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ประวัติความเปนมา 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ได้รับการก่อตัง้ขึน้เป็นองค์การเอกเทศตามพระราชก ฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เม่ือวนัท่ี  
6 มีนาคม พทุธศกัราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2497 มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการขึน้เป็นผู้ควบคมุการบริหาร อยู่ภายใต้การควบคมุของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และ
รัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจกํากบัโดยทัว่ไป องค์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีทนุประเดิม
ตามกฎหมาย จํานวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดแูล จํานวน 117 แห่ง จากนัน้ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
ได้รับการสถาปนาตามพระราชบญัญตัิการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พทุธศกัราช 2503  ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2503 โดย
รับช่วงภารกิจตอ่จาก องค์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มาดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  

 

ภารกิจ (Mission) 

จดัหา ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ  ทัง้ด้านคุณภาพและบริการ  โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม 

วิสัยทัศน (Vision) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชัน้นําท่ีทนัสมยัในระดบัภูมิภาค มุ่งมัน่ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและ
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองอยา่งครบวงจรท่ีมีประสทิธิภาพ เช่ือถือได้ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

คานิยม (Core Value) 

ทนัโลก  บริการดี  มีคณุธรรม 

วัตถุประสงค 

1. ผลติ จดัให้ได้มา จดัสง่ และจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
2. ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้า 

สว่นภมูิภาค 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ  
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การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลระดับประเทศ จํานวน 11 รางวัล 

1. รางวลัรัฐวิสาหกิจดีเดน่ ประจําปี 2562 จดัโดยสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   
1)  รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ประจําปี 2562 โดยได้รับทัง้รางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและ

รางวลัการบริหารจดัการดีเดน่ (2 ปีซ้อน) 
2) รางวลัการดําเนินงานเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมดีเดน่ (3 ปีซ้อน) 
3) รางวลัเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ (3 ปีซ้อน) 
4) รางวลัการพฒันาสูรั่ฐวิสาหกิจดจิิทลั ประจําปี 2562 ประเภทเชิดชเูกียรต ิ
5) รางวลัความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมดีเดน่ ประเภทชมเชย (2 ปีซ้อน) 

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

3. โล่ประกาศเกียรติคณุและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศนูย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) ประจําปี 2562 ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 149 แห่ง จากหน่วยงาน
ภาครัฐทัว่ประเทศ 340 แห่ง 

4. รางวลั Super Brands ประจําปี 2562 จดัโดยซปุเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 

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

6. รางวลัชนะเลิศปฏิทินตัง้โต๊ะ – สมดุบนัทึก และรองชนะเลิศปฏิทินแขวนจากการประกวดปฏิทินดีเดน่ รางวลั
สริุยศศธิร ประจําปี 2562 จํานวน 3 รางวลั 

7. รางวลั G-Green ระดบัประเทศ ประจําปี 2562 จํานวน 47 แห่ง และตอ่อายไุด้ 15 แห่ง จดัโดยกรมส่งเสริม
คณุภาพสิง่แวดล้อม 

8. รางวลัเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพฒันาการบริการ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) 
ประจําปี 2562 จดัโดยสํานกังาน ก.พ.ร.  

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

ผลงาน “ระบบการตรวจสอบความผิดปกตขิองมิเตอร์”   



หน้า | 4  
 

9. รางวลัเกียรติคณุจากการเปิดเผยข้อมลูความยัง่ยืน ประจําปี 2562 (Sustainability Disclosure Award 
2019)   จดัโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบนั
ไทยพฒัน์  

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

11. รางวลัชนะเลิศ ประเภท “Single Fund” โครงการประกวดกองทนุสํารองเลีย้งชีพดีเด่น ครัง้ท่ี 8 ประจําปี 
2562 กลุม่รัฐวิสาหกิจขนาดกองทนุมากกวา่ 20,000 ล้านบาท (3 ปีซ้อน) 

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับรางวัลระดับนานาชาติ จํานวน 5 รางวัล 

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

2. รางวลั  The 47th  International  Exhibition of Inventions  Geneva 2019  การประกวดผลงาสิ่งประดิษฐ์
ระดบันานาชาต ิจํานวน 5 รางวลั จากสิง่ประดษิฐ์ 5 ผลงาน ณ นครเจนิวา สมาพนัธรัฐสวิส 

3. การประกวดและการจดัแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติ “The International Trade Fair-Ideas, Inventions 
and New Products” (IENA 2019) ณ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กฟภ. ได้รับรางวลัจํานวน 7 รางวลั จาก
สิง่ประดษิฐ์ 4 ผลงาน 

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

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

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

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

1)   รางวลัเหรียญทอง (Gold medal) จากผลงานระบบพยากรณ์อากาศสําหรับการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
(PEA Weather Forecast)  

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

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

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

5. รางวัล  Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)  2019  จาก โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า  
ณ ประเทศไตหวนั 
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แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ  

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเป็นการน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการสําคญัของ
กรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เป้าหมายการพฒันา 
ท่ียัง่ยืน (SDGs)  ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy) และนําสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน มาใช้เป็นกรอบแนวคดิในการพฒันายทุธศาสตร์ 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน  

สร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานของประเทศ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลมุผู้ ใช้บริการ และ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัและมีโครงสร้างราคาท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการใช้
พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

แผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชดัเจน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุยทุธศาสตร์ชาต ิ 
โดยกําหนดบทบาทและทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาทระหว่างผู้ กํากับดูแล  
ผู้ กําหนดนโยบายและ  ผู้ให้บริการออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

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

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพ่ือให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้อย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้จะจดัให้มีกลไกในการชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
ท่ีได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่จะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งทางการเงิน
ให้กบัรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : สนบัสนนุการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวตักรรมและนํา
เทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (Digital 
Economy) เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลดต้นทนุการดําเนินงาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม มีกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไกกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและประเมินผลท่ีเพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทํางาน
สมยัใหม่ พฒันาศกัยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม กําหนดระบบแรงจูงใจการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 
คํานงึถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สงัคม และสิง่แวดล้อมเป็นสําคญั  
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พ้ืนที่ความรับผิดชอบและสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

พื้นที่ความรบัผิดชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพืน้ท่ีรับผิดชอบจําหน่ายไฟฟ้า 74 จงัหวดั ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมทุรปราการ (อยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99 ของพืน้ท่ีประเทศไทย หรือ
ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,193,865 ราย 

สํานกังานการไฟฟาสวนภมิูภาคสาํนักงานใหญ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแผนงาน 
ให้คําแนะนํา ตลอดจนจดัหาวสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภมูิภาค แบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 
ผู้ว่าการ รองผู้ ว่าการ ผู้ช่วยผู้ ว่าการ สํานกัผู้ ว่าการ สํานกัตรวจสอบภายใน สํานกักฎหมาย กลุ่มยทุธศาสตร์  
และพฒันา กลุม่เครือขา่ยและบริการ และกลุม่สนบัสนนุ ซึง่ยงัแบง่ออกเป็นฝ่ายและกอง 
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สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร 

•  การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
เลขท่ี 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ภาคเหนือ 

•  การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม 
เลขท่ี 208 ถ.เชียงใหม-่ลําพนู ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ลําพนู ลําปาง 
เชียงราย และพะเยา  

•  การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณโุลก 
เลขท่ี 350/9 หมู ่7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ พิษณโุลก พิจิตร ตาก กําแพงเพชร สโุขทยั 
แพร่ นา่น และอตุรดติถ์   

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

•  การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธาน ี
เลขท่ี 195 หมู ่7 ถ.เล่ียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อบุลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสนิธุ์ 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ มกุดาหาร และอํานาจเจริญ 

•  การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา 
เลขท่ี 3 หมู ่2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม ่อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา ชยัภมูิ บรีุรัมย์ และสริุนทร์  
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ภาคกลาง 

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

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

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

ภาคใต 

•  การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จ.เพชรบุร ี
เลขท่ี 86 หมู ่5  ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าสําราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 76000 
ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบรีุ 
สมทุรสงคราม ชมุพร และระนอง 

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

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

ประเภท 
ป 2562 ป 2561 ป 2560 

จุดรวมงาน กฟฟ.สาขา กฟฟ.สาขายอย รวม จุดรวมงาน กฟฟ.สาขา กฟฟ.สาขายอย รวม จุดรวมงาน กฟฟ.สาขา กฟฟ.สาขายอย รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาคใต 44 62 93 199 41 62 94 197 41 62 94 197 

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

*หมายเหตุ จํานวนสํานกังานไมร่วมสํานกังานใหญ่ และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 12 เขต, * กฟฟ. หมายถงึ การไฟฟ้า 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทในเครือ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 ให้จดัตัง้บริษัทพีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์เนชัน่แนลจํากัด           
(PEA ENCOM) เพ่ือดําเนินธุรกิจลงทุนด้านพลงังานไฟฟ้าและการจดัฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

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

วิสัยทัศน (Vision) 

“องค์กรท่ีมีการบริหารจดัการด้านพลงังาน และนวตักรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัภมูิภาค” 

ภารกจิ (Mission) 

1. ลงทนุและพฒันาธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและการอนรัุกษ์พลงังานในประเทศแบบครบวงจร 
2. เป็นกลไกของภาครัฐในการสง่เสริมลงทนุและเป็นแหล่งข้อมลูอ้างอิง (Market Reference) 

ด้านพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังานของรัฐ 
3. ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในภมูิภาค 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา PEA ENCOM ได้จดัทําแผนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคา 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) มีเป้าหมายการลงทนุ 200 เมกะวตัต์กรอบวงเงินลงทนุรวม 8,000 
ล้านบาท ประกอบด้วยสว่นทนุของบริษัทฯ 2,000 ล้านบาทและเงินกู้  6,000ล้านบาท สําหรับการดําเนินงานในปี 2562 
ได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟแล้ว  ประมาณ  13 เมกะวัตต์อยู่ ระหว่างลงนามในสัญญาประมาณ  
14 เมกะวตัต์อยูร่ะหวา่งนําเสนอโครงการอีกประมาณ 50 เมกะวตัต์ 

สําหรบัการรวมลงทนุดานพลังงานทดแทนในประเทศ อาท ิเชน 

 ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ร่วมลงทนุกบับริษัทโซล่า เพาเวอร์ จํากดั ทัง้หมด 4 แห่ง 
ได้แก่ สริุนทร์ 1, สริุนทร์ 2, เลย 2, ขอนแก่น 10 กําลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ / แห่ง ปัจจบุนัได้
ดําเนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 

 โครงการบาเจาะไบโอก๊าซ ร่วมลงทนุกบับริษัทพลงังานไทยเสริมสขุจํากดั  ในพืน้ท่ีตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  กําลังการผลิตติดตัง้ประมาณ 2เมกะวัตต์โดยนํานํา้เสียและ
อินทรียวตัถุเหลือทิง้จากกระบวนการสกัดนํา้มนัปาล์มมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิง
พาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562 
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 โครงการร่วมลงทนุใน บริษัท  เอ็นคอม เวสท ท ูเอนเนอร์จี (พระนครศรีอยธุยา) จํากดั เพ่ือ
ดําเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าจากการกําจดัขยะ  

 โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สําหรับพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในสว่นของแผนงานผลิต
ไฟฟ้าชมุชนจากชีวมวล โดยเข้าระบบจําหน่ายของ กฟภ. รวม 12 เมกะวตัต์ 

การลงทุนในตางประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือร่วมลงทุน
โครงการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์, การจดัหาและจําหน่ายไฟฟ้าในเซป ูเมียนมา เป็นต้น 

ผลการดําเนินงานธุรกิจ Retail & Innovation  ซึง่ PEA ENCOM มุ่งเน้นพฒันาหรือร่วมลงทนุในการ
ทําธุรกิจใหม ่ตามสภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ด้าน Digital & Innovation เช่น 

 โครงการร่วมลงทนุกบับริษัท สยาม อิเลคเทรลจํากดั  สําหรับดําเนินธุรกิจพฒันาระบบไฟฟ้าให้
มีความเสถียรภาพครบวงจร สนบัสนนุการขนสง่ระบบรางให้เกิดความตอ่เน่ือง  

 โครงการร่วมลงทุนใน บริษัทไทยดิจิทลัเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเม้นท์ จํากดั สําหรับดําเนินธุรกิจ
ด้าน Digital Energy Platform ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน และธุรกิจจดัการพลงังานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า PEA ENCOM เป็นผู้แทนจําหน่าย รถตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า ของบริษัท  
พีค เพาเวอร์ มอเตอร์ จํากดัและเป็นผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าFOMM ของบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม เอเชีย 
จํากดั รวมทัง้เป็นผู้แทนจําหน่ายจกัรยานยนต์ไฟฟ้า TATUNG 

PEA ENCOM ใหบริการงานที่ปรึกษาดานวิศวกรรมและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา ใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์ประหยดัพลงังานในระบบต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ 
และบ้านอยู่อาศยั สําหรับในปีท่ีผ่านมาได้มีการให้บริการในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าในระบบแสงสว่างให้กบัอาคารชดุวิลล่า อโศก, โครงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างภายใน
โรงพยาบาลสขุมุวิท, โครงการปรับปรุงระบบสอ่งสว่างให้กบัพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลกมหาราช จงัหวดับรีุรัมย์ เป็นต้น 

การใหบริการฝกอบรมดานวิศวกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ด้านระบบไฟฟ้า
และพลงังานแก่หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิโดยทีมวิศวกรผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆ มีหลกัสตูรท่ีหลากหลาย เช่น  หลกัสตูร “การทํางานเก่ียวกับสายส่ือสารของ
หน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” หลักสูตร “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” 
หลกัสตูร "มาตรฐานการตดิตัง้และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า" เป็นต้น    

ในปีท่ีผ่านมาได้ให้บริการลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐและเอกชน เช่น ฝึกอบรม 
"TRAINING COURSE ON MANAGEMENT CAPACITY BUILDING IN THAILAND 2019" ให้กบั EVN CPC 
DA NANG Power Corporation, ฝึกอบรมหลกัสตูร "มาตรฐานการติดตัง้และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า" ให้กบั 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 
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รายการที่เกีย่วโยงกัน (Connected Transactions) 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ทําสญัญาจ้าง PEA ENCOM ตามสญัญาจ้างเลขท่ี C.CST.025/2562  เม่ือ
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562เพ่ือจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า โดยจดัหาผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
ทกัษะเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทัง้ทําให้งานบริการด้านระบบไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสทิธิภาพ เกิดความปลอดภยัในการทํางาน และมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร  

ทัง้นี ้การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ความสมเหตุสมผลของการเขาทาํรายการท่ีเกีย่วโยงกัน 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจ้างPEA ENCOM ให้จดัหาผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะ
เก่ียวกับวิธีปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทัง้ทําให้งานบริการด้านระบบไฟฟ้าเป็นไป
ตามมาตรฐานและเกิดประสทิธิภาพ เกิดความปลอดภยัในการทํางาน และมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 

นโยบายเกีย่วกับรายการระหวางกันในอนาคต 

สําหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคกบับริษัทในเครือจะดําเนินธุรกิจร่วมกนั
ตามปกต ิไมมี่รายการใดเป็นพิเศษและไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งกนั โดยนโยบายท่ียงัคงต้องดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการ
จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อยา่งเคร่งครัด  
  



หน้า | 14  
 

สรุปขอมูลทางการเงิน     

ขอมูลทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ป 2562 ป 2561 ป 2560 

รายได้รวม 519,819 499,316 482,963
คา่ใช้จ่ายรวม 506,502 478,700 456,294
กําไรสทุธิ 13,317 20,616 26,669
สนิทรัพย์รวม 424,414 414,880 397,835
หนีส้นิรวม 253,461 244,264 234,484
สว่นของทนุ 170,953 170,616 163,351

อัตราสวนทางการเงิน 

รายการ ป 2562 ป 2561 ป 2560 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 1.40 1.40 1.67
อตัราสว่นสนิทรัพย์คลอ่งตวั (เท่า) 1.36 1.37 1.64
อตัราสว่นหนีเ้งินกู้ตอ่สว่นทนุ (เท่า) 0.45 0.43 0.48
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม  (ร้อยละ) 3.17 5.07 6.88
อตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี ้ (เท่า) 2.69 2.64 3.93
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอองคกร 

ในการกําหนดยทุธศาสตร์ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีอาจสง่ผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคต่างๆ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นําการบริหารความเสี่ยงมาช่วยสนับสนุนในการ
บริหารงาน เพ่ือลดระดบัความรุนแรงให้น้อยลง  

Strategic Objective / Goal 
 

 
01 

ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงค 
1. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและชมุชนมี

ความเช่ือมัน่และยอมรับในการ
ดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ขององค์กร 

2. ยกระดบัการดําเนินงานตาม
แนวทาง SDGs และแนวปฏิบติัท่ีดี
ตามกรอบ DJSI 

3. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานขององค์กร 

 

 
02 

มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนาย
กระแสไฟฟาโดยบูรณาการ 

ทุกระบบงานดวย Digitalization 

เปาประสงค 
1. เพิ่มความมัน่คงในระบบจําหน่าย 

 ลดการสญูเสีย และดําเนินการตาม
แผนพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart 
Grid) 

2. โครงสร้างองค์กรท่ีมีความเหมาะสมและ
คลอ่งตวัในการดําเนินงาน หรือเสริมสร้าง
กระบวนการดําเนินการทางธุรกิจให้
แข็งแกร่ง 

3. เพิ่มประสทิธิภาพและความสามารถในการ
สร้างรายได้ของสนิทรัพย์ 

4. สร้างความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว 

 
03 

มุงเนนการตอบสนองความ
ตองการของทกุกลุมลูกคา 

 

เปาประสงค 
1. ยกระดบัความพงึพอใจและ

ความผกูพนัของทกุกลุม่ลกูค้า 

2. รักษาฐานลกูค้า High Value 

 

 
04 

การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร 

โดยสราง Advantaged Portfolio 

เปาประสงค 
1.  บทบาทการดําเนินงาน การกํากบัดแูล และแผนการดําเนินงาน

ของ กฟภ.และบริษัทในเครือสําหรับธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
2. การขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมิูภาค 

3. นโยบายในการลงทนุ และ Portfolio Mix ท่ีเหมาะสมในแตล่ะ
สถานการณ์ท่ีสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย 

 
05 

ขับเคล่ือนองคกร ใหทันสมัย 

ดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจทิัล และนวัตกรรม 

เปาประสงค 
1. การยกระดบัการบริหารและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร

ให้ตอบสนองตอ่ทิศทางองค์กร 

2. พฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีมาตรฐานและมีความมัน่คง
ปลอดภยัรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

3. ยกระดบับทบาทของนวตักรรมสูก่ารพฒันากระบวนการ
ทํางานและการขยายผลเชิงพาณิชย์ 
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Strategic Objective 

 
S01 

 
S02 

 
S03

 
S04

 
S05 

Strategic Objective 

ดําเนินธรุกิจตาม
หลกัธรรมาภิบาล
เพ่ือการเติบโตอย่าง

ยัง่ยืน 

มุ่งสูอ่งค์กรท่ีเป็นเลิศใน
ด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยบรูณาการ 
ทกุระบบงานด้วย 

Digitalization 

มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของทกุ

กลุม่ลกูค้า 

การเพ่ิมมลูคา่ทางธรุกิจ
ขององค์กร 

โดยสร้าง Advantaged 
Portfolio 

ขบัเคลื่อนองค์กร  
ให้ทนัสมยัด้วยทนุมนษุย์ เทคโนโลยี

ดิจิทลั และนวตักรรม 

ประเด็นความเส่ียงระดับองคกร (Risk Factors)  

- RF6 การบริหารหน่วย
สญูเสียในภาพรวม 

RF10 การบริหารสนิทรัพย์
ให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ (Asset 

Management Roadmap) 

RF11 การยกระดบัการ
ให้บริการและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ได้อย่างตอ่เน่ือง 

 RF2 ความสําเร็จของ
การลงทนุและ
พฒันาธรุกิจ
เก่ียวเน่ือง 
(Business 

Model) 

RF7 การพฒันา
ศกัยภาพ
บคุลากรเพ่ือ
รองรับการ
ดําเนินงาน
ธรุกิจหลกัและ
ธรุกิจเก่ียวเน่ือง 

 

RF1 ความลา่ช้าโครงการ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สําเร็จรูปสําหรับธรุกิจหลกั
ระยะท่ี 2 (CBS2 Project 

Management Office: PMO CBS2) 

RF3 การบริหารจดัการงานด้าน
จดัซือ้ระบบการจดัการ
โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารแบบรวมศนูย์ของ กฟภ. 
(IT Infrastructure Design and 

Consolidation for PEA: ITiDC) ไม่
สามารถดําเนินการได้ตาม
กําหนดเวลา 

RF4 Cyber Security 

RF5 การบรูณาการการทํางาน
ร่วมกนั เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการเป็น Digital 

Utility 

RF8 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ
ในการดําเนินงาน 

RF9 ขาดการนํานวตักรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลัมาสนบัสนนุ
เพ่ือเพ่ิม Productivity ในการ
ทํางาน/เพ่ิมโอกาสในการ
ดําเนินธรุกิจ 
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การไฟฟาสวนภูมิภาค มีการดําเนินงานในป 2562 ดังนี ้

SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟาโดยบูรณาการทุกระบบงานดวย Digitalization 

ประเด็นความเสี่ยงระดับองคกร 

RF6 : การบริหารหนว่ยสญูเสียในภาพรวม 
RF10 : การบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 
RF11 : การยกระดบัการให้บริการและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

การดําเนินงานในป 2562 

ตามวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์องค์กรท่ี 2 (SO2) ท่ีมุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน ซึ่งเป็นภารกิจหลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นคือการให้บริการ
พลงังานไฟฟ้าท่ีมัน่คง ท่ีผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสามารถดําเนินการพฒันาคณุภาพของระบบการจําหน่าย
ไฟให้มีประสทิธิภาพโดยมีแนวโน้มของคา่ SAIFI และ SAIDI ท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกรโดยสราง Advantaged Portfolio 

ประเด็นความเสี่ยงระดับองคกร 

RF2 : ความสําเร็จของการลงทนุและพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Business Model) 
RF7 : การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพ่ือรองรับการดําเนินงานธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

การดําเนินงานในป 2562 

ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ี 4 (SO4) ท่ีให้ความสําคญัในการเพิ่ม
มลูคา่ทางธุรกิจขององค์กรเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัการขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมูิภาค 
ซึง่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองดงักล่าวจะเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาความสามารถในการสร้างรายได้ ในภาพรวมของ
องค์กรในอนาคต รวมถึงบทบาทการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจด้านอนรัุกษ์พลงังานและพลงังาน
ทดแทนทัง้ในประเทศและภมูิภาคอาเซียนผ่านการดําเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
และบริษัทในเครือในอนาคต ซึ่งมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ลงทุนหลกัและร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของการไฟฟ้า
ส่วนภมูิภาค รวมถึงการสนบัสนนุด้านพลงังานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในการพฒันาพลงังาน
ทดแทน พลงังานหมนุเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy 
Saving) 
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SO5 การขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

ประเด็นความเสี่ยงระดับองคกร 

RF1 : ความลา่ช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลกัระยะท่ี 2 (CBS2 Project 
Management Office: PMO CBS2) 

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

RF4 : Cyber Security 
RF5 : การบรูณาการการทํางานร่วมกนั เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการเป็น Digital Utility 
RF8 : การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนินงาน 
RF9 : ขาดการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีดจิิทลัมาสนบัสนนุเพ่ือเพิม่ Productivity ในการทํางาน/เพิ่ม

โอกาสในการดําเนินธุรกิจ 

การดําเนินงานในป 2562 

ตามวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์องค์กรท่ี 5 (SO5) การขบัเคล่ือนองค์กร ให้ทนัสมยัด้วยทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีดิจิทลั และ นวตักรรม ซึง่ในปี 2562 กฟภ. มุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงปลอดภยั และความเช่ือมัน่ใน
การดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัให้กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีช่วยขบัเคลื่อน
องค์กรสู ่Digital Utility โดยจะครอบคลมุเร่ืองมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและข้อมลูสว่น
บคุคล (Privacy) การรักษาความมัน่คงปลอดภยั (Cyber security) ซึง่จะมุ่งเน้นการสร้าง ความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการส่ือสาร และการทําธุรกรรมต่างๆผ่านทาง
ออนไลน์ รวมถึงการกําหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิสําหรับพนกังานผู้ ให้บริการทัว่ประเทศในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือรองรับ การเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคตรวมถึงการกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด (critical 
infrastructure) เพ่ือให้มีความมัน่คงปลอดภยัเพียงพอตอ่การดําเนินงาน ตลอดจนสง่เสริมให้มีการสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนข้อมูลและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภยัคุกคามทางไซเบอร์ว่าเป็นสิ่งสําคญัท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในองค์กร เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากลทัง้ด้านปฏิบตัิการและด้านบริหารจดัการและบริการ โดยจะมุ่งท่ีการพฒันาและส่งเสริมหลกัธรร
มาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Governance) มาปฏิบตัิใช้อย่างจริงจงั และเพ่ือให้สามารถ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็น Digital Utility การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการส่ือสารและการให้บริการลกูค้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั



หน้า | 19  
 

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการในปัจจุบนั จนนําไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจใหม่ใน
อนาคต โดยสามารถสะท้อนการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัองค์กรได้อย่างชดัเจน ทัง้ในมมุมองของรายได้หรือต้นทุน   
ท่ีจะสามารถลดลงได้อยา่งเป็นรูปธรรม รวมทัง้ความสําเร็จของการบรูณาการในการทํางานร่วมกนั เพ่ือให้สามารถ
บรรลเุป้าหมายในการเป็น Digital Utility (Executive Digital Transformation Metric) โดยเป้าหมายคือ 80/50 
ในปี 2565 (คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคลดลงโดย 80% เกิดจากดิจิทลั (Operational 
Agility from Digital) และการมีรายได้ใหม่เกิดขึน้โดย 50% เกิดจากดิจิทลั (New Revenue From Digital) โดยให้
ความสําคญัในการถ่ายทอดเป้าหมายดงักล่าวจากระดบัองค์กรสู่สายงาน ตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบตัิการดิจิทลั
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2561 – 2566 
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ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโนมในอนาคต 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ปัจจุบนัโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced 
Single Buyer Model (ESB) ซึง่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 โดย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลติไฟฟ้า สง่ไฟฟ้า และเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนและรับซือ้ไฟฟ้าจาก
ตา่งประเทศเพียงรายเดียว (Single Buyer) และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจะจําหน่ายไฟฟ้าผา่นระบบสง่
ไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้า 
นอกจากนี  ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ยัง จําหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่ผู้ ใ ช้ ไฟฟ้า 
รายใหญ่บางรายท่ีได้รับอนุญาตให้จําหน่ายได้ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและประเทศใกล้เคียง ส่วนการไฟฟ้า
นครหลวงจะรับผิดชอบการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  นนทบรีุ และสมทุรปราการ 
ขณะท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เขตการให้บริการของการไฟฟ้า
นครหลวง นอกจากนี ้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายสามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าได้โดยตรง สําหรับการ
จําหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้านัน้ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้า ระบบ
สายสง่ ระบบจําหน่าย หม้อแปลงจําหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงต่ําและเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ซึง่กําหนด
อตัราค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกนัเป็นอตัราเดียวกนัทัว่ประเทศ (Uniform Tariff) และมีความ
แตกตา่งกนัตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) จะเป็นผู้ กํากบัดแูลโครงสร้าง
อตัราคา่ไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม 
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แนวโนมในอนาคต 

จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อ 
การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันัน้การจดัทําแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ได้กําหนดกรอบแนวทางและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563 - 2567 
ประกอบด้วย 5 วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Objective) ภายใต้การผลกัดนัจาก 12 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective : SO) 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงค 

1. ดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล
เพ่ือการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 
 

1. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเช่ือมั่นและยอมรับในการ
ดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร 

2. ยกระดบัการดําเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบตัิท่ีดี  
ตามกรอบ DJSI 

3. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานขององค์กร 

2. มุง่สูอ่งค์กรท่ีเป็นเลศิในด้าน
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าโดย 
บรูณาการทกุระบบงานด้วย 
Digitalization 
 

1. เพิ่มความมัน่คงในระบบจําหน่าย  ลดการสญูเสีย  และดําเนินการ
ตามแผนพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) 

2. โครงสร้างองค์กรท่ีมีความเหมาะสมและคล่องตวัในการดําเนินงาน 
หรือเสริมสร้างกระบวนการดําเนินการทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง 

3. เพิ่มประสทิธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสนิทรัพย์ 
4. สร้างความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว

3. มุง่เน้นการตอบสนองความ 
ต้องการของทกุกลุม่ลกูค้า 

1. ยกระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัของทกุกลุม่ลกูค้า 
2. รักษาฐานลกูค้า High Value

4. การเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจของ 
องค์กรโดยสร้าง Advantaged 
 Portfolio 

 

1. บทบาทการดําเนินงาน การกํากบัดแูล และแผนการดําเนินงานของ 
กฟภ. และบริษัทในเครือสําหรับธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

2. ขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมูิภาค 
3. นโยบายในการลงทุน และ Portfolio Mix ท่ีเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ท่ีสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย
5. ขบัเคลื่อนองค์กรให้ทนัสมยัด้วย

ทนุมนษุย์ เทคโนโลยีดจิิทลั และ
นวตักรรม 

1. การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
ตอบสนองตอ่ทิศทางองค์กร 

2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย 
รองรับการเตบิโตของธุรกิจ 

3. ยกระดบับทบาทของนวตักรรมสู่การพฒันากระบวนการทํางานและ
การขยายผลเชิงพาณิชย์
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ยุทธศาสตร (Strategy) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 : สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของ
สากล OECD และ DJSI โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกําหนดปัจจยัขบัเคลื่อน เพ่ือมุ่งสู่ความยัง่ยืนภายใน
องค์กร รวมทัง้การส่ือสารและการนําปัจจยัขบัเคลื่อนดงักลา่ว มากําหนดเป็นแผนงานสูค่วามยัง่ยืนภายในองค์กร 
มีเป้าหมายท่ีสําคญั คือ การบรรลเุป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ มุ่งเน้นยทุธศาสตร์ด้านพลงังานเพ่ือรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะท่ีองค์กรคงไว้ซึง่ความสามารถ
ในการสร้างกําไร (Economic Wealth) มิติสงัคม (Social) สร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ทํา
ให้ผู้คนท่ีเก่ียวข้องมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีความสขุ ( Social Well-Being) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment)ใส่
ใจและรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness) รวมถึง ยงัมุง่เน้นในการดําเนินงาน
ภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในทุกการไฟฟ้า ตามแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดบัผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) นอกจากนี ้ยงัมุ่งเน้นในการ
พฒันา  กฟภ. เข้าสู่องค์กรท่ีมีการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยนําแนวทางท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบตัิ
ในการดําเนินงาน ทัง้มาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยให้
ความสําคญัในการสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย เพ่ือเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร  
เพ่ือยกระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัของทุกกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้การสนบัสนุนการใช้พลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพและการอนรัุกษ์พลงังาน ซึง่เป็นการดําเนินงานโดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการท่ี
กําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Efficiency Resource Standard (EERS)) 

ยุทธศาสตรที่ 3 : มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค โดยให้
ความสําคญักบัการเพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง ซึง่จะพฒันาระบบไฟฟ้า
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมัน่คง เช่ือถือได้ สามารถรองรับความ
ต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ลดปัญหาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย รวมถึง
ปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพืน้ท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ท่ีสําคญั และ
รองรับการขยายตวัของพืน้ท่ีเศรษฐกิจ พืน้ท่ียทุธศาสตร์ของประเทศ ให้มีโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้าท่ีทัว่ถึง 
เพียงพอ คณุภาพเช่ือถือได้และมีมาตรฐานด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าท่ีได้รับการยอมรับในระดบัภมูิภาค รวมทัง้
การพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) ซึง่เป็นโครงข่ายไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
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มาบริหารจดัการ ควบคมุการผลิต การส่ง และการจ่ายพลงังานไฟฟ้า ซึง่สามารถรองรับการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า
จากแหลง่พลงังานทางเลือกท่ีสะอาดและกระจายอยูท่ัว่ไป (Distributed Energy Resource: DER) 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และสรางความม่ันคงทางการเงิน โดยเป็น
องค์กรท่ีมีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset 
Management เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทนุในการ
ดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพิ่มอตัราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร 

ยุทธศาสตรที่ 5 : ปรับโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว สอดคลองกับความตองการของ
ธุรกิจ โดยใชประโยชนจากพันธมิตร มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร โดยให้ความสําคญักบัการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององค์กรด้วย
เทคโนโลยีดจิิทลั (Streamline Process) เพ่ือให้การดําเนินงานมีความคลอ่งตวั รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองตอ่ความ
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้าได้อย่างดีขึน้ โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร พร้อมทัง้วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อกําหนด ตวัชีว้ดัในแตล่ะกระบวนการขององค์กร (Business Structure 
Analysis) เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบงาน/กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมาย ขององค์กร 

ยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา โดยให้ความสําคญักบัการศึกษา
ปัจจัยและระดบัความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่มลูกค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการ
วิเคราะห์สารสนเทศจากการสํารวจเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัลกูค้าและตลาด และนํามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร โดยสารสนเทศดงักล่าวจะถกูนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภณัฑ์
และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทํางาน การพฒันาโอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่ลกูค้าท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 7 :  การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value การนําข้อมลูเสียงจาก
ลกูค้ามาปรับปรุง เพ่ือยกระดบัการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งยัง่ยืน
โดยกําหนดกลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และเสียงของลูกค้าผ่าน
ช่องทางตา่งๆ เพ่ือใช้ในการกําหนดกลยทุธ์ในการวางแผนพฒันาระบบไฟฟ้ารายกลุม่ลกูค้า ได้แก่ กลุม่รายย่อย (บ้าน
อยู่อาศยัและพาณิชย์รายย่อย) กลุ่มรายใหญ่ (อตุสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่) กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจและ
อ่ืนๆ รวมทัง้พฒันาระบบการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั เพ่ือสนบัสนนุการบริการลกูค้าแต่
ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และสร้างความพึงพอใจของลกูค้าตามเป้าหมายของ กฟภ. นอกจากนี ้จะมี
การปรับปรุงกระบวนการในการดแูลกลุม่ลกูค้า Key Account การกําหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน การทบทวนและ
ส่ือสารคู่มือให้แก่พนกังานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และมีการศึกษาและพฒันา 
PEA Customer Journey เพ่ือจําแนกประสบการณ์ของลกูค้าในแตล่ะ Touchpoint ทําให้สามารถเข้าใจเส้นทาง
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การซือ้สนิค้าหรือบริการของลกูค้าตัง้แตต้่นจนจบ ซึง่หากนําข้อมลูท่ีได้มาในแตล่ะเส้นทางมาปรับใช้ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กบัธุรกิจ และเรียนรู้วิธีการรักษากลุล่กูค้าเป้าหมายให้กลบัมาซือ้สนิค้าหรือบริการซํา้ 

