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รายงานประจาํปี  

(ฉบับร่าง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

ขอมูลทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ป 2563 

(กอนตรวจสอบ) 
ป 2562 ป 2561 

รายได้รวม 490,  519,819 499,316 

ค่าใช้จ่ายรวม 480,  506,502 478,700 

กําไรสทุธิ 10,036 13,317 20,616 

สินทรัพย์รวม 453,  424,414 414,880 

หนสีินรวม 279,  253,461 244,264 

สว่นของทุน 173,  170,953 170,616 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. สารจากประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

. โครงสร้างการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



 

 
 

 

4. คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี  (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 



 

 
 

5. คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี  (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

 



 

 
 

6. ทศิทางการดาํเนินงาน 

แผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม 

เป็นการน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัการสําคญัของกรอบยทุธศาสตร์ชาตริะยะ  ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที  เป้าหมายการพัฒนาทียงัยืน (SDGs) ไทยแลนด์ .  แผนดิจิทลั

เพือเศรษฐกิจและสงัคม  (Digital Economy) และนําสภาพแวดล้อมทีเกยีวข้องกบัการดาํเนินงาน มาใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการพฒันายทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์สาขาพลงังาน 

สร้างความมนัคงทางด้านพลงังานของประเทศ พฒันาโครงสร้างพืนฐานให้ครอบคลมุผู้ใช้บริการและรองรับ

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ สนบัสนนุให้เกิดการแข่งขนัและมีโครงสร้างราคาทีเหมาะสม ส่งเสริมการใช้พลงังานอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อม 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชนันําทีทนัสมยัในระดบัภูมิภาค มุ่งมนัให้บริการพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจ

เกียวเนอืงอย่างครบวงจรทีมปีระสิทธิภาพ เชือถือได้ เพือพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอย่างยังยืน 

ค่านิยม (Core Value)  

ทนัโลก  บริการด ี มีคณุธรรม 

7. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ปีบัญช ี  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective : SO) 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

เปาประสงค 

(Goal) 

1. ยกระดับการกํากับดูแลแบบ

บูรณาการเพือสร้างความยงัยืน 

1.  ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชือมันและยอมรับในการ

ดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร 

2. ยกระดบัการดําเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบติัทีดีตาม

กรอบ DJSI 

3. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานขององค์กร 

2. มุ่งสูอ่งค์กรทีเป็นเลิศในทกุด้าน

เพือรองรับระบบไฟฟ้าใน

อนาคต 

. คณุภาพระบบจําหน่ายในระดบัชนันําของภูมิภาค 

. การนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้กบัระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

. โครงสร้างทีคล่องตวัและสร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขนั รวมถึง

การปรับปรุงกฎระเบียบเพือรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต  

. สร้างความมนัคงทางการเงินขององค์กร 

3. มุ่ง เ น้น กา รตอบสนองความ . ยกระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัของทกุกลุม่ลูกค้า 



 

 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

เปาประสงค 

(Goal) 

ต้องการของทกุกลุ่มลกูค้า . รักษาฐานลกูค้า High Value 

4. มุ่งสู่ Non-regulated Business 

โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง  Advantaged 

Portfolio 

 

1. การสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในเครือ  

2. การขยายธุรกิจไปสูก่ลุม่ประเทศในภูมิภาค 

5. ขบัเคลอืนองค์กรให้ทนัสมยัด้วย

ทนุมนษุย์ เทคโนโลยีดิจิทลั และ

นวตักรรม 

1. การยกระดบัการบริหารและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้

ตอบสนองตอ่ทิศทางองค์กร 

2. พฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มมีาตรฐานและมีความมนัคง ปลอดภยั 

รองรับการเติบโตของธุรกิจ 

3. ยกระดบับทบาทของนวตักรรมสู่การพฒันากระบวนการทํางานและ

การขยายผลเชิงพาณิชย์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที 1 : สร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เติบโตอย่างยังยืน ตามกรอบ SDGs และแนว

ปฏิบัติทีดีของสากล OECD และ DJSI โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยขับเคลือน เพือมุ่งสู่ความ

ยงัยืนภายในองค์กร รวมทังการสือสารและการนําปัจจัยขับเคลือนดังกล่าว มากําหนดเป็นแผนงานสู่ความยงัยืน

ภายในองค์กร มีเป้าหมายทีสําคญั คือ การบรรลเุป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนอง

นโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพือรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะทีองค์กรคงไว้ซึง

ความสามารถในการสร้างกําไร (Economic Wealth) มิติสงัคม (Social) สร้างสายสมัพันธ์ทีดีกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย ทําให้ผู้ คนทีเกียวข้องมีคุณภาพชีวิตทีดี และมีความสุข ( Social Well-Being) และมิติสิงแวดล้อม 

(Environment)ใสใ่จและรับผิดชอบตอ่สิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness) รวมถึง ยังมุ่งเน้นใน

การดําเนินงานภายในองค์กรเพือให้เกิดความโปร่งใสในทุกการไฟฟ้า ตามแนวทางการประเมินของสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) นอกจากนี ยัง

มุ่งเน้นในการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรทีมีการพัฒนาอย่างยังยืน โดยนําแนวทางทีดีทีเป็น

มาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบตัิในการดําเนินงาน ทังมาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริม

กิจกรรมการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน สงิแวดล้อม 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ท ี2 : การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความสําคญั

ในการสร้างสายสมัพันธ์ทีดีกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย เพือเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยงัยืน โดยเน้น

การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและภายนอกขององค์กร เพือยกระดบัความพึงพอใจ

และความผูกพันของทุกกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทังการสนับสนุนการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการ

อนรัุกษ์พลงังาน ซึงเป็นการดําเนินงานโดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการทีกําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริการ

ด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ ใช้ไฟฟ้าเพิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency Resource Standard (EERS)) 

ยุทธศาสตร์ที 3 : มีการจาํหน่ายไฟฟ้าทีได้คุณภาพในระดับชันนําของภูมิภาค โดยให้ความสําคญั

กับการเพิมขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าทีมีประสิทธิภาพและทัวถึง ซึงจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้า เพือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมนัคง เชือถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที

เพิมขึน   ลดปัญหาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย รวมถึงปรับปรุงและเชือมโยง

ระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพืนทีธุรกิจ อตุสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรมและพืนทีสําคญั และรองรับการขยายตวัของพืนที

เศรษฐกิจ  พืนทียุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มโีครงสร้างพืนฐานด้านระบบไฟฟ้าทีทวัถึง เพียงพอ คุณภาพเชือถือได้

และมีมาตรฐานด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าทีได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค รวมทังการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า

อจัฉริยะ (Smart Grid) ซงึเป็นโครงข่ายไฟฟ้าทีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารมาบริหารจดัการ ควบคมุการ

ผลิต   การส่ง และการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึงสามารถรองรับการเชือมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที

สะอาดและกระจายอยู่ทวัไป (Distributed Energy Resource: DER) 

ยุทธศาสตร์ท ี4 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมันคงทางการเงิน โดยเป็นองค์กร

ทีมกีารบริหารและจดัสรรสนิทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซงึกลยทุธ์จะมุ่งเน้นการพฒันาระบบ Asset Management 

เพือเพิมประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการดําเนินงาน การ

บํารุงรักษา และเพิมอตัราผลตอบแทนทางการเงนิขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ท ี5 : ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 

โดยใช้ประโยชน์จากพนัธมิตร มุง่เน้นการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจ 

และทิศทางองค์กร โดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Streamline Process) เพือให้การดําเนินงานมีความคล่องตวั รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความ

คาดหวงัของลกูค้าได้อย่างดีขึน โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดําเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทงัวิเคราะห์ 

และปรับปรุงข้อกําหนด ตวัชีวดัในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure Analysis) เพือออกแบบและ

พฒันาระบบงาน/กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าหมาย ขององค์กร 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ท ี6 : การเพมิประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า โดยให้ความสําคญักับการศึกษาปัจจัยและ

ระดบัความต้องการ ความคาดหวงั รายกลุม่ลกูค้าทีสง่ผลตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า ซงึจะมีการวิเคราะห์สารสนเทศ

จากการสํารวจเพือการเรียนรู้เกียวกับลูกค้าและตลาด และนํามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงการ

ดําเนินงานขององค์กร โดยสารสนเทศดงักลา่วจะถกูนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภณัฑ์และบริการ การตลาด 

การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทํางาน การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า

ในแตล่ะกลุ่มลกูค้าทีเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที 7 :  การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value การนําข้อมลูเสียงจาก

ลูกค้ามาปรับปรุง เพือยกระดบัการให้บริการอย่างครบวงจรและมุง่เน้นการสร้างความสมัพันธ์กบัลกูค้าอย่างยังยืน

โดยกําหนดกลยทุธ์รายกลุม่ลกูค้า บูรณาการฐานข้อมลูระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และเสียงของลกูค้าผ่านช่องทาง

ต่างๆ เพือใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารายกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มรายย่อย (บ้านอยู่อาศัย

และพาณิชย์รายย่อย) กลุ่มรายใหญ่ (อตุสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่) กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจและอืนๆ รวมทงั

พฒันาระบบการบริหารความสมัพันธ์กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพือสนับสนุนการบริการลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มี

ประสิทธิภาพมากยิงขนึ และสร้างความพึงพอใจของลกูค้าตามเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี จะมี

การปรับปรุงกระบวนการในการดูแลกลุ่มลกูค้า Key Account การกําหนดผู้ รับผิดชอบทีชัดเจน การทบทวนและ

สือสารคู่มือให้แก่พนกังานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนือง และมีการศึกษาและพฒันา PEA 

Customer Journey เพือจําแนกประสบการณ์ของลกูค้าในแตล่ะ Touchpoint ทําให้สามารถเข้าใจเส้นทางการซือ

สินค้าหรือบริการของลูกค้าตงัแต่ต้นจนจบ ซงึหากนําข้อมูลทีได้มาในแต่ละเส้นทางมาปรับใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์

กบัธุรกิจ และเรียนรู้วิธีการรักษากลุ่มลกูค้าเป้าหมายให้กลบัมาซือสินค้าหรือบริการซํา 

ยุทธศาสตร์ที 8 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกียวเนือง มุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุน/

ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพือปรับตัวรองรับการเปลียนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เนืองจากปัจจุบัน เทคโนโลยีและ

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการเปลียนแปลง โดยในอนาคตผู้ ใช้ไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และหากมี

เหลือเกินความต้องการ ก็สามารถขายไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนอืน โดยอาจไม่จําเป็นต้องผ่านระบบของการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค ดงันนั  การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจงึมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุสําหรับธุรกิจเกียวเนืองทีการไฟฟ้า

สว่นภูมภิาคมีความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Strength) และเป็นอตุสาหกรรมทีมีความน่าสนใจ และมี

อตัราการเติบโตสงู (Industry Attractiveness) นอกจากนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้ความสําคญัในการกําหนด

นโยบายในการลงทนุ และการออกแบบ Potential Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจ

ต่างๆ ทงัผ่านกลไกการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทในเครือ เพือสร้างมลูค่าสูงสุดให้กับองค์กร 

(Creating Shareholder Value) รวมทงัเกิดการพฒันาธุรกิจได้อย่างยังยืน โดยสามารถตอบสนองตอ่โครงสร้างระบบ

ไฟฟ้าทีเปลียนแปลงไปได้ (Maximizing Sustainable Development)   นอกจากนีมีการกําหนดบทบาทหน้าที และ



 

 
 

ทิศทางของบริษัทในเครือ (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชันแนล จํากัด) ทีชัดเจนทังในระยะสันและระยะยาว 

รวมทังการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

เพือเพิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operating management) และยกระดบัผลประกอบการขององค์กร ทัง 

รายได้ กําไรการดําเนินงาน กระแสเงินสด และมุ่งเน้นทบทวน พระราชบญัญตัิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัเพือเอือต่อ

การดําเนินงานในธุรกิจทีเกียวเนืองขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั 

นโยบาย และมาตรฐานทงัในและตา่งประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และการ

ปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ทงันี ในอนาคต หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจดัตงับริษัทในเครือ/การ

ร่วมลงทนุ กลยุทธ์ดงักลา่ว จะรองรับในการจดัตงั / ร่วมทุนให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึงมีนโยบาย และ

หลกัเกณฑ์ในการกํากบัดแูลระหว่างการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคและบริษัทในเครือทีดีและเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ท ี9 : ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์ โดยกลยทุธ์มุง่เน้นในการบริหารทุน

มนุษย์ในลกัษณะเชิงกลยุทธ์มากขึน (Strategic HRM) ซึงจะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพือให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย โดยให้ความสําคญัในการพฒันาระบบ Competency เป็นเครืองมือสําคญั

ในการเชือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือทีจะ

วิเคราะห์คุณลกัษณะทีจําเป็นสําหรับพนกังานในแต่ละตําแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับ

ธุรกิจหลกัขององค์กร รวมถึงธุรกิจทีเกียวเนืองในอนาคต นอกจากนีมีการพฒันา / ทบทวนระบบ Competency โดย

ครอบคลุม Competency 3 กลุ่ม ได้แก่ Core Competency, Management Competency และ Functional 

Competency ให้มีความสอดคล้องกับความสามารถพิเศษทีจําเป็นในอนาคตขององค์กร รวมถึงการนําระบบ 

Competency ดงักล่าวมาใช้สําหรับการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน (Recruitment and Selection) การฝึกอบรม

พนกังาน (Training and Development) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังาน (Performance Appraisal) 

เพือรองรับกบัทิศทาง / ตําแหน่งขององค์กร ในการ “พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility” โดยเพิมขีดความสามารถ 

และศกัยภาพของบุคลากรในการรองรับการดําเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจทีเกียวเนืองในอนาคต นอกจากนียัง

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพือรองรับต่อการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการเปลียนแปลงของอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ท ี10 : ส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

เพือการขบัเคลือนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) ซงึมีการปรับปรุงใน 3 ประเด็นทีสําคญั

ดงันี 

- Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพือเพิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยการ

พฒันาฐานข้อมลู และระบบการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการสือสารและการ

ให้บริการลกูค้าผ่าน Digital Channel 



 

 
 

- Digital Operational Excellence การพฒันาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทนัสมยั ด้วย Smart Grid 

และให้ความสําคญักับการสือสารและเชือมโยงระหว่างข้อมลูและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึง

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า 

- Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพือเพิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการใน

ปัจจุบัน และนําไปสูก่ารออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  รวมถงึอาจนําไปสูรู่ปแบบของธุรกิจใหม่ใน

อนาคต (New platform and business models) 

ยุทธศาสตร์ที 11 : เสริมสร้างความมันคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Sustainable and Secured Digital Technology) โดยกลยุทธ์มุง่เน้นการสร้างความมนัคงปลอดภัย และความ

เชือมันในการดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซงึเป็นปัจจัยพืนฐานทีช่วย

ขบัเคลือนองค์กรสู่ Digital Utility โดยจะครอบคลมุเรืองมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ

ข้อมลูส่วนบุคคล (privacy) การรักษาความมนัคงปลอดภัย (cyber security) ซึงจะมุง่เน้นการสร้างความมนัคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสือสาร เพือสร้างความเชือมนัในการสือสาร และการทําธุรกรรมต่างๆทาง

ออนไลน์ ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทลัสู่มาตรฐานสากลทังด้านปฏิบัติการและด้านบริหาร

จัดการและบริการ โดยทีจะมุ่งทีการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Governance) มาปฏิบตัิใช้อย่างจริงจงั เพือปรับปรุงกระบวนการตดัสินใจและการบริหารจดัการทางด้าน Digital 

Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัการขับเคลือนยุทธศาสตร์

ขององค์กรอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ท ี12 : การพฒันาระบบจัดการนวตักรรมองค์กร (Corporate Innovation System:  CIS)

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการนวตักรรมองค์กรทีเป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างระบบตังแต่ การกําหนดทิศทาง/

นโยบายด้านการจดัการนวตักรรม บทบาทของผู้ นําและบุคลากร / หน่วยงานด้านนวตักรรม การกําหนดกลยุทธ์ด้าน

นวตักรรม กระบวนการนวตักรรมทงัประเด็นโครงสร้างและการจัดการกระบวนการนวตักรรมรวมทงัการจดัการ / การ

ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การจัดการความรู้เพือสร้างให้เกิดนวตักรรม พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กรและ

บุคลากร การส่งเสริม / สนบัสนุนทรัพยากร และผลลพัธ์จากการพัฒนานวตักรรม โดยกระบวนการสร้างนวตักรรม 

(Innovation Process) จะเป็นรูปแบบทงันวตักรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร 

นวตักรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมในรูปแบบอืนๆ เพือเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสร้างความยังยืน

ของความสามารถในการทํากําไรให้กับองค์กรของธุรกิจหลัก นอกจากนียังรวมถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ ที

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ / หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการทําธุรกิจเกียวเนืองของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 



 

 
 

.ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวตัิความเป็นมา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อตังขึนเป็นองค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึงให้ไว้เมือวันที  

6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที 16 มีนาคม 2497 มีการแต่งตัง

คณะกรรมการขึนเป็นผู้ควบคุมการบริหาร อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และ

รัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจกํากับโดยทวัไป องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทุนประเดิม

ตามกฎหมาย จํานวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดแูล จํานวน 117 แห่ง จากนนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ

การสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศกัราช 2503  ณ วนัที 28 กนัยายน 2503 โดยรับช่วง

ภารกิจตอ่จาก องค์การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค มาดําเนินการอย่างตอ่เนือง  

วตัถุประสงค์ในการดําเนินงาน 

พระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.  มาตรา  ได้กําหนดวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานของ

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ดงันี 

- ผลิต จดัให้ได้มา จัดสง่ และจําหนา่ยพลงังานไฟฟ้า 

- ดําเนินธุรกิจเกียวกบัพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจอนืทีเกียวเนือง หรือทีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

 

ทนุและโครงสร้างผู้ ถือหุ้น 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี  ปี  ปี  

ทนุประเดมิ    

ทนุรับจากงบประมาณ ,  ,  ,  

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ธุรกิจหลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ธุรกิจจัดหา และให้บริการจําหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าใน

เขตพนืทีสว่นภูมภิาค ได้แก ่พืนที 74 จงัหวดัของประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมทุรปราการ 

 ธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ธุรกิจทีให้บริการเพือสนับสนุนลูกค้าของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค หรือสนบัสนนุการดําเนินงานให้บริการพลงังานไฟฟ้าทงัในและต่างประเทศ โดยการต่อยอด



 

 
 

ทางธุรกิจจากการพัฒนาศกัยภาพการใช้ทรัพยากร ความเชียวชาญ และเพิมขีดความสามารถใน

ด้านตา่ง ๆ ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ซงึประกอบด้วย 

1. กลุม่บริการก่อสร้างและตดิตงัระบบไฟฟ้า 

- บริการกอ่สร้างให้ผู้ ใช้ไฟ 

- บริการติดตงัอปุกรณ์สือสาร 

- เชือมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

2. กลุม่บริการซอ่มแซมและซอ่มบํารุงระบบไฟฟ้า 

- บริการงานด้านฮอทไลน์และเชือมสายแรงสูง 

- บริการตรวจสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลง 

- บริการติดตงั รือถอน ซอ่มแซมหม้อแปลง – ค่าซอ่มแซมหม้อแปลง 

- บริการติดตงั ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

- บริการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร 

- บริการตรวจสอบและบํารุงรักษาเคเบิลใต้ดิน 

3. กลุม่บริการความเชียวชาญ 

- บริการทดสอบอปุกรณ์ไฟฟ้า 

- บริการวิศวกรรม 

- บริการฝึกอบรม 

- บริการทดสอบผลิตภณัฑ์คอนกรีต 

4. กลุม่บริการขายและให้เชา่อปุกรณ์ไฟฟ้า 

- บริการให้เช่าหม้อแปลง 

- บริการติดตงั รือถอน ซอ่มแซมหม้อแปลง 

- บริการเช่าชดุเครืองยนต์กําเนิดไฟฟ้า 

- บริการขายหม้อแปลง 

- บริการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าอืนๆ 

- บริการขายมเิตอร์ 

- บริการขายคาปาซิเตอร์ 

- บริการขายเสา 

- บริการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ 



 

 
 

5. กลุม่บริการจดัการพลงังาน 

- บริการจดัการพลงังาน – บริการด้านจดัการพลงังาน 

6. กลุม่ธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ 

- บริการให้ใช้เสาไฟฟ้า 

- บริการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนําแสง 

- บริการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อืนๆ 

- บริการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 ธุรกิจใหม่ของ กฟภ. คือ ธุรกิจทีเกียวข้องกับการให้บริการพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจต่อยอดจากการใช้

ประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือความรู้ความสามารถทีมีในการขยายการเติบโต (Adjacent Business) 

หรือ ธุรกิจทีมีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต (New S-Curve) ทงัในและต่างประเทศ โดยการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาขึนเอง หรือร่วมกับพนัธมิตรภาครัฐหรือภาคเอกชนพัฒนาขึน เพือรองรับ

การเปลียนแปลงของโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้า และเพิมมูลค่าของ Portfolio ของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและบริษัทในเครือ ได้แก่ ธุรกิจบริการจัดการพลงังาน – บริการ IHAPM และธุรกิจบริการ 

Solar Hero 

 บริษัทในเครือ  

บริษัท พอีีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด 

มติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 3 มิถนุายน 2552 ให้จัดตงับริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (PEA 

ENCOM) เพือดําเนินธุรกิจลงทนุด้านพลงังานไฟฟ้าและการจดัฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชนทัง

ในประเทศและต่างประเทศ  

PEA ENCOM จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมือวนัที 14 ตุลาคม 2552 โดยมีสถานประกอบการตงัอยู่เลขที 

200 อาคาร LED ชนั 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือ

หุ้นทงัหมด PEA ENCOM ซงึปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน จํานวน , .  ล้านบาท  

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“องค์กรทมีีการบริหารจดัการด้านพลงังาน และนวตักรรมทีเป็นทียอมรับในระดบัภูมภิาค” 

ภารกิจ (Mission) 



 

 
 

1. ลงทุนและพฒันาธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและการอนรัุกษ์พลงังานในประเทศแบบครบวงจร 

2. เป็นกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมลงทุนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง (Market Reference) ด้าน

พลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังานของรัฐ 

3. ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจทีเกียวเนืองในภูมภิาค 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานทีผา่นมา PEA ENCOM ร่วมลงทุนด้านพลงังานทดแทนในประเทศ     

- ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ร่วมลงทุนกับ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ทังหมด  แห่ง ได้แก่ 

สุรินทร์ , สุรินทร์ , เลย , ขอนแก่น  กําลงัการผลิตติดตงั .  เมกะวตัต์/แห่ง ปัจจุบันได้ดําเนินการจ่ายไฟเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 

- โครงการบาเจาะไบโอก๊าซ ร่วมลงทุนกบั บริษัท พลงังานไทยเสริมสุข จํากดั  ในพืนที ตําบลโคกเคียน 

อําเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส  กําลงัการผลิตติดตงัประมาณ  เมกะวตัต์ โดยนํานําเสียและอินทรียวตัถุเหลือทิงจาก

กระบวนการสกัดนํามนัปาล์มมาผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึงได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเมือวันที  กรกฎาคม 

 

- โครงการร่วมลงทุนใน บริษัท  เอ็นคอม เวสท ทู เอนเนอร์จี (พระนครศรีอยุธยา) จํากดั      เพือดําเนิน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการกําจดัขยะ  

- โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สําหรับพืนที  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้า

ชมุชนจากชีวมวล โดยเข้าระบบจําหนา่ยของ กฟภ. รวม  เมกะวตัต์ 

- โครงการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้า IPS ร่วมกับ บมจ. ราชกรุ๊ป และ บมจ. นวนคร เพือจําหน่ายไฟฟ้าและไอ

นําให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมในพืนทเีขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา 

- โครงการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้า SPP ใน บจก. บีกริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) ร่วมกับ บจก.บีกริม 

เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) และ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตงัอยู่ในพืนทีนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง 

(Asia Industrial Estate) กําลงัการผลิตติดตงั  MW 

สําหรับการลงทนุในต่างประเทศ อยู่ระหวา่งการเจรจาและศกึษาความเป็นไปได้เพือร่วมลงทนุโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

PEA ENCOM ได้จดัทําแผนการลงทนุระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา  ปี (พ.ศ. -

) มีเป้าหมายการลงทนุ  เมกะวตัต์ กรอบวงเงินลงทุนรวม ,  ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนทุนของบริษัท 

พีอีเอ เอ็นคอมฯ ,  ล้านบาท และเงินกู้  ,  ล้านบาท สําหรับการดําเนินงานในปี  ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ



 

 
 

และจ่ายไฟแล้ว ประมาณ  เมกะวตัต์  และลงนามในสญัญาประมาณ   เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างนําเสนอโครงการ

อีกประมาณ  เมกะวตัต์ 

ผลการดําเนินงานธุรกิจ Retail & Innovation ซงึ PEA ENCOM มุง่เน้นการพฒันา หรือร่วมลงทุนในการทํา

ธุรกิจใหม ่ตามสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าทีเปลยีนแปลงไป รวมทงัด้าน Digital & Innovation อาทิเช่น 

- โครงการร่วมลงทุนกับ บริษัท สยาม อิเลคเทรล จํากัด  สําหรับดําเนินธุรกิจพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มี

ความเสถียรภาพครบวงจร สนบัสนุนการขนสง่ระบบรางให้เกิดความต่อเนือง  

- โครงการร่วมลงทุนใน บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี เดเวลอปเม้นท์ จํากัด สําหรับดําเนินธุรกิจด้าน 

Digital Energy Platform ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน และธุรกิจจดัการพลงังานอืนๆทีเกียวข้อง 

- โครงการร่วมลงทุนกบั บริษัท Solar Finland investment และ บริษัท Finnish Fund for Industrial 

Cooperation (Finnfund) เพือดําเนินธุรกิจผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) 

PEA ENCOM ให้บริการงานทีปรึกษาด้านวิศวกรรมและการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ 

โดยการจดัหาอปุกรณ์ประหยดัพลงังานในระบบตา่งๆ ให้กบัโรงงานอตุสาหกรรม อาคารธุรกจิ และบ้านอยู่อาศยั  

สําหรับในปีทีผ่านมาได้มีการให้บริการในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบ

แสงสวา่งภายใน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน), โครงการประหยัดพลงังานในระบบแสงสว่าง ภายใน 

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จํากดั, โครงการ PEA LED เพือแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไทย ณ วดัพระศรีรัตนมหา

ธาตวุรมหาวิหาร จงัหวดัพิษณโุลก 

การให้บริการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมทงัในและตา่งประเทศ เพือเพิมพนูความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและพลงังาน

แก่หน่วยงานต่างๆ ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทีมวิศวกรผู้ เชียวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และหน่วยงานต่างๆ มีหลกัสตูรทีหลากหลาย เช่น  หลกัสูตร “การทํางานเกียวกบัสายสือสารบนหน่วยงานภายนอก

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ” หลกัสูตร “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” หลกัสตูร "มาตรฐานการ

ติดตงัและบํารุงรักษารับไฟฟ้า" เป็นต้น อีกทงัหลกัสตูรจดัฝึกอบรมให้กบัผู้ปฏิบัติการแรงงานไฟฟ้า สงักดั สํานกังาน

ใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงันี หลักสตูร "ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 

" และหลกัสตูร "ความปลอดภยัในการทํางานเกียวกับไฟฟ้า" 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-  ในปีทีผ่านมา PEA ENCOM ได้ให้บริการลูกค้า

ทงัในและต่างประเทศในรูปแบบ New Normal ทีคํานึงถงึความปลอดภยัและรักษาระยะห่างให้กับหน่วยภาครัฐและ

เอกชน เช่น การฝึกอบรม PEA SMART GRID PLAN ให้กับวิศวกรจาก Dhaka Power Distribution Company 

(DPDC) ประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น 



 

 
 

พืนทคีวามรับผิดชอบและสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 พืนทคีวามรับผิดชอบ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพืนทีรับผิดชอบจําหน่ายไฟฟ้า 74 จงัหวดั ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมทุรปราการ (อยู่ในพืนทีรบัผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99 ของพืนทีประเทศไทย หรือประมาณ 

510,000 ตารางกิโลเมตร มจํีานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ,734,  ราย 

 สํานกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคสํานกังานใหญ่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสํานกังานใหญ่ตงัอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที กําหนดนโยบายและแผนงาน 

ให้คําแนะนํา ตลอดจนจดัหาวัสดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมภิาค  

 สํานกังานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค แยกตามประเภท 

ประเภท 
ป 2563 

จุดรวมงาน กฟฟ.สาขา กฟฟ.สาขายอย รวม 

กฟน.1  17   31   44   93  

กฟน.2  12   30   45   88  

กฟน.3  13   25   31   70  

ภาคเหนือ  42   86   120   251  

กฟฉ.1  16   26   74   117  

กฟฉ.2  14   27   76   118  

กฟฉ.3  15   32   39   87  

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 45   85   189   322  

กฟก.1  25   19   25   70  

กฟก.2  22   16   24   63  

กฟก.3  17   17   15   50  

ภาคกลาง  64   52   64   183  

กฟต.1  14   15   23   53  

กฟต.2  17   26   36   80  

กฟต.3  13   21   34   69  

ภาคใต  44   62   93   202  



 

 
 

รวม  195   285   466   959  

 

สํานกังานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ 

เลขที 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ภาคเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 

เลขที 208 ถ.เชียงใหม่-ลําพนู ต.วดัเกต อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่50000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง เชียงราย 

และพะเยา  

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก 

เลขที 350/9 หมู ่7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ พิษณโุลก พิจิตร ตาก กําแพงเพชร สโุขทยั แพร่ 

น่าน และอุตรดิตถ์   

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 

เลขที 13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ลพบุรี สิงห์บุรี เพชรบรูณ์ นครสวรรค์ อทุยัธานี 

และชยันาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี 

เลขที 123 หมู ่5 บ้านหนองหวัหม ูต.นาดี อ.เมอืง จ.อดุรธานี  41000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อดุรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย สกลนคร 

นครพนม หนองบัวลําภู และบงึกาฬ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี 

เลขที 195 หมู ่7 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อบุลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ศรีสะเกษ มกุดาหาร และอาํนาจเจริญ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา 

เลขที 3 หมู ่2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม ่อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา ชยัภมิู บุรีรัมย์ และสริุนทร์  

หมายเหตุจํานวนสํานกังานไม่รวมสํานกังานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 12 เขต, * กฟฟ. หมายถงึ การไฟฟ้า 



 

 
 

ภาคกลาง 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 

เลขที 46 หมู่ 6 ถ.สายเอเชีย ต.หนัตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จงัหวดั คือ พระนครศรีอยธุยา อา่งทอง ปทุมธานี สระบุรี 

นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 

เลขที 47/1 หมู่ 3 ต.เสมด็ อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 5 จงัหวดั คือ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบุรี  

และตราด 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 

เลขที 9/1 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73120 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครปฐม สมทุรสาคร สพุรรณบุรี  

กาญจนบรีุ และราชบุรี (เฉพาะอาํเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี) 

ภาคใต้ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี 

เลขที 86 หมู่ 5  ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าสําราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ 76000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบุรี สมทุรสงคราม 

ชมุพร และระนอง 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช 

เลขที 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี สรุาษฎร์ธานี ภเูก็ต 

และพงังา 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 

เลขที 59/27 ถ.ยะลา-ปัตตานี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตลู และ

พทัลงุ 

  



 

 
 

.ภาพรวมการดําเนินงาน 

ปัจจยัทีมผีลกระทบตอ่องค์กร 

แนวโน้มการเปลียนแปลงทีสําคญัของโลก (Mega Trends) ทีจะสง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมไฟฟ้า มีดงันี 

 Technological Innovation & Changing Work 

Smart เทคโนโลยี ทีปรับเปลยีนรูปแบบการให้บริการในอตุสาหกรรมไฟฟ้า จากการผลิตและจําหนา่ย 

(Today) ปรับเปลียนเป็นการบริหารจดัการพลงังานผ่านโครงข่าย Smart Grid เพือรองรับ Renewable 

Energy และ Energy Trading และสร้างโอกาสในการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานจากการใช้

ประโยชน์กบัเทคโนโลยีทีทนัสมยั เช่น Automation IoT   AI และ Data Driven Technology เป็นต้น  

 Urbanization 

การขยายตวัของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจและความต้องการในการใช้

พลงังานของสงัคมเมือง ในขณะเดียวกนัก็สร้างความกดดนัให้กบัภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานให้

ทนัต่อการเจริญเติบโตของสงัคมเมือง รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากข้อมลูผู้ ใช้ไฟทวัประเทศ รวมถึง 

Business Model และการดําเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอืน ในการสร้าง Smart City 

 Climate Change & Resource Scarcity 

การเพิมขึนของอณุหภมิูโลกจากภาคอตุสาหกรรมการผลิต และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติสร้างความ

ท้าทายกบัอตุสาหกรรมไฟฟ้าทีจะต้องมุง่เน้นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานสะอาด  รวมถงึการบริหารจดัการ

ความเสถียรของระบบไฟฟ้าจากการเชือมต่อกบัพลงังานทดแทน 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

ปัจจุบันโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced Single 

Buyer Model (ESB) ซงึคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเมือวนัที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้ รับซือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนและรับซือไฟฟ้าจากต่างประเทศ

เพียงรายเดียว (Single Buyer) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะจําหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า 

(Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังจําหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางรายทีได้รับ

อนุญาตให้จําหน่ายได้ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องและประเทศใกล้เคียง ส่วนการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบการ

จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าในพืนทีกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมทุรปราการ ขณะทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ผู้ ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอืนๆ ทีไม่ใช่เขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี ผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนบางรายสามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าได้โดยตรง สําหรับการจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้านัน การ

ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจําหน่าย หม้อแปลง



 

 
 

จําหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงตําและเครืองวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ซึงกําหนดอตัราค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ ใช้ไฟฟ้า

ประเภทเดียวกนัเป็นอตัราเดียวกนัทวัประเทศ (Uniform Tariff) และมีความแตกตา่งกนัตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ทงันี 

คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) จะเป็นผู้ กํากบัดแูลโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม 

 

โลกในปัจจุบันมีการเปลียนแปลงรูปแบบการซือขายพลังงาน ทังจากราคาเชือเพลิงผลิตไฟฟ้าทีลดลง 

พันธกรณีด้านสิงแวดล้อมของประเทศ และการปรับตัวลดลงของต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

สง่ผลให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนมากขึนและลดการผลิตจากเชือเพลิงฟอสซิลลดลง รวมทงัการเพิมขึน

ของผู้ ใช้ไฟฟ้ามีการติดตังและผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนเพือใช้เองและจําหน่ายเข้าสู่ระบบจําหน่ายของการ

ไฟฟ้า สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้ไฟฟ้าทีเปลียนแปลงไป ซงึจากผลการเปลียนแปลงดงักล่าวทําให้หน่วยงานภาค

นโยบาย ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบริบทของตลาดอตุสาหกรรมไฟฟ้าใน

ประเทศทีเปลียนแปลงไป ดงันัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลงังาน จึงได้กําหนด Roadmap การปฏิรูป  ปี 

(พ.ศ. - ) เพือมุง่ปรับการบริหารจดัการพลงังานของภาครัฐใหม่ทีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมถึง

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เพือสง่เสริมให้เกิดการแข่งขนัมากขึน 

 

 

 



 

 
 

. ผลการดาํเนินงานขององค์กร 

รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมนัสู่การเป็นองค์กรดิจิทลั (Digital Utilities) เพือยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน 

ความมนัคง เชือถือได้ ระบบไฟฟ้าทีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ความสําคญัในการสร้างและบริหารความสมัพนัธ์

กบัลูกค้า เพือตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้านพลงังานไฟฟ้าอย่างครบวงจรบน Digital 

Platform โดยการนําเทคโนโลยีดจิิทลัมาใช้งานเพือเพิมประสิทธิภาพระบบงานเดิม และพฒันาธุรกิจใหม ่

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทัวโลกอยู่ในช่วงการเปลียนผ่านทังด้านโครงสร้าง และการดําเนินธุรกิจมี

ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ด้านพลงังานไฟฟ้าเกิดขึนอย่างมากมาย มีการเปิดเสรีการแข่งขนัในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 

รวมทังความคาดหวังทีสูงขึนของลูกค้า ทังด้านเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า และบริการต่างๆ ทังนีเนืองจากม ี

Disruptive technology เกิดขนึ โดยมีภาพสะท้อนจากการเปลียนแปลง 3 ด้านหลกั ดงันี 

1. Electrification : การเปลียนแปลงรูปแบบการใช้พลงังานในภาคขนส่ง การผลิตความร้อนจะเปลียน

จากการใช้เชือเพลิง fossil เป็นการใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า การใช้ Heat Pump 

2. Decentralization : ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เพิมมากขึน เช่น Distributed Generation, 

Micro Grid, Prosumer 

3. Digitalization : มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในระบบไฟฟ้ามากขึน เช่น Real time communication 

and Operation system, Smart Meter, Smart Sensor และ Automation system 

สําหรับประเทศไทย การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ก็เป็นองค์กรหนึงทไีด้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าว

เช่นกัน จึงก่อให้เกิดแรงขบัเคลือนต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้านต่างๆ เช่น ความต้องการเพิมคุณภาพ และความ

เชือถือได้ของระบบไฟฟ้า การเพิมของพลังงานทดแทนทีต่อเชือมกบัโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเกิดขึน

ของโรงไฟฟ้าชุมชุน (Community Power Plant) เทคโนโลยีการประหยัดพลงังาน และการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ วิวฒันาการของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ความต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้า (Charging Station) 

และแหล่งกักเก็บพลงังาน (Energy Storage) รวมถึงโครงสร้างอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าทีจะเปลียนไปจากผู้ซือ

ไฟฟ้ามาเป็น Prosumer (ทงัผู้ซือ และผู้ขายไฟฟ้า) การซือขายพลงังานไฟฟ้า (Energy Trading) ระหว่างลกูค้าด้วย

กนัเอง (Peer to Peer Commerce) นอกจากนีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) Machine 

Learning รวมถึงการใช้ระบบรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมลู Big Data, Data analytics จะมีสว่นในการพัฒนาการ

ให้บริการในด้านต่างๆ ทําให้รูปแบบการให้บริการ และการดําเนินธุรกิจเปลียนแปลงไป ดงันันการขบัเคลอืนองค์กร

ไปสู ่Digital Utility จงึเป็นสิงจําเป็น  



 

 
 

จากปัจจัยดงักล่าว จึงเป็นโอกาส และความท้าทายต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการปรับเปลียนพัฒนา

องค์กร ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ และบริการใหม่ เพือให้

องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยงัยืน เพือรองรับการเปลียนแปลงจากอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความต้องการ และความ

คาดหวงัของลกูค้าทีเปลียนแปลงไปจากเดิมอย่างสินเชิง 

ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนืองทังในปัจจุบันและในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทํา

แผนงานให้สอดคล้องกบัคา่พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าทีเพิมมากขนึ และการเปลียนแปลงในอตุสาหกรรมพลงังาน

ซงึมีการบริหารจดัการ และพฒันาการดําเนินงานทีสําคญั ดงันี 

1. ระบบไฟฟา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสายสงและจําหนาย ระยะที่ 2 (คพจ.2)  มีวัตถปุระสงค์เพือพฒันา

ระบบไฟฟ้า และเพิมสถานีจําหน่ายไฟฟ้าเพือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมนัคงเชือถือได้ สามารถ

รองรับความต้องการไฟฟ้าทีเพิมขึน ได้ถึงกว่า 5,000 MW ในปี 2567 รวมทงัยงัรองรับการเชือมต่อจากผู้ผลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กมากทีจะมกีารรับซือตามนโยบายของรัฐได้ถึง 2,900 MW 

1.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะที่ 2 มีวตัถปุระสงค์เพือให้เกิดความมนัคง 

เชือถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอปุสรรคด้านปฏิบตัิการบํารุงรักษาและความปลอดภยั ซงึเป็นการขยายพืนที

ดําเนินการจากโครงการในระยะที 1 

1.3 โครงการขยายเขตไฟฟาใหพื้นที่ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) มีวัตถุประสงค์

เพือขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้พืนทีทํากินทางการเกษตร ไร่นา-ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็นการสนบัสนนุการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร และพัฒนา ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดบัฐานราก เนืองจากตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการต้องการให้เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการ จึงได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ให้เกษตรกรทีประสงค์จะเข้าร่วม

โครงการ ต้องขึนทะเบียนเกษตรกร แต่ในช่วงแรกของโครงการนัน มีเกษตรกรบางส่วนทีมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม

หลักเกณฑ์ (ไม่ขึนทะเบียนเกษตรกร) ทําให้ไม่สามารถจัดเข้าดําเนินการตามโครงการได้ ปัจจุบันได้เร่งรัดให้มีการ

ประชาสมัพนัธ์โครงการเพือให้เกษตรกรทีสนใจได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมลูเพิมมากขนึรวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรไปขึน

ทะเบียนเกษตรกรส่งผลให้ผลการดําเนินงานโครงการมแีนวโน้มดีขึนเรือยๆ 

1.4 โครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรรายใหม  ระยะที่ 2 (คฟม.2) มีวตัถุประสงค์เพือขยาย

เขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนทีไมมี่ไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทกุครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล สามารถดําเนินการได้ตาม

เป้าหมายทีกําหนดไว้ 

1.5 โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืนทีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  มี

วตัถุประสงค์เพือศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบ การใช้งาน และประโยชน์ทีจะได้รับในแต่ละระบบ ของระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะในด้านตา่งๆ สาํหรับขยายผลในพืนทีอนืๆ ต่อไป การดําเนินโครงการแบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน  

กลุ่มงานที 1 : งานติดตงัระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (Smart Meter), ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ และระบบ

เชือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration System) และกลุ่มงานที 2 : งานติดตงัระบบสถานีไฟฟ้าอตัโนมติั 

(Substation Automation) เป็นงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเดิมทีมีประสทิธิภาพมากยิงขึนด้วยการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้

ในสถานีไฟฟ้า 



 

 
 

2. การบรหิารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1 ดานการยกระดับระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยดีิจิทลั 

โครงการดานระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) 

 โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) 

สําหรับผูใชไฟรายใหญ  เพือขยายผลและติดตงัระบบมิเตอร์อจัฉริยะสําหรับผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครอบคลุมทัว

ประเทศ และสร้างความมนัใจ และพึงพอใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าทีถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว อีกทังเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ด้านความโปร่งใส การปฏิบติังานทีดี และด้านการบริหารงานทีดีของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)ที อ.แม่

สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  เพือพฒันารูปแบบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในพืนทีอย่างมีประสิทธิภาพ เชือถือได้และเพิม

คณุภาพของระบบไฟฟ้า โดยจัดหาแหล่งพลงังานให้กบัพืนทีห่างไกลและมีพลงังานไม่เพียงพอ ลดหน่วยสูญเสียใน

ระบบสายส่งและระบบจําหน่ายทีมีระยะไกล อีกทังพัฒนาระบบไฟฟ้าในพืนทีให้รองรับกับเทคโนโลยี Smart Grid 

สนับสนุนการเพิมปริมาณพลังงานทดแทนตาม นโยบายของรัฐบาล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการ

ปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีวงเงินลงทุน 265 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการปี 2560 – 2562 งานหลกัๆ จะ

เป็นการติดตงัระบบ micro grid controller, battery storage และระบบสือสารตา่งๆ ทีเกียวข้อง โดยดําเนินการแล้ว

เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563 

 โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1  เพือขยายผลและพัฒนาโครงสร้าง

พืนฐานของระบบไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid)  โดยพืนทีดําเนินการครอบคลมุเทศบาลเมอืงใหญ่ ตามแผนพัฒนา

เมืองอจัฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ ทงั 4 ภูมิภาค และพืนทีติดตงัแหล่งผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ซงึจะ

ทําให้ผู้ ใช้ไฟเกิดความเชือมนัในการอ่านหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมลูการใช้ไฟฟ้า และสามารถบริหารการใช้ไฟฟ้า

ของตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพิมประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารจดัการและการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

และการเชือมตอ่กบัผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก เพิมความ น่าเชือถือได้และคณุภาพไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า 

 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (GIS 3) เป็นโครงการเพิม

ประสิทธิภาพของระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ขยายขอบเขตการให้บริการผู้ ใช้งานให้ครอบคลุมตามจํานวน 

ความต้องการของระบบต่างๆทีเพิมมากขนึ มีการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized) และจดัเก็บข้อมูลแบบ

รวมผืน เพือตอบสนองงานวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าข้ามพืนทีได้ทวัทงัประเทศ นอกจากนียงัมีการจดัตงัศนูย์สํารองข้อมลู 

(DRC) ทีสามารถนําขนึใช้งานทดแทนระบบหลกัได้ ภายใน 24 ชวัโมง เพือเพิมความปลอดภัยให้กับระบบ และมีการ

จดัหาภาพถ่ายทางอากาศทีทนัสมยั ทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถบูรณาการข้อมลูร่วมกับระบบงานต่างๆ 

ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์เดิม และพฒันา Mobile App. เพิมเตมิสําหรับการปฏิบติังานภาคสนาม รองรับผู้ ใช้งานทวั

ประเทศ เพือชว่ยสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้านตา่ง ๆ ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ได้แก่ 



 

 
 

- การวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้า 

- การแก้ไขไฟฟ้าขดัข้อง 

- การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

- การวิเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

- การบริการผู้ ใช้ไฟ 

เป็นการเพิมเสถียรภาพด้านระบบไฟฟ้า และยกระดบัการให้บริการผู้ ใช้ไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคให้มีความมนัคง 

ยงัยืน รวดเร็ว โดยสามารถพฒันาการให้บริการรูปแบบใหมไ่ด้ สร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า อีกทงัช่วยลดค่าใช้จ่าย 

และระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนกังาน สง่ผลให้ต้นทุนในการวางแผนพฒันาระบบไฟฟ้าลดลง 

2.2 ดานการเชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ระบบงานบรกิารลูกคาผานอินเตอรเน็ต (e-Service) รองรับคํารองขอใชไฟฟา และ

น้ําประปา 

 

เนืองด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ

ข้อมลูและการให้บริการแก่ประชาชนในอนาคต รวมถงึนโยบายของรัฐเองได้มทีิศทางทีมุ่งไปในเรืองของการให้บริการ

ประชาชนให้ได้รับความสะดวก  โดยเน้นให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จึงทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และ

การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีแนวคิดทีตรงกัน จึงได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือเพือให้การดําเนินงานระหว่าง

หนว่ยงาน เพือให้สามารถดําเนินงานร่วมกนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  คล่องตวั ซงึจะทําให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันา

ระบบเพือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐในด้านการให้บริการ อีกทังข้อมลูการใช้

บริการต่างๆ ของประชาชนจะสามารถนํามาบูรณาการเพือวิเคราะห์การใช้งานในเชิงพฤติกรรมได้ ซึงข้อมูลต่างๆ 

เหล่านีจะทําให้รัฐสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อเนืองในการสร้างบริการหรือการสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับ

ประชาชนได้ดียิงขนึในอนาคต 



 

 
 

 ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center) ศูนย์บริการข้อมลูผู้ ใช้ไฟฟ้า 

เป็นช่องทางหนึงในการสร้างประสบการณ์ทีดีให้กับผู้ ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และ

ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทกุวนัตลอด 24 ชัวโมง ทงัการสอบถามข้อมลู การแจ้งไฟฟ้าขดัข้อง การรับคําร้องขอใช้ไฟ 

การขอสมคัรรับบริการ SMS การรับเรืองร้องเรียน/แนะนํา การแจ้งเบาะแส และการให้บริการต่าง ๆ ทีสะดวก รวดเร็ว 

ถูกต้อง เต็มใจให้บริการ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) มีการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน รวมถึงรายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นรายเดือน และไตร

มาส ปัจจุบัน 1129 PEA Call Center ดําเนินการอยู่ในระยะที 3 (2559-2564) ได้นําเทคโนโลยีมาพฒันาระบบงาน

บริการให้มีประสทิธิภาพและทนัสมยัยิงขนึ ตอบรับกบัวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน มีช่องทางการให้บริการทงัรูปแบบ Voice 

Channel (90 คู่สาย) และ Non-Voice Channel ได้แก่ โทรศพัท์ โทรสาร IVR Self Service,  Web Chat  และ e-mail  

รวมถึงการให้บริการผ่าน Social Media (Facebook และ Twitter) ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานที

เพิมขึนอย่างต่อเนืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสมัพันธ์อันดีระหว่าง การไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค กบัผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน 

2.2 ดานการปรับเปลี่ยนองคกรสูองคกรสมัยใหม 

 ระบบการประชมุแบบไรกระดาษ 

ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System : PLMS) เป็นระบบที

พัฒนาขึนเพือช่วยบริหารจัดการประชุมของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองรับกระบวนการจัดประชุมทัง

กระบวนการดงัภาพ 

 
ผู้จัดประชุมสามารถเข้าใช้งานระบบเพือสร้างการประชุม รองรับการบนัทึกรายละเอียดของ

การประชุม เช่น ชือการประชุม วัน-เวลาทีจัดการประชุม สถานที และวาระการประชุม รวมถึงสามารถแนบไฟล์

เอกสารทีเกียวข้องจัดเก็บไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานเองทีมีความปลอดภัย สามารถกําหนด

ผู้ เข้าร่วมประชมุและแจ้งเตือนการประชมุไปยังผู้ เกียวข้องผ่านทาง Email และ Calendar เมือได้รับการแจ้งเตือนแล้ว

ผู้ ร่วมประชมุสามารถเข้าสูร่ะบบระบบเพือดรูายละเอียดการประชมุ และสามารถส่งตวัแทนเข้าร่วมประชมุได้ 



 

 
 

ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกบัผู้ จัดประชุมโดยตรง หรือลงทะเบียน

ผ่าน QRCode ได้ จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ทนัที ทําให้สะดวกตอ่การพิจารณาเริมการ

ประชุม หลังจากประชุมผู้ จัดประชุมสามารถบันทึกสรุปผลการประชุมเข้าระบบ เพือให้ผู้ เกียวข้องติดตามผลการ

ประชมุได้ในภายหลงั 

การนําระบบการประชุมแบบไร้กระดาษเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทํางานเดิม นอกจากจะ

ช่วยลดการใช้กระดาษในการประชุมได้อย่างเห็นผล ยังช่วยให้การปฏิบัติงานในองค์กรดีขึน นํามาซงึผลสัมฤทธิของ

งานและความสขุของบุคลากรในองค์กร 

2.3 ดานโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทลั 

 ติดตั้งอุปกรณเพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงขาย Core Network 

ของ กฟภ. เป็นการปรับปรุงระบบสือสารระดบั Core Layer ของ IP Network ทีเชือมระหว่างสํานกังานเขต  เขต 

รอบสํานกังานใหญ่ กฟภ. กบัอาคารศนูย์ข้อมลูกลางของ กฟภ. (Data Center) ให้มีความเร็ว  Gbps เพือรองรับ 

/ ขยายความต้องการใช้งาน (Capacity) ของ IP Access Network  ทีเพิมขนึในอนาคต เพิมความน่าเชือถือของ

โครงข่าย (Network Reliability) ทงัระดบั Physical และ Logical รวมถึงเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

โครงข่ายในระดบั Regional ได้ดยิีงขนึ  

 ระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System) เป็น Collaboration 

Platform ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซึงรองรับการสือสารผ่านโทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ และ Smart Device ได้ทงั

รูปแบบ ข้อความ เสียง วีดีโอ มลัติมีเดีย การสนทนาแบบกลุ่ม และ VDO Conference ทําให้ช่วยอํานวยความสะดวก

ในการติดตอ่สือสารระหวา่งหน่วยงานและพนกังาน ได้ทุกทีทุกเวลา ตลอดจนรับการแจ้งเตือนข่าวสารประชาสมัพันธ์ 

เงินเดือน สวสัดิการตา่งๆ ของพนกังาน ซึงการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้กําหนดเป็นกลุม่โปรแกรมทีใช้ติดต่อสือสารของ

พนกังานในการปฏิบติังานภายในทีพกั ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานทีทํางาน ใน

ปี  ทีผ่านมา สามารถประหยดัค่าโทรศพัท์มือถือและประหยดัจากการประชุมผ่าน eSpace UC 35.9 ล้านบาท 

 



 

 
 

ระบบสือสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System) 

 ระบบ Digital Radio เป็นระบบทีมาทดแทนเทคโนโลยี analog ทําให้สามารถ

ติดต่อสือสารในกระบวนการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลดปัญหาการรบกวนสญัญาณ ซึงในปี  ได้นําออกใช้ท ี

กฟก. -   และจะออกใช้ได้ทวัประเทศภายในปี  

 จัดตั้งศูนยขอมูลของการไฟฟาสวนภูมิภาค (Data Center) เพือให้มนัใจได้ว่า Digital 

Infrastructure มีความมนัคง ปลอดภัย และมี Capacity รองรับการเป็น Digital Utility ในปี 2563 ได้ดําเนินการซือ

พร้อมติดตงัระบบและการจดัการโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารแบบรวมศูนย์ของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC) ทีศนูย์ข้อมลู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สํานกังานใหญ่ และทีศนูย์ข้อมลูสํารอง การไฟฟ้าสว่นภูมิภาครังสิต (ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี )  เพือเป็นการรองรับ

การให้บริการกับระบบโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสาร ซึงรวมถึงการออกแบบและจัดวาง

นโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานฮาร์ดแวร์ใหม ่ให้สามารถบริการทรัพยากรทาง ICT แบบรวม

ศูนย์ ในรูปแบบระบบคลาวด์ (Cloud System) ทีสามารถบริหารจัดการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที

หลากหลาย ตอบสนองความต้องการด้านความสามารถในการประมวลผลของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

(Performance) ความต้องการด้านการรองรับปริมาณงานในอนาคต (Capacity Planning) ความต้องการด้านความ

มนัคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) ความรวดเร็วในการสร้างระบบการให้บริการใหม่แก่ธุรกิจ (Service 

Provisioning) และข้อตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level  Agreement) เป็นต้น ช่วยให้การดําเนินธุรกิจมี

ความยืดหยุ่นและคล่องตวั (Business Agility) รวมถึงรองรับการเติบโตทางธุรกิจ (Business Growth) ของการไฟฟ้า

สว่นภูมภิาคได้เป็นอยา่งดี 

 

 

 



 

 
 

 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พฒันา

ระบบบริหารจดัการความมนัคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในขอบเขตโครงสร้าง

พืนฐานสําคญั (Critical Infrastructure) ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 แล้ว จํานวน 10 แห่ง โดยมีเป้าหมายจะดําเนินการให้ครบทุกการไฟฟ้าเขตภายในปี 2564 นอกจากนี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัตงัศนูย์ปฏิบติัการความมนัคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operation Center: SOC) ซงึ

เฝ้าระวงัภยัคุกคามทางไซเบอร์ แบบ 24x7 (24 ชวัโมง 7 วนั) รวมถึงได้มีการทบทวนนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ

ด้านความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ พร้อมทงัจดัอบรมให้ความรู้และจดัทําสอืประชาสมัพันธ์เพือสร้างความตระหนกั

ด้านความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศให้กบัพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคอย่างตอ่เนือง 

สําหรับการขบัเคลือนองค์กรให้ทนัสมยัด้วยทุนมนษุย์ เทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม นนั สายงาน

สารสนเทศและสือสาร ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 (Information Technology — Service 

Management System) ซึงเป็นมาตรฐานการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือทําให้การให้บริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมีคณุภาพ และสร้างความพงึพอใจกบัผู้ใช้บริการ  
 
 

2.4 ดานการดําเนินธุรกิจดิจิทลั 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการดําเนินงานด้านธุรกิจใหม่ทีมุ่งเน้นการให้บริการผ่านระบบดิจิทลั 

จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ PEA Solar Hero Application และ Platform การให้บริการ PEA Care & Services  

โครงการ PEA Solar Hero Application 

 ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาในภาพรวมของ Solar Rooftop ในประเทศไทย  

o เกิดอบุตัิเหตุจากการติดตงัและอปุกรณ์ทีไมไ่ด้มาตรฐาน 

o ประชาชนไมมี่ความรู้เกียวกบั Solar Rooftop ขาดแหลง่ข้อมลูทีนา่เชือถือ 

o ประชาชนไมมี่เงินทุนในการตดิตงั 

o ประชาชนมีความกงัวลเกียวกบัความเสียหายและการดูแลระบบหลงัการติดตงั 

 นโยบาย PEA 4.0 ของ ผู้ว่าการ 

โครงการฯ นีถือเป็นการดําเนินการให้เกิดความสอดคล้องกบันโยบาย PEA 4.0 ของ 

PEAทีต้องการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ ให้มีความทันสมัยแข่งขันใน

ตลาดโลกได้ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลงังาน เพือต่อยอดธุรกิจเกียวกับพลงังาน

ของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า 

 What is PEA Solar Hero Application 

แอพพลิเคชันสําหรับผู้ สนใจติดตงั Solar Rooftop 

เพือใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย 



 

 
 

ความมนัคง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างยังยืน โดยผู้ ใช้งานสามารถดําเนินการผ่าน

แอปพลิเคชนัได้ตงัแต่ต้นจนจบ เปรียบเสมือนเป็น One Stop Service ของการติดตงั Solar 

Rooftop  

 จุดเดนของ PEA Solar Hero Application มีดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมลูเบืองต้นเพือหาขนาดกําลงัการผลิตติดตงัทีเหมาะสมของ  ระบบผลิต

ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop 

2. มีรูปแบบการลงทุนในการติดตัง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเอง / บริการสินเชือ  

จากธนาคาร / หาผู้ลงทนุให้ 

3. รวบรวมผลิตภณัฑ์ ผู้ให้บริการติดตงั ทีได้มาตรฐานการรับรองจาก PEA  

4. สามารถติดตามขนัตอนการดาํเนินการติดตงั และสามารถตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าใน

ลกัษณะ Real-time จาก Solar Rooftop ได้ 

 สถานะของโครงการ PEA Solar Hero Application ในป 2563 

ประเภทผูลงทะเบียน จํานวนผูลงทะเบียน (ราย) 

บุคคลธรรมดา ,  

นิตบิุคคล  

รวม 5,137 

 ทงันี รายได้ของโครงการ PEA Solar Hero Application และโครงการติดตงัระบบ

ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน , ,  บาท 

 ผลสัมฤทธ์ิของงาน / โครงการเชงิคุณภาพ  

ภาคประชาชน : ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดตงั Solar Rooftop  ลด

ค่าใช้จ่าย การใช้ พลงังานในครัวเรือน  

ภาคสงัคม / ประเทศ / ชุมชน : ใช้พลงังานสะอาด, ลดการนําเข้าเชือเพลิงฟอสซิล 

กฟภ. : บริหารจัดการพลงังานได้ง่ายขึน สามารถ มอนิเตอร์ติดตามกําลงัการผลิต

แหลง่พลงังานสะอาด 

 อื่นๆ 



 

 
 

ในโอกาสทีปี 2563 กฟภ. จะก่อตงัองค์กรครบ 60 ปี PEA Solar Hero Application 

จะมอบของขวัญให้กับองค์กรโดยจัดทํากิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการภายใต้ชือ “60 ปี 

60 ความร่วมมือ 60 การให้” ดงันี 

 60 ความร่วมมอื - เป็นการจดัหาผู้ลงทุนติดตงั Solar Rooftop ในรูปแบบ Private 

Power Purchase Agreement (Private PPA) โดยได้รับความร่วมมือ(MOU) ใน

การดาํเนินโครงการจากภาคเอกชน 

 60 การให้ - เป็นการสนบัสนุน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของสงัคมในการติดตงั 

Solar Rooftop โดย PEA เป็นผู้ลงทนุให้ มีการดําเนินแล้วจํานวน  หน่วยงาน 

โครงการ PEA Care & Service Application 

 ที่มาของโครงการ 

 นโยบายผู้วา่การทต้ีองการปรับเปลียนองค์กรให้เป็น PEA 

Digital Utility จึงมีการพฒันา Application เพือรองรับการ

บริการลกูค้า 

 โครงการ 1 ตาํบล 1 ช่างไฟฟ้า ทําให้การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค     

มีช่างทีได้มาตรฐานพร้อมให้บริการมากกวา่ 6,000 รายทวั

ประเทศ 

 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคมีความพร้อมและต้องการขยายการ

ให้บริการดแูลบํารุงรักษาระบบไฟฟ้ากบัประชาชน (Behind Meter) 
 

 What is PEA Care & Service Application 

เป็น Application ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับให้บริการตรวจสอบซ่อมบํารุง  

ระบบไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร ทีพักอาศยั โดยช่างไฟฟ้า (จากโครงการ 1 ตําบล 1 ช่าง

ไฟฟ้า ) เพือมุง่เน้นให้ประชาชนทวัประเทศได้รับบริการทีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แบบครบวงจร 

One-Stop Service 

 สถานะของโครงการในป 2563 

 เพิมพืนทีการให้บริการทัวประเทศ จาก

เดิมให้บริการ  จังหวดั (จังหวัดนครปฐม จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดขอนแก่น และ

จงัหวดัพิษณโุลก)  

 เพิมการให้บริการ เป็น  รายการ คือ 

1) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

พร้อมรายงานการตรวจสอบ 



 

 
 

2) บริการล้างเครืองปรับอากาศติดผนงัทกุขนาด BTU 

3) บริการติดตงั ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร สํานักงานทงัก่อน

และหลังติดตงัมิเตอร์ โดยค่าบริการขึนอยู่กับการสํารวจของช่างผู้ให้บริการ และ

เสนอราคาบนแอพลเิคชนั 

 ผลการดําเนินโครงการในปี  (สถานะ ณ วนัท ี  ธันวาคม ) มผีู้ลงทะเบียนใช้งาน

แอพลิเคชนัจํานวน  ,  ราย เรียกใช้บริการแล้วจํานวน ,  รายการ คิดเป็นรายได้ทงัหมด เป็น

เงิน , , .-บาท 

 
3. การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

3.1 การบรหิารอัตรากาํลัง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดําเนินการบริหารอตัรากําลงั โดยวางแนวทาง Recruit Replace Reskill 

Upskill เพือให้ได้อตัรากําลงัทีเหมาะสมและสอดคล้องต่อการขับเคลือนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทลั   ดําเนินการ

วิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง  การสรรหาและคดัเลือก เพือให้ได้บุคลากรทีสอดคล้องกับความต้องการของ

องค์กร  พิจารณากลุ่มตําแหน่งทีจําเป็นในอนาคตทีต้องสรรหาเพิม เพือสนับสนุนงานบริการด้านระบบไฟฟ้าและ

ธุรกิจทีเกียวเนอืงให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รองรับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างทวัถึง 

3.2 การปรบัปรุงโครงสรางองคกร 

เนืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ต้องเผชิญกบัความท้าทายจากปัจจยัภายในและภายนอก อาทิ 

นโยบายภาครัฐ โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า การแข่งขันเสรี  Disruptive Technology รวมถึงพฤติกรรมลูกค้าที

เปลียนไป องค์กรจงึจําเป็นต้องปรับเปลียนโครงสร้างองค์กรในแตล่ะระยะให้รองรับผลกระทบจากปัจจัยตา่งๆ และให้

สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค รวมทัง ความต้องการ/ความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

(Stakeholder)  

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจงึได้ขอความเห็นชอบกรอบโครงสร้างองค์กร  ระยะ ( - ) จาก

คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที  มีนาคม  โดยการปรับโครงสร้างองค์กร มุ่งเน้นหลักการ  



 

 
 

ความคลอ่งตวัในการทํางาน(Lean organization)  รองรับการขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต (Energy 

disruption)  การเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Enhancement) ซึงปัจจุบัน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับ

โครงสร้างองค์กร ระยะที  ( - ) โดยเริมประกาศใช้เมอืวนัที  ต.ค.  เป็นต้นไป 

3.3 การบรหิารผลการปฏิบัติงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริหารผลการปฏิบัติงานโดยจัดวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนกังานด้วยการกําหนดวิธีปฏิบตัิและตวัชีวดัทีเป็นมาตรฐาน เพือให้เกิดความยุติธรรมและสร้างความผูกพันให้

เกิดกับพนักงาน และได้ใช้ผลของการประเมินการปฏิบัติงานในการจ่ายค่าตอบแทน การพิจารณาแต่งตัง การ

คดัเลือกบุคลากรทีมีสมรรถนะสงู และการสง่บคุลากรเข้ารับการพัฒนา  

3.4 การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคได้ทําการสํารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากรในองค์กรเป็น

ประจําทุกปี เพือนําผลทีได้จากการสํารวจมาปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์เพือสร้างให้บุคลากรในการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคมแีรงจงูใจในการทํางาน พร้อมทุ่มเททํางานให้กบัองค์กรอย่างเตม็ศกัยภาพ สามารถสร้างผลงานทีมีคณุภาพ

ให้กบัองค์กรอย่างตอ่เนือง และสง่มอบบริการทีดีให้กบัลกูค้าของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

3.5 การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคถือวา่บคุลากรเป็นปัจจยัทีมีคณุคา่และสําคญัยิงตอ่การเติบโตอย่างยงัยืน

ขององค์การ  โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกตําแหน่งงานอย่างเป็นระบบ ทังทางด้าน

เทคนิคซึงเป็นความรู้หลกัและความสามารถเฉพาะขององค์การ ความรู้ ความสามารถ ตามลกัษณะงานต่าง ๆ การ

บริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรมและคุณธรรม  ซึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรด้วยวิธีการทีหลากหลาย เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนือง และส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมและมีความ

รับผิดชอบในการพฒันาตนเอง ด้วยวิธีการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: 

IDP) ครอบคลุมผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั ทังนีได้นํารูปแบบการพฒันาแบบ 70:20:10 มาเป็นเครืองมือในการ

จดัทําแผน IDP ในขณะเดียวกันก็ยงัมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างผู้ เชียวชาญเฉพาะด้านทังทางด้านวิศวกรรมและบริหาร

จดัการ อาทิ คณุภาพไฟฟ้า ความเชือถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกนัระบบไฟฟ้า Hotline เป็นต้น ซงึจะเป็นกําลงั

สําคญัเพือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รองรับการดําเนินงานในอนาคต 

รวมทงัยงัส่งเสริม และสร้างเวทีการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ รวมทงัส่งเสริมความสามารถในการทําวิจัย

และพฒันานวตักรรมของพนกังาน โดยจดัเวทีประชุมวิชาการ การประกวด และการสมัมนาต่างๆ เช่น จดังานประชุม

วิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 (PEACON & Innovation 2020) การจดัประกวดนวตักรรม

และสิงประดิษฐ์ การจัดการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน การจัดการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น การจัดงาน PEA 

Standard Performance Day นอกจากนี การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคยงัสง่เสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ

สนบัสนุนทุนการศกึษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก    ทังในและต่างประเทศ สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาส

ฝึกอบรมทงัในและต่างประเทศ รวมถึงการสง่เสริมศกัยภาพของบุคลากรได้มีโอกาสไปนําเสนอบทความวิชาการใน



 

 
 

เวทีนานาชาติ  เพือให้พนักงานมีความพร้อมและมีศกัยภาพทีเพียงพอ และรองรับการเปลียนแปลงและการเติบโต

ของธุรกิจในอนาคต 

3.6 สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการสร้างกลไกเพือนําศกัยภาพของพนักงาน

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยการนําความรู้และประสบการณ์ของพนักงานหรือสิงทีเรียกว่าทุนทาง

ปัญญาขององค์การมาใช้ในการพัฒนากระบวนงาน เพิม Productivity ขององค์การให้สงูขึน รวมถึงสร้างนวตักรรม

ใหม่ๆ  ให้เกิดขึนภายในองค์การ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิงในการส่งเสริมการเรียนรู้ทงั

ในระดบับุคคลและระดบัองค์การ โดยได้กําหนดแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลียนความรู้ เพือการ

พัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการทีสําคญั คือ การจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม 

โดยเริมต้นจากการกําหนดองค์ความรู้ทีสําคัญขององค์การ โดยพิจารณาจากปัจจยัสําคญัทีเกียวข้อง เช่น เสียงของ

