยี 
Smart Grid สนบัสนนุการเพิ่มปริมาณพลงังานทดแทนตาม นโยบายของรัฐบาล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และลดการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีวงเงินลงทนุ 265 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการปี 2560 – 2562 
งานหลกัๆ จะเป็นการติดตัง้ระบบ micro grid controller, battery storage และระบบส่ือสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 

 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่  1  เพ่ือขยายผลและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานของระบบไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid)  โดยพืน้ท่ีด าเนินการครอบคลมุเทศบาลเมืองใหญ่ ตาม
แผนพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ ทัง้ 4 ภูมิภาค และพืน้ท่ีติดตัง้แหล่งผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) ซึ่งจะท าให้ผู้ ใช้ไฟเกิดความเช่ือมัน่ในการอ่านหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมลูการใช้ไฟฟ้า และสามารถ
บริหารการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารจดัการและการ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า และการเช่ือมตอ่กบัผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพิ่มความ น่าเช่ือถือได้และคณุภาพไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้า 

 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 (GIS 3) เป็นโครงการจดัท า
ระบบแผนท่ีและข้อมลูระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับระบบภูมิ
สารสนเทศระบบไฟฟ้า เพ่ือชว่ยในการปรับปรุงฐานข้อมลูและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

o การวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
o การแก้ไขไฟฟ้าขดัข้อง 
o การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
o การวิเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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ซึ่งจะส่งผลให้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมั่นคง ให้บริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว แมน่ย า สามารถพฒันาการให้บริการรูปแบบใหม่ ลดคา่ใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน ลดต้นทนุใน
การพฒันาระบบไฟฟ้า รวมทัง้ประหยดัเวลาและก าลงัคน เป็นการช่วยสนบัสนนุความเส่ียงในด้านการให้บริการ
ลกูค้า 

2.2 ด้านการเช่ือมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

 แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus กฟภ. ได้พฒันาแอปพลิเคชนั “PEA Smart Plus” 
เพ่ือให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงบริการ Online ครบวงจร สามารถตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ผ่าน Smart Phone หรือ 
Tablet ด้วยตนเอง  ช่วยอ านวยความสะดวกผู้ ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชัน่การให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น 
การช าระคา่ไฟฟ้า ค านวณและแจ้งเตือนคา่ไฟฟ้าเม่ือใกล้ถึงก าหนดช าระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขดัข้อง ขอติด
กลบัมิเตอร์ ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ โดยเปิดให้ดาวน์โหลดบนระบบปฏิบตัิการ iOS และ Android  ซึ่งจากการ
ด าเนินงานดงักลา่ว สง่ผลให้มียอด Download เพิ่มขึน้กวา่ 1.1 ล้านครัง้ และมีความพงึพอใจตอ่ระบบเพิ่มขึน้ 

 
 

 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เป็นช่องทางในการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า และประชาชนทัว่ไป จดุมุ่งหมายส าคญัในการให้บริการ คือ เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการ
ติดต่อและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทกุวนั ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้การสอบถามข้อมลู การแจ้งไฟฟ้าขดัข้อง การ
รับค าร้องขอใช้ไฟ การขอสมคัรรับบริการ SMSการแจ้งเบาะแส และการให้บริการตา่งๆท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง และเต็ม
ใจให้บริการ SMS การรับเร่ืองร้องเรียน/แนะน า การแจ้งเบาะแสการให้บริการต่างๆท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจ
ให้บริการ เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบัผู้ ใช้ไฟฟ้าและประชาชน 
โดยมีก าหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และรายงานผลการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ รับบริการเป็นรายไตรมาส และรายปี ปัจจุบนั 1129 PEA Call Center ด าเนินการอยู่ในระยะท่ี 3 
(2559 - 2564) 

 ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA VOC System)  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ปรับปรุง
ระบบรวมรวบข้อร้องเรียน (CPN e-One Portal Service) ซึ่งใช้งานตัง้แตปี่ 2558 เป็นระบบรับฟังเสียงของลกูค้า 
(PEA VOC System) เพ่ือให้สามารถรวบรวมเสียงของลกูค้าได้ครบทกุช่องทางและกลไกการรับฟังเสียง รวมถึง
สามารถวิเคราะห์และบริหารจดัการได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบสามารถบนัทึกความต้องการ ความคาดหวงัของ
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ลูกค้า และจัดท ารายงานสนับสนุนสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าทุกช่องทาง พร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อมู ลได้แบบ 
Real Time ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และมีความรวดเร็วใน
การแก้ไขข้อร้องเรียนสง่ผลให้ความพงึพอใจโดยรวมของลกูค้าสงูขึน้ 

2.3 ด้านการปรับเปล่ียนองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่ 

 ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System : PLMS) กฟภ. 
ได้พฒันาระบบ PLMS เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานด้านความพร้อมใช้งานของข้อมูล  ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย
ผา่น Smart Device และไมต้่องพิมพ์เอกสารประกอบการประชมุ  โดยผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถเรียกดหูรือทบทวน
เอกสารประกอบการประชมุท่ีตนเองเข้าร่วมประชมุทัง้หมด ซึ่งจากการออกใช้งานในปี 2561 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.) 
สามารถท าให้ประหยดักระดาษได้กวา่ 4 ล้านแผน่  

 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการองค์กร (Executive Information 
System : EIS) กฟภ. ได้พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการองค์กร (EIS) ให้สามารถแสดงข้อมูล
เพ่ือใช้ในการตดัสินใจของผู้บริหารระดบัสงูได้อยา่งสะดวก รวดเร็วมากขึน้ โดยใช้เวลาเพียง 1 วนั ซึ่งแตเ่ดิมในบาง
รายงานต้องใช้เวลาในการรวบรวมและประมวลผลข้อมลู 1-2 เดือน โดยในปี 2561 ได้พฒันาระบบเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของผู้บริหาร จ านวน 5 รายงาน ได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน(เงินชดเชยรายได้ค่าไฟฟ้า, ก าไรขัน้ต้น)  
ข้อมลูด้านการใช้พลงังานและกระดาษในองค์กร ข้อมลูด้านการบริหารไฟฟ้าขดัข้อง ข้อมลูด้านภาพรวมมลูคา่หนี ้
คา่ไฟฟ้า และข้อมลูด้านการเชา่พาดสายของสายส่ือสาร 
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 ระบบติดตามการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management Monitoring 
System) กฟภ. ได้พฒันาระบบตดิตามการบริหารจดัการความเส่ียง (RMM) เพ่ือช่วยให้การบริหารความเส่ียงของ
องค์กรมีความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลการบริหาร
ความเส่ียง รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้ดียิ่งขึน้ โดยระบบสามารถแสดง 
KRI , Risk Appetite , Risk Tolerance , Impact Likelihood และรายงานผลสถานะ KRI  รวมถึงรายงานผล
ความคืบหน้าของกิจกรรมการด าเนินงานแต่ละปัจจัยเส่ียง และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning 
System) ถึงกิจกรรมท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยการส่ง e-mail แบบอตัโนมตัิให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องเม่ือเกิด
ความเส่ียง  สง่ผลให้ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามเป้าหมาย 

2.4 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิิทัล 

 ออกแบบจัดหาพร้อมติดตัง้ IP Core ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงระบบส่ือสารระดบั 
Core Layer ให้รองรับ IP Network ทัว่ประเทศ เพ่ือรองรับ / ขยายความต้องการใช้งาน (Capacity) ของ IP Access 
Network ท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต เพิ่มควาน่าเช่ือถือของโครงข่าย (Network Reliability) ทัง้ระดบั Physical และ Logical 
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายในระดบั Regional ได้ดียิ่งขึน้ ปลดล็อคข้อจ ากัดจาก
โครงข่ายท่ีเป็น Legacy (SDH-TDM) ท่ีมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการโครงข่าย การขยาย Bandwidth และ
คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาโครงข่ายท่ีมีคา่ใช้จ่ายสงู โดยในปี 2561 - 2562 จะด าเนินการในพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แล้วขยายผลไปสว่นอ่ืนในปีตอ่ไป 

 Full HD VDO Conference กฟภ. ได้พฒันาปรับปรุงจากระบบ VDO Conference 
เดิม เป็นระบบ Full HD VDO Conference  โดยเร่ิมใช้งานตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งมีความทนัสมยั ภาพ
และเสียงคมชดั ใช้งานง่าย ทัง้ใช้งานในห้องประชุม ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือ  ทัง้นี ้จากการ
ประเมินผลการใช้งานในปี 2561 กฟภ. สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าเบีย้เลีย้ง ท่ีพัก ค่าเดินทาง ของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ได้ประมาณ 53 ล้านบาท โดยในปี 2562 กฟภ. มีแผนท่ีจะติดตัง้ระบบเพิ่ม เพ่ือให้ครอบคลมุทัว่
ประเทศยิ่งขึน้ 

 ศูนย์ส ารองข้อมูลแบบช่ัวคราว (Temporary DR Site) ตามท่ี กฟภ. ถกูก าหนดให้
เป็นองค์กรระดบั Critical Infrastructure รวมถึงตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารจดัการสารสนเทศใน
องค์กรให้มัน่คงปลอดภยั ISO 27001  เพ่ือให้ระบบ Hardware Software รวมทัง้ข้อมลูและสารสนเทศ มีความ
พร้อมใช้งานอย่างตอ่เน่ืองในภาวะฉุกเฉินในช่วงระหว่างการก่อสร้างศนูย์ข้อมลู (Data Center : DC) และ ศนูย์
ส ารองข้อมลู (Disaster Recovery Site : DR)  ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562  ดงันัน้ ในปี 2561 จึงได้มีการจ้างบริการ
ศนูย์ส ารองข้อมูลแบบชัว่คราว (Temporary DR Site) เพ่ือใช้ทรัพยากร Cloud  ในการส ารองข้อมูลระบบงาน
ส าคญัเพิ่มเตมิ  



หน้า | 50  
 

 ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001:2013 : กฟภ. ได้ด าเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้าน
การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 เม่ือวนัท่ี  23 มิ.ย. 2560 ขอบเขตงานครอบคลมุโครงสร้างพืน้ฐานส าคญั (Critical Infrastructure) 
ด้านสารสนเทศ ส าหรับส านกังานใหญ่ และในปี 2561 ได้ขยายขอบเขตการขอใบรับรองในส่วนภูมิภาค โดยได้รับ
ใบรับรับรองมาตรฐานท่ี  กฟน.1-3 และ กฟก.2 เม่ือวนัท่ี 26 มี.ค. 2561 และจะขยายครบทุกการไฟฟ้าเขตในปี 
2563 

2.5 ด้านการบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า  

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เป็นช่องทางในการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า และประชาชนทัว่ไป  พ่ือเป็นศนูย์กลางในการติดต่อ และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทุกวนั
ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้การสอบถามข้อมูล การแจ้งไฟฟ้าขดัข้อง การรับค าร้องขอใช้ไฟ การขอสมคัรรับบริการ SMS 
การรับเร่ืองร้องเรียน/แนะน า การแจ้งเบาะแส และการให้บริการต่างๆ   ท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ 
เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กบัผู้ ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA)มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน
และรายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นรายไตรมาส และรายปี ปัจจบุนั 1129 PEA Call 
Center ด าเนินการอยู่ในระยะท่ี 3 (2559-2564) มีการน าเทคโนโลยีมาพฒันาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
และทนัสมยัยิ่งขึน้มีช่องทางการให้บริการทัง้รูปแบบ Voice Channel(90 คูส่าย) และ Non-Voice Channelได้แก่ 
โทรศพัท์, โทรสาร, IVR Self Service,Web Chat, E-mail รวมถึงการให้บริการผ่าน Social Media (Facebook 
และ Twitter) ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
การด าเนินงาน 1129 PEA Call Centerในปี 2562 มีจ านวนการติดตอ่เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

ปริมาณสายท่ีติดต่อ (Incoming Call) จ านวน 2,839,770 สาย เฉล่ียเดือนละ 236,648 สาย ปริมาณการติดต่อ
จากทุกช่องทาง จ านวน 3,100,238  ครัง้ โดยผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 1129 PEA Call Center 
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ประจ าปี 2562 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดบัดีมาก 94.77%  โดยมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดบังานบริการให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

 บริการ Outbound Service แจ้งผลการด าเนินงานเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 
(Unplanned Outage) ผ่าน  SMS หรือ Call Back , การแจ้งแผนดบัไฟล่วงหน้า
(Planned Outage) ผา่น SMS 

 รองรับการโอนสายจากห้องเวรแก้ไขไฟฟ้าขดัข้องมายงั 1129 PEA Call Center กรณี
เจ้าหน้าท่ีอยูร่ะหวา่งการปฏิบตังิานไมพ่ร้อมรับสาย 

 ร่วมทดสอบกระบวนการฟืน้ฟภูยัพิบตัขิองระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับ
ธุรกิจหลกั (DRP รซธ.) เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า 1129 PEA Call Center ของ กฟภ. 
มีศกัยภาพเพียงพอรองรับการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง 

 อบรมหลกัสตูร Smart & Rapid Contact Center กบัการเช่ีอมโยงระบบงานหลกัของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจ าปี 2562 ให้กบั ผู้บริหารและ เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้า
ท่ีเก่ียวข้อง  

 ให้บริการระบบโต้ตอบอตัโนมตัิ Chatbot ส าหรับการให้บริการลกูค้า (Chatbot Pilot : 
KeyFAQs) “น้องสายฟ้า” เพ่ือเพิ่มช่องทางและยกระดบัความสามารถในการให้บริการ
ให้สามารถรองรับกลุ่มลกูค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้งานในรูปแบบ  Non-
Voice ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สอดคล้องตามแผนปฏิบตัิการ PEA Digital ท่ีได้
ก าหนดให้ Chatbotของ Call Center เป็น Pilot Project  ในรูปแบบการโต้ตอบท่ีไม่
ซับซ้อนมาก (Rule-Based) และสามารถให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีรับสาย (Agent) 
เข้ามาชว่ยตอบค าถามท่ีมีความซบัซ้อน 
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2.6 ด้านการด าเนินธุรกิจดจิิทัล 

PEA ในปี 2562 ท่ีผ่านมาได้มีการด าเนินงานด้านธุรกิจใหม่ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทลั ทัง้หมด 2 โครงการ ได้แก่ PEA Solar Hero Application และ PEA Care & Services โดยทัง้ 2 โครงการได้มี
การเปิดตวัอย่าง เป็นทางการแล้วเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2562 และวนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของทัง้ 2 
โครงการมีดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ PEA Solar Hero Application 

 ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาในภาพรวมของ Solar Rooftop ในประเทศไทย  
o เกิดอบุตัเิหตจุากการติดตัง้และอปุกรณ์ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
o ประชาชนไมมี่ความรู้เก่ียวกบั Solar Rooftop ขาดแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ 
o ประชาชนไมมี่เงินทนุในการตดิตัง้ 
o ประชาชนมีความกงัวลเก่ียวกบัความเสียหายและการดแูลระบบหลงัการติดตัง้ 

 นโยบาย PEA 4.0 ของ ผู้ว่าการ 
โครงการฯ นีถื้อเป็นการด าเนินการให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย PEA 4.0 

ของ PEAท่ีต้องการผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมด้านพลงังานใหม่ๆ ให้มีความทนัสมยัแข่งขนัใน
ตลาดโลกได้ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ือต่อยอดธุรกิจเก่ียวกับ
พลงังานของประเทศให้เตบิโตและก้าวหน้า 

 What is PEA Solar Hero Application 

แอพพลิเคชั่นส าหรับผู้สนใจติดตัง้ Solar Rooftop 
เพ่ือใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย 
ความมัน่คง รวมถึงช่วยลดคา่ใช้จ่ายรายเดือนอย่างยัง่ยืน โดย
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการผา่นแอปพลิเคชัน่ได้ตัง้แตต้่นจนจบ 
เปรียบเสมือนเป็น One Stop Service ของการติดตัง้ Solar 
Rooftop  

 จุดเด่นของ PEA Solar Hero Application มีดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือหาขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ท่ีเหมาะสมของ  ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop 

2. มีรูปแบบการลงทุนในการติดตัง้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเอง / บริการสินเช่ือ  
จากธนาคาร / หาผู้ลงทนุให้ 

3. รวบรวมผลิตภณัฑ์ ผู้ให้บริการตดิตัง้ ท่ีได้มาตรฐานการรับรองจาก PEA  
4. สามารถติดตามขัน้ตอนการด าเนินการติดตัง้ และสามารถตรวจสอบการผลิต

ไฟฟ้าในลกัษณะ Real-time จาก Solar Rooftop ได้ 
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 สถานะของโครงการ PEA Solar Hero Application ในปี 2562 

 

PEA ได้ด าเนินการเปิดตวัโครงการน าร่อง PEA Solar Hero Application ทัง้หมด        
4 จงัหวดั ประกอบไปด้วย จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562, จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือ
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2562, จงัหวดัภูเก็ต เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2562, จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 และได้เปิดตวัโครงการ PEA Solar Hero Application อย่าง
เป็นทางการ ณ ส านกังานใหญ่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2562  

 ผลสัมฤทธ์ิของงาน / โครงการเชิงคุณภาพ  

ภาคประชาชน : ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดตัง้ Solar Rooftop   
ลดคา่ใช้จา่ย การใช้ พลงังานในครัวเรือน ปัจจบุนัตดิตัง้เร่ิมต้นท่ี 40,000 บาท/kW 

ภาคสงัคม / ประเทศ / ชมุชน : ใช้พลงังานสะอาด, ลดการน าเข้าเชือ้เพลิงฟอสซิล 

กฟภ. : บริหารจดัการพลงังานได้ง่ายขึน้ สามารถ มอนิเตอร์ติดตามก าลงัการผลิต
แหลง่พลงังานสะอาด 

 อ่ืนๆ 

ในโอกาสท่ีปี 2563 กฟภ. จะก่อตัง้องค์กรครบ 60 ปี PEA Solar Hero 
Application จะมอบของขวญัให้กับองค์กรโดยจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการ
ภายใต้ช่ือ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้” ดงันี ้

 60 ความร่วมมือ - เป็นการจัดหาผู้ลงทุนติดตัง้ Solar Rooftop ในรูปแบบ 
Private Power Purchase Agreement (Private PPA) 

 60 การให้ - เป็นการสนบัสนุน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของสงัคมในการ
ตดิตัง้ Solar Rooftop โดย PEA เป็นผู้ลงทนุให้ 



หน้า | 54  
 

โครงการ PEA Care & Service Application 

 ที่มาของโครงการ 

 นโยบายผู้ว่าการท่ีต้องการปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็น PEA 
Digital Utility จงึมีการพฒันา Application เพ่ือรองรับการ
บริการลกูค้า 

 โครงการ 1 ต าบล 1 ชา่งไฟฟ้า ท าให้ PEA มีชา่งท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมให้บริการมากกวา่ 6,000 รายทัว่ประเทศ 

 PEA มีความพร้อมและต้องการขยายการให้บริการดแูล
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้ากบัประชาชนทัว่ (Behind Meter) 

 

 What is PEA Care & Services Application 

เป็น Application ของ PEA ส าหรับให้บริการตรวจสอบซ่อมบ ารุง  ระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร ท่ีพักอาศยั โดยช่างไฟฟ้า (จากโครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า ) 
เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แบบครบวงจร 
One-Stop Service 

 สถานะของโครงการในปี 2562 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ส านักงาน
ใหญ่ กฟภ. เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน
เปิดให้บริการใน 5 จงัหวดั ประกอบไปด้วย จงัหวดั
นครปฐม จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดั
ขอนแก่น และจงัหวดัพิษณุโลก ยอดดาวน์โหลด ณ 
วนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ท่ี 656 ครัง้ มีผู้ช าระ
คา่บริการผา่นแอปพลิเคชัน่แล้วกวา่ 30 ราย 

 แผนการด าเนินงานในปี   
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3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1 การบริหารอัตราก าลัง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) จึงได้ปรับปรุง
อตัราก าลงัในงานปฏิบตัิการระบบไฟฟ้าของส านกังานการไฟฟ้าให้เพียงพอและปรับปรุงวิธีปฏิบตัิงานจากเดิมให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ เพ่ือลดคา่ดชันีระยะเวลาไฟฟ้าดบั (System Average Interruption Duration Index : SAIDI) 
เพิ่มความนา่เช่ือถือของระบบไฟฟ้าและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

3.2 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการรองรับภารกิจในปัจจบุนัและอนาคต จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงภาระงานของทกุหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสม มีการโอนย้ายหน่วยงาน ภาระงาน ยกฐานะหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและคล่องตวัยิ่ งขึน้ และได้
ประกาศใช้โครงสร้างใหม ่เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