ยุทธศาสตรที่ 8 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเน่ือง มุ่งเน้นในการสง่เสริมการลงทนุ/
ร่วมลงทุนและพฒันาธุรกิจ เพ่ือปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เน่ืองจากปัจจุบนั เทคโนโลยีและ
โครงสร้างอตุสาหกรรมระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยในอนาคตผู้ ใช้ไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และ
หากมีเหลือเกินความต้องการ ก็สามารถขายไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนอ่ืน โดยอาจไม่จําเป็นต้องผ่านระบบของ กฟภ. 
ดงันัน้  กฟภ. จึงมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ี กฟภ. มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั (Competitive Strength) และเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจ และมีอตัราการเติบโตสงู 
(Industry Attractiveness) นอกจากนี ้กฟภ. จะให้ความสําคญัในการกําหนดนโยบายในการลงทุน และการ
ออกแบบ Potential Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของการลงทนุในธุรกิจตา่งๆ ทัง้ผ่านกลไกการ
ดําเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือสร้างมลูค่าสงูสดุให้กบัองค์กร (Creating Shareholder Value) 
รวมทัง้เกิดการพฒันาธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน โดยสามารถตอบสนองต่อโครงสร้างระบบไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 
(Maximizing Sustainable Development)   นอกจากนีมี้การกําหนดบทบาทหน้าท่ี และทิศทางของบริษัทในเครือ 
(บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด) ท่ีชัดเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้การกําหนด
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operating management) และยกระดบัผลประกอบการขององค์กร ทัง้ รายได้ 
กําไรการดําเนินงาน กระแสเงินสด และมุ่งเน้นทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือเอือ้ต่อการ
ดําเนินงานในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
นโยบาย และมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และ
การปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ทัง้นี ้ในอนาคตหาก กฟภ. มีการจดัตัง้บริษัทในเครือ/การร่วมลงทนุ 
กลยุทธ์ดงักล่าว จะรองรับในการจดัตัง้ / ร่วมทุนให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ในการกํากบัดแูลระหวา่ง กฟภ. และบริษัทในเครือท่ีดีและเหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 9 : ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย โดยกลยทุธ์มุง่เน้นในการบริหาร
ทนุมนษุย์ในลกัษณะเชิงกลยทุธ์มากขึน้ (Strategic HRM) ซึง่จะพฒันาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย โดยให้ความสําคญัในการพฒันาระบบ Competency เป็นเคร่ืองมือ
สําคญัในการเช่ือมโยงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือท่ีจะวิเคราะห์คณุลกัษณะท่ีจําเป็นสําหรับพนกังานในแต่ละตําแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้
พร้อมรองรับธุรกิจหลกัขององค์กร รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต นอกจากนีมี้การพฒันา / ทบทวนระบบ 
Competency โดยครอบคลมุ Competency 3 กลุม่ ได้แก่ Core Competency, Management Competency 
และ Functional Competency ให้มีความสอดคล้องกบัความสามารถพิเศษท่ีจําเป็นในอนาคตขององค์กร รวมถึง
การนําระบบ Competency ดงักลา่วมาใช้สําหรับการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน (Recruitment and Selection) 
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การฝึกอบรมพนกังาน (Training and Development) และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
(Performance Appraisal) เพ่ือรองรับกบัทิศทาง / ตําแหน่งขององค์กร ในการ “พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital 
Utility” โดยเพิ่มขีดความสามารถ และศกัยภาพของบคุลากรในการรองรับการดําเนินงานของธุรกิจหลกัและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต นอกจากนีย้งัรวมถึงการพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรับตอ่การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
และการเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ยุทธศาสตรที่ 10 : สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) ซึง่มีการปรับปรุงใน 
3 ประเดน็ท่ีสําคญัดงันี ้

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

- Digital Operational Excellence การพฒันาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทนัสมยั ด้วย Smart Grid 
และให้ความสําคัญกับการส่ือสารและเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า 

- Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์และการให้บริการใน
ปัจจุบนั และนําไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงอาจนําไปสู่รูปแบบของธุรกิจ
ใหมใ่นอนาคต (New platform and business models) 

ยุทธศาสตรที่ 11 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Sustainable and Secured Digital Technology) โดยกลยทุธ์มุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงปลอดภยั และความ
เช่ือมัน่ในการดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีช่วย
ขบัเคลื่อนองค์กรสู ่Digital Utility โดยจะครอบคลมุเร่ืองมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและ
ข้อมลูสว่นบคุคล (privacy) การรักษาความมัน่คงปลอดภยั (cyber security) ซึง่จะมุ่งเน้นการสร้างความมัน่คง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการส่ือสาร และการทําธุรกรรมต่างๆทาง
ออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลทัง้ด้านปฏิบัติการและด้าน
บริหารจัดการและบริการ โดยท่ีจะมุ่งท่ีการพฒันาและส่งเสริมหลกัธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Governance) มาปฏิบตัิใช้อย่างจริงจงั เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตดัสินใจและการบริหารจดัการทางด้าน 
Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ขององค์กรอยา่งแท้จริง 

ยุทธศาสตรที่ 12 : การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร (Corporate Innovation System:  
CIS)โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการนวตักรรมองค์กรท่ีเป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างระบบตัง้แต่ การกําหนด
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ทิศทาง/นโยบายด้านการจดัการนวตักรรม บทบาทของผู้ นําและบคุลากร / หน่วยงานด้านนวตักรรม การกําหนด
กลยทุธ์ด้านนวตักรรม กระบวนการนวตักรรมทัง้ประเด็นโครงสร้างและการจดัการกระบวนการนวตักรรมรวมทัง้
การจดัการ / การใช้ประโยชน์จากนวตักรรม การจดัการความรู้เพ่ือสร้างให้เกิดนวตักรรม พฤติกรรมและวฒันธรรม
ขององค์กรและบคุลากร การสง่เสริม / สนบัสนนุทรัพยากร และผลลพัธ์จากการพฒันานวตักรรม โดยกระบวนการ
สร้างนวตักรรม (Innovation Process) จะเป็นรูปแบบทัง้นวตักรรมผลิตภณัฑ์ นวตักรรมบริการ นวตักรรม
กระบวนการขององค์กร นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และสร้างความยัง่ยืนของความสามารถในการทํากําไรให้กบัองค์กรของธุรกิจหลกั นอกจากนีย้งัรวมถึง 
การสร้างนวตักรรมใหม่ ท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ / หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการทําธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง ของ กฟภ. 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

ในรอบปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ได้ถ่ายทอดการวดัผลการดําเนินงานจากแผนยทุธศาสตร์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่ Balanced Scorecard (BSC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า  
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพฒันา และด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดงันี ้

ดานการเงิน 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้  424,414 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 9,534 
ล้านบาท  คิดเ ป็น ร้อยละ  2.30 มี รายไ ด้จากการ จําหน่ายไฟฟ้าและรายได้ อ่ืนจากการดํา เ นินงาน  
รวมทั ง้สิ น้  519,819 ล้านบาท  เพิ่ มขึ น้จากปี  25661 จํานวน  20,503 ล้านบาท  คิดเ ป็น ร้อยละ  4.11  
โดยมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน  จํานวน  503,185 ล้านบาท  เพิ่มขึ น้จากปี  2561 จํานวน  27,535  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 และมีกําไรสทุธิ จํานวน 13,317 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 7,299 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.40 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึน้และรายได้อ่ืนจากการดําเนินงานลดลง 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้วในระยะเวลาเดียวกนั 

การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งผลให้ตวัชีว้ัดทางการเงินตามข้อตกลงประเมินผลการ
ดําเนินงานกบักระทรวงการคลงั ด้านคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (CPI-X) อยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้มาก 

การบริหารแผนลงทนุ พิจารณาเป็น 2 มมุมอง คือ  

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึน้จริง มีเป้าหมายการเบิกจ่าย 34,714.36 ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ 32,978.641 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105 ของเป้าหมายเบิกจ่ายทัง้ปี (หลงัปรับ Cost 
Saving) อยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้มาก 

2. ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน  ค่าเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ทัง้ 4 ไตรมาส เท่ากบัร้อยละ 112.2 (หลงัปรับ Cost Saving) อยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้มาก 

ดานลูกคา 

เพ่ือให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีคุณภาพและทันสมัย โดยตอบสนองความต้องการ 
ของลกูค้าจากการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าตา่งๆ มีผลการดําเนินการ ดงันี ้ 

1. มี ผู้ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  จํ า น ว น  20,193,865 ร า ย  เ พิ่ ม ขึ น้ จ า ก ปี  2561 คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  2. 15  
และหน่วยจําหน่าย จํานวน 138,178 ล้านหน่วย เพิ่มขึน้จากปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 2.60 

2. สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ บ้านเ รือนในชนบทระดับหมู่ บ้านรวม  74,298 หมู่ บ้าน  คิดเป็น 
ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหมู่บ้านทั่วประเทศ และในระดับครัวเรือนรวม 22.17 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.53 ของจํานวนครัวเรือนทัง้ประเทศ 
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นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจดัตัง้ศนูย์บริการลกูค้า (PEA Shop) ไป
ยงัห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ และได้จดัให้มีรถบริการเคลื่อนท่ี (PEA Mobile Shop) เพ่ือให้บริการลกูค้าในแหลง่ชมุชน
ท่ีสําคญั อีกทัง้ได้มีการปรับปรุงระบบรับฟังเสียงของลกูค้า (PEA VOC System) เพ่ือให้สามารถรวบรวมเสียงของ
ลูกค้าได้ครบทุกช่องทาง สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความรวดเร็ว มีการพัฒนา
ศนูย์บริการข้อมลูผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เพ่ือให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารอตัโนมตัิทางโทรศพัท์ และ
เปิดให้บริการลกูค้าผ่านทางโทรศพัท์มือถือ Application  “PEA Smart Plus” โดยใช้งานได้ทัง้ระบบ IOS และ 
Android   

ดานกระบวนการภายใน 

กา ร ไฟ ฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค  ไ ด้พัฒนาและป รับป รุ ง ร ะบบ จํ าหน่ า ย ไฟ ฟ้ าอย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  
รอง รับความต้องการใช้ไฟฟ้า ท่ี เพิ่มขึ น้  เ พ่ือความมั่นคงและเ ช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า  ส่งผลให้ค่า 
ดชันีจํานวนครัง้ท่ีไฟฟ้าขดัข้อง (System Availability Interruption Frequency Index: SAIFI) และค่าดชันี
ระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขดัข้อง (System Availability Interruption Duration Index: SAIDI) ในปี 2562  
มีค่าดีกว่าปี 2561 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 3.10 ครัง้/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2561 จํานวน 0.71 ครัง้ 
/ราย/ปี และ SAIDI มีคา่เท่ากบั 73.82 นาที/ราย/ปี  ซึง่มีคา่ลดลงจากปี 2561 จํานวน 16 นาที/ราย/ปี 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้นําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตา่งๆ เช่น ค้นหาสถานท่ีขอใช้ไฟด้วยระบบแผนท่ี PEA Map และปรับปรุงการดําเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขดัข้อง 
โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนท่ี GIS และข้อมลูพยากรณ์อากาศ ร่วมกบัระบบควบคมุจ่ายไฟแบบ
อตัโนมตั ิ(SCADA) ซึง่ทําให้สามารถตดิตามความคืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขดัข้องได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 

ดานการเรียนรูและพัฒนา 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้ในระดบับคุลและระดบัองค์กร ได้
กําหนดแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือการพฒันากระบวนการสร้างนวตักรรม 
ผา่นการจดัการความรู้และการจดัการนวตักรรม โดยกําหนดองค์ความรู้ท่ีสําคญัขององค์กรท่ีพิจารณาจากปัจจยัท่ี
สําคญัท่ีเก่ียวข้อง รวบรวมจดัเป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ผ่านช่องทางตา่งๆ นอกจากนัน้ยงัสง่เสริมการเรียนรู้ของ
พนกังานในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัประชุมวิชาการและนวตักรรมการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 2562 (PEACON & 
Innovation 2019) การแสดงผลงานนวตักรรมและการจดังานองค์ความรู้ การแข่งขนัทกัษะการปฏิบตัิงาน การ
คดัเลือกการไฟฟ้าดีเดน่ เป็นต้น 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคถือว่าบคุลการเป็นปัจจยัท่ีมีคณุคา่และสําคญัยิ่งตอ่การเติบโตอย่างยัง่ยืนของ
องค์กร มีการกําหนดแนวทางการพฒันาบคุลากรทกุระดบัและทกุตําแหน่งอย่างเป็นระบบ ซึง่สง่เสริมการพฒันา
บคุลากรด้วยวิธีหลากหลาย เน้นเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมบุคลกรให้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน
การพฒันาตนเอง ด้วยวิธีการจดัทําแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan : IDP)  ใน
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ขณะเดียวกนัยงัมุ่งเน้นการพฒันาสร้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านทัง้ทางด้านวิศวกรรมและบริหารจดัการ อาทิเช่น 
คุณภาพไฟฟ้า ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการ
ดําเนินงานในอนาคต นอกจากนีก้ารไฟฟ้าส่วนภมูิภาคยงัสนบัสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอก ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมและมีศักยภาพท่ี
เพียงพอตอ่การเตบิโตของธุรกิจในอนาคต 

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดําเนินการตามกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
อยา่งตอ่เน่ืองในปี 2561 ตลอดมา โดยมีการพฒันากระบวนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้คลอบ
คลมุทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความตระหนกัและความสําคญัของพนกังาน พร้อมทัง้ผลกัดนัการปฏิบตัิงาน ในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยทุกสายงานมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนแม่บทความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.ปี 2560 - 2564 ไปพร้อมกับการจัดทําคู่มือเพ่ือใช้ประเมิน
กระบวนการปฏิบตัิงานตามหลกั ISO 26000 (In Processes Self - Assessment Manual : ISPA) และสร้างห่วง
โซค่ณุคา่ PEA สานตอ่องค์กรสู ่ISO 26000 อยา่งยัง่ยืน 

โดยการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาท่ี
ผ่านมา ได้แก่ 1.โครงการ PEA ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใช้พลงังานสะอาด และใช้พลงังานทดแทนในด้านการ
ท่องเท่ียวและความปลอดภยั 2.โครงการรับบุคคลพิการเข้าทํางานร่วมกับ PEA 3.โครงการสํานกังานสีเขียว 
(Green Office) 4.โครงการชมุชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA และ 5.โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นต้น  

 

ในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้กําหนดยทุธศาสตร์ ทิศทางการบริหารและพฒันาการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค เพ่ือให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก้าวไปสูก่ารเป็นการไฟฟ้าดิจิทลั (The Digital Utility) และเพ่ือให้การไฟฟ้า
สว่นภมูิภาค "มุง่สูอ่งค์กรท่ีเป็นเลิศด้านธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ร่วมสร้างคณุคา่สู่
สงัคมและสิง่แวดล้อม  ด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั"   

สําหรับการดําเนินงานในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบริหารงานตามแผนงานและโครงการ
ตา่งๆ ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองค์กรชัน้นําท่ีทนัสมยัระดบัภมูิภาค ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง
อยา่งครบวงจรและมีประสทิธิภาพ  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงัคมท่ียัง่ยืนตอ่ไป 

 
 
 
 
 (นายชยพล ธิติศักด์ิ) 
 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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วิเคราะหสถานการณการจําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประจําป 2562 

การจัดหาพลงังานไฟฟา 

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

การจาํหนายไฟฟา 

ปี 2562 กฟภ. มีการจําหน่ายไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 138,178.13 ล้านหน่วย ขยายตวัร้อยละ 2.60 เติบโตได้ต่ํา
กว่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 3.81 (ค่าพยากรณ์ชุด กันยายน 2561) จากสงครามการค้าท่ีมีมาตลอดปี ส่งผลให้
ภาคอตุสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ในขณะท่ีการใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศยัและกลุ่มพาณิชย์ขยายตวัดี เน่ืองจากในช่วงหน้าร้อนมีอณุหภมูิ
สงูมากกว่าปีก่อนหน้า ทําให้มีการใช้เคร่ืองปรับอากาศเพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัยงัคงมีปริมาณนกัท่องเท่ียวเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

แต่หากพิจารณาอัตราการเติบโตเทียบกับปีฐาน 2559 แล้วพบว่ายังมีการจําหน่ายไฟฟ้าขยายตัวใน
ระดบัสงูร้อยละ 6.56 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพิ่มขึน้ 

การจาํหนายไฟฟาจําแนกตามพ้ืนที ่

แบงเปน 4 พื้นที่ ดังนี้ 
 ภาคเหนือ สดัสว่นร้อยละ 14.77 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 5.17 

จากปีกอ่นโดยการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 5.56 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สดัส่วนร้อยละ 16.51 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม 

ขยายตัวร้อยละ 5.63 จากปีก่อน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 7.66 

 ภาคกลาง สดัสว่นร้อยละ 51.74 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 1.36 
จากปีกอ่น โดยการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 2.88 
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 ภาคใต สดัส่วนร้อยละ 16.98 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 1.42 
จากปีกอ่น โดยการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค เขต 2 (ภาคใต้) ขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 3.36 

การจาํหนายไฟฟาจําแนกตามระดับแรงดัน 

แบงเปน 5 ระดบัแรงดนัดงันี ้
 ระดับแรงดัน 230 kV สดัส่วนร้อยละ 0.12 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตวั 

ร้อยละ 7.95 จากปีกอ่น 
 ระดับแรงดัน 115 kV สดัส่วนร้อยละ 17.76 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวมหดตวั 

ร้อยละ 2.92 จากปีกอ่น 
 ระดับแรงดัน 69 kV สดัสว่นร้อยละ 0.02 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวมหดตวัร้อยละ 

15.80 จากปีกอ่นปัจจบุนัเปลีย่นไปใช้แรงดนั 115 kV เม่ือเดือน พฤศจิกายน 2562 
 ระดับแรงดัน 22 - 33 kV สดัสว่นร้อยละ 49.50 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม 

ขยายตวัร้อยละ 1.56 จากปีกอ่น 
 ระดับแรงดันต่ํากวา 22 - 33 kV สดัสว่นร้อยละ 32.60 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้า

รวม ขยายตวัร้อยละ 7.67 จากปีกอ่น 

การจาํหนายไฟฟาจําแนกตามประเภทอัตราคาไฟฟา 

หน่วยจําหน่ายไฟฟ้าจําแนกตามประเภทอตัราคา่ไฟฟ้าปี 2562 มีการขยายตวัขึน้จากปีก่อนหน้าหลาย
ประเภทอตัรา ดงันี ้บ้านอยูอ่าศยั ขยายตวัร้อยละ 8.81 กิจการขนาดเล็ก ขยายตวัร้อยละ 5.45 กิจการขนาดกลาง 
ขยายตวัร้อยละ 3.00 กิจการเฉพาะอย่าง ขยายตวัร้อยละ 5.19 องค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ขยายตวัร้อยละ 8.35  
สบูนํา้เพ่ือการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 28.17 ไฟฟ้าชัว่คราว ขยายตวัร้อยละ 3.63 ไฟฟ้าสํารอง ขยายตวัร้อยละ 
56.39 และไฟฟรี ขยายตวัร้อยละ 4.75 มีเพียงกิจการขนาดใหญ่และ Interruptible Rate ท่ีหดตวัร้อยละ 1.52 
และ 20.46 ตามลําดบั 

การจาํหนายไฟฟาจําแนกตามกลุมลกูคา 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงันี ้
 กลุมลูกค้ารายใหญ่ สดัส่วนร้อยละ 56.47 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตวั 

ร้อยละ 0.85 จากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนท่ีมีการขึน้ภาษีสินค้าหลายชนิด ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั สถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 2.50 สะท้อนได้จากการใช้
ไฟฟ้าหมวดการผลิตท่ีหดตวัร้อยละ 3.02 และกิจการขนาดใหญ่ท่ีหดตวัร้อยละ 1.52 ในขณะท่ีการ
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ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าพาณิชย์รายใหญ่ ขยายตวัร้อยละ 5.67 จากการบริโภคสินค้าและบริการท่ี
เพิ่มขึน้ตามปริมาณนักท่องเท่ียว สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้าหมวดขนส่งท่ีขยายตัวร้อยละ 5.08 
และกิจการเฉพาะอยา่งท่ีขยายตวัร้อยละ 5.19 

 กลุ่มลูกค้ารายย่อย สดัส่วนร้อยละ 34.05 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวั 
ร้อยละ 8.01 จากสภาพอากาศท่ีร้อนมากในช่วงกลางปี โดยเฉพาะเดือน เมษายน – พฤษภาคม 
2562 ท่ีมีอณุหภูมิสงูมากกว่าปกติ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าบ้านอยู่อาศยัขยายตวัร้อย
ละ 8.81 จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทําความเย็นเป็นหลัก สําหรับการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้า
พาณิชย์รายย่อย ขยายตัวร้อยละ 5.76 ตามปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับการใช้
ไฟฟ้าของหมวดการขายและโรงแรมท่ีขยายตวัร้อยละ 4.48 และกิจการขนาดเล็กท่ีขยายตวัร้อยละ 
5.45 

 กลุ่มภาครัฐและอ่ืน ๆ สดัส่วนร้อยละ 9.48 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวั 
ร้อยละ 5.54 จากการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ขยายตวัร้อยละ 5.00 และจาก
กลุม่อ่ืน ๆ ขยายตวัร้อยละ 6.63 จากสภาพอากาศท่ีสงูมากกว่าปกติในช่วงหน้าร้อน ประกอบกบัมีการ
ใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึน้ สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้าหมวดบริการสงัคมท่ีขยายตวั
ร้อยละ 5.91 

การจาํหนายไฟฟาตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กฟภ. มีการจําแนกกลุ่มผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC) เป็น 10 
หมวดใหญ่ โดยในปี 2562 หมวดการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.75 รองลงมา ได้แก ่
หมวดการขายและโรงแรมร้อยละ15.66 หมวดบริการสงัคมร้อยละ 7.34 หมวดเกษตรกรรม ร้อยละ 5.35 โดย
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของทัง้ 10 หมวด หดตวัจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.27 จากความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในหมวดท่ีมีสดัสว่นการใช้ไฟฟ้าสงู ดงันี ้

หมวดการผลิต หดตวัร้อยละ 3.02 จากปีก่อนหน้า โดยมีการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรม  
5 อนัดบัแรก ดงันี ้

 อาหาร ขยายตวัร้อยละ 0.57 จากการผลิตนํา้แข็งท่ีมีสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 19.65 
ของหมวดอาหาร โดยขยายตวัร้อยละ 6.77 จากสภาพอากาศท่ีร้อนขึน้ ทําให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือผลิต
นํา้แข็งมากขึน้ ในขณะท่ีโรงสีข้าวซึ่งมีสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 11.10 ของหมวดอาหาร หดตวัร้อย
ละ 11.93 เน่ืองจากฝนแล้งทําให้มีผลผลติน้อยลง สง่ผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือสีข้าวน้อยลงตามไปด้วย 

 เหล็ก หดตัวร้อยละ 6.98 หดตัวตามยอดจําหน่ายรถยนต์ท่ีลดลง เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวั สง่ผลให้มีความต้องการใช้เหลก็เพ่ือผลติรถยนต์ลดลงตามไปด้วย 
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 อิเล็กทรอนิกส์ หดตวัร้อยละ 5.82 จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อจีน 
โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ ชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ทําให้สง่ผลกระทบตอ่หว่งโซก่ารผลติ (Supply Chain) ไปทัว่โลก 

 ยานยนต์ หดตวัร้อยละ 7.45 จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทําให้ยอดสัง่ซือ้รถยนต์ลดลง
ทัง้ภายในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 มียอดการผลิตรถยนต์จํานวนทัง้สิน้ 2,013,710 คนั หดตวั
ร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า  

 พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 3.19 จากการผลิตภาชนะพลาสติกและการผลิตผลิตภัณฑ์
ภาชนะพลาสตกิอ่ืน ๆ ท่ีขยายตวัร้อยละ 1.78 และ 3.70 ตามลําดบั 

หมวดการขายและโรงแรม ขยายตวัร้อยละ 4.48 จากปริมาณนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้า
มาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยมากถงึ 39.7 ล้านคน คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกบัปีกอ่น 

หมวดบริการสังคม ขยายตัวร้อยละ 5.91 เพิ่มขึน้จากการใช้ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั โรงเรียน การบริหารราชการท้องถ่ินและสว่นภมิูภาค เป็นหลกั 

หมวดเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 5.35 จากการใช้ไฟฟ้าในหมวดปศสุตัว์ท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 
54.13 ของหมวดเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 6.15 ตามปริมาณอปุสงค์ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตามความ
ต้องการบริโภคอาหาร 

หน่วยสูญเสยี 

ในปี 2562 กฟภ. มีหน่วยสญูเสียในระบบจําหน่ายจํานวน 7,837.14 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.37 
สงูกวา่คา่เป้าหมาย 244.35 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 0.17 (คา่เป้าหมายระดบั 5 ร้อยละ 5.20) เม่ือเปรียบเทียบ
กบัหน่วยสญูเสียปี 2561 ท่ีร้อยละ 5.36 แล้วพบว่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.01 เน่ืองจากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่มีการใช้
ไฟฟ้าลดลงอยา่งมีนยัสําคญัจากสงครามการค้า สง่ผลให้มีการใช้ไฟฟ้าแรงดนัสงูน้อยลง ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้า
รายยอ่ยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีอณุหภมิูสงูกวา่ปกติจากภาวะเอลนีโญโดยสามารถ
จําแนกออกเป็นแตล่ะพืน้ท่ีได้ดงันี ้

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

ปี 2562 กฟภ. มีผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้สิน้ 20.19 ล้านราย เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าจํานวน 0.43 ล้านราย หรือร้อย
ละ 2.15 โดยภาคกลางมีอตัราการขยายตวัมากท่ีสดุร้อยละ 2.79 รองลงมาได้แก่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ 2.17 ภาคใต้ร้อยละ 1.86 และภาคเหนือร้อยละ 1.75 จําแนกตามกลุม่ลกูค้าได้ ดงันี ้

 กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ขยายตวัร้อยละ 5.44 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.41 ของจํานวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 

 กลุ่มลูกค้ารายย่อย ขยายตวัร้อยละ 2.08 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 95.11 ของจํานวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 

 กลุ่มภาครัฐและอื่น ๆ ขยายตวัร้อยละ 3.35 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.48 ของจํานวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 

ประมาณการหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้าปี 2563 

การจําหน่ายไฟฟ้าปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.60 ซึ่งต่ํากว่าค่าประมาณการท่ีคณะทํางานจดัทําค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าประเมินวา่การจําหน่ายไฟฟ้าจะขยายตวัร้อยละ 3.81 (Load Forecast ชดุ กนัยายน 
2561) เน่ืองจากกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าลดลงจากสงครามการค้าระหวา่งประเทศ 

คณะทํางานจดัทําค่าพยากรณ์ฯ คาดว่าในปี 2563 การจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จะขยายตวัท่ีร้อยละ 
1.53 โดยคาดวา่จะมีปัจจยับวกหลายปัจจยั ดงันี ้

ปัจจัยด้านบวก 

 เทคโนโลย ี
ปัจจบุนัสามารถซือ้สินค้า (e-Commerce) ทําธุรกรรมทางการเงิน (Mobile Banking) และ

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

 
 นโยบายและมาตรการภาครัฐ 

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

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

นอกจากนีย้งัมีมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัอีก เช่น  

- การผอ่นเกณฑ์ Loan to Value หรือ LTV ท่ีจะช่วยให้ผู้กู้ ร่วมสามารถขอสินเช่ือได้ง่ายขึน้ 
เน่ืองจากไมต้่องนํายอดท่ีกู้ ร่วมก่อนหน้ามาเป็นข้อจํากดั 

- การลดค่าปรับไถ่ถอนก่อนกําหนด (Prepayment charge) โดยคํานวนจากยอดเงินต้น
คงเหลือ และมีการคํานวณดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีจ้ากยอดเงินต้นของค่างวดท่ีผิดนัด รวมถึงการคืน
คา่ธรรมเนียมบตัรเดบติและบตัรเอทีเอ็มตามสดัสว่นทนัทีโดยไมต้่องร้องขอ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ยงัมีนโยบายท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจได้
ในระยะยาว เช่นการสร้างรถไฟฟ้าการสนบัสนนุ EV Car การสร้างมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสงูและ 
EEC เป็นต้น 

 สภาพอากาศ 

ในแง่ของการจําหน่ายไฟฟ้า คาดว่าอุณหภูมิจะยงัคงอยู่ในระดบัสูงและอาจเกิดภาวะภยั
แล้ง ทําให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือทําความเย็นและผลิตนํา้แข็งมากขึน้ นอกจากนีม้ลพิษ PM 2.5 ยงัสง่ผลให้
มีการใช้เคร่ืองฟอกอากาศเพิ่มมากขึน้เป็นผลให้มีการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสงูขึน้ตามไปด้วย 

 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

การลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจะช่วยให้มีต้นทนุทางการเงินลดลง สง่ผลให้เอือ้ตอ่การลงทนุ
เพ่ือทําธุรกิจได้มากขึน้ 

ปจจัยดานลบ 

 เศรษฐกิจโลก 

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศคูค้่าสําคญัท่ีอาจมีตอ่เน่ืองและเพิ่มขึน้ เช่น 
การเจรจาทางการค้ากบัจีนไม่ลงตวั การทํา Limited Trade Deal กบัญ่ีปุ่ น การตดัสิทธิ GSP ตอ่ไทย 
เป็นต้น  

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของต่างประเทศ เช่น จีนกับฮ่องกง ท่ีอาจขยายไปสู่
สงครามกลางเมืองและสงครามระหวา่งประเทศได้ 
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 โรคระบาด 

การเกิดโรคระบาด COVID-19 สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนจะลดลงเป็นจํานวนมากในช่วง High Season ทําให้ธุรกิจ
โรงแรม ขนสง่ ค้าปลีก ค้าสง่ ขาดรายได้ สง่ผลให้มีเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง 

นอกจากนีย้งัสง่ผลกระทบต่อภาคการเกษตร เน่ืองจากประเทศจีนสัง่ซือ้ทเุรียนจากไทยเป็น
จํานวนมาก เม่ือเกิดโรคระบาดทําให้จีนหยดุการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ในขณะท่ี
เกิดต้นทนุในการปลกูไปแล้ว อาจะทําให้หนีภ้าคการเกษตรเพิ่มสงูขึน้ 

 ภัยธรรมชาติ 

ในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ การเกิดภยัแล้งจะส่งผลกระทบต่อทัง้ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้นํา้ในปริมาณมาก อาจทําให้การผลิตสินค้าและพืชผลทางการ
เกษตรเสียหาย โดยเฉพาะการส่งออกข้าวท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อเน่ืองไปยังรายได้ของแรงงานและ
เกษตรกร ซึง่จะพวัพนัไปถึงภาครัวเรือนท่ีทําให้มีรายได้ลดลงในท่ีสดุ 

 ภาคครัวเรือน 

รายได้จากการทํางานและการทําธุรกิจซบเซา มีผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนไทยลดลง อีก
ทัง้มีภาระหนีต้อ่รายได้สงูขึน้ สง่ผลกระทบตอ่เน่ืองทําให้มีเงินออมลดลงและต้องรับภาระช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเพิ่มมากขึน้ 

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลติไฟฟ้าได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะการติด Solar 
Cell หรือการเป็น VSPP ท่ีไม่ขนานไฟฟ้าเข้าระบบจําหน่ายของ กฟภ. สง่ผลให้มีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้
เองมากขึน้ และซือ้ไฟฟ้าจาก กฟภ. ลดลง 

 พฤติกรรมผูบริโภค 

ปัจจุบันผู้ บริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทําให้ธุรกิจบางอย่างไม่
สามารถปรับตวัได้ทนัในระยะสัน้ สง่ผลให้ไมส่ามารถดําเนินธรุกิจตอ่ไปได้ 

 คาเงินบาท 

ความผนัผวนของคา่เงินบาทท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้มีการคาดการณ์และควบคมุได้ยาก ทําให้
ประเมินทิศทางเศรษฐกิจและออกมาตรการควบคมุได้ยาก 
 



หน้า | 37  
 

เปรียบเทยีบหนวยจําหนายไฟฟา ป 2559 - 2562 : กลุมลูกคา 

กลุมลูกคา 
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) อัตราเพิ่ม - ลด (รอยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ลูกคารายใหญ 

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

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

รวมลกูคารายใหญ 75,821.26 77,703.02 78,700.98  78,028.40 4.52 2.48 1.28 (0.85)  

ลูกคารายยอย 

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

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

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

ภาครัฐและอื่น ๆ

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 8,756.36 8,228.90 8,297.54  8,712.54 3.98 (6.02) 0.83 5.00  

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

รวมภาครัฐและอื่น ๆ 12,539.41 12,188.24 12,414.31  13,102.29 3.25 (2.80) 1.85 5.54  

รวม 129,673.65 132,400.86 134,673.89  138,178.13 5.24 2.10 1.72 2.60  
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เปรียบเทียบหนวยจําหนายไฟฟา ป 2559 - 2562 : กลุมลูกคา
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อัตราเพิ่ม (ลด) หนวยจาํหนายไฟฟา ป 2559 - 2562 : กลุมลกูคา

2559 2560 2561 2562
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เปรียบเทยีบหนวยจําหนายไฟฟา ป 2559 - 2562 : สูงสุด 10 กิจกรรมแรก 

ประเภทกจิกรรม 
หนวยจําหนายไฟฟา (ลานหนวย) อัตราเพิ่ม - ลด (รอยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

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

เหลก็ 5,735.66 6,400.65 6,736.69 6,266.31 7.17 11.59 5.25 (6.98)  