ลกูค้า ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายผู้บริหารระดบัสูง แผนงานสําคญั และความสามารถ

พิเศษขององค์การ เป็นต้น และดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ดงักล่าว เพือจดัรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ทงัในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทวัไป โดยได้ทําการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวผ่านกระบวนการสอนงาน 

การฝึกอบรม/สัมมนา รวมทงัผ่านระบบสารสนเทศจดัการความรู้ขององค์การ รวมทังส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์

ความรู้ใหมเ่พือต่อยอดความรู้เดิม ก่อให้เกิดการพฒันานวตักรรมและยกระดบักระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

สงูยิงขึน นอกจากนนัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมกีารส่งเสริมการเรียนรู้ของพนกังานในองค์การในรูปแบบต่างๆ เช่น การ

จดังานประชุมวิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ปี  (PEACON & Innovation 2020) การแสดงผล

งานนวัตกรรมและการจัดงานองค์ความรู้ การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน การคดัเลือกการไฟฟ้าดีเด่น และยังได้

สง่เสริมการเรียนรู้ระหวา่งการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคกบัหนว่ยงานภายนอกและประชาชนทวัไป ผ่านการตงัศูนย์การเรียนรู้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเยียมเยียนผู้ ใช้ไฟ การสมัมนาผู้ ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Call Center  การให้ความรู้แก่ชุมชน 

การประชมุวิชาการ การสมัมนากบัหน่วยงานต่างๆ ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าในกลุม่ประเทศอาเซียน การจดัทํา

คู่มอืเพือถ่ายทอดความรู้ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ เป็นประจําอย่างต่อเนือง ทําให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคมฐีานความรู้ทีพร้อมนําไปต่อยอดสูก่ารสร้างนวตักรรมอย่างยงัยืนต่อไป 

4.  การบรหิารจัดการพัสดุ 

4.1 การบรหิารพัสดุ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดําเนินการจดัหาและบริหารพสัดุ ตามพระราชบัญญัติการจดัซือจดัจ้าง

และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2560 สว่นท ี  การบํารุงรักษา การตรวจสอบ โดยแต่งตงัผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพสัดซุงึมิใช่เป็นเจ้าหน้าที

ตามความจําเป็น เพือตรวจสอบการรับจ่ายพสัดใุนงวด  ปี ทผี่านมา 

 



 

 
 

4.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (Supply chain) 

ในการพัฒนาระบบการจดัส่งพัสดุ รวมถึงการจัดการคลงัสินค้า เพือรองรับการปฏิบัติงานตาม

ห่วงโช่อปุทาน โดยได้ดําเนินงานพัฒนาระบบสนบัสนุนห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ได้แก่     การ

พัฒนาระบบบริหารคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse มาใช้งานร่วมกับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 

Management) และดําเนินการตามแผนงานการบริหารจดัการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลงัพัสด ุระยะ 3 

ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) โดยจัดหารถยกโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพือลดมลภาวะในการทํางานภายใน Warehouse และ

ก่อสร้างโครงหลงัคาคลมุลานพสัด ุเพือเออือํานวยตอ่การปฏิบติังานและเพิมประสิทธิภาพการบริหารพสัดุให้ดียิงขึน 

4.3 โครงการพฒันาคลังพัสดุใหเปนแบบ Modern Warehouse 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ลงทนุในโครงการต่างๆ ทีมีส่วนสําคญัในการสนับสนุนการให้บริการ

งานก่อสร้างโครงการ งานบริการผู้ ใช้ไฟฟ้าและงานบํารุงรักษาทีมีประสิทธิภาพ มีความจําเป็นต้องสนับสนุนพัสดุ

อปุกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมต่องานบริการและเหตฉุุกเฉิน โดยได้จดัทําโครงการระบบบริหารคลงัพสัดุให้เป็นแบบ 

Modern Warehouse โดยทดลองติดตงัใช้ระบบงานทีคลงัพัสด ุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร Modern 

Warehouse Pilot (โครงการนําร่องการปรับปรุงระบบการบริหารคลงัพัสดุแบบ Modern Warehouse) เพือเพิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทําให้ข้อมูลพัสดุคงคลังมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา และ

สามารถสนบัสนุนการตดัสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแผนงาน Modern Warehouse 

Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหารคลงัพสัดใุห้เป็นแบบ Modern Warehouse) ได้ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. -   เพือขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern 

Warehouse สูค่ลงัพสัดใุนพืนทตี่างๆ จํานวน  แห่งทวัประเทศ สําหรับในปี พ.ศ. -  ดําเนินการ  แห่ง 

และในปี -  ดําเนินการ  แห่ง 

ในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม  มีมูลค่าพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจ่ายเข้างาน จํานวนทงัสิน 

, .  ล้านบาท และ มูลค่าพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าคงคลงัเฉลีย จํานวน , .  ล้านบาท เท่ากับมีอตัราการ

หมนุเวียนพสัด ุ .  เทา่ 

5. การบรกิาร 

5.1 กลุมบริการดานไฟฟา  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าทีหลกัในการจัดส่ง จําหน่ายและให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลกูค้า โดย

แบ่งเขตการให้บริการออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้แต่ละภาค 

ประกอบด้วย 3 การไฟฟ้าเขต รวมเป็น 12 เขต มศีนูย์การให้บริการลกูค้าและสํานกังานการไฟฟ้าในสงักัดรวมทังหมด 



 

 
 

946 แหง่ครอบคลมุ 74 จงัหวดัทวัประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมทุรปราการ ซึงเป็นเขตรับผิดชอบ

ของการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตอบสนองความต้องการทีสําคัญของลูกค้าโดยมีการพัฒนาการ

ให้บริการศูนย์บริการลกูค้า (PEA Shop) ศนูย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ภายในห้างสรรพสินค้า และได้จดัให้มีรถ

บริการเคลือนที (PEA Mobile Shop) เพือให้บริการลกูค้าในแหล่งชุมชนทีสําคญั อีกทงัได้มีการพฒันา 1129 PEA 

Contact Center เพือให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารอตัโนมติัทางโทรศพัท์ ทางโทรสาร และข้อความสนั (SMS) เพือให้

มนัใจวา่ทกุปัญหาและคําร้องของลกูค้าจะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้

มาตรฐานคุณภาพบริการ มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนือง อาทิ ระบบ One Touch Service ได้พฒันา

กระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้เพิมประสิทธิภาพในการค้นหาสถานทีขอใช้ไฟด้วยระบบแผนที 

PEA Map และปรับปรุงการดําเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขดัข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนที GIS และ

ข้อมลูพยากรณ์อากาศ ร่วมกับระบบควบคมุจ่ายไฟแบบอตัโนมตัิ (SCADA) ซึงทําให้สามารถติดตามความคืบหน้า

การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วยิงขึน  อีกทงัมีการปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าและพัฒนาระบบ Barcode ให้สามารถ

รองรับการชําระเงินผ่านตู้ ATM เพือเพิมช่องทางการชําระเงินของประชาชน การพฒันาบริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและ

ใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoive/e-Receipt) และการกรอกข้อมูลลงในระบบคําร้องได้เชือมโยง

ฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร์จากระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง ด้วยเครืองอา่น Smart Card Reader ทําให้ ลด

ขนัตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

รวดเร็ว เพิมระดบัความพึงพอใจ 

การให้บริการลกูค้าในรูปแบบดิจิทลั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่องทางให้บริการในรูปแบบ

ดิจิทลัอย่างต่อเนือง โดยรองรับการทําธุรกรรมต่างๆ เสมือนมาติดต่อทีสําหรับงาน ผ่านช่องทาง Application PEA 

Smart Plus รองรับทงัในระบบ iOS และ Android ซงึปัจจุบันในการพฒันาผ่านโครงการพฒันาระบบการให้บริการ

ลกูค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร ทีชือว่า "PEA Smart Plus" ระยะที  ได้ปรับรูปแบบให้มีความสะดวกใช้งานยิงขึน 

พร้อมทงัเพิมช่องทางชําระเงนิค่าไฟฟ้าและการยืนคําร้องขอขยายเขตระบบไฟฟ้า   นอกจากนียงัมี PEA e-Service ที

สามารถให้บริการทีครอบคลมุการทําธุรกรรมตา่ง ๆ ของ กฟภ. เสมือนมาติดต่อสํานกังาน ซึงสามารถให้บริการลกูค้า

ได้ต่อเนือง รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  และได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล

สําหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดงักล่าว โดยพัฒนาระบบคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า ซึงสามารถ

ให้บริการในรูปแบบออนไลน์พร้อมทงัสามารถโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ทงันีลูกค้าสามารถ

ติดตามข่าวสารและประกาศของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคผา่น Social Media ซงึได้แก ่ 

Facebook: http://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority  

Twitter: https://twitter.com/pea_thailand 

 



 

 
 

5.2 กลุมบริการดานกอสรางและติดตั้งระบบไฟฟา 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคให้บริการเกียวกบัการกอ่สร้างและติดตงัระบบไฟฟ้า เพือให้งานบริการใน

ลกัษณะครบวงจรมากยิงขนึ เป็นกระบวนการทีมสีว่นในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าโดยตรง แบ่งประเภทการ

ให้บริการเป็น  ด้าน ดงันี บริการก่อสร้างให้ผู้ ใช้ไฟ บริการติดตงัอุปกรณ์สือสาร และบริการเชือมต่อระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า 

5.3 กลุมบริการซอมแซมและซอมบํารงุระบบไฟฟา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการเกียวกับการซ่อมแซมและซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า โดยแบ่ง

ประเภทการให้บริการเป็น  ด้าน ดงันี บริการงานด้านฮอทไลน์และเชือมสายแรงสงู  บริการตรวจสอบและบํารุงรักษา

หม้อแปลง  บริการติดตัง รือถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง บริการติดตัง ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า บริการ

บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร และบริการตรวจสอบและบํารุงรักษาเคเบิลใต้ดิน 

5.4  กลุมบริการความเชี่ยวชาญ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นําความรู้ เทคโนโลยี เครืองมือ เครืองใช้ และอุปกรณ์ทีทันสมัย 

ประกอบกบับุคลากรผู้ เชียวชาญชาํนาญและมีประสบการณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้บริการ โดยแบ่งประเภท

การให้บริการเป็น  ด้าน ดงันี  บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการวิศวกรรม บริการฝึกอบรม และบริการทดสอบ

ผลิตภณัฑ์คอนกรีต 

5.5 กลุมบริการขายและใหเชาอปุกรณไฟฟา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้บริการขายและให้เช่าอปุกรณ์ไฟฟ้า โดยแบ่งประเภทการให้บริการ

เป็น  ด้าน ดงันี บริการให้เช่าหม้อแปลง บริการติดตงั รือถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง บริการเช่าชุดเครืองยนต์กําเนิด

ไฟฟ้า บริการขายหม้อแปลง บริการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าอืนๆ บริการขายมิเตอร์  บริการขายคาปาซิเตอร์ บริการขายเสา  

และบริการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ 

5.6 กลุมบริการจัดการพลังงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้บริการด้านจัดการพลังงานแก่บุคคลภายนอก เช่นโครงการเพิม

ประสิทธิภาพการใช้พลงังานในหน่วยงานภาครัฐ  ค่าบริการติดตงัระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 

Rooftop) สําหรับบ้านอยู่อาศยั เป็นต้น 

5.7 กลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย 



 

 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการบริหารจดัการสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพือเพิมรายได้

ให้กบัองค์กร โดยแบ่งประเภทการให้บริการเป็น  ด้าน ดงันี บริการให้ใช้เสาไฟฟ้า  บริการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนํา

แสง  บริการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อืนๆ  และบริการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 

1 . รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับประเทศ จํานวน  รางวัล 

1. รางวลัรัฐวิสาหกิจดเีดน่ ประจําปี  จดัโดยสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   

1)  รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยียม ประจําปี  โดยได้รับทังรางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและ

รางวลัการบริหารจดัการดเีด่น (  ปีซ้อน) 

2) รางวลัการดําเนินงานเพือสงัคมและสิงแวดล้อมดีเด่น (  ปีซ้อน) 

3) รางวลัความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมดีเด่น ด้านนวตักรรมดีเด่น (3 ปีซ้อน) 

4) รางวลัความร่วมมอืเพือการพฒันาดีเดน่ ด้านการยกระดบัการบริหารจดัการ ประเภทชมเชย 

)    รางวลัความร่วมมือเพือการพฒันาดีเด่น ด้านความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร์ ประเภทเชิดชเูกียรติ 

) รางวลับริการดีเดน่ ซงึเป็นรางวลัใหมใ่นปี  

2. รางวัลสํานักงานสีเขียว G-Green ระดบัประเทศ ประจําปี  ระดบัดีเยียม (G ทอง) จํานวน  แห่ง และ

ระดบัดีมาก (G เงิน) จํานวน  แห่ง จดัโดยกรมส่งเสริมคณุภาพสิงแวดล้อม 

3. โล่ประกาศเกียรติคุณและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center : GECC) ประจําปี  ประเภทหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 164 แหง่  

4. โล่ประกาศเกียรติคณุเครือข่ายพฒันาฝีมือแรงงาน โครงการ “1 ตําบล  ช่างไฟฟ้า” จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

5. ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี 

 คะแนนเฉลียในภาพรวมร้อยละ .  ระดับ AA สงูสุดในรอบ  ปี โดยติดอนัดบั  ของรัฐวิสาหกิจ

ทงัหมดทีเข้ารับการประเมิน และได้อนัดบั  ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานและสาธารณูปโภค ซึงประเมินโดย

สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (สํานกังาน ป.ป.ช.)  

6. รางวลัชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) สาขาเสริมสร้างพลงังานทางสงัคม (Social 

Empowerment) จดัโดย Enterprise Asia ซงึเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชนันําทีส่งเสริมศกัยภาพผู้ประกอบการที

มีความรับผิดชอบในเอเชีย 



 

 
 

7. รางวลั HR Asia Best Companies to work for in Asia 2020 (Thailand Edition) ซงึเป็นรางวลัในด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล จดัโดยบริษัท  Business Media International ประเทศมาเลเซีย 

8. รางวลั "ANTI-CORRUPTION AWARDS 2020” ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชนั ประจําปี 2563 ประเภทองค์กร

ภาครัฐวิสาหกิจทีมีผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัทีประจักษ์ชัด จัดโดยสมาคมผู้ สือข่าวต้าน

คอร์รัปชนั (ประเทศไทย)  

9. รางวัลรองชนะเลิศสมดุบนัทกึ จากการประกวดปฏิทินดีเดน่ รางวลัสริุยศศิธร ครังที  ประจําปี 256  จัดโดย

สมาคมนกัประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 

10. รางวลัรองชนะเลิศ  ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระในการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ ประจําปี 

2563 ภายใต้แนวความคดิ “PEA ให้ด้วยใจไมสิ่นสดุ” 

11. รางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส ครังที  (NACC Intergrity Awards) จดัโดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (สํานกังาน ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. รายงานวิเคราะห์การดําเนินงานทีไม่ใช่การเงิน  

เพือให้บริการกบัลูกค้าอย่างทวัถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทนัสมยั ขยายขอบเขตการให้บริการและ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ผ่านการดําเนินงานโครงการต่างๆ ทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายไฟฟ้า

ให้บ้านเรือนในชนบทระดบัหมูบ้่านรวม 74,301 หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ 99.98 ของจํานวนหมูบ้่านทวัประเทศ และใน

ระดบัครัวเรือนรวม  22.56  ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจํานวนครัวเรือนทงัประเทศ ซงึบรรลเุป้าหมายที

ได้กําหนดไว้และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือยกระดบัคุณภาพชีวิตและเพิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ทังนี ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทัวประเทศ ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นอกจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจะให้บริการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังรับซือไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามาในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลังคาสําหรับทีอยู่อาศยั (Solar PV Rooftop) และ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพืนดิน (Solar Farm) ตามนโยบายรัฐบาล ดงันนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง

จําเป็นต้องดําเนินการวางแผนเพือพฒันาระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและให้บริการแก่ผู้ เชือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันคง ได้

มาตรฐานสากล ซงึต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเข้ามาช่วยบริหารการจัดการและควบคมุการจ่ายไฟฟ้า 

ตามหลกัเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทงัต้องพิจารณาให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตาม

แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564) ด้วย รวมทงั 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชันแนล จํากัด หรือ พีอีเอ เอ็นคอม 

(PEA ENCOM) ซึงจัดตังขึนเพือดําเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทงัในประเทศและต่างประเทศ การ

ให้บริการเป็นทีปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจดัการพลงังานรวมทงัการจดัฝึกอบรมให้กบัองค์กรทีสนใจ 

นอกจากนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนือง รองรับความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าทีเพิมขึน เพือความมนัคงและเชือถือได้ของระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าดชันีจํานวนครังทีไฟฟ้าขัดข้อง 

(System Availbility Interruption Frequency Index: SAIFI) และค่าดชันีระยะเวลาทีไฟฟ้าขัดข้อง (System 

Availbility Interruption Duration Index: SAIDI) ในปี 2563 มีค่าดีกว่าปี 2562 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 2.65 ครัง/

ราย/ปี ซงึมีค่าลดลงจากปี 256  จํานวน  0.45 ครัง/ราย/ปี และ SAIDI มคี่าเท่ากบั 57.52 นาที/ราย/ปี  ซงึมีค่าลดลง

จากปี 2562 จํานวน 16.30 นาที/ราย/ปี 

ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตามทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการพัฒนา

บคุลากรอย่างต่อเนือง โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัและทุกตําแหน่งงาน และมุ่งเน้นการสร้างความ



 

 
 

พร้อมของบุคลากรเพือรองรับการดําเนินงานในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาด้วย IDP และการประยุกต์ใช้หลกัการ

พฒันาแบบ 70:20:10 เน้นการพฒันาด้วยวิธี On The Job Training : OJT และ Coaching พร้อมกบัลดการอบรม

แบบ Inclass โดยจํานวนชวัโมงทีใช้พฒันาพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของปี 

2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 เป็นไปตามตาราง นอกจากนีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัมุง่มนัการสร้างวฒันธรรมแห่ง

การเรียนรู้ภายในองค์การ ซงึจะเป็นส่วนสนบัสนนุทีสาํคญั ทําให้เกิดการสร้างนวตักรรม โดยพิจารณาจากจํานวนการ

รวบรวมองค์ความรู้ ปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 พบวา่มสีดัส่วนทีเพิมขนึ (ตามตาราง) แสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้า

สว่นภูมภิาคให้ความสําคญัของการผลกัดนัให้การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเป็น Digital Utility อย่างต่อเนืองและจริงจงั 

รายการ ป 2563 ป 2562 
เปรียบเทียบ รอยละ 

เพิ่ม / (ลดลง) 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม(ล้านบาท) 246.07 168.74 45.83 

จํานวนชวัโมงทีใช้พฒันา/คน/ปี (ชวัโมง) 133.61 27.40 387.63 

จํานวนการรวบรวมองค์ความรู้ (เรือง) 14,275 13,146 8.59 

อย่างไรก็ตาม เพือรองรับการแข่งขนัระหว่างประเทศ การเปลียนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทีเกิดขึน การ

เปลียนแปลงภาวะอากาศของโลก การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาความมนัคงด้านพลงังาน และการ

สง่เสริมด้านพลงังานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดยงัในการบริหารจดัการ การพฒันา ด้วยความมุ่งมนัใน

การขบัเคลือนองค์การในทกุด้าน สูก่ารเป็นองค์การทีมีสถานะมนัคง ทนัสมยั สามารถเตบิโตได้อย่างยงัยืนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน (รอข้อมูล) 

 

14. วิเคราะห์สถานการณ์ของการจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําปี  

การจดัหาพลงังานไฟฟ้า 

 ปี 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการซือไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่าง ๆ และผลิตเองรวมทงัสิน 142,676.84 ล้าน

หนว่ย หดตวัร้อยละ 2.29 จากปีก่อน โดยเป็นการซือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 131,557.94 ล้านหน่วย 

สดัส่วนร้อยละ 92.21 ของหน่วยซือรวม กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 47.20 ล้านหน่วย สดัส่วน

ร้อยละ 0.03 ของหน่วยซือรวม ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

10,887.41 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 7.63 ของหน่วยซือรวม ผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีติดตงับนหลงัคา 

(Solar PV Rooftop) 94.23 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 0.07 ของหน่วยซือรวม การผลิตไฟฟ้าเองของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค(ตามเขือน ตามเกาะตา่ง ๆ) 90.05 ล้านหนว่ย สดัสว่นร้อยละ 0.06 ของหน่วยซือรวม 

การจําหน่ายไฟฟ้า 

ปี 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการจําหน่ายไฟฟ้ารวมทังสิน 134,867.12 ล้านหน่วย หดตวัร้อยละ 2.40                  

มากกว่าเป้าหมายที ร้อยละ 1.91 (คา่พยากรณ์ชุด 27 มีนาคม ) จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  สง่ผล

ให้กลุ่มอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าลดลงตามปริมาณการส่งออกทีหดตัว และกลุ่มพาณิชย์รายใหญ่โดยเฉพาะ               

กลุ่มโรงแรมและห้างสรรพสินค้ามีการใช้ไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก จากปริมาณนักท่องเทียวต่างชาติทีหายไป 

เนืองจากไมส่ามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ 

การจําหน่ายไฟฟ้าจําแนกตามพืนที 

 แบง่เป็น  พืนที ดงันี 

 ภาคเหนือ สดัส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ .  จาก

ปีก่อน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  (ภาคเหนือ) ขยายตวัมากทีสดุร้อยละ .  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัดส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัว

ร้อยละ .  จากปีก่อน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ขยายตวัมากทีสดุร้อยละ 

.  

 ภาคกลาง สัดส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวร้อยละ .  จากปี

ก่อน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  (ภาคกลาง) หดตวัมากทีสดุร้อยละ .  

 ภาคใต้ สดัส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตวัร้อยละ .  จากปีก่อน 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  (ภาคใต้) ขยายตวัมากทีสดุร้อยละ .  

การจําหน่ายไฟฟ้าจําแนกตามระดบัแรงดนั 



 

 
 

แบง่เป็น  ระดบัแรงดนั ดงันี 

 ร ะ ดับ แ ร ง ดั น   kV สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  0.1  ข อ ง ย อ ด ก า ร จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ร ว ม                 

ขยายตัวร้อยละ .  จากปีก่อน 

 ระดบัแรงดัน  kV สดัส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตวัร้อยละ 

.  จากปีก่อน 

 ระดบัแรงดัน  kV ปัจจุบันผู้ ใช้ไฟฟ้าเปลียนไปใช้แรงดนั  kV เมือเดือนพฤศจิกายน 

 

 ระดบัแรงดัน  -  kV สดัส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตวัร้อย

ละ .  จากปีก่อน 

 ระดับแรงดันตํากว่า  -  kV สัดส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม 

ขยายตัวร้อยละ .  จากปีก่อน  

การจําหน่ายไฟฟ้าจําแนกตามประเภทอตัราค่าไฟฟ้า 

 หน่วยจําหน่ายไฟฟ้าจําแนกตามประเภทอตัราค่าไฟฟ้าปี  หดตวัจากปีก่อนหน้าทุกประเภทอตัรา โดย

กิจการขนาดเล็ก หดตวัร้อยละ .  กิจการขนาดกลาง หดตวัร้อยละ .  กิจการขนาดใหญ่ หดตวัร้อยละ .  

กิจการเฉพาะอย่าง หดตวัร้อยละ .  องค์กรทีไมแ่สวงหากําไร หดตวัร้อยละ .  สบูนําเพือการเกษตร หดตวัร้อย

ละ .  ไฟฟ้าชวัคราว หดตวัร้อยละ .  ไฟฟ้าสํารอง หดตวัร้อยละ .  และ Interruptible Rate หดตวัร้อยละ 

.  ยกเว้นบ้านอยู่อาศยัและไฟฟ้าทีไมค่ิดมลูคา่ทขียายตวัร้อยละ .  และ .  ตามลําดบั 

การจําหน่ายไฟฟ้าจําแนกตามกลุม่ลกูค้า 

แบง่เป็น  กลุม่ใหญ่ ดงันี 

 กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ สัดส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวร้อยละ 

.  โดยกลุ่มอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ .  จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-  ทําให้มีการปิดโรงงาน

บางพืนที โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ทีหยุดดําเนินกิจการ  –  เดือน รวมถึงประเทศคู่ค้ามีมาตรการ Lockdown 

ทําให้มีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ยอดการส่งออกหดตัว แม้จะมีความต้องการสินค้า

บางชนิดเพิมขึน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง แต่ในภาพรวมยังคงหดตัว สําหรับกลุ่มลกูค้าพาณิชย์รายใหญ่ หดตัวร้อย

ละ .  จากมาตรการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ สง่ผลให้นักท่องเทียวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยได้ แต่มีแนวโน้มดีขึนเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําให้มีการเดินทาง

ท่องเทียวภายในประเทศเพมิมากขึน 

 กลุ่มลูกค้ารายย่อย สัดส่วนร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 

.  โดยกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศยัขยายตวัร้อยละ .  จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การอยู่บ้าน หยุดเชือ เพือชาติ การ

เลือนวนัเปิดเทอม  การ Work from Home การเรียน Online เป็นต้น ประกอบกบัมีสภาพอากาศทีอณุหภูมิสงู

กว่าปกติในช่วงหน้าร้อน และจากมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของภาครัฐ ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิมขึน



 

 
 

มากกว่าปกติ ส่วนกลุ่มลูกค้าพาณิชย์รายย่อยหดตัวร้อยละ .  ตามปริมาณนักท่องเทียวทีลดลงทังจาก

ภายในและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการ Lockdown ทุกจังหวดัทวัประเทศในช่วงต้นปี และการเลือนเทศกาล

สงกรานต์ สง่ผลให้มีการเดินทางและการจบัจ่ายใช้สอยในพืนทีต่างจงัหวดัลดลง 

 กลุ่มภาค รัฐและอืน ๆ  สัดส่วน ร้อยละ .  ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัว               

ร้อยละ .  โดยกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจหดตวัร้อยละ .  จากการ Work from Home เพือตอบสนอง

นโยบายภาครัฐตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-  ทําให้การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร

สํานักงานลดลง ในขณะทีกลุ่มอืน ๆ ขยายตัวร้อยละ .  จากการใช้ไฟทีไม่คิดมูลค่าสําหรับจุดคดักรองเพือ

ตรวจสอบและคัดกรองประชาชนในช่วงทีมีการแพร่ระบาด รวมถึงมีการใช้ไฟทางหลวงและไฟสาธารณะมาก

เป็นพิเศษ เนืองจากสภาพอากาศทีหนาวเร็วและยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้มีระยะเวลาการใช้ไฟฟ้าเพือส่อง

สวา่งมากขึน 

การจําหน่ายไฟฟ้าตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจําแนกกลุ่มผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC)                      

เป็น  หมวดใหญ่ โดยในปี  หมวดการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าสงูสุดเป็นสดัส่วนร้อยละ .  รองลงมาได้แก่ 

หมวดการขายและโรงแรม ร้อยละ .  หมวดบริการสงัคม ร้อยละ .  หมวดเกษตรกรรม  ร้อยละ .  โดย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของทัง  หมวด หดตวัจากปีก่อนหน้าร้อยละ .   จากความต้องการใช้ไฟฟ้าใน

หมวดทีมีสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าสงู ดงันี 

หมวดการผลิต หดตัวร้อยละ .  จากปีก่อนหน้า โดยมีการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรม  

อนัดบัแรก ดงันี 

 อาหาร หดตัวเล็กน้อยร้อยละ .  จากกิจการผลิตนําแข็งซึงมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

หดตวัร้อยละ .  ตามความต้องการนําแข็งของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและบริการจัด

เลยีงลดลง รวมถึงผลิตภณัฑ์เนือไก่แช่แข็งและแช่เย็นทีมียอดจําหน่ายตํากว่าปีก่อน 

 อิเล็กทรอนิกส์ ขยายตวัร้อยละ .  จากการสงัซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครืองใช้ไฟฟ้า

แบบ Online เพือใช้สําหรับ Work from Home และการเรียน Online เพิมมากขึน โดย

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเครืองปรับอากาศ ตู้ เย็น และพัดลมทีมียอดจําหน่าย

สงูขนึกว่าปีก่อน 

 เหล็กและโลหะพืนฐาน หดตัวร้อยละ .  จากความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรม

เกียวเนืองโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และการก่อสร้างทีมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่าง

ต่อเนืองตังแต่เดือนมีนาคม - กนัยายน ส่งผลให้มียอดจําหน่ายเหล็กชนิดต่าง ๆ ตํากว่าปี

ก่อน 



 

 
 

 พลาสติก หดตัวร้อยละ .  ตามอุตสาหกรรมต่อเนืองในลักษณะผลิตภัณฑ์พลาสติก

สําเร็จรูปอาทิ ประเภท PE, PP และ PET ทีมียอดจําหน่ายตํากว่าปีก่อนเนืองจากกิจการ

ท่องเทียวไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ 

 ยานยนต์ หดตัวร้อยละ .  ตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีชะลอตัวลงรวมถึงจากการแพร่

ระบาดของโรค COVID-  ทีส่งผลกระทบทังห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โรงงานบางแห่งต้องลดหรือปิดสายการผลิต ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าหดตัวต่อเนืองตังแต่

เดือนมกราคม - ตลุาคม  

  หมวดการขายและโรงแรม หดตัวร้อยละ .  ตามปริมาณนักท่องเทียวต่างชาติทีไม่

สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ อย่างตอ่เนืองตงัแต่กุมภาพนัธ์ เป็นต้นมา 

  หมวดบริการสังคม หดตวัร้อยละ .  จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้การใช้

ไฟฟ้าหมวดโรงพยาบาล มหาวทิยาลยั และการบริหารราชการต่าง ๆ ยงัคงลดลง 

  หมวดเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ .  จากการใช้ไฟฟ้าหมวดการเลียงปศุสัตว์และการ

ประมงนําจืดเพิมมากขนึ 

หน่วยสญูเสีย 

ในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย , .  ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 

.  ดีกว่าค่าเป้าหมาย .  ล้านหน่วย หรือร้อยละ 0. 7 (ค่าเป้าหมายระดบั 5 ร้อยละ . ) เมือเปรียบเทียบ

กับหน่วยสูญเสียปี  ทีร้อยละ .  แล้วพบว่าเพิมขึนร้อยละ 0.  เนืองจากกลุ่มลกูค้ารายใหญ่มีการใช้

ไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสําคญัจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีชะงักงันจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มี

การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงลดลง ในขณะทีกลุ่มลูกค้ารายย่อยมีการใช้ไฟฟ้าเพิมสูงขึนเป็นอย่างมาก เนืองจากมี

อุณหภูมิสูงกว่าปกติในช่วงหน้าร้อนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทําให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านพัก

อาศยัเพมิขนึ โดยสามารถจําแนกออกเป็นแตล่ะพืนทีได้ดงันี 

 ภาคเหนือ มหีนว่ยสญูเสียร้อยละ 7.  เพิมขนึจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.13 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหีน่วยสญูเสียร้อยละ 6.97 เพิมขนึจากปีก่อนหน้าร้อยละ .04 

 ภาคกลาง มหีน่วยสญูเสียร้อยละ 3.99 เพิมขึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ .  

 ภาคใต้ มหีนว่ยสูญเสยีร้อยละ 6.  เพิมขนึจากปีก่อนหน้าร้อยละ .  

จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

ปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผู้ ใช้ไฟฟ้าทงัสิน 20.  ล้านราย เพิมขนึจากปีก่อนหน้าจํานวน 0.  ล้าน

รายห รือ ร้อยละ  2.  โดยภาคกลาง มี อัตรากา รขยายตัวม ากที สุด ร้อ ยละ .  รอ งลง ม า  ไ ด้แก่                           



 

 
 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 2. 7 ภาคใต้ร้อยละ .  และภาคเหนือร้อยละ .  จําแนกตามกลุ่มลกูค้าได้

ดงันี   

 กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ขยายตัวร้อยละ .  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.  ของจํานวนผู้ ใช้ไฟฟ้า

ทงัหมด 

 กลุ่มลกูค้ารายย่อย ขยายตวัร้อยละ 2.  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 95.  ของจํานวนผู้ ใช้ไฟฟ้า

ทงัหมด 

 กลุ่มภาครัฐและอืน ๆ ขยายตัวร้อยละ .  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.  ของจํานวนผู้ ใช้

ไฟฟ้าทงัหมด 

ประมาณการหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าปี  

 การจําหน่ายไฟฟ้าปี  หดตัวร้อยละ .  มากกว่าค่าประมาณการทีคณะทํางานจัดทําค่าพยากรณ์

ความต้องการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเมินว่าการจําหน่ายไฟฟ้าจะหดตัวร้อยละ .  (ค่าพยากรณ์ชุด 

 มนีาคม ) จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-  

 คณะทํางานจดัทําคา่พยากรณ์ฯ คาดว่าในปี  การจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขยายตวั

ทีร้อยละ .  อยา่งไรกต็าม ยงัมปัีจจัยบวกและปัจจยัลบทีสง่ผลต่อการจําหน่ายไฟฟ้า ดงันี  

ปัจจัยด้านบวก 

 การควบคุมการแพร่ระบาด 

 การผลิตและการทยอยฉีดวัคซีนในต่างประเทศจะช่วยให้มีการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-  ได้อย่างประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจสามารถปรับตัวดีขึน จนทําให้มีการสังซือสินค้าจาก

ประเทศไทยมากขึนตามไปด้วย รวมถึงอาจสามารถเปิดรับนักท่องเทียวต่างชาตินอกเหนือจากนักท่องเทียวเฉพาะ

กลุ่ม ในขณะทีการฉีดวคัซีนภายในประเทศจะทําให้ประชาชนสามารถเดินทางออกไปท่องเทียวและจับจ่ายใช้สอย

เพิมมากขนึด้วยเช่นกนั 

 นโยบายและมาตรการภาครัฐ 

 มาตรการตา่ง ๆ ของภาครัฐทีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น  

- โครงการตา่ง ๆ ได้แก ่คนละครึง เราชนะ เราไมท่ิงกนั เราเทียวด้วยกนั เป็นต้น 

- มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ประปา และ Internet  

- มาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกนัสงัคม 

- การเสริมสภาพคล่อง การพกัชําระหนี 

- การลดภาษีทีดนิและสิงปลกูสร้าง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสงัหาริมทรัพย์ 



 

 
 

 เทคโนโลย ี

 จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะเป็นปัจจัยเร่งให้มีการใช้เทคโนโลยีเพิมมากขึน โดยเฉพาะ              

การ Work from Home และการทํากิจกรรมตา่ง ๆ แบบ Online เช่น การเรียน การซือสินค้า (e-Commerce) การทํา

ธุรกรรมทางการเงิน (Mobile Banking) การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ต่าง ๆ (Streaming) การประชุมสมัมนา (Virtual 

Event) เป็นต้น สง่ผลให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิมมากขึน 

 ภาวะเศรษฐกจิโลก 

 ภายหลงัจากควบคมุการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประเทศตา่ง ๆ มีการอดัฉีดเงินเข้าระบบเพือกระตุ้น

เศรษฐกิจเพิมมากขนึ ซงึจะเป็นปัจจัยหนงึทีทําให้เศรษฐกิจโลกฟืนตวัเร็วขึน ส่งผลต่อเนืองให้ประเทศไทยมโีอกาสที

จะเพิมปริมาณการสง่ออกได้ตามไปด้วย 

 การส่งออก 

 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทําให้มีความต้องการใช้สินค้าบางชนิดเพิมขึน โดยเฉพาะอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เครืองใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยเพิมมากขึน 

หากมีการฉีดวคัซีนและควบคมุการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีจะทําให้มีแนวโน้มทีจะสง่ออกสินค้าได้เพิมมากขนึ โดย

คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการส่งออกขยายตวัร้อยละ 6 – 8 

 การท่องเทยีว 

 คาดว่าจะมีการท่องเทียวภายในประเทศเพิมมากขนึ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐทีจะ

ช่วยให้ประชาชนมีการเดินทางและจับจ่ายใช้สอยเพิมมากขึน รวมถึงวันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะ             

วนัสงกรานต์ทีคาดกวา่จะคกึคกัมากเป็นพิเศษจากการเลือนไปในปีกอ่น 

 สําหรับนกัท่องเทียวตา่งชาต ิอาจมีการเปิดวีซ่าพิเศษสําหรับนกัท่องเทียวทีมีการคดักรองเป็นอย่างดีแล้ว เช่น 

มีประวตัิการฉีดวคัซีน หรือได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของประเทศต้นทางและประเทศไทย

แล้ว เป็นต้น ซงึจะช่วยกระตุ้นการทอ่งเทียวของไทยได้อีกทางหนงึ 

ปัจจัยด้านลบ 

 โรคระบาด 

อาจมกีารกลายพนัธุ์ของไวรัส หรือได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวคัซีน เช่น ทวีปแอฟริกาทีมีประชากร

เป็นจํานวนมาก ทําให้ได้รับวคัซีนไมท่วัถึงและพบการดือวคัซีนแล้ว รวมถึงอาจมีการแพร่ระบาดของโรคชนิดใหม่ดงัที

ประเทศรัสเซียมีการพบเชือไข้หวัดนก H5N8 แล้ว เป็นต้น นอกจากนียังมีความเสียงจากการแพร่ระบาด

ภายในประเทศทีอาจเกิดขนึซาํอีกครัง 

นักท่องเทยีวต่างชาติ 



 

 
 

แม้จะมกีารฉีดวคัซีนในหลายประเทศทวัโลก แตย่งัคงมคีวามเสียงจากการเปิดรับนกัท่องเทียวต่างชาติอยู่ ซงึ

อาจดําเนินการได้ไมม่ากนกั สง่ผลให้ธุรกิจทอ่งเทียวทีมีนกัท่องเทียวตา่งชาติเป็นลกูค้าหลกัและธุรกิจทีเกียวเนืองส่วน

หนงึจะยงัไมฟื่นตวัเทา่ทีควรและได้รับผลกระทบอย่างตอ่เนืองอยู ่

ภาวะหนีสิน 

การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทําให้มกีารก่อหนีสาธารณะเพิมมากขนึ รวมถงึธุรกิจต่าง ๆ ทีได้รับผลกระทบ

จากการส่งออกและนักท่องเทียวต่างชาติทีลดลงในปีก่อน ทําให้ประสบปัญหาสภาพคล่องเพิมขึน ส่งผลกระทบ

ต่อเนืองไปยังภาคครัวเรือนทีมีรายได้ลดลง แตมี่หนีสินเพิมขึน ซงึอาจทําให้เกิดการผิดนดัชําระหนีและส่งผลกระทบ

ในระยะยาวได้ 

ภัยธรรมชาติ 

คาดการณ์ว่าจะเกิด “ลานีญา” ตลอดทังปี ซึงจะทําให้มีปริมาณนําฝนมากกว่าปกติ ส่งผลต่อเนืองให้มี

อณุหภูมลิดลง แตเ่กิดอทุกภยัเพิมสงูขนึ จนเกิดผลกระทบตอ่การจําหน่ายไฟฟ้าทีอาจขยายตวัได้ตํากว่าทคีวรจะเป็น 

ค่าเงินบาท 

การอดัฉีดเงินเข้าระบบของประเทศตา่ง ๆ อาจส่งผลกระทบให้มเีงินทนุตา่งประเทศไหลเข้ามาในประเทศไทย

เพิมขนึ ส่งผลให้คา่เงินบาทแข็งค่ามากขึน และเกิดผลกระทบต่อเนืองต่อการสง่ออกทีอาจขยายตวัได้ไมม่ากนกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เปรียบเทียบหนวยจําหนายไฟฟา ป 2560 - 2563 : กลุมลูกคา 

กลุมลูกคา 
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) อัตราเพิ่ม - ลด (รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

ลูกคารายใหญ 

อตุสาหกรรม  62,539.59   62,825.08   61,252.94   58,472.68  2.64 0.46 -2.50 -4.54 

พาณิชย์รายใหญ่  15,163.43   15,875.90   16,765.82   14,300.14  1.82 4.70 5.61 -14.71 

รวมลูกคารายใหญ  77,703.02   78,700.98   78,018.76   72,772.82  2.48 1.28 -0.87 -6.72 

ลูกคารายยอย 

บ้านอยู่อาศยั  31,332.93   32,078.34   34,905.54   37,166.63  1.29 2.38 8.81 6.48 

พาณิชย์รายย่อย  11,176.67   11,480.25   12,141.89   11,956.10  7.69 2.72 5.76 -1.53 

รวมลูกคารายยอย  42,509.60   43,558.59   47,047.44   49,122.73  2.90 2.47 8.01 4.41 

ภาครัฐและอื่น ๆ 

ราชการและรัฐวิสาหกิจ  8,228.90   8,297.54   8,722.18   8,540.66  -6.02 0.83 5.12 -2.08 

อนื ๆ  3,959.35   4,116.77   4,389.74   4,430.91  4.66 3.98 6.63 0.94 

รวมภาครฐัและอื่น ๆ  12,188.24   12,414.31   13,111.93   12,971.57  -2.80 1.85 5.62 -1.07 

รวม 132,400.86  134,673.89 138,178.13  134,867.12  2.10 1.72 2.60 -2.40 
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ล้านหน่วย
เปรียบเทียบหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2560 - 2563 : กลุ่มลูกค้า
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ร้อยละ
อัตราเพมิ (ลด) หน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2560 - 2563 : กลุ่มลูกค้า

2560 2561 2562 2563



 

 
 

เปรียบเทียบหนวยจําหนายไฟฟา ป 2560 - 2563 : สูงสุด 10 กิจกรรมแรก 

ประเภทกิจกรรม 
หนวยจําหนายไฟฟา (ลานหนวย) อัตราเพิ่ม - ลด (รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

อาหาร  13,237.07   13,260.71   13,335.84   13,307.12  2.65  0.18  0.57  -0.22  

อิเลก็ทรอนิกส์  6,083.74   6,251.60   5,887.87   5,982.20  3.73  2.76  -5.82  1.60  

เหลก็  6,400.65   6,736.69   6,266.31   5,669.56  11.59  5.25  -6.98  -9.52  

พลาสติก  3,273.34   3,496.80   3,608.26   3,513.84  -1.00  6.83  3.19  -2.62  

ยานยนต์  4,621.69   4,627.66   4,282.94   3,393.39  -1.20  0.13  -7.45  -20.77  

ซีเมนต์  3,474.79   3,284.58   2,882.73   2,825.74  -4.57  -5.47  -12.23  -1.98  

สงิทอ  3,620.21   3,293.05   3,003.65   2,517.25  -13.13  -9.04  -8.79  -16.19  

ปศสุตัว์  2,174.41   2,254.69   2,393.29   2,493.96  4.32  3.69  6.15  4.21  

ห้างสรรพสนิค้า  2,847.50   2,926.57   2,952.20   2,477.89  3.12  2.78  0.88  -16.07  

โรงแรม  3,045.40   3,149.47   3,244.79   2,007.15  -0.69  3.42  3.03  -38.14  
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ล้านหน่วย
เปรียบเทยีบหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2560 - 2563 : สูงสุด 10 อันดับ

2560 2561 2562 2563
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ร้อยละ อัตราเพมิ (ลด) หน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2560 - 2563 : สูงสุด 10 อันดับ

2560 2561 2562 2563



 

 
 

เปรียบเทียบจํานวนผูใชไฟฟา ป 2560 - 2563 : กลุมลูกคา 

กลุมลูกคา 
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) อัตราเพิ่ม - ลด (รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

ลูกคารายใหญ 

อตุสาหกรรม  34,532   35,516   36,213   37,066  3.91  2.85  1.96  2.36  

พาณิชย์รายใหญ่  40,090   42,205   45,701   46,015  3.55  5.28  8.28  0.69  

รวมลูกคารายใหญ  74,622   77,721   81,914   83,081  3.71  4.15  5.39  1.42  

ลูกคารายยอย 

บ้านอยู่อาศยั  17,101,515   17,450,482   17,816,406   18,308,892  2.16  2.04  2.10  2.76  

พาณิชย์รายย่อย  1,348,134   1,364,289   1,389,912   1,396,706  8.93  1.20  1.88  0.49  

รวมลูกคารายยอย  18,449,649   18,814,771   19,206,318   19,705,598  2.63  1.98  2.08  2.60  

ภาครัฐและอื่น ๆ 

ราชการและรัฐวิสาหกิจ  280,740   294,455   295,534   305,355  -12.58  4.89  0.37  3.32  

อนื ๆ  555,768   581,807   610,099   640,683  6.05  4.69  4.86  5.01  

รวมภาครฐัและอื่น ๆ  836,508   876,262   905,633   946,038  -1.03  4.75  3.35  4.46  

รวม  19,360,779   19,768,754   20,193,865   20,734,717  2.47  2.11  2.15  2.68  



 

 
 

 

 

เปรยีบเทียบจํานวนผูใชไฟฟา ป 2560 - 2563 : กลุมลูกคา 
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ร้อยละ อัตราเพมิ (ลด) จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2560 - 2563 : กลุ่มลูกค้า
2560 2561 2562 2563



 

 
 

15. การลงทุนที่สําคญัในปจจุบันและอนาคต 

การพัฒนาระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือกซึงมีต้นทุนตําลง เทคโนโลยีดิจิทัลทีมีความสามารถ

สูงขึน เช่น Cloud, Big data, Block chain, IoT, Storage, Artificial intelligence นวตักรรมทีพลิกโฉมการตลาดและ

สงัคมโลก (Disruptive Innovation) รวมทังพฤติกรรมของผู้ ใช้ไฟทีเปลียนไป มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลและการ

บริการทีรวดเร็วมากยิงขึน ความต้องการใช้ไฟฟ้าทังในภาคครัวเรือนและภาคขนส่งมากขึน กําลังเปลียนแปลง

โครงสร้างตลาดและอตุสาหกรรมการผลิตพลงังานและไฟฟ้า จากเดิมทีไฟฟ้าจะถูกผลิตจากศนูย์กลาง (Centralized 

Generation) โดยหน่วยงานการไฟฟ้า หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ สู่การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตวั (Distributed 

Generation) จากพลงังานทางเลอืก โดยจํานวนผู้ ใช้ไฟฟ้ารายย่อยมีแนวโน้มเพิมมากขนึเรือย ๆ นอกจากนีผู้ ใช้ไฟฟ้า

ในปัจจุบันได้เปลียนบทบาทจากผู้ ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ทีสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วย ทีเรียกว่า Prosumer ดงันันข้อมูลที

ถกูต้องและการตอบสนองอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิงจําเป็นในการบริหารจดัการการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้วางแผนธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจลงทุน โดยใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมลําสมยั เพือนําองค์กรไปสู่การเป็น Digital Utility ทีมีโครงข่ายระบบ

ไฟฟ้าทีมีความฉลาดมากยิงขนึ มคีวามสามารถในการรับและสง่ข้อมลูแบบทนัท่วงที สามารถบริหารจัดการแหล่งจ่าย

และโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาสมดุลของโหลดและพลังงานได้อย่างรวดเร็ว  อีกทังยังสามารถ

ประมวลผลแบบข้อมลูแบบ Big Data ได้ 

วัตถุประสงคในการพัฒนาระบบไฟฟา 

1. เพือขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลมุทวัทงัประเทศ 

2. เพือพฒันาการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าให้มคีณุภาพ 

3. เพือวางแผนระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภยัและเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม  

การวางแผนการลงทุนในการพัฒนาระบบไฟฟา 

ตามวิสยัทศัน์และนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลงังาน รวมถึง

หน่วยงานทีเกียวข้องด้านพลงังานไฟฟ้า และคํานึงถงึการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนือง รวมทงั

สถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้กําหนดแผนการลงทนุตามกรอบแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยมี

โครงการ/แผนงานลงทุนทีสําคัญทีอยู่ระหว่างดําเนินการ โครงการ/แผนงานทีดําเนินการแล้วเสร็จในปี  และ

โครงการ/แผนงานทีคาดว่าจะดําเนินการใน 3 ปีข้างหน้า รวม  โครงการ  แผนงาน วงเงินลงทุนรวมทงัสิน 

269,548.01 ล้านบาท ประกอบด้วย 



 

 
 

. โครงการ/แผนงาน ทีอยู่ระหว่างดําเนินการ และดําเนินการแล้วเสร็จในปี  จํานวน 1  โครงการ  

แผนงาน ดงันี 

โครงการ/แผนงาน 

วงเงินลงทุน (ลานบาท) 

สถานะดําเนินงาน เงินกูใน

ประเทศ 

เงินรายได 

กฟภ. 

รวมวงเงิน

ทั้งสิ้น 

. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ

สถานีไฟฟ้า ระยะที 9 (ส่วนที 1) 

5,295 1,765 7,060 ผลความคืบหน้าโครงการ 

. % 

. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ

สถานีไฟฟ้า ระยะที 9 (ส่วนที 2) 

3,405 1,135 4,540 ผลความคืบหน้าโครงการ 

. % 

. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ

สถานีไฟฟ้า ระยะที 9 (ส่วนที 3) 

11,314 3,771 15,085 ผลความคืบหน้าโครงการ 

. % 

. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ

สถานีไฟฟ้า ระยะที 9 (ส่วนที 4) 

3,360 1,125 4,485 ผลความคืบหน้าโครงการ 

. % 

. โครงการเพิมความเชือถือได้     

ของระบบไฟฟ้า ระยะที 3 

11,365 3,790 15,155 ผลความคืบหน้าโครงการ 

. % 

. โครงการขยายเขตไฟฟ้า             

ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 

2,761 926 3,687 ดําเนินการแล้วทงัสิน 

137,232 ครัวเรือน คิดเป็น 

100%  

. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า    

ให้ครัวเรือนห่างไกล 

910 305 1,215 ดําเนินการแล้วทงัสิน 

12,465 ครัวเรือน คิดเป็น 

100% 

. โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบ

ศนูย์สงัการจ่ายไฟ 

3,395 1,135 4,530 ผลความคืบหน้าโครงการ 

42.14% 

. โครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้า

อจัฉริยะ (Smart Grid) ในพืนที

เมืองพทัยา จ.ชลบรีุ 

800 269 1,069 ผลความคืบหน้าโครงการ 

88.64% 

. โครงการพฒันาระบบส่งและ

จําหนา่ย ระยะที 1 

 

41,882.  20,796 62,678.71 ผลความคืบหน้าโครงการ 

21.12% 

. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้า    2,355 785 3,140 ผลความคืบหน้าโครงการ  



 

 
 

โครงการ/แผนงาน 

วงเงินลงทุน (ลานบาท) 

สถานะดําเนินงาน เงินกูใน

ประเทศ 

เงินรายได 

กฟภ. 

รวมวงเงิน

ทั้งสิ้น 

เพือรองรับการจดัตงัเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก        

(จ.ตาก, จ.สระแก้ว, จ.ตราด,       

จ.มกุดาหาร, จ.สงขลา และ                    

จ.หนองคาย 

40.95% 

. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืนที

ทํากินทางการเกษตร ระยะที 2 

1,522 508 2,030 ผลความคืบหน้าโครงการ 

96.30% 

. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าใน

เมืองใหญ่ ระยะที 1 

8,748.56 2,920 11,668.56 ผลความคืบหน้าโครงการ  

26.15% 

. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบ

โครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro 

Grid) ที อ.แมส่ะเรียง                

จ.แมฮ่่องสอน 

198 67 265 ผลความคืบหน้าโครงการ  

100% 

. แผนงานพฒันาภมูสิารสนเทศ

ระบบไฟฟ้า ระยะที 3 

1,560 530 2,090 ผลความคืบหน้าแผนงาน  

88.40% 

. แผนระยะยาวก่อสร้างเคเบิล    

ใต้ดิน 

1,000 350 1,350 ผลความคืบหน้าแผนงาน 

. % 

. แผนงานพฒันาศนูย์วิเคราะห์

และแก้ปัญหาไฟฟ้าขดัข้อง 

17.00 

 

5.44 

 

22.44 

 

ระยะที 1 จํานวน 12 แหง่

ผลความคืบหน้า % 

 96.  32.30 

 

128.30 ระยะที 2 จํานวน 23 แหง่

ผลความคืบหน้า % 

 

 

 

529.00 176.00 705.00 ระยะที 3 จํานวน 144 แหง่              

แล้วเสร็จ 130 แห่ง 

ผลความคืบหน้า 90.28% 

. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้า   

เพือรองรับการจดัตงัเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที 2        

3,000 1,000 4,000 ผลความคืบหน้าโครงการ  

19.78% 



 

 
 

โครงการ/แผนงาน 

วงเงินลงทุน (ลานบาท) 

สถานะดําเนินงาน เงินกูใน

ประเทศ 

เงินรายได 

กฟภ. 

รวมวงเงิน

ทั้งสิ้น 

(จ.เชียงราย, จ.นราธิวาส,             

จ.นครพนม และ จ.กาญจนบรีุ) 

. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า  

ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่      

ระยะที 2 

4,923 1,642 6,565 ผลความคืบหน้าโครงการ 

29.95% 

. โครงการพฒันาระบบส่งและ

จําหน่าย ระยะที 2 

57,999 19,335 77,334 ได้รับอนุมตัจิาก ครม.     

เมอืวนัที 26 พ.ค. 2563   

อยูร่ะหว่างเตรียมการ

ก่อสร้าง 

. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้า     

แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาก (Microgrid) เกาะพะลวย           

จ.สรุาษฎร์ธานี 

129 43 172 ได้รับอนุมตัจิาก ครม.    

เมอืวนัที 21 ก.ค. 2563   

อยู่ระหว่างเตรียมการ

ก่อสร้าง 

. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

เป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จงัหวดั           

1 ถนนเฉลมิพระเกียรติ 

3,220 

 

1,080 4,300 ผลความคืบหน้าแผนงาน 

. % 

วงเงินลงทุนรวมของ 

โครงการ/แผนงาน 

ที่อยูระหวางดําเนินการ และ 

ดําเนนิการแลวเสรจ็ในป 2563 

169,784.27 63,490.74 233,275.01 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

. โครงการ/แผนงาน ทีคาดว่าจะลงทนุใน  ปี ข้างหน้า จํานวน 10 โครงการ 3 แผนงาน ดงันี 

โครงการ/แผนงาน 

วงเงินลงทนุ (ลานบาท) 

สถานะดําเนินงาน เงินกูใน

ประเทศ 

เงินรายได 

กฟภ. 

รวมวงเงิน

ทั้งสิ้น 

1. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้า        

ในเมืองใหญ่ ระยะที 2 

 

5,925 1,975 7,900 อยู่ระหว่างจดัทํารายงาน

ศกึษาความเหมาะสม

โครงการ (FS) 

2. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้า        

ให้พืนทีเกาะต่าง ๆ (  เกาะ) 

4,973 1,657 6,630 อยู่ระหว่างจดัทํารายงาน

ศกึษาความเหมาะสม

โครงการ (FS) และจดัทํา

รายงานผลกระทบ

สิงแวดล้อมเบืองต้น (IEE) 

. โครงการเพิมความสามารถในการ

จ่ายไฟด้วยสายเคเบิลใต้นําให้  

เกาะตา่ง ๆ ทีมไีฟฟ้าใช้แล้ว        

(4 เกาะ) 

1,623 542 2,165 อยู่ระหว่างจดัทํารายงาน

ศกึษาความเหมาะสม

โครงการ (FS) และจดัทํา

รายงานผลกระทบ

สิงแวดล้อมเบืองต้น (IEE) 

. โครงการขยายเขตติดตงัระบบ

ไฟฟ้าให้เกาะตา่ง ๆ (เกาะปันหยี 

จ.พงังา) 

165 

 

56 221 อยู่ระหว่างพิจารณา

ทบทวนการประกวดราคา

ใหม ่

5. โครงการติดตงัระบบมเิตอร์

อจัฉริยะ (AMI) สําหรับผู้ ใช้ไฟฟ้า

รายใหญ่ 

1,357 453 1,810 อยู่ระหว่างทํา 

ประชาพิจารณ์ รอบที  

6. โครงการโรงไฟฟ้าพลงันําชุมชน 

 

 

142 48 190 อยู่ระหว่างจดัทํารายงาน

ศกึษาความเหมาะสม

โครงการ (FS) 

7. แผนงานพฒันาระบบบริหาร

สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า 

 

7 239 956 อยู่ระหว่างการศกึษาระบบ 

EAM (Enterprise Access 

Management) 



 

 
 

โครงการ/แผนงาน 

วงเงินลงทนุ (ลานบาท) 

สถานะดําเนินงาน เงินกูใน

ประเทศ 

เงินรายได 

กฟภ. 

รวมวงเงิน

ทั้งสิ้น 

. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืนที 

ทํากินทางการเกษตร ระยะที  

1,275 425 1,700 อยู่ระหว่างจดัทําร่าง 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

ของโครงการ 

. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิล 

ใต้ดิน ระยะที  

1,200 400 1,600 อยู่ระหว่างจดัทําร่างกรอบ

แผนการดําเนินงานของ

แผนงาน 

. โครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้า

อจัฉริยะ 

5,516 1,839 7,355 อยู่ระหว่างจดัทําร่างกรอบ

แผนการดําเนินงานของ

โครงการ 

. โครงการพฒันาโครงข่ายให้มี

ความทนัสมยัรองรับเทคโนโลยี

ระบบไฟฟ้าในอนาคต ระยะที  

3,237 1,079 4,316 อยู่ระหว่างจดัทําร่างกรอบ

แผนการดําเนินงานของ

โครงการ 

. แผนงานพฒันาระบบไมโครกริด 

(Microgrid) และการบริหาร

จดัการด้านพลงังาน 

1,023 343 1,366 อยู่ระหว่างจดัทําร่างกรอบ

แผนการดําเนินงานของ

แผนงาน 

. โครงการกิจการไฟฟ้าเพือสงัคม 

สําหรับพืนทีไม่มีไฟฟ้า ระยะที  

   อยู่ระหว่างจดัทําร่างกรอบ

แผนการดําเนินงานของ

โครงการ 

วงเงินลงทุนรวม 
ของโครงการ/แผนงาน ที่คาดวา 
จะลงทุนภายใน 3 ปขางหนา 

27,169 9,104 36,273 
 

เงินลงทนุ 

แหลง่เงินลงทนุประกอบด้วย สถาบนัเงินกู้จากในประเทศหรือการระดมทุน และเงินลงทนุของการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาค โดยมสีดัสว่นเงินลงทนุ ดงันี 

แหลงเงินทุน วงเงิน (ลานบาท) อัตราสวน (รอยละ) 

1. เงินกู้ในประเทศ/ระดมทุน 196,953.27 73 

2. เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 72,594.74 27 

รวม 269,548.01 100 



 

 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ดงันี 

1. ดานการใหบริการท่ีครอบคลุมทั่วทกุพื้นที่ ดวยคุณภาพที่มั่นคงเชื่อถือไดของระบบไฟฟา 

สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าเข้าถึงและครอบคลุมทัวทุกพืนทีบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้สงูขนึ ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทได้มีไฟฟ้าใช้ สามารถเข้าถึงการบริการขันพืนฐานซงึเป็น

จุดเริมต้นในการพัฒนาคณุภาพชีวิต การศกึษา และเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเทียบเท่ากบันานาประเทศ โดย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้มีการเข้าถึงระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ  ของพืนทีบริการ

ทงัหมด 

2. ดานยกระดับโครงขายไฟฟาใหมีความล้ําสมัย 

สามารถให้บริการพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับปรุงเสริม

ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าให้มีความมนัคง เชือถือได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ไฟฟ้าให้มีความพึงพอใจ

สูงสดุ ซึงปัจจุบันอตุสาหกรรมไฟฟ้ามกีารเปลียนแปลงรูปแบบโครงสร้างและการดําเนินการธุรกิจอย่างต่อเนือง เป็น

ผลมาจากการเกิดขนึของผู้ผลิตไฟฟ้าทีเพิมมากขนึ เทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว การทีผู้บริโภคสามารถผัน

ตวัมาเป็น Prosumer และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัทีเข้ามาเปลียนแปลงการดําเนินธุรกิจไฟฟ้า 

3. ดานการเติบโตอยางยั่งยืนและเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

สามารถดําเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้า ซงึเป็นส่วนหนึงของภารกิจหลกัขององค์กร รวมไปถึงการขยาย

เขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมพืนทีการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทีทันสมยั การพัฒนาคุณภาพการบริการ และการ

จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานการบริการและยังยืน โดยคํานึงถึงองค์ประกอบทีสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 

สิงแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ ทีต้องเติบโตพร้อมกันอย่างสมดุลเพือให้ประเทศมี “การพัฒนาทียงัยืน เป็นการ

พฒันาทีสามารถสนองความต้องการทีจําเป็นของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความ

ต้องการทีจําเป็นของคนรุ่นถดัไป” (United Nations, 2530) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ของงานด้านระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทลั และเทคโนโลยีสนับสนนุอืน ๆ 

จะนําไปสู่การประเมินวฏัจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภณัฑ์ในโครงข่ายระบบไฟฟ้า ซงึจะเพิมขีด

ความสามารถในการวางแผนบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างแมน่ยําและรวดเร็ว เพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึน 

ส่งผลให้ลดจํานวนการชํารุดและยืดอายุการใช้งานของอปุกรณ์ในระบบไฟฟ้า นอกจากนีเทคโนโลยีตา่ง ๆ จะมีส่วน

สนบัสนนุการสร้าง Digital Platform เพือการวางแผนการใช้งานไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้า และการเชือมโยงผู้ ผลิตไฟฟ้า

รายยอ่ยด้วยพลงังานทดแทนเข้าสูโ่ครงข่ายระบบไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากขึน 

สามารถทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อยา่งแท้จริง 

 



 

 
 

 เงินงบประมาณทไีด้รับ และการจ่ายเงนินําส่งรัฐ (รอข้อมูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 . รายงานข้อมูลสําคญั 

รายการ ป 2563 ป 2562 
เพิ่ม (ลด) ป 2563-2562 

จํานวน รอยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)  518,128   

รายได้อืน (ล้านบาท)  1,691   

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ล้านบาท)  503,185   

ค่าใช้จ่ายอนื (ล้านบาท)  3,317   

กําไรสทุธิ (ล้านบาท)  13,317   

เงินลงทนุในสินทรัพย์ (ล้านบาท)  23,206   

เงินกู้ (ล้านบาท)  75,651   

สินทรัพย์สทุธิ (ล้านบาท)  424,414   

จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 20, ,717  20,193,865  540,852  2.68  

หนว่ยจําหน่าย รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย) 134,868  138,179  (3,311)  (2.40)  

หนว่ยจําหน่ายโดยเฉลีย (หน่วย/ราย) 6,504  6,843  (339)  (4.95)  

ค่าไฟฟ้าโดยเฉลีย (บาท/หน่วย) 3.57  3.61  (0.05)  (1.25)  

ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสุด (เมกะวตัต์) ,  20,952 (951) (4.54) 

พลงังานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 142,676 146,017  (3,341) (2.29) 

     - รับซือ (ล้านหนว่ย) 142,586 145,932 (3,346) (2.29) 

     - ผลิตเอง (ล้านหน่วย) 90 85  5 5.88 

ระบบสายส่ง (วงจร-กิโลเมตร) 13,527 13,097 430 3.28 

ระบบจาํหน่ายแรงสงู (วงจร-กิโลเมตร) 323,898 318,349 5,549 1.74 

ระบบจาํหน่ายแรงตํา (วงจร-กิโลเมตร) 493,105 480,447 12,658 2.63 



 

 
 

 

จํานวนผูใชไฟฟา 

(หน่วย : ราย) 

ประเภทผูใชไฟฟา ป 2563 ป 2562 ป 256! ป 2560 ป 2559 

บ้านอยู่อาศยั (<150 kWh) 9,821,425 9,992,167 10,073,417 9,982,438 9,994,895 

บ้านอยู่อาศยั (>150 kWh) 8,487,467 7,824,239 7,377,065 7,119,077 6,744,937 

กิจการขนาดเล็ก 1,681,395 1,665,138 1,639,386 1,610,008 1,539,248 

กิจการขนาดกลาง 82,605 80,928 77,285 74,266 72,459 

กิจการขนาดใหญ่ 7,351 7,043 6,812 6,625 6,396 

กิจการเฉพาะอย่าง 13,688 14,152 12,896 12,530 12,598 

องค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร 1,063 1,076 1,131 1,305 1,261 

สบูนําเพือการเกษตร 5,871 5,879 5,484 5,046 4,935 

ไฟชวัคราว 371,422 352,046 331,913 312,699 292,382 

ไฟสํารอง 98 95 82 64 55 

ไฟทีสามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ 4 4 4 3 3 

EV 1 0 0 0 0 

จํานวนสํานกังาน (แห่ง) 959 959  0 0.00 

จํานวนพนกังาน (คน) 28,372 29,085 (713) (2.45) 

จํานวนหมูบ้่านทัวประเทศ 74,317 74,304 13 0.02 

จํานวนหมูบ้่านทีมไีฟฟ้าใช้ 74,008 74,298 (290) (0.39) 

ร้อยละของหมูบ้่านทีมไีฟฟ้าใช้ 99.98 99.99 0 (0.01) 



 

 
 

262,327 251,098 243,279 236,718 225,468 

รวม 20,734,717 20,193,865 19,768,754 19,360,779 18,894,637 

การเพิม (%) 2.68 2.15 2.11 2.47 2.74 

ดชันี (2559 = 100%) 109.74 106.88 104.63 102.47 100.00 

   



 

 
 

หนวยจําหนาย 

หน่วยจําหน่ายแยกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้า    (หน่วย : ล้านหน่วย) 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

บ้านอยู่อาศยั (<150 kWh) 8,942 8,088 8,110  8,141   8,198  

บ้านอยู่อาศยั (>150 kWh) 28,225 26,817 23,969  23,192   22,736  

กิจการขนาดเลก็ 13,911 14,075 13,347  13,035   12,697  

กิจการขนาดกลาง 21,554 22,409 21,756  21,157   20,902  

กิจการขนาดใหญ่ 53,115 56,151 57,018  56,729   55,048  

กิจการเฉพาะอย่าง 3,094 4,533 4,309  4,183   4,172  

องค์กรทไีม่แสวงหาผลกําไร 71 77 71  66   76  

สบูนําเพือการเกษตร 417 468 365  298   267  

ไฟชวัคราว 925 976 942  977   985  

ไฟสํารอง 109 176 112  80   138  

ไฟทีสามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ 1,487 1,540 1,936  1,925   2,001  

EV 0 0 0 0  0  

3,018 2,869 2,739  2,618   2,454  

รวม  134,868   138,179   134,674   132,401   129,674  

การเพิม (%)  (2.40)  2.60   1.72   2.10   5.24  

ดชันี (2559 = 100%) 104.01 106.56 103.86 102.10 100.00 

 

 



 

 
 

หน่วยซือและผลิตเอง 

การผลิตและรับซือพลงังานไฟฟ้า  หน่วย : ล้านหนว่ย  

แหลงที่มา ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 

กฟภ. ผลิต  90   85   105   105   104  

ซือจาก กฟผ.  131,558   134,602   131,861   130,252   129,328  

ซือจาก พพ.  47   73   103   112   85  

ซือจาก VSPP  10,887   11,159   10,131   8,981   7,472  

ซือจาก Solar Rooftop  94   98   96   98   89  

รวม  142,676   146,017   142,296   139,548   137,078  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

พลังงานไฟฟาเพื่อแสงสวาง ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

พลงังานไฟฟ้าแบ่งตามประเภท (ไมร่วมไฟฟรี) หนว่ย : ล้านหน่วย 

ประเภท 
  

ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 
  

แสงสวา่ง    38,580   36,426   33,457   32,674   32,262  

ธุรกิจและอตุสาหกรรม  93,270   98,884   98,478   97,109   94,958  

รวม    131,850   135,310   131,935   129,783   127,220  

การเพิม (%)    (2.56)  2.56   1.66   2.01   5.20  

ดชันี (2559 = 100%)  103.64   106.36   103.71   102.01   100.00  

 

ปงบประมาณ 
แสงสวาง ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวม 

ลานหนวย % ลานหนวย % ลานหนวย % 

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  98,884  73.08  135,310  100.00 

2563  38,580  29.26  93,270  70.74  131,850  100.00 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