3.3 การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้บริหารผลการปฏิบตังิานโดยจดัวางระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดัท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดความยตุิธรรมและสร้างความผกูพนั
ให้เกิดกบัพนกังาน และได้ใช้ผลของการประเมินการปฏิบตัิงานในการจ่ายคา่ตอบแทน การพิจารณาแตง่ตัง้ การ
คดัเลือกบคุลากรท่ีมีสมรรถนะสงู และการสง่บคุลากรเข้ารับการพฒันา  

3.4 การยกระดับความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

เพ่ือให้บคุลากรในองค์กรอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข สามารถสร้างผลงานท่ีมีคณุภาพให้กับ
องค์กรอยา่งตอ่เน่ือง โดยไมส่ร้างเง่ือนไขหรือเรียกร้องตอ่องค์กร การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจงึได้ท าการส ารวจความพึง
พอใจและความผกูพนักบับคุลากรในองค์กรเป็นประจ าทกุปี เพ่ือน าผลท่ีได้จากการส ารวจมาปรับปรุงและวางแผน
กลยทุธ์เพ่ือสร้างให้บคุลากรในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจและความผกูพนัยิ่งขึน้ อนัจะส่งผลกระทบท่ี
ดีตอ่การด าเนินงาน และตอ่ลกูค้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

3.5 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือว่าบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีมีคณุคา่และส าคญัยิ่งต่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์การ  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่งงานอย่างเป็นระบบ  
ทัง้ทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นความรู้หลกัและความสามารถเฉพาะขององค์การ ความรู้ ความสามารถ ตามลกัษณะ
งานต่าง ๆ การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรมและคุณธรรม  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมบุคลากรให้มี 
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง ด้วยวิธีการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual 
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Development Plan: IDP) ครอบคลมุผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั ทัง้นีไ้ด้น ารูปแบบการพฒันาแบบ 70:20:10 
มาเป็นส่วนในการจดัท าแผน IDP ในขณะเดียวกันก็ยงัมุ่งเน้นการพฒันาสร้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านทัง้ทางด้าน
วิศวกรรมและบริหารจดัการ อาทิ คณุภาพไฟฟ้า ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้า Hotline 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นก าลงัส าคญัเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ รองรับ
การด าเนินงานในอนาคต รวมทัง้ยงัสง่เสริม และสร้างเวทีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทัง้ส่งเสริม
ความสามารถในการท าวิจยัและพฒันานวตักรรมของพนกังาน โดยจดัเวทีประชมุวิชาการ การประกวด และการ
สมัมนาตา่งๆ เช่น จดังานประชมุวิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562 (PEACON & Innovation 
2019) การจดัประกวดนวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจดัการแข่งขนัทกัษะการปฏิบตัิงาน การจดัการคดัเลือกการ
ไฟฟ้าดีเด่น การจดังาน PEA Standard Performance Day นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัส่งเสริมให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสนบัสนุนทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทัง้ในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมศกัยภาพของ
บคุลากรได้มีโอกาสไปน าเสนอบทความวิชาการในเวทีนานาชาติ  เพ่ือให้พนกังานมีความพร้อมและมีศกัยภาพ 
ท่ีเพียงพอ และรองรับการเปล่ียนแปลงและการเตบิโตของธุรกิจในอนาคต 

3.6 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างกลไกเพ่ือน าศักยภาพของ
พนกังานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์การ โดยการน าความรู้และประสบการณ์ของพนกังานหรือสิ่งท่ีเรียกว่า
ทนุทางปัญญาขององค์การมาใช้ในการพฒันากระบวนงาน เพิ่ม Productivity ขององค์การให้สงูขึน้ รวมถึงสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้ภายในองค์การ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริม
การเรียนรู้ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัองค์การ โดยได้ก าหนดแนวทางในการสง่เสริมการเรียนรู้และการแลกเปล่ียน
ความรู้เพ่ือการพฒันากระบวนการและสร้างนวตักรรม ผ่านกระบวนการท่ีส าคญั คือ การจดัการความรู้ และการ
จัดการนวัตกรรม โดยเร่ิมต้นจากการก าหนดองค์ความรู้ท่ีส าคัญขององค์การโดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เสียงของลูกค้าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายผู้ บริหารระดับสูง 
แผนงานส าคญั และความสามารถพิเศษขององค์การ เป็นต้น และด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ดงักล่าวเพ่ือจดั
รวบรวมเป็นหมวดหมู่ ทัง้ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทั่วไป และได้ท าการเผยแพร่ถ่ายทอด
ความรู้ดังกล่าวผ่านกระบวนการสอนงาน ฝึกอบรม สัมมนา รวมทัง้ผ่านระบบสารสนเทศจัดการความรู้ของ
องค์การ รวมทัง้สง่เสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอ่ยอดความรู้เดิม ก่อให้เกิดการพฒันานวตักรรมและ
ยกระดบักระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสงูยิ่งขึน้ นอกจากนัน้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่งเสริมการเรียนรู้
ของพนักงานในองค์การในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดงานประชุมวิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ปี 2562 (PEACON & Innovation 2019) การแสดงผลงานนวตักรรมและการจดังานองค์ความรู้ การแข่งขนัทกัษะ
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น และยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับ
หน่วยงานภายนอกและประชาชนทัว่ไป ผ่านการตัง้ศนูย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเย่ียมเยียนผู้ ใช้ไฟ 
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การสมัมนาผู้ ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Call Center  การให้ความรู้แก่ชุมชน การประชุมวิชาการ การสมัมนากับ
หน่วยงานตา่งๆ ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน การจดัท าคูมื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้ และ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการตา่งๆ เป็นประจ าอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีฐานความรู้ท่ีพร้อม
น าไปตอ่ยอดสูก่ารสร้างนวตักรรมอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

4.  การบริหารจัดการพัสดุ 

4.1 การบริหารพัสดุ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการจดัหาและบริหารพสัดตุามพระราชบญัญัติการจดัซือ้จัด
จ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและกรรมบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนท่ี 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ โดยแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพสัดซุึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าท่ีตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจา่ยพสัดใุนงวด 1 ปี ท่ีผา่นมา 

4.2 การพัฒนาระบบโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 

ในการพฒันาระบบการจดัส่งพสัด ุรวมถึงคลงัสินค้าเพ่ือรองรับการปฏิบตัิงานตามห่วงโช่
อปุทานโดยได้ด าเนินงานพฒันาระบบสนบัสนนุห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ได้แก่ การพฒันา
คลังพัสดุรูปแบบคลังสินค้าสมยัใหม่ (Modern Warehouse) โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) และ Barcode มาใช้งานร่วมกับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ
ด าเนินการตามแผนงาน  การบริหารจดัการด้านระบบรักษาความปลอดภยัของคลงัพสัด ุระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) โดยจดัหารถยกโฟล์คลิฟไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะในการท างานภายใน Warehouse และก่อสร้างโครงหลงัคา
คลมุลานพสัด ุเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพสัดใุห้ดียิ่งขึน้ 

4.3 โครงการพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ลงทนุในโครงการตา่งๆท่ีมีส่วนส าคญัในการสนบัสนนุการ
ให้บริการงานก่อสร้างโครงการ งานบริการผู้ ใช้และงานบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นต้องสนบัสนุน
พสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมตอ่งานบริการและเหตฉุกุเฉินโดยได้จดัท าโครงการพฒันาระบบบริหารข้อมูล
พสัดคุงคลงัโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพ่ือพฒันาคลงัพสัดใุห้เป็นแบบ Modern Warehouse โดย
ทดลองติดตัง้ใช้งานท่ีคลงัพสัด ุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสกลนคร (Pilot ProJect) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิานด้านพสัด ุท าให้ข้อมลูพสัดคุงคลงัมีความถกูต้อง และเป็นปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา และสามารถสนบัสนนุ
การตดัสินใจของผู้บริหารได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 มีมูลค่าพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจ่ายเข้างาน จ านวน
ทัง้สิน้ 15,961.26 ล้านบาท และ มลูคา่พสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าคงคลงัเฉล่ีย จ านวน 9,228.84 ล้านบาท เท่ากบัมีอตัรา               
การหมนุเวียนพสัด ุ1.73 เทา่ 
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5. การบริการ 

5.1 บริการด้านไฟฟ้า  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าท่ีหลกัในการจดัส่ง จ าหน่ายและให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลูกค้า 
โดยแบ่งเขตการให้บริการออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
แตล่ะภาค ประกอบด้วย 3 การไฟฟ้าเขต รวมเป็น 12 เขต มีศนูย์การให้บริการลกูค้าและส านกังานการไฟฟ้าใน
สงักดัรวมทัง้หมด 946 แห่งครอบคลมุ 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ 
ซึง่เป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจดัตัง้ศนูย์บริการลกูค้า (PEA Shop) ไปยงั
ห้างสรรพสินค้า ทัว่ประเทศ และได้จดัให้มีรถบริการเคล่ือนท่ี (PEA Mobile Shop) เพ่ือให้บริการลกูค้าในแหล่ง
ชมุชนท่ีส าคญั อีกทัง้ได้มีการพฒันา 1129 PEA Call Center เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอตัโนมตัิทาง
โทรศพัท์ ทางโทรสาร และข้อความสัน้ (SMS) เพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกปัญหาและค าร้องของลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานคณุภาพบริการ มีการปรับปรุงคณุภาพบริการอย่างตอ่เน่ือง อาทิ ระบบ One Touch Service ได้พฒันา
กระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาสถานท่ีขอใช้ไฟด้วยระบบแผน
ท่ี PEA Map และปรับปรุงการด าเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขดัข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนท่ี GIS 
และข้อมลูพยากรณ์อากาศ ร่วมกบัระบบควบคมุจ่ายไฟแบบอตัโนมตัิ (SCADA) ซึ่งท าให้สามารถติดตามความ
คืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขดัข้องได้รวดเร็วยิ่งขึน้  อีกทัง้มีการปรับปรุงใบแจ้งคา่ไฟฟ้าและพฒันาระบบ Barcode ให้
สามารถรองรับการช าระเงินผ่านตู้  ATM เพ่ือเพิ่มช่องทางการช าระเงินของประชาชน และการกรอกข้อมลูลงใน
ระบบค าร้องได้เช่ือมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง ด้วยเคร่ืองอ่าน 
Smart Card Reader ท าให้ ลดขัน้ตอน ลดต้นทนุคา่ใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ สามารถตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว เพิ่มระดบัความพงึพอใจ 

การให้บริการลกูค้าผ่านทางโทรศพัท์มือถือ (PEA Mobile Application) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด าเนินการเปิดการให้บริการผ่านทางโทรศพัท์มือถือผ่าน Application ท่ีช่ือว่า “PEA Mobile” โดยลกูค้าสามารถ
โหลดใช้งานได้ทัง้ระบบ IOS และ Android  ซึ่งระบบสามารถให้บริการ ตรวจสอบคา่กระแสไฟฟ้าค้นหาจดุให้บริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ PEA Shop แจ้งปัญหาไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าขดัข้อง
และเสนอแนะร้องเรียนผ่านทาง PEA Mobile Application โดยมีการปรับปรุงระบบ PEA Moblie Application ให้
สามารถช าระคา่ไฟฟ้าแบบหกับญัชีบตัรเครดิตประเภท VISA และ Master Card ผ่าน 2C2P หรือ Counter Service 
และด าเนินโครงการพฒันาระบบการให้บริการลกูค้าผา่น Internet แบบครบวงจร ท่ีช่ือวา่ "PEA Smart Plus"   
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ส าหรับการให้บริการผ่านระบบ Online นัน้  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี เว็บไซต์ 
www.pea.co.th เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในการแจ้งข้อมลูให้แก่ลูกค้า และยงัมีส่วนของ 
PEA  e-Service ซึ่งประกอบด้วย PEA e-Pay และ PEA e-Invoice ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าใน
การช าระคา่บริการ และตรวจสอบคา่บริการ นอกจากนีล้กูค้าสามารถติดตามข่าวสารและประกาศของการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคผา่น Social Media ซึง่ได้แก่  

Facebook: http://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority  
Twitter: https://twitter.com/pea_thailand 

5.2 บริการด้านก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้บริการเก่ียวกบัการก่อสร้างและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
หม้อแปลง และอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ กบัผู้ ใช้ไฟฟ้า  เพ่ือให้งานบริการในลกัษณะครบวงจรมากยิ่งขึน้ และถือได้ว่า
เป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นต่อกระบวนการจ าหน่ายไฟฟ้า และเป็นกระบวนการท่ีมีส่วนในการสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าโดยตรง แบง่ประเภทการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดงันี ้บริการด้านก่อสร้าง บริการด้านบ ารุงรักษา 
บริการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า บริการทดสอบอปุกรณ์ตา่งๆ และบริการรับเป็นท่ีปรึกษา 

5.3 บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าความรู้ เทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
ประกอบกับบุคลากรผู้ เช่ียวชาญ ช านาญ และมีประสบการณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้บริการทัง้ในด้าน
วิศวกรรมและการบริหารโครงการ แก่ลูกค้าภายนอกทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีการ
รับประกันคณุภาพงาน ความรวดเร็ว และให้บริการในราคาท่ียุติธรรม  เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ประเภทของงานท่ีให้บริการ ได้แก่ งานท่ีปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า งานก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า และงานทดสอบ
อปุกรณ์ไฟฟ้า 

5.4 บริการสารสนเทศและส่ือสาร 

เป็นการให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงทัง้ในรูป Dark Fiber และ Bandwidth โดยมีกลุ่มลูกค้า 3 
กลุ่มหลกัๆ คือ กลุ่มผู้ประกอบการ (Operator) โดยขยายโครงข่ายส่ือสาร, กลุ่มโรงไฟฟ้า/ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer) เพ่ือควบคมุสัง่การและติดตาม (Monitor) ความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้า และกลุ่มความ
มัน่คง เชน่ ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม โดยการใช้โครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมจะเป็นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกนั (Resource Sharing) ท าให้ประเทศลดการลงทนุซ า้ซ้อนบริการด้านพลงังานทดแทน 

  

http://www.pea.co.th/
http://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority
https://twitter.com/pea_thailand
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รายงานวิเคราะห์การด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงนิ 

เพ่ือให้บริการกับลูกค้าอย่างทัว่ถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคณุภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขตการให้บริการ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านการด าเนินงานโครงการต่างๆ ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถ
จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดบัหมู่บ้านรวม 74,298 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหมู่บ้านทัว่
ประเทศ และในระดบัครัวเรือนรวม 22.17 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจ านวนครัวเรือนทัง้ประเทศ ซึ่ง
บรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือยกระดับ
คณุภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ทัง้นี ้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้บริการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ยงัรับซือ้
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามาในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาส าหรับท่ีอยู่อาศยั (Solar PV Rooftop) และ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพืน้ดิน (Solar Farm) ตามนโยบายรัฐบาล ดงันัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค สามารถสง่จา่ยพลงังานไฟฟ้าและให้บริการแก่ผู้ เช่ือมตอ่กบัโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มัน่คง 
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเข้ามาช่วยบริหารการจดัการและควบคมุการจ่าย
ไฟฟ้า ตามหลกัเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทัง้ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ ตามแผนพฒันาระบบไฟฟ้าในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ด้วย รวมทัง้ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคยงัมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั หรือ พีอี
เอ เอ็นคอม (PEA ENCOM) ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพ่ือด าเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ การให้บริการเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจดัการพลงังานรวมทัง้การจดัฝึกอบรมให้กบัองค์กร
ท่ีสนใจ 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ได้พฒันาและปรับปรุงระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าอยา่งตอ่เน่ือง รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือความมัน่คงและเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า สง่ผลให้คา่ดชันีจ านวนครัง้ท่ีไฟฟ้าขัดข้อง 
(System Availbility Interruption Frequency Index: SAIFI) และคา่ดชันีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขดัข้อง (System 
Availbility Interruption Duration Index: SAIDI) ในปี 2562 มีค่าดีกว่าปี 2561 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 3.10  
ครัง้/ราย/ปี ซึง่มีคา่ลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.71 ครัง้/ราย/ปี และ SAIDI มีคา่เท่ากบั 73.82 นาที/ราย/ปี  ซึ่งมีคา่
ลดลงจากปี 2561 จ านวน 15.74 นาที/ราย/ปี 

ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาบุคลากร ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคญักบัการพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรทุกระดบัและทุกต าแหน่งงาน และมุ่งเน้นการสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานในอนาคต โดยเน้นการพฒันาด้วย IDP และการประยกุต์ใช้
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หลกัการพฒันาแบบ 70:20:10 เน้นการพฒันาด้วยวิธี On The Job Training : OJT และ Coaching พร้อมกบัลด
การอบรมแบบ Inclass โดยจ านวนชัว่โมงท่ีใช้พฒันาพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคา่ใช้จ่ายในการพฒันา
บคุลากรของปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561เป็นไปตามตาราง นอกจากนีก้ารไฟฟ้าสว่นภูมิภาคยงัมุ่งมัน่การสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนท่ีส าคัญ ท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรม  
โดยพิจารณาจากจ านวนการรวบรวมองค์ความรู้ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่ามีสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ (ตาม
ตาราง) แสดงให้เห็นวา่ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้ความส าคญัของการผลกัดนัให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น Digital 
Utility อยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั 

 

เกณฑ์วัด ปี 2562 ปี 2561 
เปรียบเทียบ ร้อยละ 

เพิ่ม / (ลดลง) 
คา่ใช้จา่ยในการอบรม(ล้านบาท) 347.38 313.25 10.90 
จ านวนชัว่โมงท่ีใช้พฒันา/คน/ปี (ชัว่โมง) 27.40 20.16 35.91 
จ านวนการรวบรวมองค์ความรู้ (เร่ือง) 12,687 10,125 25.30 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือรองรับการแข่งขนัระหว่างประเทศ การเปล่ียนแปลงพฒันาเทคโนโลยีใหม่ท่ีเกิดขึน้ 
การเปล่ียนแปลงภาวะอากาศของโลก การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาความมัน่คงด้านพลงังาน 
และการส่งเสริมด้านพลงังานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดยัง้ในการบริหารจดัการ การพัฒนา ด้วย
ความมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนองค์การในทุกด้าน สู่การเป็นองค์การท่ีมีสถานะมัน่คง ทันสมยั สามารถเติบโตได้
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

ผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีรายได้รวม 499,316 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 483,478 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 478,700 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าซือ้
ไฟฟ้า 417,877 ล้านบาท  และมีก าไรสทุธิเทา่กบั 20,616 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 6,053 ล้านบาท  เป็น
ผลจากการท่ีคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ได้ก าหนดจ านวนเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า 
จ านวน 14,496 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 4,720 ล้านบาท และได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สง่คืนเงินรายได้คา่ไฟฟ้าอีกจ านวน 2,700 ล้านบาท เพ่ือให้มีฐานะทางการเงินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นผลให้ก าไร
สทุธิในปี 2561 ลดลง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 414,880 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 17,044 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 106,005 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
จ านวน 308,875 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ จ านวน 10,181 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 4.0 และมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 244,264 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 9,780 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 
ประกอบด้วย หนีส้ินหมนุเวียน จ านวน 75,596 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จ านวน 168,667 ล้านบาท ส่วน
ของทนุ จ านวน 170,616 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 7,264 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการกู้ เงินในประเทศ เพ่ือน าไปลงทุนในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ เพิ่มประสิทธิภาพและความมัน่คงของระบบไฟฟ้า และลดความสญูเสียใน
ระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล โดยก าหนด
แนวทางในการจดัหาเงินกู้ จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ด้วยการออกพนัธบตัรเป็นหลกั ส่งผล
ให้หนีเ้งินกู้ต่างประเทศและหนีเ้งินกู้ ในประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 
332 ล้านบาท และ 71,247 ล้านบาท ตามล าดบั หรือร้อยละ 0.5 และ 99.5 ของหนีเ้งินกู้ทัง้หมด 
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ผังโครงสร้างการบริหารการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
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โครงสร้างอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 

จ านวนพนักงานและลูกจ้างแยกตามสายงาน/ส านัก ปี 2562 
ล าดับ สายงาน/ส านัก พนักงาน ลูกจ้าง รวม 

1 ผวก. ผู้วา่การ 8 - 8 
2 สวก. ส านกัผู้วา่การ 174 14 188 
3 สกม. ส านกักฎหมาย 110 2 112 
4 สตภ. ส านกัตรวจสอบภายใน 157 - 157 
5 สายงาน (ท) สายงานทรัพยากรบคุคล 418 6 424 
6 สายงาน (บ) สายงานบญัชีและการเงิน 342 15 357 
7 สายงาน (ป) สายงานปฏิบตักิารและบ ารุงรักษา 487 37 524 
8 สายงาน (ย) สายงานยทุธศาสตร์ 168 3 171 
9 สายงาน (ธ) สายงานธุรกิจ 139 4 143 
10 สายงาน (ว) สายงานวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 258 4 262 
11 สายงาน (ส) สายงานกิจการสงัคมและสิ่งแวดล้อม 127 5 132 
12 สายงาน (อ) สายงานอ านวยการ 317 41 358 
13 สายงาน (กบ) สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 502 75 577 
14 สายงาน (ทส) สายงานสารสนเทศและส่ือสาร 333 5 338 
15 สายงาน (ภ1) สายงานการไฟฟ้าภาค1 5,817 1,154 6,971 
16 สายงาน (ภ2) สายงานการไฟฟ้าภาค2 6,829 1,515 8,344 
17 สายงาน (ภ3) สายงานการไฟฟ้าภาค3 7,100 1,680 8,780 
18 สายงาน (ภ4) สายงานการไฟฟ้าภาค4 5,471 1,296 6,767 
19 สายงาน (วศ) สายงานวิศวกรรม 327 5 332 

ผลรวมทัง้หมด 29,084 5,861 34,945 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                     หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 26,692 26,692 27,155 
คา่ใช้จา่ยลกูจ้าง 1,511 1,511 1,371 

รวมทัง้สิน้ 28,203 28,203 28,526 
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คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ปี 2562 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท าแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์และรายงานที่เกี่ยวโยงกันเพ่ือให้
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 
ประธานกรรมการ กฟภ. 
 