อิเลก็ทรอนิกส์ 5,864.96 6,083.74 6,251.60 5,887.87 0.72 3.73 2.76 (5.82)  

ยานยนต์ 4,677.75 4,621.69 4,627.66 4,282.94 4.89 (1.20) 0.13 (7.45)  

พลาสตกิ 3,306.42 3,273.34 3,496.80 3,608.26 5.27 (1.00) 6.83 3.19  

โรงแรม 3,065.95 3,045.40 3,149.47 3,244.79 6.41 (0.67) 3.42 3.03  

สิง่ทอ 4,167.53 3,620.21 3,293.05 3,003.65 (0.22) (13.13) (9.04) (8.79)  

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

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

ปศสุตัว์ 2,084.24 2,174.41 2,254.69 2,393.29 7.71 4.33 3.69 6.15  
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เปรียบเทียบหนวยจําหนายไฟฟา ป 2559 - 2562 : สูงสุด 10 อันดับ
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รอยละ

อัตราเพิ่ม (ลด) หนวยจาํหนายไฟฟา ป 2559 - 2562 : สูงสุด 10 อันดับ

2559 2560 2561 2562
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เปรียบเทยีบจํานวนผูใชไฟฟา ป 2559 - 2562 : กลุมลูกคา 

กลุมลูกคา 
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) อัตราเพิ่ม - ลด (รอยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ลูกคารายใหญ 

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

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

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

ลูกคารายยอย 

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

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

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

ภาครัฐและอื่น ๆ

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

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

รวมภาครัฐและอื่น ๆ 845,196 836,508 876,262  905,597 2.18 (1.03) 4.75 3.35  

รวม 18,894,637 19,360,779 19,768,754  20,193,865 2.74 2.47 2.11 2.15  
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เปรียบเทยีบจํานวนผูใชไฟฟา ป 2559 - 2562 : กลุมลูกคา 
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ผลการดําเนินงานขององคกร 

รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมุ่งมัน่สูก่ารเป็นองค์กรดิจิทลั (Digital Utilities) เพ่ือยกระดบัคณุภาพ มาตรฐาน 
ความมั่นคง เช่ือถือได้ ระบบไฟฟ้าท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ความสําคัญในการสร้างและบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า รวมถึงการให้บริการด้านพลงังานไฟฟ้าอย่างครบ
วงจรบน Digital Platform โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้งานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดิม และพฒันา
ธุรกิจใหม ่

อตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าทัว่โลกอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านทัง้ด้านโครงสร้าง และการดําเนินธุรกิจมี
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ด้านพลงังานไฟฟ้าเกิดขึน้อย่างมากมาย มีการเปิดเสรีการแข่งขนัในธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้า รวมทัง้ความคาดหวงัท่ีสงูขึน้ของลกูค้า ทัง้ด้านเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า และบริการตา่งๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากมี 
Disruptive technology เกิดขึน้ โดยมีภาพสะท้อนจากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านหลกั ดงันี ้

1. Electrification : การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้พลงังานในภาคขนสง่ การผลติความร้อนจะเปล่ียน
จากการใช้เชือ้เพลงิ fossil เป็นการใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า การใช้ Heat Pump 

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

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

สําหรับประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ก็เป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเช่นกัน จึงก่อให้เกิดแรงขบัเคลื่อนต่อ กฟภ. ในด้านต่างๆ เช่น ความต้องการเพิ่มคณุภาพ 
และความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า การเพิ่มของพลงังานทดแทนท่ีตอ่เช่ือมกบัโครงข่ายของ กฟภ. การเกิดขึน้ของ
โรงไฟฟ้าชุมชุน (Community Power Plant) เทคโนโลยีการประหยดัพลงังาน และการใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธิภาพ วิวฒันาการของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ความต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้า (Charging Station) 
และแหลง่กกัเก็บพลงังาน (Energy Storage) รวมถึงโครงสร้างอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าท่ีจะเปล่ียนไปจากผู้ซือ้
ไฟฟ้ามาเป็น Prosumer (ทัง้ผู้ซือ้ และผู้ขายไฟฟ้า) การซือ้ขายพลงังานไฟฟ้า (Energy Trading) ระหว่างลกูค้า
ด้วยกนัเอง (Peer to Peer Commerce) นอกจากนีเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
Machine Learning รวมถึงการใช้ระบบรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมลู Big Data, Data analytics จะมีสว่นในการ
พฒันาการให้บริการในด้านต่างๆ ทําให้รูปแบบการให้บริการ และการดําเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้การ
ขบัเคลื่อนองค์กรไปสู ่Digital Utility จงึเป็นสิง่จําเป็น  
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จากปัจจยัดงักลา่ว จงึเป็นโอกาส และความท้าทาย ตอ่ กฟภ. ในการปรับเปล่ียนพฒันาองค์กร ปรับปรุง
การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ รวมถึงการพฒันาธุรกิจ และบริการใหม่ เพ่ือให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างยัง่ยืน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงจากอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความต้องการ และความคาดหวงัของ
ลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิอยา่งสิน้เชิง 

ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ืองทัง้ในปัจจุบนัและในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้จดัทํา
แผนงานให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากขึน้ และการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม
พลงังานซึง่มีการบริหารจดัการ และพฒันาการดําเนินงานท่ีสําคญั ดงันี ้

1. ระบบไฟฟา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสายสงและจําหนาย ระยะที่ 2 (คพจ.2)  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
พฒันาระบบไฟฟ้า และเพิ่มสถานีจําหน่ายไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อยา่งเพียงพอ มีความมัน่คงเช่ือถือได้ 
สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ได้ถึงกว่า 5,000 MW ในปี 2567 รวมทัง้ยงัรองรับการเช่ือมต่อจาก
ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากท่ีจะมีการรับซือ้ตามนโยบายของรัฐได้ถึง 2,900 MW 

1.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะที่ 2 มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความ
มัน่คง เช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอปุสรรคด้านปฏิบตัิการบํารุงรักษาและความปลอดภยั ซึง่เป็นการ
ขยายพืน้ท่ีดําเนินการจากโครงการในระยะท่ี 1 

1.3 โครงการขยายเขตไฟฟาใหพื้นที่ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้พืน้ท่ีทํากินทางการเกษตร ไร่นา-ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็น
การสนบัสนนุการประกอบอาชีพของเกษตรกร และพฒันา ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดบัฐานราก เน่ืองจากตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการต้องการให้เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการ จึงได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ให้เกษตรกรท่ี
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องขึน้ทะเบียนเกษตรกร แต่ในช่วงแรกของโครงการนัน้ มีเกษตรกรบางส่วนท่ีมี
คุณสมบตัิไม่ตรงตามหลกัเกณฑ์ (ไม่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร) ทําให้ไม่สามารถจัดเข้าดําเนินการตามโครงการได้ 
ปัจจุบนัได้เร่งรัดให้มีการประชาสมัพนัธ์โครงการเพ่ือให้เกษตรกรท่ีสนใจได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มมากขึน้
รวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรไปขึน้ทะเบียนเกษตรกรสง่ผลให้ผลการดําเนินงานโครงการมีแนวโน้มดีขึน้เร่ือยๆ 

1.4 โครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรรายใหม  ระยะที่ 2 (คฟม.2) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

1.5 โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ท่ีเมืองพทัยา จ.ชลบุรี  
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบ การใช้งาน และประโยชน์ท่ีจะได้รับในแต่ละระบบ ของ
ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะในด้านตา่งๆ สําหรับขยายผลในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป การดําเนินโครงการแบง่งานออกเป็น 2 
กลุม่งาน  กลุม่งานท่ี 1 : งานติดตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (Smart Meter), ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขดัข้องอจัฉริยะ 
และระบบเช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration System) และกลุม่งานท่ี 2 : งานติดตัง้ระบบสถานีไฟฟ้า
อตัโนมตัิ (Substation Automation) เป็นงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเดิมท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ด้วยการนํา
เทคโนโลยีใหมม่าใช้ในสถานีไฟฟ้า 
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2. การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1 ดานการยกระดับระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการดานระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) 

 โครงการติดต้ังระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) 
สําหรับผูใชไฟรายใหญ  เพ่ือขยายผลและตดิตัง้ระบบมิเตอร์อจัฉริยะสําหรับผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครอบคลมุทัว่
ประเทศ และสร้างความมัน่ใจ และพึงพอใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าท่ีถกูต้องแม่นยํา รวดเร็ว อีกทัง้เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ด้านความโปร่งใส การปฏิบตังิานท่ีดี และด้านการบริหารงานท่ีดีของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)ท่ี อ.
แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  เพ่ือพฒันารูปแบบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในพืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้
และเพิ่มคณุภาพของระบบไฟฟ้า โดยจดัหาแหลง่พลงังานให้กบัพืน้ท่ีห่างไกลและมีพลงังานไม่เพียงพอ ลดหน่วย
สญูเสียในระบบสายส่งและระบบจําหน่ายท่ีมีระยะไกล อีกทัง้พฒันาระบบไฟฟ้าในพืน้ท่ีให้รองรับกบัเทคโนโลยี 
Smart Grid สนบัสนนุการเพิ่มปริมาณพลงังานทดแทนตาม นโยบายของรัฐบาล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และลดการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีวงเงินลงทนุ 265 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการปี 2560 – 2562 
งานหลกัๆ จะเป็นการติดตัง้ระบบ micro grid controller, battery storage และระบบส่ือสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
คาดวา่จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 

 โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1  เพ่ือขยายผลและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานของระบบไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid)  โดยพืน้ท่ีดําเนินการครอบคลมุเทศบาลเมืองใหญ่ ตาม
แผนพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ ทัง้ 4 ภมูิภาค และพืน้ท่ีติดตัง้แหลง่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้ไฟเกิดความเช่ือมัน่ในการอ่านหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมลูการใช้ไฟฟ้า และสามารถ
บริหารการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารจดัการและการ
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และการเช่ือมต่อกบัผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพิ่มความ น่าเช่ือถือได้และคณุภาพไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้า 

 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (GIS 3) เป็นโครงการจดัทํา
ระบบแผนท่ีและข้อมลูระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัระบบภมูิ
สารสนเทศระบบไฟฟ้า เพ่ือช่วยในการปรับปรุงฐานข้อมลูและเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

o การวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
o การแก้ไขไฟฟ้าขดัข้อง 
o การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
o การวิเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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ซึ่งจะส่งผลให้ระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมั่นคง ให้บริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว แมน่ยํา สามารถพฒันาการให้บริการรูปแบบใหม่ ลดคา่ใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน ลดต้นทนุใน
การพฒันาระบบไฟฟ้า รวมทัง้ประหยดัเวลาและกําลงัคน เป็นการช่วยสนบัสนุนความเส่ียงในด้านการให้บริการ
ลกูค้า 

2.2 ดานการเชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus กฟภ. ได้พฒันาแอปพลิเคชนั “PEA Smart Plus” 
เพ่ือให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงบริการ Online ครบวงจร สามารถตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ผ่าน Smart Phone หรือ 
Tablet ด้วยตนเอง  ช่วยอํานวยความสะดวกผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชัน่การให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น 
การชําระคา่ไฟฟ้า คํานวณและแจ้งเตือนคา่ไฟฟ้าเม่ือใกล้ถึงกําหนดชําระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขดัข้อง ขอติด
กลบัมิเตอร์ ข่าวสารประชาสมัพนัธ์ โดยเปิดให้ดาวน์โหลดบนระบบปฏิบตัิการ iOS และ Android  ซึ่งจากการ
ดําเนินงานดงักลา่ว สง่ผลให้มียอดลงทะเบียนกวา่ 5 ล้านราย และมีความพงึพอใจตอ่ระบบเพิ่มขึน้ 

 
PEA Smart Plus 

 ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center)  ศนูย์บริการข้อมลูผู้ ใช้ไฟฟ้า 
(1129 PEA Call Center) เป็นช่องทางในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า และประชาชนทัว่ไป  เพ่ือเป็น
ศนูย์กลางในการติดต่อ และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้การสอบถามข้อมลู การแจ้ง
ไฟฟ้าขดัข้อง การรับคําร้องขอใช้ไฟ การขอสมคัรรับบริการ SMS การรับเร่ืองร้องเรียน/แนะนํา การแจ้งเบาะแส และ
การให้บริการต่างๆ   ท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง และเต็มใจให้บริการ เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง 
กฟภ. กบัผู้ ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) มี
การตรวจสอบผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน รวมถึงรายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็น
รายไตรมาส และรายปี   ปัจจบุนั 1129 PEA Call Center ดําเนินการอยู่ในระยะท่ี 3 (2559-2564) ได้นําเทคโนโลยี
มาพฒันาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมยัยิ่งขึน้  มีช่องทางการให้บริการทัง้รูปแบบ Voice 
Channel(90 คูส่าย) และ Non-Voice Channelได้แก่ โทรศพัท์ โทรสาร IVR Self Service Web Chat  และe-mail  
รวมถึงการให้บริการผา่น Social Media (Facebook และ Twitter) ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานท่ี
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  



หน้า | 47  
 

 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice/e-Receipt) เพ่ือ
สนบัสนนุแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment ของกระทรวงการคลงั และรองรับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ ใช้ไฟ  กฟภ. จึงได้นําระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) เข้ามาใช้
งาน ซึ่งทําให้ผู้ ใช้ไฟได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ กฟภ. 
สง่ผลให้แนวโน้มการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสงูขึน้ รวมถึงหากเทียบกบัจํานวนผู้ใช้ไฟท่ีชําระผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจบุนั สามารถทําให้ กฟภ. ลดลดต้นทนุการพิมพ์และการจดัสง่เอกสารใบกํากบัภาษี
ได้ถึง 17.63 ล้านบาท/เดือน 

 
 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)  

 กระบวนการหลักประกันอิเล็กทรอนิกส (E-LG on Blockchain) โดยใช้เทคโนโลยี 
Blockchain ทําให้ผู้ใช้ไฟไมต้่องเดนิทางกลบัมาย่ืนหลกัประกนัท่ี กฟภ. หรือนําหลกัประกนัท่ีหมดอายคืุนธนาคาร 
ทําให้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ ใช้ไฟได้มากกว่า 50% รวมถึงลดการใช้กระดาษและค่าดําเนินการได้ประมาณ 7 แสน
บาท/ปี  

 ระบบงานบริการลูกคาอัจฉริยะ (SCS)  กฟภ. ได้ใช้ระบบงานบริการลกูค้าอจัฉริยะ 
(SCS) ร่วมกบัการใช้ข้อมลูจากระบบเช่ือมโยงฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร   โดยใช้การอ่านข้อมลูจากฐานข้อมลู
ทะเบียนราษฎรด้วยเคร่ือง (Smart Card) ซึง่ในปี 2562 ได้พฒันาระบบโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รองรับใน
แบบฟอร์มคําร้องขอใช้ไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพิ่มเติม ทําให้สามารถยกเลิกการเรียกสําเนาเอกสาร ลด
การใช้กระดาษและการเก็บเอกสาร รวมถึงลดคา่ใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ และ กฟภ. 

2.3 ดานการปรับเปลี่ยนองคกรสูองคกรสมัยใหม 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแบบรวมศูนย (Digital Document) ตามนโยบาย 
Paperless ของ กฟภ. และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถระบบงานสารบรรณเดิม ในปี 2562 จึงได้นําระบบสาร
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บรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศนูย์ (Digital Document) เข้ามาใช้  ซึ่งสามารถบริหารจัดการเอกสารแบบ 
electronic form และ Workflow รวมถึงการลงลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ สามารถใช้งานผ่าน 
Smartphone และ Tablet ได้ทกุท่ี ทกุเวลา นอกจากนีย้งัได้จดัหา IPAD สําหรับผู้บริหารเพ่ือให้รองรับการใช้งาน
ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 

 

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์แบบรวมศนูย์ (Digital Document) 

 ระบบติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Monitoring 
System) กฟภ. ได้พฒันาระบบตดิตามการบริหารจดัการความเส่ียง (RMM) เพ่ือช่วยให้การบริหารความเส่ียงของ
องค์กรมีความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และช่วยอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมลูการบริหาร
ความเส่ียง รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้ดียิ่งขึน้ โดยระบบสามารถแสดง 
KRI , Risk Appetite , Risk Tolerance , Impact Likelihood และรายงานผลสถานะ KRI  รวมถึงรายงานผล
ความคืบหน้าของกิจกรรมการดําเนินงานแต่ละปัจจัยเส่ียง และมีระบบเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning 
System) ถึงกิจกรรมท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยการสง่ e-mail แบบอตัโนมตัิให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องเม่ือเกิด
ความเส่ียง  สง่ผลให้ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามเป้าหมาย 

2.4 ดานโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 

 ออกแบบจัดหาพรอมติดต้ัง IP Core ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงระบบส่ือสารระดบั 
Core Layer ให้รองรับ IP Network ทัว่ประเทศ เพ่ือรองรับ / ขยายความต้องการใช้งาน (Capacity) ของ IP Access 
Network  ท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต เพิ่มความน่าเช่ือถือของโครงข่าย (Network Reliability) ทัง้ระดบั Physical และ Logical 
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายในระดบั Regional ได้ดียิ่งขึน้ ปลดล็อคข้อจํากัดจาก
โครงข่ายท่ีเป็น Legacy (SDH-TDM) ท่ีมีข้อจํากัดในการบริหารจดัการโครงข่าย การขยาย Bandwidth และ
คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาโครงขา่ยท่ีมีคา่ใช้จ่ายสงู  
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 ระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System) เป็น 
Collaboration Platform ของ กฟภ.  ซึง่รองรับการส่ือสารผ่านโทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ และ Smart Device ได้ทัง้
รูปแบบ ข้อความ เสียง วีดีโอ มลัติมีเดีย การสนทนาแบบกลุ่ม และ VDO Conference ทําให้ช่วยอํานวยความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานและพนกังาน ได้ทุกท่ีทุกเวลา ตลอดจนรับการแจ้งเตือนข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์ เงินเดือน สวสัดิการตา่งๆ ของพนกังาน  ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสาร ซึง่จากการใช้
งานในปี 2562 ทําให้ประหยดัคา่โทรศพัท์มือถือ 27ล้าน บาท/ปี และลดคา่ใช้จ่าย SMS 13 ล้านบาท/ปี นอกจากนี ้
ผู้ ใช้ไฟสามารถติดตอ่กบั PEA Call Center ผ่านทาง Web Browser และแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus โดยไม่มี
คา่ใช้จ่าย 

 
ระบบส่ือสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System) 

 ระบบ Digital Radio เป็นระบบท่ีมาทดแทนเทคโนโลยี analog ทําให้สามารถ
ติดตอ่ส่ือสารในกระบวนการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขดัข้อง ลดปัญหาการรบกวนสญัญาณ ซึง่ในปี 2562 ได้นําออกใช้
ท่ี กฟก.1-3  และจะออกใช้ได้ทัว่ประเทศภายในไตรมาส 1 ปี 2564 

 จัดต้ังศูนยขอมูลกลางของ กฟภ. (Data Center) ตามท่ี กฟภ. เป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานสําคญัของประเทศ ต้องกระทําตามวิธีการปลอดภัยในระดบัเคร่งครัด  และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า digital 
infrastructure มีความมัน่คง ปลอดภยั และมี Capacity รองรับรองรับการเป็น Digital Utility  ในปี 2562 จึงได้
เปิดใช้งาน Data Center ซึง่สามารถให้บริการได้อย่างตอ่เน่ืองโดยมีมาตรฐานของการให้บริการในระดบั Tier III 
และใช้โครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี Cloud  ทัง้นี ้ในการออกแบบอาคาร ได้คํานึงถึงแนวทาง Green IT โดย
อาคารของเราผ่านเกณฑ์ประเมิน ความยั่งยืนทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมไทย จากสถาบนัอาคารเขียวไทย  
(TGBI) ในระดบั Gold แห่งแรกของประเทศไทย  
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จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูกลางของ กฟภ. (Data Center) 

 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ได้ดําเนินการ ขยายขอบเขต
การตรวจประเมินด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยได้ใบรับรอง 6 แห่ง 
จาก 13 แห่ง  โดยจะครบทุกการไฟฟ้าเขตภายในปี 2564  และทบทวนนโยบายและระเบียบด้านความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ  พร้อมทัง้จดัอบรมให้ความรู้และทําส่ือประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัด้านความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศเป็นประจําทกุปี   

 

 

 

 

 

 

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Cyber Security) 
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2.5 ดานการดําเนินธุรกิจดิจิทัล 

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

โครงการ PEA Solar Hero Application 

 ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาในภาพรวมของ Solar Rooftop ในประเทศไทย  
o เกิดอบุตัเิหตจุากการตดิตัง้และอปุกรณ์ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
o ประชาชนไมมี่ความรู้เก่ียวกบั Solar Rooftop ขาดแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ 
o ประชาชนไมมี่เงินทนุในการตดิตัง้ 
o ประชาชนมีความกงัวลเก่ียวกบัความเสียหายและการดแูลระบบหลงัการตดิตัง้ 

 นโยบาย PEA 4.0 ของ ผู้วา่การ 
โครงการฯ นีถื้อเป็นการดําเนินการให้เกิดความสอดคล้องกบันโยบาย PEA 4.0 

ของ PEAท่ีต้องการผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมด้านพลงังานใหม่ๆ ให้มีความทนัสมยัแข่งขนัใน
ตลาดโลกได้ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ือต่อยอดธุรกิจเก่ียวกับ
พลงังานของประเทศให้เตบิโตและก้าวหน้า 

 What is PEA Solar Hero Application 

แอพพลิเคชัน่สําหรับผู้สนใจติดตัง้ Solar Rooftop 
เพ่ือใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย 
ความมัน่คง รวมถึงช่วยลดคา่ใช้จ่ายรายเดือนอย่างยัง่ยืน โดย
ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการผา่นแอปพลเิคชัน่ได้ตัง้แตต้่นจนจบ 
เปรียบเสมือนเป็น One Stop Service ของการติดตัง้ Solar 
Rooftop  

 จุดเดนของ PEA Solar Hero Application มีดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือหาขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ท่ีเหมาะสมของ  ระบบ
ผลติไฟฟ้าจาก Solar Rooftop 

2. มีรูปแบบการลงทุนในการติดตัง้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเอง / บริการสินเช่ือ  
จากธนาคาร / หาผู้ลงทนุให้ 

3. รวบรวมผลติภณัฑ์ ผู้ให้บริการตดิตัง้ ท่ีได้มาตรฐานการรับรองจาก PEA  
4. สามารถติดตามขัน้ตอนการดําเนินการติดตัง้ และสามารถตรวจสอบการผลิต

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

 

PEA ได้ดําเนินการเปิดตวัโครงการนําร่อง PEA Solar Hero Application ทัง้หมด        
4 จงัหวดั ประกอบไปด้วย จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562, จงัหวดัเชียงใหม ่เม่ือ
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2562, จงัหวดัภูเก็ต เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2562, จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 และได้เปิดตวัโครงการ PEA Solar Hero Application อย่าง
เป็นทางการ ณ สํานกังานใหญ่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2562  

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการเชิงคุณภาพ  

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

ภาคสงัคม / ประเทศ / ชมุชน : ใช้พลงังานสะอาด, ลดการนําเข้าเชือ้เพลงิฟอสซลิ 

กฟภ. : บริหารจดัการพลงังานได้ง่ายขึน้ สามารถ มอนิเตอร์ติดตามกําลงัการผลิต
แหลง่พลงังานสะอาด 

 อ่ืนๆ 

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

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

 60 การให้ - เป็นการสนบัสนนุ ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของสงัคมในการ
ตดิตัง้ Solar Rooftop โดย PEA เป็นผู้ลงทนุให้ 
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โครงการ PEA Care & Service Application 

 ที่มาของโครงการ 

 นโยบายผู้วา่การท่ีต้องการปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็น PEA 
Digital Utility จงึมีการพฒันา Application เพ่ือรองรับการ
บริการลกูค้า 

 โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า ทําให้ PEA มีช่างท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมให้บริการมากกวา่ 6,000 รายทัว่ประเทศ 

 PEA มีความพร้อมและต้องการขยายการให้บริการดแูล
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้ากบัประชาชนทัว่ (Behind Meter) 

 

 What is PEA Care & Services Application 

เป็น Application ของ PEA สําหรับให้บริการตรวจสอบซ่อมบํารุง  ระบบไฟฟ้า 
อปุกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร ท่ีพกัอาศยั โดยช่างไฟฟ้า (จากโครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า ) 
เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แบบครบวงจร 
One-Stop Service 

 สถานะของโครงการในป 2562 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ สํานักงาน
ใหญ่ กฟภ. เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน
เปิดให้บริการใน 5 จงัหวดั ประกอบไปด้วย จงัหวดั
นครปฐม จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดั
ขอนแก่น และจงัหวดัพิษณโุลก ยอดดาวน์โหลด ณ 
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 อยู่ท่ี 656 ครัง้ มีผู้ ชําระ
คา่บริการผา่นแอปพลเิคชัน่แล้วกวา่ 30 ราย 

 แผนการดําเนินงานในป   
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3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1 การบริหารอัตรากําลัง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) จึงได้ปรับปรุง
อตัรากําลงัในงานปฏิบตัิการระบบไฟฟ้าของสํานกังานการไฟฟ้าให้เพียงพอและปรับปรุงวิธีปฏิบตัิงานจากเดิมให้
มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ เพ่ือลดคา่ดชันีระยะเวลาไฟฟ้าดบั (System Average Interruption Duration Index : SAIDI) 
เพิ่มความน่าเช่ือถือของระบบไฟฟ้าและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

3.2 การปรับปรุงโครงสรางองคกร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการรองรับภารกิจในปัจจบุนัและอนาคต จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงภาระงานของทกุหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสม มีการโอนย้ายหน่วยงาน ภาระงาน ยกฐานะหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและคล่องตวัยิ่งขึน้ และได้
ประกาศใช้โครงสร้างใหม ่เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

3.3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้บริหารผลการปฏิบตังิานโดยจดัวางระบบประเมินผลการปฏิบตังิาน
ของพนกังานด้วยการกําหนดวิธีปฏิบตัิและตวัชีว้ดัท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดความยตุิธรรมและสร้างความผกูพนั
ให้เกิดกบัพนกังาน และได้ใช้ผลของการประเมินการปฏิบตัิงานในการจ่ายค่าตอบแทน การพิจารณาแต่งตัง้ การ
คดัเลือกบคุลากรท่ีมีสมรรถนะสงู และการสง่บคุลากรเข้ารับการพฒันา  

3.4 การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพนัของบุคลากร 

เพ่ือให้บคุลากรในองค์กรอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ สามารถสร้างผลงานท่ีมีคณุภาพให้กบั
องค์กรอยา่งตอ่เน่ือง โดยไมส่ร้างเง่ือนไขหรือเรียกร้องตอ่องค์กร การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจงึได้ทําการสํารวจความพงึ
พอใจและความผกูพนักบับคุลากรในองค์กรเป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลท่ีได้จากการสํารวจมาปรับปรุงและวางแผน
กลยทุธ์เพ่ือสร้างให้บคุลากรในการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีความพงึพอใจและความผกูพนัยิ่งขึน้ อนัจะสง่ผลกระทบท่ี
ดีตอ่การดําเนินงาน และตอ่ลกูค้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

3.5 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคถือว่าบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีมีคณุค่าและสําคญัยิ่งต่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์การ  โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกตําแหน่งงานอย่างเป็นระบบ  
ทัง้ทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นความรู้หลกัและความสามารถเฉพาะขององค์การ ความรู้ ความสามารถ ตามลกัษณะ
งานต่าง ๆ การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรมและคุณธรรม  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมบุคลากรให้มี 
สว่นร่วมและมีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง ด้วยวิธีการจดัทําแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual 
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Development Plan: IDP) ครอบคลมุผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั ทัง้นีไ้ด้นํารูปแบบการพฒันาแบบ 70:20:10 
มาเป็นส่วนในการจดัทําแผน IDP ในขณะเดียวกนัก็ยงัมุ่งเน้นการพฒันาสร้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านทัง้ทางด้าน
วิศวกรรมและบริหารจดัการ อาทิ คณุภาพไฟฟ้า ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกนัระบบไฟฟ้า Hotline 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกําลงัสําคญัเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ รองรับ
การดําเนินงานในอนาคต รวมทัง้ยงัสง่เสริม และสร้างเวทีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทัง้สง่เสริม
ความสามารถในการทําวิจยัและพฒันานวตักรรมของพนกังาน โดยจดัเวทีประชมุวิชาการ การประกวด และการ
สมัมนาตา่งๆ เช่น จดังานประชมุวิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ปี 2562 (PEACON & Innovation 
2019) การจดัประกวดนวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจดัการแข่งขนัทกัษะการปฏิบตัิงาน การจดัการคดัเลือกการ
ไฟฟ้าดีเด่น การจดังาน PEA Standard Performance Day นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคยงัส่งเสริมให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทัง้ในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากรได้มีโอกาสไปนําเสนอบทความวิชาการในเวทีนานาชาติ  เพ่ือให้พนกังานมีความพร้อมและมีศกัยภาพ 
ท่ีเพียงพอ และรองรับการเปล่ียนแปลงและการเตบิโตของธุรกิจในอนาคต 

3.6 สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างกลไกเพ่ือนําศักยภาพของ
พนกังานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์การ โดยการนําความรู้และประสบการณ์ของพนกังานหรือสิง่ท่ีเรียกว่า
ทนุทางปัญญาขององค์การมาใช้ในการพฒันากระบวนงาน เพิ่ม Productivity ขององค์การให้สงูขึน้ รวมถึงสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ภายในองค์การ โดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งในการสง่เสริม
การเรียนรู้ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัองค์การ โดยได้กําหนดแนวทางในการสง่เสริมการเรียนรู้และการแลกเปล่ียน
ความรู้เพ่ือการพฒันากระบวนการและสร้างนวตักรรม ผ่านกระบวนการท่ีสําคญั คือ การจดัการความรู้ และการ
จัดการนวัตกรรม โดยเร่ิมต้นจากการกําหนดองค์ความรู้ท่ีสําคัญขององค์การโดยพิจารณาจากปัจจัยสําคัญ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เสียงของลูกค้าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายผู้ บริหารระดับสูง 
แผนงานสําคญั และความสามารถพิเศษขององค์การ เป็นต้น และดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ดงักลา่วเพ่ือจดั
รวบรวมเป็นหมวดหมู่ ทัง้ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทั่วไป และได้ทําการเผยแพร่ถ่ายทอด
ความรู้ดงักล่าวผ่านกระบวนการสอนงาน ฝึกอบรม สัมมนา รวมทัง้ผ่านระบบสารสนเทศจัดการความรู้ของ
องค์การ รวมทัง้สง่เสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอ่ยอดความรู้เดิม ก่อให้เกิดการพฒันานวตักรรมและ
ยกระดบักระบวนการทํางานให้มีประสทิธิภาพสงูยิ่งขึน้ นอกจากนัน้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีการสง่เสริมการเรียนรู้
ของพนักงานในองค์การในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดงานประชุมวิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ปี 2562 (PEACON & Innovation 2019) การแสดงผลงานนวตักรรมและการจดังานองค์ความรู้ การแข่งขนัทกัษะ
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น และยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับ
หน่วยงานภายนอกและประชาชนทัว่ไป ผ่านการตัง้ศนูย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การเย่ียมเยียนผู้ ใช้ไฟ 
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การสมัมนาผู้ ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Call Center  การให้ความรู้แก่ชมุชน การประชมุวิชาการ การสมัมนากบั
หน่วยงานต่างๆ ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน การจดัทําคู่มือเพ่ือถ่ายทอดความรู้ และ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการตา่งๆ เป็นประจําอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีฐานความรู้ท่ีพร้อม
นําไปตอ่ยอดสูก่ารสร้างนวตักรรมอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

4.  การบริหารจัดการพัสดุ 

4.1 การบริหารพัสดุ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการจัดหาและบริหารพสัดตุามพระราชบญัญัติการจดัซือ้จัด
จ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและกรรมบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สว่นท่ี 3 การบํารุงรักษา การตรวจสอบ โดยแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพสัดซุึง่มิใช่
เป็นเจ้าหน้าท่ีตามความจําเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพสัดใุนงวด 1 ปี ท่ีผา่นมา 

4.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (Supply chain) 

ในการพฒันาระบบการจัดส่งพสัด ุรวมถึงคลงัสินค้าเพ่ือรองรับการปฏิบตัิงานตามห่วงโช่
อปุทานโดยได้ดําเนินงานพฒันาระบบสนบัสนนุห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) ได้แก่ การพฒันา
คลงัพสัดรูุปแบบคลงัสินค้าสมยัใหม่ (Modern Warehouse) โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) และ Barcode มาใช้งานร่วมกับการจดัการคลงัสินค้า (Warehouse Management) และ
ดําเนินการตามแผนงาน  การบริหารจดัการด้านระบบรักษาความปลอดภยัของคลงัพสัด ุระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) โดยจดัหารถยกโฟล์คลิฟไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะในการทํางานภายใน Warehouse และก่อสร้างโครงหลงัคา
คลมุลานพสัด ุเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารพสัดใุห้ดียิ่งขึน้ 

4.3 โครงการพัฒนาคลังพัสดุใหเปนแบบ Modern Warehouse 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (PEA) ได้ลงทนุในโครงการตา่งๆท่ีมีสว่นสําคญัในการสนบัสนนุการ
ให้บริการงานก่อสร้างโครงการ งานบริการผู้ ใช้และงานบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมีความจําเป็นต้องสนบัสนุน
พสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมต่องานบริการและเหตฉุกุเฉินโดยได้จดัทําโครงการพฒันาระบบบริหารข้อมลู
พสัดคุงคลงัโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพ่ือพฒันาคลงัพสัดใุห้เป็นแบบ Modern Warehouse โดย
ทดลองติดตัง้ใช้งานท่ีคลงัพสัด ุการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจงัหวดัสกลนคร (Pilot ProJect) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิานด้านพสัด ุทําให้ข้อมลูพสัดคุงคลงัมีความถกูต้อง และเป็นปัจจบุนัอยู่ตลอดเวลา และสามารถสนบัสนนุ
การตดัสนิใจของผู้บริหารได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  