จํานวนพนกังานแยกตามคณุวุฒิ หน่วย : ราย 

คุณวุฒิ ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ปริญญา 9,219 9,190 9,148 8,949 8,897 

อนปุริญญา - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู 15,939 16,006 15,785 15,409 15,193 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ – มธัยมศกึษาปีที 6 2,687 3,232 3,933 4,484 4,856 

อนื ๆ 527 657 793 993 1,168 

รวม 28,372 29,085 29,659 29,835 30,114 

 

 

 

 



 

 
 

1 . ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้วา่การ 59 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ว่าการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

- รองผู้ว่าการวางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟ้า          

- ผู้ ช่วยผู้วา่การวางแผนและ

พฒันาระบบไฟฟ้า 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-59 

 

1-ต.ค.-58 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายอนโุลม อตุมะพนัธุ์  รองผู้วา่การประจํา

ผู้วา่การ 

59 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/

บริหารธุรกิจ 

- รองผู้ว่าการประจําผู้วา่การ   

- รองผู้ว่าการวิศวกรรม 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การวิศวกรรม 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายงานสถานี

ไฟฟ้า 

1-ต.ค.-63 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-59 

1-ต.ค.-58 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้วา่การประจํา

ผู้วา่การ 

58 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/การจัดการ

สําหรับนกับริหาร 

- รองผู้ว่าการประจําผู้ว่าการ 

- รองผู้ว่าการธุรกิจ 

- รองผู้ว่าการประจําผู้ว่าการ 

1-ต.ค.-62 

1-ก.พ.-62 

1-ต.ค.-60 



 

 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอร์ 

เนชนัแนล จํากดั 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรีุ) 

ภาค 3 

 

 

 

1-ต.ค.-59 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายถิรวฒิุ เกษมสนัต์ ณ 

อยธุยา 

รองผู้วา่การประจํา

ผู้วา่การ 

59 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - รองผู้ว่าการประจําผู้วา่การ 

- รองผู้ว่าการอาํนวยการ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การอํานวยการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัหา 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต/ 

สงัคมศกึษา 

 

นายเสกสรร เสริมพงศ์ 

 

รองผู้วา่การวางแผน

และพฒันาระบบ

ไฟฟ้า 

 

59 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - รองผู้ว่าการวางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟ้า 

- ผู้ช่วยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 

- ผู้ เชียวชาญระดบั 13 ประจาํ

สํานกัรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ

บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 

(เชียงใหม่) ภาค 1 

 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 



 

 
 

นายภาณมุาศ ลมิสวุรรณ รองผู้วา่การ

ยทุธศาสตร์ 

56 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - รองผู้ว่าการยทุธศาสตร์ 

- รองผู้ว่าการอาํนวยการ 

- รองผู้ว่าการกิจการสงัคมและ

สงิแวดล้อม 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต/
วิศวกรรมไฟฟากําลัง 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายชาติชาย ภมุรินทร์ รองผู้วา่การธุรกิจ

และการตลาด 

 

56 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

 

พฒันบริหารศาสตรมหา

บณัฑิต/รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

- รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด 

- รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรีุ) 

ภาค 3 

- ผู้ เชียวชาญระดบั 13 

 ประจําผู้วา่การ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ 

รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 3 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-59 

 

15-มิ.ย.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายจรรยา วฒันกุล รองผู้วา่การการ

ไฟฟ้า ภาค 1 

57 มหาวิทยาลยับรูพา รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/นโยบาย

สาธารณะ 

- รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 

- ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 

(ลพบรีุ) ภาค 1 

1-ต.ค.-63 

12-พ.ย.-61 

 



 

 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

/เทคโนโลยีวดัคมุทาง

อตุสาหกรรม 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

1-ต.ค.-58 

 

     

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายณฐัวรรธน์ อคัรรุ่งเรืองกลุ 

 

รองผู้วา่การการ

ไฟฟ้า ภาค 2 

57 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 

(นครราชสมีา) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต  

(อบุลราชธานี) ภาค  

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

บณัฑิต/ไฟฟ้า 

 

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกลุ รองผู้วา่การการ

ไฟฟ้า ภาค 3 

57 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต/วิศวกรรมการ

จดัการอตุสาหกรรม 

- รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรีุ) 

ภาค 3 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

 



 

 
 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ การไฟฟ้าเขต  

(นครปฐม) ภาค   

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายสมัฤทธิ โชติบณั 

 

รองผู้วา่การการ

ไฟฟ้า ภาค 4 

 

57 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บณัฑิต/ไฟฟ้า 

 

- รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) 

ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ  การไฟฟ้าเขต  (ยะลา)

ภาค  

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต  

(ยะลา) ภาค  

1-ต.ค.-63 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

18-มี.ค.-58 

 

นายศภุชยั เอกอุน่ 

 

รองผู้วา่การ

วิศวกรรม 

 

55 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/

วิศวกรรมความปลอดภัย 

- รองผู้ว่าการวิศวกรรม 

- รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 มหาวิทยาลยัขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 



 

 
 

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า 

(อยุธยา) ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ  การไฟฟ้าเขต  (อยธุยา) 

ภาค  

 

1-ต.ค.-59 

 

 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วนัที่มผีล 

ว่าที ร.ท.สมพงษ์ สมนัเลาะ 

 

รองผู้วา่การ

สารสนเทศและ

สอืสาร 

 

59 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/  

การบญัชี 

-รองผู้ว่าการสารสนเทศและสือสาร 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การสารสนเทศและ

สอืสาร 

- ผู้ เชียวชาญระดบั 13 ประจํา

สํานกัรองผู้ว่าการสารสนเทศและ

สอืสาร 

-  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาและ

สนบัสนนุระบบสารสนเทศ 

1-ต.ค.-63 

21-มี.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

18-มี.ค.-58 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เทคโนโลยีบณัฑิต/เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ศิลปศาสตรบณัฑิต/

รัฐศาสตร์ 

นายนกุลู ตพูานิช 

 

รองผู้วา่การก่อสร้าง

และบริหารโครงการ 

 

58 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

- รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหาร

โครงการ 

- ผู้ช่วยผู้วา่การก่อสร้างและ

บริหารโครงการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร 

โครงการ 2 

 

1-ต.ค.-63 

 

12-พ.ย.-61 

 

20-มี.ค.-61 

 

 



 

 
 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายวลัลภ  กิตติวิวฒัน์ รองผู้วา่การ

ปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา 

59 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้ว่าการปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา         

- ผู้ ช่วยผู้วา่การปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา   การไฟฟ้าเขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-58 

 

18-มี.ค.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วิทยาเขตเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายชีวิน พฒันคหูะ 

 

รองผู้วา่การ

สนบัสนนุองค์กร 

 

58 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ วิทยาลยัโยนก 

 

พฒันบริหารศาสตร 

มหาบณัฑิต/รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

-รองผู้วา่การสนบัสนุนองค์กร 

- รองผู้ว่าการธุรกิจ 

- ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

- ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ การไฟฟ้าเขต  

(เชียงใหม)่ ภาค  

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

นายสชุาต ิโชติกธีรกลุ รองผู้วา่การบญัชี

และการเงิน 

59 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจบณัฑิต/ 

การเงินและการธนาคาร 

- รองผู้ว่าการบญัชีและการเงิน 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

 

 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 



 

 
 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายสชุาต ิเครือแก้ว รองผู้วา่การบริหาร

องค์กร 

59 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรีุ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้ว่าการบริหารองค์กร 

- รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 

(เพชรบุรี) ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ  การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี) 

ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

 

18-มี.ค.-58 

 

 

นายพสธุา คนัศร ผู้ ช่วยผู้วา่การประจาํ

ผู้วา่การ 

 

57 

 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ ช่วยผู้ ว่าการประจําผู้วา่การ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้า 

-รองผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้า 

1-ต.ค.-63 

20-มี.ค.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต/

รัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีราชธาน ี

 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

นางศศิวิภา อมัพรสทิธิกลู 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การประจํา

ผู้วา่การ 

 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

วิทยาศาสตรบณัฑิต/       

การบญัชี 

- ผู้ช่วยผู้ว่าการประจําผู้ว่าการ 

- ผู้อาํนวยการสํานักผู้ ว่าการ 

- ผู้อาํนวยการฝ่ายงานผู้ ว่าการ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายงาน     

ผู้ ว่าการ 

 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 



 

 
 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายปราโมทย์ สดุทรัพย์ ผู้ ช่วยผู้วา่การประจํา

ผู้วา่การ 

57 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

ไฟฟ้า 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา  

- ผู้ อํานวยการฝ่ายควบคุมระบบ

ไฟฟ้า 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-60 

 

18-มี.ค.-58 

 

นางชุติมา เผ่าชยั ผู้ชว่ยผู้วา่การ

ตรวจสอบภายใน 

 

59 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - ผู้ช่วยผู้วา่การตรวจสอบภายใน 

- ผู้ อํานวยการสํานกัตรวจสอบ

ภายใน 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนและ

สนบัสนนุการตรวจสอบ   

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-60 

 

18-มี.ค.-58 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บญัชบีณัฑิต 

นายวิโรจน์ บวัคล ี

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การดิจิทลั 

 

48 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ช่วยผู้วา่การดิจิทลั 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การยุทธศาสตร์ 

- ผู้อํานวยการฝ่ายวิจยัและพัฒนา

ระบบไฟฟ้า 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน

ระบบไฟฟ้า 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-เม.ย.-58 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรีุ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 



 

 
 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายพงศกร ยทุธโกวิท 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การ

วางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟ้า 

45 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทร์แห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION 

- ผู้ช่วยผู้วา่การวางแผนและ

พฒันาระบบไฟฟ้า 

-  ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนระบบ

ไฟฟ้า 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผน

ระบบไฟฟ้า 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

1-เม.ย.-58 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

นายประดษิฐ์ เฟืองฟ ู

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การ

ยทุธศาสตร์ 

 

48 The University of Texas at 

Arlington 

DOCTOR OF PHILOSOPHY/ 

ELECTRICAL ENGINEERING 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

23-ม.ค.-61 

 

1-เม.ย.-58 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้วา่การธุรกิจ

และการตลาด 

 

59 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ช่วยผู้วา่การธุรกิจและการตลาด 

- ผู้ช่วยผู้วา่การธรุกิจ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การวางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟ้า 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายส่งเสริมพลงังาน

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

18-มี.ค.-58 



 

 
 

ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 

นายสนอง อินทร์ใจเออื ผู้ชว่ยผู้วา่การ

วิศวกรรม 

59 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ ช่วยผู้วา่การวิศวกรรม 

- ผู้อาํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ม.ค.-57 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

/ไฟฟ้า 

นายเกรียงศกัด ิกิตติประภสัร์ ผู้ ช่วยผู้วา่การ

สารสนเทศและ

สอืสาร 

57 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - ผู้ ช่วยผู้วา่การสารสนเทศและ

สอืสาร 

- ผู้ เชียวชาญระดบั   ประจํา

สํานกัรองผู้ว่าการสารสนเทศและ

สอืสาร 

- ผู้อาํนวยการฝ่ายพฒันาและ

สนบัสนนุระบบสารสนเทศ 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

 

 

1-ต.ค.-60 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต/ 

ระบบสารสนเทศ 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายมานพ ชอบประดิษฐ์ 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การ

ก่อสร้างและบริหาร

โครงการ 

 

59 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 

การจดัการ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การกอ่สร้างและ

บริหารโครงการ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การอํานวยการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-58 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 



 

 
 

นายธีระ ศรีใหม ่

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การ

ปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา 

52 

 

วิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมอิเลค็ทรอนิคส์ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา 

- ผู้เชียวชาญระดบั 13  ประจํา

สํานกัรองผู้ว่าการปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา 

- ผู้อํานวยการฝ่ายควบคมุระบบ

ไฟฟ้า  

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

 

 

1-ต.ค.-60 

 

นายกรมศกัดิ ขนัธ์ทอง 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การ

สนบัสนนุองค์กร 

 

54 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 

การจดัการโลจิสติกส์ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การสนบัสนนุองค์กร 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การอํานวยการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรการ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพสัด ุ

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-59 

1-ม.ิย.-57 
ศิลปศาสตรบณัฑิต/

รัฐศาสตร์ 
   

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายอิสเรส เจนศภุการ ผู้ ช่วยผู้วา่การ 

บญัชีและการเงิน 

57 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ 

การบญัชี 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัช ี

 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-59 

1-ม.ค.-57 

 

บริหารธุรกิจบณัฑิต/ 

การบญัชี 

นายมนต์ชยั ดานโุพธิ

บริบูรณ์ 

ผู้ ช่วยผู้วา่การบริหาร

องค์กร (ทรัพยากร

53 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/

พฒันาสงัคม 

- ผู้ช่วยผู้วา่การบริหารองค์กร 

(ทรัพยากรบุคคล) 

1-ต.ค.-63 

 



 

 
 

 บคุคล) 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ศิลปศาสตรบณัฑิต/ 

พฒันาสงัคม 

- ผู้อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์

ทรัพยากรบุคคล 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์

ทรัพยากรบุคคล 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-60 

 

นางพิบลูรัชต์ วงศ์ลมาย ผู้ ช่วยผู้วา่การบริหาร

องค์กร (กฎหมาย) 

 

58 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นิตศิาสตรบณัฑิต - ผู้ ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร 

(กฎหมาย) 

- ผู้ อํานวยการสํานกักฎหมาย 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายคดแีละสอบสวน  

- รองผู้อํานวยการฝ่ายนิติการ  

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-60 

1-พ.ค.-60 

1-ม.ค.-58 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายประพนัธ์ สีนวล ผู้ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 1 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัเชียงใหม ่

 

57 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - ผู้ชว่ยผู้ ว่าการการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัเชียงใหม ่

- ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

- ผู้ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต  (ภาคเหนือ) 

1-ต.ค.-63 

 



 

 
 

 เขต 2 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัพิษณโุลก 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 

(พิษณุโลก) ภาค 1 

- ผู้ เชียวชาญระดบั  ประจํา

สํานกัรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค  

 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายนคร โชติกะ 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 3 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัลพบรีุ 

 

57 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - ผู้ชว่ยผู้ ว่าการการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัลพบรีุ 

- ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ การไฟฟ้าเขต  

(เชียงใหม)่ ภาค  

- ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ  การไฟฟ้าเขต  (ลพบรีุ) 

ภาค  

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 



 

 
 

นายวิจารณ์ คลงับุญครอง 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 1 (ภาค

ตะวนัออกเหนือ) 

จงัหวดัอดุรธานี 

 

56 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต/ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

- ผู้ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า       

ส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาค

ตะวนัออกเหนือ) จงัหวดัอดุรธาน ี

- ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ การไฟฟ้าเขต  

(นครราชสีมา) ภาค  

- รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการ

เครือข่าย (ฉ.3)  การไฟฟ้าเขต 3 

(นครราชสมีา) 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

1-ม.ีค.-  

 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 2 (ภาค

ตะวนัออกเหนือ) 

จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

53 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วิศวกรรมศาสตรดษุฎี

บณัฑิต/วิศวกรรมการจดั

การพลงังาน 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต 2 (ภาค

ตะวนัออกเหนือ) จงัหวดั

อบุลราชธานี 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ 

- ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวดันครราชสมีา ชนั 1 

1-ต.ค.-63 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 

 

วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต/วิศวกรรม

สงิแวดล้อม 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ครุศาสตร์อตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั 



 

 
 

นายมนตรี ยนัตรวฒันา 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 3 (ภาค

ตะวนัออกเหนือ) 

จงัหวดันครราชสมีา 

 

56 

 

มหาวิทยาลยับรูพา 

 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/นโยบาย

สาธารณะ 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาค

ตะวนัออกเหนือ) จงัหวดั

นครราชสีมา 

- ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ

บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต  

(ชลบุรี) ภาค  

- ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ

บํารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต  

(อยุธยา)ภาค  

1-ต.ค.-63 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

 

1-ต.ค.-60 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายขจร โปร่งฟ้า 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 1 (ภาคกลาง) 

จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

 

54 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ ช่วยผู้ ว่าการการไฟฟ้า       

ส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาคกลาง) 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 

(อยุธยา) ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

 

 

วิทยาลยัมหานคร 

 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั 



 

 
 

นายสมปอง ดํารงอ่องตระกูล 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 2 (ภาคกลาง) 

จงัหวดัชลบรีุ 

 

57 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ ช่วยผู้ ว่าการการไฟฟ้า       

ส่วนภมิูภาค เขต 2 (ภาคกลาง) 

จงัหวดัชลบรีุ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ 

รองผู้วา่การการไฟฟ้าภาค 4 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม

และบริการ การไฟฟ้าเขต1 

(เพชรบุรี) ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-58 

 

1-ม.ค.-58 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษาวิทยาเขตเทเวศร์ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายภกัดี วงษาพรหม 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 3 (ภาคกลาง) 

จงัหวดันครปฐม 

 

56 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาคกลาง) 

จงัหวดันครปฐม 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 

(อดุรธานี) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

บํารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต  

(พิษณุโลก) ภาค  

 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 



 

 
 

นายไพฑรูย์ รัตนากร 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 1 (ภาคใต้) 

จงัหวดัเพชรบุรี 

 

57 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า       

ส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาคใต้) 

จงัหวดัเพชรบุรี 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 

(เพชรบุรี) ภาค 4 

-ผู้อาํนวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) 

ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายภิญโญ ทองเจิม 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 2 (ภาคใต้) 

จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 

58 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -ผู้ ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต 2 (ภาคใต้) 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ  การไฟฟ้าเขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

23-ม.ค.-61 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟ้า 

   



 

 
 

นายสภุาพ กสิวงศ์ 

 

ผู้ ช่วยผู้วา่การการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

เขต 3 (ภาคใต้) 

จงัหวดัยะลา 

 

57 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้า        

ส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาคใต้) 

จงัหวดัยะลา 

- ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ

บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 

(ยะลา) ภาค 4 

- ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ การไฟฟ้าเขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค  

1-ต.ค.-63 

 

 

23-ม.ค.-61 

 

 

1-ต.ค.-59 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต/ 

บริหารรัฐกิจ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 



 

 
 

1 . โครงสร้างอัตรากาํลังและค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร 

จํานวนพนักงานและลูกจ้างแยกตามสายงาน/สํานัก ปี 256  

ลําดับ สายงาน/สํานัก พนักงาน ลูกจ้าง รวม 

1 ผู้วา่การ    

2 สํานกัตรวจสอบภายใน 146 - 146 

3 สํานกัดิจิทลั 98 1 99 

4 สายงานวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 245 3 248 

5 สายงานยทุธศาสตร์ 342 7 349 

6 สายงานธุรกิจและการตลาด 173 4 177 

7 สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 5,604 1,203 6,807 

8 สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 6,643 1,553 8,196 

9 สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 6,989 1,763 8,752 

10 สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 5,346 1,327 6,673 

11 สายงานวิศวกรรม 316 5 321 

12 สายงานสารสนเทศและสือสาร 276 5 281 

13 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 484 75 559 

14 สายงานปฏิบติัการและบํารุงรักษา 476 38 514 

15 สายงานสนบัสนนุองค์กร 301 40 341 

16 สายงานบญัชีและการเงนิ 326 14 340 

 สายงานบริหารองค์กร 519 8 527 

ผลรวมทงัหมด 28,372 6,063 34,435 

ค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร                     หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายพนกังาน รอข้อมลู 20,575 

ค่าใช้จ่ายลกูจ้าง รอข้อมลู 1,516 

รวมทังสนิ  22,091 

 

 

 



 

 
 

20. นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

การกําหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมือวนัที 13 มิ.ย. 2543 เรืองหลกัเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตาม

สญัญาจ้าง โดยกระทรวงการคลงัมีส่วนร่วมในการกําหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสดุตามสัญญา สําหรับ

เกณฑ์การพิจารณาจ่ายผลตอบแทน ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ข้อ 1) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน

กบักระทรวงการคลงั และ 2) การดาํเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าการ  ซึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคและกระทรวงการคลงั  สาํหรับการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู ประกอบด้วย 

รองผู้วา่การ  และผู้ชว่ยผู้ ว่าการ ผู้วา่การมอบหมายให้สายงานบริหารองค์กรเป็นผู้กําหนดคา่ตอบแทน พิจารณา

กรอบแนวทางหลักเกณฑ์การปรับขึนเงินเดือนประจําปีและโบนัสของผู้ บริหารระดับสูง ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานรายบคุคลตามเกณฑ์  4 ข้อ คือ 1) งานตามนโยบาย/งานตามทีผู้บงัคบับัญชามอบหมาย 2) งานตาม

หน้าทีความรับผิดชอบ  3) งานตามความคิดสร้างสรรค์ และ 4) พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร โดยคํานึงถึง

คณุภาพความเป็นผู้นําในการบริหารงาน  การตดัสินใจ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสร้างบรรยายการ

ในกระบวนการเรียนรู้ พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา การมมีนษุยสมัพนัธ์ และความซือสตัย์สจุริต 

 

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ของ กฟภ. ประจําป 2563 

  หนว่ย : ล้านบาท 

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน รอข้อมลู 

เงินโบนสั รอข้อมลู 

เบียประชมุ รอข้อมลู 

ค่าใช้จ่ายอนื รอข้อมลู 

รวมทั้งสิ้น  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

21. การดาํเนินงานด้านรายการทเีกียวโยงกัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านรายการเกียวโยงกนัของการไฟฟ้าสว่น

ภมิูภาค เพือป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี 

1) คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ปฏิบติัตามข้อบงัคบั การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ว่าด้วย การ

ประชมุและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค พ.ศ.  และคูม่ือคณะกรรมการ การ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค โดยให้รายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลกบัประโยชน์สว่นรวม ใน  กรณี คือ ( ) 

เมอืรับตําแหน่งกรรมการ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ( ) เดือนธนัวาคมของทกุปี เพือใช้แสดงในปีถดัไป และ ( ) เมอื

เกิดการขดักนัฯ ในระหว่างปี 

2) คณะกรรมการจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย :  ปฏิบติัตามข้อบงัคบัการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การกํากบัและเชือมโยงบริษัทในเครือ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค พ.ศ.  

นอกจากนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้มีการสอบทานการทํารายการเกียวโยงกัน โดยมอบหมายให้ 

สํานกัตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานรับผิดชอบทําหน้าทีตรวจสอบรายการเกียวโยงกนัระหว่างคู่ค้ากบัพนกังาน 

ซงึจะทําการวิเคราะห์ข้อมลูในระบบ SAP ทีมีรูปแบบของทีอยู่/ชือสกุลตรงกนั (Address Match) ระหว่างทีอยู่/

ชือสกุลของคู่ค้า (Vendor) ทีทําธุรกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปรียบเทียบกับทีอยู่/ชือสกุลของพนักงาน 

(Employee) เป็นประจําทุกปี  และรายงานผลการสอบทานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ต่อผู้ ว่าการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เพือทราบ ภายในวนัที  มนีาคม ของปีถดัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

22. การบริหารจัดการองคกร 

 การบริหารความเสียง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการบริหารความเสียงให้เป็นไปตามหลกัการ COSO ERM และตามแนวทาง

ปฏิบัติเกียวกับการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน ปี 2555 ตามทีสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดไว้ ซงึการระบุปัจจยัเสียงในระดับองค์กรจะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทังภายในและ

ภายนอกซงึมีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

ในปี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีปัจจยัเสียงทีได้จากการประเมินประสิทธิผลของการควบคมุทีมีอยู่

ของแตล่ะปัจจยัเสียงรวมทงัสิน 9 ปัจจยัเสียง ได้แก่ 

RF1 การบริหารหน่วยสญูเสียในภาพรวมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

RF2 การลงทนุและพฒันาธุรกิจเกียวเนอืง (Business Model) ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

RF3 การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

RF4 ความล่าช้าในการพฒันาของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (โครงการนําร่อง) 

RF5 ขาดการบริหารจัดการข้อมูลทีเหมาะสมเพียงพอและเป็นระบบต่อการนําไปใช้ประโยชน์เพือเพิม

มลูคา่ทางธุรกิจขององค์กร (Data Analytic) 

RF6 ขาดการบูรณาการในการนําการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และ

กระบวนการ เพือเพิมโอกาสและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 

RF7 ทกัษะของบุคลากรยงัไมส่ามารถพฒันาเพือสร้างมลูคา่เพิมให้กบัองค์กรตามทิศทางในอนาคต 

RF8 การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ไมส่ามารถให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือง 

RF9 การเปลียนถ่ายข้อมูลและนําเข้าใช้งานระบบศูนย์สังการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ทีจะ

กระทบต่อการควบคมุสงัการจ่ายไฟ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระบบสารสนเทศทีสนับสนุนการรายงานการวิเคราะห์ระดบัผลกระทบความเสียง 

และการเตือนภยั/แจ้งให้รู้ลว่งหน้า (Early Warning System) ถงึเหตุการณ์หรือความเสียงทีจะเกิดขึน ทีอาจส่งผล

กระทบรุนแรงต่อองค์กร และได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบในการบริหารความเสียง รายงานและประเมินผลการ

บริหารความเสียงเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคมุภายในไตรมาสละ  ครัง โดยหากผลการ

บริหารความเสียงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนด หรือมีปัจจัยทีอาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่

บรรลวุตัถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายในจะมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึงฝ่าย

กํากับดูแลและบริหารความเสียงและ Risk Owner จะรับไปดําเนินการและพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการบริหาร

ความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ต่อไป 

 

 



 

 
 

 การควบคมุภายใน 

หลักเกณฑ / แนวทางปฏบิัติ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  ซงึประกาศ ณ วนัที  

ตุลาคม พ.ศ.  และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกียวกับการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 

 ของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัวทงัองค์กร 

มีวตัถปุระสงค์ให้มนัใจได้ว่า ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม โดยในการประเมินการควบคมุ

ภายในระดบัองค์กร มีการสอบทานเอกสารประกอบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของสายงานในสงักัด 

เพือความถกูต้อง ครบถ้วนและสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทงั  ด้าน คือ 

- การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล (Operation : O) 

- ความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน (Reporting : R) 

- การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั (Compliance : C) 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจัดทํารายงานการควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจําปี (แบบ ปค.  

ปค.  ปค.  และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของสํานกัตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.

)) รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 

 วนัหลงัสินปี  

รายงานระบบการควบคุมภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประจําป 2563 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายในและประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  โดยให้การควบคมุภายในเป็นกลไกทีจะทําให้มีความมนัใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

ภายในองค์กรมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคําสงัของผู้บริหาร ส่งเสริมให้การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ ประหยดั มีประสิทธิผลและบรรลวุตัถปุระสงค์สําเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ ด้านการดําเนินงาน ด้าน

การรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทีเกียวข้อง มีการดแูลป้องกนัทรัพยากรจาก

การทจุริต ความเสียหาย การสญูเปลา่หรือการบริหารจดัการทีผิดพลาด จดัให้มีและดํารงไว้ซึงข้อมูลรายงานทาง

การเงินและการบริหารทีเชือถือได้ ทนัต่อเวลา โดยมีผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในทงั   ด้าน 

สรุปได้ ดงัน ี

1. ดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีกระบวนการการควบคุมภายใน ทียดึมนัในคณุค่าของความซือตรงและ

จริยธรรม มคีณะกรรรมการตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคมุ โดยการติดตาม

และทบทวนรายงานการเงินและมิใช่การเงินอย่างสมําเสมอเป็นประจําทุกเดือน มีการมอบอํานาจหน้าทีและ

ความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยึดหลกัการกํากับดูแลทีดีตามหลักธรรมภิบาล เพือให้การดําเนินงาน

บรรลวุัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมกีารส่งเสริมคา่นิยมหลกั การ



 

 
 

ไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เพือสนบัสนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรทีมีค่านิยมและวฒันธรรมทีเข้มแข็ง โดย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการกระตุ้ น ผลกัดัน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติตนตาม

ค่านิยมองค์กรและนํามาบูรณาการเข้ากับกระบวนการอืน ๆ รวมทังกําหนดให้บุคลากรมีหน้าทีและความ

รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคมุภายในเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

2. ดานการประเมินความเสี่ยง 

การบริหารความเสียง ดําเนินงานตามแนวทาง COSO ERM เป็นมาตรฐานเดียวกันทวัทงัองค์กร 

มีคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทําหน้าทีกํากับดูแล กําหนด

นโยบาย กําหนดระดบัความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัความเบียงเบนทียอมรับได้  (Risk 

Tolerance) การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกเชือมโยงกบัยทุธศาสตร์ โดยมีการติดตามประเมินผลเป็น

ประจําทกุไตรมาส 

3. ดานกิจกรรมการควบคุม 

กําหนดนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติงานครบทุกด้าน โดยมีคู่มอืทีสําคญัซงึมีการทบทวน/ปรับปรุงให้

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การแบ่งแยกหน้าท/ีอนมุตัิ/ดูแลป้องกันทรัพย์สิน กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร มีสํานักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการเงินและมิใช่การเงิน รายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประจําทกุเดือน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนด

วิสยัทัศน์หรือเป้าหมาย ว่าจะเป็นองค์กรชันนําทีทันสมยัในระดบัภูมิภาค มุ่งมนัให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ

ธุรกิจเกียวเนืองอย่างครบวงจรทีมีประสิทธิภาพ เชือถือได้ เพือพัฒนาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอย่าง

ยงัยืน การทีจะให้บรรลเุป้าหมายนี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดแผนพฒันาคนด้วยนวตักรรม พัฒนางานด้วย

เทคโนโลยี มุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต รวมทังมีนโยบายการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ซึงจะก่อให้เกิด 

Performance ทียงัยืนต่อองค์กร 

4. ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมลูเพือนํามาใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์เป็นปัจจุบนัทงัการเงินและมิใช่

การเงิน และสะดวกในการเข้าถึง โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กํากับ

ดแูลให้นโยบายบริหารจดัการระบบ จดัทําแผนแมบ่ทมาตรฐานความมนัคงปลอดภัย มีระบบสารสนเทศสําหรับ

ผู้บริหารเพือสนบัสนุนข้อมลูสําหรับการตดัสินใจ มีระบบสารสนเทศและสือสารทงัในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

หลายช่องทางเพือเข้าถึงผู้เกียวข้องอย่างทันกาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมี

ความมนัคงปลอดภยั สามารถให้บริการอย่างตอ่เนืองแม้มีภยัคุกคามหรือภาวะวิกฤต รวมทงัมีการสือสาร/ชีแจง 

สร้างความตระหนักถึงความมันคงปลอดภัยการใช้งานสารสนเทศอย่างทวัถึง การสือสารช่วยให้บุคลากรใน

หนว่ยงานมีความเข้าใจถงึความรับผิดชอบและความสําคญัของการควบคมุภายในทีมีต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ 

5. ดานกิจกรรมการติดตามผล 

มีการติดตามประเมินผลแบบระหว่างปฏิบัติงานทุกงานอย่างต่อเนือง สมําเสมอ มีการติดตาม

ประเมนิผลแบบเป็นรายครังด้วยการประเมนิการควบคมุด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบทกุ 



 

 
 

สายงาน โดยบูรณาการร่วมกบัการบริหารความเสียง ซงึมีการติดตามรายงานผลเป็นประจําทุกไตรมาส รวมทงัม ี   

การติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดยสํานกัตรวจสอบภายใน และ

สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกในฐานะ

ผู้ตรวจประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) เป็นประจําอย่างต่อเนือง

ทุกปี อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และการ

ตรวจสอบ (IA) ทีเน้นการปฏิบตัิงานและให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือง 

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

สรุปได้ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการเรืองการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบครบทงั  

องค์ประกอบ เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทวัทงัองค์กร มปีระสทิธิผล เพียงพอและเหมาะสม ทําให้บรรลผุลสําเร็จตาม

วตัถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน และได้จัดทํารายงานการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(แบบ ปค.  ปค.  ปค.  และ ปค. ) รายงานตอ่กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ภายในกําหนดเวลา ( ภายใน  วนัหลงัสินปี ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่า

ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  )   

 

 การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเพือสร้างความเชือมัน (Assurance Services) และให้

คําปรึกษา (Consulting Services) อย่างเทียงธรรมและเป็นอิสระ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหาร และการปฏิบัติงาน เพือปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และเพิมมูลค่า อีกทงัเป็นการสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทาน

การบริหารความเสียง การควบคุมภายใน การกํากับดแูลกิจการทีดี  การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคบัต่าง ๆ  โดยยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล  การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ระเบียบ

กระทรวงการคลงั ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  และ

คูม่อืการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบบัปรับปรุง ปี  โดยมีผลการดําเนินงานด้านการ

ตรวจสอบภายในทีสําคญัในปี  สรุปได้ดงันี 

โครงสร้างของสํานกัตรวจสอบภายใน   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญ และส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ ตรวจสอบภายใน  

โดยกําหนดให้สํานกัตรวจสอบภายใน มีโครงสร้างของหน่วยงานทีเป็นอิสระ ขนึตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีหน้าทีรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ว่าการและคณะกรรมการตรวจสอบ  มีการจัดทํากฎบัตรทีกําหนด

บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทกุคน

รับทราบ รวมถงึได้มีการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทกุครัง 

การปฏิบติังานและการรายงาน  



 

 
 

สํานักตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบระยะ  ปี และแผนการตรวจสอบประจําปี  

โดยการจดัทําแผนการตรวจสอบ ให้มีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ ความเสียงทีสําคญัทีส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน (Risk-Based Approach) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครอบคลุมทกุกระบวนการทางธุรกิจของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทในเครือ โดยได้มีการรายงานผลการตรวจสอบนําเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับ

ตรวจ ผู้ว่าการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานกํากับดแูล มีการ

ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ ซึงในการปฏิบัติงาน ของสํานัก

ตรวจสอบภายใน ไม่มีข้อจํากดัในการแสดงความเห็น และไม่มีประเด็นทีมีความขดัแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจ

และสํานักตรวจสอบภายในทียังหาข้อยุติไม่ได้ และเพือให้รองรับกับทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคในยุค Digital Utility ได้มีการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอตัโนมัติ (Robotic Internal Audit 

Software : RIAS) เป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ของผู้ ตรวจสอบภายใน เพือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจาก

ระบบงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นลักษณะการตรวจ

ติดตามอย่างต่อเนือง (Continuous Audit)   

การรักษาคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 

สํานักตรวจสอบภายใน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

โดยหน่วยรับตรวจ มกีารประเมนิตนเองตามแนวทางทีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และในปี  

ได้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากผู้ ประเมินอิสระภายนอก (บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 

จํากัด) ซงึสํานักตรวจสอบภายใน ได้นําผลการประเมินทังหมด มาวิเคราะห์เพือปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และมีการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนือง โดยส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในเข้ารับการฝึกอบรมทงัภายในและภายนอกเฉลียไม่น้อยกว่า  ชัวโมงต่อคนต่อปี พร้อมสนับสนุนให้

ได้รับวฒิุบตัรทางวิชาชีพ อาทิ ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor: CIA) ผู้

ตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information Systems Auditor : CISA) ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต (Certified Public Accountant: CPA)  และวฒิุบตัรอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

23. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การกาํกับดูแลกิจการทดีี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการดําเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินทีมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาในเรือง 

“Good Governance ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกํากับดูแล

กิจก า ร ทีดี โ ดยนํา เทคโ นโ ล ยีดิจิท ัลมา ส ร้า งกระ บ วนก า รติดต ามแ ล ะ ป ระ เมินผ ล  ส่ง เส ริ มกา ร 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินงาน นอกจากนี การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคยังมุ่งเน้นการบริหารจดัการภายใต้มาตรฐานการดําเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน อนัได้แก่ หน่วยงาน

กํากับดูแล, คณะกรรมการ, ผู้ บริหาร, พนักงาน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพือให้เกิด 

ความเข้าใจและนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีสูก่ารปฏิบตัจิริงได้ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. กําหนดทิศทางและผลสําเร็จด้านการเงิน

และไม่ใช่การเงิน ตามความคาดหวังทีมี

ต่อการก่อตงัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

. กํากับดูแลฝ่ายจดัการให้บริหารงาน

อย่างเต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรม

จริยธรรมทีดี เพือสร้างผลสําเร็จตาม

ความคาดหวงัของหน่วยงานกํากบัดแูล 

. บริหารจัดการองค์กรทีเป็นเลิศและมีจริยธรรม 

เป็นพืนฐานการปฏิบัติงาน เพือสร้างผลสําเร็จ 

ตามกรอบแนวทางทีคณะกรรมการการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาคกําหนด 

. ปฏิบตัิงานอย่างเต็มศักยภาพ และมี

พฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหาร

ของผู้วา่การและผู้บริหารระดับสูงของ

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใน/นอก กฟภ. 