ช่ือ-นามสกลุ  : นายชยพล ธิตศิกัดิ ์(ประธานกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 
     
ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 28 เมษายน 2503 
 
ต าแหนง่  : อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2. รองปลดักระทรวงมหาดไทย 
              
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – Master of  Development Administration,  
   Western Michigan University, USA 
    2. ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
      2. กรรมการการประปาส่วนภมูิภาค 
       
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายสรุงค์  บลูกลุ  
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 
 
ด ารงต าแหนง่  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 15 กนัยายน 2498 
 
ต าแหนง่ : 1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

2. ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั  : 1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2. ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัท  
ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

3. ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 
(มหาชน) (GPSC)    

 
ประวตัิการศกึษา            : 1. ปริญญาโท – Master of Business  Administration,  
  Cornell University, New York, USA 
 2. ปริญญาโท – Master of Engineering in Operations Research,  
   Cornell University, New York, USA 

3. ปริญญาตรี - Bachelor of Science in Industrial Engineering and 
Operations Research, Syracuse University, New York, USA 

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย  
  2. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 
      3. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย   
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร 
(บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557) 

   
ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 7 ธนัวาคม 2502 
 
ต าแหนง่  : ท่ีปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

   
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารและพฒันาความยัง่ยืนองค์กร                   
 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
             2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)   
           
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,  
  Middle Tennessee State University, USA 
    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย                  
       (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : กรรมการ บริษัท บางจาก กรีนเนท จ ากดั 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายดนชุา พิชยนนัท์                                                                                     
(บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557) 
 

ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 5 สิงหาคม 2513 
 
ต าแหนง่  : รองเลขาธิการส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
  
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านกังานสภา 

    พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
2. ผู้อ านวยการส านกัวิเคราะห์โครงการลงทนุภาครัฐ 

    3. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
      

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – Master of Science in Engineering Management,  
   George Washington University, USA 

    2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายยงยทุธ โกเมศ 
(บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 16 พฤศจิกายน 2498 
 
ต าแหนง่  : ข้าราชการบ านาญ 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผู้อ านวยการส านกัจดัท างบประมาณ เขตพืน้ท่ี 6 ส านกังบประมาณ 
    2. ผู้อ านวยการกองประเมินผล 2 ส านกังบประมาณ   
           
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 
      พฒันบริหารศาสตร์  
    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การคลงั) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : ไมมี่ 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ  
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2559) 

   
ด ารงต าแหนง่  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 23 มีนาคม 2499 
 
ต าแหนง่  : ข้าราชการบ านาญ     
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. อธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

2. รองอธิบดีกรมราชทณัฑ์ 
3. ผู้บญัชาการเรือนจ ากลางคลองเปรม 

              
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2. ปริญญาตรี - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : ไมมี่ 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
 
 

******************************************************************************************************* 

  



หน้า | 71  
 

ช่ือ-นามสกลุ  : นายศกัดิ์ เสกขนุทด 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 3 พฤษภาคม 2509 
 
ต าแหนง่  : ท่ีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิด้าน Digital Transformation  

ส านกังานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั :  1. ผู้อ านวยการส านกังานพฒันารัฐบาลดจิิทลั 
     2. รองผู้อ านวยการ ส านกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  
         ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  
            
ประวตัิการศกึษา :  1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Electronic Systems  
  Engineering), Essex University, UK 

2. ปริญญาโท – Master of Computer Studies, Essex University,UK 
3. ปริญญาตรี – อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ 
           ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
       2. กรรมการบริหารศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
            และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ(NECTEC) 
       3. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการข้อมลู 
           ข่าวสารของราชการ 
 

การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 
 
ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 25 ธนัวาคม 2498 
 
ต าแหนง่  : เกษียณอายงุาน 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน 
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 2. ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริหารเงินและตลาดเงิน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
              
ประวตัิการศกึษา  : 1. ปริญญาโท – Master of Business Administration,  
 Ohio University, USA 
  2. ปริญญาตรี – บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลยัมหิดล 
 2. กรรมการการยาสบูแหง่ประเทศไทย 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายนิกร สศุริิวฒันนนท์ 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 
 
ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 30 มิถนุายน 2499 
 
ต าแหนง่  : รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมเหล็ก  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     2. กรรมการสถาบนัเหล็กแห่งประเทศไทย 
              
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    2. ปริญญาตรี – สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : ไมมี่ 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน 
     
ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 มีนาคม 2501 
 
ต าแหนง่  : ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารสินทรัพย์ บริษัท ทีซีซี       
        แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
    2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารทรัพย์สิน กลุม่โรงแรม 
       ตา่งประเทศ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
              
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – Master of Business Administration, Cornell University, 
USA 
    2. ปริญญาโท – Master of Engineering (Operations Research and  
 Industrial Engineering) Cornell University, USA 
    3. ปริญญาตรี – Bachelor of Science in Chemical Engineering  
 University of New Hampshire, USA  

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการ บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง  
          จ ากดั (มหาชน)  
 2. กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
 3. กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์     
 ดเิวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายพนิต ธีรภาพวงศ์ 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 
 
ด ารงต าแหนง่  : 8 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10  พฤศจิกายน 2510 
 
ต าแหนง่  : ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผู้อ านวยการกลุม่กฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
    2. หวัหน้ากลุม่งานกฎหมาย ส านกักฎหมาย กรมสรรพากร  
              
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Law) ทนุรัฐบาลไทยตาม 
  ความต้องการของกรมสรรพากร, Queen Mary College,  
  University of London, UK 
    2. ปริญญาโท – Master of International Economic Law,  
 University of  Warwick, UK 
    3. ปริญญาตรี – นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคาร 
           อิสลามแหง่ประเทศไทย จ ากดั 
       2. กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ 
     
ด ารงต าแหนง่  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10 มิถนุายน 2510 
 
ต าแหนง่   : ศาสตราจารย์สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
 
ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : คณบดีส านกัสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยี 

แหง่เอเชีย 
              
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy Electrical Engineering,  
  Texas A&M University 
    2. ปริญญาโท – Master of Electrical Engineering, Texas A&M University 
    3. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : กรรมการบริหาร Bangchak Initiative Innovation  

Center@AIT ส านกัสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร                                
และการพฒันา สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10  
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศริิพงษ์กลุ 

(บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 
     

ด ารงต าแหนง่  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 7 เมษายน พ.ศ. 2518 
 

ต าแหนง่  : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผู้อ านวยการ ส านกังานทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศนูย์รังสิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    3. ผู้อ านวยการ โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตสองสถาบนั (TEP) และ  

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตภาคภาษาองักฤษ แห่งมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ (TEPE) 

            
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Engineering in Applied Mechanics (Dynamics),  
  Technische Universität Darmstadt, Germany 
    2. ปริญญาโท – Master of Engineering in Mechatronics, School of  

Advanced Technologies (Exchanged Program), Asian Institute of  
Technology, Bangkok Thailand, Hamburg University of Technology,  
Hamburg, Germany 

    3. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบรีุ 

   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : ไมมี่ 
 

การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
(บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

    

ด ารงต าแหนง่  : 12 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 สิงหาคม 2504 
 

ต าแหนง่  : ผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (ด ารงต าแหนง่ 12 พฤศจิกายน 2561– ปัจจบุนั)  
 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 
    2. ผู้ชว่ยผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 
    3. ผู้ชว่ยผู้วา่การประจ าส านกัผู้วา่การ และปฏิบตัหิน้าท่ี รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
              
ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้าก าลงั) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
   
การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : ไมมี่ 
 

การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

******************************************************************************************************* 
 

หมายเหตุ * กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย 
1. สอบถามข้อมลูจากกรรมการ 
2. ตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/จดัจ้างของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ท่ีมีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท 
3. ตรวจสอบจากรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่กรรมการจะต้องรายงานความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์เม่ือ (1) รับต าแหนง่ (2) เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ (3) ทกุสิน้ปี 
ส าหรับกรณีท่ีกรรมการถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจะน ารายงานกระทรวงมหาดไทย 
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คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้วา่การ 58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้วา่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
- รองผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบ
ไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยผู้วา่การวางแผนและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยผู้วา่การประจ าผู้วา่การ 
 
 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-59 

 
1-ต.ค.-58 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายปกรณ์ นตุบญุเลศิ รองผู้วา่การ
ประจ าผู้วา่การ 

59 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

การจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

- รองผู้วา่การประจ าผู้วา่การ 
- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 4 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรีุ) 
ภาค 4 
 
 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-59 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิทยาลยัครูนครราชสมีา ศิลปศาสตรบณัฑิต/การ
จดัการทัว่ไป 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้วา่การ
ประจ าผู้วา่การ 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต/การจดัการส าหรับ
นกับริหาร 

- รองผู้วา่การประจ าผู้วา่การ 
- รองผู้วา่การธุรกิจ 
- รองผู้วา่การประจ าผู้วา่การ รักษาการ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทพีอเีอ 
เอ็นคอม อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ากดั 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

1-ต.ค.-62 
1-ก.พ.-62 
1-ต.ค.-60 

 
 
 

1-ต.ค.-59 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายถิรวฒุิ เกษมสนัต์ ณ อยธุยา รองผู้วา่การ
ประจ าผู้วา่การ 

58 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การประจ าผู้วา่การ 
- รองผู้วา่การอ านวยการ 
- ผู้ช่วยผู้วา่การอ านวยการ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายจดัหา 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 
1-ต.ค.-59 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต/ 
สงัคมศกึษา 

 

นายเสกสรร เสริมพงศ์ 
 

รองผู้วา่การ
วางแผนและ
พฒันาระบบ
ไฟฟ้า 
 

58 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การวางแผนและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้ เช่ียวชาญระดบั 13 ประจ าส านกั
รองผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 
(เชียงใหม)่ ภาค 1 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-58 

 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายชาตชิาย ภมุรินทร์ รองผู้วา่การ
ยทุธศาสตร์ 

55 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
 

พฒันบริหารศาสตรมหา
บณัฑิต/รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

- รองผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 
- ผู้ เช่ียวชาญระดบั 13 
ประจ าผู้วา่การ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ รอง
ผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 3 
 
 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-59 

 
15-มิ.ย.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายชีวิน พฒันคหูะ 
 

รองผู้วา่การธุรกิจ 
 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์วิทยาลยัโยนก 
 

พฒันบริหารศาสตร 
มหาบณัฑิต/รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

- รองผู้วา่การธุรกิจ 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
-ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบรีุ) 
ภาค 1 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-60 

 
 

1-ต.ค.-58 
 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายธีรพงษ์ บรีุรักษ์ รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้า ภาค 1 
 
 

60 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 1 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณโุลก) 
ภาค 1 
 
 
 
 
 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-58 

 
18-มี.ค.-58 

 

นายสมลกัษณ์ ก่ิงมาลา รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้าภาค 2 

59 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การการไฟฟ้าภาค 2 
- รักษาการแทนรองผู้วา่การการไฟฟ้า 
ภาค 2 
- รองผู้วา่การประจ าผู้วา่การ 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
 
 
 
 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-61 

 
1-ต.ค.-60 

18-ก.พ.-58 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 



หน้า | 83  
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายศภุชยั เอกอุน่ 
 

รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้าภาค 3 

54 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/
วิศวกรรมความปลอดภยั 

- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 3 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการ  การไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) ภาค 
3 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการการไฟฟ้า
เขต 3 (นครราชสมีา) ภาค 2 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-59 

 
 

1-ม.ค.-57 
 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายสชุาติ เครือแก้ว รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้าภาค 4 

58 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 4 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรีุ) 
ภาค 4 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการการไฟฟ้าเขต1(เพชรบรีุ) ภาค 4 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต1 
(เพชรบรีุ) ภาค 4 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-60 

 
18-มี.ค.-58 

 
1-ม.ค.-58 

นายอนโุลม อตุมะพนัธุ์ รองผู้วา่การ
วิศวกรรม 
 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การวิศวกรรม 
- ผู้ช่วยผู้วา่การวศิวกรรม 
- ผู้อ านวยการฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-59 
1-ต.ค.-58 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้วา่การ
สารสนเทศและ
สือ่สาร 
 

60 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

บริหารธุรกิจบณัฑติ/ 
การจดัการทัว่ไป 

- รองผู้วา่การสารสนเทศและสือ่สาร          
- ผู้ช่วยผู้วา่การสารสนเทศและสือ่สาร 
- ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

21-มี.ค.-62 
18-ก.พ.-58 
23-ม.ค.-56 
1-พ.ย.-53 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

บริหารธุรกิจบณัฑติ/ 
ระบบสารสนเทศ 

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้วา่การ
ก่อสร้างและ
บริหารโครงการ 

59 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบรีุ) 
ภาค 1 
 

1-ต.ค.-59 
 

15-มิ.ย.-58 
 

18-ก.พ.-58 

นายวลัลภ กิตตวิิวฒัน์ รองผู้วา่การ
ปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา 
- ผู้ช่วยผู้วา่การปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษาการไฟฟ้าเขต3 
(นครปฐม) ภาค 3 
 

1-ต.ค.-60 
 

1-ต.ค.-58 
 

18-มี.ค.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
วิทยาเขตเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายภาณมุาศ ลิม้สวุรรณ รองผู้วา่การ
อ านวยการ 
 

55 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การอ านวยการ 
- รองผู้วา่การกิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-58 

 
18-มี.ค.-58 

 
 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 

นายสชุาติ โชติกธีรกลุ รองผู้วา่การบญัชี
และการเงิน 

58 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บริหารธุรกิจบณัฑติ/ 
การเงินและการธนาคาร 

- รองผู้วา่การบญัชีและการเงิน 
- ผู้ช่วยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 
- ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-60 
1-ต.ค.-59 
1-ม.ค.-57 

นางนราวดี ศิริสมรรถการ 
 

รองผู้วา่การ
ทรัพยากรบคุคล 
 

58 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

เศรษฐศาสตรบณัฑิต/
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
 

- รองผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 
- ผู้ช่วยผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 
- ผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์ทรัพยากร
บคุคล 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์
ทรัพยากรบคุคล 
 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-เม.ย.-58 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายจาตรุงค์ สขุะเสน 
 

รองผู้วา่การ
กิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

59 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การกิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสมีา) ภาค 2 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 
(เพชรบรีุ) ภาค 4 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต1 
(เพชรบรีุ) ภาค 4 

 
 
 

1-ต.ค.-62 

 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-58 

 
 

1-ม.ค.-58 
 
 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ศิลปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 
 

นายมานพ ชอบประดษิฐ์ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ประจ าผู้วา่การ 

58 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 
การจดัการ 

- ผู้ช่วยผู้วา่การประจ าผู้วา่การ 
- ผู้ช่วยผู้วา่การอ านวยการ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-58 
1-พ.ย.-56 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/
เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายพงศกร ยทุธโกวิท 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
วางแผนและ
พฒันาระบบ
ไฟฟ้า 
 

44 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 

- ผู้ช่วยผู้วา่การวางแผนและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
-  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 
 
 
 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 

1-เม.ย.-58 
 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

นายวิโรจน์ บวัคลี ่
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ยทุธศาสตร์ 
 

47 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 

-ผู้ช่วยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
 
1-เม.ย.-58 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายเลศิชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้วา่การ
ธุรกิจ 
 

58 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ช่วยผู้วา่การธุรกิจ 
- ผู้ช่วยผู้วา่การวางแผนและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
- ผู้อ านวยการฝ่ายสง่เสริมพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
18-มี.ค.-58 

 
1-ม.ค.-57 

 

นายสนอง อินทร์ใจเอือ้ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
วิศวกรรม 

58 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ช่วยผู้วา่การวศิวกรรม 
- ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
1-ม.ค.-57 

 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
/ไฟฟ้า 
 

วา่ที่ร.ท.สมพงษ์ สมนัเลาะ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
สารสนเทศและ
สือ่สาร 
 

58 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/การ
บญัชี 

- ผู้ช่วยผู้วา่การสารสนเทศและสือ่สาร 
- ผู้ เช่ียวชาญระดบั 13 ประจ าส านกั
รองผู้วา่การสารสนเทศและสือ่สาร 
-  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและ
สนบัสนนุระบบสารสนเทศ 

21-มี.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 

18-มี.ค.-58 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เทคโนโลยีบณัฑิต/เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ศิลปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายนกุลู ตพูานชิ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ก่อสร้างและ
บริหารโครงการ 
 

57 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

- ผู้ช่วยผู้วา่การก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โครงการ 2 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โครงการ 1 

12-พ.ย.-61 
 

20-มี.ค.-61 
 

1-ต.ค.-59 
 

นายปราโมทย์ สดุทรัพย์ ผู้ช่วยผู้วา่การ
ปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา 

56 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ไฟฟ้า - ผู้ช่วยผู้วา่การปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา 
- ผู้อ านวยการฝ่ายควบคมุระบบไฟฟ้า 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายควบคมุระบบ
ไฟฟ้า 
 
 
 

1-ต.ค.-60 
 

18-มี.ค.-58 
1-พ.ย.-56 

 
 
 
 
 
 

นายกรมศกัดิ์ ขนัธ์ทอง 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
อ านวยการ 

53 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 
การจดัการโลจิสตกิส์ 
 

- ผู้ช่วยผู้วา่การอ านวยการ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายพสัด ุ
 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-59 
1-มิ.ย.-57 

    มหาวิทยาลยัรามค าแหง ศิลปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 



หน้า | 90  
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายอิสเรส เจนศภุการ ผู้ช่วยผู้วา่การ 
บญัชีและการเงิน 

56 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 
การบญัชี 

- ผู้ช่วยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-59 
1-ม.ค.-57 

 
 

บริหารธุรกิจบณัฑติ/ 
การบญัชี 

นายประดษิฐ์ เฟ่ืองฟ ู
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ทรัพยากรบคุคล 
 

47 The University of Texas at 
Arlington 

DOCTOR OF 
PHILOSOPHY/ELECTRICAL 
ENGINEERING 

- ผู้ช่วยผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 
- ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากร
บคุคล 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
ทรัพยากรบคุคล 

 

1-ต.ค.-62 
23-ม.ค.-61 

 
1-เม.ย.-58 

 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

นางจฑุาพรรธน์  แก้ววฒันะบวร ผู้ช่วยผู้วา่การ 
กิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

59 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต/
ภาษาศาสตร์ 

- ผู้ช่วยผู้วา่การกิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
- ผู้อ านวยการฝ่ายสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
- ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
 
 

1-ต.ค.-58 
 

16-ต.ค.-56 
 

23-ม.ค.-56 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายประพนัธ์ สนีวล ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(เชียงใหม)่ ภาค 
1 

56 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 
 

1-ต.ค.-58 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(พิษณโุลก) ภาค 
1 

56 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณโุลก) 
ภาค 1 
- ผู้ เช่ียวชาญระดบั 13 ประจ าส านกั
รองผู้วา่การการไฟฟ้าภาค 1 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสมีา) ภาค 2 

1-ต.ค.-62 
 
12-พ.ย.-61 
 
18-มี.ค.-58 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายจรรยา วฒันกลุ 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(ลพบรีุ)  
ภาค 1 

56 มหาวิทยาลยับรูพา 
 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต/นโยบาย
สาธารณะ 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบรีุ) 
ภาค 1 

- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
-รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต2 
(ชลบรีุ) ภาค 3 

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-58 
 
 

1-ม.ค.-58 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
/เทคโนโลยีวดัคมุทาง
อตุสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายภกัดี วงษาพรหม 