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

5.1 บริการดานไฟฟา  

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีหน้าท่ีหลกัในการจดัส่ง จําหน่ายและให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลกูค้า 
โดยแบ่งเขตการให้บริการออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
แตล่ะภาค ประกอบด้วย 3 การไฟฟ้าเขต รวมเป็น 12 เขต มีศนูย์การให้บริการลกูค้าและสํานกังานการไฟฟ้าใน
สงักดัรวมทัง้หมด 946 แห่งครอบคลมุ 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ 
ซึง่เป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจดัตัง้ศนูย์บริการลกูค้า (PEA Shop) ไปยงั
ห้างสรรพสินค้า ทัว่ประเทศ และได้จดัให้มีรถบริการเคลื่อนท่ี (PEA Mobile Shop) เพ่ือให้บริการลกูค้าในแหล่ง
ชมุชนท่ีสําคญั อีกทัง้ได้มีการพฒันา 1129 PEA Call Center เพ่ือให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารอตัโนมตัิทาง
โทรศพัท์ ทางโทรสาร และข้อความสัน้ (SMS) เพ่ือให้มัน่ใจว่าทกุปัญหาและคําร้องของลกูค้าจะสามารถแก้ไขได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการให้บริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานคณุภาพบริการ มีการปรับปรุงคณุภาพบริการอย่างตอ่เน่ือง อาทิ ระบบ One Touch Service ได้พฒันา
กระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาสถานท่ีขอใช้ไฟด้วยระบบแผน
ท่ี PEA Map และปรับปรุงการดําเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขดัข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนท่ี GIS 
และข้อมลูพยากรณ์อากาศ ร่วมกบัระบบควบคมุจ่ายไฟแบบอตัโนมตัิ (SCADA) ซึง่ทําให้สามารถติดตามความ
คืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขดัข้องได้รวดเร็วยิ่งขึน้  อีกทัง้มีการปรับปรุงใบแจ้งคา่ไฟฟ้าและพฒันาระบบ Barcode ให้
สามารถรองรับการชําระเงินผ่านตู้  ATM เพ่ือเพิ่มช่องทางการชําระเงินของประชาชน และการกรอกข้อมลูลงใน
ระบบคําร้องได้เช่ือมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง ด้วยเคร่ืองอ่าน 
Smart Card Reader ทําให้ ลดขัน้ตอน ลดต้นทนุคา่ใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ สามารถตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว เพิ่มระดบัความพงึพอใจ 

การให้บริการลกูค้าผ่านทางโทรศพัท์มือถือ (PEA Mobile Application) การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
ดําเนินการเปิดการให้บริการผ่านทางโทรศพัท์มือถือผ่าน Application ท่ีช่ือว่า “PEA Mobile” โดยลกูค้าสามารถ
โหลดใช้งานได้ทัง้ระบบ IOS และ Android  ซึง่ระบบสามารถให้บริการ ตรวจสอบคา่กระแสไฟฟ้าค้นหาจดุให้บริการ
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ทัง้สํานกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และ PEA Shop แจ้งปัญหาไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าขดัข้อง
และเสนอแนะร้องเรียนผ่านทาง PEA Mobile Application โดยมีการปรับปรุงระบบ PEA Moblie Application ให้
สามารถชําระคา่ไฟฟ้าแบบหกับญัชีบตัรเครดิตประเภท VISA และ Master Card ผ่าน 2C2P หรือ Counter Service 
และดําเนินโครงการพฒันาระบบการให้บริการลกูค้าผา่น Internet แบบครบวงจร ท่ีช่ือวา่ "PEA Smart Plus"   
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สําหรับการให้บริการผ่านระบบ Online นัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเว็บไซต์ 
www.pea.co.th เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคใช้ในการแจ้งข้อมลูให้แก่ลกูค้า และยงัมีส่วนของ 
PEA  e-Service ซึง่ประกอบด้วย PEA e-Pay และ PEA e-Invoice ซึง่เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าใน
การชําระคา่บริการ และตรวจสอบค่าบริการ นอกจากนีล้กูค้าสามารถติดตามข่าวสารและประกาศของการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคผา่น Social Media ซึง่ได้แก่  

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

5.2 บริการดานกอสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้บริการเก่ียวกบัการก่อสร้างและบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
หม้อแปลง และอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ กบัผู้ ใช้ไฟฟ้า  เพ่ือให้งานบริการในลกัษณะครบวงจรมากยิ่งขึน้ และถือได้ว่า
เป็นกิจกรรมท่ีมีความจําเป็นต่อกระบวนการจําหน่ายไฟฟ้า และเป็นกระบวนการท่ีมีส่วนในการสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าโดยตรง แบง่ประเภทการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดงันี ้บริการด้านก่อสร้าง บริการด้านบํารุงรักษา 
บริการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า บริการทดสอบอปุกรณ์ตา่งๆ และบริการรับเป็นท่ีปรึกษา 

5.3 บริการดานวิศวกรรมไฟฟา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นําความรู้ เทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
ประกอบกับบุคลากรผู้ เช่ียวชาญ ชํานาญ และมีประสบการณ์ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมาให้บริการทัง้ในด้าน
วิศวกรรมและการบริหารโครงการ แก่ลูกค้าภายนอกทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีการ
รับประกันคุณภาพงาน ความรวดเร็ว และให้บริการในราคาท่ียุติธรรม  เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ประเภทของงานท่ีให้บริการ ได้แก่ งานท่ีปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า งานก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และงานทดสอบ
อปุกรณ์ไฟฟ้า 

5.4 บริการสารสนเทศและสื่อสาร 

เป็นการให้เช่าเส้นใยแก้วนําแสงทัง้ในรูป Dark Fiber และ Bandwidth โดยมีกลุม่ลกูค้า 3 
กลุ่มหลกัๆ คือ กลุ่มผู้ประกอบการ (Operator) โดยขยายโครงข่ายส่ือสาร, กลุ่มโรงไฟฟ้า/ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer) เพ่ือควบคมุสัง่การและติดตาม (Monitor) ความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้า และกลุม่ความ
มัน่คง เช่น สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม โดยการใช้โครงข่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในภาพรวมจะเป็นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกนั (Resource Sharing) ทําให้ประเทศลดการลงทนุซํา้ซ้อนบริการด้านพลงังานทดแทน 
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รายงานวิเคราะหการดําเนินงานที่ไมใชการเงิน 

เพ่ือให้บริการกับลกูค้าอย่างทัว่ถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคณุภาพ ทนัสมยั ขยายขอบเขตการให้บริการ
และตอบสนองความต้องการของลกูค้า ผ่านการดําเนินงานโครงการต่างๆ ทําให้การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสามารถ
จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดบัหมู่บ้านรวม 74,298 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหมู่บ้านทัว่
ประเทศ และในระดบัครัวเรือนรวม  22.17  ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจํานวนครัวเรือนทัง้ประเทศ 
ซึ่งบรรลเุป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือยกระดบั
คณุภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ทัง้นี ้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลมุเป็นบริเวณกว้างทัว่ประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นอกจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจะให้บริการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ยงัรับซือ้
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามาในโครงข่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาสําหรับท่ีอยู่อาศยั (Solar PV Rooftop) และ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพืน้ดิน (Solar Farm) ตามนโยบายรัฐบาล ดงันัน้ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจึง
จําเป็นต้องดําเนินการวางแผนเพ่ือพฒันาระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค สามารถสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าและให้บริการแก่ผู้ เช่ือมตอ่กบัโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มัน่คง 
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเข้ามาช่วยบริหารการจดัการและควบคมุการจ่าย
ไฟฟ้า ตามหลกัเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทัง้ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ ตามแผนพฒันาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ด้วย รวมทัง้ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคยงัมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั หรือ พีอี
เอ เอ็นคอม (PEA ENCOM) ซึ่งจดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ การให้บริการเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจดัการพลงังานรวมทัง้การจดัฝึกอบรมให้กบัองค์กร
ท่ีสนใจ 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ได้พฒันาและปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าอยา่งตอ่เน่ือง รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือความมัน่คงและเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า สง่ผลให้คา่ดชันีจํานวนครัง้ท่ีไฟฟ้าขดัข้อง 
(System Availbility Interruption Frequency Index: SAIFI) และคา่ดชันีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขดัข้อง (System 
Availbility Interruption Duration Index: SAIDI) ในปี 2562 มีค่าดีกว่าปี 2561 โดย SAIFI มีค่าเท่ากบั 3.10  
ครัง้/ราย/ปี ซึง่มีคา่ลดลงจากปี 2561 จํานวน  0.71 ครัง้/ราย/ปี และ SAIDI มีคา่เท่ากบั 73.82 นาที/ราย/ปี  ซึง่มี
คา่ลดลงจากปี 2561 จํานวน 16 นาที/ราย/ปี 

ผลการดําเนินงานด้านการพฒันาบุคลากร ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคให้ความสําคญักบัการพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรทุกระดบัและทุกตําแหน่งงาน และมุ่งเน้นการสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินงานในอนาคต โดยเน้นการพฒันาด้วย IDP และการประยกุต์ใช้
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หลกัการพฒันาแบบ 70:20:10 เน้นการพฒันาด้วยวิธี On The Job Training : OJT และ Coaching พร้อมกบัลด
การอบรมแบบ Inclass โดยจํานวนชัว่โมงท่ีใช้พฒันาพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและคา่ใช้จ่ายในการพฒันา
บคุลากรของปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 เป็นไปตามตาราง นอกจากนีก้ารไฟฟ้าส่วนภมูิภาคยงัมุ่งมัน่การ
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนท่ีสําคญั ทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรม  
โดยพิจารณาจากจํานวนการรวบรวมองค์ความรู้ ปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 พบว่ามีสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ (ตาม
ตาราง) แสดงให้เห็นวา่ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้ความสําคญัของการผลกัดนัให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเป็น Digital 
Utility อยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั 

เกณฑวัด ป 2562 ป 2561 
เปรียบเทยีบ รอยละ 

เพิ่ม / (ลดลง) 
คา่ใช้จ่ายในการอบรม(ล้านบาท) 347.38 313.25 10.90 
จํานวนชัว่โมงท่ีใช้พฒันา/คน/ปี (ชัว่โมง) 27.40 20.16 35.91 
จํานวนการรวบรวมองค์ความรู้ (เร่ือง) 12,687 10,125 25.30 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือรองรับการแข่งขนัระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงพฒันาเทคโนโลยีใหม่ท่ีเกิดขึน้ 
การเปล่ียนแปลงภาวะอากาศของโลก การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาความมัน่คงด้านพลงังาน 
และการส่งเสริมด้านพลงังานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดยัง้ในการบริหารจดัการ การพฒันา ด้วย
ความมุ่งมัน่ในการขบัเคลื่อนองค์การในทุกด้าน สู่การเป็นองค์การท่ีมีสถานะมัน่คง ทนัสมยั สามารถเติบโตได้
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้รวม 519,819 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 504,403 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 506,502 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าซือ้
ไฟฟ้า 439,968 ล้านบาท  และมีกําไรสทุธิเท่ากับ 13,317 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 7,299 ล้านบาท  
เป็นผลจากการท่ี คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ได้เห็นชอบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งคืนเงิน
รายได้ค่าไฟฟ้าจํานวน 7,777 ล้านบาท เพ่ือให้มีฐานะทางการเงินตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ประกอบกบัมีค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานเพิ่มขึน้จากการปรับค่าชดเชยกรณีเกษียณอายเุพิ่มขึน้จาก 300 วนั เป็น 400 วนั จํานวน 4,243 ล้าน
บาท ในขณะท่ีมีอตัราการเพิ่มขึน้ของหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าเท่ากบัร้อยละ 2.6 เป็นผลให้กําไรสทุธิในปี 2562 ลดลง 
 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 424,414 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน  9,534 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 2.3 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 96,020 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
จํานวน 328,394 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ จํานวน 16,368 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 6.2 และมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 253,461 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 9,197 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 
ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวียน จํานวน 68,823 ล้านบาท และหนีส้นิไม่หมนุเวียน จํานวน 184,638 ล้านบาท สว่น
ของทนุ จํานวน 170,952 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 337 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 

 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ได้ดําเนินการกู้ เงินในประเทศ เพ่ือนําไปลงทนุในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ เพิ่มประสิทธิภาพและความมัน่คงของระบบไฟฟ้า และลดความสญูเสียใน
ระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนด
แนวทางในการจดัหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นสกลุเงินบาท ด้วยการออกพนัธบตัรเป็นหลกั ส่งผล
ให้หนีเ้งินกู้ต่างประเทศและหนีเ้งินกู้ ในประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 
197 ล้านบาท และ 75,454 ล้านบาท ตามลําดบั หรือร้อยละ 0.3 และ 99.7 ของหนีเ้งินกู้ทัง้หมด 
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ผังโครงสรางการบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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โครงสรางอัตรากําลังและคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 

จํานวนพนักงานและลูกจางแยกตามสายงาน/สํานกั ป 2562 หนว่ย : ราย 
ลําดับ สายงาน/สาํนัก พนักงาน ลูกจาง รวม 

1 ผวก. ผู้วา่การ 8 - 8
2 สวก. สํานกัผู้วา่การ 174 14 188
3 สกม. สํานกักฎหมาย 110 2 112
4 สตภ. สํานกัตรวจสอบภายใน 157 - 157
5 สายงาน (ท) สายงานทรัพยากรบคุคล 418 6 424
6 สายงาน (บ) สายงานบญัชีและการเงิน 342 15 357
7 สายงาน (ป) สายงานปฏิบตักิารและบํารุงรักษา 487 37 524
8 สายงาน (ย) สายงานยทุธศาสตร์ 168 3 171
9 สายงาน (ธ) สายงานธุรกิจ 139 4 143

10 สายงาน (ว) สายงานวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 258 4 262
11 สายงาน (ส) สายงานกิจการสงัคมและสิง่แวดล้อม 127 5 132
12 สายงาน (อ) สายงานอํานวยการ 317 41 358
13 สายงาน (กบ) สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 502 75 577
14 สายงาน (ทส) สายงานสารสนเทศและสื่อสาร 333 5 338
15 สายงาน (ภ1) สายงานการไฟฟ้าภาค1 5,817 1,154 6,971
16 สายงาน (ภ2) สายงานการไฟฟ้าภาค2 6,829 1,515 8,344
17 สายงาน (ภ3) สายงานการไฟฟ้าภาค3 7,100 1,680 8,780
18 สายงาน (ภ4) สายงานการไฟฟ้าภาค4 5,471 1,296 6,767
19 สายงาน (วศ) สายงานวิศวกรรม 327 5 332

ผลรวมทัง้หมด 29,084 5,861 34,945 

 

คาใชจายเกีย่วกับบุคลากร                     หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ ป 2562 ป 2561

คา่ใช้จ่ายพนกังาน  20,575 21,153
คา่ใช้จ่ายลกูจ้าง  1,516 1,409

รวมทั้งสิ้น 22,091 22,562
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คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2562 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทําแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์และรายงานที่เก่ียวโยงกันเพ่ือให้
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 
ประธานกรรมการ กฟภ. 
 
ช่ือ-นามสกลุ  : นายชยพล ธิตศิกัดิ ์(ประธานกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 
     
ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 28 เมษายน 2503 
 
ตําแหน่ง  : อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

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

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : 1. กรรมการการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
      2. กรรมการการประปาสว่นภมูิภาค 
       
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

*******************************************************************************************************
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายสรุงค์  บลูกลุ  
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจปี 2561) 
 
ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 15 กนัยายน 2498 
 
ตําแหนง่ : 1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2. ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั  : 1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2. ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัท  
ปตท. จํากดั (มหาชน) 

3. ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จํากดั 
(มหาชน) (GPSC)    

 
ประวตักิารศกึษา            : 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 

 

การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน  1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  2. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จํากดั 
      3. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย   
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

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

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

   
ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 7 ธนัวาคม 2502 
 
ตําแหนง่  : ท่ีปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

   
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารและพฒันาความยัง่ยืนองค์กร                   
 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
             2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน)   
           
ประวตักิารศกึษา : 1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,  
  Middle Tennessee State University, USA 
    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย                  
       (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน  : กรรมการ บริษัท บางจาก กรีนเนท จํากดั 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 

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

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 5 สงิหาคม 2513 
 
ตําแหนง่  : รองเลขาธิการสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
  
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานกังานสภา 

    พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
2. ผู้ อํานวยการสํานกัวิเคราะห์โครงการลงทนุภาครัฐ 

    3. เจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   
      

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

    2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน  : กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
 

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

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 16 พฤศจิกายน 2498 
 
ตําแหนง่  : ข้าราชการบาํนาญ 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. ผู้ อํานวยการสํานกัจดัทํางบประมาณ เขตพืน้ท่ี 6 สํานกังบประมาณ 
    2. ผู้ อํานวยการกองประเมินผล 2 สํานกังบประมาณ   
           
ประวตักิารศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 
      พฒันบริหารศาสตร์  
    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การคลงั) มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน  : ไมมี่ 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
 

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

   
ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 23 มีนาคม 2499 
 
ตําแหนง่  : ข้าราชการบาํนาญ     
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. อธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

2. รองอธิบดีกรมราชทณัฑ์ 
3. ผู้บญัชาการเรือนจํากลางคลองเปรม 

              
ประวตักิารศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2. ปริญญาตรี - นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน  : ไมมี่ 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายศกัดิ ์เสกขนุทด 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 3 พฤษภาคม 2509 
 
ตําแหน่ง  : ท่ีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิด้าน Digital Transformation  

สํานกังานธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั :  1. ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
     2. รองผู้ อํานวยการ สํานกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  
         สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ  
            
ประวตักิารศกึษา :  1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Electronic Systems  
  Engineering), Essex University, UK 

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

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : 1. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ 
           ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
       2. กรรมการบริหารศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ 
            และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) 
       3. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการข้อมลู 
           ขา่วสารของราชการ 
 

การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

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

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจปี 2561) 
 
ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 25 ธนัวาคม 2498 
 
ตําแหน่ง  : เกษียณอายงุาน 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน 
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริหารเงินและตลาดเงิน 

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

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : 1. กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลยัมหิดล 
 2. กรรมการการยาสบูแหง่ประเทศไทย 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายนิกร สศุริิวฒันนนท์ 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจปี 2561) 
 
ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 30 มิถนุายน 2499 
 
ตําแหน่ง  : รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. ประธานกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     2. กรรมการสถาบนัเหลก็แห่งประเทศไทย 
              
ประวตักิารศกึษา : 1. ปริญญาโท – พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    2. ปริญญาตรี – สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : ไมมี่ 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน 
     
ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 มีนาคม 2501 
 
ตําแหน่ง  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารสนิทรัพย์ บริษัท ทีซีซี       
        แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั  
    2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารทรัพย์สนิ กลุม่โรงแรม 
       ตา่งประเทศ บริษัท ทีซีซ ีแอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
              
ประวตักิารศกึษา : 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  

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : 1. กรรมการ บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง  
          จํากดั (มหาชน)  
 2. กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จํากดั (มหาชน) 
 3. กรรมการ บริษัท เอ็น.ซ.ีซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์     
 ดเิวลลอปเม้นท์ จํากดั 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

*******************************************************************************************************
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายพนิต ธีรภาพวงศ์ 
    (บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจปี 2561) 
 
ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10  พฤศจิกายน 2510 
 
ตําแหน่ง  : ท่ีปรึกษากฎหมาย สํานกังานปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. ผู้ อํานวยการกลุม่กฎหมาย สํานกังานปลดักระทรวงการคลงั 
    2. หวัหน้ากลุม่งานกฎหมาย สํานกักฎหมาย กรมสรรพากร  
              
ประวตักิารศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Law) ทนุรัฐบาลไทยตาม 
  ความต้องการของกรมสรรพากร, Queen Mary College,  
  University of London, UK 
    2. ปริญญาโท – Master of International Economic Law,  
 University of  Warwick, UK 
    3. ปริญญาตรี – นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : 1. กรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ธนาคาร 
           อิสลามแห่งประเทศไทย จํากดั 
       2. กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั 
 
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซือ้/จดัจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 
(รวมถึงในนามบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ 
     
ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10 มิถนุายน 2510 
 
ตําแหน่ง   : ศาสตราจารย์สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : คณบดีสํานกัสิง่แวดล้อม ทรัพยากร และการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยี 

แห่งเอเชีย 
              
ประวตักิารศกึษา : 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) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : กรรมการบริหาร Bangchak Initiative Innovation  

Center@AIT สํานกัสิง่แวดล้อม ทรัพยากร                                
และการพฒันา สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

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

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



หน้า | 76  
 

 
ช่ือ-นามสกลุ  : รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศริิพงษ์กลุ 

(บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจปี 2561) 
     

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 
 

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

ตําแหน่ง  : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. ผู้ อํานวยการ สํานกังานทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศนูย์รังสติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    3. ผู้ อํานวยการ โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตสองสถาบนั (TEP) และ  

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตภาคภาษาองักฤษ แหง่มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ (TEPE) 

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

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

    3. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบรีุ 

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน : ไมมี่ 
 

การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

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

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

    

ดํารงตําแหน่ง  : 12 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 สงิหาคม 2504 
 

ตําแหน่ง  : ผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (ดํารงตําแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2561– ปัจจบุนั)  
 

ประวตักิารทํางานท่ีสําคญั : 1. รองผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 
    2. ผู้ช่วยผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 
    3. ผู้ชว่ยผู้วา่การประจําสํานกัผู้วา่การ และปฏิบตัหิน้าท่ี รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
              
ประวตักิารศกึษา : 1. ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

   
การดํารงตําแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน  : ไมมี่ 
 

การถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    :  * ไมมี่ 
 

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

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

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

ทางผลประโยชน์เม่ือ (1) รับตําแหนง่ (2) เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ (3) ทกุสิน้ปี 
สําหรับกรณีท่ีกรรมการถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 ของจํานวน
หุ้นท่ีบริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะนํารายงานกระทรวงมหาดไทย 
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คณะผูบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

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

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-59 

 
1-ต.ค.-58 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายปกรณ์ นตุบญุเลศิ รองผู้วา่การ
ประจําผู้วา่การ 

59 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

การจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 
- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 4 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรุี) 
ภาค 4 
 
 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-59 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิทยาลยัครูนครราชสีมา ศิลปศาสตรบณัฑิต/การ
จดัการทัว่ไป 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้วา่การ
ประจําผู้วา่การ 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต/การจดัการสําหรับ
นกับริหาร 

- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 
- รองผู้วา่การธุรกิจ 
- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ รักษาการ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พีอีเอ 
เอน็คอม อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จํากดั 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรุี) 
ภาค 3 

1-ต.ค.-62 
1-ก.พ.-62 
1-ต.ค.-60 

 
 
 

1-ต.ค.-59 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายถิรวฒุิ เกษมสนัต์ ณ อยธุยา รองผู้วา่การ
ประจําผู้วา่การ 

58 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 
- รองผู้วา่การอํานวยการ 
- ผู้ช่วยผู้วา่การอํานวยการ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัหา 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 
1-ต.ค.-59 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต/ 
สงัคมศกึษา 

 

นายเสกสรร เสริมพงศ์ 
 

รองผู้วา่การ
วางแผนและ
พฒันาระบบ
ไฟฟ้า 
 

58 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การวางแผนและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้ เชี่ยวชาญระดบั 13 ประจําสํานกั
รองผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 
(เชียงใหม)่ ภาค 1 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-58 

 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายชาติชาย ภมุรินทร์ รองผู้วา่การ
ยทุธศาสตร์ 

55 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
 

พฒันบริหารศาสตรมหา
บณัฑิต/รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

- รองผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรุี) 
ภาค 3 
- ผู้ เชี่ยวชาญระดบั 13 
ประจําผู้วา่การ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ รอง
ผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 3 
 
 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-60 

 
1-ต.ค.-59 

 
15-มิ.ย.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายชีวิน พฒันคหูะ 
 

รองผู้วา่การธุรกิจ 
 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์วิทยาลยัโยนก 
 

พฒันบริหารศาสตร 
มหาบณัฑิต/รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

- รองผู้วา่การธุรกิจ 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
-ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบรุี) 
ภาค 1 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-60 

 
 

1-ต.ค.-58 
 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายธีรพงษ์ บรุีรักษ์ รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้า ภาค 1 
 
 

60 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 1 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณโุลก) 
ภาค 1 
 
 
 
 
 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-58 

 
18-มี.ค.-58 

 

นายสมลกัษณ์ กิ่งมาลา รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้าภาค 2 

59 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การการไฟฟ้าภาค 2 
- รักษาการแทนรองผู้วา่การการไฟฟ้า 
ภาค 2 
- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
 
 
 
 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-61 

 
1-ต.ค.-60 

18-ก.พ.-58 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายศภุชยั เอกอุน่ 
 

รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้าภาค 3 

54 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/
วิศวกรรมความปลอดภยั 

- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ  การไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) ภาค 
3 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริการการไฟฟ้า
เขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-59 

 
 

1-ม.ค.-57 
 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายสชุาติ เครือแก้ว รองผู้วา่การ 
การไฟฟ้าภาค 4 

58 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุี 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การการไฟฟ้า ภาค 4 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรุี) 
ภาค 4 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการการไฟฟ้าเขต1(เพชรบรุี) ภาค 4
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต1 
(เพชรบรุี) ภาค 4 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-60 

 
18-มี.ค.-58 

 
1-ม.ค.-58 

นายอนโุลม อตุมะพนัธุ์ รองผู้วา่การ
วิศวกรรม 
 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การวิศวกรรม 
- ผู้ช่วยผู้วา่การวิศวกรรม 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า 

12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-59 
1-ต.ค.-58 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้วา่การ
สารสนเทศและ
สื่อสาร 
 

60 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
 

บริหารธุรกิจบณัฑิต/ 
การจดัการทัว่ไป 

- รองผู้วา่การสารสนเทศและสื่อสาร       
- ผู้ช่วยผู้วา่การสารสนเทศและสื่อสาร 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

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

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต/ 
ระบบสารสนเทศ 

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้วา่การ
ก่อสร้างและ
บริหารโครงการ 

59 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรุี) 
ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบรุี) 
ภาค 1 
 

1-ต.ค.-59 
 

15-มิ.ย.-58 
 

18-ก.พ.-58 

นายวลัลภ กิตติวิวฒัน์ รองผู้วา่การ
ปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา 
- ผู้ช่วยผู้วา่การปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษาการไฟฟ้าเขต3 
(นครปฐม) ภาค 3 
 

1-ต.ค.-60 
 

1-ต.ค.-58 
 

18-มี.ค.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
วิทยาเขตเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายภาณมุาศ ลิม้สวุรรณ รองผู้วา่การ
อํานวยการ 
 

55 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การอํานวยการ 
- รองผู้วา่การกิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-58 

 
18-มี.ค.-58 

 
 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั 

นายสชุาติ โชติกธีรกลุ รองผู้วา่การบญัชี
และการเงิน 

58 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจบณัฑิต/ 
การเงินและการธนาคาร 

- รองผู้วา่การบญัชีและการเงิน 
- ผู้ช่วยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

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

นางนราวดี ศิริสมรรถการ 
 

รองผู้วา่การ
ทรัพยากรบคุคล 
 

58 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

เศรษฐศาสตรบณัฑิต/
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
 

- รองผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 
- ผู้ช่วยผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์ทรัพยากร
บคุคล 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์
ทรัพยากรบคุคล 
 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
1-ต.ค.-60 

 
1-เม.ย.-58 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายจาตรุงค์ สขุะเสน 
 

รองผู้วา่การ
กิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

59 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- รองผู้วา่การกิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสีมา) ภาค 2 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 
(เพชรบรุี) ภาค 4 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต1 
(เพชรบรุี) ภาค 4 

 
 
 

1-ต.ค.-62 

 
12-พ.ย.-61 

 
1-ต.ค.-58 

 
 

1-ม.ค.-58 
 
 
 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

ศิลปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 
 

นายมานพ ชอบประดิษฐ์ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ประจําผู้วา่การ 

58 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 
การจดัการ 

- ผู้ช่วยผู้วา่การประจําผู้วา่การ 
- ผู้ช่วยผู้วา่การอํานวยการ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 
 

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

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/
เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายพงศกร ยทุธโกวิท 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
วางแผนและ
พฒันาระบบ
ไฟฟ้า 
 

44 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Master of Business  
Administration 

- ผู้ช่วยผู้วา่การวางแผนและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
-  ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 
 
 
 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 

1-เม.ย.-58 
 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

นายวิโรจน์ บวัคลี่ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ยทุธศาสตร์ 
 

47 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 

-ผู้ช่วยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 

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

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุี 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายเลศิชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้วา่การ
ธุรกิจ 
 

58 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ช่วยผู้วา่การธุรกิจ 
- ผู้ช่วยผู้วา่การวางแผนและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายสง่เสริมพลงังาน
ทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา
ระบบไฟฟ้า 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 

 
18-มี.ค.-58 

 
1-ม.ค.-57 

 

นายสนอง อินทร์ใจเอือ้ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
วิศวกรรม 

58 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ช่วยผู้วา่การวิศวกรรม 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

1-ต.ค.-62 
12-พ.ย.-61 
1-ม.ค.-57 

 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
/ วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

วา่ที่ร.ท.สมพงษ์ สมนัเลาะ 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
สารสนเทศและ
สื่อสาร 
 

58 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/การ
บญัชี 

- ผู้ช่วยผู้วา่การสารสนเทศและสื่อสาร 
- ผู้ เชี่ยวชาญระดบั 13 ประจําสํานกั
รองผู้วา่การสารสนเทศและสื่อสาร 
-  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาและ
สนบัสนนุระบบสารสนเทศ 

21-มี.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 

18-มี.ค.-58 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เทคโนโลยีบณัฑิต/เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ศิลปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายนกุลู ตพูานิช 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ก่อสร้างและ
บริหารโครงการ 
 

57 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

- ผู้ช่วยผู้วา่การก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร 
โครงการ 2 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร 
โครงการ 1 

12-พ.ย.-61 
 

20-มี.ค.-61 
 

1-ต.ค.-59 
 

นายปราโมทย์ สดุทรัพย์ ผู้ช่วยผู้วา่การ
ปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา 

56 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ไฟฟ้า - ผู้ช่วยผู้วา่การปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายควบคมุระบบไฟฟ้า 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายควบคมุระบบ
ไฟฟ้า 
 
 
 

1-ต.ค.-60 
 

18-มี.ค.-58 
1-พ.ย.-56 

 
 
 
 
 
 

นายกรมศกัดิ์ ขนัธ์ทอง 
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
อํานวยการ 

53 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 
การจดัการโลจิสติกส์ 
 

- ผู้ช่วยผู้วา่การอํานวยการ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรการ 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพสัด ุ
 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-59 
1-มิ.ย.-57 

    มหาวิทยาลยัรามคําแหง ศิลปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายอิสเรส เจนศภุการ ผู้ช่วยผู้วา่การ 
บญัชีและการเงิน 

56 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 
การบญัชี 

- ผู้ช่วยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-59 
1-ม.ค.-57 

 
 

บริหารธุรกิจบณัฑิต/ 
การบญัชี 

นายประดิษฐ์ เฟื่องฟ ู
 

ผู้ช่วยผู้วา่การ
ทรัพยากรบคุคล 
 

47 The University of Texas at 
Arlington 

DOCTOR OF 
PHILOSOPHY/ELECTRICAL 
ENGINEERING 

- ผู้ช่วยผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากร
บคุคล 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา
ทรัพยากรบคุคล 

 

1-ต.ค.-62 
23-ม.ค.-61 

 
1-เม.ย.-58 

 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

นางจฑุาพรรธน์  แก้ววฒันะบวร ผู้ช่วยผู้วา่การ 
กิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

59 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต/
ภาษาศาสตร์ 

- ผู้ช่วยผู้วา่การกิจการสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
 
 

1-ต.ค.-58 
 

16-ต.ค.-56 
 

23-ม.ค.-56 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายประพนัธ์ สีนวล ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(เชียงใหม)่ ภาค 
1 

56 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 
 

1-ต.ค.-58 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
/วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(พิษณโุลก) ภาค 
1 

56 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณโุลก) 
ภาค 1 
- ผู้ เชี่ยวชาญระดบั 13 ประจําสํานกั
รองผู้วา่การการไฟฟ้าภาค 1 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสีมา) ภาค 2 

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

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายจรรยา วฒันกลุ
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(ลพบรุี)  
ภาค 1 

56 มหาวิทยาลยับรูพา
 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต/นโยบาย
สาธารณะ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบรุี) 
ภาค 1 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
-รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต 2 
(ชลบรุี) ภาค 3

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-58 
 
 

1-ม.ค.-58 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
/เทคโนโลยีวดัคมุทาง
อตุสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายภกัดี วงษาพรหม 

 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(อดุรธานี) ภาค 2 

55 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (อดุรธานี) 
ภาค 2 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต 2 
(พิษณโุลก) ภาค 1 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 2 
(พิษณโุลก) ภาค 1 
 
 

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-59 
 
 

1-ม.ค.-58 
 

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ 
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) 
ภาค 2 

52 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต/
วิศวกรรมการจดัการพลงังาน 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) ภาค 2 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ 
- ผู้จดัการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
จงัหวดันครราชสีมา ชัน้ 1 

 
 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
1-ต.ค.-59 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/
วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายณฐัวรรธน์ อคัรรุ่งเรืองกลุ 
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสีมา) 
ภาค 2 

56 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 
(นครราชสีมา) ภาค 2 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) ภาค 2 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 2 
(อบุลราชธานี) ภาค 2 

 
 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-58 
 
 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 
 

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต 
/ไฟฟ้า 
 

นายขจร โปร่งฟ้า 
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(อยธุยา)  
ภาค 3 

53 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
- รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต1 (อยธุยา) 
ภาค 3 
 
 

 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
 
 

1-ม.ค.-58 
 

 
 
 

 
 

วิทยาลยัมหานคร 
 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกลุ ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(ชลบรุี)  
ภาค 3 

56 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/
วิศวกรรมการจดัการ
อตุสาหกรรม 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบรุี) 
ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 
 
 

1-ต.ค.-59 

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายสมปอง ดํารงออ่งตระกลู 
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(นครปฐม) ภาค 3

56 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) 
ภาค 3 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจรอง
ผู้วา่การการไฟฟ้าภาค 4 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ การไฟฟ้าเขต1 (เพชรบรุี) ภาค 
4 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-58 
 

1-ม.ค.-58 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษาวิทยาเขตเทเวศร์ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายไพฑรูย์ รัตนากร 
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 1 
(เพชรบรุี) ภาค 4 