.  มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ดําเนินการและตรวจติดตามผลการ

ดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

ทีส่งผลกระทบเศรษฐกิจ ชมุชน/สงัคม 

และสิงแวดล้อม  

หน่วยงาน 
กาํกับดูแล 

(กระทรวงการคลงั, 
กระทรวงมหาดไทย) 

คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร 

พนักงาน กฟภ. 



 

 
 

นโยบายด้านการกาํกับดูแลกิจการทีดี  

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมุ่งมนัพฒันากรอบหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพือการกํากบัดแูลกิจการที

ดีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อนัจะนํามาซงึการดําเนินงานด้วยความซือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ดงันนั เพือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัรู้และสามารถยึดถือปฏิบตัิจึงประกาศนโยบายด้าน

การกํากบัดแูลกิจการทีดี ดงันี 

. ให้การกํากับดูแลกิจการทีดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือและมุ่งมนัปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการทีดี และกรอบทีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนด กล่าวคือให้

ดําเนินการในทกุกระบวนการด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบัติหน้าที (Accountability) สํานึกในหน้าทีด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเพียงพอ (Responsibility) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและ

จะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) โปร่งใส (Transparency) สร้างมูลค่าเพิมแก่

กิจการทังในระยะสนัและระยะยาว (Value Creation) ส่งเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณทีด ี

(Ethics) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับการ

ดําเนินการใดๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สุขภาพอนามยั คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ

ท้องถิน (Participation) 

. ให้คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดบั ปฏิบัติตามมาตรการเพือส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทจุริต ดงัน ี

.  การเผยแพร่ ข้อมูลต ่อสาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ                 

ทังด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และ

ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสําคญัและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียขององค์กร

ทกุภาคสว่นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

.  การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสว่นร่วม สนบัสนนุให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวงั 

ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค 

.  การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องดําเนินการตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสงัทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทังมีการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการ

จดัซอืจดัจ้างครบถ้วนทุกช่องทางทีกฎหมายกําหนด 

.  การจัดการเรืองร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ กําหนดให้มีช่องทางในการรับเรืองร้องเรียน 

ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส  เมือพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดําเนินงาน 

รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้างความมนัใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ แจ้งเบาะแสหรือให้ความ

ร่วมมือในการให้ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับภยันตรายหรือความไม่เป็นธรรมอนั

เนืองมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมลูการทจุริต 



 

 
 

.  การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทังทางตรงและ

ทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายทุจริต โดยให้ถือว่าการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคทุกระดบั 

.  การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กําหนดระเบียบ          

แนวปฏิบัติ รวมทังพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือนํามาใช้ในการป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม  

.  การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กําหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพือตรวจสอบการดําเนินงาน             

ของผู้ปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามคูมื่อและมาตรฐานทีกําหนด เพือลดการใช้ดลุพินิจ 

. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือ           

การกํากับดูแลกิจการทีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทงักฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ 

คําสงั ประกาศทีเกยีวข้องกบัการป้องปรามการทจุริต 

. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบตัิตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างทีดี (Role Model) แก่

พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มา

ประยกุต์ใช้และกํากบัดแูลให้พนกังานร่วมกนัปฏิบติัตามกฎหมายและมจีริยธรรม  

. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน                

เพือใช้เป็นเครืองมือทีสําคญัในการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส  ป้อง

ปรามการทุจริตคอร์รัปชันและป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึน พร้อมทังพัฒนาเพิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําการทจุริตอย่างจริงจัง 

จริยธรรมการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการด้วยความซือสัตย์สุจริต 

สอดคล้องกบัหลกัคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และธรรมเนียมอนัดีงามของสงัคม ในฐานะเป็นหนึงปัจจยัทีช่วย

ส่งเสริมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเติบโตได้อย่างมนัคง ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดี ได้รับการยอมรับ และมี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติในเรืองจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ขององค์กรขึน และกํากบัดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัเข้าใจ ยึดถือ และปฏิบัติให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ดงันี  

ค่านิยมหลักของจริยธรรมในการดาํเนินกจิการ 

1. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.  หมวด  มาตรฐานทางจริยธรรมและ

ประมวลจริยธรรม มาตรา  มาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 



 

 
 

 

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้มสีว่นได้สว่นเสีย 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค มีหน้าทีจดัหาและให้บริการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มนัคง ปลอดภัยและ

เชือถือได้ โดยปฏิบตัิภารกิจด้วยความซือตรง มีประสิทธิภาพ  และคํานงึถงึประโยชน์ของผู้มสี่วนได้

สว่นเสียทกุภาคสว่น ดงันี 

 

 

 

 

 

1. ยดึมันในสถาบัน
หลักของประเทศ

2. ซอืสัตย์ สุจริต 
รับผิดชอบ

3. กล้าตัดสินใจ
และทาํในสงิที

ถกูต้อง

4. คาํนึงถึง
ประโยชน์ส่วนร่วม

5. มุ่งผลสัมฤทธิ
ของงาน

6. เป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

7. เป็นแบบอย่างทีดี



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานกาํกับดแูล

• ปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต ตดัสนิใจอยา่งระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมเพอืประโยชน์สงูสดุ

• รายงานสถานภาพขององค์กร โดยสมาํเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง

• รายงานแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทงัด้านบวกและด้านลบ

แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน

• ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ ความเคารพตอ่ศกัดิศรีความเป็นมนษุย์ 

• ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 

• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนมีการแบง่ปัน แลกเปลยีนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

• สง่เสริมให้เกิดการทํางานเป็นทีม และให้เกียรติซงึกนัและกนั

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ทเีกียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด

• ให้ผลตอบแทนทเีป็นธรรมตอ่พนกังาน

• เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทดีีในการทํางาน 

แนวทางปฏิบัติต่อผู้ ส่งมอบ/คู่ ค้า/คู่ความร่วมมือ

• ไมเ่รียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไมส่จุริต

• กรณีทมีีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  ทไีมส่จุริตเกิดขึน ต้องแก้ไขปัญหา

โดยยตุิธรรมและรวดเร็ว

• ปฏิบตัิตามเงือนไขตา่งๆ ทีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 

• เปิดเผยข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับทราบโดยไม่ต้องร้องขอ 

แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

• สง่มอบสนิค้าและให้บริการทีมีคณุภาพในราคาทีเป็นธรรม และมีความพร้อมในการให้บริการเชิงรุก

• ให้ข้อมลูขา่วสารทีถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุารณ์

• รักษาความลบัของลกูค้าและไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ทีเกียวข้องโดยมิชอบ

• ให้บริการทเีป็นมิตรสภุาพด้วยความเตม็ใจ เพือสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ รับบริการอยูเ่สมอ 

• นําเทคโนโลยีทีทนัสมยัและนวตักรรมมาใช้ในการพฒันา เพือเพิมประสทิธิภาพในงานบริการ

แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

• ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัทีดี

• ไมใ่ช้อํานาจผกูขาดในทางมิชอบหรือเลือกปฏิบตัิ 

• สง่เสริมการแข่งขนัทางการตลาดทีเป็นธรรม 

• ไมข่ดัขวางหากภาครัฐเปิดให้มกีารแขง่ขนัในอนาคต

• ไมแ่สวงหาข้อมลูทเีป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวธีิการทไีมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม

• ไมท่ําลายชือเสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย

แนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม

• ดําเนินกิจการตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ของพืนทีทเีข้าไปดําเนินการ

• สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชมุชน สงัคม เพอืสร้างสมัพนัธภาพทดีีและอนรัุกษ์สภาวะ

แวดล้อมไมใ่ห้เกิดมลภาวะ

• กําหนดมาตรการป้องกนั/แก้ไข เมอืเกิดผลกระทบตอ่สงัคมและสงิแวดล้อม

• ปลกูฝังและสร้างจิตสาํนกึให้แก่ผู้บริหารและพนกังานในการปฏิบตัิงานอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สงิแวดล้อม 



 

 
 

3. การปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือกับรัฐในการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและระเบียบ 

รวมถงึข้อสงัการของราชการ 

การดําเนินงานเพือส่งเสริมการกาํกับดูแลกิจการทดีี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชนัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. - ) ซงึจดัทําขึนเพือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน

ด้านการกํากบัดแูลกิจการทีดีขององค์กร มีการกําหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการด้านการกํากับดแูลกิจการทีด ี

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกับ   

กรอบชีนําทีมีการเปลียนแปลงไป ทังนี ในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการทบทวนแผนแม่บทด้านการ

กํากบัดแูลกิจการทีด ีป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (พ.ศ.  – ) 

ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ชี นํ า ใ ห ม่ ทั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก ร  

จนสําเร็จเป็นแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ  

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (พ.ศ.  – ) (ทบทวนครังที  พ.ศ. ) ประกอบด้วย  กลยุทธ์ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานด้านการกาํกับดูแลกจิการทีด ี

กลยุทธ์ท ี   ยกระดับเจตจํานงในการบริหารตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการยกระดับเจตจํานงและพัฒนาประสิทธิภาพ        

การดําเนินงานของคณะกรรมการในเรืองการกํากับดูแลกิจการทีดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  

โดยในปี  ได้มีการจัดการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค พร้อมทังเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนือง  

อาทิเช่น กิจกรรมประกาศเจตจํานงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน "PEA Transparency Confirmed”,  

การรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้” โดย ศ.พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ

ด้านการกํากบัดแูลและส่งเสริม ด้านการป้องกันและปราบปราม 

ยกระดบัเจตจํานงในการ

บริหารตามหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการทีดี 

กลยุทธ์ท ี  

เสริมสร้างองค์ความรู้ 

สงัคม และวฒันธรรมด้าน

การกํากบัดแูลกิจการทีดี 

กลยุทธ์ท ี  

ยกระดบัมาตรฐานการ

กํากบัดแูลกิจการทีดีและ

ระบบป้องกนัการทจุริต 

เชิงรุก 

กลยุทธ์ท ี  

สร้างการมีสว่นร่วมใน

กระบวนการและกลไกการ

ป้องปราม เฝ้าระวงัติดตาม 

ตรวจสอบ และลงโทษ

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ท ี  



 

 
 

ผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร (IRDP) และจัดการประชุมสัญจรเพือ มอบนโยบาย กํากับดแูล

การดําเนินงาน และพบปะพนกังานในพืนทีสว่นภมิูภาค เป็นต้น 

กลยุทธ์ท ี   เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน เพือปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” และน้อมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการตอ่ต้านการทจุริต ให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทัวทงัองค์กร โดยมีผู้บริหาร

และพนักงานเข้ารับการอบรม จํานวน 16,790 คน ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 

หลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี คณุธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน, หลกัธรรมาภิบาล การป้องกัน

ผลประโยชน์ทบัซ้อน, การตอ่ต้าน ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต, การจดัซือจดัจ้างอย่างโปร่งใส เป็นต้น 

กลยุทธ์ท ี   ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทดีีและระบบป้องกันการทจุริตเชงิรุก 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ” ตงัแตปี่ 2557 โดยในปี 2563 การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้คะแนนประเมิน 95.24 มีระดบัการ

ประเมนิ (Rating Score “ระดบั AA”) มีคะแนนอยู่เป็นอนัดบัที  ของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทย อนัดบั

ที 1 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานและสาธารณปูการ และเป็นอนัดบัที 5 ของรัฐวิสาหกิจทงัหมด นอกจากนี ยงัได้

บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร กํ า กับ ดูแ ล กิ จ ก า ร ที ดี  (CG e-System)  

ซงึประกอบด้วย 1) ระบบการประเมนิผลการตระหนกัรับรู้การเสริมสร้างการกํากบัดูแลกิจการทีดี วฒันธรรมและ

คา่นิยมสจุริต คณุธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการตอ่ต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) 2) ระบบ

การลงนามรับทราบคู่มอืการกํากบัดแูลกิจการทีดี (CG Acknowledgement) และ 3) ระบบการรายงานการขัดกนั

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COI Reporting) โดยสามารถ

ประมวลผลข้อมลูได้แบบ Realtime ในรูปแบบ Dashboard ซงึเป็นการแสดงถงึความมุง่มนัในการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมลู (Data Driven) เพือขบัเคลือนการดําเนินงานด้านการกํากบัดูแลกิจการทีดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเทียบเท่ามาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ท ี   สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม 

ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความมุ่งมันตงัใจทีจะทําให้องค์กรมีกระบวนการทํางานทีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ขจัดปัญหาทุจริตภายในองค์กรทุกรูปแบบ ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพือขับเคลือนองค์การสู่ความโปร่งใส โดยในปี 256  การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาคได้สานตอ่และขยายผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใสขององค์กร โดยพฒันากระบวนการติดตาม

ประเมนิผลการตรวจประเมนิการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคโปร่งใสอย่างยังยืน ประกอบด้วย  ระบบงาน ดงันี  

1) ระบบการรายงานและติดตามประเมนิผลการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคโปร่งใสอยา่งยังยืน  



 

 
 

2) ระบบทะเบียนควบคมุผู้มสีว่นได้สว่นเสยี (คู่ค้า/คูค่วามร่วมมือ)  

3) ระบบรายงานผลขยายเขตติดตงัหม้อแปลงเฉพาะราย  

4) ระบบควบคมุงานจ้างเหมา  

5) ระบบการประเมนิผลลกูค้าผ่านระบบ Customers’ Smile Feedback 

6) ระบบสรุปรายงานให้บริการลกูค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P  : งานแก้กระแสไฟฟ้า

ขดัข้อง และกระบวนงาน P  : งานขอใช้ไฟ 

7) ระบบควบคมุเครือข่ายการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคโปร่งใส 

8) ระบบควบคมุการจดัซือจดัจ้าง (สขร. ) วงเงินตํากว่า , .- บาท 

นอกจากนี ได้จดัตงัเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส มาตงัแตปี่  เพือเป็นกลไกในการ

สนับสนุนและขับเคลือนการดํา เ นินงานด้านการป้องปรามการทุจ ริต ซึงประกอบด้วยอาสาสมัคร 

จากพนกังานภายในและภายนอกองค์กร ทีมีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการป้องปรามการทจุริต ทําหน้าทีในการ

เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ป้องกัน และแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงเป็นตวัแทนในการสือสาร เผยแพร่ข้อมูล 

ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมการป้องปรามการทุจริตอย่างสมําเสมอ โดยปัจจุบัน เครือข่ายการไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาคโปร่งใส มีทงัหมด  เครือข่าย ได้แก ่การไฟฟ้าทงั  เขต และสํานกังานใหญ่ ซงึมจํีานวนเครือข่ายรวม

ทงัสิน ,  คน แบ่งเป็นเครือข่ายภายใน ,  คน และ เครือข่ายภายนอก ,  คน  

ประสิทธิผลการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกจิการทีดี 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการกําหนดตัวชีวัดทีสําคัญเพือประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของ

แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค ปี  ซงึมผีลการดําเนินงานดกีว่าคา่เป้าหมาย สรุปได้ดงันี 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของสํานกังาน ป.ป.ช. ปี  กฟภ. มีคะแนนประเมินร้อยละ .  

(Rating Score ระดบั AA) โดยสามารถจดัอนัดบัภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ ดงันี 

 -  เป็นอนัดบัที  ของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

 - เป็นอนัดบัที  ของหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานและสาธารณปูการ 

 - เป็นอนัดบัที  ของหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจทงัหมดทีเข้ารับการประเมิน 

  (คะแนนสงูสดุในรอบ 7 ปี ตงัแตเ่ข้ารับการประเมนิ ปี 2557) 

2. ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติคู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(ทบทวนครังที  พ.ศ. ) : จํานวนผู้บริหารและพนักงานทีลงนามรับทราบคูม่ือฯ ,  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ดีกว่าคา่เป้าหมาย (ไมน้่อยกวา่ร้อยละ )  



 

 
 

3. ผลตระหนกัรับรู้และประยุกต์ใช้การกํากบัดแูลกิจการทีดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

ในการปฏิบตัิงาน ของผู้บริหารและพนกังาน ประจําปี  : จํานวนพนักงานทีตอบแบบประเมินผลฯ ,  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  โดยมีผลการตระหนกัรับรู้ฯ คิดเป็นร้อยละ .  ดกีว่าคา่เป้าหมาย (ไมน้่อยกว่าร้อยละ ) 

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึงแสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคมีการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีทีเป็นทียอมรับจากหน่วยงานภายนอกและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ได้แก ่ 

- รางวัล "Anti-Corruption Awards 2020” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจําปี  

ประเภทองค์กรภาครัฐวิสาหกิจทีมีผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัทีประจกัษ์ชดั 

จากสมาคมผู้สือข่าวต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

-   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้า

นครหลวง เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในงานด้านการกํากบัดแูลกิจการที

ดี การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) และการดาํเนินงานในการประเมนิผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม ่(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 

Enabler ด้านที  : การกํากับดูแลทีดีและการนําองค์กร (Corporate Governance & 

Leadership : CG & Leadership) ทงันี การแลกเปลียนประสบการณ์ดงักล่าว จะนําไปสู่

แนวทางการดําเนินงานเพือสร้างความเชือมันและไว้วางใจ รวมถึงภาพลักษณ์ทีดีของ

รัฐวิสาหกิจด้านพลงังานไฟฟ้าร่วมกนั 

นโยบายป้องกันการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมีระเบียบการไฟฟ้าส่วนภมิูภาควา่ด้วย การขดักันระหวา่งประโยชน์ส่วนบคุคล

กบัประโยชน์สว่นรวม ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค พ.ศ.  เพือเป็นกลไกในการป้องปรามการทจุริตภายในการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิงขึนและยงัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใส 

ของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ โดยมข้ีอกําหนดในการป้องกนัมใิห้เกิด

การขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลกบัประโยชน์สว่นรวมให้ผู้บริหาร และพนกังานถือปฏิบติั ดงันี  

1. ไมนํ่าทรัพย์สินต่างๆ ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคไปใช้ในงานอืนทีไม่เกียวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ไมว่่าด้วยตนเองหรือผู้อืน 

2. ไม่นําข้อมูลภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตด้วยวิธีการใดๆ 

ไมว่่าด้วยตนเองหรือร่วมกบัผู้ใด 

3. ไม่เรียก หรือรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินใดหรือประโยชน์ใดๆ เพือการกระทําหรือการงดเว้นการ

กระทําใดๆ ตามอํานาจหน้าที เพือประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ใด โดยทจุริต 



 

 
 

4. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าทีให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง

และหรือของผู้อนืโดยทจุริต 

5. ไม่เข้ามีส่วนได้เสีย ด้วยประการใดๆ ไมว่่าด้วยตนเองและหรือร่วมกับผู้ใด เพือแสวงหาประโยชน์

จากการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคโดยทจุริต 

6. ไมก่ระทําการใดๆ เพือแสวงหาผลประโยชน์ จากการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคโดยทุจริต ไม่ว่าด้วยตนเอง

หรือร่วมกบัผู้ใด 

7. ทํารายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวมโดยถูกต้อง ครบถ้วน และ

ตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ 

8. เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบติัของพนกังานทีอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชา เพือให้เกิดการ

กํากบัดแูลทดีีและได้ผลสําเร็จอยา่งจริงจงั 

แนวทางการป้องกันการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 ปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพกระบวนการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัเกียวกบัผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมทีเป็นมาตรฐานสากล พร้อมทงั สามารถดําเนินการสรุปรวบรวมข้อมูล

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พ.ศ.   

 นําระบบการบริหารความเสียง, ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มาใช้ในการควบคุม        

ลดความเสียง และตรวจติดตามประเด็นการขดักันทางผลประโยชน์ภายในองค์กรอย่างสมําเสมอ

ทกุปี 

 กําหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรมทีมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์สว่นตน รวมถงึจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพือ

กระตุ้นให้เกิดจิตสํานกึทีดีทีจะหลีกเลยีงและไม่กระทําการทีก่อให้เกิดการขดักนัระหว่างประโยชน์

ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

 รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมตงัแต่

ระดบัคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ซงึทกุกลุ่มต้องถือปฏิบติัและดําเนินการรายงานตาม

กรอบแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยข้อมลูทีนําเสนอต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชือถือได้ และทนั

กาล ครอบคลมุทงัตนเองและผู้ ทีเกียวข้อง เช่น  คูส่มรส บตุร และบคุคลในครอบครัว เป็นต้น 

 กรณีทีมีความจําเป็นต้องทํารายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลภายในขององค์กร คณะกรรมการ   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะกํากบัดแูลการดําเนินงานดงักล่าวอย่างใกล้ชิด ทังนี เพือทําให้รายการ

ดงักล่าวมีความโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ 



 

 
 

ผู้บริหารและพนักงานทีมีส่วนได้เสียในรายการนนั จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัรายการที

เกียวโยงกนัดงักล่าว 

 เปิดเผยนโยบาย กรอบหลกัการ แนวปฏิบัติ และผลการป้องกันการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแก่สาธารณชนภายนอกให้รับรู้อย่างทัวถึงกันเป็นประจําทุกปี        

ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ www.pea.co.th และ รายงานประจําปี (Annual Report) 

เป็นต้น 

การจดัทาํรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.  ลงวันที  ตุลาคม  กําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

(ยกเว้นพนักงานทดลองงาน) จัดทํารายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเสนอ

ตามลําดบัชัน ผ่านทางระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI 

Reporting)  โดยแบ่งการรายงานออกได้เป็น  กรณี ได้แก่ 

) กรณีรายงานประจําปี (รายงานฯ ปีละ  ครัง ภายใน  กนัยายน ของทกุปี)  

) กรณีมกีารแตง่ตงั โยกย้าย เลือนระดบั/ตําแหน่ง และบรรจใุหม ่ (รายงานฯ ภายใน  วนันบัตงัแต่

วนัทีคําสงัมผีล) 

) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึนระหว่างปี (รายงานฯ 

ทนัที กรณีมกีารขดักนัฯ) 

 การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เป็นการดําเนินการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากเกิด

กรณีพนกังานในสงักัดรายงานว่ามีการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม ผู้บังคบับญัชา

ต้องกํากบัดแูลไมใ่ห้พนกังานผู้นนัมีบทบาทในการอนุมติั/อนญุาต หรือมีสว่นเกียวข้องกับกระบวนการทีรายงาน

ว่ามีโอกาสเกิดการขัดกนัฯ เช่น กระบวนงานจดัซือจดัจ้างในโครงการหรือกิจกรรมของตนเอง/ครอบครัว/ญาติพี

น้อง และ/หรือ พวกพ้อง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

24. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม  

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมีความมุง่มนัในการให้บริการพลงังานไฟฟ้าและการดําเนินงานขยายเขตการจ่าย

กระแสไฟฟ้าไปยังพืนทีทีอยู่ห่างไกลเพือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทัวถึง ควบคู่ไปกับการตระหนักถึง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อมทงัภายในและภายนอกองค์กร โดยในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มีการบูรณาการแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยังยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับทุกสายงาน เพือ

เตรียมพร้อมต่อการปรับเปลียนไปสู่แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อมในกระบวนการ 

(CSR in Process) ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ปี -  เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้ตรงประเด็น และสอดคล้องตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม (ISO26000) โดยแบ่งเป็น 

 หวัข้อหลกั ดงัน ี 

1. การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการกํากบัดูแลงานด้านสังคมและสิงแวดล้อม ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคบั รวมทังจริยธรรมและจรรยาบรรณทีเหมาะสม นอกจากนีได้นํายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที  นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม นโยบายผู้ ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค พร้อมทงัมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการควบคมุ ทบทวนและจดัทําแผนแม่บทความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิงแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ขององค์กร เพือยกระดบัมาตรฐานการ

ทํางานในทกุกระบวนงาน  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพือวิเคราะห์ ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภยัคุกคามด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีความรู้ความเข้าใจหลกัการและ

แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมจากทงั CSR in Process และ CSR after 

Process, มีการวางกระบวนการป้องกันและลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานทีมีต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและภายนอกองค์กร, มีระบบประเมินผลสําเร็จในการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิงแวดล้อมทีเป็นรูปธรรม และนําข้อมูลทีได้รับ (Feedback) กล ับมาพฒันาคุณภาพของ

กระบวนการดําเนินงานให้มปีระสิทธิภาพเพิมขนึ  

ในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บูรณาการการดําเนินแผนงาน/โครงการเพือสร้างให้เกิดคณุคา่ร่วม 

(Creating Shared Value: CSV) โดยมุง่เน้นการปรับปรุงการดําเนินงานในกระบวนการ (CSR in Process) และ

พฒันานวตักรรมเพือชมุชนและสิงแวดล้อม พร้อมทงับูรณาการรูปแบบการดําเนินงานให้เหมาะสมและตรงกับ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละพืนทีมากยิงขึน อาทิ แผนงานการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน

เพือการท่องเทียวและความปลอดภัย แผนงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ใช้พลังงานสะอาด แผนงานการ

สง่เสริมงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพือสร้างนวตักรรมสําหรับชุมชน เป็นต้น  

 



 

 
 

2. สิทธิมนษุยชน (Human Rights) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คํานึงถึงการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน โดยยึดหลกัการดําเนินงานกบัผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียทังภายในและภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี  ได้ดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส อาทิ การปรับปรุงสํานักงานของการไฟฟ้าเพืออํานวยความสะดวกต่อ

ผู้ ใช้บริการทีเป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สงูอายุ เช่น การจัดทําทีจอดรถ ทางลาดสําหรับผู้ทีต้องใช้รถเข็น 

ทางเชือมระหว่างอาคาร ประตูเปิด-ปิดอตัโนมัติ เป็นต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาเว็บไซด์องค์กรเพือ

รองรับการใช้งานของผู้ พิการและทุพพลภาพให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัวถึง รวมทังไ ด้

ดําเนินโครงการสร้างอาชีพเพือผู้ พิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมูลนิธิสากลเพือคนพิการ 

นอกจากนีได้จดัสถานทีจําหน่ายสินค้าและบริการให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทังในสํานักงานใหญ่และ

สํานักงานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคทวัประเทศ รวมเป็นจํานวนทงัสิน  แห่ง  

สําหรับการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ประกาศเจตนารมณ์การดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทํางาน และมีแนวทางการจัดการรับเรืองร้องเรียนทีช ัดเจน นอกจากนีองค์กรได้ดําเนิน

โครงการรับพนกังานและลกูจ้างทีเป็นคนพิการตามมาตรา  เข้าทํางานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตงัแต่

ปี  ปัจจุบันรวมเป็นจํานวนทังสิน  ราย และมีการบริหารจัดการบุคลากรให้อยู่ในองค์กรด้วยการจัด

สวัสดิการ  เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้เงินกู้ สวัสดิการ การให้บริการสถานรับเลียงและพัฒนาเด็ก การ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการ

บริหารจัดการทีโปร่งใสเป็นธรรมโดยมีว ิธีปฏิบ ัติทีเหมือนกันทังองค์กร พนักงานและลกูจ้างมีเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองด้วยการอบรมความรู้ความสามารถ พัฒนาทกัษะเพือเพิมศกัยภาพใน

การทํางานอย่างสมาํเสมอ ตงัแต่แรกเข้าทํางานจนถึงการดํารงตําแหน่งในระดบัทีสูงขึน มีหลกัเกณฑ์การแต่งตงั 

เลือนระดบัให้เกิดความยติุธรรม คํานงึถงึความสามารถและศกัยภาพเป็นสําคญั 

3. การปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางแผนการดูแลบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ และความเชียวชาญให้

สามารถเติบโตในหน้าทีการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลสภาพแวดล้อม ในการทํางานให้มีสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยทีดี ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร จัดสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ สร้างช่องทางให้

บุคลากรสามารถสือสาร ถ่ายทอดความต้องการและความคิดเห็น เพือให้บุคลากรมีความพึงพอใจและเกิดความ

ผูกพนักับองค์กรมากยิงขึน พร้อมทังศึกษาผลสํารวจความต้องการและความคาดหวงัของบุคลากร ซงึมีความ



 

 
 

แตกต่างกันตามลักษณะงานและการปฏิบัติหน้าที เพือนํามาปรับปรุงนโยบายทางด้านสิทธิประโยชน์และสวสัดิการให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของบุคลากรได้ตรงประเดน็ 

 การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคให้ความสาํคญัอย่างยิงในเรืองความมนัคงปลอดภัยและอาชีวอนามยัของ

บุคลากร และมีการปรับปรุงสถานทีทํางานให้มีความปลอดภยัและมสีุขอนามยัทีดี โดยการจดัตงัคณะกรรมการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ครอบคลุมในทุกพืนทีปฏิบัติงาน ซึงปัจจุบันมี

จํานวนทงัสิน  คณะ โดยมีตวัแทนของพนกังานทีเข้ามามีส่วนร่วมเป็นตวัแทนนายจ้างร้อยละ  และเป็น

ตวัแทนล ูกจ้างร้อยละ  นอกจากนี การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคย ังมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยเป็น

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและดําเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน รวมทงัมกีระบวนการด้านอาชีวอนามยัเชิงรุก ด้วยการจดัให้มีการประเมินความเสียงด้านสุขภาพของ

บุคลากรทีมีความเสียงต่อสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ การควบคุมอันตรายจากสถานประกอบการต่างๆ และการ

ตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างสมําเสมอ 

4. สิ่งแวดลอม (The Environment) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมในทุกกระบวนการทํางาน เพือ

ป้องกนัผลกระทบทีอาจเกิดขนึต่อชุมชนและสิงแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้อง อาทิ พระราชบญัญัติ

สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น ก่อนเริมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจะจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบต่อสิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :EIA) 

และต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสิงแวดล้อม

แห่งชาติ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการดําเนินงานเพือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจทีคํานึงถึงการ

สร้างมลูค่าเพิมของสินค้าและบริการเทียบกับการลดการใช้ทรัพยากรและการลดผลกระทบตอ่สิงแวดล้อม ด้วย

การกําหนดแนวทางเพิมประสิทธิภาพการดําเนินการภายในองค์กร ลดต้นทุนในการดําเนินงานทังในส่วนของ

การใช้พลงังานและการใช้ทรัพยากร พร้อมทังกําหนดแนวทางการลดมลพิษด้านสิงแวดล้อม ได้แก่ การปรับเปลียน

เครืองปรับอากาศเป็น Inverter การลดการใช้กระดาษ Thermal การลดการใช้กระดาษปอนด์สําหรับพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินคา่ไฟฟ้า การปรับเปลียนและติดตงัเครืองกําเนิดไฟฟ้าทีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

  นอกจากนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) มาตงัแต่

ปี เพือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเตรียมพร้อมสู่การเป็นสํานักงานที เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

ในระดบัสากล มุง่มนัในการปรับเปลียนพฤติกรรมของพนกังานและลกูจ้างให้ตระหนกัถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

อย่างยงัยืน เช่น การลดใช้พลงังานไฟฟ้า เชือเพลิงและนํา การใช้ซํา การนํากลับมาใช้ใหม่เพือลดปริมาณขยะ 

การลดและเลิกใช้ผลิตภณัฑ์หรือสารเคมีอนัตรายภายในสํานกังานเพือลดการปล่อยมลพิษสูส่ิงแวดล้อม และลด



 

 
 

ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงาน ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลสํานกังานสีเขียว 

(Green Office) ณ สนิปี  รวมเป็นจํานวนทงัสิน  แห่ง โดยแบ่งตามระดบั ได้แก่ ระดบัทอง (ดีเยียม) จํานวน 

 แห่ง ระดบัเงิน (ดีมาก) จํานวน  แห่ง ทังนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางเป้าหมายทีจะขยายผลโครงการ

สํานกังานสีเขียว (Green Office) ให้ครอบคลมุสํานกังานการไฟฟ้าทวัประเทศจํานวน   แห่ง ภายในปี 2564 

5. การปฏิบัติอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคญักับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกกลุ่มผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการจัดทําแผนแม่บทด้านการกํากับดูแล

กิจการทีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวน

ครังที  พ.ศ. ) โดยกําหนดให้มี 4 กลยุทธ์สําคญั ได้แก่ (1) ยกระดับเจตจํานงในการบริหารตามหลกัการ

กํากับกิจการทีดี (2) เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี (3) พัฒนา

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ (4) สร้างการมีส ่วนร่วมใน

กระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นทียอมรับในระดบั

สากล นอกจากนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยังยืน มุ่งเน้น

หลักการดําเนินงานทีสําคัญ  ประการ ได้แก่  ( ) การให้บริการทีเป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ ( ) การ

เปิดเผยข้อมลูทงัการเงินและไม่ใช่การเงิน ( ) การจดัการเรืองร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ( ) การต่อต้านและป้อง

ปรามทจุริต ( ) การกํากบัดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส และ ( ) การส่งเสริมเครือข่าย

ภาคประชาคม  

ในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการดําเนินงานทีสําคญัอย่างต่อเนือง อาทิ ประกาศนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการทีดี สานต่อแผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยังยืน” แผนงานบูรณาการระบบ

สารสนเทศเพือพัฒนางานด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี (CG-eSystem) แผนงานติดตามและชีแจงเรือง

การควบคุมภายในให้กับหน่วยงานทีเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน แผนการนําระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐมา

ดําเนินการใช้อย่างเคร่งครัดเพือความถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขันตอน แผนงานพัฒนาเพิม

ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติมิชอบของศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลทีดีด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบผู้ กระทําความผิด (E-Investigate) การสือสารและการ

ฝึกอบรมเรืองนโยบายและวิธีดาํเนินการต้านทจุริตขององค์กรให้กบัคณะกรรมการ พนกังานในทกุระดบั  

6. ประเด็นผูบริโภค (Consumer Issues) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคํานึงถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญ จึงได้จัดทํา

แผนการบริหารจดัการโครงการแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ซึงเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า มุ่งสู่องค์กรทีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer- Centric Organization) และให้ความสําคญัของ

กระบวนการรับฟังเสียงลกูค้า (Voice of Customer : VOC) เพือวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวงัของ



 

 
 

ลูกค้า และนํามาพัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 

ครอบคลุมทงัลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า ลูกค้าคู่แข่งขัน และลูกค้าทีมีศักยภาพในอนาคตอย่างเป็นระบบ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทํา “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ขึนตงัแต่ปี  และได้

ดําเนินการอย่างตอ่เนืองเข้าสู่ปีที 8 โดยมีเป้าหมายเพือเผยแพร่ความรู้ทีเป็นประโยชน์เกียวกบัการใช้ไฟฟ้า

อย่างประหยดัและปลอดภยั ซึงช่วยลดความเสียงจากการสญูเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี 

ให้แก่ผู้บริโภค/ลกูค้าขององค์กร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา ผู้ นําชุมชน และการให้ความรู้

แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากําลงัในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 

(ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าชุมชนในพืนทีความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทัว

ประเทศให้มีความปลอดภัย  ทังนีในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเข้าดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ให้แก่ชมุชนจํานวนทงัสิน ,  ครัวเรือน โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตําบล 

(อบต.) และเทศบาล จํานวน ,  คน นกัศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จํานวน  คน 

อาจารย์จากสถาบันการศึกษา จํานวน  คน นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จํานวน  คน พร้อมจัดตงั

ศูนย์การเรียนรู้เพือสร้างชุมชนต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ถูกวิธี และการปฐมพยาบาล

เพือให้เป็นแห่งศกึษาดงูาน แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน จํานวน  แห่ง  

 นอกจากนี ในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet 

ด้วยการพัฒนา Mobile Application บน Smart Phone เพืออาํนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ เช่น

“PEA Care & Service”  ซึงเป็น Application ทีให้บริการแบบ One-Stop Service ในการตรวจสอบ 

ปรับปรุง และซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทีสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยช่างไฟฟ้าจาก 

“โครงการ  ตําบล  ช่างไฟฟ้า”  ทีมีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมให้บริการครอบคลุม

ทัวประเทศ  

7. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการสานสัมพันธ์กับชุมชนเพือสํารวจปัญหาและผลกระทบจาก

การดําเนินงาน ตลอดจนให้ความรู้และสร้างความเข้าใจทีถูกต้องแก่ชุมชนในเรืองความประหยัด ความปลอดภัย

จากการใช้ไฟฟ้า ผ่าน “โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” การประยุกต์ใช้พลงังานสะอาดเพือรองรับความ

ต้องการการใช้ไฟฟ้าทีสูงขึนในอนาคต ผ่าน “โครงการ PEA สนบัสนนุวิสาหกิจชุมชนใช้พลงังานทดแทน” รวมทงั

จากการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ชมุชนสาํคญัทวัประเทศ เพือรับทราบปัญหา ผลกระทบทีประชาชนมีความกงัวล 

และความต้องการของชุมชน พบว่า ในแต่ละตําบลยงัขาดแคลนช่างไฟฟ้าทีมีใบประกอบอาชีพช่างเพือให้บริการ

ภายในชุมชน ดังนันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัด “โครงการ  ตําบล  ช่างไฟฟ้า” ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน เสริมสร้างความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ซึงทําให้เกิดการสร้างอาชีพให้กบัประชาชนในชุมชน เป็น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบัชุมชน และยงัเป็นการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี  มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการดงักล่าว จํานวน 2,000 คน จาก

การสาํรวจความพงึพอใจพบวา่ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในประโยชน์ทีได้รับ คิดเป็นร้อยละ 93.50  



 

 
 

นอกจากนีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  (COVID-19) 

ในประเทศไทย ส่งผลให้โรงพยาบาล แพทย์-พยาบาล เจ้าหน้าทีทางการแพทย์ต้องทํางานอย่างหนกัในการ

ตรวจรักษา พร้อมทังให้บริการประชาชนทีมีความเสียงและได้รับการเจ็บป่วยจากการติดเชือไวรัสดงักล่าว ดงันนั 

ในปี  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึได้จดั “โครงการ PEA สู้ภัยโควิด-  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาล

ทัวประเทศ” รวมเป็นจํานวนทังสิน  แห่ง มีการดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลทีสงักดักระทรวงสาธารณสุขในพืนทีให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

จังหวัด, การตรวจระบบการจ่ายไฟเมนและระบบไฟฟ้าสํารอง, การให้คําแนะนําการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

และปลอดภัย รวมทังการมอบอุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 

เช่น หน้ากากอนามัย Face Shield เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น ให้แก่โรงพยาบาลทีขาดแคลน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

25. โครงสรางและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างของคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เป็นไปตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 

2503 และทีแก้ไขเพิมเติม หมวด 2 มาตรา 20 ทีกําหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนงึคน ผู้วา่การเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอืนอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไมเ่กินสิบสาม

คน อีกทงัตามพระราชบญัญัติคณุสมบติัมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแก้ไข

เพิมเติม มาตรา 12/1 กําหนดให้มีกรรมการทีมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง มาจากบุคคลในบัญชีรายชือกรรมการที

กระทรวงการคลังจัดทําขึนไม่น้อยกว่าหนงึในสามของจํานวนกรรมการอืน ของรัฐวิสาหกิจนัน นอกจากนีตาม

ระเบียบว่าด้วยการบญัชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 กําหนดให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมเป็น

กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  

สําหรับอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2503 และทีแก้ไขเพิมเติม กําหนดให้คณะกรรมการมอํีานาจหน้าทีสรุปได้ดงันี 

1. วางนโยบายและควบคุมดแูลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมถึงการวางข้อบงัคบัในการ

ดําเนินงานด้านตา่ง ๆ การกําหนดอตัราคา่ไฟฟ้าคา่บริการ และการกําหนดอตัราเงินเดือนพนกังาน 

2. เป็นเจ้าพนกังานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา 

3. กําหนดเงินสํารองของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

4. กําหนดระเบียบการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

5. นําเรืองเสนอรัฐมนตรีเพือเสนอต่อไปยงัคณะรัฐมนตรี 

6. พิจารณาแต่งตงัผู้ว่าการตามคณุสมบัติทีกําหนด เงินเดอืน และการให้ออกจากตําแหน่ง 

7. ให้ความเหน็ชอบ หรือให้สตัยาบนัในการทํานิติกรรมของผู้ว่าการ 

8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตัง ถอดถอน เลือนขัน ลดขัน หรือตัดเงินเดือน และการกําหนด

เงือนไขในการทํางานของพนกังานชนัทีปรึกษา ผู้ เชียวชาญ หรือผู้อํานวยการฝ่ายตา่ง ๆ 

9. แต่งตงัพนักงานคนหนึงเป็นผู้ รักษาการแทนผู้ ว่าการในขณะทีผู้ ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที หรือ

ตําแหนง่ผู้ว่าการวา่งลง 

10. วินิจฉยัคําร้องของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอืนเกียวกบัการใช้ทีดินภายใน

กําหนดเวลา 15 วนั นบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือแจ้ง 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการ กฟภ. แบบรายงานการเปดเผยขอมูลหลักทรัพยและรายงานที่เกี่ยวโยงกัน 

ประธานกรรมการ กฟภ.   

นายชยพล ธิติศกัดิ  (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2563) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 28 เมษายน 2503 

ตําแหน่ง  : อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. อธิบดกีรมโยธาธิการและผังเมอืง 

2. รองปลดักระทรวงมหาดไทย     

    

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – Master of  Development Administration,  

   Western Michigan University, USA 

    2. ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอนื : กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านสังคมศาสตร์ในคณะกรรมการผงั

เมือง 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

นายฉตัรชยั พรหมเลิศ (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 28 ตลุาคม 2563 – ปัจจบุนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 19 กุมภาพนัธ์ 2504 

ตําแหน่ง  : ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. อธิบดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2. ผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบรีุ     

    

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    2. ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : 1. ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

      2. กรรมการ สํานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 



 

 
 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

กรรมการ 

1. นายสรุงค์  บูลกลุ  (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – 14 กนัยายน 2563 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 15 กนัยายน 2498 

ตําแหน่ง : 1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2. ทีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

ประวตัิการทํางานทีสําคญั  : 1. ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2. ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน บริษัท  

ปตท. จํากดั (มหาชน) 

3. ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากดั 

(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 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน  1. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 

      2. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย   

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

4. นายยอดพจน์  วงศ์รักมติร  (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2563) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 และ 28 ตลุาคม 2563 –  ปัจจบุัน 



 

 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 7 ธนัวาคม 2502 

ตําแหน่ง  : ประธานทีปรึกษา บริษัท นครชยัแอร์ จํากัด 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ทีปรึกษาอาวโุส บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

  2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารและพฒันาความยังยืนองค์กร                   

 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

             3. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน)    

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,  

  Middle Tennessee State University, USA 

    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย                  

       (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : 1. ประธานกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อนิเตอร์

เนชนัแนล จํากดั 

       2. กรรมการอิสระ บริษัท เบลส็ แอสเสท กรุ๊ป จํากัด  

    (Bless Asset Group) 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

5. นายดนุชา พิชยนนัท์  (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2563) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 และ 28 ตลุาคม 2563 –  ปัจจบุัน 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 5 สิงหาคม 2513 

ตําแหน่ง  : เลขาธิการสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. รองเลขาธิการสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2. ทีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ 

    และสงัคมแห่งชาติ 

3. ผู้ อํานวยการสํานกัวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ    

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – Master of Science in Engineering Management,  

George Washington University, USA 

2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 

 
 

 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหน่วยงานอนื  : 1. กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

        2. กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

6. นายยงยทุธ โกเมศ  (บัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 16 พฤศจิกายน 2498 

ตําแหน่ง  : ข้าราชการบํานาญ 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ผู้อํานวยการสํานักจดัทํางบประมาณ เขตพืนที  สํานกังบประมาณ 

    2. ผู้อํานวยการกองประเมินผล  สํานกังบประมาณ    

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์  

    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลงั) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน  : ไมม่ี 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

 

  



 

 
 

.พลเอก ภาณุวชัร นาควงษม์ 

ดํารงตําแหน่ง  : 28 ตลุาคม 2563 – ปัจจุบนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 18 พฤษภาคม 2499 

ตําแหน่ง  : ข้าราชการบํานาญ     

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษกองทพับก 

  2. รองเสนาธิการทหารบก 

  3. ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน    

  

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบณัฑิต 

      พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

  2. ปริญญาตรี – โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ. ชดุที 68) 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน  : ไมม่ี 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

.นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ  (บัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2559)   

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 23 มีนาคม 2499 

ตําแหน่ง  : ข้าราชการบํานาญ     

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. อธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

2. รองอธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

3. ผู้บญัชาการเรือนจํากลางคลองเปรม     

       

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 2. ปริญญาตรี - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอืน  : กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านนิติศาสตร์ในคณะกรรมการผงั

เมือง 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 



 

 
 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททเีป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

.นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ  

ดํารงตําแหน่ง  : 28 ตลุาคม 2563 – ปัจจุบนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 9 กรกฎาคม 2505 

ตําแหน่ง  : ผู้อาํนวยการสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม     

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

    2. อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม   

        

ประวตัิการศกึษา : ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน  : กรรมการ ธนาคารเพือการสง่ออกและ

นําเข้า 

แห่งประเทศไทย 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

. นายศกัดิ เสกขนุทด (บัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 และ 28 ตลุาคม 2563 –  ปัจจบุัน 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 3 พฤษภาคม 2509 

ตําแหน่ง  : ทีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒิุด้าน Digital Transformation  

สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั :  1. ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 

     2. รองผู้ อํานวยการ สํานกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  

         สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

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 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : 1. กรรมการ บริษัท พีอเีอ เอ็นคอม อนิเตอร์เนชนัแนล 

จํากดั 

  2. กรรมการ ระบบชําระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

.นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 16 มนีาคม 2563 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 25 ธนัวาคม 2498 

ตําแหน่ง  : เกษียณอายุงาน 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน 

  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มบริหารเงินและตลาดเงิน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย       

ประวตัิการศกึษา  : 1. ปริญญาโท – Master of Business Administration,  

 Ohio University, USA 

  2. ปริญญาตรี – บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลยัมหิดล 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

. พลตํารวจตรี วิวฒัน์ ชยัสงัฆะ   

ดํารงตําแหน่ง  : 28 ตลุาคม 2563 – ปัจจุบนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10 มีนาคม 2509 



 

 
 

ตําแหน่ง  : รองผู้บญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง  

สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ     

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ผู้บงัคบัการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิด 

   เกียวกบัทรัพยากรและสิงแวดล้อม 

2. ผู้บงัคบัการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเกียวกบั 

    การคุ้มครองผู้บริโภค       

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต สถาบนับัณฑิต  

      พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 2. ปริญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหน่วยงานอนื  : กรรมการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททเีป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

. นายนิกร สศุิริวฒันนนท์  (บัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 และ 28 ตลุาคม 2563 –  ปัจจบุัน 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 30 มิถนุายน 2499 

ตําแหน่ง  : ทีปรึกษากลุม่อตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     3. กรรมการสถาบนัเหลก็แห่งประเทศไทย     

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    2. ปริญญาตรี – สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : ไมม่ี 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 



 

 
 

.เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน (บัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2563) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 และ 28 ตลุาคม 2563 –  ปัจจบุัน 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 มีนาคม 2501 

ตําแหน่ง  : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     ต่างประเทศ บริษัท ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จํากัด    

  2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารทรัพย์สิน กลุ่มโรงแรม 

            

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    

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : 1. กรรมการบริษัท ASM International Limited 

  2. กรรมการบริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติง จํากดั 

  3. กรรมการบริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พบัลิชชิง จํากดั 

(มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

. นายเชวง ไทยยิง 

ดํารงตําแหน่ง  : 28 ตลุาคม 2563 – ปัจจุบนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10 เมษายน 2505 

ตําแหน่ง  : กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นกักฎหมายกฤษฎีกาทรงคณุวฒิุ)  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ผู้อํานวยการสถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน 

     2. ผู้ อํานวยการศนูย์ข้อมลูกฎหมายกลาง สํานกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 



 

 
 

3. ผู้ อํานวยการสํานกัอาํนวยการ สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – นิติศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2. ปริญญาตรี – นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

   – ครุศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน  : ไมม่ี 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

.นายพนิต ธีรภาพวงศ์  (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2563 และ 28 ตลุาคม 2563 –  ปัจจบุัน 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10  พฤศจิกายน 2510 

ตําแหน่ง  : ทีปรึกษากฎหมาย สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ผู้ อํานวยการกลุ่มกฎหมาย สํานกังานปลดักระทรวงการคลงั 

    2. หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สํานกักฎหมาย 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 – นิตศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : 1. กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคาร 

           อิสลามแห่งประเทศไทย จํากดั 

       2. กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 



 

 
 

.ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกลุ  (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2563)    

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10 มิถนุายน 2510 

ตําแหน่ง  : ศาสตราจารย์สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : คณบดีสํานกัสิงแวดล้อม ทรัพยากร และการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยี 

แห่งเอเชีย         

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) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : กรรมการบริหาร Bangchak Initiative Innovation  

Center@AIT สํานกัสิงแวดล้อม ทรัพยากร                                

และการพฒันา สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10  

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

16. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ (บญัชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 

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

ตําแหน่ง  : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. ผู้ อํานวยการ สํานกังานทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    2. ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศนูย์รังสิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    3. ผู้ อํานวยการ โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตสองสถาบัน (TEP) และ  

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาองักฤษ 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 (เครืองกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าธนบุรี  

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน : ไมม่ี 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

17. นายสมพงษ์ ปรีเปรม (บัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 12 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 สิงหาคม 2504 

ตําแหน่ง  : ผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (ดํารงตําแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2561– ปัจจบุนั)  

ประวตัิการทํางานทีสําคญั : 1. รองผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 

    2. ผู้ ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 

    3. ผู้ ช่วยผู้วา่การประจําสํานักผู้ว่าการ และปฏิบติัหน้าที รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั   

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากําลงั) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอืน  : กรรมการ ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

การถือหุ้นในบริษัททีเกยีวเนืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นทีบริษัทมสิีทธิออกเสียงทงัหมด    :  * ไม่มี 

รายการการจัดซือ/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค วงเงินตงัแต ่100 ล้านบาท : * ไม่มี 

(รวมถึงในนามบริษัททีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

 

 

หมายเหตุ * กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย 

1. สอบถามข้อมลูจากกรรมการ 

2. ตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซอื/จดัจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทีมีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท 

3. ตรวจสอบจากรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซงึกรรมการจะต้องรายงานความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์เมอื (1) รับตําแหน่ง (2) เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ (3) ทกุสินปี 



 

 
 

ซงึเมอืกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาครายงานการแสดงความขดัแย้งทางผลประโยชน์แล้ว     

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจะรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกครัง 

 

26 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชดุตางๆ 

 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดกลไกในการกํากับดูแลและทบทวนระบบงานทีสําคัญทุก

ระบบ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติทีดี โดยได้แต่งตงัคณะกรรมการเฉพาะเรือง 11 คณะ ซงึมีกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกคณะ โดยออกเป็นคําสงัแต่งตงัคณะกรรมการฯ พร้อมระบุอํานาจ

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพือติดตามการดําเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้

ความเห็นและกลนักรองแผนงานทกุระบบก่อนนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงันี 

 

1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* ลําดบัที 1 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมอืวนัที 7 สงิหาคม 2563  

ลําดบัที 2 ได้รับแต่งตงัให้เป็นประธานกรรมการบริหารฯ ตามมติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 12 

พฤศจิกายน 2563 

ได้รับเบยีประชมุในตําแหน่งกรรมการบริหารฯ จํานวน 4 ครัง และในตําแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ  
จํานวน 1 ครัง 

ลําดบัที 3 และ 6 ได้รับแต่งตงัให้เป็นกรรมการบริหารฯ ตามมติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เมือวนัที 12 

พฤศจิกายน 2563 

ลําดบัที 5 พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหารฯ เนืองจากได้รับการแต่งตงัให้เป็นกรรมการคณะอืน ตามมติคณะกรรมการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

 

รายชือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชมุ /  
การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชมุ 
ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษ ี

1. นายยงยทุธ โกเมศ ประธานกรรมการ 9/9 112,500 101,250 

2. นายดนชุา พิชยนนัท์ 

ประธานกรรมการ/ 

กรรมการ  

 

5/10 52,500 47,250 

3. นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

4. นายศกัดิ เสกขนุทด กรรมการ 10/10 100,000 90,000 

5. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกุล กรรมการ /  80,000 72,000 

6. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

7. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
กรรมการ 

และเลขานกุาร 
10/10 100,000 90,000 



 

 
 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 
1) พิจารณากลนักรองการขออนุมัติซือ/จ้าง ในอํานาจคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน

นําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

2) พิจารณากลนักรองระเบียบ ข้อบังคบั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

3) พิจารณากลนักรองแผนยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงานประจําปีของระบบบริหารจัดการองค์กร 

และแผนการดําเนินงานทีสําคัญในการขับเคลือนองค์กรตามยุทธศาสตร์ ยกเว้นแผนการ

ดําเนินงานทีคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการบริหารความเสียงและ

ควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

รวมทังมีการติดตาม  ความคืบหน้าของระบบบริหารจัดการองค์กรทีคณะกรรมการบริหาร ได้ให้

ความเห็นชอบไว้อย่างน้อย  เป็นรายไตรมาส 

4) พิจารณากลนักรองงบประมาณประจําปีของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

5) พิจารณากลนักรอง โยกย้าย แต่งตงัพนกังานในอํานาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ยกเว้นการโยกย้าย แตง่ตงั พนกังาน ในสงักดัสํานกัตรวจสอบภายใน 

6) การดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ได้อนมุตัิมอบหมายไว้ 



 

 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

*หมายเหตุ* ลําดบัที 1 ลาออกจากการเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เมือวนัที 16 มีนาคม 2563 

ลําดับที 2 และ 6 ได้รับแต่งตงัเป็นประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาค เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

ลําดับที 3 ได้รับการแต่งตงัเป็นประธานกรรมการตรวจสอบฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 1 
เมษายน 2563 และครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 

ส่งผลให้พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบฯ ด้วย ต่อมาได้รับแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 28 ตุลาคม 2563 และได้รับแต่งตงัให้เป็น

กรรมการตรวจสอบฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 
ลําดบัที 4 ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมือวนัท ี7 สิงหาคม 2563 และได้รับแต่งตงัให้เป็นกรรมการตรวจสอบฯ ตามมติ

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

ลําดบัที 5 พ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ เนืองจากได้รับการแต่งตงัให้เป็นกรรมการคณะอนื ตามมติ

คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

1) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสียงของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

2) ความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินประจําปี รวมทงัคําอธิบายในรายงานประจําปีเกียวกับฐานะทาง

การเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเด็นเกียวกับการบัญชี และการรายงานข้อตรวจพบของ

ผู้สอบบญัชี รวมทงัข้อเสนอแนะเพือให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข 

3) ความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการ

เงนิ 

4) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายทีอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของการไฟฟ้า

สว่นภูมภิาค 

5) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 
ร่วมประชมุ /  
การประชุม

ทงัหมด 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษ ี

1. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร ประธานกรรมการ /  75, .  67,500.  

2. พลตํารวจตรี วิวฒัน์ ชยัสังฆะ ประธานกรรมการ 2/2 40,833.33 36,750.00 

3. นายนิกร สศุิริวัฒนนนท์ 
ประธานกรรมการ /

กรรมการ 
/  198,499.99 178,650.  

4. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ /  177,333.33 159,600.00 

5. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ /  84,666.67 76,200.00 

6. นายเชวง ไทยยิง กรรมการ /  32,666.66 29,400.00 



 

 
 

6) กํากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกํากับดูแลกิจการทีดี การบริหารความเสียงและการ

ปฏิบติัตามระเบียบในสว่นทีเกียวข้อง เพือขบัเคลือนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรลผุลสําเร็จได้ 

7) ปฏิบัติงานอืนใดตามทีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึงอยู่ภายใต้ขอบเขต

หน้าที  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) การดําเนินงานอืน ๆ ตามทีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2562 และคูมื่อการปฏิบตังิานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

 
3. คณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

   *หมายเหตุ* ลําดบัที 1 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมอืวนัที 14 กนัยายน 2563  

ลําดบัที 2 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้พ้นจาก

ตําแหน่งกรรมการบริหารความเสียงฯ ด้วย ต่อมาได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 28 ตุลาคม 2563 และได้รับแต่งตังให้เป็นประธาน

กรรมการบริหารความเสียงฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวันที 12 พฤศจิกายน 

2563 
ลําดบัที 4 ไม่ได้รับเบียประชุมในการประชุมครังที 1/2563 และ 3/2563 เนืองจากได้รับเบียประชุมคณะกรรมการ

คณะย่อยครบ 2 คณะแล้ว 

ลําดบัที 5 ได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการบริหารความเสียงฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวันที 12 

พฤศจิกายน 2563 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

1) กํากบัดแูลกระบวนการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

2) มอบนโยบายการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสียง และรายงานการควบคมุภายในประจําปีของการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค 

รายชือคณะกรรมการ  ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 
ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษ ี

1. นายสรุงค์ บูลกลุ ประธานกรรมการ 3/3 37,500 33,750 

2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร 
ประธานกรรมการ /

กรรมการ 
4/4 42,500 38,250 

3. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 3/4 30,000 27,000 

4. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกลุ กรรมการ 3/3 10,000 9,000 

. พลเอก ภาณุวชัร นาควงษม์ กรรมการ /  ,000 9,000 

. นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ 4/4 40,000 36,000 



 

 
 

4) กํากบัดแูลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสียงของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค และการ

จัดทํารายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค 

5) กํากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ

จัดทํารายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคมุภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

6) กํากบัดแูลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค ในภาวะพิเศษ เชน่ การเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน เป็นต้น 

7) อนุมตัิแต่งตงัคณะทํางาน เพือช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสียงและควบคุมภายในตามความ

เหมาะสม 

8) กํากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกํากับดแูลกิจการทีดี การบริหารความเสียงและการ

ปฏิบตัิตามระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ใน

สว่นทเีกยีวข้อง เพือขบัเคลอืนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค บรรลผุลสําเร็จได้ 

9) ดําเนินการอืนใดนอกเหนือจาก 1) – 8) ทีเกียวข้องกับการบริหารความเสียงและการควบคุม

ภายใน ตามทีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคมอบหมาย 
4. คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

*หมายเหตุ* ลําดบัที 1 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 ต่อมาได้รับการแต่งตงั

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 28 ตุลาคม 2563 และ

ได้รับแต่งตงัให้เป็นประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดีฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

ลําดบัที 2 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563                                                                     

 ลําดบัที 3 พ้นจากตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดีฯ เนืองจากได้รับการแต่งตงัให้เป็นกรรมการคณะอืน 

 ลําดบัที 4 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563  

ลําดับที 5 – 7 ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติ

คณะกรรมการ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 
ร่วมประชมุ /  
การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 
ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษ ี

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ 5/5 62,500 56,250 

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

3. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

4.  นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ /  ,000 9,000 

5. พลเอก ภาณุวชัร นาควงษม์ กรรมการ /  20,000 18,000 

6. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกุล กรรมการ /  20,000 18,000 

7. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ /  - - 



 

 
 

ลําดบัที 7 ได้รับการแต่งตังให้เป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติ

คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมือวันที 12 พฤศจิกายน 2563 และไม่ได้รับเบียประชุมในการ

ประชุมครังที 4/2563 เนืองจากได้รับเบียประชมุคณะกรรมการคณะย่อยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

1) วางกรอบและเสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

2) ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และฝ่ายบริหารในเรืองเกียวกบัการกํากบั

ดแูลกิจการทีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3) ทบทวนแนวทางการกํากับดแูลกิจการทีดี การป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การแสดงความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบัติ

สากล และนําเสนอตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

4) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และพิจารณาอนุมตัิแผนแม่บท และ/หรือแผนการ

ดําเนินงานประจําปีด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคํานึงถึงการ

ดําเนินงานอย่างยงัยืนตามแนวปฏิบัติสากล แล้วนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพือทราบ  

5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการ

กํากบัดแูลกิจการทีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 

6) กํากับดแูลให้มีการบูรณาการระหว่างการกํากบัดแูลกิจการทีดี การบริหารความเสียง และการ

ปฏิบัติตามระเบียบในส่วนทีเกียวข้อง เพือขับเคลือนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรลผุลสําเร็จได้ 

7) กํากบัดแูลการบริหารจดัการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบทีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มี

สว่นได้สว่นเสียอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

8) สนบัสนุนและติดตามการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ ยึดมนัใน

จริยธรรม มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทังกํากบัดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานทีเกียวข้องอย่างเป็นระบบ 

(Compliance Unit) 

9) สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชดุต่าง ๆ หรือบุคคลใด ๆ ทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานที

กําหนดในกฎบัตรมาให้ถ้อยคํา ส่งคําชีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ 

เพือมาตรวจสอบหรือเพือประกอบการพิจารณาได้ตามทีเห็นสมควร 

10) สนบัสนุนและติดตามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ในกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม  



 

 
 

5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

*หมายเหตุ* ลําดบัที 1 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เมอืวนัที 7 สิงหาคม 2563 ต่อมาได้รับการ

แต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตลุาคม 2563 

และได้รับแต่งตงัให้เป็นอนกุรรมการประเมินผลฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 

12 พฤศจิกายน 2563 

ลําดบัที 2 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมอืวนัที  สิงหาคม  ต่อมาได้รับการ

แต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตลุาคม 2563 

และได้รับแต่งตงัให้เป็นประธานอนกุรรมการประเมินผลฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เมือ

วนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

บทบาทและหน้าทคีวามรับผิดชอบ 

1) กําหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของผู้ ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

เกณฑ์ชีวดัในการประเมนิผลการดําเนินงาน 

2) หารือร่วมกับผู้ ว่าการเพือทําความเข้าใจร่วมกันเกียวกับรายละเอียด วิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงานก่อนการประเมิน เพือให้การประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น

ธรรม 

3) ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทังปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกียวกับการ

ประเมินผล ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ทราบ 

4) ประเมนิผลการดําเนินงานของผู้วา่การการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ตามเกณฑ์ทีกําหนด 

5) พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม

หลกัเกณฑ์ของกระทรวงการคลงั และเงือนไขในสญัญาจ้าง 

6) จดัให้มีการแถลงแผนงานและผลการดําเนินงานทีสําคญัขององค์กร 

 
  

รายชือคณะกรรมการ  ตาํแหน่ง 

ร่วมประชมุ /  

การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 

ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษี 

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร 

ประธาน

อนกุรรมการ /

อนกุรรมการ 

2/2 22,500 20,250 

2. เรืออาอากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน 

ประธาน

อนกุรรมการ / 

อนกุรรมการ 

2/2 22,500 20,250 



 

 
 

6. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

*หมายเหตุ*ลําดบัที 1 และ 2 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 ต่อมาได้รับการ

แต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตุลาคม 

2563 และได้ รับแต่งตังให้เป็นประธานกรรมการ และกรรมการเทคโนโลยีดิ จิทัลฯ ตามมติ

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

ลําดบัที 3    ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัฯ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ครังที /

เมือวนัที  กรกฎาคม 2562 และครังที 10/2563 เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

ลําดบัที 4 ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัฯ ตามมตคิณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ครังที 

10/2563  เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563   

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

1) พิจารณากลันกรองการขออนุมัติจัดซือ/จัดจ้าง/เช่า งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเทคนิคใน

อํานาจคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ตอ่ไป 

2) พิจารณากรอบการลงทุนในโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

3) พิจารณาทิศทางและนโยบายการเชือมต่อโครงการ/แผนงาน/งานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพือให้มนัใจว่าโครงการ/แผนงาน/งาน

ใหม่ ๆ ทีเกิดขึนจะสอดคล้องและสามารถเชือมต่อกับโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคทีได้ลงทนุไปแล้ว 

4) พิจารณาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีเป็นมาตรฐานเป็นทียอมรับของอุตสาหกรรม และทิศทางการ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย หรือทิศทางการพฒันาของอตุสาหกรรม 

5) พิจารณาโครงการ/แผนงาน/งานทีมกีารนําระบบหรืออปุกรณ์ทีเกียวข้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ใน

กิจการของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลกั GIS, 

SCADA, Smart Grid, AMI, OMS เป็นต้น 

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

ร่วมประชมุ /  

การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 

ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหกัภาษี 

1. นายศกัดิ เสกขนุทด ประธานกรรมการ 10/10 125,000 112,500 

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 7/10 70,000 63,000 

3. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกุล กรรมการ 10/10 100,000 90,000 

4. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ กรรมการ 5/5 50,000 45,000 



 

 
 

6) พิจารณากลนักรองการจดัทําและการทบทวนแผนปฏิบติัการดิจิทลั 5 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน

นําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

7)  กํากับดแูลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งานตามแผนปฏิบติัการดิจิทลัของการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค การบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทลั และการบริหาร

ความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ 

8) พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานการกํากับดูแลทีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เพือกลนักรอง และนําเสนอรายงานตามหลกัการกํากับดูแลทีดีด้านเทคโนโลยีสารทนเทศต่อ

คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ( IT Governance) 

9) งานอนื ๆ ตามทีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค มอบหมาย 

7. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* ในปี 2563 ไม่มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาผู้วา่การการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

บทบาทและหน้าทคีวามรับผิดชอบ 

1) ดําเนินการสรรหาผู้ทีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมทีจะเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โดยคํานึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึงต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ตรี  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) และ ( ) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการ   และพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที ) พ.ศ.  นอกจากนีจะต้องไมเ่ป็น

กรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และมีอายไุมเ่กินห้าสิบแปดปีบริบรูณ์ในวนัยืนใบสมคัร 

2) ดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกบัหน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

3) เมือพิจารณาสรรหาได้ผู้ ทีเหมาะสมแล้ว ให้เสนอชือต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือ

พิจารณา  

  

รายชือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

ร่วมประชมุ /  

การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 

ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหักภาษ ี

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ - - - 

2. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ - - - 

3. เรืออากาศโท กมลนยั ชัยเฉนียน กรรมการ - - - 

4. นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการ - - - 

5. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล กรรมการ - - - 



 