 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(อดุรธานี) ภาค 2 

55 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (อดุรธานี) 
ภาค 2 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต 2 
(พิษณโุลก) ภาค 1 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต2(พิษณโุลก) 
ภาค 1 
 
 

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-59 
 
 

1-ม.ค.-58 
 

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) 
ภาค 2 

52 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต/
วิศวกรรมการจดัการพลงังาน 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) ภาค 2 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ 
- ผู้จดัการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
จงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 1 

 
 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
1-ต.ค.-59 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/
วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ/
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
 
 
 
 



หน้า | 93  
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายณฐัวรรธน์ อคัรรุ่งเรืองกลุ 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสมีา) 
ภาค 2 

56 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสมีา) ภาค 2 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) ภาค 2 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) ภาค 2 

 
 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-58 
 
 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 
 

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ 
/ไฟฟ้า 
 

นายขจร โปร่งฟ้า 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(อยธุยา)  
ภาค 3 

53 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
 
 

 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
 
 

1-ม.ค.-58 
 

 
 
 

 
 

วิทยาลยัมหานคร 
 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายวเิชียร ปัญญาวานิชกลุ ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(ชลบรีุ)  
ภาค 3 

56 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/
วิศวกรรมการจดัการ
อตุสาหกรรม 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 
- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
 
 

1-ต.ค.-59 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายสมปอง ด ารงออ่งตระกลู 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(นครปฐม) ภาค 3 

56 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจรอง
ผู้วา่การการไฟฟ้าภาค 4 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต1 (เพชรบรีุ) ภาค 
4 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-58 
 

1-ม.ค.-58 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษาวิทยาเขตเทเวศร์ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายไพฑรูย์ รัตนากร 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(เพชรบรีุ) ภาค 4 

56 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรีุ) 
ภาค 4 
-ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ 
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรีุ) ภาค 4 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรีุ) 
ภาค 4 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 

1-ม.ค.-58 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นายภิญโญ ทองเจิม 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) 
ภาค 4 

57 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการ  การไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4  
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 
 

12-พ.ย.-61 
 

23-ม.ค.-61 
 
 

1-ต.ค.-59 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 

   

นายสมัฤทธ์ิ โชติบณั 
 

ผู้อ านวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(ยะลา) ภาค 4 

56 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 
 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ 
/ไฟฟ้า 
 

- ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) 
ภาค 4 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ
บริการ  การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บ ารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต3 (ยะลา) 
ภาค 4 
 

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-59 
 
 

18-มี.ค.-58 
 

นางศศิวิภา อมัพรสทิธิกลู 
 

ผู้อ านวยการ
ส านกัผู้วา่การ 

54 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

วิทยาศาสตรบณัฑติ/การบญัชี - ผู้อ านวยการส านกัผู้วา่การ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายงานผู้วา่การ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายงานผู้วา่การ 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-60 
1-ต.ค.-59 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล 

นางชตุิมา เผา่ชยั ผู้อ านวยการ
ส านกัตรวจสอบ
ภายใน 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและ
สนบัสนนุการตรวจสอบ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและ
สนบัสนนุการตรวจสอบ 
 
 
 

1-ต.ค.-60 
18-มี.ค.-58 

 
1-ม.ค.-57 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บญัชีบณัฑิต 

นางพิบลูรัชต์ วงศ์ลมาย ผู้อ านวยการ
ส านกักฏหมาย 

57 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นิติศาสตรบณัฑติ - ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย 
- ผู้อ านวยการฝ่ายคดแีละสอบสวน 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายนิตกิาร  
 

1-ต.ค.-60 
1-พ.ค.-60 
1-ม.ค.-58 
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นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  

การก าหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 มิ.ย. 2543 เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุตาม
สญัญาจ้าง โดยกระทรวงการคลงัมีส่วนร่วมในการก าหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสดุตามสญัญา ส าหรับ
เกณฑ์การพิจารณจ่ายผลตอบแทน ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ข้อ 1) บนัทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
กบักระทรวงการคลงั และ 2) การด าเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าการ  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กฟภ. และกระทรวงการคลงั  ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง ประกอบด้วย รองผู้ ว่าการ  
ผู้ ช่วยผู้ ว่าการ และผู้ อ านวยการเขต 12 เขต ผู้ ว่าการมอบหมายให้สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ก าหนด
ค่าตอบแทน พิจารณากรอบแนวทางหลกัเกณฑ์การปรับขึน้เงินเดือนประจ าปีและโบนสัของผู้บริหารระดบัสูง 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบุคคลตามเกณฑ์  4 ข้อ คือ 1) งานตามนโยบาย/งานตามท่ีผู้บงัคบับญัชา
มอบหมาย 2) งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ  3) งานตามความคิดสร้างสรรค์ และ 4) พฤติกรรมตามคา่นิยม
องค์กร โดยค านึงถึงคณุภาพความเป็นผู้น าในการบริหารงาน  การตดัสินใจ การแก้ไขปัญหา ความสามารถใน
การสร้างบรรยายการในกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผู้ ใต้บงัคบับญัชา การมีมนุษยสัมพนัธ์ และความซ่ือสัตย์
สจุริต 

 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ของ กฟภ. ประจ าปี 2562 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จ านวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือน 78,424,619.00 
เงินโบนสั 14,726,148.92 
เบีย้ประชมุ 702,850.00 
คา่ใช้จา่ยอ่ืน 7,320,207.67 
รวมทัง้สิน้ 101,173,825.59 
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โครงสร้างเงนิทุน  

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 100   ดงันี ้
      หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ทนุประเดมิ 87 87 87 
ทนุรับจากงบประมาณ 4,890 4,803 4,803 

 
หนีเ้งินกู้ 

      
  หนว่ย : ล้านบาท 

  
  

ประเภทเงินกู้ 
ระยะเวลาการ
จ่ายช าระ 

สกุลเงนิ 
ลักษณะการ
ค า้ประกัน
ของรัฐบาล 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินกู้ ยืม
ภายในประเทศ 

      

- กระทรวงการคลงั 2531 – 2574 แคนาดา
ดอลลาร์ 

ไมค่ า้ประกนั 211 234 247 

 2556 – 2559 บาท ไมค่ า้ประกนั - - 2,625 
- พนัธบตัร 2548 – 2583 บาท ไมค่ า้ประกนั 75,460 77,250 80,662 
รวมเงินกู้ ยืมในประเทศ 75,671 77,484 83,534 
เงินกู้ ยืมตา่งประเทศ       
- สถาบนัการเงิน 2543 – 2563 ยโูร ค า้ประกนั 221 285 372 

 2545 – 2562 ยโูร ค า้ประกนั 27 45 65 
 2550 – 2566 ยโูร ค า้ประกนั 231 261 311 

รวมเงินกู้ ยืมตา่งประเทศ         480 591 748 
รวมเงนิกู้ยืมระยะยาว 76,151 78,075 84,282 
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เงนิงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงนิน าส่งรัฐ 

เงนิงบประมาณที่ได้รับ 

ปี 2559 - 2561  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี  ซึ่งประกอบด้วย
งบประมาณท าการ และงบประมาณลงทนุ  ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

   งบประมาณท าการ  485,044 495,587 
   งบประมาณลงทนุ  90,554 61,826 

รวม  575,598 557,413 

การจ่ายเงนิน าส่งรัฐ 

ปี 2559 – 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายเงินน าส่งรัฐให้กระทรวงการคลัง โดยจัดสรรจากก าไร
สทุธิตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

การจา่ยเงินน าสง่รัฐ 13,877 13,857 13,039 
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การลงทุนที่ส าคัญในปัจจุบันและอนาคต 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จดัท าแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการไฟฟ้าใน
อนาคต และก าหนดกรอบแผนการลงทุนของแผนพฒันาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือพฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความเพียงพอ ทัว่ถึง 
มัน่คง ตามมาตรฐานคณุภาพบริการ มุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดบัประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งมัน่ท่ี
จะพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ หรือ PEA Smart Grid  ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารเข้ามาตรวจวดัและควบคมุระบบโครงข่ายไฟฟ้าและท าให้เป็นระบบอตัโนมตัิมากยิ่งขึน้ โดยจะพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานระบบไฟฟ้าในรูปแบบใหม่เพ่ือรองรับพลงังานทดแทน และเทคโนโลยีการบริหารจดัการการใช้
พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบาย และยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ
ของรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ โดยวางแผนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีคณะท างานจดัท าคา่พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจดัท าขึน้ ซึ่ งปัจจบุนัเป็นชดุท่ี
ได้รับความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 12 กันยายน  2561 ให้ใช้ผลพยากรณ์กรณีฐานท่ีใช้ในการจดัท างบประมาณ
แผนการลงทุน และเน่ืองจากวิกฤติพลงังานและสิ่งแวดล้อมจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้  ขณะท่ีการพัฒนา
ประเทศสง่ผลให้ความต้องการพลงังานซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัเพิ่มมากย่ิงขึน้ ดงันัน้ นอกจากการให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้ว  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาระบบ
โครงขา่ยไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความมัน่คง มีมาตรฐานเป็นเลิศ มุ่งสู่ความทนัสมยั  ให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว และเตบิโตอยา่งสมดลุและยัง่ยืนร่วมกบัชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

จากพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชดุ 12 กนัยายน 2561 กรณี
ฐาน ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 จะมีการใช้พลงังานไฟฟ้า
ประมาณ 154,968 ล้านหนว่ย ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุประมาณ 23,808 เมกะวตัต์ และจ านวนผู้ ใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 21.62 ล้านราย โดยมีอตัราเพิ่มเฉล่ียตอ่ปีประมาณร้อยละ 3.20, 3.32 และ 2.49 ตามล าดบั 

แผนงานและโครงการต่างๆ 

แผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า 

แผนพฒันาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ค านงึถึงนโยบายพลงังานของรัฐบาล ดงันี ้

1.  สง่เสริมและผลกัดนัให้อตุสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นอตุสาหกรรม 
เชิงยทุธศาสตร์ เพิ่มการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานและพฒันาศนูย์กลางธุรกิจพลงังานของภูมิภาค 
โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภมูิยทุธศาสตร์ 
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2.  สร้างความมัน่คงทางพลงังาน โดยแสวงหาและพฒันาแหล่งพลงังานและระบบไฟฟ้าจากทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้ให้มีการกระจายแหลง่ประเภทพลงังานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม ยัง่ยืน 

3.  ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจยัและพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  โดย
ตัง้เป้าหมายให้สามารถทดแทนเชือ้เพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ  25 ภายใน 10 ปี ทัง้นี ้ ให้มีการพฒันา
อตุสาหกรรมอยา่งครบวงจร 

4.  ส่งเสริมและผลกัดนัการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดบัการใช้พลงังานตอ่ผลผลิต
ลงร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี และมีการพฒันาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานท่ี 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการพฒันาพลงังานท่ีสะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน   
สร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจงัและตอ่เน่ือง
ทัง้ภาคการผลิต การขนสง่ และภาคครัวเรือน 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน และยกระดบัศกัยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพ่ือเป็นผู้น าในธุรกิจ
จ าหนา่ยไฟฟ้า 

2. มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 
3. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
4. สง่เสริมการใช้งาน และพฒันาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนการลงทุน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ และค านึงถึงการรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าในอนาคตอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้สถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ก าหนดแผนการลงทนุ        
ในแผนต่อเน่ือง ตามกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยโครงการลงทุนท่ีส าคญัประกอบด้วย   
การลงทนุท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการจ านวน 16 โครงการ 3 แผนงาน ดงันี ้

โครงการลงทุนท่ีส าคัญในปัจจุบัน 
หนว่ย : ล้านบาท 

โครงการ 
วงเงนิลงทุน (ล้านบาท) 

สถานะด าเนินงาน 
 

เงนิกู้ใน
ประเทศ 

เงนิรายได้ 
กฟภ. 

รวมวงเงนิ
ทัง้สิน้ 

 โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 1) 

5,295 1,765 7,060 ผลความคืบหน้าโครงการ 
75.70% 



หน้า | 102  
 

โครงการ 
วงเงนิลงทุน (ล้านบาท) 

สถานะด าเนินงาน 
 

เงนิกู้ใน
ประเทศ 

เงนิรายได้ 
กฟภ. 

รวมวงเงนิ
ทัง้สิน้ 

2. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 2) 

3,405 1,135 4,540 ผลความคืบหน้าโครงการ 
57.98% 

3. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 3) 

11,314 3,771 15,085 ผลความคืบหน้าโครงการ 
65.42% 

4. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 4) 

3,360 1,125 4,485 ผลความคืบหน้าโครงการ 
63.31% 

5. โครงการเพิ่มความเช่ือถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 

11,365 3,790 15,155 ผลความคืบหน้าโครงการ 
94.27% 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 

2,761 926 3,687 ด าเนินการแล้วทัง้สิน้ 
137,232 ครัวเรือน คดิเป็น 
104.26%  

7. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนหา่งไกล 

910 305 1,215 ด าเนินการแล้วทัง้สิน้ 
12,465 ครัวเรือน คิดเป็น 
107.46% 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ศนูย์สัง่การจา่ยไฟ 

3,395 1,135 4,530 ผลความคืบหน้าโครงการ 
34.95% 

9. โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้า
อจัฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ท่ี
เมืองพทัยา จ.ชลบรีุ 

800 269 1,069 ผลความคืบหน้าโครงการ 
72.00% 

10. โครงการพฒันาระบบสง่และ
จ าหนา่ย ระยะท่ี 1 

41,882 20,796 62,678.71 ผลความคืบหน้าโครงการ 
13.54% 

11. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับการจดัตัง้เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก        
(จ.ตาก, จ.สระแก้ว, จ.ตราด,       
จ.มกุดาหาร, จ.สงขลา และ                    
จ.หนองคาย 
 

2,355 785 3,140 ผลความคืบหน้าโครงการ  
32.68% 
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โครงการ 
วงเงนิลงทุน (ล้านบาท) 

สถานะด าเนินงาน 
 

เงนิกู้ใน
ประเทศ 

เงนิรายได้ 
กฟภ. 

รวมวงเงนิ
ทัง้สิน้ 

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ท่ี
ท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 

1,522 508 2,030 ผลความคืบหน้าโครงการ 
69.17% 

13. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 

8,746.56 2,920 11,668.56 ผลความคืบหน้าโครงการ  
17.24% 

14. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงขา่ยขนาดเล็กมาก (Micro 
Grid) ท่ีอ.แมส่ะเรียง                
จ.แมฮ่อ่งสอน 

198 67 265 ผลความคืบหน้าโครงการ  
96.24% 

15. แผนงานพฒันาภมูิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 

1,560 530 2,090 อยูร่ะหว่างการสง่มอบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อม
ตดิตัง้ซอฟต์แวร์ และสว่น
เก่ียวข้อง 

16. แผนระยะยาวก่อสร้างเคเบลิ    
ใต้ดนิ 

1,000 350 1,350 ผลความคืบหน้าโครงการ  
7.55% 

17. แผนงานพฒันาศนูย์วิเคราะห์
และแก้ปัญหาไฟฟ้าขดัข้อง 

17 
 

5.44 
 

22.44 
 
ระยะท่ี 1 จ านวน 12 แหง่
ด าเนินการแล้วเสร็จ       

 96 32.30 
 

128.30 ระยะท่ี 2 จ านวน 23 แหง่
ด าเนินการแล้วเสร็จ            

 529 176 705 ระยะท่ี 3 จ านวน 144 แหง่              
แล้วเสร็จ  121 แหง่                 

18. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับการจดัตัง้เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (จ.
เชียงราย, จ.นราธิวาส,             
จ.นครพนม และ จ.กาญจนบรีุ) 

3,000 1,000 4,000 ผลความคืบหน้าโครงการ  
7.86% 

19. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่     
ระยะท่ี 2 
 

4,923 1,642 6,565 ผลความคืบหน้าโครงการ 
14.69% 
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โครงการ 
วงเงนิลงทุน (ล้านบาท) 

สถานะด าเนินงาน 
 

เงนิกู้ใน
ประเทศ 

เงนิรายได้ 
กฟภ. 

รวมวงเงนิ
ทัง้สิน้ 

รวมโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

108,433.56 43,032.74 151,466.30 
 

เงนิลงทุน 

แหล่งเงินลงทุนประกอบด้วย สถาบนัเงินกู้ จากในประเทศหรือการระดมทุน และเงินลงทุนของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยมีสดัสว่นเงินลงทนุ ดงันี ้

แหล่งเงนิทุน วงเงนิ (ล้านบาท) อัตราส่วน (ร้อยละ) 

1. เงินกู้ ในประเทศ/ระดมทนุ 108,433.56 71.59 
2. เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 43,032.74 28.41 

รวม 151,466.30 100.00 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 ตาม
ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561-2580 คาดวา่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ดงันี ้

1. ด้านขยายบริการไฟฟ้า 

สามารถขยายบริการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า ท่ีเพิ่มขึน้รองรับการ
ขยายตวัของภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม และการท่องเท่ียว  และโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ หรือ PEA Smart Grid ท่ี
ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงเช่ือมโยงระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าขยายเขตบริการไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรได้อย่าง
ทัว่ถึง  

2. ด้านการปรับปรุงคุณภาพความม่ันคงในการจ่ายไฟ 

สามารถให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโครงข่ายไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อส่ือสารข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน
เครือขา่ยได้ง่ายขึน้ ท าให้สามารถวางแผนการบริหารจดัการ ลดปัญหาในการปฏิบตัิการและการบ ารุงรักษาของ
ระบบไฟฟ้า น าไปสูค่วามมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าให้สม ่าเสมอ ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดบัและหน่วยสญูเสียใน
ระบบไฟฟ้า รวมทัง้สามารถเช่ือมตอ่แหล่งพลงังานทดแทน และการเช่ือมต่อกบัผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเกิด
ความเช่ือถือได้สงู ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึน้ 
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3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

3.1 เกิดการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพิ่มสมรรถนะของระบบไฟฟ้าและคณุภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ 
3.3 เพิ่มสดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนพลงังานสะอาด ลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
3.4 ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ลดคา่ใช้จา่ยเงินตราตา่งประเทศในการน าเข้าพลงังาน 
3.5 ระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คงโดยลดจ านวนครัง้ท่ีไฟดบัและระยะเวลาท่ีไฟดบัสัน้ลง 
3.6 ผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถเลือกท่ีจะบริหารจดัการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน ส านกังานหรืออาคาร

ตา่งๆ ได้อยา่งคุ้มคา่ตามรูปแบบท่ีต้องการ สามารถประหยดัเงินท่ีต้องช าระคา่ไฟ 
3.7 สนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และยกระดบัคณุภาพชีวิตโดยการกระจาย    

การบริการโครงสร้างพืน้ฐานไปยงัประชาชนในส่วนภมูิภาคและชนบทอย่างทัว่ถึง 
3.8 สนบัสนนุการพฒันาเมืองในสว่นภมูิภาค ให้เป็นเมืองนา่อยู่ โดยการจดัการด้านระบบไฟฟ้า

ท าให้เกิดทศันียภาพท่ีดีขึน้ 
3.9 สนบัสนนุการสร้างงานในชนบท จากการพฒันาอตุสาหกรรมระดบัครัวเรือน อตุสาหกรรม

ชนบท และอตุสาหกรรมชมุชน ชว่ยให้ประชาชนมีงานท าในท้องถ่ินมากขึน้ มีรายได้เพิ่มขึน้ 
และลดการอพยพเข้ามาในเมือง 

การพัฒนาพลังงานโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้
ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีมีคณุภาพชีวิตและมีสขุภาพท่ีดี 
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รายงานข้อมูลส าคัญ  

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่ม (ลด) ปี 2562-2561 

จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้า (ล้านบาท) 504,403 483,477 20,926 4.15 
รายได้อ่ืนจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 13,997 13,997 481 3.56 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (ล้านบาท) 475,650 475,650 22,762 5.03 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 21,824 21,824 (6,290) (22..37) 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ (ล้านบาท) 34,385 34,385 909 2.72 
เงินกู้  (ล้านบาท) 75,651 71,580 4,071 5.38 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 423,080 414,880 8,200 1.94 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 20,193,865  19,768,754  425,111  2.15  
หนว่ยจ าหนา่ย รวมไฟฟรี (ล้านหนว่ย) 138,178  134,674  3,504  2.60  
หนว่ยจ าหนา่ยโดยเฉล่ีย (หน่วย/ราย) 6,843  6,812  31  0.46  
คา่ไฟฟ้าโดยเฉล่ีย (บาท/หน่วย) 3.6150  3.5664  0.05  1.36  
ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ (เมกะวตัต์) 20,952 19,475 1,477 7.05 
พลงังานไฟฟ้า (ล้านหนว่ย) 146,015  142,296  3,719  2.61  
     - รับซือ้ (ล้านหนว่ย) 145,930  142,191  3,739  2.63  
     - ผลิตเอง (ล้านหนว่ย) 85  105  (20) (19.05) 
ระบบสายสง่ (วงจร-กิโลเมตร) 13,097 12,765 3,743 2.56 
ระบบจ าหนา่ยแรงสงู (วงจร-กิโลเมตร) 318,349 313,424 (20) (23.53) 
ระบบจ าหนา่ยแรงต ่า (วงจร-กิโลเมตร) 480,447 472,464 332 2.53 
จ านวนส านกังาน (แหง่) 946  945  1  0.11  
จ านวนพนกังาน (คน) 29,085 29,659 7,983 1.66 