56 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรุี) 
ภาค 4 
-ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ 
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรุี) ภาค 4 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบรุี) 
ภาค 4 

1-ต.ค.-62 
 

1-ต.ค.-60 
 

1-ม.ค.-58 
 



หน้า | 94  
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นายภิญโญ ทองเจิม 
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) 
ภาค 4 

57 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ  การไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4  
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 2 
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 
 

12-พ.ย.-61 
 

23-ม.ค.-61 
 
 

1-ต.ค.-59 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต 
/วิศวกรรมไฟฟ้า 

   

นายสมัฤทธิ์ โชติบณั 
 

ผู้ อํานวยการ
ไฟฟ้าเขต 3 
(ยะลา) ภาค 4 

56 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 
 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต 
/ไฟฟ้า 
 

- ผู้ อํานวยการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) 
ภาค 4 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ  การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและ
บํารุงรักษา  การไฟฟ้าเขต3 (ยะลา) 
ภาค 4 
 

12-พ.ย.-61 
 

1-ต.ค.-59 
 
 

18-มี.ค.-58 
 

นางศศิวิภา อมัพรสทิธิกลู 
 

ผู้ อํานวยการ
สํานกัผู้วา่การ 

54 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

วิทยาศาสตรบณัฑิต/การบญัชี - ผู้ อํานวยการสํานกัผู้วา่การ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายงานผู้วา่การ 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายงานผู้วา่การ 
 

1-ต.ค.-62 
1-ต.ค.-60 
1-ต.ค.-59 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ สถานศึกษา คุณวุฒิ/สาขา ประวัติการดํารงตําแหนง วันที่มีผล 

นางชตุิมา เผา่ชยั ผู้ อํานวยการ
สํานกัตรวจสอบ
ภายใน 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการสํานกัตรวจสอบภายใน 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนและ
สนบัสนนุการตรวจสอบ 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนและ
สนบัสนนุการตรวจสอบ 
 
 
 

1-ต.ค.-60 
18-มี.ค.-58 

 
1-ม.ค.-57 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บญัชีบณัฑิต 

นางพิบลูรัชต์ วงศ์ลมาย ผู้ อํานวยการ
สํานกักฏหมาย 

57 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นิติศาสตรบณัฑิต - ผู้ อํานวยการสํานกักฎหมาย 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายคดีและสอบสวน 
- รองผู้ อํานวยการฝ่ายนิติการ  
 

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

การกําหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 มิ.ย. 2543 เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุตาม
สญัญาจ้าง โดยกระทรวงการคลงัมีส่วนร่วมในการกําหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุตามสญัญา สําหรับ
เกณฑ์การพิจารณจ่ายผลตอบแทน ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ข้อ 1) บนัทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
กบักระทรวงการคลงั และ 2) การดําเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าการ  ซึง่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กฟภ. และกระทรวงการคลงั  สําหรับการกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ  
ผู้ช่วยผู้ ว่าการ และผู้ อํานวยการเขต 12 เขต ผู้ ว่าการมอบหมายให้สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ กําหนด
ค่าตอบแทน พิจารณากรอบแนวทางหลกัเกณฑ์การปรับขึน้เงินเดือนประจําปีและโบนสัของผู้บริหารระดบัสงู 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบุคคลตามเกณฑ์  4 ข้อ คือ 1) งานตามนโยบาย/งานตามท่ีผู้บงัคบับญัชา
มอบหมาย 2) งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ  3) งานตามความคิดสร้างสรรค์ และ 4) พฤติกรรมตามคา่นิยม
องค์กร โดยคํานึงถึงคณุภาพความเป็นผู้ นําในการบริหารงาน  การตดัสินใจ การแก้ไขปัญหา ความสามารถใน
การสร้างบรรยายการในกระบวนการเรียนรู้ พฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชา การมีมนุษยสมัพนัธ์ และความซ่ือสตัย์
สจุริต 

 

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ของ กฟภ. ประจําป 2562 

  หนว่ย : ล้านบาท 

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 73 
เงินโบนสั 12 
เบีย้ประชมุ 1 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 7 

รวมทั้งสิ้น 93 
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โครงสรางเงินทุน  

ทุนและโครงสรางผูถือหุน 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 100   
      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  ป 2562 ป 2561 ป 2560 

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

 
หนี้เงินกู      

  หนว่ย : ล้านบาท 
 

  

 
 

ประเภทเงนิกู 
ระยะเวลาการ
จายชาํระ 

สกลุเงิน
ลักษณะการ
คํ้าประกัน
ของรัฐบาล 

ป 2562 ป 2561 ป 2560 

เงินกู้ ยืม
ภายในประเทศ 

  

- กระทรวงการคลงั 2531 – 2570 
2535 – 2574 

CAD
CAD 

คํา้ประกนั
คํา้ประกนั 

65
91

76 
101 

92
119

- พนัธบตัร 
- สถาบนัการเงิน 

2548 – 2583 
2562 - 2564 

THB
THB 

ไมคํ่า้ประกนั
ไมคํ่า้ประกนั 

74,298
1,000

71,070 
- 

75,460
-

รวมเงินกู้ ยืมในประเทศ 75,454 71,247 75,671
เงินกู้ ยืมตา่งประเทศ   
- สถาบนัการเงิน 2543 – 2563 EUR คํา้ประกนั 64 140 221

 2545 – 2562 EUR คํา้ประกนั - 9 27
 2550 – 2566 EUR คํา้ประกนั 133 183 231

รวมเงินกู้ ยืมตา่งประเทศ 197 332 479
รวมเงินกูยืมระยะยาว 75,651 71,579 76,150
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เงินงบประมาณที่ไดรับและการจายเงินนําสงรัฐ 

เงินงบประมาณที่ไดรับ 

ปี 2560-2562  กฟภ. ได้รับอนุมตัิงบประมาณประจําปี  ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณทําการ และ
งบประมาณลงทนุ  ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ป 2562 ป 2561 ป 2560 

   งบประมาณทําการ 504,544 489,029 485,044
   งบประมาณลงทนุ 125,547 107,775 90,554

รวม 629,371 596,804 575,598

การจายเงนินําสงรัฐ 

ปี 2560-2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ได้จ่ายเงินนําสง่รัฐให้กระทรวงการคลงั โดยจดัสรรจากกําไรสทุธิ
ตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงักําหนด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ป 2562 ป 2561 ป 2560 

การจ่ายเงินนําสง่รัฐ 6,715 13,350 13,857
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การลงทุนที่สําคัญในปจจุบันและอนาคต 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ได้จดัทําแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการไฟฟ้าใน
อนาคต และกําหนดกรอบแผนการลงทนุของแผนพฒันาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือพฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้มีความเพียงพอ ทัว่ถึง 
มัน่คง ตามมาตรฐานคณุภาพบริการ มุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดบัประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งมัน่ท่ี
จะพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ หรือ PEA Smart Grid  ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารเข้ามาตรวจวดัและควบคมุระบบโครงข่ายไฟฟ้าและทําให้เป็นระบบอตัโนมตัิมากย่ิงขึน้ โดยจะพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานระบบไฟฟ้าในรูปแบบใหม่เพ่ือรองรับพลงังานทดแทน และเทคโนโลยีการบริหารจดัการการใช้
พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และสอดคล้องกบันโยบาย และยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ
ของรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ โดยวางแผนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีคณะทํางานจดัทําคา่พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจดัทําขึน้ ซึง่ปัจจบุนัเป็นชดุท่ี
ได้รับความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน  2561 ให้ใช้ผลพยากรณ์กรณีฐานท่ีใช้ในการจดัทํางบประมาณ
แผนการลงทุน และเน่ืองจากวิกฤติพลงังานและสิ่งแวดล้อมจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ขณะท่ีการพฒันา
ประเทศสง่ผลให้ความต้องการพลงังานซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญัเพิ่มมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ นอกจากการให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้ว  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้มีความมัน่คง มีมาตรฐานเป็นเลิศ มุ่งสูค่วามทนัสมยั ให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว และเตบิโตอยา่งสมดลุและยัง่ยืนร่วมกบัชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

จากพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชดุ 12 กนัยายน 2561 กรณี
ฐาน ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 จะมีการใช้พลงังานไฟฟ้า
ประมาณ 154,968 ล้านหน่วย ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุประมาณ 23,808 เมกะวตัต์ และจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 21.62 ล้านราย โดยมีอตัราเพิ่มเฉลี่ยตอ่ปีประมาณร้อยละ 3.20, 3.32 และ 2.49 ตามลําดบั 

แผนงานและโครงการตางๆ 

แผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกบัการใหบริการดานพลังงานไฟฟา 

แผนพฒันาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้
คํานงึถึงนโยบายพลงังานของรัฐบาล ดงันี ้

1.  สง่เสริมและผลกัดนัให้อตุสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึง่ถือเป็นอตุสาหกรรม 
เชิงยทุธศาสตร์ เพิ่มการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานและพฒันาศนูย์กลางธุรกิจพลงังานของภมูิภาค 
โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภมูิยทุธศาสตร์ 
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2.  สร้างความมัน่คงทางพลงังาน โดยแสวงหาและพฒันาแหล่งพลงังานและระบบไฟฟ้าจากทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้ให้มีการกระจายแหลง่ประเภทพลงังานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม ยัง่ยืน 

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

4.  สง่เสริมและผลกัดนัการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดบัการใช้พลงังานต่อผลผลิต
ลงร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี และมีการพฒันาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อปุกรณ์และอาคารสถานท่ี 
ท่ีมีประสิทธิภาพสงู ส่งเสริมการพฒันาพลงังานท่ีสะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน  
สร้างจิตสํานึกของผู้บริโภคในการใช้พลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจงัและต่อเน่ือง
ทัง้ภาคการผลติ การขนสง่ และภาคครัวเรือน 

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาระบบไฟฟา 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และยกระดบัศกัยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพ่ือเป็นผู้ นําในธุรกิจ
จําหน่ายไฟฟ้า 

2. มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 
3. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
4. สง่เสริมการใช้งาน และพฒันาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ 

การวางแผนการลงทุน 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ และคํานึงถึงการรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าในอนาคตอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้สถานะทางการเงินของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จึงได้กําหนดแผนการลงทนุ        
ในแผนต่อเน่ือง ตามกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยโครงการลงทนุท่ีสําคญัประกอบด้วย   
การลงทนุท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการจํานวน 16 โครงการ 3 แผนงาน ดงันี ้

โครงการลงทนุที่สําคัญในปจจุบัน 
หนว่ย : ล้านบาท 

โครงการ 
วงเงินลงทนุ (ลานบาท) 

สถานะดําเนนิงาน 
 

เงินกูใน
ประเทศ 

เงินรายได 
กฟภ. 

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น 

 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 

1. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 1) 

5,295 1,765 7,060 ผลความคืบหน้าโครงการ 
75.70% 
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โครงการ 
วงเงินลงทนุ (ลานบาท) 

สถานะดําเนนิงาน 
 

เงินกูใน
ประเทศ 

เงินรายได 
กฟภ. 

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น 

2. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 2) 

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

3. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 3) 

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

4. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 4) 

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

5. โครงการเพิ่มความเช่ือถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 

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

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่

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

7. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
ครัวเรือนหา่งไกล 

910 305 1,215 ดําเนินการแล้วทัง้สิน้ 
12,465 ครัวเรือน คดิเป็น 
107.46% 

8. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบ
ศนูย์สัง่การจ่ายไฟ 

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

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

800 269 1,069 ผลความคืบหน้าโครงการ 
72.00% 

10. โครงการพฒันาระบบสง่และ
จําหน่าย ระยะท่ี 1 

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

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

2,355 785 3,140 ผลความคืบหน้าโครงการ  
32.68% 
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โครงการ 
วงเงินลงทนุ (ลานบาท) 

สถานะดําเนนิงาน 
 

เงินกูใน
ประเทศ 

เงินรายได 
กฟภ. 

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น 

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ท่ี
ทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 

1,522 508 2,030 ผลความคืบหน้าโครงการ 
69.17% 

13. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 

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

14. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงขา่ยขนาดเลก็มาก (Micro 
Grid) ท่ีอ.แมส่ะเรียง                
จ.แมฮ่่องสอน 

198 67 265 ผลความคืบหน้าโครงการ  
96.24% 

15. แผนงานพฒันาภมูิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 

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

16. แผนระยะยาวก่อสร้างเคเบลิ    
ใต้ดนิ 

1,000 350 1,350 ผลความคืบหน้าโครงการ  
7.55% 

17. แผนงานพฒันาศนูย์วิเคราะห์
และแก้ปัญหาไฟฟ้าขดัข้อง 

17 5.44 22.44 ระยะท่ี 1 จํานวน 12 แห่ง
ดําเนินการแล้วเสร็จ      

 96 32.30 128.30 ระยะท่ี 2 จํานวน 23 แห่ง
ดําเนินการแล้วเสร็จ           

 529 176 705 ระยะท่ี 3 จํานวน 144 แห่ง    
แล้วเสร็จ  121 แห่ง              

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

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

19. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่     
ระยะท่ี 2 
 

4,923 1,642 6,565 ผลความคืบหน้าโครงการ 
14.69% 
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โครงการ 
วงเงินลงทนุ (ลานบาท) 

สถานะดําเนนิงาน 
 

เงินกูใน
ประเทศ 

เงินรายได 
กฟภ. 

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น 

รวมโครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

108,433.56 43,032.74 151,466.30
 

เงินลงทุน 

แหล่งเงินลงทนุประกอบด้วย สถาบนัเงินกู้จากในประเทศหรือการระดมทนุ และเงินลงทนุของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยมีสดัสว่นเงินลงทนุ ดงันี ้

แหลงเงนิทุน วงเงิน (ลานบาท) อัตราสวน (รอยละ) 

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

รวม 151,466.30 100.00 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 ตาม
ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561-2580 คาดวา่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ดงันี ้

1. ดานขยายบริการไฟฟา 

สามารถขยายบริการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้รองรับการ
ขยายตวัของภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม และการท่องเท่ียว  และโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ หรือ PEA Smart Grid ท่ี
กําลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงเช่ือมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้าขยายเขตบริการไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรได้อย่าง
ทัว่ถึง  

2. ดานการปรับปรุงคุณภาพความม่ันคงในการจายไฟ 

สามารถให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโครงข่ายไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อส่ือสารข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน
เครือขา่ยได้ง่ายขึน้ ทําให้สามารถวางแผนการบริหารจดัการ ลดปัญหาในการปฏิบตัิการและการบํารุงรักษาของ
ระบบไฟฟ้า นําไปสูค่วามมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าให้สม่ําเสมอ ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดบัและหน่วยสญูเสียใน
ระบบไฟฟ้า รวมทัง้สามารถเช่ือมต่อแหล่งพลงังานทดแทน และการเช่ือมต่อกบัผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเกิด
ความเช่ือถือได้สงู ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึน้ 
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3. ดานเศรษฐกิจและสังคม 

3.1 เกิดการจดัการพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3.2 เพิ่มสมรรถนะของระบบไฟฟ้าและคณุภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ 
3.3 เพิ่มสดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนพลงังานสะอาด ลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
3.4 ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ลดคา่ใช้จ่ายเงินตราตา่งประเทศในการนําเข้าพลงังาน 
3.5 ระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คงโดยลดจํานวนครัง้ท่ีไฟดบัและระยะเวลาท่ีไฟดบัสัน้ลง 
3.6 ผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถเลือกท่ีจะบริหารจดัการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน สํานกังานหรืออาคาร

ตา่งๆ ได้อยา่งคุ้มคา่ตามรูปแบบท่ีต้องการ สามารถประหยดัเงินท่ีต้องชําระคา่ไฟ 
3.7 สนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และยกระดบัคณุภาพชีวิตโดยการกระจาย    

การบริการโครงสร้างพืน้ฐานไปยงัประชาชนในสว่นภมูิภาคและชนบทอยา่งทัว่ถึง 
3.8 สนบัสนนุการพฒันาเมืองในสว่นภมูิภาค ให้เป็นเมืองนา่อยู ่โดยการจดัการด้านระบบไฟฟ้า

ทําให้เกิดทศันียภาพท่ีดีขึน้ 
3.9 สนบัสนนุการสร้างงานในชนบท จากการพฒันาอตุสาหกรรมระดบัครัวเรือน อตุสาหกรรม

ชนบท และอตุสาหกรรมชมุชน ช่วยให้ประชาชนมีงานทําในท้องถ่ินมากขึน้ มีรายได้เพิ่มขึน้ 
และลดการอพยพเข้ามาในเมือง 

การพฒันาพลงังานโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้
ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีมีคณุภาพชีวิตและมีสขุภาพท่ีดี 

  



หน้า | 105  
 

รายงานขอมูลสําคัญ  

รายการ ป 2562 ป 2561 
เพิ่ม (ลด) ป 2562-2561 
จํานวน รอยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 518,128 497,474 20,654 4.15
รายได้อ่ืน (ล้านบาท) 1,691 1,841 (150) (8.15)
คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (ล้านบาท) 503,185 475,650 27,535 5.79
คา่ใช้จ่ายอ่ืน (ล้านบาท) 3,317 3,049 268 8.79
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 13,317 20,616 (7,299) (35.40)
เงินลงทนุในสนิทรัพย์ (ล้านบาท) 23,206 34,356 (11,150) (32.45)
เงินกู้  (ล้านบาท) 75,651 71,580 4,071 5.69
สนิทรัพย์สทุธิ (ล้านบาท) 424,414 414,880 9,534 2.30
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 20,193,865 19,768,754  425,111 2.15 
หนว่ยจําหน่าย รวมไฟฟรี (ล้านหนว่ย) 138,178 134,674  3,504 2.60 
หนว่ยจําหน่ายโดยเฉล่ีย (หน่วย/ราย) 6,843 6,812  31 0.46 
คา่ไฟฟ้าโดยเฉล่ีย (บาท/หน่วย) 3.6150 3.5664  0.05 1.36 
ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ (เมกะวตัต์) 20,952 19,475 1,477 7.05
พลงังานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 146,015 142,296  3,719 2.61 
     - รับซือ้ (ล้านหนว่ย) 145,930 142,191  3,739 2.63 
     - ผลติเอง (ล้านหนว่ย) 85 105  (20) (19.05)
ระบบสายสง่ (วงจร-กิโลเมตร) 13,097 12,765 3,743 2.56
ระบบจําหน่ายแรงสงู (วงจร-กิโลเมตร) 318,349 313,424 (20) (23.53)
ระบบจําหน่ายแรงต่ํา (วงจร-กิโลเมตร) 480,447 472,464 332 2.53
จํานวนสํานกังาน (แห่ง) 946 945  1 0.11 
จํานวนพนกังาน (คน) 29,085 29,659 7,983 1.66
จํานวนหมูบ้่านทัว่ประเทศ 74,304 74,304 13 1.36
จํานวนหมูบ้่านท่ีมีไฟฟ้าใช้ 74,298 74,300 (574) (1.97)
ร้อยละของหมูบ้่านท่ีมีไฟฟ้าใช้ 99.99 99.99 0 0
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จํานวนผูใชไฟฟา 
(หน่วย : ราย)

ประเภทผูใชไฟฟา ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 

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

หน่วยจําหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า     (หน่วย : ราย)

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

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

การผลติและรับซือ้พลงังานไฟฟ้า หนว่ย : ล้านหน่วย  

แหลงที่มา ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 

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

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

พลังงานไฟฟาเพื่อแสงสวาง ธรุกิจและอุตสาหกรรม 

พลงังานไฟฟ้าแบง่ตามประเภท (ไมร่วมไฟฟรี) หนว่ย : ล้านหน่วย

ประเภท 
  

ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 
  

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

 
ปงบประมา

ณ 
แสงสวาง ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวม 

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

จํานวนพนกังานแยกตามคณุวฒุ ิ หนว่ย : ราย 

คุณวุฒิ ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 

ปริญญา 9,190 9,148 8,949 8,897 8,167

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

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

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

ในการบริหารจดัการองค์กร การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้คํานึงถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการ 
ท่ีดี  โดยมีการบูรณาการตัง้แต่การวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงานสําคัญ ได้แก่ การบริหารความเส่ียง  
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 

การบริหารความเสี่ยง 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามหลกัการ COSO ERM และตามแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ปี 2555 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดไว้ ซึง่การระบปัุจจยัเส่ียงในระดบัองค์กรจะพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกซึง่มีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

ในปี 2562  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีปัจจยัเส่ียงท่ีได้จากการประเมินประสทิธิผลของการควบคมุท่ีมีอยู่
ของแตล่ะปัจจยัเส่ียงรวมทัง้สิน้ 11 ปัจจยัเส่ียง ได้แก่ 

RF 1:   ความลา่ช้าโครงการคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธรุกิจหลกัระยะท่ี 2 (CBS2 
Project Management Office: PMO CBS2) 

RF 2 :  ความสําเร็จของการลงทนุและพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Business Model) 

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

RF 4 :  Cyber Security 

RF 5 :  การบรูณาการการทํางานร่วมกนั เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการเป็น Digital Utility 

RF 6 :  การบริหารหนว่ยสญูเสียในภาพรวม 

RF 7 :  การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพ่ือรองรับการดําเนินงานธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

RF 8 :  การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนินงาน 

RF 9 :  ขาดการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีดจิิทลัมาสนบัสนนุเพ่ือเพิ่ม Productivity ในการทํางาน/
เพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ 

RF 10 :  การบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 

RF 11 :  การยกระดบัการให้บริการและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค มีระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการรายงานการวิเคราะห์ระดบัผลกระทบความ
เส่ียง และการเตือนภยั / แจ้งให้รู้ลว่งหน้า (early warning system) ถึงเหตกุารณ์หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่
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อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร และได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง รายงานและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในไตรมาสละ 1 ครัง้ 
โดยหากผลการบริหารความเส่ียงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือมีปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไม่บรรลุวตัถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในจะมีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น ซึง่ฝ่ายบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัและ Risk Owner จะรับไปดําเนินการและพิจารณาปรับ
กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ตอ่ไป 

 

การควบคุมภายใน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ตาม
หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และหลกัเกณฑ์/แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน ปี 2555 ของ
สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยในสว่นของการควบคมุภายในได้เน้นการบรูณาการการ
ทํางานร่วมกบัการบริหารความเสี่ยงและการถือปฏิบตัิตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีความมัน่ใจ
อยา่งสมเหตสุมผลวา่การดําเนินงานจะบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

i. การดําเนินงานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล (Operation : O) 
ii. ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน (Reporting : R) 
iii. การปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบั (Compliance : C) 

รายงานระบบการควบคุมภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําป 2562 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายพฒันาระบบการควบคมุภายในและประเมินผลการควบคมุภายใน
ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุภายในสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้การควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีจะทําให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานจะบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ โดยมีผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายในทัง้ 5 
องค์ประกอบ สรุปได้ดงันี ้

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการทบทวนสภาพแวดล้อมของการควบคุม/ปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม และรองรับสถานการณ์ในปัจจบุนั มีการปรับปรุง/พฒันาระบบการปฏิบตัิงานด้านการควบคมุภายใน
ให้ทนัต่อการดําเนินงานในยคุ Digital เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีการสง่เสริมคา่นิยมหลกัของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เพ่ือสนบัสนนุให้การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคเป็นองค์กรท่ีมีค่านิยมและวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง โดยการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีโครงการกระตุ้น ผลกัดนั 
สง่เสริมให้พนกังานทกุคนสามารถประพฤตปิฏิบตัตินตามคา่นิยมองค์กรและนํามาบรูณาการเข้ากบักระบวนการ
อ่ืน ๆ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีการบริหารความเส่ียงตามหลกัการ COSO ERM เป็นมาตรฐานเดียวกนั
ทัว่ทัง้องค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทําหน้าท่ีกํากับ
ดแูล กําหนดนโยบาย กําหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัความเบ่ียงเบนท่ียอมรับ
ได้ (Risk Tolerance) การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์โดยมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นประจําทกุไตรมาส 

3. กิจกรรมการควบคุม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกิจกรรมการควบคุมท่ีช่วยให้มั่นใจได้ว่านโยบายและกระบวนการ
เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกําหนดขึน้มีการนําไปปฏิบตัิทั่วทัง้องค์กร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบตังิานตามปกติ ซึง่จะสามารถป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ อีกทัง้มีการ
กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ี/อนมุตัิ/ดแูลป้องกนัทรัพย์สิน รวมถึง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าจะเป็นองค์กรชัน้นําท่ี
ทนัสมยัในระดบัภมูิภาค มุ่งมัน่ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงัคมอย่างยัง่ยืน การท่ีจะให้บรรลเุป้าหมายนีก้ารไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้จดั
แผนพฒันาคนด้วยนวตักรรม พฒันางานด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคตรวมทัง้มีนโยบายการเป็น
องค์กรแห่งความโปร่งใสซึง่จะก่อให้เกิด Performance ท่ียัง่ยืนตอ่องค์กร 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมลูเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์อย่างสมบรูณ์ 
เป็นปัจจบุนั ทัง้ด้านการเงินและมิใช่การเงิน และสะดวกในการเข้าถึง โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกํากับดูแลให้นโยบายบริหารจัดการระบบจัดทําแผนแม่บทมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภยั มีระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร เพ่ือสนบัสนุนข้อมลูสําหรับการตดัสินใจ มีระบบสารสนเทศและ
ส่ือสารทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติหลายช่องทาง เพ่ือเข้าถึงผู้ เก่ียวข้องอย่างทนักาล และการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัสามารถให้บริการอย่างต่อเน่ืองแม้มีภยัคกุคาม
หรือภาวะวิกฤต รวมทัง้มีการสื่อสาร/ชีแ้จงสร้างความตระหนกัถึงความมัน่คงปลอดภยัการใช้งานสารสนเทศ
อยา่งทัว่ถึง 

5. การติดตามประเมินผล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการติดตามประเมินผลแบบระหว่างปฏิบตัิงานทุกงานอย่างต่อเน่ือง 
สม่ําเสมอ มีการติดตาม ประเมินผลแบบเป็นรายครัง้ด้วยการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง (Control Self-
Assessment : CSA) ครบทกุสายงาน โดยบรูณาการร่วมกบัการบริหารความเส่ียง ซึง่มีการติดตามรายงานผล
เป็นประจําทกุไตรมาส รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดย
สํานกัตรวจสอบภายในและสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีการตรวจประเมินจาก
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หน่วยงานภายนอกในฐานะผู้ตรวจประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : 
SEPA) เป็นประจําอย่างตอ่เน่ืองทกุปี อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีแนวทางในการประเมินการควบคมุ
ด้วยตนเอง (CSA) และการตรวจสอบอิสระ (IA) ท่ีเน้นการปฏิบตัิงานและให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบ
การควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการจัดวางและปรับปรุงองค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 
องค์ประกอบ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม ทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน และได้จดัทํารายงาน
การควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (แบบ  ปค .1  ปค .4  ปค .5  และ  ปค .6)  รายงานต่อ
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ภายในกําหนดเวลา 
(ภายใน 90 วนัหลงัสิน้ปี) 

 

การตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ความเช่ือมัน่(Assurance Services)และให้
คําปรึกษา(Consulting Services)อย่างเท่ียงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ือเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง 
การดําเนินงานขององค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ มีการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบภายใน 
ได้กําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบไว้ในข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย กฎบตัรของสํานกั
ตรวจสอบภายในซึ่งสอดคล้องกบัคู่มือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 สํานกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลงั และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

สํานักตรวจสอบภายในมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัเป็นทีมลดขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน และสร้างมลูค่าเพิ่ม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ตอบสนองวิสยัทศัน์ 
และพนัธกิจของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค มีความเป็นมืออาชีพในงานท่ีจะต้องปฏิบตัิ มีทศันคติมมุมองในเชิงบวก 
มีการร่วมกับหน่วยรับตรวจ ในการตรวจสอบเชิงรุก หรือเชิงป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี  ้ยังมี
นโยบายการพฒันางานตรวจสอบภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบตังิานอีกด้วย 

การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน  

การปฏิบตังิานตรวจสอบได้มีการจดัทําแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจําปีท่ี
เป็นไปตามฐานความเสี่ยง (RiskBasedAudit) ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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กระทรวงการคลงักําหนด โดยทบทวนกระบวนการทํางาน (Work System Process)ท่ีสําคญัรวมถึงข้อกําหนด
ของระบบงาน (Work System Requirement) ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ข้อตรวจพบท่ีสําคญั เกณฑ์ประเมินผล 
แผนกลยุทธ์ ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเด็นท่ีผู้บริหารให้ความสนใจเพ่ือให้แผนการตรวจสอบครอบคลมุในทกุกระบวนการทางธุรกิจของ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

การรายงานผลการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขให้หน่วยรับตรวจ และผู้บริหารสาย
งาน เพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบตังิาน รวมทัง้มีการติดตามผลการดําเนินการรายงานตอ่ ผู้ว่าการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นประจําทกุไตรมาส 

การรกัษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  

กําหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับ มีการประเมินคุณภาพในทุกกิจกรรมของ 
การตรวจสอบภายใน มีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประเมินคุณภาพภายหลัง 
การตรวจสอบภายในจากหน่วยรับตรวจ และมีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี นอกจากนีใ้นทุก 5 ปี  
จะมีการประเมินคุณภาพจากผู้ เ ช่ียวชาญภายนอกองค์กรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความเป็นอิสระ  
เพ่ือปรับปรุงและพฒันางานตรวจสอบภายในของสํานกัตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล การ
ปฏิบตังิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีการสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเองให้มีวฒุิบตัรวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง มีการเพิ่มพูนความรู้ด้านสารสนเทศให้ผู้ ตรวจสอบภายในเข้าใจใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานตรวจสอบให้มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลยิ่งขึน้ 
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การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการดําเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาในเร่ือง 
“Good Governance ดําเนินธุรกิตตามหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกํากบัดแูล
กิจการที่ดี โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน” เป็นแนวทางหลกัในการดําเนินงาน นอกจากนี ้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคยงัมุ่งเน้นการบริหารจดัการภายใต้มาตรฐานการดําเนินงานร่วมกนัในทกุภาคส่วน อนัได้แก่ หน่วยงาน
กํากบัดแูล, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร, พนกังาน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและนํา
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสูก่ารปฏิบตัจิริงได้ ดงันี ้

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. กําหนดทิศทางและผลสําเร็จด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน ตามความคาดหวงัท่ีมีต่อการก่อตัง้การ
ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

2. กํากับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงานอย่าง
เต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรมจริยธรรมท่ีดี 
เพ่ือสร้างผลสําเร็จตามความคาดหวังของ
หน่วยงานกํากบัดแูล 

3. บริหารจดัการองค์กรท่ีเป็นเลิศและมีจริยธรรมเป็นพืน้ฐาน
การปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างผลสําเร็จตามกรอบแนวทางท่ี
คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคกําหนด 

4.  ปฏิบั ติ งานอ ย่าง เต็มศักยภาพ  และ มี
พฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหารของ
ผู้ว่าการและผู้บริหารระดบัสงูของการไฟฟ้า
สว่นภมิูภาค 

ผูมีสวนไดสวนเสยี 
ภายใน/นอก กฟภ. 

5. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ดําเนินการและ
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค    ท่ีส่งผลกระทบเศรษฐกิจ 
ชมุชน/สงัคม และส่ิงแวดล้อม  

หนวยงาน
กํากับดูแล 

(กระทรวงการคลงั, 
กระทรวงมหาดไทย)

คณะกรรมการ

ผูบริหาร 

พนักงาน กฟภ.
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นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมุ่งมัน่พฒันากรอบหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบตัิเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อนัจะนํามาซึง่การดําเนินงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ดงันัน้ เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัรู้และสามารถยดึถือปฏิบตัิจึงประกาศนโยบายด้าน
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. ให้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคยดึถือและมุ่งมัน่ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และกรอบท่ีสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนด กล่าวคือให้ดําเนินการ
ในทุกกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าท่ี (Accountability)   สํานึกในหน้าท่ีด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) ปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้อง
พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) โปร่งใส (Transparency) สร้างมลูคา่เพิ่มแก่
กิจการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Value Creation) ส่งเสริมพฒันาการกํากบัดแูลและจรรยาบรรณที่ดี 
(Ethics) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถ่ิน (Participation) 

2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิตามมาตรการเพ่ือสง่เสริมความโปร่งใส
และป้องกนัการทจุริต ดงันี ้

2.1  การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กร อย่างโปร่งใส ถกูต้อง ครบถ้วน ทนักาล และ
ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสําคญัและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรทกุภาคสว่นอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

2.2  การให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนบัสนุนให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการ 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น กระบวนการปฏิบตัิงานและการให้บริการ 
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2.3  การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซือ้จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องดําเนินการตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการประกาศเผยแพร่
รายละเอียด การจดัซือ้จดัจ้างครบถ้วนทกุช่องทางท่ีกฎหมายกําหนด 

2.4  การจัดการเร่ืองร้องเรียนทจุริตประพฤติมิชอบ กําหนดให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส  เม่ือพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้างความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ แจ้ง
เบาะแสหรือให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับ
ภยนัตรายหรือความไมเ่ป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมลูการทจุริต 
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2.5  การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยทจุริต โดยให้ถือ
ว่า การป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทกุระดบั 

2.6  การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กําหนด
ระเบียบแนวปฏิบตัิ รวมทัง้พฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือนํามาใช้ในการป้องกนัการขดักนั
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม  

2.7  การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กําหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบการ
ดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือลดการใช้
ดลุพินิจ 

3. ให้คณะกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือ 
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทัง้กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ 
ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องปรามการทจุริต 

4. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบตัตินอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) แก่
พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยกุต์ใช้และกํากบัดแูลให้พนกังานร่วมกนัปฏิบตัติามกฎหมายและมีจริยธรรม  

5. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส 
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ พร้อมทัง้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนตดิตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําการทจุริตอยา่งจริงจงั 

จรรยาบรรณการปฏิบัติงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคญักบัการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบตัิท่ีถูกต้องและเหมาะสม
ของบคุลากรทกุระดบั โดยให้ปฏิบตัิไปในทางเดียวกนั ภายใต้กรอบคณุธรรม ความซื่อสตัย์ ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม จงึได้มีการกําหนดจรรยาบรรณเพ่ือการปฏิบตังิานไว้เป็นแนวทาง ดงันี ้

 จรรยาบรรณตอผูถือหุนภาครัฐ 

ปฏิบตังิานโดยปราศจากผลประโยชน์ สว่นตน อิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด ตลอดจนการตระหนกัถึงการมี
ส่วนได้เสีย หลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวักับผลประโยชน์ขององค์กร เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้งดการปฏิบตัินัน้และให้
ผู้ อ่ืนเข้ามารับผิดชอบแทน เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นว่าด้วยการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ใช้อํานาจของตนในทางท่ีผิด 
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เอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง  และมุ่งเน้นให้ความสําคญัและปฏิบตัิตามนโยบาย, มาตรการการป้องกนัและระเบียบ
ข้อบงัคบัในเร่ืองการมีสว่นได้เสีย และการเปิดเผยสว่นได้เสียอยา่งเคร่งครัด 

 จรรยาบรรณตอพนักงาน 

จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
การทํางาน ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณ  และบทบาทหน้าท่ีของตน พร้อมทัง้ปลูกฝังให้
พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 จรรยาบรรณตอลูกคา 

จะคํานึงถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า ด้วยราคาท่ีเป็นธรรมและมีคณุภาพ มีการเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง มีการจดัระบบการให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เก็บ
รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและไมนํ่าข้อมลูเหลา่นัน้ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 จรรยาบรรณตอคูคา/เจาหนี้/ลูกหน้ี 

ให้ความสําคญักบัขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความสําคญักบัคูค้่าอนัเป็น
บคุคลสําคญัในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกระบวนการตัง้แตก่ารจดัหา ไปจนถึงรายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินการ 
ทัง้นี ้การปฏิบตัิต่อคู่ค้าต้องมีความเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคารพซึ่งกนัและกนั อีกทัง้
ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆของคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้และ/หรือลกูหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

 จรรยาบรรณตอสังคม 

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

การดําเนินงานเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (พ.ศ. 2560-2564) ซึง่จดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีขององค์กร มีการกําหนดกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิการด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกับ
กรอบชีนํ้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการทบทวนแผนแม่บทด้านการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบักรอบชีนํ้าใหม่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จนสําเร็จเป็นแผนแม่บทด้าน
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ของ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (พ.ศ. 2560 – 
2564) (ทบทวนครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ ดงันี ้

กลยทุธที ่1  ยกระดบัเจตจํานงในการบริหารงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
กลยทุธที ่2  เสริมสร้างองค์ความรู้ สงัคม และวฒันธรรมด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กลยทุธที ่3  พฒันามาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและระบบป้องกนัการทจุริตเชิงรุก  
กลยทุธที ่4  สร้างการมีสว่นร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ลงโทษอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

กลยทุธที ่1  ยกระดับเจตจํานงในการบริหารงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการยกระดับเจตจํานงและพัฒนาประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานของคณะกรรมการในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนั และปราบปรามการทจุริต โดยใน 
ปี 2562 ได้มีการจัดอบรม / บรรยายให้ความรู้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมถึง มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและต่อต้านการทุจริต อาทิเช่น กิจกรรมประกาศ
เจตจํานง “Zero Tolerance ชาว PEA ไมท่นตอ่การทจุริต” และพิธีเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโปร่งใสอยา่งยัง่ยืน เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้น 

 
กลยทุธที ่2  เสริมสรางองคความรู สังคม และวัฒนธรรมดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน 
การปฏิบตัิงาน เพ่ือเป็นการปลกูจิตสํานึกและส่งเสริมค่านิยม “ทนัโลก บริการดี มีคณุธรรม” และการน้อมนํา 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการตอ่ต้านการทจุริต ให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทัว่ทัง้องค์กร  
โดยมีผู้บริหารและพนกังาน จํานวน 6,474 คน เข้ารับการอบรม โดยมีหวัข้อการอบรมให้ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบตัิงาน, หลกัธรรมาภิบาล, การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน, การตอ่ต้าน ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต, 
การจดัซือ้จดัจ้างอยา่งโปร่งใส เป็นต้น 

 

กลยทุธที ่3  พัฒนามาตรฐานการกํากบัดูแลกิจการที่ดีและระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเข้าร่วม “โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ” ตัง้แตปี่ 2557 โดยในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้คะแนนประเมิน 92.19 มีระดบัการ
ประเมิน (Rating Score “ระดบั A”) มีคะแนนอยู่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังาน และเป็นอนัดบัท่ี 4  
ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานและสาธารณปูโภค นอกจากนี ้ในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคยงัได้นําเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาพฒันาการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG e-System) ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการ
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ประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการตอ่ต้านการทจุริตในการปฏิบตัิงาน (CG Testing) 2) ระบบการลงนามรับทราบ
คูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Acknowledgement) และ 3) ระบบการรายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์
ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูขึน้ โดย
สามารถประมวลข้อมลูงานท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบ Dash Board แบบ Real Time 
และสามารถเก็บข้อมลูของพนกังานได้ทกุคนทัว่ประเทศ 

 

กลยทุธที ่4  สรางการมีสวนรวมในกระบวนการและกลไกการปองปราม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ลงโทษอยางมีประสิทธิภาพ 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจดักิจกรรมประกาศเจตจํานง “Zero Tolerance  ชาว PEA ไม่ทนต่อ         

การทจุริต” และพิธีเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคโปร่งใส
อย่างยัง่ยืน โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเข้าร่วมงาน ทัง้นีเ้พ่ือ
แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะทําให้องค์กรมีกระบวนการทํางานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจดัปัญหาทุจริต
ภายในองค์กรทุกรูปแบบ ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือขบัเคล่ือนองค์การสูค่วามโปร่งใสอย่าง โดยในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้พฒันาระบบการ
รายงานและติดตามประเมินผลการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน ประกอบด้วย 8 
ระบบงานท่ีสําคญั ดงันี ้ 

 1)  ระบบการรายงานและตดิตามประเมินผลการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโปร่งใสอยา่งยัง่ยืน 
 2)  ระบบทะเบียนควบคมุผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (คูค้่า/คูค่วามร่วมมือ) 
 3)  ระบบรายงานผลขยายเขตตดิตัง้หม้อแปลงเฉพาะราย 
 4)  ระบบควบคมุงานจ้างเหมา 
 5)  ระบบการประเมินลกูค้าผา่นระบบ Customers’ Smile Feedback 
 6)  ระบบสรุปรายงานให้บริการลกูค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P3: การขอใช้ไฟ 
 7)  ระบบควบคมุเครือขา่ยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโปร่งใส 
 8)  ระบบควบคมุการจดัซือ้จดัจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ํากวา่ 100,000.- บาท 

ประสิทธิผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการกําหนดตัวชีว้ัดท่ีสําคัญเพ่ือประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของ
แผนปฏิบตัิการด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค ปี 2562 ซึง่มีผลการดําเนินงานดีกวา่คา่เป้าหมาย สรุปได้ดงันี ้

1. ผลการรับทราบและถือปฏิบตัิตามคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2560 (ทบทวนครัง้ท่ี 3) 
ของผู้บริหารและพนกังานจํานวน 27,319 คน คิดเป็นร้อยละ 94.28 จากจํานวนผู้บริหารและพนกังานทัง้หมด
จํานวน 28,976 คน 
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2. ผลการประเมินการตระหนกัรับรู้และประยกุต์ใช้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีคณุธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนักงาน ประจําปี 2562 ผ่านระบบการประเมินผล 
การตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม       
ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) มีผลประเมินเฉล่ีย 95.52  
จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมด 22,872 ราย (คดิเป็นร้อยละ 78.93 จากพนกังาน 28,976 คน) 

3. การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้รับรางวลัแห่งความภาคภมูิใจ ซึง่แสดงให้เห็นว่า กฟภ. มีการดําเนินงาน
ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอกและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

- รางวลั “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2562” ด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเด่น 
(ตดิตอ่กนั 3 ปีซ้อน) 

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

- หน่วยงานท่ีมาศกึษาดงูานด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี : Corporate Governance ของ การ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เน่ืองจากได้รับทราบว่าการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีการดําเนินการเร่ืองนีอ้ย่าง
จริงจงั จนประสบความสําเร็จและเป็นท่ียอมรับ (ตัง้แตปี่ 2558 – ปัจจบุนั) ได้แก่ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ, 
โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั, การประปาสว่นภมูิภาค, การยางแห่งประเทศไทย, สํานกังาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สภาพฒันาการเมือง สถาบนัพระปกเกล้า, กระทรวงการคลงั ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และโรงพิมพ์ตํารวจ เป็นต้น 
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นโยบายปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีระเบียบการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคว่าด้วย การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคล
กบัประโยชน์สว่นรวม ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกลไกในการป้องปรามการทจุริตภายในการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลยิ่งขึน้และยงัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใส 
ของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ โดยมีข้อกําหนดในการป้องกนัมิให้เกิด
การขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวมให้ผู้บริหาร และพนกังานถือปฏิบตั ิดงันี ้ 

1. ไมนํ่าทรัพย์สนิตา่งๆ ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคไปใช้ในงานอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
ไมว่า่ด้วยตนเองหรือผู้ อ่ืน 

2. ไม่นําข้อมลูภายในของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตด้วยวิธีการใดๆ 
ไมว่า่ด้วยตนเองหรือร่วมกบัผู้ใด 

3. ไม่เรียก หรือรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินใดหรือประโยชน์ใดๆ เพ่ือการกระทําหรือการงดเว้นการ
กระทําใดๆ ตามอํานาจหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ใด โดยทจุริต 

4. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เพ่ือการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง
และหรือของผู้ อ่ืนโดยทจุริต 

5. ไม่เข้ามีสว่นได้เสีย ด้วยประการใดๆ ไม่ว่าด้วยตนเองและหรือร่วมกบัผู้ ใด เพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโดยทจุริต 

6. ไมก่ระทําการใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ จากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโดยทจุริต ไมว่า่ด้วยตนเอง
หรือร่วมกบัผู้ใด 

7. ทํารายงานการขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวมโดยถกูต้อง ครบถ้วน และ
ตรงกบัความเป็นจริงทกุประการ 

8. เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ตดิตาม การปฏิบตัขิองพนกังานท่ีอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา เพ่ือให้เกิดการ
กํากบัดแูลท่ีดีและได้ผลสําเร็จอยา่งจริงจงั 
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แนวทางการปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 

 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สว่นรวมท่ีเป็นมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ สามารถดําเนินการสรุปรวบรวมข้อมลู
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
สว่นรวมของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2560  

 นําระบบการบริหารความเส่ียง, ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มาใช้ในการควบคุม        
ลดความเส่ียง และตรวจตดิตามประเดน็การขดักนัทางผลประโยชน์ภายในองค์กรอย่างสม่ําเสมอ
ทกุปี 

 กําหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่นตน รวมถึงจดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ความเข้าใจ และกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดจิตสํานกึท่ีดีท่ีจะหลีกเล่ียงและไมก่ระทําการท่ีก่อให้เกิดการขดักนัระหว่างประโยชน์
สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม 

 รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมตัง้แต่
ระดบัคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่ทกุกลุม่ต้องถือปฏิบตัิและดําเนินการรายงานตาม
กรอบแนวทางอยา่งเคร่งครัด โดยข้อมลูท่ีนําเสนอต้องมีความครบถ้วน ถกูต้อง เช่ือถือได้ และทนั
กาล ครอบคลมุทัง้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น  คูส่มรส บตุร และบคุคลในครอบครัว เป็นต้น 

 กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลภายในขององค์กร คณะกรรมการ   
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจะกํากบัดแูลการดําเนินงานดงักล่าวอย่างใกล้ชิด ทัง้นี ้เพ่ือทําให้รายการ
ดงักล่าวมีความโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนัน้ จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 

 เปิดเผยนโยบาย กรอบหลกัการ แนวปฏิบตัิ และผลการป้องกนัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแก่สาธารณชนภายนอกให้รับรู้อย่างทั่วถึงกันเป็นประจําทุกปี        
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ www.pea.co.th และ รายงานประจําปี (Annual Report) 
เป็นต้น 
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การจัดทํารายงานการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 กําหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน 
(ยกเว้นพนกังานทดลองงาน) จดัทํารายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวมเสนอ
ตามลําดบัชัน้ ผ่านทางระบบการรายงานการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI 
Reporting)  โดยแบง่การรายงานออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 

1) กรณีรายงานประจําปี (รายงานฯ ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 30 กนัยายน ของทกุปี)  
2) กรณีมีการแตง่ตัง้ โยกย้าย เล่ือนระดบั/ตําแหน่ง และบรรจใุหม่  (รายงานฯ ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่

วนัท่ีคําสัง่มีผล) 
3) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึน้ระหว่างปี (รายงานฯ 

ทนัที กรณีมีการขดักนัฯ) 

การรายงานการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นการดําเนินการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากเกิด
กรณีพนกังานในสงักดัรายงานว่ามีการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม ผู้บงัคบับญัชา
ต้องกํากบัดแูลไมใ่ห้พนกังานผู้นัน้มีบทบาทในการอนมุตัิ/อนญุาต หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการท่ีรายงาน
ว่ามีโอกาสเกิดการขดักนัฯ เช่น กระบวนงานจดัซือ้จดัจ้างในโครงการหรือกิจกรรมของตนเอง/ครอบครัว/ญาติพ่ี
น้อง และ/หรือ พวกพ้อง เป็นต้น 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีความมุง่มัน่ในการให้บริการพลงังานไฟฟ้าและการดําเนินงานขยายเขตการจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปยงัพืน้ที่ที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
มีการทบทวน พร้อมทัง้บรูณาการแผนแม่บทด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกบัทกุสายงาน เพ่ือเตรียมพร้อมตอ่การ
ปรับเปล่ียนไปสู่แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะเร่ิมนําแผนแม่บท
ดงักล่าวมาดําเนินการในปี 2563 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เหมาะสมยิ่งขึน้ และยงัคงสอดคล้องตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ISO26000) โดยแบง่เป็น 7 หวัข้อหลกั ดงันี ้

1. การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคดําเนินการกํากบัดแูลงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสม นอกจากนีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นํา
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พร้อมทัง้มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม (ISO 26000) มาเป็นแนวทางในการควบคมุ ทบทวนและจดัทํา
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งแผนแม่บทดงักล่าวต้องได้รับการพิจารณา
จากฝ่ายสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะทํางานและผู้บริหารสายงานสงัคมและสิ่งแวดล้อมตามลําดบั  เมื่อได้รับ
การกลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม
เรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจึงนําแผนแม่บทดงักล่าวมาดําเนินการ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการทํางาน
ในทกุกระบวนงาน อนัจะสง่ผลให้องค์กรเตบิโตได้อยา่งยัง่ยืน  

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือวิเคราะห์ ระบจุดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส 
และภัยคุกคามด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ
หลกัการและแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมจากทัง้ CSR in Process และ CSR 
after Process นอกจากนี  ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการวางกระบวนการป้องกันและลดผลกระทบของ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานท่ีมีตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร มีระบบประเมิน
ผลสําเร็จในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ ่งแวดล้อมที่เ ป็นรูปธรรม  และนําข้อม ูลที ่ได้รับ 
(Feedback) ย้อนกลบัไปสู่การพฒันาคณุภาพของกระบวนการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้  

ในปี 2562 องค์กรได้บูรณาการการดําเนินกิจการเพ่ือสร้างให้เกิดคณุค่าร่วม (Creating Shared 
Value: CSV) ด้วยการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานในแตล่ะพืน้ท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้
ตรงกับความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึน้ และนําแนวทางการปฏิบตัิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน
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ระบบการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม
และส่ิงแวดล้อม 
(ปัจจยันําเข้า) 

โครงสร้าง
การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

ผลลพัธ์ของการแสดงความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

(ปัจจยันําออก) 
 

- องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยืน 
- ยกระดบัมาตรฐานการ  
  ดําเนินงานขององค์กรท่ีตระหนกั   
  ถึงผลกระทบตอ่สงัคมและ 
  สิ่งแวดล้อม 
- คํานงึถึงความต้องการของผู้ มี 
  สว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 
- เสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีร่วมกบั
ชมุชน 
 

 

ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการมุ่งเน้นท่ีจะปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการทางธุรกิจเพิ่มมากขึน้ เช่น ส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวตักรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
ชุมชน ส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนเพ่ือการท่องเท่ียวและความปลอดภยั ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ใช้พลงังาน
สะอาด เป็นต้น อนัจะสง่ผลให้เกิดการมีสมัพนัธภาพท่ีดีร่วมกบัชมุชนและสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการกํากบัดแูลงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค คํานึงถึงการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน โดยยึดหลกัการดําเนินงานกบัผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส อาทิ การปรัปรุงสํานักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนแม่บทความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การปฏิบติัตามกฏหมาย 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

แผนยทุธศาสตร์ กฟภ.  

ISO 26000 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

สายงานกิจการสงัคมและส่ิงแวดล้อม
 

ฝ่ายสงัคมและส่ิงแวดล้อม

คณะทํางาน / หน่วยงานในสงักดั
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เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้ ใช้บริการท่ีเป็นผู้พิการ ทพุพลภาพ และผู้สงูอาย ุเช่น การจดัทําท่ีจอดรถ ทางลาด
สําหรับผู้ ที่ต้องใช้รถเข็น ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประตเูปิด-ปิด
อตัโนมตัิ เป็นต้น นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้พฒันาเว็บไซด์องค์กรเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ พิการ
และทุพพลภาพให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง รวมทัง้การดําเนินโครงการสร้างอาชีพ
เพื่อผู้พิการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จํานวน 117ราย การจดั
สถานที่จําหน่ายสินค้าและบริการให้แก่คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการทัง้ในสํานกังานใหญ่และสํานกังานการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทัว่ประเทศ รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 91แห่ง ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

สําหรับการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้ดําเนินโครงการรับ
พนักงานและลูกจ้างท่ีเป็นคนพิการตามมาตรา 33 เข้าทํางานกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จํานวน119 ราย และ
มีการบริหารจดัการบคุลากรให้อยูใ่นองค์กรด้วยการจดัสวสัดกิารตา่ง  ๆเช่น การให้ทนุการศกึษา การให้เงินกู้สวสัดิการ
ตา่ง  ๆการให้บริการสถานรับเลีย้งและพฒันาเด็กของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เป็นต้น การบริหารจดัการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมโดยมีวิธีปฏิบตัิที่เหมือนกนัทัง้องค์กร 
พนกังานและลกูจ้างมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองด้วยการอบรมความรู้ความสามารถ 
พฒันาทกัษะเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ ตัง้แต่แรกเข้าทํางานจนถึงการดํารงตําแหน่งใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ มีหลกัเกณฑ์การแตง่ตัง้ เล่ือนระดบัให้เกิดความยตุิธรรม คํานึงถึงความสามารถและศกัยภาพเป็น
สําคญั 

3. การปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาควางแผนการดแูลบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญให้
สามารถเตบิโตในหน้าท่ีการงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม ในการทํางานให้มีสขุอนามยัและ
ความปลอดภยัท่ีดี ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนบุคลากร จดัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ สร้างช่องทางให้
บคุลากรสามารถส่ือสาร ถ่ายทอดความต้องการและความคิดเห็น เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจและเกิดความ
ผกูพนักบัองค์กรมากย่ิงขึน้ พร้อมทัง้ศึกษาผลสํารวจความต้องการและความคาดหวงัของบุคลากร ซึ่งมีความ
แตกต่างกนัตามลกัษณะงานและการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือนํามาปรับปรุงนโยบายทางด้านสิทธิประโยชน์และสวสัดิการให้
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของบคุลากรได้ตรงประเดน็ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้ความสําคญัอยา่งมากในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ
บุคลากร และเร่งดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภยั มีสขุอนามยัและสวสัดิภาพท่ีดี โดยการ
จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้ครอบคลุมในทุกพืน้ท่ี
ปฏิบตังิานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 219 คณะ โดยมีตวัแทนของพนกังานท่ีเข้ามามีสว่นร่วม
เป็นตวัแทนนายจ้าง ร้อยละ 50 และเป็นตวัแทนลกูจ้าง ร้อยละ 50 และยงัมีหน่วยงานด้านความปลอดภยั
เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตังิานและดําเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเพ่ือตอบสนองตอ่นโยบายด้านความปลอดภยัฯ นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีกระบวนการด้าน
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อาชีวอนามยัเชิงรุก โดยจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสขุภาพของบุคลากรท่ีมีความเส่ียงต่อสารเคมีหรือ
วตัถมีุพิษ การควบคมุอนัตรายจากสถานประกอบการต่างๆ และการตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานอยา่งสม่ําเสมอ 

4. สิ่งแวดลอม (The Environment) 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทํางาน เพ่ือ
ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยก่อนเร่ิมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ การไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคได้จดัทํารายงานการประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :EIA) 
และปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาทิ พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พร้อมทัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

การดําเนินงานท่ีต้องเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ หรือพืน้ท่ีลุ่มนํา้ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ท่ีดินในเขตพืน้ท่ีลุ่มนํา้
ที่ได้กําหนดไว้ อาทิ การควบคมุการชะล้างพงัทลายของดิน การบํารุงรักษาป่าธรรมชาติ การปลกูป่าทดแทน 
และการป้องกนัการบกุรุกป่าเพ่ือตดัไม้และล่าสตัว์ ท่ีอาจจะเกิดจากการดําเนินโครงการทัง้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะดําเนินการ เพ่ือไมใ่ห้ศกัยภาพการเป็นพืน้ท่ีต้นนํา้ลําธารในลุม่นํา้ลดลง  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีมาตรฐานในการก่อสร้างสถานีระบบสง่และระบบจําหน่ายไฟฟ้าซึง่เป็นไป
ตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย พร้อมทัง้ได้อ้างอิงมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลในการ
ออกแบบสถานี ระบบส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้า อาทิ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electro technical Commission :IEC) สถาบนัวิชาชีพวิศวกร
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) และมาตรฐานวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นต้น 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้จดัทําโครงการสํานกังานสีเขียว (Green Office) มาตัง้แต่ปี 
2557เพ่ือสง่เสริมให้ทกุหน่วยงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุคา่ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเตรียมพร้อมสู่การเป็นสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากล พร้อมทัง้มุ่งมัน่ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานและลูกจ้างให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน เช่น การลดใช้พลงังานไฟฟ้า เชือ้เพลิงและนํา้ การใช้ซํา้ การนํากลบัมาใช้ใหม่เพ่ือลด
ปริมาณขยะ การลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอันตรายภายในสํานักงานเพ่ือลดการปล่อยมลพิษสู่
สิง่แวดล้อม และลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงาน ซึง่สง่ผลให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้รับ
รางวลัสํานกังานสีเขียว (Green Office) รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 148 แห่ง โดยแบง่ตามระดบั ได้แก่ ระดบัทอง (ดีเยี่ยม) 
ปี 2557 จํานวน 4 แห่ง ปี 2558 จํานวน 12 แห่ง ปี 2559 จํานวน 24 แห่ง ปี 2560 จํานวน 29 แห่ง ปี 2561 
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จํานวน 30 แห่ง และปี 2562 จํานวน 45 แห่ง ระดบัเงิน (ดีมาก) ปี2561 จํานวน 2 แห่ง  ปี 2562 จํานวน 2 แห่ง 
ทัง้นี ้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาควางเป้าหมายท่ีจะขยายผลโครงการสํานกังานสีเขียว (Green Office) ให้ครอบคลมุ
สํานกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จํานวน  210 แห่ง ทัว่ประเทศภายในปี 2564 

5. การปฏิบัติอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการจดัทําแผนแม่บทด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครัง้ท่ี 2 พ.ศ.
2562) โดยกําหนดให้มี 4 กลยทุธ์สําคญั ได้แก่ (1) ยกระดบัเจตจํานงในการบริหารตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี 
(2) เสริมสร้างองค์ความรู้ สงัคม และวฒันธรรมด้านการกําหบัดแูลกิจการท่ีดี (3) พฒันามาตรฐานการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ (4) สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไก
ปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล พร้อมทัง้ได้ประกาศ
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน มุ่งเน้นหลกัการดําเนินงานท่ีสําคญั 6 ประการ ดงันี ้ (1) การ
ให้บริการท่ีเป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ (2) การเปิดเผยข้อมลูทัง้การเงินและไม่ใช่การเงิน (3) การจดัการ
เร่ืองร้องเรียนอย่างเป็นระบบ (4) การต่อต้านและป้องปรามทุจริต (5) การกํากับดแูลและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านความโปร่งใส และ (6) การสง่เสริมเครือขา่ยภาคประชาคม  

นอกจากนี ้ในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้มีการดําเนินงานท่ีสําคญัอย่างตอ่เน่ือง อาทิ ประกาศ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ี สานต่อแผนงาน “การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน” แผนงานบรูณาการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือพฒันางานด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG-eSystem) แผนงานติดตามและชีแ้จงเร่ือง
การควบคมุภายในให้กบัหน่วยงานท่ีเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ แผนการนําระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐมาดําเนินการ
ใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือความถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน แผนงานพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท.PEA  แผนงาน
พฒันามาตรฐานการกํากบัดแูลท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบผู้กระทํา
ความผิด (E-Investigate) รวมทัง้ยังให้ความสําคัญกับการส่ือสารและการฝึกอบรมเร่ืองนโยบายและ
วิธีดําเนินการต้านทจุริตขององค์กรให้กบัคณะกรรมการ พนกังานในทกุระดบั 

6. ประเด็นผูบริโภค (Consumer Issues) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคํานึงถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ จึงได้จัดทํา
แผนการบริหารจดัการโครงการแผนการพฒันาปรับปรุงระบบงาน ซึง่เน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า มุ่งสู่องค์กรท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer- Centric Organization) และให้ความสําคญัของ
กระบวนการรับฟังเสียงลกูค้า (Voice of Customer : VOC) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวงัของ
ลูกค้า และนํามาพัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
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ครอบคลมุทัง้ลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า ลูกค้าคู่แข่งขัน และลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคตอย่างเป็นระบบ  
ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีกระบวนการรับฟังเสียงของลกูค้า แบ่งเป็น 5 ช่องทาง ดงันี ้

1) การรับฟังเสียงลกูค้าทางโทรศพัท์ (Voice based) ได้แก่ 1129 PEA Call Center 
และ โทรศพัท์สํานกังาน/ ผู้บริหาร 

2) การรับฟังข้อมลูทางเอกสาร (Document based) ได้แก่ จดหมาย/ โทรสาร และ 
ข้อมลู ข่าวสาร นโยบายต่างๆ จากผู้บริหาร/ หน่วยงานกํากบัดแูลในระดบัองค์กร 

3) การรับฟังลกูค้าทางสื่อมวลชนและสื่อสงัคมออนไลน์ (Mass Media and Social 
Network based) ได้แก่ PEA Mobile Application PEA Website และ PEA e-Mail 

4) การรับฟังด้วยการปฏิสมัพนัธ์ (Interactive based) ได้แก่ ตดิตอ่ท่ีสํานกังาน การสานเสวนา 
และกิจกรรมลกูค้าสมัพนัธ์ 

5) การรับฟังด้วยการสํารวจ (Suevey based) ได้แก่ การโทรศพัท์สอบถามความพึงพอใจ
ภายหลงัการใช้บริการ 15 วนั สําหรับ 3 ประเภทบริการ (งานขอใช้ไฟติดตัง้มิเตอร์ 
งานขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา และงานขอขยายเขตติดตัง้หม้อแปลงเฉพาะราย) 

นอกจากนีใ้นปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้พฒันาระบบการให้บริการลกูค้าผ่าน Internet 
แบบครบวงจร ภายใต้ช่ือ “PEA Smart Plus”  ซึ่งเป็นการพฒันา Mobile Application บน Smart Phone 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ เช่น การแจ้งค่าไฟฟ้า การคํานวณค่าไฟฟ้า การชําระค่าไฟฟ้า
ผา่นบตัรเครดติและธนาคารออนไลน์ การขอใช้ไฟฟ้า การติดกลบัมิเตอร์กรณีค้างชําระคา่ไฟฟ้า การแจ้งเหตไุฟฟ้า
ขดัข้อง การส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน การค้นหาจุดให้บริการการแจ้งข่าวสารประชาสมัพนัธ์ “PEA Solar 

Hero” เป็น Application ท่ีนํา Digital Plateform มาอํานวยความสะดวกให้ลกูค้าท่ีต้องการติดตัง้ Solar 
Rooftop ในด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียนและการติดตามขัน้ตอนการดําเนินการติดตัง้ การประเมิน
ความคุ้มค่าการลงทุนในเบือ้งต้น  การเลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการ (ลงทุนเอง/ ผ่อนชําระ/ 
พนัธมิตรร่วมลงทุน) การให้ข้อมลูผลิตภณัฑ์ การบํารุงรักษา ระเบียบท่ีเก่ียวข้องภายใต้มาตรฐานการรับรองจาก
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค การวางแผนการขายไฟฟ้าคืนกลับรัฐ และ “PEA Hero Care & Service” ซึ่งเป็น
Application ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคท่ีให้บริการแบบ One-Stop Service ในการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีสะดวก ปลอดภยั และได้มาตรฐาน โดยช่างไฟฟ้าจาก “โครงการ 1 ตําบล 1 ช่าง
ไฟฟ้า”  ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมให้บริการครอบคลมุทัว่ประเทศ  

7. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคดําเนินการสานสมัพนัธ์กบัชุมชนเพื่อสํารวจปัญหาและผลกระทบจากการ
ดําเนินงาน ตลอดจนให้ความรู้และสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องแก่ชมุชนในเร่ืองความประหยดั ความปลอดภยัจาก
การใช้ไฟฟ้า และการประยกุต์ใช้พลงังานสะอาดเพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่สงูขึน้ในอนาคต โดย
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ชุมชนจํานวนทัง้สิน้ 15 ชุมชนสําคญัทัว่
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ประเทศ เพ่ือรับทราบปัญหาและผลกระทบท่ีประชาชนได้รับ อาทิ ข้อกงัวลเร่ืองอนัตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าท่ี
ติดตัง้ในชมุชน การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสงูผ่านท่ีอยู่อาศยั การเกิดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล การสร้าง
องค์ความรู้ในเร่ืองความประหยดัและปลอดภยัจากการใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด
ร่วมกบัวิสาหกิจชมุชน โดยผา่นโครงการตา่งๆ ดงันี ้

 โครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟา 

จากการสํารวจช่างไฟฟ้าของชุมชนในพืน้ท่ีให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 จังหวดั ใน
ตําบล จํานวน 7,087 ตําบล พบว่าในแต่ละตําบลยงัมีช่างไฟฟ้าไม่เพียงพอ และขาดแคลนช่างไฟฟ้าท่ีมีใบประกอบ
อาชีพช่างเพ่ือให้บริการภายในชุมชน ดงันัน้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัด “โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า” 
ฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ซึ่งทําให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในชมุชนนัน้ๆ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคกบัชมุชนอีกด้วย 
นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี 2562 มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วม
โครงการดงักล่าว จํานวน 2,000 คน จากการสํารวจความพึงพอใจพบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ประโยชน์ท่ีได้รับ คดิเป็นร้อยละ 94 

 โครงการชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้จดัทํา “โครงการชมุชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA” ขึน้ตัง้แตปี่ 2556 และได้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เก่ียวกบัการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยดัและปลอดภยั ซึ่งช่วยลดความเส่ียงจากการสญูเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษา ผู้ นําชมุชน และการให้ความรู้แก่นกัศกึษาสาขาวิชาไฟฟ้ากําลงั
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าชุมชนในพืน้ท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้มีความปลอดภยั  ทัง้นี ้
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสามารถเข้าดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ชมุชนจํานวนทัง้สิน้ 6,000 
ครัวเรือน โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บคุลากรจากองค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) และเทศบาล จํานวน 
1,200 คน นักศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 600 คน อาจารย์จาก
สถาบนัการศกึษา จํานวน 360 คน นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 600 คน พร้อมจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้
เพ่ือสร้างชมุชนต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดั ปลอดภยั ถกูวิธี และการปฐมพยาบาลเพ่ือให้เป็นแห่งศกึษา
ดงูาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชมุชน จํานวน 12 แห่ง  
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โครงสรางและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

โครงสร้างของคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 
2503 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 20 ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึง่คน ผู้วา่การเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แตไ่ม่เกินสิบสาม
คน อีกทัง้ตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 12/1 กําหนดให้มีกรรมการท่ีมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง มาจากบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลงัจัดทําขึน้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอ่ืน ของรัฐวิสาหกิจนัน้ นอกจากนีต้าม
ระเบียบว่าด้วยการบญัชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 กําหนดให้มีผู้แทนกระทรวงการคลงัเข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทกุแห่ง  

สําหรับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีสรุปได้ดงันี ้

1. วางนโยบายและควบคมุดแูลกิจการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยรวมถึงการวางข้อบงัคบัในการ
ดําเนินงานด้านตา่ง ๆ การกําหนดอตัราคา่ไฟฟ้าคา่บริการ และการกําหนดอตัราเงินเดือนพนกังาน 

2. เป็นเจ้าพนกังานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา 
3. กําหนดเงินสํารองของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
4. กําหนดระเบียบการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
5. นําเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอ่ไปยงัคณะรัฐมนตรี 
6. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้วา่การตามคณุสมบตัท่ีิกําหนด เงินเดือน และการให้ออกจากตําแหน่ง 
7. ให้ความเห็นชอบ หรือให้สตัยาบนัในการทํานิตกิรรมของผู้วา่การ 
8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เล่ือนขัน้ ลดขัน้ หรือตดัเงินเดือน และการกําหนด

เง่ือนไขในการทํางานของพนกังานชัน้ท่ีปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ อํานวยการฝ่ายตา่ง ๆ 
9. แต่งตัง้พนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาการแทนผู้ ว่าการในขณะท่ีผู้ ว่าการไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ี หรือ

ตําแหน่งผู้วา่การวา่งลง 
10. วินิจฉยัคําร้องของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเก่ียวกบัการใช้ท่ีดินภายใน

กําหนดเวลา 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง 
 

นโยบายการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

มีการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม มีการดําเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย อีก
ทัง้ในรายงานประจําปีมีการเปิดเผยนโยบายคา่ตอบแทนและรายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้



หน้า | 133  
 

1.  อัตราคาตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ
การปรับปรุงอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน สําหรับกลุม่ท่ี 1 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึง่การ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ปรับปรุงอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุกรรมการ ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป ดงันี ้

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน  
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับคา่ตอบแทนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดงันี ้