 
 

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสังลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์คําสัง 

 ให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 
 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

1) พิจารณา กลนักรอง อุทธรณ์คําสงัทางปกครอง คําสงัลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

คําสังให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.  ข้อบังคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

ปฏิบติัเกียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.  พระราชบญัญตัคิวามรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที พ.ศ.  แล้วเสนอความเห็น

ต่อประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือพิจารณาสงัการต่อไป โดยให้ดําเนินงานตามอํานาจ

หน้าทีข้างต้น ตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และข้อเทจ็จริงทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 2) ประชุมคณะอนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ์ฯ ทงัในและนอกสถานที หรือออกตรวจเยียมสํานกังานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพืนทีต่าง ๆ เพือให้ความรู้ รับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามเกียวกับ

กระบวนการสอบสวนและการอทุธรณ์ให้กับพนกังาน รวมทงัสร้างขวญักําลงัใจอนัเป็นการสง่เสริม

การกํากบักิจการทีดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ 

9. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

 ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 กําหนดให้จดัตงัคณะกรรมการกิจการ

สัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึงเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน

ฝ่ายนายจ้าง และผู้ แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่ากันจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนร่วมเป็นกรรมการ

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

ร่วมประชมุ /  

การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 

ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหกั

ภาษี 

หลังหกัภาษี 

นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ ประธานอนกุรรมการฯ 11/11 137,500 123,750 

รายชือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชมุ /  

การประชุมทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 

ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษ ี

นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการ 12/12 150,000 135,000 



 

 
 

คณะกรรมการกิจการสมัพันธ์ดังกล่าว มีอํานาจหน้าทีตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 ดงันี 

1) พิจารณาให้ความเห็นเกียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจน

สง่เสริมและพฒันาการแรงงานสมัพนัธ์ 

  2) หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

   3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลกูจ้าง และการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

4) ปรึกษาหารือเพือแก้ปัญหาตามคําร้องทุกข์ของลกูจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที

เกียวกบัการลงโทษทางวินยั 

5) ปรึกษาหารือ เพือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 
10. กรรมการอสิระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 

*หมายเหตุ* 1. ลําดบัที 1 ครบวาระการเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที 14 กนัยายน 2563  

2. ลําดบัที 2 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 ต่อมาได้รับการ

แต่งตงั ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตุลาคม 2563 

และได้รับแต่งตังให้เป็นประธานกรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครังที 

10/2563 เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563  

รายชือคณะกรรมการการ ตาํแหน่ง 

ร่วมประชุม /  

การประชุม

ทงัหมด 

จํานวนเงินเบียประชุม 

ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษ ี

1. นายสรุงค์ บูลกลุ ประธานกรรมการ 2/2 25,000 22,500 

2. นายนิกร สศุิริวัฒนนนท์ 
ประธานกรรมการ / 

กรรมการ 
3/3 32,500 29,250 

3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ 3/3 10,000 9,000 

4. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 1/2 - - 

5. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 1/3 - - 

6. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ กรรมการ 2/2 0,000 17,000 

7. นายเชวง ไทยยิง กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

8. พลเอก ภาณุวชัร นาควงษม์ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

9. พลตํารวจตรี วิวฒัน์ ชยัสงัฆะ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

10. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกุล กรรมการ 1/1 - - 



 

 
 

 3. ลําดบัที 3 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 ต่อมาได้รับการ

แต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตุลาคม 2563 

และได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวันที 12 

พฤศจิกายน 2563 โดยไมไ่ด้รับเบียประชมุในการประชุมครังที 2/2563 และ 3/2563 เนืองจากได้รับเบีย

ประชุมคณะกรรมการคณะย่อยครบ 2 คณะแล้ว 

4. ลําดบัที 4 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 โดยไม่ได้รับเบีย

ประชุมในการประชุมครังที 1/2563 เนืองจากได้รับเบียประชุมคณะกรรมการคณะย่อยครบ 2 คณะ

แล้ว 

 . ลําดับที 5 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 ต่อมาได้รับการ

แต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตุลาคม 2563 

และได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวันที 12 

พฤศจิกายน 2563  

 6. ลําดบัที 7, 8 และ 9 ได้รับแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 

28 ตลุาคม 2563 และได้รับแต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 

 7. ลําดับที 6 และ 10 ได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมือวนัที 12 

พฤศจิกายน 2563 โดยศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล ไม่ได้รับเบียประชุมในการประชุมครังที 3/2563 

เนืองจากได้รับเบียประชมุคณะกรรมการคณะย่อยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

1) พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  กลยุทธ์  เป้าหมาย  ของผลการดําเนินงานด้าน

ต่าง ๆ  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เชือมโยงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทีดีตามมาตรฐานสากล 

โดยเฉพาะอย่างยิงให้ครอบคลมุมมุมองเชิงธุรกิจทีการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคต้องดาํเนินการในอนาคต 

2) เสนอความคิดเห็นเพิมเติม รวมถึงพิจารณากลันกรองเรืองทีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มอบหมาย 

3) สนบัสนนุและมีส่วนร่วมในแผนงาน / กิจกรรมของคณะกรรมการชุดอืน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้

บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ 

4) สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ หรือบคุคลใด ๆ ทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานตามอํานาจ

หน้าทีมาร่วมให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมได้ 

5) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีมุ่งเน้นการปฏิบัติงานทีเอือให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่แทรกแซง

การตดัสินใจ  และการบริหารงาน 

6) จัดทํารายงานรับรองความเป็นอิสระ และเปิดเผยความสัมพันธ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และความ

เกียวข้องกับฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดก็ตามทีจะทําให้เกิดการตดัสินใจทีไม่เป็นอสิระ เมือได้รับการ

แต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระ และเป็นประจําทุกปี กรณีทีกรรมการทีเป็นอิสระเปลียนแปลงสถานะ



 

 
 

ระหว่างดํารงตําแหน่งจนขาดคณุสมบตัิในการเป็นกรรมการทีเป็นอิสระ ต้องรายงานคณะกรรมการ

เพือพิจารณาสถานะการดํารงตําแหน่งของกรรมการโดยทนัที 

7) ประชุมอภิปรายเกียวกับการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไมมี่กรรมการทีเป็นผู้บริหาร      

และฝ่ายจดัการร่วมด้วย และรายงานให้คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคทราบถงึผลการประชมุ 

8) ส่งเสริมให้มีการประชุมหรือดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการอิสระของ

หนว่ยงานอนื 

9) ปฏิบติัการอนืใดตามทีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคมอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบตัิ

หน้าทีอย่างเป็นอิสระ 

11.  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* ในปี 2563 ไม่มีการประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

1. ลําดบัที 1 ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เมือวนัที 16 มีนาคม 2563  

. ลําดบัที 2 ได้รับแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งประธานอนกุรรมการพจิารณาผลตอบแทนฯ ตามมตคิณะกรรมการ การ

ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เมือวนัที  พฤศจิกายน 2563 

 

บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ 

1) พิจารณากําหนดผลตอบแทนผู้ทีจะดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 2) เจรจาตอ่รองผลตอบแทนกบับคุคลทีได้รับการคดัเลือก 

3) จดัทําร่างสญัญาจ้างบริหารในตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

4) รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคทราบโดยเร็ว 

  

รายชือคณะกรรมการการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชมุ /  
การประชุม

ทงัหมด 

จาํนวนเงินเบียประชมุ 
ทไีด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหกัภาษี 

1. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร 
ประธาน

อนกุรรมการ 
- - - 

2. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกุล 
ประธาน

อนกุรรมการ 
- - - 



 

 
 

. นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มีการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทีเหมาะสม มีการดําเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย อีก

ทงัในรายงานประจําปีมีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี 

1.  อัตราค่าตอบแทน และเบียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เมือวนัที 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ

การปรับปรุงอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการ

อืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอืน สําหรับกลุม่ที 1 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซงึการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคได้ปรับปรุงอตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบียประชุมกรรมการ ตงัแต่เดือนพฤษภาคม 

2562 เป็นต้นไป ดงันี 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน  

ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับคา่ตอบแทนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดงันี 

- ประธานฯ ได้รับเดือนละ  20,000.- บาท 

- กรรมการ  ได้รับเดือนละ  10,000.- บาท 

ทังนีในกรณีทีกรรมการรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายค่าตอบแทนราย

เดือนตามสดัสว่นระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 

1.2 เบียประชมุกรรมการ 

1) จ่ายเบียประชุมให้แก่กรรมการเป็นรายครัง เดือนละ 1 ครัง ทังนี ในกรณีมีเหตุ

สมควรอาจพิจารณาจ่ายเบียได้เกินกวา่ 1 ครัง / เดือน แตต้่องไมเ่กิน 15 ครัง / ปี 

2) ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบียประชุมกรรมการสูงกว่ากรรมการร้อยละ 

25 กล่าวคือ ประธานกรรมการได้รับ 25,000.- บาท กรรมการ ได้รับ 20,000.- บาท  

สําหรับประธานกรรมการคณะย่อย กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการ / 

คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับเบียประชุมเป็นรายครังในอตัรา 0.5 เท่าของเบีย

ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คือไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ครัง) โดยประธานกรรมการ

ได้รับเบียประชุมสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 และจ่ายเฉพาะกรรมการทีมาประชุม 

ทังนี ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ/

คณะทํางานอนื รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครังต่อเดือน 

2.  โบนัส การจ่ายคา่ตอบแทนทเีป็นตวัเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ หวัข้อการ

จ่ายโบนสัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพือสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากกําไรสุทธิ และคะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

ตามหลกัเกณฑ์ทีกระทรวงการคลงักําหนด 



 

 
 

ทงันี ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อย

ละ 12.5 ตามลําดบั และในปีบัญชีรัฐวิสาหกิจใดทีกรรมการรัฐวิสาหกิจนนัขาดประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จ่าย

โบนสัตามหลกัเกณฑ์ดงันี 

1) ขาดการประชุมเกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 25 

2) ขาดการประชุมเกินกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 50 

3) ขาดการประชุมเกินกวา่ 9 เดือนขึนไป ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 75 

 



 

 
 

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจาํปี  

รายชอื / ครังท ี/ วันประชุม 

 

ครังที 

 

 

ครังที 

 

 

ครังที 

 

 

ครังที 

 

 

ครังที 

 

 

ครังที 

 

 

ครังที  

 

 

ครังที 

 

 

ครังที  

 

 

ครังที  

 

 

ครังที 

 

 

ครังที  

 จํานวนครัง

ทีมาประชมุ 
 

ม.ค. 
 

ก.พ.  
 

มี.ค เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

 ม.ิย. 
17 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 

 
สิงหา
คม 

 
พ.ย. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

. นายชยพล ธิตศัิกด ิ

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สงิหาคม 2563) 

     ×       /  

. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

            /  

3. นางสาวพรรณภิา อภชิาตบุตร 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม  

–  มนีาคม ) 

  

          

/  

. นายยงยุทธ โกเมศ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สิงหาคม 2563) 

            /  

. นายสุรงค์ บูลกุล 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 27 มถิุนายน 

2561 – 14 กนัยายน 2563) 

×            /  



 

 
 

. นายปฏคิม วงษ์สุวรรณ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 27 มถิุนายน 

2561– ปัจจบุัน) 

            /  

. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 27 มถิุนายน 

2561– ปัจจบุัน) 

            /  

. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล 

(ดํารงตําแหนง่ตงัแต่วนัที 27 มถิุนายน 

2561– ปัจจบุัน) 
            

/  

 

 

. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สิงหาคม 2563) 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

            /  

. นายดนุชา พิชยนันท์ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สิงหาคม 2563) 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

  ×  ×      ×  /  

. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สิงหาคม 2563) 

            /  



 

 
 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

. นายศักด ิเสกขุนทด 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สิงหาคม 2563) 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

            /  

. เรืออากาศโท กมลนัย ชยัเฉนียน 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สิงหาคม 2563) 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

    ×        /  

. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 8 สิงหาคม 2560 

– 7 สิงหาคม 2563) 

(ดํารงตําแหน่งตงัแตว่นัท ี28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

        ×   

 

 

15. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

             

. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 
            /  



 

 
 

 

*หมายเหตุ                 = กรรมการลาออก     = กรรมการครบวาระ      = กรรมการยงัไม่ได้รับการแต่งตงั 

 

- ปัจจบุนั) 

. พลตาํรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

            /  

. นายเชวง ไทยยงิ 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 28 ตลุาคม 2563 

- ปัจจบุนั) 

            /  

. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 

(ดํารงตําแหน่งตงัแต่วนัที 12 พฤศจิกายน 

2561 – ปัจจบุนั) 

            /  

             /  

             /  

   



 

 
 

.สรุปเบียประชมุคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ปี  

*หมายเหตุ* ลําดบัที 1 และ 4 ครบวาระการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ กฟภ. เมือวนัที 7 สงิหาคม 2563 

                    ลาํดบัท ี2 ได้รับการแตง่ตงัให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กฟภ. ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตลุาคม 2563 

ลาํดบัที 3 ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ กฟภ. เมือวนัท ี16 มีนาคม 2563 

      ลาํดบัที 5 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ กฟภ. เนืองจากอายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์ เมือวนัที 14 กันยายน 2563 

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

จํานวนเงิน 

เบียประชุมทีได้รับ  

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท) 

โบนัสประจาํปี 

 

ทจ่ีายในปี 

 (บาท) ก่อนหกั

ภาษี 

หลังหกั

ภาษี 

ก่อนหกั

ภาษี 

หลังหกั

ภาษี 

1. นายชยพล ธิติศกัดิ 
ประธาน

กรรมการ 
200,000 186,000 160,000 148,800  

2. นายฉตัรชยั พรหมเลิศ 
ประธาน

กรรมการ 
,000 69,750 60,000 55,800  

3. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร กรรมการ 40,000 37,200 20,000 18,600  

4. นายยงยุทธ โกเมศ กรรมการ 180,000 167,400 90,000 83,700  

5. นายสรุงค์ บูลกลุ กรรมการ 160,000 148,800 80,000 74,400  

6. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 240,000 223,200 120,000 108,000  

7. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 240,000 223,200 120,000 108,000  

8. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ กรรมการ 240,000 223,200 120,000 108,000  

9. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ 240,000 223,200 120,000 108,000  

10. นายดนุชา พิชยนนัท์ กรรมการ 180,000 167,400 120,000 108,000  

11. นายนิกร สศุิริวฒันนนท์ กรรมการ 240,000 223,200 120,000 108,000  

12. นายศกัดิ เสกขุนทด กรรมการ 240,000 223,200 120,000 108,000  

13. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000  

14. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000  

15. พลเอก ภาณวุชัร นาควงษม์ กรรมการ ,000 55,800 30,000 27,900  

16. นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ กรรมการ ,000 55,800 30,000 27,900  

17. พลตํารวจตรี วิวฒัน์ ชยัสงัฆะ กรรมการ ,000 55,800 30,000 27,900  

18. นายเชวง ไทยยิง กรรมการ ,000 55,800 30,000 27,900  

19. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
กรรมการ   

และเลขานกุาร 
240,000 223,200 120,000 108,000  



 

 
 

       ลาํดบัที 9 - 14 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ กฟภ. เมือวนัที 7 สงิหาคม 2563 และได้รับการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ กฟภ. ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมอืวนัที 28 ตลุาคม 2563 อีกวาระหนึง 

      ลาํดบัท ี15 - 1  ได้รับแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 28 ตลุาคม 2563 

 

2 . รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประจาํปี  

 

  คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการแต่งตงัโดยคณะกรรมการการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จากกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตามทักษะ

การทํางาน (Skill Matrix) โดยในปี  คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน และวาระการดํารงตําแหนง่ ดงันี 
 

  ตงัแต่วนัที  มกราคม  ถงึวนัที  มีนาคม  

.  นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     .  นายนิกร   สศิุริวฒันนนท์  กรรมการตรวจสอบ 

     .  นายพนิต   ธีรภาพวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 
 

ตงัแต่วนัที  มีนาคม  ถงึวนัที  สิงหาคม  

     .  นายนิกร   สศิุริวฒันนนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     .  นายพนิต   ธีรภาพวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 

     .  รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง เมือวนัที  สิงหาคม  

และได้มกีารแตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบคณะใหมเ่ข้ามาดําเนินการ ตงัแตว่นัที  พฤศจิกายน  ถงึปัจจบุนั  

     .  พลตาํรวจตรี วิวฒัน์ ชยัสงัฆะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     .  นายนิกร   สศิุริวฒันนนท์  กรรมการตรวจสอบ 

     .  นายเชวง   ไทยยิง   กรรมการตรวจสอบ 

     .  นายพนิต   ธีรภาพวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยม ีนางชตุิมา เผา่ชยั ผู้ช่วยผู้ ว่าการตรวจสอบภายใน เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุ รวมทงัสิน  ครัง ซงึคณะกรรมการตรวจสอบได้

เข้าร่วมประชมุทกุคน ทุกครัง  โดยมผีู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี (สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ) 

เข้าหารือในวาระทีเกียวข้อง และมีการรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคทุกครัง 
 

  สรุปสาระสําคัญในการปฏบิัติหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 



 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค เป็นประจํา

ทกุเดอืน มกีารสอบถาม และให้ข้อคิดเหน็กบัผู้บริหาร ในเรืองความถกูต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การ

เปลยีนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปัจจยัตา่งๆ ทีมผีลกระทบตอ่งบการเงิน เพือให้มนัใจได้ว่าการ

จดัทํารายงานทางการเงินมคีวามเชือถือได้ และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องเพยีงพอ และเป็นประโยชน์กบัผู้ใช้รายงานทางการเงิน 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี (สํานกังานการตรวจเงิน

แผ่นดิน) เป็นการเฉพาะ  ครัง อย่างเป็นอิสระ โดยไม่มฝ่ีายบริหารเข้าร่วม เพือหารือเกียวกบัขอบเขตแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบ และการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบญัชี  ทงันี ในปี  การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคมี

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี เป็นเงนิทงัสิน , ,  บาท 
 

2. การสอบทานการบริหารความเสียง  การควบคุมภายใน  และกระบวนการกํากับ 

ดูแลกิจการทดีี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสียง ทงันโยบายและแผนงานพร้อมให้

ข้อเสนอแนะ เพือการพฒันาปรับปรุงกระบวนงานให้มีความพร้อมรองรับกบัสถานการณ์ทีไมเ่ป็นไปตามทีคาดการณ์

ไว้ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การป้องกนัข้อผิดพลาด     ความเสียหายจากการทจุริต สอบ

ทานการกํากบัดแูลกิจการทีดี กระบวนการปฏิบตังิานตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้อง รายงานทีเกียวโยง หรือ

การขดักนัทางผลประโยชน์ เพือให้สามารถสนบัสนนุการดําเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ให้บรรลวุตัถุประสงค์

ตามเป้าหมายทีวางไว้ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
 

3. การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัิแผนกลยทุธ์ แผนการตรวจสอบระยะ  ปี แผนการตรวจสอบ

ประจําปี สอบทานผลการตรวจสอบ ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมนิผลใหม่ (ด้านการตรวจสอบ

ภายใน) พิจารณาทบทวนข้อบงัคบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ว่าด้วยกฎบตัรของสํานักตรวจสอบภายใน คู่มือการ

ปฏิบตัิงานกระบวนการตรวจสอบภายใน งบประมาณประจําปี แผนการฝึกอบรม แผนการพฒันา แผนการสรรหา

บคุลากร การประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของทรัพยากรของ สาํนกัตรวจสอบภายใน และการสง่เสริมให้

ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเองให้ได้รับวุฒิบตัรทางวิชาชีพ อาทิ ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนญุาต ผู้ตรวจสอบ

ภายในระบบสารสนเทศรับอนญุาต ผู้สอบบญัชี          รับอนญุาต และวฒิุบัตรอืนๆ ทีเกียวข้อง 
 

4. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบตัร และคู่มือการปฏิบติังานคณะกรรมการตรวจสอบ

ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้มนัใจได้ว่า การปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีกําหนดไว้  ทังนี ผลการประเมินอยู่

ในเกณฑ์ดเียียม 
 

5. การพจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี ประจาํปี  



 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเหน็ชอบให้ บริษัท สํานกังาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ประจําปี  ตามทีการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคนําเสนอ โดยมคีา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี 

เป็นเงินทงัสิน , ,  บาท และได้นําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคพิจารณาอนุมตัิ 

 

  โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีตามขอบเขตความรับผิดชอบ ทีได้ระบุไว้ในกฎบัตร

และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติทีดี โดยใช้

ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวังอย่างรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ตอ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได้จัดทํารายงานทางการเงินถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการ

ปฏิบัติทีสอดคล้องตามระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการบริหารความเสียงและระบบการควบคุมภายในที

เหมาะสม มกีารตรวจสอบภายในทีเป็นอิสระ โดยปฏิบติั งานได้สอดคล้องกบัวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมทงัได้

ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ และนโยบายทีสําคญั ไม่พบข้อบกพร่องทีมีสาระสําคญัในการปฏิบัติหน้าท ี 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นและให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารและผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างเป็น

อิสระ โดยมุง่เน้นประโยชน์ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเป็นสําคญั 

 

 

 
พลตํารวจตรี 

 

 (วิวฒัน์    ชยัสงัฆะ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

.รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้นําหลักการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในซึง

ประยุกต์มาจากเกณฑ์ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) 

ทีสอดคล้อง COSO 2013 – Internal Control และ COSO 2017 – Enterprise Risk Management Integrating 

with Strategy and Performance ซงึสอดคล้องไปกับกระบวนการจดัทํายุทธศาสตร์ และการควบคมุภายในไป

พร้อมๆ กัน  โดยมีโครงสร้างการบริหารความเสียงและระบบการควบคุมภายใน แบ่งออกเป็นระดบัองค์กรและ

ระดบัสายงาน มีช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผลทังการบริหารจดัการความเสียงและการควบคุม

ภายในอย่างเป็นระบบ เพือให้มนัใจว่า การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมีการบริหารความเสียงและระบบการควบคมุภายใน

ครอบคลุมทวัทังองค์กร พร้อมรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมทีเปลียนแปลงซงึอาจส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานได้อย่างทนักาล เกิดผลลพัธ์เชิงบวกต่อภารกจิของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ทงัปัจจบุันและอนาคต  

ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประเมินความเสียงโดยพิจารณาทังปัจจัยภายในและ

ภายนอกทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานพร้อมจัดเตรียมแผนรองรับเพือสร้างความเชือมันในการบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได้ให้ความเหน็ชอบปัจจยัเสียงทีการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค นํามาบริหารจดัการจํานวน  ปัจจยัเสียง ดงันี 

1. การบริหารหนว่ยสญูเสยีในภาพรวมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

2.  การลงทนุและพฒันาธุรกิจเกียวเนือง (Business Model) ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

3. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) ไมเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย 

4. ความล่าช้าในการพฒันาของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โครงการนํา

ร่อง) 

5. ขาดการบริหารจัดการข้อมูลทีเหมาะสมเพียงพอและเป็นระบบ ต่อการนําไปใช้ประโยชน์ 

เพือเพิมมลูคา่ทางธุรกิจขององค์กร (Data Analytic) 

6. ขาดการบูรณาการในการนําการจัดการความรู้และนวตักรรม เพือพฒันาผลิตภัณฑ์ บริการ 

และกระบวนการ เพือเพิมโอกาสและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 

7. ทักษะของบุคลากรยังไม่สามารถพัฒนาเพือสร้างมูลค่าเพิมให้กับองค์กรตามทิศทางใน 

อนาคต 

8. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคไมส่ามารถให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างตอ่เนือง 

9. การเปลียนถ่ายข้อมูลและนําเข้าใช้งานระบบศูนย์สงัการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ทีจะ

กระทบตอ่การควบคมุสงัการจ่ายไฟ 

  



 

 
 

คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือกําหนดมาตรการตา่ง ๆ 

ในการบริหารจัดการความเสียงและระบบการควบคุมภายในให้ได้ตามเป้าหมาย และรวมถึงมีการติดตาม

ประเมนิผลการดําเนินงาน รวมทงัแนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนยัสําคญัอย่าง

ต่อเนืองทุกไตรมาส  

คณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มคีวามมุ่งมนัทีจะ

ปฏิบติัหน้าทีในการกํากบัดแูล บริหารจดัการความเสียงทีสําคญัและระบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เหมาะสม เพือให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลตุามวตัถุประสงค์ และเชือมนัเป็นอย่างยิงว่าการ

มีส่วนร่วมของพนกังานทกุคนในการดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสียงและตามระบบการควบคมุภายใน

ทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัวางไว้จะเพิมโอกาสแห่งความสําเร็จ สามารถลดระดบัความรุนแรง ความไมแ่น่นอนที

อาจจะเกิดขึนตอ่การดําเนินงานโดยรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  

 

 

 

(นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร) 

ประธานกรรมการบริหารความเสียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

.รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและรับผิดชอบต่อสงัคม 

  คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการทีดีและ

ความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยยึดมนัการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลทีมีมาตรฐาน และจริยธรรมในการดําเนิน

กิจการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม เพือสร้างความยังยืนให้กับองค์กร  

จึ งไ ด้มอบหมา ยให้ คณะก รรมการกํ า กับ ดูแลกิจ การทีดี และความรับผิดชอบ ต่อสังคมของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ซงึประกอบด้วยคณะกรรมการ จํานวน  ท่าน (กรรมการอิสระ  ท่าน) ทีมีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ทีเกียวข้อง ประกอบด้วย 

  . นายยอดพจน์   วงศ์รักมติร  

  . พลเอก ภาณวุชัร  นาควงษม์  

  . ศาสตราจารย์ วีรกร  อ่องสกลุ  

                      . นายปฏิคม   วงษ์สวุรรณ            

  โดยมีหน้าทีในการวางกรอบ เสนอแนวทางปฏิบัติ ให้คําแนะนํา กํากบัดแูล ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยคํานึงถึงการดําเนินงานอย่างยงัยืนตาม

แนวปฏิบัติสากล เพือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเกิดความเชือมนัและยอมรับ สร้างชุมชนสังคมทีอยู่ร่วมกัน

อย่างมคีวามสขุ  

   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัหน้าทตีามกฎบตัรของคณะกรรมการฯ และเข้าร่วมการประชุมอย่างสมําเสมอทกุไตรมาสเพือ

กํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั ซงึสรุปสาระสําคญัได้ดงันี  

การดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) 

สิง สําคัญทีคณะก รรมการ  ผู้ บ ริหาร  และ พนักงา นการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคยึดถือป ฏิ บั ติ 

มาโดยตลอดคือการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงเป็นปัจจัยพืนฐานสําคัญ 

ในทกุกระบวนงานทีจะทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างยงัยืนในอนาคต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัยึดถือ

ปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทางปฏิบติัสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต และคูมื่อด้านการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

(CG Code for PEA) โดยมุ่งเน้นในเรืองจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ซงึประกอบด้วยค่านิยมหลกัของ

จริยธรรมในการดําเนินกิจการ ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพหลกั โดยได้มีการทบทวนเนือหาสาระสําคญั

ของหลกัการดงักล่าวให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและสภาวการณ์ทีเปลียนแปลงไปอย่างสมาํเสมอ รวมทงัได้สานต่อ

การบรูณาการและพฒันาระบบฐานข้อมลูด้านการกํากบัดแูลกิจการทีดี และการดําเนินงานด้านความโปร่งใสขององค์กร

ให้มมีาตรฐานเทียบเท่าระดบัสากล เพือพฒันางานบริการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซือสตัย์สจุริต ปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชนั มีมาตรฐานทางจริยธรรม และสอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร "ทนัโลก บริการดี มคีณุธรรม" 

 



 

 
 

การดําเนินงานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR)  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้ความสําคญัและส่งเสริมให้การ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค มนีโยบาย แผนการดําเนินงาน และแนวปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดล้อม และการ

พัฒนาอย่างยังยืนทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ตามกรอบมาตรฐานสากลทีเกียวข้อง อาทิ มาตรฐาน 

ISO26000 เป้าหมายการพฒันาทียงัยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ดชันีความยงัยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็น

ต้น เพือให้เกิดการบริหารจดัการทรัพยากรทีเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และ

สิงแวดล้อมเป็นสําคญั ดงันนั จึงได้มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการขององค์กรให้เป็นรูปแบบ CSR in Process มากยิงขนึ 

ตลอดจนยกระดบักิจกรรม CSR สู่การสร้างคณุค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) โดยนําความสามารถของ

องค์กรไปตอ่ยอดกบัธุรกิจในสงัคม เช่น การนําโครงการ  ตําบล  ช่างไฟฟ้า ไปผนวกกบั Application PEA Care & 

Service เพือสร้างอาชีพให้กบัช่างไฟฟ้าในโครงการ ซงึโครงการดงักลา่วเป็นตวัอย่างโครงการทีมุง่เน้นการสร้างการมี

ส่วนร่วมและพฒันาชุมชนไปพร้อมกนั สิงเหล่านีจะเป็นกลไกสําคญัทีช่วยส่งเสริมผลกัดนัให้การดําเนินงานของการ

ไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเติบโตและก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยงัยืน รวมทงัสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน

ได้เสียอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทังมิติด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นอกจากนี ยังได้ให้

ความสําคญัในการจดัทํารายงานความยังยืน เพือเปิดเผยข้อมลูด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน

การรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard  

การดําเนินงานดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance) 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม กํากับดูแลและให้ความสําคัญ 

ในการดําเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ทีเกียวข้องอย่างเป็นระบบ เพือลดความความเสียงด้านการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพือให้เกิดความ

มนัใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานทีสําคญัขององค์กรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิงในยคุทีมกีารเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีทีรวดเร็ว ซงึทีผ่านมามีการดําเนินงานทีสําคญั ได้แก่ การ

ทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเ บียบ การ เป็นทีป รึกษาให้กับคณะกรรมการ  ผู้ บ ริหาร และพนักงาน 

ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามกฎ ระเบียบข้อบังคบัอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิเช่น การดําเนินการจดัซือให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.  การแก้ไขข้อบงัคบัการไฟฟ้า

สว่นภูมภิาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การกํากบัและเชือมโยงบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการปรับปรุงข้อบังคบั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนกังาน พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.   เป็นต้น ซงึ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสียง (Risk Culture) 

โดยเฉพาะอย่างยิงด้วยการสนับสนุนและติดตามงานด้านการกํากับดูแลการปฏิบัติงานหรือ Compliance ในทุก

กระบวนงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทงัปัจจุบนัได้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานด้าน Compliance 

ไว้อย่างชดัเจนตามโครงสร้างใหม่ขององค์กร  



 

 
 

ดงันนั จึงมนัใจได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรทีขบัเคลือนธุรกิจควบคูก่บัหลกัธรรมาภิบาล   การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม เพือส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาบน

รากฐานทีมนัคงและสานต่อความยงัยืนให้กบัสงัคมตลอดไป 

 

 
(นายยอดพจน์   วงศ์รักมติร) 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

.รายงานของผู้สอบบัญชแีละงบการเงนิ (รอข้อมูล) 

.หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (รอข้อมูล) 

 

  



 

 
 

34. สรปุขอมูลในรอบ 10 ป 

รายการ 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

(ล้านบาท) 

 518,128 497,474 461,618 454,594 463,708 463,061 431,350 385,837 323,526 

รายได้อนื  (ล้านบาท)  1,691 1,841 2,130 2,143 2,099 1,951 2,720 2,326 1,223 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ล้านบาท)  503,185 475,650 432,889 427,584 441,139 441,152 409,464 369,953 308,524 

ค่าใช้จ่ายอนื  (ล้านบาท)  3,317 3,049 3,406 3,265 3,595 3,463 3,530 3,234 3,763 

กําไรสทุธิ  (ล้านบาท)  13,317 20,616 27,453 25,888 21,073 20,397 21,076 14,976 12,462 

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ (ล้านบาท)  23,206 34,356 29,517 37,457 37,230 27,154 26,240 25,395 21,607 

เงนิกู้   (ล้านบาท)  75,651 71,580 68,613 72,840 76,371 74,314 71,989 66,975 71,371 

สินทรัพย์สทุธิ  (ล้านบาท)  424,414 414,880 398,305 378,149 366,977 348,426 327,575 306,165 303,817 

จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 20,734,717 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 

หน่วยจําหน่าย รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย) 134,868 138,178  134,674  132,401  129,674  123,212  118,632  114,609  111,726  102,947  

หน่วยจําหน่ายโดยเฉลีย (หน่วย/ราย) 6,504 6,843  6,812  6,839  6,863  6,699  6,631  6,601  6,651  6,358  



 

 
 

รายการ 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ค่าไฟฟ้าโดยเฉลยี (บาท/หน่วย) 3.5699 3.6150  3.5664  3.4689  3.4848  3.7481  3.8825  3.7341  3.4602  3.1358  

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวตัต์) 20,001 20,952 19,475 19,721 20,439 18,597 17,724 17,294 16,682 15,996 

พลงังานไฟฟ้า  (ล้านหน่วย) 142,676 146,017 142,296  139,548  137,078  130,390  125,484  120,796  118,738  108,355   

- รับซอื  (ล้านหน่วย) 142,586 145,932 142,191  139,443  136,974  130,299  125,380  120,696  118,644  108,243   

- ผลิตเอง    (ล้านหน่วย) 90 855  105  104  91  104  100  94  112  103  

ระบบสายส่ง   (วงจร-ก.ม.) 13,527 13,097 12,765 12,258 11,776 11,564 11,414 10,992 10,341 9,697 

ระบบจําหน่ายแรงสงู  (วงจร-ก.ม.) 323,898 318,349 313,424 308,988 304,450 299,865 296,809 299,069 298,984 296,215 

ระบบจําหน่ายแรงตํา  (วงจร-ก.ม.) 493,105 480,477 472,464 462,786 453,836 460,721 442,348 444,741 457,118 456,667 

จํานวนสํานกังาน การไฟฟ้า (แห่ง) 959 959 946 946 946 946 947 928 928 862 

จํานวนพนกังาน (ราย) 28,372 29,085 29,659 29,835 30,114 29,093 28,109 27,792 28,060 27,784 



การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค สำนักงานใหญ�
200 ถนนงามวงศ�วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� 0 2590 5185 โทรสาร 0 2590 5214
1129 PEA Contact Center www.pea.co.th
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