จ านวนหมูบ้่านทัว่ประเทศ 74,304 74,304 13 1.36 
จ านวนหมูบ้่านท่ีมีไฟฟ้าใช้ 74,298 74,300 (574) (1.97) 
ร้อยละของหมูบ้่านท่ีมีไฟฟ้าใช้ 99.99 99.99 0 0 
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จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

     
(หนว่ย : ราย) 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

บ้านอยูอ่าศยั (<150 kWh) 9,992,167 10,073,417 9,982,438 9,994,895 10,028,627 
บ้านอยูอ่าศยั (>150 kWh) 7,824,239 7,377,065 7,119,077 6,744,937 6,310,899 
กิจการขนาดเล็ก 1,665,138 1,639,386 1,610,008 1,539,248 1,463,744 
กิจการขนาดกลาง 80,928 77,285 74,266 72,459 68,761 
กิจการขนาดใหญ่ 7,043 6,812 6,625 6,396 6,112 
กิจการเฉพาะอยา่ง 14,152 12,896 12,530 12,598 11,622 
องค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร 1,076 1,131 1,305 1,261 1,237 
สบูน า้เพ่ือการเกษตร 5,879 5,484 5,046 4,935 4,415 
ไฟชัว่คราว 352,046 331,913 312,699 292,382 275,882 
ไฟส ารอง 95 82 64 55 51 
ไฟท่ีสามารถงดจา่ยไฟฟ้าได้ 4 4 3 3 3 
EV 0 0 0 0 0 
ไฟไม่คิดมูลค่า 251,098 243,279 236,718 225,468 220,090 
รวม 20,193,865 19,768,754 19,360,779 18,894,637 18,391,443 
การเพิ่ม (%) 2.15 2.11 2.47 2.74 2.80 
ดชันี (2558 = 100%) 109.80 107.49 105.27 102.74 100.00 
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หน่วยจ าหน่าย 

หนว่ยจ าหนา่ยแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า     (หนว่ย : ราย) 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

บ้านอยูอ่าศยั (<150 kWh) 8,088 8,110 8,141  8,198   8,270  
บ้านอยูอ่าศยั (>150 kWh) 26,817 23,969 23,192  22,736  20,649  
กิจการขนาดเล็ก 14,075 13,347 13,035  12,697  12,033  
กิจการขนาดกลาง 22,409 21,756 21,157  20,902  19,988  
กิจการขนาดใหญ่ 56,151 57,018 56,729  55,048  52,556  
กิจการเฉพาะอยา่ง 4,532 4,309 4,183  4,172  3,876  
องค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร 77 71 66   76  70  
สบูน า้เพ่ือการเกษตร 468 365 298  267  387  
ไฟชัว่คราว 976 942 977  985  989  
ไฟส ารอง 176 112 80  138  172  
ไฟท่ีสามารถงดจา่ยไฟฟ้าได้ 1,540 1,936 1,925  2,001  1,945  
EV 0 0 0  0  0  
ไฟไม่คิดมูลค่า 2,869 2,739 2,618  2,454  2,277  
รวม 138,178  134,674  132,401  129,674  123,212  
การเพิ่ม (%) 2.60 1.72 2.10 5.24 3.86 
ดชันี (2558 = 100%) 112.15 109.30 107.46 105.24 100.00 
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พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 

การผลิตและรับซือ้พลงังานไฟฟ้า หนว่ย : ล้านหนว่ย  

แหล่งท่ีมา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

กฟภ. ผลิต 85  105  105  104  91  
ซือ้จาก กฟผ. 134,601  131,861  130,252  129,328  124,376  
ซือ้จาก พพ. 73  103  112  85  70  
ซือ้จาก VSPP 11,159  10,131  8,981  7,472  5,796  
ซือ้จาก Solar Rooftop 97  96  98  89  57  

รวม 146,015  142,296  139,548  137,078  130,390  

พลังงานไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

พลงังานไฟฟ้าแบง่ตามประเภท (ไมร่วมไฟฟรี) 
  

หนว่ย : ล้านหนว่ย 

ประเภท 
  

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
  

แสงสวา่ง   36,426  33,457  32,674  32,262  30,365  
ธุรกิจและอตุสาหกรรม 98,883  98,478  97,109  94,958  90,570  
รวม   135,309  131,935  129,783  127,220  120,935  
การเพิ่ม (%)   2.56  1.66  2.01  5.20  3.81  
ดชันี (2558 = 100%) 116.15  113.25  111.40  109.20  100.00  

 

ปีงบประมา
ณ 

แสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวม 
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % 

2558 30,365  25.11 90,570  74.89 120,935  100.00 
2559 32,262  25.36 94,958  74.64 127,220  100.00 
2560 32,674  25.18 97,109  74.82 129,783  100.00 
2561 33,457  25.36 98,478  74.64 131,935  100.00 
2562 36,426  26.92 98,883  73.08 135,309  100.00 
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พนักงาน 

จ านวนพนกังานแยกตามคณุวฒุิ หนว่ย : ราย 

คุณวุฒิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ปริญญา 9,190 9,148 8,949 8,897 8,167 

อนปุริญญา - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 16,006 15,785 15,409 15,193 14,296 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ – มธัยมศกึษาปีท่ี 6 3,232 3,933 4,484 4,856 5,237 

อ่ืน ๆ 657 793 993 1,168 1,393 
รวม 29,085 29,659 29,835 30,114 29,093 
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การบริหารจัดการองค์กร 

ในการบริหารจดัการองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ค านึงถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการ  
ท่ีดี  โดยมีการบูรณาการตัง้แต่การวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงานส าคัญ ได้แก่ การบริหารความเส่ียง  
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 

การบริหารความเส่ียง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามหลกัการ COSO ERM และตามแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ปี 2555 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดไว้ ซึ่งการระบปัุจจยัเส่ียงในระดบัองค์กรจะพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกซึง่มีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

ในปี 2562  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีปัจจยัเส่ียงท่ีได้จากการประเมินประสิทธิผลของการควบคมุท่ีมีอยู่
ของแตล่ะปัจจยัเส่ียงรวมทัง้สิน้ 11 ปัจจยัเส่ียง ได้แก่ 

RF 1:   ความลา่ช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลกัระยะท่ี 2 (CBS2 
Project Management Office: PMO CBS2) 

RF 2 :  ความส าเร็จของการลงทนุและพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Business Model) 

RF 3 :  การบริหารจดัการงานด้านจดัซือ้ระบบการจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสารแบบรวมศนูย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and 
Consolidation for PEA: ITiDC) ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา 

RF 4 :  Cyber Security 

RF 5 :  การบรูณาการการท างานร่วมกนั เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการเป็น Digital Utility 

RF 6 :  การบริหารหน่วยสญูเสียในภาพรวม 

RF 7 :  การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

RF 8 :  การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการด าเนินงาน 

RF 9 :  ขาดการน านวตักรรมและเทคโนโลยีดจิิทลัมาสนบัสนนุเพ่ือเพิ่ม Productivity ในการท างาน/
เพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

RF 10 :  การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 

RF 11 :  การยกระดบัการให้บริการและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าได้อยา่งต่อเน่ือง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการรายงานการวิเคราะห์ระดบัผลกระทบความ
เส่ียง และการเตือนภยั / แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (early warning system) ถึงเหตกุารณ์หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่ง
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อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร และได้ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง รายงานและ
ประเมินผลการบริหารความเส่ียงเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในไตรมาสละ 1 ครัง้ 
โดยหากผลการบริหารความเส่ียงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือมีปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไม่บรรลุวตัถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจะมีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น ซึ่งฝ่ายบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัและ Risk Owner จะรับไปด าเนินการและพิจารณาปรับ
กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ตอ่ไป 
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ระบบการควบคุมภายใน 

หลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัต ิ

กฟภ. ได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 
2561 และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทัง้องค์กรมี
วตัถุประสงค์ให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมโดยในการประเมินการควบคุม
ภายในระดบัองค์กรมีการสอบทานเอกสารประกอบการประเมินการควบคมุด้วยตนเองของสายงานในสงักดัเพ่ือ
ความถกูต้องครบถ้วนและสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้ 3 ด้านคือ 

 การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operation: O) 

 ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและมิใชท่างการเงิน (Reporting:R) 

 การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั (Compliance : C) 

กฟภ.จัดท ารายงานการควบคมุภายในของกฟภ.ประจ าปี(แบบ ปค.1 ปค. 4 ปค.5 และรายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ) รายงานต่อ
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 90 วนัหลงัสิน้ปี 

รายงานระบบการควบคุมภายในของกฟภ. ประจ าปี 2562 

กฟภ.มีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายในและประเมินผลระบบการควบคุมภายในตาม
หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561โดยให้การควบคมุภายในเป็นกลไกท่ีจะท าให้มีความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าภายในองค์กรมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และค าสั่งของผู้ บริหาร ส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ประหยดัมีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงค์ส าเร็จตามเป้าหมายได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องมีการดแูลป้องกันทรัพยากรจากการทุจริต 
ความเสียหาย การสูญเปล่าหรือการบริหารจดัการท่ีผิดพลาด จดัให้มีและด ารงไว้ซึ่งข้อมลูรายงานทางการเงิน
และการบริหารท่ีเช่ือถือได้ทนัตอ่เวลาโดยมีผลการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในทัง้5ด้านสรุปได้ดงันี ้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

กฟภ.จดัให้มีกระบวนการการควบคมุภายในมีคณะกรรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอ
และประสิทธิภาพของการควบคมุ โดยการติดตามและทบทวนรายงานการเงินและมิใช่การเงินอย่างสม ่าเสมอ
เป็นประจ าทกุเดือนมีการมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรยึดหลกัการก ากบัดแูลท่ีดี
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ตามหลกัธรรมภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบ
ได้และมีการส่งเสริมค่านิยมหลักกฟภ.เพ่ือสนับสนุนให้กฟภ.เป็นองค์กรท่ีมีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
โดยกฟภ.มีโครงการกระตุ้นผลกัดนัสง่เสริมให้พนกังานทกุคนสามารถประพฤติปฏิบตัิตนตามคา่นิยมองค์กรและ
น ามาบรูณาการเข้ากบักระบวนการอ่ืนๆ 

2. ด้านการประเมินความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงด าเนินงานตามแนวทาง COSOERMเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของกฟภ.ท าหน้าท่ีก ากับดูแลก าหนดนโยบายก าหนด
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัความเบี่ยงเบนท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) การ
วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์โดยมีการตดิตามประเมินผลเป็นประจ าทกุไตรมาส 

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 

ก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครบทุกด้านโดยมีคู่มือท่ีส าคัญซึ่งมีการทบทวน /
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอการแบ่งแยกหน้าท่ี/อนมุตัิ/ดแูลป้องกันทรัพย์สินก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรมีส านักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการเงินและมิใช่การเงินรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกฟภ.เป็นประจ าทุกเดือนและกฟภ.ได้ก าหนดวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายของ กฟภ.ว่าจะเป็นองค์กรชัน้น าท่ีทนัสมยัในระดบัภูมิภาคมุ่งมัน่ให้บริการพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั่งยืนการท่ีจะให้
บรรลเุป้าหมายนีก้ฟภ.ได้จดัแผนพฒันาคนด้วยนวตักรรม พฒันางานด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต
รวมทัง้มีนโยบายการเป็นองค์กรแหง่ความโปร่งใสซึง่จะก่อให้เกิด Performanceท่ียัง่ยืนตอ่องค์กร 

4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์เป็นปัจจุบนัทัง้การเงิน
และมิใช่การเงินและสะดวกในการเข้าถึงโดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกฟภ .ก ากับดูแลให้
นโยบายบริหารจดัการระบบจดัท าแผนแม่บทมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัมีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลส าหรับการตดัสินใจมีระบบสารสนเทศและส่ือสารทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติหลาย
ช่องทางเพ่ือเข้าถึงผู้ เก่ียวข้องอย่างทันกาลและกฟภ.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถให้บริการอยา่งตอ่เน่ืองแม้มีภยัคกุคามหรือภาวะวิกฤตรวมทัง้มีการส่ือสาร/ชีแ้จงสร้างความตระหนกัถึง
ความมัน่คงปลอดภยัการใช้งานสารสนเทศอยา่งทัว่ถึง 

5. ด้านการตดิตามประเมินผล 

มีการติดตามประเมินผลแบบระหว่างปฏิบตัิงานทุกงานอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอมีการติดตาม
ประเมินผลแบบเป็นรายครัง้ด้วยการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง(Control Self-Assessment: CSA) ครบทกุ
สายงานโดยบรูณาการร่วมกบัการบริหารความเส่ียงซึ่งมีการติดตามรายงานผลเป็นประจ าทกุไตรมาสรวมทัง้มี
การติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดยส านกัตรวจสอบภายในและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกฟภ.มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกในฐานะผู้ตรวจประเมิน
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คณุภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เป็นประจ าอย่างตอ่เน่ืองทกุปีอย่างไร
ก็ตามกฟภ.มีแนวทางในการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง (CSA) และการตรวจสอบ (IA)ท่ีเน้นการปฏิบตัิงาน
และให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.  

สรุปได้ว่า กฟภ.มีการด าเนินการเร่ืองการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบครบทัง้5องค์ประกอบ 
เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ทัง้องค์กรมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมท าให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของระบบการควบคมุภายใน และได้จดัท ารายงานการควบคมุภายในของ กฟภ. (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค. 5 และ 
ปค. 6) รายงานตอ่กระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ภายในก าหนดเวลา 
(ภายใน 90 วนัหลงัสิน้ปี ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุ
ภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561) 
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การตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ความเช่ือมัน่(Assurance Services)และให้
ค าปรึกษา(Consulting Services)อย่างเ ท่ียงธรรม และเป็นอิสระ เ พ่ือเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง 
การด าเนินงานขององค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ มีการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ส านักตรวจสอบภายใน  
ได้ก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบไว้ในข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย กฎบตัรของส านัก
ตรวจสอบภายในซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลงั และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

ส านกัตรวจสอบภายในมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัเป็นทีมลดขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน และสร้างมลูคา่เพิ่ม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ตอบสนองวิสยัทศัน์ 
และพนัธกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นมืออาชีพในงานท่ีจะต้องปฏิบตัิ  มีทศันคติมมุมองในเชิงบวก 
มีการร่วมกับหน่วยรับตรวจ ในการตรวจสอบเชิงรุก หรือเชิงป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี ้ยังมี
นโยบายการพฒันางานตรวจสอบภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาชว่ยในการปฏิบตังิานอีกด้วย 

การปฏิบัตงิานตรวจสอบและการรายงาน  

การปฏิบตังิานตรวจสอบได้มีการจดัท าแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ี
เป็นไปตามฐานความเส่ียง (RiskBasedAudit) ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงัก าหนด โดยทบทวนกระบวนการท างาน (Work System Process)ท่ีส าคญัรวมถึงข้อก าหนด
ของระบบงาน (Work System Requirement) ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ข้อตรวจพบท่ีส าคญั เกณฑ์ประเมินผล 
แผนกลยุทธ์ ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเด็นท่ีผู้บริหารให้ความสนใจเพ่ือให้แผนการตรวจสอบครอบคลมุในทกุกระบวนการทางธุรกิจของ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

การรายงานผลการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขให้หน่วยรับตรวจ และผู้บริหารสาย
งาน เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบตังิาน รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนินการรายงานตอ่ ผู้ว่าการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นประจ าทกุไตรมาส 

การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  

ก าหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับ มีการประเมินคุณภาพในทุกกิจกรรมของ  
การตรวจสอบภายใน มีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประเมินคุณภาพภายหลัง 
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การตรวจสอบภายในจากหน่วยรับตรวจ และมีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี นอกจากนีใ้นทุก 5 ปี  
จะมีการประเมินคุณภาพจากผู้ เ ช่ียวชาญภายนอกองค์กรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเป็นอิสระ  
เพ่ือปรับปรุงและพฒันางานตรวจสอบภายในของส านกัตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล การ
ปฏิบตังิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีการสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเองให้มีวฒุิบตัรวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง มีการเพิ่มพูนความรู้ด้านสารสนเทศให้ผู้ ตรวจสอบภายในเข้าใจใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด าเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาในเร่ือง 
“Good Governance ด าเนินธุรกิตตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ” เป็นแนวทางหลักในการด าเนินงาน นอกจากนี ้การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคยงัมุ่งเน้นการบริหารจดัการภายใต้มาตรฐานการด าเนินงานร่วมกนัในทุกภาคส่วน อนัได้แก่ หน่วยงาน
ก ากบัดแูล, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร, พนกังาน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและน า
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีสูก่ารปฏิบตัจิริงได้ ดงันี ้

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ก าหนดทิศทางและผลส าเร็จด้านการเงินและไมใ่ช่
การเงิน ตามความคาดหวังที่มีต่อการก่อตัง้การ
ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

2. ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงานอย่าง
เต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี 
เพื่อสร้างผลส าเร็จตามความคาดหวังของ
หน่วยงานก ากบัดแูล 

3. บริหารจดัการองค์กรที่เป็นเลิศและมีจริยธรรมเป็นพืน้ฐาน
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลส าเร็จตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนด 

4.  ปฏิบัติ งานอย่า ง เต็ มศักยภาพ และ มี
พฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหารของ
ผู้ ว่าการและผู้บริหารระดบัสูงของการไฟฟ้า
สว่นภมิูภาค 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน/นอก กฟภ. 

5. มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น ด าเนินการและ
ตรวจติดตามผลการด าเนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค    ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ 
ชมุชน/สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

หน่วยงาน 
ก ากับดูแล 

(กระทรวงการคลงั, 
กระทรวงมหาดไทย) 

คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร 

พนักงาน กฟภ. 
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นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมุ่งมัน่พฒันากรอบหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีให้มีมาตรฐานเทียบเทา่สากล อนัจะน ามาซึ่งการด าเนินงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ดงันัน้ เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัรู้และสามารถยึดถือปฏิบตัิจึงประกาศนโยบายด้าน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. ให้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือและมุ่งมัน่ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และกรอบท่ีส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด กล่าวคือให้ด าเนินการ
ในทุกกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าท่ี (Accountability)   ส านึกในหน้าท่ีด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) ปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้อง
พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) โปร่งใส (Transparency) สร้างมลูคา่เพิ่มแก่
กิจการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Value Creation) ส่งเสริมพัฒนาการก ากับดแูลและจรรยาบรรณที่ดี 
(Ethics) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชมุชนหรือ
ท้องถ่ิน (Participation) 

2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกนัการทจุริต ดงันี ้

2.1  การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  
ทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทนักาล และ
ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความส าคญัและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรทกุภาคสว่นอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

2.2  การให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนบัสนุนให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการ 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น กระบวนการปฏิบตัิงานและการให้บริการ  
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2.3  การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซือ้จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการประกาศเผยแพร่
รายละเอียด การจดัซือ้จดัจ้างครบถ้วนทกุชอ่งทางท่ีกฎหมายก าหนด 

2.4  การจัดการเร่ืองร้องเรียนทจุริตประพฤติมิชอบ ก าหนดให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส  เม่ือพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงาน รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้างความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ แจ้ง
เบาะแสหรือให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับ
ภยนัตรายหรือความไมเ่ป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมลูการทจุริต 
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2.5  การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าขา่ยทจุริต โดยให้ถือ
ว่า การป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทกุระดบั 

2.6  การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ก าหนด
ระเบียบแนวปฏิบตัิ รวมทัง้พฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการป้องกนัการขดักัน
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม  

2.7  การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ก าหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงานของผู้ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานท่ีก าหนด เพ่ือลดการใช้
ดลุพินิจ 

3. ให้คณะกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือ  
การก ากับดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทัง้กฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ ค าสัง่ 
ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องปรามการทจุริต 

4. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบตัิตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) แก่
พนักงานทุกระดบั รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยกุต์ใช้และก ากบัดแูลให้พนกังานร่วมกนัปฏิบตัติามกฎหมายและมีจริยธรรม  

5. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน  
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านความโปร่งใส  
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ พร้อมทัง้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนตดิตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าการทจุริตอยา่งจริงจงั 

จรรยาบรรณการปฏิบัตงิานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคญักับการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบตัิท่ีถูกต้องและเหมาะสม
ของบคุลากรทกุระดบั โดยให้ปฏิบตัไิปในทางเดียวกนั ภายใต้กรอบคณุธรรม ความซ่ือสตัย์ ความเสมอภาคและ
ความเทา่เทียม จงึได้มีการก าหนดจรรยาบรรณเพื่อการปฏิบตังิานไว้เป็นแนวทาง ดงันี ้

 จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

ปฏิบตังิานโดยปราศจากผลประโยชน์ สว่นตน อิทธิพลจากผู้ ใกล้ชิด ตลอดจนการตระหนกัถึงการมี
ส่วนได้เสีย หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวักับผลประโยชน์ขององค์กร เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้งดการปฏิบตัินัน้และให้
ผู้ อ่ืนเข้ามารับผิดชอบแทน เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นว่าด้วยการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ใช้อ านาจของตนในทางท่ีผิด 
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เอือ้ประโยชน์ตอ่ตนเอง  และมุ่งเน้นให้ความส าคญัและปฏิบตัิตามนโยบาย , มาตรการการป้องกันและระเบียบ
ข้อบงัคบัในเร่ืองการมีสว่นได้เสีย และการเปิดเผยสว่นได้เสียอยา่งเคร่งครัด 

 จรรยาบรรณต่อพนักงาน 

จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
การท างาน ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณ  และบทบาทหน้าท่ีของตน พร้อมทัง้ปลูกฝังให้
พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 จรรยาบรรณต่อลูกค้า 

จะค านงึถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า ด้วยราคาท่ีเป็นธรรมและมีคณุภาพ มีการเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง มีการจดัระบบการให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เก็บ
รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและไมน่ าข้อมลูเหลา่นัน้ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 

 จรรยาบรรณต่อคู่ค้า/เจ้าหนี/้ลูกหนี ้

ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความส าคญักบัคูค้่าอนัเป็น
บคุคลส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยมีกระบวนการตัง้แตก่ารจดัหา ไปจนถึงรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการ 
ทัง้นี ้การปฏิบตัิตอ่คู่ค้าต้องมีความเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคารพซึ่งกันและกนั อีกทัง้
ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆของคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้และ/หรือลกูหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

 จรรยาบรรณต่อสังคม 

การเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ย่อมมีภาระท่ีต้องรับผิดชอบในการพฒันา และคืนผลประโยชน์กลบัสู่
ชมุชน และสงัคมโดยรวม เพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ จึงมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชมุชน 
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีด้อย
โอกาส  เพ่ือน าชมุชนไปสูช่มุชนท่ีเข้มแข็งพึง่พาตนเองได้ 

การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจดัท าขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขององค์กร มีการก าหนดกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ี ดี 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกับ
กรอบชีน้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการทบทวนแผนแม่บทด้านการ
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ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบักรอบชีน้ าใหม่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จนส าเร็จเป็นแผนแม่บทด้าน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560 – 
2564) (ทบทวนครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ ดงันี ้

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดบัเจตจ านงในการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างองค์ความรู้ สงัคม และวฒันธรรมด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 3  พฒันามาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและระบบป้องกนัการทจุริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างการมีสว่นร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ลงโทษอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับเจตจ านงในการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคัญกับการยกระดับเจตจ านงและพัฒนาประสิทธิภาพ  

การด าเนินงานของคณะกรรมการในเร่ืองการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  โดยใน 
ปี 2562 ได้มีการจัดอบรม / บรรยายให้ความรู้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมถึง มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและต่อต้านการทุจริต อาทิเช่น กิจกรรมประกาศ
เจตจ านง “Zero Tolerance ชาว PEA ไมท่นตอ่การทจุริต” และพิธีเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโปร่งใสอยา่งยัง่ยืน เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน 
การปฏิบตัิงาน เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและส่งเสริมค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคณุธรรม” และการน้อมน า 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการตอ่ต้านการทจุริต ให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทัว่ทัง้องค์กร  
โดยมีผู้บริหารและพนกังาน จ านวน 6,474 คน เข้ารับการอบรม โดยมีหวัข้อการอบรมให้ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบตัิงาน, หลกัธรรมาภิบาล, การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน, การตอ่ต้าน ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต, 
การจดัซือ้จดัจ้างอยา่งโปร่งใส เป็นต้น 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วม “โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหนว่ยงานภาครัฐ” ตัง้แตปี่ 2557 โดยในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้คะแนนประเมิน 92.19 มีระดบัการ
ประเมิน (Rating Score “ระดบั A”) มีคะแนนอยู่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังาน และเป็นอนัดบัท่ี 4  
ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานและสาธารณปูโภค นอกจากนี ้ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัได้น าเทคโนโลยี
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ดิจิทลัมาพฒันาการด าเนินงานด้านการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (CG e-System) ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการ
ประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการตอ่ต้านการทจุริตในการปฏิบตัิงาน (CG Testing) 2) ระบบการลงนามรับทราบ
คูมื่อการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (CG Acknowledgement) และ 3) ระบบการรายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้ โดย
สามารถประมวลข้อมลูงานท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบ Dash Board แบบ Real Time 
และสามารถเก็บข้อมลูของพนกังานได้ทกุคนทัว่ประเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดักิจกรรมประกาศเจตจ านง “Zero Tolerance  ชาว PEA ไม่ทนต่อ         

การทจุริต” และพิธีเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยัง่ยืน โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเข้าร่วมงาน ทัง้นีเ้พ่ือ
แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะท าให้องค์กรมีกระบวนการท างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจดัปัญหาทุจริต
ภายในองค์กรทุกรูปแบบ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือขบัเคล่ือนองค์การสู่ความโปร่งใสอย่าง โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พฒันาระบบการ
รายงานและติดตามประเมินผลการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 8 
ระบบงานท่ีส าคญั ดงันี ้ 

 1)  ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคโปร่งใสอยา่งยัง่ยืน 
 2)  ระบบทะเบียนควบคมุผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (คูค้่า/คูค่วามร่วมมือ) 
 3)  ระบบรายงานผลขยายเขตติดตัง้หม้อแปลงเฉพาะราย 
 4)  ระบบควบคมุงานจ้างเหมา 
 5)  ระบบการประเมินลกูค้าผ่านระบบ Customers’ Smile Feedback 
 6)  ระบบสรุปรายงานให้บริการลกูค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P3: การขอใช้ไฟ 
 7)  ระบบควบคมุเครือขา่ยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโปร่งใส 
 8)  ระบบควบคมุการจดัซือ้จดัจ้าง (สขร.1) วงเงินต ่ากว่า 100,000.- บาท 
 

ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการก าหนดตัวชีว้ัดท่ีส าคัญเพ่ือประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของ
แผนปฏิบตัิการด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค ปี 2562 ซึง่มีผลการด าเนินงานดีกวา่คา่เป้าหมาย สรุปได้ดงันี ้
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1. ผลการรับทราบและถือปฏิบตัิตามคู่มือการก ากับดแูลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2560 (ทบทวนครัง้ท่ี 3) 
ของผู้บริหารและพนกังานจ านวน 27,319 คน คิดเป็นร้อยละ 94.28 จากจ านวนผู้บริหารและพนกังานทัง้หมด
จ านวน 28,976 คน 

2. ผลการประเมินการตระหนกัรับรู้และประยกุต์ใช้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีคณุธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้ บริหารและพนักงาน  ประจ าปี 2562 ผ่านระบบการประเมินผล 
การตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม       
ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) มีผลประเมินเฉล่ีย 95.52  
จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมด 22,872 ราย (คดิเป็นร้อยละ 78.93 จากพนกังาน 28,976 คน) 

3. การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้รับรางวลัแหง่ความภาคภูมิใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กฟภ. มีการด าเนินงาน
ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีเป็นท่ียอมรับจากหนว่ยงานภายนอกและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

- รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2562” ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
(ตดิตอ่กนั 3 ปีซ้อน) 

- รางวลั “ชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้ท่ี 9 (NACC Integrity Awards)” 

- หน่วยงานท่ีมาศกึษาดงูานด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี : Corporate Governance ของ การ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เน่ืองจากได้รับทราบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการเร่ืองนีอ้ย่าง
จริงจงั จนประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ (ตัง้แตปี่ 2558 – ปัจจบุนั) ได้แก่ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, 
โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั, การประปาสว่นภมูิภาค, การยางแหง่ประเทศไทย, ส านกังาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สภาพัฒนาการเมือง สถาบนัพระปกเกล้า, กระทรวงการคลัง ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และโรงพิมพ์ต ารวจ เป็นต้น 
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นโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคล
กบัประโยชน์สว่นรวม ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกลไกในการป้องปรามการทจุริตภายในการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน้และยงัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใส 
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ โดยมีข้อก าหนดในการป้องกนัมิให้เกิด
การขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวมให้ผู้บริหาร และพนกังานถือปฏิบตั ิดงันี ้ 

1. ไมน่ าทรัพย์สินตา่งๆ ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคไปใช้ในงานอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไมว่า่ด้วยตนเองหรือผู้ อ่ืน 

2. ไม่น าข้อมูลภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตด้วยวิธีการใดๆ 
ไมว่า่ด้วยตนเองหรือร่วมกบัผู้ใด 

3. ไม่เรียก หรือรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินใดหรือประโยชน์ใดๆ เพ่ือการกระท าหรือการงดเว้นการ
กระท าใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ใด โดยทจุริต 

4. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง
และหรือของผู้ อ่ืนโดยทจุริต 

5. ไม่เข้ามีส่วนได้เสีย ด้วยประการใดๆ ไม่ว่าด้วยตนเองและหรือร่วมกบัผู้ ใด เพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโดยทจุริต 

6. ไมก่ระท าการใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ จากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโดยทจุริต ไม่ว่าด้วยตนเอง
หรือร่วมกบัผู้ใด 

7. ท ารายงานการขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวมโดยถกูต้อง ครบถ้วน และ
ตรงกบัความเป็นจริงทกุประการ 

8. เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบตัขิองพนกังานท่ีอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชา เพ่ือให้เกิดการ
ก ากบัดแูลท่ีดีและได้ผลส าเร็จอยา่งจริงจงั 

แนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีเป็นมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ สามารถด าเนินการสรุปรวบรวมข้อมูล
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
สว่นรวมของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2560  

 น าระบบการบริหารความเส่ียง , ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มาใช้ในการควบคุม        
ลดความเส่ียง และตรวจตดิตามประเดน็การขดักนัทางผลประโยชน์ภายในองค์กรอย่างสม ่าเสมอ
ทกุปี 

 ก าหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่นตน รวมถึงจดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ความเข้าใจ และกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดจิตส านกึท่ีดีท่ีจะหลีกเล่ียงและไมก่ระท าการท่ีก่อให้เกิดการขดักนัระหว่างประโยชน์
สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม 

 รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมตัง้แต่
ระดบัคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ซึ่งทกุกลุ่มต้องถือปฏิบตัิและด าเนินการรายงานตาม
กรอบแนวทางอยา่งเคร่งครัด โดยข้อมลูท่ีน าเสนอต้องมีความครบถ้วน ถกูต้อง เช่ือถือได้ และทนั
กาล ครอบคลมุทัง้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่  คูส่มรส บตุร และบคุคลในครอบครัว เป็นต้น 

 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลภายในขององค์กร  คณะกรรมการ   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก ากบัดแูลการด าเนินงานดงักล่าวอย่างใกล้ชิด ทัง้นี ้เพ่ือท าให้รายการ
ดงักล่าวมีความโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนัน้ จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิ รายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 

 เปิดเผยนโยบาย กรอบหลกัการ แนวปฏิบตัิ และผลการป้องกนัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแก่สาธารณชนภายนอกให้รับรู้อย่างทั่วถึงกันเป็นประจ าทุกปี        
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ www.pea.co.th และ รายงานประจ าปี (Annual Report) 
เป็นต้น 

การจัดท ารายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน 
(ยกเว้นพนกังานทดลองงาน) จดัท ารายงานการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมเสนอ
ตามล าดบัชัน้ ผ่านทางระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI 
Reporting)  โดยแบง่การรายงานออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 

1) กรณีรายงานประจ าปี (รายงานฯ ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 30 กนัยายน ของทกุปี)  
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2) กรณีมีการแตง่ตัง้ โยกย้าย เล่ือนระดบั/ต าแหน่ง และบรรจใุหม่  (รายงานฯ ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัท่ีค าสัง่มีผล) 

3) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึน้ระหว่างปี (รายงานฯ 
ทนัที กรณีมีการขดักนัฯ) 

 

การรายงานการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นการด าเนินการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากเกิด
กรณีพนกังานในสงักัดรายงานว่ามีการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม ผู้บงัคบับญัชา
ต้องก ากบัดแูลไมใ่ห้พนกังานผู้นัน้มีบทบาทในการอนมุตัิ/อนญุาต หรือมีส่วนเก่ียวข้องกบักระบวนการท่ีรายงาน
ว่ามีโอกาสเกิดการขดักนัฯ เช่น กระบวนงานจดัซือ้จดัจ้างในโครงการหรือกิจกรรมของตนเอง/ครอบครัว/ญาติพ่ี
น้อง และ/หรือ พวกพ้อง เป็นต้น 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีความมุง่มัน่ในการให้บริการพลงังานไฟฟ้าและการด าเนินงานขยายเขตการจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปยังพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างไกลเพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยการสนบัสนนุให้มีการพฒันาการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ISO 26000) อยา่งเป็นรูปธรรมในทกุกระบวนงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบรูณาการแผนแม่บทด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกสายงาน 
เพ่ือเตรียมพร้อมตอ่การปรับเปล่ียนไปสู่แผนแม่บทด้านการพฒันาความยัง่ยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะ
เร่ิมน าแผนแม่บทดงักล่าวมาด าเนินการตัง้แต่ ปี 2563 เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไปได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึน้ 

นอกจากนีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือวิเคราะห์ระบจุดุแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคกุคามด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรรวมทัง้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีความรู้
ความเข้าใจหลกัการและแนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมจากทัง้ CSR in Process 
และ CSR after Processมีการป้องกนัและลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตัิงานท่ีมีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร มีระบบประเมินผลส าเร็จในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม และน าข้อมลูที่ได้รับ(Feedback) ย้อนกลบัไปสู่การพฒันาคณุภาพ
ของกระบวนการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้และสอดคล้องมาตรฐานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม(ISO26000)โดยแบง่เป็น 7 หวัข้อหลกัดงันี ้

1. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกระดบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนแม่บทความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงาน
ให้ครอบคลมุทกุกระบวนงานค านึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งมอบผลิตภณัฑ์/บริการท่ีมีประสิทธิภาพ มัน่คง และ
ปลอดภัยรวมไปถึงการปฏิบตัิงานของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ISO 26000)มุ่งเน้นการด าเนินกิจการเพ่ือสร้างให้เกิดคณุคา่ร่วม (Creating Shared 
Value: CSV) ด้วยการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานในแตล่ะพืน้ท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้
ตรงกับความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึน้ และน าแนวทางการปฏิบตัิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ตามมาตรฐานสากลมาประยกุต์ใช้เพ่ือน าการบริหารจดัการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปสู่การปฏิบตัิท่ียัง่ยืนได้
อย่างแท้จริงรวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น 
สง่เสริมงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวตักรรมท่ีเช่ือมโยงกบัชมุชน สง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวและความปลอดภยัสง่เสริมวิสาหกิจชมุชนให้ใช้พลงังานสะอาดเป็นต้น 

 



หน้า | 129  
 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค านึงถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลกัการด าเนินงานกับผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมกันในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการรับพนักงานและลูกจ้างท่ีเป็นคนพิการ
ตามมาตรา 33 เข้าท างานกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจ านวน119 ราย โครงการสร้างอาชีพเพ่ือผู้พิการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ จ านวน 117รายและการจดัสถานท่ีจ าหนา่ยสินค้า
และบริการให้แก่คนพิการหรือผู้ด ูแลคนพิการทัง้ในส านักงานใหญ่และส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 91แหง่ ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

ส าหรับการด าเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนในองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริหารจดัการรักษา
บคุลากรให้อยู่ในองค์กรด้วยการจดัสวสัดิการตา่งๆเช่น การให้ทนุการศกึษา การให้เงินกู้สวสัดิการตา่งๆ การให้บริการ
สถานรับเลีย้งและพฒันาเด็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคฯลฯการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมโดยมีวิธีปฏิบตัิท่ีเหมือนกันทัง้องค์กร พนกังานและลูกจ้างมี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองด้วยการอบรมความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะเพ่ือเพิ่ม
ศกัยภาพในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ตัง้แตแ่รกเข้าท างานจนถึงการด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

3. การปฏิบัตด้ิานแรงงาน (Labor Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการวางแผนการดแูลรักษาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญให้สามารถเติบโตในหน้าท่ีการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม ในการท างาน
ให้มีสขุอนามยัและความปลอดภยัท่ีดี ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุบคุลากร จดัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
สร้างช่องทางให้บุคลากรสามารถส่ือสาร ถ่ายทอดความต้องการและความคิดเห็น เพ่ือให้บคุลากรมีความพึงพอใจ
และเกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้ศึกษาผลส ารวจความต้องการและความคาดหวงัของ
บคุลากร ซึง่มีความแตกตา่งกนัตามลกัษณะงานและการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือน ามาปรับปรุงนโยบายทางด้านสิทธิประโยชน์
และสวสัดกิาร ให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของบคุลากรได้ตรงประเดน็ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้ความส าคญัอยา่งมากในเร่ืองความมัน่คงปลอดภัยและอาชีวอนามยัของ
บุคลากรและเร่งด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยั มีสขุอนามยัและสวสัดิภาพท่ีดี โดยการ
จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ครอบคลุมในทุกพืน้ท่ี
ปฏิบตังิานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 219 คณะ โดยมีตวัแทนของพนกังานท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นตวัแทนนายจ้าง ร้อยละ 50 และเป็นตวัแทนลกูจ้าง ร้อยละ 50 และยงัมีหน่วยงานด้านความปลอดภัย
เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานและด าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เพ่ือตอบสนองตอ่นโยบายด้านความปลอดภยัฯ นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้กระบวนการ
ด้านอาชีวอนามยัเชิงรุก โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพของบุคลากร การควบคมุอนัตรายจาก
สถานประกอบการตา่งๆ และการตรวจสอบ ตดิตามสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
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4. สิ่งแวดล้อม (The Environment) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท างาน เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยก่อนเร่ิมงานโครงการก่อสร้างต่างๆการ ไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :EIA) 
และปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 และจ าเป็นต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมาตรฐานในการก่อสร้างสถานีระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่ง
เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมและความปลอดภยั พร้อมทัง้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อ้างอิงมาตรฐานระดบัประเทศ
และระดบัสากลในการออกแบบสถานี ระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า อาทิ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electro technical Commission :IEC) 
สถาบนัวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) 
และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย (วสท.) เป็นต้น 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัท าโครงการส านกังานสีเขียว (Green Office) มาตัง้แต่ปี 
2557เพ่ือสง่เสริมให้ทกุหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุคา่ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเตรียมพร้อมสู่การเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดบั
สากล พร้อมทัง้มุง่มัน่ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของพนกังานและลกูจ้างให้ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม
อยา่งยัง่ยืนเชน่ การลดใช้พลงังานไฟฟ้า เชือ้เพลิงและน า้ การใช้ซ า้ การน ากลบัมาใช้ใหม่เพ่ือลดปริมาณขยะ การ
ลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอันตรายภายในส านักงานเพ่ือลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานซึ่งส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวลัส านกังานสี
เขียว (Green Office) รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 148แหง่โดยแบง่ตามระดบั ได้แก่ ระดบัทอง (ดีเย่ียม) ปี 2557 จ านวน 4 
แห่ง ปี 2558 จ านวน 12 แห่ง ปี 2559 จ านวน 24 แห่ง ปี 2560 จ านวน 29 แห่ง ปี 2561 จ านวน 30 แห่ง และปี 
2562 จ านวน 45 แห่ง ระดบัเงิน (ดีมาก) ปี2561 จ านวน 2 แห่ง  ปี 2562 จ านวน 2 แห่ง ทัง้นีก้ารไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาควางเป้าหมายท่ีจะขยายผลโครงการส านกังานสีเขียว (Green Office) ให้ครอบคลมุส านกังานการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคจ านวน  210 แหง่ทัว่ประเทศภายในปี 2564 

5. การปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคญักับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
มีการจดัท าแผนแมบ่ทด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่ของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564)โดยก าหนดให้มี 4 กลยุทธ์ส าคญัได้แก่ (1) ยกระดบัเจตจ านงของคณะกรรมการใน
เร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2) เสริมสร้างสงัคมและวฒันธรรมตอ่ต้านการ
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ทจุริตทัว่ทัง้องค์กร (3) พฒันามาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและระบบปราบปรามการทจุริตเชิงรุก และ (4) 
พฒันากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลและ ได้การประกาศนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน มุ่งเน้นหลกัการด าเนินงานท่ี
ส าคญั 6 ประการ ดงันี ้ (1) การให้บริการท่ีเป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ (2) การเปิดเผยข้อมูลทัง้การเงิน
และไม่ใช่การเงิน (3) การจดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างเป็นระบบ (4) การตอ่ต้านและป้องปรามทจุริต (5) การก ากับ
ดแูลและตดิตามประเมินผลการด าเนินงานด้านความโปร่งใส และ (6) การสง่เสริมเครือขา่ยภาคประชาคม 

นอกจากนี ้ในปี 2562การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการด าเนินงานท่ีส าคญัอย่างตอ่เน่ือง อาทิ ประกาศ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี สานตอ่แผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน” แผนงานบรูณาการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือพฒันางานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG-eSystem)แผนงานติดตามและชีแ้จงเร่ือง
การควบคมุภายในให้กบัหนว่ยงานท่ีเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่แผนงานพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท.PEAแผนงานพัฒนามาตรฐานการ
ก ากับดูแลท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบผู้ กระท าความผิด (E-
Investigate) รวมทัง้ยงัให้ความส าคญักบัการส่ือสารและการฝึกอบรมเร่ืองนโยบายและวิธีด าเนินการต้านทจุริต
ขององค์กรให้กบัคณะกรรมการ พนกังานในทกุระดบั 
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6. ประเดน็ผู้บริโภค (Consumer Issues) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค านึงเสมอว่าผู้บริโภคหรือลกูค้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั จึงได้จดัท า
แผนการบริหารจดัการโครงการแผนการพฒันาปรับปรุงระบบงาน ซึ่งเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ามุ่งสู่องค์กรท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer- Centric Organization) และให้ความส าคญัของ
กระบวนการรับฟังเสียงลกูค้า (Voice of Customer : VOC) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวงัของ
ลกูค้า และน ามาพฒันากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างตรงประเด็นโดยในปี2562การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พฒันาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet 
แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “PEA Smart Plus”ซึ่งเป็นการพฒันา MobileApplication บนSmart Phoneเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ เช่น การแจ้งค่าไฟฟ้าการค านวณค่าไฟฟ้าการช าระคา่ไฟฟ้าผ่าน
บตัรเครดติและธนาคารออนไลน์การขอใช้ไฟฟ้า การตดิกลบัมิเตอร์กรณีค้างช าระคา่ไฟฟ้าการแจ้งเหตไุฟฟ้าขดัข้อง 
การส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน การค้นหาจดุให้บริการการแจ้งข่าวสารประชาสมัพนัธ์ “PEA Solar Hero”เป็น 
Application ท่ีน า Digital Plateformมาอ านวยความสะดวกให้ลกูค้าท่ีต้องการติดตัง้ Solar Rooftop ในด้าน
ตา่งๆ เช่น การลงทะเบียนและการติดตามขัน้ตอนการด าเนินการติดตัง้ การประเมินความคุ้มค่าการลงทุนใน
เบือ้งต้น  การเลือกรูปแบบการลงทนุตามความต้องการ (ลงทนุเอง/ ผอ่นช าระ/ พนัธมิตรร่วมลงทนุ) การให้ข้อมลู
ผลิตภัณฑ์ การบ ารุงรักษา ระเบียบท่ีเก่ียวข้องภายใต้มาตรฐานการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ
วางแผนการขายไฟฟ้าคืนกลบัรัฐ และ “PEA Hero Care & Service”ซึ่งเป็นApplicationของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคท่ีให้บริการแบบ One-Stop Service ในการตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ี
สะดวก ปลอดภยั และได้มาตรฐานโดยชา่งไฟฟ้าจาก “โครงการ 1 ต าบล 1 ชา่งไฟฟ้า” ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ภายในอาคารพร้อมให้บริการครอบคลมุทัว่ประเทศ 

นอกจากนีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ เป็นหนึ่งใน
ช่องทางรับฟังและติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเร่ืองคณุภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ ระบบติดตามงาน
สายดว่น 1129 PEA Call Center  การตดิตามข้อมลูป้อนกลบัจากลกูค้าทางโทรศพัท์  ระบบบริหารจดัการคิวและ
กลอ่งประเมินความพงึพอใจ (Smile Box) และการบริหารลกูค้ารายส าคญั (Key Account Management: KAM) 

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการสานสมัพนัธ์กับชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ สอบถามถึง ปัญหา
หรือผลกระทบจากการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดจนการให้ความรู้แก่ชุมชนในเร่ืองความ
ประหยดัความปลอดภยัจากการใช้ไฟฟ้า และการประยกุต์ใช้พลงังานสะอาดเพื่อรองรับความต้องการการใช้
ไฟฟ้าที่สูงขึน้ในอนาคต โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ชุมชน
จ านวนทัง้สิน้ 15 ชุมชนส าคญัทัว่ประเทศ เพ่ือเข้าไปรับทราบปัญหาและผลกระทบท่ีประชาชนได้รับ อาทิ ข้อกงัวล
เร่ืองอนัตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีตดิตัง้ในชมุชน การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสงูผ่านท่ีอยู่อาศยั การเกิดอนัตราย
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จากกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล การสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองความประหยัดและปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า รวมทัง้
การประยกุต์ใช้พลงังานสะอาดร่วมกบัวิสาหกิจชมุชน โดยผา่นโครงการตา่งๆ ดงันี ้

 โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า 

จากการส ารวจช่างไฟฟ้าของชุมชนในต าบลจ านวน 7,087 ต าบล ในพืน้ท่ีให้บริการของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 74 จงัหวดั พบวา่ในแตล่ะต าบลยงัมีชา่งไฟฟ้าไม่เพียงพอ และขาดแคลนช่างไฟฟ้าท่ีมีความรู้
ความสามารถมีใบประกอบอาชีพชา่งเพ่ือให้บริการภายในชมุชน ดงันัน้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จดั “โครงการ 
1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า” เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอัน
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนนัน้ๆ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกับชุมชนอีกด้วยนอกจากนีย้งัเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยในปี 2562การไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคได้จดัสรรงบประมาณจ านวนทัง้สิน้ 8,00,000 บาท และมีประชาชนในชมุชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน
2,000 คน จากส ารวจความพึงพอใจพบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ ได้รับ คิดเป็น
ร้อยละ 94 

 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัท า“โครงการชมุชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA” ขึน้ตัง้แตปี่ 2556 และได้
ด าเนินการอย่างตอ่เนื่องเข้าสู่ปีท่ี 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เก่ียวกบัการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยดัและปลอดภัย ซึ่งช่วยลดความเส่ียงจากการสญูเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี 
ให้แก่หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษา ผู้น าชมุชน และการให้ความรู้แก่นกัศกึษาสาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าชุมชนในพืน้ท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้มีความปลอดภัยทัง้นี ใ้น
ปี2562การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัสรรงบประมาณส าหรับการอบรมให้ความรู้ เป็นเงินจ านวน 7,617,200บาทและ
สามารถเข้าด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ชุมชนจ านวนทัง้สิน้6,000 ครัวเรือนโดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการฯ 
ดงันีบุ้คลากรจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล จ านวน 1,200 คน นกัศึกษาสงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน600คนอาจารย์จากสถาบันการศึกษา จ านวน 360 คน นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 600 คน พร้อมตัง้จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด ปลอดภัย ถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเพ่ือให้เป็นแห่งศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
จ านวน 12 แหง่  
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

โครงสร้างของคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นไปตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
2503 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 20 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึง่คน ผู้วา่การเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แตไ่ม่เกินสิบสาม
คน อีกทัง้ตามพระราชบญัญัติคณุสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 12/1 ก าหนดให้มีกรรมการท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง มาจากบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลังจัดท าขึน้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอ่ืน ของรัฐวิสาหกิจนัน้ นอกจากนีต้าม
ระเบียบว่าด้วยการบญัชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ก าหนดให้มีผู้แทนกระทรวงการคลงัเข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทกุแหง่  

ส าหรับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีสรุปได้ดงันี ้

1. วางนโยบายและควบคมุดแูลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมถึงการวางข้อบงัคบัในการ
ด าเนินงานด้านตา่ง ๆ การก าหนดอตัราคา่ไฟฟ้าคา่บริการ และการก าหนดอตัราเงินเดือนพนกังาน 

2. เป็นเจ้าพนกังานตามความหมายแหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
3. ก าหนดเงินส ารองของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
4. ก าหนดระเบียบการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
5. น าเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอ่ไปยงัคณะรัฐมนตรี 
6. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้วา่การตามคณุสมบตัท่ีิก าหนด เงินเดือน และการให้ออกจากต าแหนง่ 
7. ให้ความเห็นชอบ หรือให้สตัยาบนัในการท านิตกิรรมของผู้วา่การ 
8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เล่ือนขัน้ ลดขัน้ หรือตดัเงินเดือน และการก าหนด

เง่ือนไขในการท างานของพนกังานชัน้ท่ีปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้อ านวยการฝ่ายตา่ง ๆ 
9. แต่งตัง้พนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาการแทนผู้ ว่าการในขณะท่ีผู้ ว่าการไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ี หรือ

ต าแหนง่ผู้วา่การวา่งลง 
10. วินิจฉยัค าร้องของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเก่ียวกบัการใช้ท่ีดินภายใน

ก าหนดเวลา 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง 
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นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

มีการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม มีการด าเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย อีก
ทัง้ในรายงานประจ าปีมีการเปิดเผยนโยบายคา่ตอบแทนและรายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้

1.  อัตราค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ
การปรับปรุงอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน ส าหรับกลุ่มท่ี 1 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ปรับปรุงอตัราการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุกรรมการ ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป ดงันี ้

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน  

ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับคา่ตอบแทนเป็น 2 เทา่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดงันี ้
- ประธานฯ ได้รับเดือนละ  20,000.- บาท 
- กรรมการ  ได้รับเดือนละ  10,000.- บาท 

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจด ารงต าแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายคา่ตอบแทนราย
เดือนตามสดัสว่นระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 

1.2 เบีย้ประชมุกรรมการ 

1) จ่ายเบีย้ประชุมให้แก่กรรมการเป็นรายครัง้ เดือนละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ในกรณีมีเหตุ
สมควรอาจพิจารณาจา่ยเบีย้ได้เกินกวา่ 1 ครัง้ / เดือน แตต้่องไมเ่กิน 15 ครัง้ / ปี 

2) ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบีย้ประชุมกรรมการสูงกว่ากรรมการร้อยละ 
25 กลา่วคือ ประธานกรรมการได้รับ 25,000.- บาท กรรมการ ได้รับ 20,000.- บาท  

ส าหรับประธานกรรมการคณะย่อย กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการ / 
คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ในอตัรา 0.5 เท่าของเบีย้
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คือไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ครัง้) โดยประธานกรรมการ
ได้รับเบีย้ประชุมสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 และจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
ทัง้นี ้ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานอ่ืน รวมแล้วไมเ่กิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครัง้ตอ่เดือน 

2.  โบนัส การจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ หวัข้อการ
จ่ายโบนสัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากก าไรสุทธิ และคะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
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ทัง้นี ้ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนสัมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อย
ละ  12.5 ตามล าดับ  และในปีบัญชี รัฐวิสาหกิจใด ท่ีกรรมการ รัฐวิสาหกิจนัน้ขาดประชุมเ กินกว่า  
3 เดือน ให้จา่ยโบนสัตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1) ขาดการประชมุเกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน ให้จา่ยโบนสัลดลงร้อยละ 25 
2) ขาดการประชมุเกินกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน ให้จา่ยโบนสัลดลงร้อยละ 50 
3) ขาดการประชมุเกินกวา่ 9 เดือนขึน้ไป ให้จา่ยโบนสัลดลงร้อยละ 75 
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ประจ าปี 2562 

รายชื่อ / ครัง้ที่ / วันประชุม 
ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 ครัง้ที่ 5 ครัง้ที่ 6 ครัง้ที่ 7 ครัง้ที่ 8 ครัง้ที่ 9 ครัง้ที่ 10 ครัง้ที่ 11 ครัง้ที่ 12 ครัง้ที่ 13 จ านวนครัง้

ที่มาประชมุ 23 ม.ค. 27 ก.พ. 20 มี.ค. 19 เม.ย. 15 พ.ค. 19 มิ.ย. 18 ก.ค. 21 ส.ค. 5 ก.ย. 18 ก.ย. 16 ต.ค. 20 พ.ย. 18 ธ.ค. 
1. นายชยพล ธิติศักดิ์ 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)  ×            12/13 

2. นายสุรงค์ บูลกุล 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั) ×   ×          11/13 

3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)              13/13 

4. นายดนุชา พิชยนันท์ 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) ×   ×     × ×   × 8/13 

5. นายยงยุทธ โกเมศ 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)              13/13 

6. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั) ×             12/13 

7. นายศักดิ์  เสกขุนทด 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)    ×          12/13 

8. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)              13/13 

9. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)   ×   ×    ×    10/13 

10. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)  ×            12/13 

11. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)    ×         × 11/13 

12. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั)              13/13 

13. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั)              13/13 

14. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
(ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 12 พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั)              13/13 
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สรุปเบีย้ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ปี 2562 
 

*หมายเหตุ* 1. ในการประชมุครัง้ที่ 1 – 4 ได้รับเบีย้ประชมุในอตัราเดมิ ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556  
(ประธานฯ ได้รับ 12,500 บาท กรรมการได้รับ 10,000 บาท) 

       2. ในการประชมุครัง้ที่ 5 – 13 ได้รับเบีย้ประชมุในอตัราใหม ่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562  
(ประธานฯ ได้รับ 25,000 บาท กรรมการได้รับ 20,000 บาท) 

 

  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนเงนิ 
เบีย้ประชุมที่ได้รับ  

(บาท) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

โบนัส
ประจ าปี 

2562 
ที่จ่ายในปี 

2563  
(บาท) 

ก่อนหกั
ภาษี 

หลังหัก 
ภาษี 

ก่อนหกั 
ภาษี 

หลังหัก 
ภาษี 

1. นายชยพล ธิติศกัดิ ์
ประธาน
กรรมการ 

262,500 236,250 240,000 216,000 
 

2. นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการ 200,000 180,000 120,000 108,000  

3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000  

4. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ 140,000 126,000 120,000 108,000  

5. นายยงยทุธ โกเมศ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000  

6. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 210,000 189,000 120,000 108,000  

7. นายศกัดิ์ เสกขนุทด กรรมการ 210,000 189,000 120,000 108,000  

8. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000  

9. นายนิกร สศุิริวฒันนนท์ กรรมการ 210,000 189,000 120,000 108,000  

10. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 170,000 153,000 120,000 108,000  

11. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 190,000 171,000 120,000 108,000  

12. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000  

13. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000  

14. นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ   
และ

เลขานกุาร 

220,000 198,000 120,000 108,000  



หน้า | 139  
 

การแต่งตัง้คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดกลไกในการก ากบัดแูลและทบทวนระบบงานท่ีส าคญัทุก
ระบบ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบตัิท่ีดี โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 10 คณะ ซึ่งมีกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการในทกุคณะ โดยออกเป็นค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการฯ พร้อมระบอุ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือติดตามการด าเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้
ความเห็นและกลัน่กรองแผนงานทกุระบบก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1)  พิจารณากลัน่กรองการขออนมุตัซืิอ้/จ้าง ในอ านาจคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2)  พิจารณากลัน่กรองระเบียบ ข้อบงัคบั ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
3)  พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ยกเว้นแผนการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

4)  พิจารณากลัน่กรองงบประมาณประจ าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

5)  พิจารณา กลัน่กรอง โยกย้าย แตง่ตัง้พนกังานในอ านาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยกเว้นการโยกย้าย แตง่ตัง้ พนกังาน ในสงักดัส านกัตรวจสอบภายใน 

6)  การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ได้อนมุตัมิอบหมายไว้ 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 
1. นายยงยทุธ โกเมศ ประธานกรรมการ 19/19 150,000 135,000 

2. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ 7/19 50,000 45,000 

3. นายศกัดิ์ เสกขนุทด กรรมการ 14/19 120,000 108,000 

4. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 18/19 120,000 108,000 

5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
กรรมการ 

และเลขานกุาร 
19/19 120,000 108,000 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 16 ให้

กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
โดยเหมาจา่ยเป็นรายเดือนเทา่กับเบีย้ประชมุกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนัน้ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน
เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 25 ของคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

   2.  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ
ข้อเสนอการปรับปรุงอตัราและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการชดุยอ่ย คณะอนกุรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2556 ในส่วน
ของอตัราและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึง่สรุปอตัราคา่ตอบแทนและ เบีย้ประชมุกรรมการ
ได้ดงันี ้เบีย้ประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ครัง้ โดยประธานกรรมการได้รับเบีย้ประชมุสงูกว่า
กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

 3.  เบิกจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ที่เพิ่มขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562 ตัง้แต่
เดือน พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
2) ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินประจ าปี รวมทัง้ค าอธิบายในรายงานประจ าปี เก่ียวกับ

ฐานะการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี และการรายงานข้อตรวจพบ
ของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข 

3) ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน 

4) ความครบถ้วน เพียงพอ  และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบตอ่รายงานทางการเงินของการไฟฟ้า 
สว่นภมูิภาค 

5) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 
1. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร ประธานกรรมการ 12/12 250,000 225,000 

2. นายนิกร สศุริิวฒันนนท์ กรรมการ 12/12 200,000 180,000 

3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 10/12 200,000 180,000 
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6) ก ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และ  
การปฏิบัติตามระเบียบ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคล่ือนให้การด าเนินงานของการไฟฟ้า 
สว่นภมูิภาคบรรลผุลส าเร็จได้  

7) ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556 และข้อบงัคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* 1. ล าดบัท่ี 2 ได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 
       2. ล าดบัท่ี 4 ได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) ก ากบัดแูลกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
2) มอบนโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง และรายงานการควบคมุภายในประจ าปีของการไฟฟ้า 

สว่นภมูิภาค 
4) ก ากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

และการจดัท ารายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจ าปี เสนอตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้า  
สว่นภมูิภาค 

5) ก ากบัดแูลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการจดัท า
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. 2544 

6) อนุมัติแต่งตัง้คณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  
ตามความเหมาะสม 

7) ก ากบัดแูลให้มีการบรูณาการระหวา่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบตัิ
ตามระเบียบในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคล่ือนให้การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
บรรลผุลส าเร็จได้ 

8) ด าเนินการอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) – (7) ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมอบหมาย 
  

รายช่ือคณะกรรมการ  ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายสรุงค์ บลูกลุ ประธานกรรมการ 5/5 60,000 57,500 

2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ 5/5 40,000 36,000 

3. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 2/5 20,000 18,000 

4. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกลุ กรรมการ 5/5 40,000 36,000 

5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ 4/5 40,000 36,000 
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4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) วางกรอบและเสนอแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และฝ่ายบริหาร ในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3) ทบทวนแนวทางและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเปรียบเทียบกบั  
แนวปฏิบตัสิากล และน าเสนอตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

4) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย และพิจารณากลัน่กรองแผนแม่บท และ/หรือแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

6) ก ากบัดแูลให้มีการบรูณาการระหว่างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบตัิ
ตามระเบียบในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผล
ส าเร็จได้ 

7) ก ากบัดแูลการบริหารจดัการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8) สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
นโยบาย การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

9) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability 
Management : SM) 

10) สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ี
ก าหนดในกฎบตัรมาให้ถ้อยค า ส่งค าชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือส่งบญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ เพ่ือ
มาตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร 

11) สนบัสนนุและติดตามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ในกิจกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจกรรม         
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ 6/6 75,000 67,500 

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 4/6 40,000 36,000 

3. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศริิพงษ์กลุ กรรมการ 5/6 50,000 45,000 
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5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* ล าดบัท่ี 2 ติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) ก าหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเกณฑ์ชี ้
วดัในการประเมินผลการด าเนินงาน 

2) หารือร่วมกับผู้ ว่าการเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับรายละเอียด วิธีการประเมินผลการ
ด าเนินงานก่อนการประเมิน เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

3) ติดตามผลการด าเนินงาน รวมทัง้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
ประเมินผล ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ทราบ 

4) ประเมินผลการด าเนินงานของผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5) พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม

หลกัเกณฑ์ของกระทรวงการคลงั และเง่ือนไขในสญัญาจ้าง 
6) จดัให้มีการแถลงแผนงานและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัขององค์กร 

 

  

รายช่ือคณะกรรมการ  ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานอนกุรรมการ 2/2 25,000 22,500 

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน อนกุรรมการ -/2 - - 

3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ อนกุรรมการ 2/2 20,000 18,000 
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6. คณะกรรมการเทคโนโลยีดจิิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
*หมายเหตุ*    1.  ล าดบัที่ 1 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามค าสัง่การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค ที่ กฟภ. 3/2562 สัง่ ณ วนัที่ 10 มีนาคม 2562 
      2.  ล าดบัที่ 2 และ 4 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามค าสัง่การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค ที่ กฟภ. 3/2562 สัง่ ณ วนัที่ 10 มีนาคม 2562 
 3. ล าดบัที่ 3 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามค าสัง่การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค ที่ กฟภ. 4/2562 สัง่ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 
4. ล าดบัที่ 5 พ้นวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามมติที่ประชมุ 
คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม 2562 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) พิจารณากลัน่กรองการขออนุมตัิจดัซือ้/จ้าง/เช่า งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเทคนิคในอ านาจ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตอ่ไป 

2) พิจารณากรอบการลงทนุในโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดจิิทลัของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
3) พิจารณาทิศทางและนโยบายการเช่ือมตอ่โครงการ/แผนงาน/งานตา่ง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเพ่ือให้มัน่ใจว่าโครงการ/แผนงาน/งานใหม่ ๆ ท่ี
เกิดขึน้จะสอดคล้องและสามารถเช่ือมต่อกับโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคท่ีได้ลงทนุไปแล้ว 

4) พิจารณาเทคโนโลยีด้านดิจิทลัท่ีเป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของอตุสาหกรรม และทิศทางการพฒันา
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย หรือทิศทางการพฒันาของอตุสาหกรรม 

5) พิจารณาโครงการ/แผนงาน/งาน ท่ีมีการน าระบบหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ 
ในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก 
GIS, SCADA, Smart Grid, AMI, OMS เป็นต้น 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายศกัดิ์ เสกขนุทด ประธานกรรมการ 13/14 162,500 146,250 

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 8/14 80,000 72,000 

3. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 4/5 40,000 36,000 

4. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศริิพงษ์กลุ กรรมการ 10/14 100,000 90,000 

5. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ 4/9 40,000 36,000 
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6) พิจารณากลัน่กรองการจดัท าและการทบทวนแผนปฏิบตัิการดิจิทลั 5 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

7) ก ากบัดแูลและตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารดจิิทลัของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
8) พิจารณาและติดตามผลการด าเนินงานการก ากับดูแลท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้า  

ส่วนภูมิภาค เพ่ือกลัน่กรอง และน าเสนอรายงานตามหลกัการก ากับดแูลท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารทน
เทศตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ( IT Governance) 

9) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มอบหมาย  
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7. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* ในปี 2562 ไมม่ีการประชมุคณะกรรมการสรรหาผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) ด าเนินการสรรหาผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ ว่าการการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยค านงึถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบญัญัติคณุสมบตัิ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 นอกจากนี ้ต้องไม่เป็น
กรรมการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และมีอายไุมเ่กินห้าสิบแปดปีบริบรูณ์ในวนัย่ืนใบสมคัร 

2) ด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3) เม่ือพิจารณาสรรหาได้ผู้ ท่ีเหมาะสมแล้ว ให้เสนอช่ือต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือ

พิจารณา  
  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ - - - 

2. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ - - - 

3. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ - - - 

4. นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการ - - - 

5. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ - - - 
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8. คณะอนุกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์ค าส่ัง
ให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1)  พิจารณา กลั่นกรอง อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ค าสัง่ลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
อทุธรณ์ค าสัง่ให้พนกังานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด ตามข้อบงัคบัการไฟฟ้า     
ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2545 พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 แล้วเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
โดยให้ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีข้างต้น ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

2)  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ฯ ทัง้ในและนอกสถานท่ี หรือออกตรวจเย่ียมส านกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพืน้ท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ รับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามเก่ียวกับ
กระบวนการสอบสวนและการอุทธรณ์ให้กับพนักงาน รวมทัง้สร้างขวัญและก าลังใจอันเป็นการ
สง่เสริมการก ากบักิจการท่ีดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤตมิิชอบ 

  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ ประธานอนกุรรมการฯ 12/12 150,000 135,000 
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9. ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ตามพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ก าหนดให้จัดตัง้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน
รัฐวิสาหกิจแตล่ะแห่ง ประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่ากันจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์
ดงักลา่วมีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 23 ของพระราชบญัญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 ดงันี ้

1) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนสง่เสริมและพฒันาการแรงงานสมัพนัธ์ 

2)  หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในรัฐวิสาหกิจนัน้ 
3)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัในการท างานอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่นายจ้าง ลกูจ้าง และ 

รัฐวิสาหกิจนัน้ 
  4)  ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทกุข์ของลกูจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทกุข์ 

ท่ีเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยั 
5)  ปรึกษาหารือ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 

  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการ 12/12 150,000 135,000 
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10. กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

*หมายเหตุ* 1. ล าดบัที่ 2 ไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุในการประชมุครัง้ที่ 2/2562 เนื่องจากได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 
 2. ล าดบัที่ 3 ไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุในการประชมุครัง้ที่ 1 – 3/2562 เนื่องจากได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 
 3. ล าดบัที่ 6 ติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
 4. ล าดบัที่ 7 ไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุในการประชมุครัง้ที่ 2/2562 เนื่องจากได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. หลกัการแนวทางการก ากบัดแูลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ก าหนดในหมวด 3 ข้อ 3.5 วา่ บทบาทส าคญั 
ของกรรมการอิสระ เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ 
กรรมการโดยรวมจะเน้นหนกัในการด ารงรักษา และสร้างประโยชน์สูงสดุในระยะยาวแก่ประชาชน
ตามวตัถปุระสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทัง้ต้องมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเรียนรู้
กิจการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
อทุิศเวลา ทุม่เทความสนใจให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
1) ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระของตนในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ โดยใช้ทกัษะ และประสบการณ์

ของตน พิจารณาให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 
2) คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและประชาชน 
3) เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการก าหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุขององค์กรและ

เสนอความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 
4) ควรเข้าประชมุทกุครัง้ 
5) ท ารายงานรับรองความเป็นอิสระ เ ม่ือได้ รับการแต่งตัง้  และเป็นประจ าทุกปี

รายช่ือคณะกรรมการการ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายสรุงค์ บลูกลุ ประธานกรรมการ 4/4 50,000 45,000 

2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ 4/4 30,000 27,000 

3. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 3/4 - - 

4. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร กรรมการ 4/4 40,000 36,000 

5. นายนิกร สศุริิวฒันนนท์ กรรมการ 3/4 30,000 27,000 

6. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ -/4 - - 

7. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศริิพงษ์กลุ กรรมการ 4/4 30,000 27,000 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จากกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์     
ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารธุรกิจ การเงิน และนิตศิาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

1. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนิกร  สศุริิวฒันนนท์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพนิต  ธีรภาพวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบตามข้อบงัคบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามคู่มือการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบบัปรับปรุง ปี 2555 ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั และเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัท่ีิดีท่ีก าหนดไว้ 

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกับ
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี (ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน) ในวาระท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้เดนิทางไปดงูานและตรวจเย่ียมพนกังานท่ีการไฟฟ้าตา่งๆ ในส่วนภูมิภาค รวม 
4 ครัง้ เพ่ือรับทราบข้อมูลส าคญั ปัญหา-อุปสรรค ในการด าเนินงานของการไฟฟ้านัน้ๆ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานอย่างชดัเจน เป็นอิสระตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทกุครัง้ พอสรุปสาระส าคญัดงันี ้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูในงบการเงิน
ประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหาร ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี (ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน) โดยพิจารณาประเด็นท่ีส าคญัและให้
ข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย ได้
จัด ท าขึน้อย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญั เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน  

2.  การสอบทานการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบ
การควบคมุภายในเป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด สอบทานกระบวนการ
บริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการน าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัไปปฏิบตัิอย่างจริงจงั ให้อยู่
ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ รวมถึงการสอบทานการก ากับดแูลกิจการท่ี ดีให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นการปลกูจิตส านึกของ
พนกังานทกุระดบั ให้ด าเนินการอยา่งมีคณุธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. การก ากบั... 
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3.  การก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และอนมุตัข้ิอบงัคบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วา่ด้วยกฎบตัรส านกัตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะ 
5 ปี แผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองและวิธีการประเมิน ตาม
แนวทางปฏิบตัิท่ีดี มีการอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายใน และมีการประเมินความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ทัง้นี ้ได้สอบทานและติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน โดยให้ค าแนะน าเพ่ือให้การปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบภายใน
เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4.  การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทัง้ได้รับการพฒันาและอบรมความรู้ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  มีการประเมิน
ตนเองตามแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั   ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเย่ียม   

5.  การหารือกับผู้สอบบัญชี  (ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน)  คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชมุเป็นการเฉพาะกับผู้แทนส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือพิจารณาถึงขอบเขตแนวทางในการ
ตรวจสอบ และข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินต้องการให้หน่วยงานมีการด าเนินการ ซึ่ง
เป็นการประสานงานร่วมกนัเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน   

จงึสรุปได้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีได้ระบไุว้ในข้อบงัคบั    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอ  ซึ่งในปี ๒๕61 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและบริษัทย่อยได้จดัท ารายงานทางการเงินถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ มีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีการตรวจสอบภายใน
ท่ีเป็นอิสระโดยปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ รวมทัง้ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายท่ีส าคัญ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  และให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารและผู้ เข้าร่วม
ประชมุอยา่งตรงไปตรงมา โดยมุง่เน้นประโยชน์ของการไฟฟ้า สว่นภมูิภาคเป็นส าคญั 

 
 
 (นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบตุร) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ 
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)ได้น าหลกัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในซึ่ง
ประยกุต์มาจากเกณฑ์ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway 
Commission) โดยพฒันามาจาก COSO 2013 – Internal Control และ COSO 2017 – Enterprise Risk 
Management Integrating with Strategy and Performance ซึ่งให้ความส าคญักับการมุ่งสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และการด าเนินงานท่ีสอดคล้องไปกับกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ และการ
ควบคุมภายในไปพร้อมๆ กัน ทัง้นีไ้ด้มีการจัดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม
ภายในโดยแบง่ออกเป็นระดบัองค์กรและระดบัสายงานมีช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผล
ทัง้การบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคมุภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มัน่ใจว่า กฟภ.มีการบริหาร
ความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร พร้อมรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะ
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได้อย่างทันกาลเกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อ
ภารกิจของ กฟภ. ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต 

ในปี 2562กฟภ. ได้ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจ
ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานพร้อมจดัเตรียมแผนรองรับเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามยทุธศาสตร์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของกฟภ. ได้ให้ความ
เห็นชอบปัจจยัเส่ียงท่ีกฟภ. น ามาบริหารจดัการจ านวน 11ปัจจยัเส่ียง ดงันี ้

1. ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับ ธุรกิจหลกั ระยะท่ี 2 
(CBS2 Project Management Office : PMO CBS2) 

2.  ความส าเร็จของการลงทนุและพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Business  Model) 
3. การบริหารจดัการงานด้านจดัซือ้ระบบการจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือสารแบบรวมศนูย์ของกฟภ. (IT Infrastructure Design and 
Consolidation for PEA : ITiDC) 

4. ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
5. การบรูณาการการท างานร่วมกนั เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการเป็น Digital Utility 
6.  การบริหารหนว่ยสญูเสียในภาพรวม 
7.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 
8. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการด าเนินงาน 
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9.  ขาดการน านวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัมาสนบัสนุนเพ่ือเพิ่ม Productivity ใน
การท างาน/เพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

10.  การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 
11.  การยกระดบัการให้บริการและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านระบบการควบคมุภายในกฟภ. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุในการ
ตดิตามประเมินผลการด าเนินงานและพฒันาปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีอยู่มีความทันสมัย เพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันหรือลดความ
เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ . ส่งให้
กระทรวงมหาดไทยภายใน 90 วนัหลงัสิน้ปี รวมทัง้จัดส่งส าเนารายงานฯ ให้คณะกรรมการ กฟภ. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้ บริหารของ กฟภ. เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ในการบริหารจดัการความเส่ียงให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง
และระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้แนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญทุกไตรมาส รวมทัง้สิน้4 ครัง้ และได้ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคร่วมกับ
คณะกรรมการเทคโนโลยีดจิิทลัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค1ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของ กฟภ.มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิ
หน้าท่ีในการก ากับดูแล บริหารจัดการความเส่ียงท่ีส าคัญและระบบการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานของ กฟภ. บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทกุประการ และเช่ือมัน่
เป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนในการด าเนินงานตามมาตรการบริหารความเส่ียงและ
ตามระบบการควบคมุภายในท่ี กฟภ. จดัวางไว้จะเพิ่มโอกาสแหง่ความส าเร็จ สามารถลดปัญหา อปุสรรค 
ความไมแ่นน่อนท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่การด าเนินงานโดยรวมของกฟภ. 
 

 
(นายสรุงค์  บลูกลุ) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) และความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม (CSR) มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีประจกัษ์สะท้อนได้จากประสิทธิผลในปีท่ี
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ในปี 2562 อาทิ รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม (2 ปีซ้อน) รางวลัเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ (3 
ปีซ้อน) รางวลัการด าเนินงานเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) (3 ปีซ้อน) แต่อย่างไรก็ตาม การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัมุ่งมัน่ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตท่ียัง่ยืน โดยการยกระดบัการ
ด าเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบตัิท่ีดีตามกรอบ DJSI เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน
เกิดความเช่ือมัน่และยอมรับ สร้างชมุชนสงัคมท่ีอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

การด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance: CG) 

สิ่งส าคญัท่ีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือปฏิบตัิมาโดย
ตลอด คือ การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคญั
ใน ทุกกระบวนงานท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จอย่างยัง่ยืนในอนาคต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุระดบั ยดึถือปฏิบตัติามนโยบายและคูมื่อด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างจริงจงั รวมถึงสนบัสนนุให้
การด าเนินงานขององค์กรต้องค านึงถึงเร่ืองความมีคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือร่วมกันพฒันาให้ประชาชน
ได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคยงัได้น าเทคโนโลยีดจิิทลัมาพฒันาการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในรูปแบบการก ากบั
ดแูลและติดตามผลผ่านระบบ CG e-System และระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการตรวจ
ประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน นบัเป็นอีกรูปแบบการพฒันาเพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ใน
การขจดัปัญหาทจุริตภายในองค์กรเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และสอดคล้อง
กบัคา่นิยมองค์กรท่ีวา่ "ทนัโลก บริการดี  มีคณุธรรม" 

การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: 
CSR)  

ในด้านของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความตระหนกั
อยูเ่สมอถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้ให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินงานอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุ่งเน้นแผนงานโครงการท่ีสอดคล้อง
กบัภารกิจหลกัขององค์กร ด้วยการน าทกัษะความรู้ความสามารถของบุคลากรมาพิจารณาด าเนินการใน
ด้านความปลอดภยัหรือการให้ความรู้เร่ืองการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นลกัษณะ CSR in Process เช่น โครงการ 1 
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ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า และโครงการชมุชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นต้น ซึ่งโครงการดงักล่าวเป็นตวัอย่าง
โครงการท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมุง่เน้นการสร้างการมีสว่นร่วมและพฒันาชมุชนไปพร้อมกนั สิ่งเหล่านีจ้ะ
เป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมผลกัดันให้การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติบโตและก้าวไปสู่
องค์กรแหง่ความยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

การด าเนินงานด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตัง้คณะท างานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) เพ่ือติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน และจัดท า/พัฒนากฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั เก่ียวกับการปฏิบตัิงานขององค์กรเพ่ือลดความเส่ียงด้านการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัขององค์กรจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ซึ่งท่ีผ่านมา
คณะท างานชุดนีไ้ด้ทบทวนปรับปรุงข้อบงัคบัและระเบียบ พร้อมทัง้เป็นท่ีปรึกษาให้กับคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตาม  กฎ ระเบียบข้อบงัคบัอย่างถกูต้องครบถ้วน อาทิเช่น 
เร่ืองการด าเนินการจดัซือ้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ และการปรับปรุง
ระเบียบงานขยายเขตตามระเบียบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคว่าด้วยวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับงานก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมีความพยายามในการสร้างวฒันธรรมองค์กรในการบริหารความ
เส่ียง (Risk Culture) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการสนับสนุนและติดตามงานด้านการก ากับดูแลการ
ปฏิบตังิานหรือ Compliance ในทกุกระบวนงานอยา่งเป็นระบบ 

ดงันัน้ จึงมัน่ใจได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรท่ีขบัเคล่ือนธุรกิจควบคู่กับหลกัธรรมาภิ
บาล   การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรมีการพฒันาบนรากฐานท่ีมัน่คงและสานตอ่ความยัง่ยืนให้กบัสงัคมตลอดไป 

 
 
 
 

(นายยอดพจน์   วงศ์รักมิตร) 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
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สรุปข้อมูลในรอบ 10 ปี 

รายการ 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

รายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้า (ล้านบาท) 504,403 483,477 467,486 441,458 451,476 450,634 418,888 375,188 313,702 313,634 

รายได้อื่นๆ  (ล้านบาท) 15,358 15,838 15,477 15,279 14,331 14,378 15,182 12,975 11,048 10,077 

คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน  (ล้านบาท) 475,650 475,650 452,888 427,584 441,140 441,152 409,450 369,954 308,525 306,012 

คา่ใช้จา่ยอื่น  (ล้านบาท) 3,049 3,049 3,406 3,264 3,595 3,463 3,542 3,234 3,764 2,936 

ก าไรสทุธิ  (ล้านบาท) 15,384 20,616 26,669 25,888 21,072 20,397 21,078 14,975 12,461 14,763 

เงินลงทนุในสนิทรัพย์ (ล้านบาท) 34,385 34,385 33,476 37,457 37,230 27,154 26,240 25,395 21,607 24,091 

เงินกู้  (ล้านบาท) 75,651 71,580 76,151 78,075 84,283 82,254 79,385 74,515 95,217 85,747 

สนิทรัพย์สทุธิ  (ล้านบาท) 423,080 414,880 397,836 378,149 366,977 348,426 328,084 309,269 303,817 283,997 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 20,193,865 19,768,754 19,360,779 18,894,637 18,391,443 17,890,494 17,362,319 16,798,675 16,191,866 15,731,241 

หนว่ยจ าหนา่ย รวมไฟฟรี (ล้านหนว่ย) 138,178  134,674  132,401  129,674  123,212  118,632  114,609  111,726  102,947  102,464  
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รายการ 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

หนว่ยจ าหนา่ยโดยเฉลีย่ (หนว่ย/ราย) 6,843  6,812  6,839  6,863  6,699  6,631  6,601  6,651  6,358  6,513  

คา่ไฟฟ้าโดยเฉลีย่ (บาท/หนว่ย) 3.6150  3.5664  3.4689  3.4848  3.7481  3.8825  3.7341  3.4602  3.1358  3.1106  

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (เมกะวตัต์) 20,952 19,475 19,721 20,439 18,597 17,724 17,294 16,682 15,996 16,099 

พลงังานไฟฟ้า  (ล้านหนว่ย) 146,015  142,296  139,548  137,078  130,390  125,484  120,796  118,738  108,355  107,762  

- รับซือ้  (ล้านหนว่ย) 145,930  142,191  139,443  136,974  130,299  125,380  120,696  118,644  108,243  107,659  

- ผลติเอง    (ล้านหนว่ย) 85  105  105  104  91  104  100  94  112  103  

ระบบสายสง่   (วงจร-ก.ม.) 13,097 12,765 12,258 11,776 11,564 11,414 10,992 10,341 9,697 9,214 

ระบบจ าหนา่ยแรงสงู  (วงจร-ก.ม.) 318,349 313,424 308,988 304,450 299,865 296,809 299,069 298,984 296,215 291,594 

ระบบจ าหนา่ยแรงต า่  (วงจร-ก.ม.) 480,477 472,464 462,786 453,836 460,721 442,348 444,741 457,118 456,667 457,595 

จ านวนส านกังาน การไฟฟ้า (แหง่) 959 946 946 946 946 947 928 928 862 913 

จ านวนพนกังาน (ราย) 29,085 29,659 29,835 30,114 29,093 28,109 27,792 28,060 27,784 27,818 

 