- ประธานฯ ได้รับเดือนละ  20,000.- บาท 
- กรรมการ  ได้รับเดือนละ  10,000.- บาท 
ทัง้นีใ้นกรณีท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายค่าตอบแทนราย

เดือนตามสดัสว่นระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
1.2 เบีย้ประชมุกรรมการ 

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

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

สําหรับประธานกรรมการคณะย่อย กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการ / 
คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ในอตัรา 0.5 เท่าของเบีย้
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คือไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ครัง้) โดยประธานกรรมการ
ได้รับเบีย้ประชุมสงูกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 และจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
ทัง้นี  ้ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานอ่ืน รวมแล้วไมเ่กิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครัง้ตอ่เดือน 

2.  โบนัส การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ หวัข้อการ
จ่ายโบนสัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากกําไรสทุธิ และคะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงักําหนด 

ทัง้นี ้ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนสัมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อย
ละ  12.5 ตามลําดับ  และในปีบัญชี รัฐวิสาหกิจใดท่ีกรรมการ รัฐวิสาหกิจนัน้ขาดประชุม เ กินกว่า  
3 เดือน ให้จ่ายโบนสัตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1) ขาดการประชมุเกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 25 
2) ขาดการประชมุเกินกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 50 
3) ขาดการประชมุเกินกวา่ 9 เดือนขึน้ไป ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 75 
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รายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค ประจําป 2562

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

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

2. นายสุรงค บูลกุล 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั) ×   ×           11/13 

3. นายยอดพจน วงศรักมิตร 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)               13/13 

4. นายดนุชา พิชยนันท 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) ×   ×     × ×   × 8/13 

5. นายยงยุทธ โกเมศ 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)              13/13 

6. นายปฏิคม วงษสุวรรณ 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั) ×             12/13 

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

8. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)              13/13 

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

10. นายนิกร สศุิรวิัฒนนนท 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)  ×            12/13 

11. นายพนิต ธีรภาพวงศ 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั)    ×         × 11/13 

12. ศาสตราจารย วีรกร อองสกุล 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั)              13/13 

13. รองศาสตราจารย ธีร เจียศิริพงษกุล 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 27 มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั)               13/13 

14. นายสมพงษ ปรีเปรม 
(ดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัที่ 12 พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั)              13/13 
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สรุปเบี้ยประชุมคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค คาตอบแทนรายเดือน และโบนสั ป 2562 

 
*หมายเหตุ* 1. ในการประชมุครัง้ท่ี 1 – 4 ได้รับเบีย้ประชมุในอตัราเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556  

(ประธานฯ ได้รับ 12,500 บาท กรรมการได้รับ 10,000 บาท) 
       2. ในการประชมุครัง้ท่ี 5 – 13 ได้รับเบีย้ประชมุในอตัราใหม ่ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562  

(ประธานฯ ได้รับ 25,000 บาท กรรมการได้รับ 20,000 บาท) 

 

  

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนเงนิ 
เบีย้ประชุมที่ได้รับ  

(บาท) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท) 

โบนัส
ประจาํปี 

2562 
ที่จ่ายในปี 

2563  
(บาท) 

ก่อนหัก
ภาษี 

หลังหัก 
ภาษี 

ก่อนหัก
ภาษี 

หลังหัก 
ภาษี 

1. นายชยพล ธิติศกัด์ิ 
ประธาน
กรรมการ 

262,500 236,250 240,000 216,000 255,937.50 

2. นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการ 200,000 180,000 120,000 108,000 204,750 

3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000 204,750 

4. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ 140,000 126,000 120,000 108,000 153,562.50 

5. นายยงยทุธ โกเมศ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000 204,750 

6. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 210,000 189,000 120,000 108,000 204,750 

7. นายศกัด์ิ เสกขนุทด กรรมการ 210,000 189,000 120,000 108,000 204,750 

8. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000 204,750 

9. นายนิกร สศิุริวฒันนนท์ กรรมการ 210,000 189,000 120,000 108,000 204,750 

10. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 170,000 153,000 120,000 108,000 204,750 

11. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 190,000 171,000 120,000 108,000 204,750 

12. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000 204,750 

13. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000 204,750 

14. นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ   
และ

เลขานกุาร 

220,000 198,000 120,000 108,000 227,500 
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การแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้กําหนดกลไกในการกํากบัดแูลและทบทวนระบบงานท่ีสําคญัทกุ
ระบบ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบตัิท่ีดี โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 10 คณะ ซึง่มีกรรมการ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการในทกุคณะ โดยออกเป็นคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการฯ พร้อมระบอํุานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือติดตามการดําเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้
ความเห็นและกลัน่กรองแผนงานทกุระบบก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1)  พิจารณากลัน่กรองการขออนมุตัซิือ้/จ้าง ในอํานาจคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2)  พิจารณากลัน่กรองระเบียบ ข้อบงัคบั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
3)  พิจารณากลัน่กรองแผนยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ยกเว้นแผนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

4)  พิจารณากลัน่กรองงบประมาณประจําปีของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

5)  พิจารณา กลัน่กรอง โยกย้าย แตง่ตัง้พนกังานในอํานาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
ยกเว้นการโยกย้าย แตง่ตัง้ พนกังาน ในสงักดัสํานกัตรวจสอบภายใน 

6)  การดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ได้อนมุตัมิอบหมายไว้ 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 
รวมประชมุ /  

การประชุมทัง้หมด

จํานวนเงินเบ้ียประชุม 
ที่ไดรับ (บาท) 

กอนหักภาษี หลังหกัภาษี
1. นายยงยทุธ โกเมศ ประธานกรรมการ 19/19 150,000 135,000 

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

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

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

5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
กรรมการ

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

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

กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากบัเบีย้ประชมุกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนัน้ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน
เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 25 ของคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

   2.  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนงัสือ ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ
ข้อเสนอการปรับปรุงอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ในส่วน
ของอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึง่สรุปอตัราคา่ตอบแทนและ เบีย้ประชมุกรรมการ
ได้ดงันี ้เบีย้ประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ครัง้ โดยประธานกรรมการได้รับเบีย้ประชุมสงูกว่า
กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

 3.  เบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ท่ีเพ่ิมขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ตัง้แต่
เดือน พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
2) ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินประจําปี รวมทัง้คําอธิบายในรายงานประจําปี เก่ียวกบั

ฐานะการเงินของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี และการรายงานข้อตรวจพบ
ของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข 

3) ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน 

4) ความครบถ้วน เพียงพอ  และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของการไฟฟ้า 
สว่นภมูิภาค 

5) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 
รวมประชมุ /  

การประชุมทัง้หมด

คาตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

กอนหักภาษี หลังหกัภาษี
1. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร ประธานกรรมการ 12/12 250,000 225,000 

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

3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 10/12 200,000 180,000 
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6) กํากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และ 
การปฏิบัติตามระเบียบ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้า 
สว่นภมูิภาคบรรลผุลสําเร็จได้  

7) ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) การดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556 และข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

*หมายเหตุ* 1. ลําดบัท่ี 2 ได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะย่อยครบ 2 คณะแล้ว 
       2. ลําดบัท่ี 4 ได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) กํากบัดแูลกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
2) มอบนโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง และรายงานการควบคมุภายในประจําปีของการไฟฟ้า 

สว่นภมูิภาค 
4) กํากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

และการจดัทํารายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า 
สว่นภมูิภาค 

5) กํากบัดแูลให้มีการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและการจดัทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. 2544 

6) อนุมัติแต่งตัง้คณะทํางาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  
ตามความเหมาะสม 

7) กํากบัดแูลให้มีการบรูณาการระหว่างการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบตัิ
ตามระเบียบในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
บรรลผุลสําเร็จได้ 

8) ดําเนินการอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) – (7) ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมอบหมาย 
  

รายช่ือคณะกรรมการ  ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด

จาํนวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

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

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

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

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

5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ 4/5 40,000 36,000 
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4. คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ดแีละความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) วางกรอบและเสนอแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2) ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และฝ่ายบริหาร ในเร่ืองเก่ียวกบัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3) ทบทวนแนวทางและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเปรียบเทียบกบั  
แนวปฏิบตัสิากล และนําเสนอตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

4) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย และพิจารณากลัน่กรองแผนแม่บท และ/หรือแผนการ
ดําเนินงานประจําปีด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

6) กํากบัดแูลให้มีการบรูณาการระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบตัิ
ตามระเบียบในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขบัเคล่ือนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคบรรลผุล
สําเร็จได้ 

7) กํากบัดแูลการบริหารจดัการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียอยา่งมีประสทิธิภาพ 

8) สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
นโยบาย การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

9) มอบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความยัง่ยืน (Sustainability 
Management : SM) 

10) สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานท่ี
กําหนดในกฎบตัรมาให้ถ้อยคํา สง่คําชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือสง่บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ เพ่ือ
มาตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร 

11) สนบัสนนุและติดตามการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ในกิจกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจกรรม         
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม / 
การประชุม
ทัง้หมด 

จาํนวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

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

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

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

*หมายเหตุ* ลําดบัท่ี 2 ติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) กําหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และเกณฑ์ชี ้
วดัในการประเมินผลการดําเนินงาน 

2) หารือร่วมกับผู้ ว่าการเพ่ือทําความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับรายละเอียด วิธีการประเมินผลการ
ดําเนินงานก่อนการประเมิน เพ่ือให้การประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

3) ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทัง้ปัญหา อปุสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการ
ประเมินผล ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ทราบ 

4) ประเมินผลการดําเนินงานของผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
5) พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม

หลกัเกณฑ์ของกระทรวงการคลงั และเง่ือนไขในสญัญาจ้าง 
6) จดัให้มีการแถลงแผนงานและผลการดําเนินงานท่ีสําคญัขององค์กร 

 
  

รายช่ือคณะกรรมการ  ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จาํนวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

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

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน อนกุรรมการ -/2 - - 

3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ อนกุรรมการ 2/2 20,000 18,000 
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6. คณะกรรมการเทคโนโลยดิีจิทัล การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
*หมายเหตุ*    1.  ลําดบัท่ี 1 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามคําสัง่การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค ท่ี กฟภ. 3/2562 สัง่ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2562 
      2.  ลําดบัท่ี 2 และ 4 ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามคําสัง่การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค ท่ี กฟภ. 3/2562 สัง่ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2562 
 3. ลําดบัท่ี 3 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามคําสัง่การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค ท่ี กฟภ. 4/2562 สัง่ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
4. ลําดบัท่ี 5 พ้นวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ตามมติท่ีประชมุ 
คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ครัง้ท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

บทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบ 

1) พิจารณากลัน่กรองการขออนุมตัิจดัซือ้/จ้าง/เช่า งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัในด้านเทคนิคในอํานาจ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
และคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตอ่ไป 

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

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

4) พิจารณาเทคโนโลยีด้านดิจิทลัท่ีเป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของอตุสาหกรรม และทิศทางการพฒันา
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย หรือทิศทางการพฒันาของอตุสาหกรรม 

5) พิจารณาโครงการ/แผนงาน/งาน ท่ีมีการนําระบบหรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ 
ในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลกั 
GIS, SCADA, Smart Grid, AMI, OMS เป็นต้น 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 
รวมประชมุ / 
การประชุม
ทั้งหมด 

จํานวนเงินเบ้ียประชุม 
ที่ไดรับ (บาท) 

กอนหักภาษี หลังหกัภาษี

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

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

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

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

5. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ 4/9 40,000 36,000 
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6) พิจารณากลัน่กรองการจดัทําและการทบทวนแผนปฏิบตัิการดิจิทลั 5 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

7) กํากบัดแูลและตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารดจิิทลัของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
8) พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานการกํากับดูแลท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้า 

ส่วนภมูิภาค เพ่ือกลัน่กรอง และนําเสนอรายงานตามหลกัการกํากบัดแูลท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารทน
เทศตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ( IT Governance) 

9) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มอบหมาย  
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7. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

*หมายเหตุ* ในปี 2562 ไมมี่การประชมุคณะกรรมการสรรหาผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

บทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบ 

1) ดําเนินการสรรหาผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ ว่าการการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยคํานงึถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึง่ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบญัญตัิคณุสมบตัิ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 นอกจากนี ้ต้องไม่เป็น
กรรมการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และมีอายไุมเ่กินห้าสบิแปดปีบริบรูณ์ในวนัย่ืนใบสมคัร 

2) ดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3) เม่ือพิจารณาสรรหาได้ผู้ ท่ีเหมาะสมแล้ว ให้เสนอช่ือต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพ่ือ

พิจารณา  
  

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม / 
การประชุม
ทัง้หมด 

จาํนวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษี
1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ - - - 

2. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ - - - 

3. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ - - - 

4. นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการ - - - 

5. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ - - - 
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8. คณะอนุกรรมการพจิารณาอุทธรณ์คาํส่ังลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และอุทธรณ์คาํส่ัง
ให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 

บทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบ 

1)  พิจารณา กลัน่กรอง อุทธรณ์คําสัง่ทางปกครอง คําสัง่ลงโทษพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
อทุธรณ์คําสัง่ให้พนกังานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด ตามข้อบงัคบัการไฟฟ้า     
ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2545 พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบญัญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 แล้วเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือพิจารณาสัง่การต่อไป 
โดยให้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีข้างต้น ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และ
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

2)  ประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ฯ ทัง้ในและนอกสถานท่ี หรือออกตรวจเย่ียมสํานกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพืน้ท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ รับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามเก่ียวกับ
กระบวนการสอบสวนและการอุทธรณ์ให้กับพนักงาน รวมทัง้สร้างขวัญและกําลังใจอันเป็นการ
สง่เสริมการกํากบักิจการท่ีดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤตมิิชอบ 

  

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด

จาํนวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษี
นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ ประธานอนกุรรมการฯ 12/12 150,000 135,000 
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9. ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 

บทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบ 

ตามพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 กําหนดให้จัดตัง้คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ใน
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่ากันจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์
ดงักลา่วมีอํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 23 ของพระราชบญัญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 ดงันี ้

1) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนสง่เสริมและพฒันาการแรงงานสมัพนัธ์ 

2)  หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในรัฐวิสาหกิจนัน้ 
3)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่นายจ้าง ลกูจ้าง และ 

รัฐวิสาหกิจนัน้ 
  4)  ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามคําร้องทกุข์ของลกูจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทกุข์ 

ท่ีเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยั 
5)  ปรึกษาหารือ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 
  

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม
ทัง้หมด 

จาํนวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษี
นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการ 12/12 150,000 135,000 
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10. กรรมการอสิระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 

*หมายเหตุ* 1. ลําดบัท่ี 2 ไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุในการประชมุครัง้ท่ี 2/2562 เน่ืองจากได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 
 2. ลําดบัท่ี 3 ไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุในการประชมุครัง้ท่ี 1 – 3/2562 เน่ืองจากได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 
 3. ลําดบัท่ี 6 ติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
 4. ลําดบัท่ี 7 ไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุในการประชมุครัง้ท่ี 2/2562 เน่ืองจากได้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบ 

1. หลกัการแนวทางการกํากบัดแูลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 กําหนดในหมวด 3 ข้อ 3.5 วา่ บทบาทสําคญั 
ของกรรมการอิสระ เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ 
กรรมการโดยรวมจะเน้นหนกัในการดํารงรักษา และสร้างประโยชน์สงูสดุในระยะยาวแก่ประชาชน
ตามวตัถปุระสงค์ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พร้อมทัง้ต้องมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเรียนรู้
กิจการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
อทิุศเวลา ทุ่มเทความสนใจให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
1) ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระของตนในการตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ โดยใช้ทกัษะ และประสบการณ์

ของตน พิจารณาให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 
2) คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและประชาชน 
3) เสนอแนะ แสดงความคดิเห็นในการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุขององค์กรและ

เสนอความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 
4) ควรเข้าประชมุทกุครัง้ 
5) ทํารายงานรับรองความเป็นอิสระ  เ ม่ือได้ รับการแต่งตัง้  และเป็นประจําทุกปี

รายช่ือคณะกรรมการการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม / 
การประชุม
ทัง้หมด 

จาํนวนเงนิเบีย้ประชุม 
ที่ได้รับ (บาท) 

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

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

3. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 3/4 - - 

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

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

6. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ -/4 - - 

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

คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารธุรกิจ การเงิน และนิติศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง 
จํานวน 3 ทา่น ได้แก่  

1.  นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายนิกร  สศุริิวฒันนนท์  กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายพนิต  ธีรภาพวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี ผู้ อํานวยการสํานกัตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกบั

ผู้ บริหาร ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ในวาระท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังได้เดินทางไปดูงานและตรวจเย่ียมพนักงานท่ีการไฟฟ้าต่างๆ  
ในส่วนภูมิภาค รวม 4 ครัง้ เพ่ือรับทราบข้อมลูสําคญั ปัญหา-อุปสรรค ในการดําเนินงานของการไฟฟ้า
นัน้ๆ  พร้อมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคทกุครัง้ พอสรุปสาระสําคญัดงันี ้

1.   การสอบทานรายงานทางการเงนิ     

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูในงบการเงินประจําเดือน รายไตรมาส และ
งบการเงินประจําปีของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและบริษัทย่อย ร่วมกบัผู้บริหารในสายงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
พิจารณาประเด็นท่ีสําคัญและให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย ได้จัดทําขึน้อย่างถูกต้อง ตามท่ีควรในสาระสําคญั เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ เช่ือถือ
ได้ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน  

นอกจากนี  ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ  
1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เป็นการหารือเก่ียวกับขอบเขต แนวทางการตรวจสอบ ผลการ
ตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี  ทัง้นี ้ในปี 2562 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีคา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,270,000 บาท 

2.   การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการกาํกับ 
ดแูลกิจการที่ด ี    

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  การ
บริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นเพ่ือให้การไฟฟ้า 
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สว่นภมูิภาค มีระบบการควบคมุภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการความเสี่ยง    
ท่ีเหมาะสม มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและมีประสทิธิภาพ สามารถสนบัสนนุการดําเนินงานของการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาค ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

3.   การกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานข้อบงัคบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ว่าด้วยกฎ
บตัรสํานักตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยพิจารณาภารกิจ 
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของสํานกัตรวจสอบภายใน   เป็นสําคญั มี
การอนมุตัิแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2563 ของสํานกั
ตรวจสอบภายใน สอบทานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นประจําทกุ
ไตรมาส มีการพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ  อาทิ งบประมาณ บคุลากร ท่ีจําเป็น
ต่องานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
นอกจากนีย้งัมีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเอง ให้มีวฒุิบตัรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
และสนบัสนนุให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วย ในการปฏิบตังิานตรวจสอบอีกด้วย 

4.   การรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลงั มีการปรับปรุงและจัดทํากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คู่มือการปฏิบัติงานและ
แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน  มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  และนโยบายท่ีสําคัญ  เ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ    
ท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบของ 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึง่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดี สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ สร้างสรรค์  และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมลูทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคและบริษัท
ย่อย มีความถกูต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ เช่ือถือได้ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกํากับดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการ ความเส่ียง
อยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ   
  

 
(นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบตุร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ 
มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีวิจารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ เป็น
ผู้ ท่ีได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสตัย์ สจุริต มี
จริยธรรมในการปฏิบตังิาน และมีความรู้เพียงพอเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้นําหลกัการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในซึง่ประยกุต์มาจาก
เกณฑ์ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดย
พฒันามาจาก COSO 2013 – Internal Control และ COSO 2017 – Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance ซึง่ให้ความสําคญักบัการมุ่งสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กร 
และการดําเนินงานท่ีสอดคล้องไปกบักระบวนการจดัทํายทุธศาสตร์ และการควบคมุภายในไปพร้อม ๆ 
กนั ทัง้นีไ้ด้มีการจดัโครงสร้างการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในโดยแบ่งออกเป็นระดบั
องค์กรและระดบัสายงาน มีช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผลทัง้การบริหารจดัการความ
เส่ียงและการควบคมุภายในอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีการบริหารความเส่ียง
และระบบการควบคมุภายในครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร พร้อมรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานได้อย่างทนักาล เกิดผลลพัธ์เชิงบวกต่อภารกิจของ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทัง้ปัจจบุนัและอนาคต 

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาทัง้ปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน พร้อมจดัเตรียมแผนรองรับเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการ
บรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในของ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ให้ความเห็นชอบปัจจยัเส่ียงท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคนํามาบริหารจดัการ 

ด้านระบบการควบคมุภายใน การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุ
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและพฒันาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยูมี่ความทนัสมยั เพียงพอ เหมาะสม มีประสทิธิภาพสามารถป้องกนัหรือลด
ความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และจดัทํารายงานการประเมินผลการควบคมุภายในของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายใน 90 วันหลังสิน้ปี รวมทัง้จัดส่งสําเนารายงานฯ ให้
คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้ประชมุร่วมกบั
ผู้บริหารของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เพ่ือกําหนดมาตรการตา่ง ๆ ในการบริหารจดัการความเส่ียงให้ได้ตาม
เป้าหมาย โดยมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
แนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนยัสําคญัทุกไตรมาส รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
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และได้ตรวจเย่ียมการปฏิบตัิงานในส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้ระบไุว้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือให้
การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทุกประการ และเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่า
การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนในการดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเส่ียงและตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดวางไว้ จะเพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็จ สามารถลดปัญหา 
อปุสรรค ความไมแ่น่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่การดําเนินงานโดยรวมของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

  

  
 
 (นายสรุงค์  บลูกลุ) 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ตอสังคม 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) และความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม (CSR) มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลการดําเนินงานเป็นท่ีประจกัษ์สะท้อนได้จากประสิทธิผลในปีท่ี
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ในปี 2562 อาทิ รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม (2 ปีซ้อน) รางวลัเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ (3 
ปีซ้อน) รางวลัการดําเนินงานเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) (3 ปีซ้อน) แต่อย่างไรก็ตาม การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคยงัมุ่งมัน่ดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตท่ียัง่ยืน โดยการยกระดบัการ
ดําเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบตัิท่ีดีตามกรอบ DJSI เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุภาคสว่น
เกิดความเช่ือมัน่และยอมรับ สร้างชมุชนสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

การดาํเนินงานตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ด ี(Corporate Governance: CG) 

สิ่งสําคญัท่ีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคยึดถือปฏิบตัิมาโดย
ตลอด คือ การดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานสําคญั
ใน ทกุกระบวนงานท่ีจะทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างยัง่ยืนในอนาคต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุระดบั ยดึถือปฏิบตัติามนโยบายและคูมื่อด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งจริงจงั รวมถึงสนบัสนนุให้
การดําเนินงานขององค์กรต้องคํานึงถึงเร่ืองความมีคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือร่วมกันพฒันาให้ประชาชน
ได้รับบริการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคยงัได้นําเทคโนโลยีดิจิทลัมาพฒันาการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในรูปแบบการกํากบั
ดแูลและติดตามผลผ่านระบบ CG e-System และระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการตรวจ
ประเมินการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ยืน นบัเป็นอีกรูปแบบการพฒันาเพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ใน
การขจดัปัญหาทจุริตภายในองค์กรเพ่ือขบัเคลื่อนองค์กรสูค่วามเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และสอดคล้อง
กบัคา่นิยมองค์กรท่ีวา่ "ทนัโลก บริการดี  มีคณุธรรม" 

การดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: 
CSR)  

ในด้านของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีความตระหนกั
อยู่เสมอถึงความเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้ให้ความสําคญักบัการ
ดําเนินงานอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุ่งเน้นแผนงานโครงการท่ีสอดคล้อง
กบัภารกิจหลกัขององค์กร ด้วยการนําทกัษะความรู้ความสามารถของบคุลากรมาพิจารณาดําเนินการใน
ด้านความปลอดภยัหรือการให้ความรู้เร่ืองการใช้ไฟฟ้าซึง่เป็นลกัษณะ CSR in Process เช่น โครงการ 1 



หน้า | 153  
 

ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า และโครงการชมุชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA เป็นต้น ซึง่โครงการดงักล่าวเป็นตวัอย่าง
โครงการท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมุง่เน้นการสร้างการมีสว่นร่วมและพฒันาชมุชนไปพร้อมกนั สิ่งเหลา่นีจ้ะ
เป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมผลกัดนัให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติบโตและก้าวไปสู่
องค์กรแห่งความยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

การดาํเนินงานด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตัง้คณะทํางานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบและข้อบงัคับ (Compliance) เพ่ือติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทํา/พัฒนากฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานขององค์กรเพ่ือลดความเส่ียงด้านการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสําคญัขององค์กรจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ซึ่งท่ีผ่านมา
คณะทํางานชุดนีไ้ด้ทบทวนปรับปรุงข้อบงัคบัและระเบียบ พร้อมทัง้เป็นท่ีปรึกษาให้กับคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตาม  กฎ ระเบียบข้อบงัคบัอย่างถกูต้องครบถ้วน อาทิเช่น 
เร่ืองการดําเนินการจดัซือ้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ และการปรับปรุง
ระเบียบงานขยายเขตตามระเบียบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคว่าด้วยวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับงานก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีความพยายามในการสร้างวฒันธรรมองค์กรในการบริหารความ
เส่ียง (Risk Culture) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการสนับสนุนและติดตามงานด้านการกํากับดูแลการ
ปฏิบตังิานหรือ Compliance ในทกุกระบวนงานอยา่งเป็นระบบ 

ดงันัน้ จึงมัน่ใจได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเป็นองค์กรท่ีขบัเคล่ือนธุรกิจควบคู่กบัหลกัธรรมาภิ
บาล   การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรมีการพฒันาบนรากฐานท่ีมัน่คงและสานตอ่ความยัง่ยืนให้กบัสงัคมตลอดไป 

 
 
 
 

(นายยอดพจน์   วงศ์รักมิตร) 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
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การไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562   

 

1.  ขอมูลท่ัวไป  

 การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค กอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. 2503 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

และมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ การผลิต จัดใหไดมา จัดสงและจัดจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตจําหนาย 74 จังหวัดท่ัวประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ 

 

2. เกณฑการเสนองบการเงิน 

 2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญช ี

ท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี 

ท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญช ีและประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2559  

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา

องคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามท่ีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินรวม  ไดรวมงบการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคและงบการเงินของบริษัทยอย ไดแก บริษัท 

พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจควบคุมหรือ

ถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของทุนท่ีชําระแลว โดยไดตัดรายการระหวางกันและยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสําคัญ

ระหวางกันแลว 

  สัดสวนการถือหุนและจํานวนเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนในการรวมคาและเงินลงทุนในบริษัทยอย

แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.9 5.10 และ 5.11 ตามลําดับ 

  งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ ไดแก งบการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงรายการบัญชีตาง ๆ ของ

กองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงานการไฟฟาสวนภูมิภาค บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินฉบับท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนื้อความขัดแยงกัน

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 

  2.2.1 มีผลบังคับใชกับงบการเงินในงวดบัญชีปจจุบัน 

   การไฟฟาสวนภูมิภาคไดนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหมตามประกาศของ    

สภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 
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มาถือปฏิบัติแลว ซ่ึงฝายบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณาแลววา ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

นโยบายการบัญชีและงบการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอย 

  2.2.2 ท่ีเริ่มมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม

2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

   มาตรฐานการบัญชี  เรื่อง 

ฉบับท่ี 1     การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 2     สินคาคงเหลือ 

ฉบับท่ี 7    งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 8    นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

        ทางบัญชีและขอผิดพลาด 

ฉบับท่ี 10    เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

ฉบับท่ี 12    ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 16    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ฉบับท่ี 19    ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 20    การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ       

     การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจาก 

     รัฐบาล 

ฉบับท่ี 21    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา        

        แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

ฉบับท่ี 23    ตนทุนการกูยืม 

   ฉบับท่ี 24   การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

          เก่ียวของกัน 

   ฉบับท่ี 26    การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 

           เม่ือออกจากงาน 

   ฉบับท่ี 27    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ฉบับท่ี 28    เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

  ฉบับท่ี 29    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

          ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

  ฉบับท่ี 32    การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 33    กําไรตอหุน 

   ฉบับท่ี 34    การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

   ฉบับท่ี 36    การดอยคาของสินทรัพย 

   ฉบับท่ี 37    ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

           สินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
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   มาตรฐานการบัญชี (ตอ)    เรื่อง 

   ฉบับท่ี 38    สินทรัพยไมมีตัวตน 

   ฉบับท่ี 40    อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ฉบับท่ี 41    เกษตรกรรม 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เรื่อง 

   ฉบับท่ี 1    การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช 

        เปนครั้งแรก 

ฉบับท่ี 2    การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 3    การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 4    สัญญาประกันภัย 

ฉบับท่ี 5    สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ

        การดําเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบับท่ี 6    การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

ฉบับท่ี 7    การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 

ฉบับท่ี 8    สวนงานดําเนินงาน 

ฉบับท่ี 9    เครื่องมือทางการเงิน 

ฉบับท่ี 10    งบการเงินรวม 

ฉบับท่ี 11    การรวมการงาน 

ฉบับท่ี 12    การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียใน 

        กิจการอ่ืน 

ฉบับท่ี 13    การวัดมูลคายุติธรรม 

ฉบับท่ี 15    รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

ฉบับท่ี 16    สัญญาเชา 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี     เรื่อง 

ฉบับท่ี 10    ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

       เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

                  ดําเนินงาน 

 ฉบับท่ี 25     ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 

     ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

   ฉบับท่ี 29    การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

   ฉบับท่ี 32    สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
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   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      เรื่อง 

ฉบับท่ี 1      การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการ 

      รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

      คลายคลึงกัน 

   ฉบับท่ี 5     สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

           และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

   ฉบับท่ี 7      การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญช ี

        ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน 

      สภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

ฉบับท่ี 10    การรายงานทางการเงินระหวางกาลและ 

        การดอยคา 

ฉบับท่ี 12    ขอตกลงสัมปทานบริการ 

  ฉบับท่ี 14    ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน  

          ขอกําหนดเงินทุนข้ันต่ําและปฏิสัมพันธของ 

          รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี  

          ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

  ฉบับท่ี 17    การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

  ฉบับท่ี 19    การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

   ฉบับท่ี 20    ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

           เหมืองผิวดิน 

ฉบับท่ี 21    เงินท่ีนําสงรัฐ 

ฉบับท่ี 22    รายงานที ่เป น เ ง ินตราต า งประเทศและ

         สิ่งตอบแทนรับหรือจายลวงหนา 

ฉบับท่ี 23    ความไมแนนอนเก่ียวกับวิธีการทางภาษีเงินได 

   ฝายบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยไดประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

เชื่อวา นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน

ท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ท้ังนี้ไมรวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกัน 
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 3.2  ลูกหนี้การคา 

  ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนประมาณการท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยประมาณข้ึนจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปจจุบัน

ของลูกหนี้ท่ีไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคงคาง ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หลังหักเงินประกันการใชไฟฟา

จากผูใชไฟฟาแลว ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 

และมติคณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟาสวนภูมิภาคในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2549 ซ่ึงได

กําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ดังนี้ 

    ระยะเวลาคางชําระ    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

               อัตรารอยละ 

    เกินกวา 6 เดือน – 1 ป           50 

    เกินกวา 1 ป          100 

  รายการเพ่ิมและลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเปนคาใชจายหรือรายไดในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 3.3  พัสดุคงเหลือ  

  พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนคํานวณ 

โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับวัสดุลาสมัยและวัสดุรอการปรับปรุงจะตั้งสํารองการเสื่อมสภาพเต็มจาํนวน 

 3.4  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ 

  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ จําแนกเปน 

  3.4.1  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงิน มีระยะเวลาใชเงินภายในหนึ่งรอบปบัญชี โดยมีวัตถุประสงคและเง่ือนไขเฉพาะในการใชเงิน ไดแก

เงินกองทุนเงินประกันการใชไฟฟา เงินทุนสะสมเพื่อชําระคืนพันธบัตร และเงินที่การไฟฟาสวนภูมิภาค   

ใชคํ้าประกันกับธนาคาร ท้ังหมดเปนเงินท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดในกรณี  

ท่ีประสบปญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน เงินดอกผลเงินประกันการใชไฟฟาเปนเงินท่ีใชในกิจการเพ่ือประโยชน

ของผูใชไฟฟา และเงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว ใชเปนทุนการศึกษา อบรม วิเคราะห และวิจัย  

  3.4.2  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีแสดงเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง

ฐานะการเงิน มีระยะเวลาใชเงินเกินกวาหนึ่งรอบปบัญชีและไมสามารถนําไปใชในกิจกรรมดําเนินงาน คือ เงินกองทุน

สงเคราะหผูปฏิบัติงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 3.5  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

   เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

 3.6  เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน 

  ในกรณีท่ีมีการดอยคาของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
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 3.7  งานระหวางกอสราง 

  งานระหวางกอสรางไดบันทึกรวมตนทุนคากอสราง ตนทุนการกูยืมท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการจัดหาเงินกู

เพ่ือใชในการกอสราง และตนทุนอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพยหรือทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพ

พรอมใชงานได ท้ังนี้งานระหวางกอสรางไมไดรวมคํานวณคาเสื่อมราคา 

 3.8 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย สินทรัพยประเภทท่ีดินและอาคารท่ีไดมาเพ่ือใชใน       

การดําเนินงาน แตปจจุบันยังไมไดใชประโยชน และ/หรือท่ีดินและอาคารท่ีถือครองไวเพ่ือประโยชนจากรายไดคาเชา 

โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเลือกใชวิธีราคาทุนในการวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการสําหรับอสังหาริมทรัพย     

เพ่ือการลงทุน โดยแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม (ถามี) 

 3.9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

  นโยบายของการไฟฟาสวนภูมิภาคเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา สรุปไดดังนี้ 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณรับรูเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุน ซ่ึงคํานวณจากราคาซ้ือสินทรัพยบวกคาใชจาย

ท่ีเกิดข้ึนในการทําใหสินทรัพยนั้นมาอยูในสถานที่หรือในสภาพที่พรอมจะใชงานตามที่ประสงคไว สินทรัพย         

ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคสรางข้ึนเองบันทึกดวยราคาตนทุนการกอสราง ซ่ึงประกอบดวย คาวัสดุ คาแรงงานทางตรง 

และคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการกอสราง 

  ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการดอยคาสะสมของสินทรัพย (ถามี)  

  ท่ีดิน ประกอบดวย ท่ีดินท่ีใชดําเนินงาน และท่ีดินท่ีไดมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการดําเนินงาน  

และมีแผนการดําเนินงานท่ีแนนอนภายใน 1 ป 

  คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ

สินทรัพย ดังตอไปนี้ 

       อัตรารอยละตอป 

  อาคารและสิ่งปลูกสราง   3 และ 6.25 

  ระบบผลิตกระแสไฟฟา  3 - 20 

  ระบบจําหนายกระแสไฟฟา  4 - 20 

  เครื่องตกแตง เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะ  4 - 20 

  กรณีท่ีเกิดการดอยคาในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

  กรณีจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชี การไฟฟาสวนภูมิภาคจะบันทึกตัดสินทรัพยและคาเสื่อมราคาสะสม

ของสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี พรอมกับบันทึกกําไรขาดทุนจากการจําหนายโดยถือเปนรายไดอ่ืนหรือคาใชจายอ่ืน

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.10 สินทรัพยไมมีตัวตน 

  สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย สิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอร

ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก ซ่ึงแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี) 



- 27 - 
 

 3.10 สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 

  การตัดจําหนายสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูป

สําหรับธุรกิจหลัก คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และรับรูเปนคาใชจาย

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดการดอยคา จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายจากการดําเนินงาน

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.11  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะแปลงคาเปนเงินบาท 

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปนอัตราอางอิง ณ วันนั้น รายการกําไรหรือขาดทุน

ท่ีเกิดข้ึนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายท้ังจํานวนในงวดบัญชีนั้น 

 3.12  เครื่องมือทางการเงิน 

  สินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบดวย เงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคา สวนหนี้สินทางการเงิน หมายถึง สัญญาท่ีทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เกิดภาระผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติ ประกอบดวย เจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เงินกูยืมระยะสั้น และ

เงินกูยืมระยะยาว 

 3.13  ประมาณการหนี้สินระยะยาว 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคตองบันทึกประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาค   

มีภาระหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากขอพิพาททางกฎหมาย หรือจากการคาดการณอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก

เหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป      

เพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจาํนวนเงินตามภาระหนี้สินสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจายท่ีตอง

นําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยงและความไมแนนอน

ของภาระผูกพันดังกลาว ซ่ึงสามารถวัดไดโดยใชกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะชําระภาระผูกพันในปจจุบันเปนมูลคา

ตามบัญชีท่ีแสดงมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองชําระภาระผูกพันในปจจุบันนั้น 

  การจัดประเภทประมาณการหนี้สินท่ีคาดวาจะถึงกําหนดชําระในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป          

เปนประมาณการหนี้สินระยะสั้น และประมาณการหนี้สินท่ีคาดวาจะชําระคืนเกินกวา 1 ป เปนประมาณการหนี้สิน

ระยะยาว 

 3.14 รายไดรอการรับรู 

  3.14.1  เงินชวยเหลือเพ่ือการกอสรางระบบจําหนายไฟฟา เปนเงินท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเรียกเก็บ

จากผูขอใชไฟฟาเพ่ือนํามาแบงเบาภาระในการกอสรางระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค กรรมสิทธิ ์         

ในสินทรัพยตลอดจนภาระในการบํารุงรักษาและซอมแซมเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค เงินชวยเหลือเพ่ือการกอสราง

ดังกลาว แสดงเปนรายไดรอการรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน และเม่ือกอสรางแลวเสร็จจะรับรูเปนรายไดในอัตรา

รอยละ 5 ตอป (เทากับอัตราคาเสื่อมราคาของสินทรัพยระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค) 
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 3.14 รายไดรอการรับรู (ตอ) 

  3.14.2  รายไดรับโอนสินทรัพยดําเนินงาน เปนสินทรัพยท่ีไดรับบริจาคซ่ึงใชในการดําเนินงาน      

สวนใหญเปนสินทรัพยระบบจําหนายไฟฟาท่ีผูใชไฟฟายกใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคมีภาระ 

ในการบํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว แสดงเปนรายไดจากการรับโอนสินทรัพยดําเนินงานรอรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 

และรับรูเปนรายไดในอัตราท่ีสอดคลองกับการคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น 

    สวนสินทรัพยที่ไดรับบริจาคที่ไมไดใชในการดําเนินงาน รับรูเปนรายไดอ่ืน ๆ  ท่ีไมเก่ียวกับ

การดําเนินงานท้ังจํานวนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีไดรับ 

  3.14.3  รายไดจากการรับบริจาคจากสถาบันการเงินตางประเทศ เปนเงินท่ีไดรับบริจาคจาก

สถาบันการเงินตางประเทศซ่ึงใหอยูในรูปของสวนลดดอกเบี้ย เพ่ือนําไปใชในวัตถุประสงคตาง ๆ  ของการไฟฟา

สวนภูมิภาค โดยแสดงเปนรายไดรอการรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรูเปนรายไดตามจํานวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

  3.14.4  รายไดคาเชารอการรับรู เปนรายไดคาเชาท่ี กฟภ. ไดรับลวงหนาจากการใหบุคคลภายนอก

เชาท่ีดินท่ียังไมไดใชประโยชนของ กฟภ. ซ่ึงจะทยอยรับรูเปนรายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามอายุของ

สัญญาเชา  

  3.14.5  รายไดงานบริการรอรับรู เปนรายไดงานบริการท่ี กฟภ. ไดรับลวงหนาจากการใหบริการ

แกบุคคลภายนอก ซ่ึงจะทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุของสัญญา  

 3.15  เงินประกันการใชไฟฟา 

  เงินประกันการใชไฟฟา เปนเงินที่ผูใชไฟฟานํามาวางแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อเปนหลักประกัน

ในการใชไฟฟา โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคนําฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “กองทุนเงินประกันการใชไฟฟา” สําหรับเปนเงินสํารอง

กรณีผูใชไฟฟาขอคืนเงินประกันการใชไฟฟา สวนดอกเบี้ยท่ีไดรับนําฝากธนาคารชื่อบัญชี “ดอกผลจากกองทุน  

เงินประกันการใชไฟฟา” การไฟฟาสวนภูมิภาคจะนําดอกผลจากกองทุนฯ จายคืนผลประโยชนตอบแทนแกผูใชไฟฟา

ท่ีนําเงินสดมาเปนหลักประกันการใชไฟฟา ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําหนด รวมทั้ง

ใชในกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชนและ/หรือเกิดประโยชนแกผูใชไฟฟาโดยรวม 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดวางระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนเงินประกันการใชไฟฟา พ.ศ. 2557 

โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินงานเก่ียวกับกองทุนเงินประกัน

การใชไฟฟา และดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใชไฟฟา ทุกเดือนการไฟฟาสวนภูมิภาคจะโอนเงินเขาบัญชี 

“กองทุนเงินประกันการใชไฟฟา” ตามจํานวนเงินประกันการใชไฟฟาสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนหรือมีปญหาสภาพคลองทางการเงินสามารถนําเงินประกันฯ ไปใชหมุนเวียนได 

โดยนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณาอนุมัติ และจะทยอยคืนไมนอยกวาเดือนละ 100 ลานบาท 

จนกวาจะเต็มวงเงินฝากเขาบัญชี “กองทุนเงินประกันการใชไฟฟา” รวมท้ังจายผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่คิดใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยนําฝากเขาบัญชี “ดอกผล

จากกองทุนเงินประกันการใชไฟฟา” กรณีท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคขาดแคลนเงินหมุนเวียนหรือมีปญหาสภาพคลอง

ทางการเงิน สามารถชะลอการคืนเงินดังกลาวได โดยใหนําเสนอผูวาการฯ เปนผูอนุมัติ และรายงานใหคณะกรรมการ

การไฟฟาสวนภูมิภาคทราบ 
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 3.16  กองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดต้ังกองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะห

ผูปฏิบัติงานในกรณีพนจากตําแหนงหนาท่ีโดยไมมีความผิด ตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยกองทุน

สงเคราะหและการสงเคราะหผูปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค

ไดจายเงินสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนผูปฏิบัติงาน และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท้ังนี้ ไดรวมรายการบัญชีของกองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคไวในงบการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยตัดรายการระหวางกัน 

 3.17 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 

  3.17.1  ผลประโยชนของพนักงานระยะส้ัน 

    ผลประโยชนของพนักงานระยะสั้น ประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินโบนัส สิทธิการลาตาง  ๆ

รวมทั้งผลประโยชนระยะสั้นอื่น ๆ ตามขอตกลงของการจางงาน ผลประโยชนของพนักงานระยะสั้นจะรับรู

เปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง 

  3.17.2  ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 

    3.17.2.1  โครงการสมทบเงิน 

     การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานท่ีเปนสมาชิกจะเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3 - 15

ของเงินเดือน และการไฟฟาสวนภูมิภาคจะจายสมทบในอัตรารอยละ 9 - 11 ของเงินเดือนสมาชิก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

จัดเปนโครงการสมทบเงิน 

     จํานวนเงินท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะรับรู      

เปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดตั้งกองทุน

สงเคราะหผูปฏิบัติงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.27 

    3.17.2.2  โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

     โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบดวย เงินตอบแทน

ความชอบในการทํางานภายใตพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 เงินชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเลิกจางโดยไมมีความผิด วันลาพักผอนท่ียังไมไดใชสิทธิของพนักงาน ของที่ระลึก

สําหรับพนักงานเกษียณอายุ และผลประโยชนหลังออกจากงานอ่ืน ๆ ภายใตขอกําหนดของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ซ่ึงเปนไปตามขอตกลงของการจางงาน 

     ตั้ งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน  

ประเภทโครงการผลประโยชนคํานวณโดยใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลด

แตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) อันเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดของผลประโยชนท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพ้ืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการ

ลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปจจัยอ่ืน ๆ 

     การไฟฟาสวนภูมิภาครับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานประเภท

โครงการผลประโยชนในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสุทธิ

จากตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรู และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ (ถามี) และรับรูคาใชจายโครงการ

ผลประโยชนเปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.17 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (ตอ) 

    3.17.2.2  โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว (ตอ) 

     กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial 

Gain/Loss) รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  3.17.3 ผลประโยชนของพนักงานระยะยาวอ่ืน 

   การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสวัสดิการพนักงานที่เปนผลประโยชนระยะยาวอื่น สําหรับพนักงาน

ท่ีทํางานใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคครบตามจํานวนปท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคบันทึก

รายการผลประโยชนของพนักงานดังกลาวดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 

 3.18  กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี

ท่ีมีอยูแลวและเทคโนโลยีใหม ๆ ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดการพ่ึงพาหรือนําเขา

เทคโนโลยีจากตางประเทศ การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตเพ่ือกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับกองทุนฯ ใหทุนแกสถาบันการศึกษา

หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในประเทศและหนวยงานภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

  การใหทุนวิจัยและพัฒนา รับรูเปนคาใชจายทันทีเม่ือรายจายนั้นเกิดข้ึน 

 3.19  การรับรูรายได 

  รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา รับรูเปนรายเดือนตามกําหนดเวลารอบการจดหนวยการใช

กระแสไฟฟาของลูกคาจากเครื่องวัดหนวยไฟฟา 

  รายไดจากการจําหนายอุปกรณไฟฟา รับรูเม่ือมีการสงมอบสินคาและโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคา 

   รายไดจากการกอสรางใหผูใชไฟฟา รับรูเปนรายไดตามอัตราสวนตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

  เงินชวยเหลือเพ่ือการกอสรางรอการรับรู รับรูเปนรายไดในอัตรารอยละ 5 ตอป (เทากับอัตราคาเสื่อม

ราคาสินทรัพยระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค)   

  รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย 

 3.20 คาตอบแทนผูบริหาร 

  คาตอบแทนผูบริหาร เปนคาตอบแทนท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคจายใหแกกรรมการและผูบริหาร

ท่ีมีอํานาจตัดสินใจท้ังท่ีเปนตัวเงินและผลประโยชนตอบแทน 

 3.21 ตนทุนทางการเงิน 

  ตนทุนทางการเงิน เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดหาเงินทุนมาดําเนินงาน ไดแก ดอกเบี้ยจายและ

คาธรรมเนียมจาย 

  ดอกเบี้ยจายและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการกอสรางอาคาร และระบบผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟาจากการกูยืมเพ่ือวัตถุประสงคในการไดมาซ่ึงสินทรัพยโดยเฉพาะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของ

สินทรัพยท้ังจํานวน  

  ดอกเบี้ยจายและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกอสรางเสร็จสิ้นรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดท่ีเกิดรายการนั้น 
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 3.22  รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมการไฟฟาสวนภูมิภาค  

หรือถูกการไฟฟาสวนภูมิภาคควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ

การไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม ซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูบริหารสําคัญ 

กรรมการ หรือพนักงานและสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับผูบริหารสําคัญของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท่ีมีอํานาจ

ในการวางแผนสั่งการและควบคุมการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

 3.23 การใชดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

  เพ่ือใหการจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณ

และตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน 

และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวน

ท่ีประมาณการไว ไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สํารองพัสดุลาสมัยและเศษวัสดุ และสํารองพัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี 

 3.24  สวนงานดําเนินงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคนําเสนอขอมูลตามสวนงาน โดยใชเกณฑตามเขตภูมิศาสตร ซึ่งพิจารณา

จากระบบการบริหาร การจัดการ และโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนเกณฑ

ในการกําหนดสวนงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสวนงานท่ีรายงาน 5 สวนงาน ซ่ึงแยกตามภูมิภาคตาง ๆ ประกอบดวย 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และสํานักงานใหญ โดยแตละภาคทําหนาท่ีจําหนายไฟฟา

ภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สวนสํานักงานใหญมีหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนงาน ใหคําแนะนําตลอดจนจัดหาวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ  ใหหนวยงานในสวนภูมิภาค 

  นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานเปนไปตามนโยบายการบัญชีท่ีกําหนดไว แตละสวนงานบันทึกรายได

จากการจําหนายไฟฟาของแตละสวนงานในขณะท่ีมีการโอนคาซ้ือไฟฟาจากสํานักงานใหญไปยังสวนงานตาง ๆ 

ตามหนวยซ้ือไฟฟาท่ีเกิดข้ึนจริง 

  กําไรจากการดําเนินงานของแตละสวนงานเกิดข้ึนจากรายไดรวมหักตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน 

  สินทรัพยตามสวนงานเปนสินทรัพยท่ีใชดําเนินงานหรือเก่ียวของกับสวนงานนั้น ๆ 

  หนี้สินตามสวนงานเปนหนี้สินในการดําเนินงาน หรือเก่ียวของกับสวนงานนั้น ๆ ยกเวนเจาหนี้การคา

เงินกูยืมระยะยาว และเงินรายไดแผนดินคางนําสงคลัง ซ่ึงสํานักงานใหญไมไดปนสวนรายการดังกลาวไปยังแตละ

สวนงาน 

 นอกจากนี้กลุมกิจการไดใหบริการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคาในเชิงพาณิชยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 

จึงมีนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ดังนี้  
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 3.25  สินทรัพยตามสัญญาใหบริการระยะยาวประเภทจัดหาแหลงเงินทุน 

  3.25.1 กลุมกิจการบันทึกระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคาเปนสินทรัพยเม่ือกอสรางติดตั้ง

แลวเสร็จ ซึ่งตามสัญญาบริการจัดหาแหลงเงินทุนไดจัดประเภทตามระยะเวลาที่ผูรับบริการตองจายชําระ

ตามสัญญาบริการ ดังนี้ 

- กรณีผูรับบริการจายชําระตามสัญญาบริการไมเกิน 1 ป บันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียน

ในงบแสดงฐานะการเงิน  

- กรณีผูรับบริการจายชําระตามสัญญาเกินกวา 1 ปขึ้นไปจนครบกําหนดสัญญา บันทึก

เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

  3.25.2 สินทรัพยตามสัญญาบริการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปน

เจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูรับบริการ ถือเปนสัญญาใหบริการประเภทจัดหาแหลงเงินทุน จะบันทึกเปน

รายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหบริการรวมถึงประมาณการคาใชจายทางตรงที่คาดวา

จะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญาใหบริการ หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาใหบริการ

แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา 

  3.26 ประมาณการหนี้สินสัญญาบริการระยะยาว 

 กลุมกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 

และกลุมกิจการสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

  3.27 รายไดรอการรับรู 

 รายไดรอการรับรูจากสินทรัพยตามสัญญาบริการจัดหาแหลงเงินทุน จะบันทึกรับรูเปนรายไดดวย

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (Effective Interest Rate) ตลอดอายุของสัญญาใหบริการ ตามอัตราดอกเบี้ย

ท่ีแทจริงของแตละสัญญา  

 3.28 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมกิจการจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยตามสัญญาใหบริการ

จัดหาแหลงเงินทุน หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยตามสัญญาบริการจัดหาแหลงเงินทุน อาจเกิดการดอยคา กลุมกิจการ

จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยตามสัญญาบริการจัดหาแหลงเงินทุน 

มีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอน

ก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุน

จากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา

ตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปน หากกลุมกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

ในงวดกอน กลุมกิจการจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไร

หรือขาดทุนทันที 

 แตหากพบวาสินทรัพยตามสัญญาใหบริการจัดหาแหลงเงินทุนมีขอบงชี้วาจะเกิดการดอยคาอยางถาวร  

กลุมกิจการจะประมาณการรายไดและรายไดรอการรับรูใหมตลอดโครงการ 
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4.  จัดประเภทรายการใหม 

   รายการบางรายการของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีการจัดประเภทรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการของ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม 

 กอนปรับปรุง จัดประเภทใหม หลังปรับปรุง 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 736.14 (18.23) 717.91 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 110.54 18.23 128.77 

    

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม 

 กอนปรับปรุง จัดประเภทใหม หลังปรับปรุง 

งบกระแสเงินสด    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

กําไรสุทธิ 20,683.32 (1.05) 20,682.27 

เงินโบนัสพนักงานและกรรมการ        - 2,609.30 2,609.30 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (109.62) 1,271.65 1,162.03 

รายไดจากการรับเศษวัสด ุ        - (87.39) (87.39) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล        - 1.05 1.05 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (70.87) 18.23 (52.64) 

พัสดุคงเหลือ 217.96 58.86 276.82 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 0.69 (17.58) (16.89) 

คาใชจายคางจาย (396.14) 745.62 349.48 

เงินสดจายโบนัส        - (3,354.92) (3,354.92) 

เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล        - (0.65) (0.65) 

เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน        - (1,271.65) (1,271.65) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ        - 28.53 28.53 
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4.  จัดประเภทรายการใหม (ตอ) 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนปรับปรุง จัดประเภทใหม หลังปรับปรุง 

งบกระแสเงินสด    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

เงินโบนัสพนักงานและกรรมการ        - 2,606.06 2,606.06 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (110.11) 1,271.65 1,161.54 

รายไดจากการรับเศษวัสด ุ        - (87.39) (87.39) 

พัสดุคงเหลือ 216.94 58.86 275.80 

คาใชจายคางจาย (352.72) 745.69 392.97 

เงินสดจายโบนัส        - (3,351.75) (3,351.75) 

เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน        - (1,271.65) (1,271.65) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ        - 28.53 28.53 

 

5. ขอมูลเพ่ิมเติม 

 5.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

    หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562    31 ธ.ค. 2561 

 เงินสด 41.89  37.49  41.75  37.49 

 เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวัน 0.44  2.66  0.43  2.66 

                      - ออมทรัพย 7,389.51  2,948.51  7,280.20  2,502.09 

                      - ประจาํ 854.93  438.98       -       - 

                            รวม 8,286.77  3,427.64  7,322.38  2,542.24 

  

 5.2  เงินลงทุนช่ัวคราว   

      เงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา   

มีกําหนดสิบสองเดือน ตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทพันธบัตรไมระบุดอกเบี้ย และหลักทรัพยเผื่อขาย 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราวใน     

งบการเงินรวม จํานวน 1,117.241ลานบาท และ 18,615.74 ลานบาท ตามลําดับ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวน 1,001.84 ลานบาท และ 18,501.76 ลานบาท ตามลําดับ 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับหุนสามัญ จากบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561 

จํานวน 352,725 หุน ราคาหุนละ 9.85 บาท จํานวน 3.47 ลานบาท ซ่ึงแสดงอยูในเงินลงทุนชั่วคราว โดย ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 หุนสามัญดังกลาวมีราคายุติธรรมหุนละ 5.05 บาท 



- 35 - 
 

 5.3  ลูกหนี้การคา ประกอบดวย 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562    31 ธ.ค. 2561 

ลูกหนี้คาไฟฟา 33,865.56  34,625.25  33,865.57  34,625.25 

ลูกหนี้คาอุปกรณและบริการ 1,266.21  1,179.92  1,219.39  1,173.65 

                         รวม 35,131.77  35,805.17  35,084.96  35,798.90 

 5.3.1  ลูกหนี้คาไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้  

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

    ระยะเวลาคางชําระ สวนราชการ  เอกชน  รวม  รวม 
ไมเกินกวา 6 เดือน 4,416.17  31,276.33  35,692.50  36,448.34 

เกินกวา 6 เดือน - 1 ป 197.33  34.41  231.74  380.07 
เกินกวา 1 ป ข้ึนไป 174.14  1,368.71  1,542.85  1,466.57 

 4,787.64  32,679.45  37,467.09  38,294.98 
หัก  ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ     (312.52)    (2,118.30)    (2,430.82)    (2,484.74) 

 4,475.12  30,561.15  35,036.27  35,810.24 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    -    (1,170.71)    (1,170.71)    (1,184.99) 

                        รวม 4,475.12  29,390.44  33,865.56  34,625.25 

 

 หนวย : ลานบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

    ระยะเวลาคางชําระ สวนราชการ  เอกชน  รวม  รวม 

ไมเกินกวา 6 เดือน 4,416.17  31,276.34  35,692.51  36,448.34 
เกินกวา 6 เดอืน - 1 ป 197.33  34.41  231.74  380.07 
เกินกวา 1 ป ข้ึนไป 174.14  1,368.71  1,542.85  1,466.57 

 4,787.64  32,679.46  37,467.10  38,294.98 
หัก  ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ     (312.52)    (2,118.30)    (2,430.82)    (2,484.74) 

 4,475.12  30,561.16  35,036.28  35,810.24 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    -    (1,170.71)    (1,170.71)    (1,184.99) 

                        รวม 4,475.12  29,390.45  33,865.57  34,625.25 
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5.3  ลูกหนี้การคา (ตอ) 

5.3.2  ลูกหนี้คาอุปกรณและบริการ มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                             

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

ลูกหนี้จากการจาํหนายและใหบริการ       257.81  390.72  230.84  384.70 
ลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการกอสราง 899.61  531.02  899.61  531.02 
ลูกหนี้การคาอ่ืน 356.03  410.06  335.20  409.16 

 1,513.45  1,331.80  1,465.65  1,324.88 
หัก  ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ (115.44)  (86.51)  (114.46)  (85.86) 

 1,398.01  1,245.29  1,351.19  1,239.02 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (131.80)  (65.37)  (131.80)  (65.37) 

                        รวม 1,266.21  1,179.92  1,219.39  1,173.65 

  

 5.4  ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

ลูกหนี้อ่ืน 361.35  699.50  361.49  699.49 

คาใชจายจายลวงหนา 18.08  18.41  16.15  13.09 

                       รวม 379.43  717.91  377.64  712.58 

  

 5.5  รายไดคางรับ ประกอบดวย 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

ดอกเบี้ยคางรับ 92.80  279.62  90.62  278.34 
รายไดคางรับกองทุนพัฒนาไฟฟา 2,849.43  1,384.15  2,849.43  1,384.15 
รายไดคางรับอ่ืน 70.84  304.42  70.84  285.40 

           รวม 3,013.07  1,968.19  3,010.89  1,947.89 
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 5.6  พัสดุคงเหลือ ประกอบดวย 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

พัสดุคงเหลือ        
 วัสดุสําหรับดําเนินงาน 62.70  41.80  62.70  41.80 

 วัสดุท่ีใชในการกอสรางและ      
       บํารุงรักษา 352.19  395.66  346.19  390.34 
 วัสดุซอมแซม             1,329.12  1,255.72  1,329.12  1,255.72 

 วัสดุรื้อถอน วัสดุลาสมัย 586.25  471.60  586.25  471.60 
 วัสดุรอการปรับปรุง              55.68  53.80  55.68  53.80 
 รถยนตรอการสงมอบ              19.98        -        -        - 

 2,405.92  2,218.58  2,379.94  2,213.26 
พัสดุระหวางทาง 0.04  10.45  0.04  10.45 

 2,405.96  2,229.03  2,379.98  2,223.71 
หัก สํารองวัสดุลาสมัย  (92.45)  (29.39)  (92.45)  (29.39) 
 สํารองวัสดุสูญหายหรือขาดบัญช ี

    รอการสอบสวน 

 

(55.68) 

  

(53.80) 

  

(55.68) 

  

(53.80) 

                        รวม 2,257.83  2,145.84  2,231.85  2,140.52 

     สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สํารองวัสดุลาสมัย และสํารองวัสดุสูญหายหรือ

ขาดบัญชีรอการสอบสวน รับรูเปนคาใชจาย จํานวน 64.93 ลานบาท และคาใชจายโอนกลับ จํานวน 1.81 ลานบาท 

ตามลําดับ
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 5.7  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ประกอบดวย 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

เงินกองทุนเงินประกันการใชไฟฟา  30,966.48  29,096.48  30,966.48  29,096.48 

เงินทุนสะสมเพ่ือชําระคืนพันธบัตร 1,261.46  2,212.41  1,261.46  2,212.41 

เงินดอกผลเงินประกันการใชไฟฟา 5,242.46  5,203.57  5,242.46  5,203.57 

เงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว 203.86  202.42  203.86  202.42 

เงินคํ้าประกันกับธนาคาร 3,554.53  3,153.54  3,504.53  3,103.54 

เงินสนับสนุนตามนโยบายอนุรักษ 

   พลังงานจากสํานักงานนโยบาย 

   และแผนพลังงานและหนวยงาน   

   ราชการอ่ืน 

 

 

 

         8.75 

      

 

 

    - 

  

 

 

8.75 

      

 

 

    - 

เงินคืนรายไดสํานักงานคณะ 

   กรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

 

1,605.20 

  

    - 

  

1,605.20 

  

    - 

                        รวม 42,842.74  39,868.42  42,792.74  39,818.42 

  เงินกองทุนเงินประกันการใชไฟฟา เงินทุนสะสมเพื่อชําระคืนพันธบัตรและเงินคํ้าประกัน

กับธนาคารในงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชในกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดในกรณี

ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคประสบปญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน  

  เงินทุนสะสมเพื่อชําระคืนพันธบัตรมีไวเพื่อเปนหลักประกันวาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีเง ิน

เพียงพอในการไถถอนพันธบัตรเม่ือครบกําหนด ซ่ึงมีการทยอยนําเงินฝากเพ่ือสํารองเงินเขาบัญชีในสวนท่ีพันธบัตร

จะครบกําหนดชําระภายในระยะเวลา 3 ป 

  เงินดอกผลเงินประกันการใชไฟฟา เงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว และเงินสนับสนุนตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานฯ เปนเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชจายตามวัตถุประสงคท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

  เงินคํ้าประกันกับธนาคาร – เงินฝากประเภทออมทรัพย เปนเงินสําหรับคํ้าประกันการกูเงินของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจากธนาคาร ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคตองดํารงเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย

โดยมีคาเฉลี่ยรวมเดือนละ 3,100 ลานบาท 

  เงินคืนรายไดสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เปนเงินฝากธนาคารท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค

นําไปใชจายตามมติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
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 5.8  สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือจําหนาย ประกอบดวย 

            หนวย : ลานบาท 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและสวน 

ปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคารและ 

ส่ิงปลูกสราง 

 ระบบผลิต 

กระแสไฟฟา 

 ระบบจําหนาย 

กระแสไฟฟา 

 เครื่องตกแตง 

เครื่องมือ เครื่องใช 

 ยานพาหนะ  สินทรัพย 

ไมมีตัวตน 

     รวม 

ราคาทุน                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 0.11              -  1.20  90.69  75.82  53.92           -  221.74 

 - เพ่ิมข้ึน 0.33  6.37  0.46  102.24  225.12  84.88  0.34  419.74 

 - จําหนาย/ลดลง (0.44)  (6.37)  (1.66)  (192.93)  (300.94)  (138.80)  (0.34)  (641.48) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562            -             -           -              -                 -           -           -          - 

คาเส่ือมราคาสะสม                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 0.05            -  1.19  87.33  74.39  53.92           -  216.88 

 - เพ่ิมข้ึน 0.21  3.93  0.46  92.34  220.55  84.79  0.34  402.62 

 - จําหนาย/ลดลง (0.26)  (3.93)  (1.65)  (179.67)  (294.94)  (138.71)  (0.34)  (619.50) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562           -            -           -             -                -           -           -          - 

ราคาตามบัญชี                

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 0.06           -  0.01  3.36  1.43          -          -  4.86 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562           -           -          -             -                -          -          -         - 
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 5.9  เงินลงทุนในบริษัทรวม 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม เปนรายการท่ีบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ซ่ึงเปนบริษัทยอยของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรวมลงทุนโดยบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย ดังนี้ 

  -  โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 4 แหง เ มื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2557 

แหงละ 41.25 ลานบาท  

  -  โครงการโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 จํานวน 2 แหง และเมื่อวันที่ 14 

กันยายน 2561 จํานวน 1 แหง รวม 3 แหง แหงละ 2.4 ลานบาท ตอมามีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562

เปนเงิน 7.2 ลานบาท เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 เปนเงิน 33 ลานบาท 

  -  โครงการโรงไฟฟาบาเจาะไบโอกาซ จํานวน 1 แหง เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 เปนเงิน 25 ลานบาท  

  -  โครงการดําเนินธุรกิจ Digital Energy Platform จํานวน 1 แหง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เปน

เงิน 50 ลานบาท  

  -  โครงการระบบไฟฟาเพ่ือการบริหารจัดการพลังงานโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ จํานวน 1 แหง เม่ือวันท่ี 

15 พฤศจกิายน 2562  เปนเงิน 1 ลานบาท และเพ่ิมทุนเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562  เปนเงิน 19 ลานบาท  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม ประกอบดวย 

          หนวย : ลานบาท 

 สัดสวน 

เงินลงทุน 

(รอยละ) 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

บริษัทรวม  วิธีราคาทุน  วิธีสวนได

เสีย 

 วิธีราคาทุน  วิธีสวนได

เสีย 

1. บริษัท โซลา เพาเวอร 25  41.25  93.06  41.25  85.34 

 (สุรินทร 1) จํากัด          

2. บริษัท โซลา เพาเวอร 25  41.25  90.81  41.25  82.70 

 (สุรินทร 2) จํากัด          

3. บริษัท โซลา เพาเวอร 25  41.25  91.84  41.25  83.45 

 (ขอนแกน 10) จํากัด          

4. บรษัิท โซลา เพาเวอร 25  41.25  93.07  41.25  84.79 

 (เลย 2) จํากัด          

5. บริษัท ประชารัฐชีวมวล 40  2.40  2.25  2.40  2.31 

 นราธิวาส จํากัด          

6. บริษัท ประชารัฐชีวมวล 40  22.00  21.38  2.40  2.27 

 แมลาน จํากัด          

7. บริษัท ประชารัฐชีวมวล

บันนังสตา จํากัด 

40  23.00  22.36  2.40  2.27 

8. บริษัท พลังงานไทย 25  25.00  24.12  25.00  23.47 

 เสริมสุข จํากัด          
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 5.9  เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

          หนวย : ลานบาท 

 สัดสวน 

เงินลงทุน 

(รอยละ) 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

บริษัทรวม  วิธีราคาทุน  วิธีสวนได

เสีย 

 วิธีราคาทุน  วิธีสวนได

เสีย 

9. บริษัท ไทยดิจิทัลเอน 25  50.00  49.84      -  - 

 เนอรยี่เดเวลอปเมนท          

 จํากัด          

10. บริษัท เซท เอนเนอยี   

     จํากัด 

20  20.00  20.00   -  - 

รวม   307.40  508.73   197.20      366.60 

 

 5.10  เงินลงทุนในการรวมคา  

  เงินลงทุนในการรวมคาในงบการเงินรวม เปนรายการท่ีบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ซ่ึงเปนบริษัทยอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดจดทะเบียนรวมทุนในนามกิจการรวมคา พีอีเอ เอ็นคอม ฟาชัย  

เพื่อติดตั้งและใหบริการระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และบันทึกบัญชี

ตามวิธีสวนไดเสีย  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในการรวมคาในงบการเงินรวม ประกอบดวย 

          หนวย : ลานบาท 

 สัดสวน 

เงินลงทุน

(รอยละ) 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

การรวมคา  วิธีราคาทุน  วิธีสวนได

เสีย 

 วิธีราคาทุน  วิธีสวนได

เสีย 

กิจการรวมคา พีอีเอ 

   เอ็นคอม ฟาชัย 

 

25 

  

5.47 

 

5.34 

 

5.47  

 

5.39 

รวม   5.47  5.34   5.47   5.39 

  

 5.11  เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนเงินลงทุนของการไฟฟาสวนภูมิภาคในบริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในโครงการธุรกิจ

เก่ียวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจการใหบริการจัดการฝกอบรมใหความรูดานระบบไฟฟาแกองคกรและ

บริษัทเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ การไฟฟาสวนภูมิภาคลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยคิดเปน

รอยละ 100 ของหุนทุน และบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จํานวน 1,891.28 ลานบาท และ 1,441.28 ลานบาท ตามลําดับ 
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 5.12  งานระหวางกอสราง ประกอบดวย 

    หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 งานระหวางกอสราง 

 
งบลงทุน 

กฟภ. 

 งบผูใชไฟ 

สมทบบางสวน 
 รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 25,769.65  5,435.44  31,205.09 

-  เพ่ิมข้ึน  30,335.44   6,735.91   37,071.35  

-  ลดลง                   (28,107.03)  (6,629.55)  (34,736.58)  

 27,998.06  5,541.80  33,539.86 

พัสดุคงเหลือ      12,051.28  

งานระหวางทํา      1.48  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562      45,592.62 

  

 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งานระหวางกอสราง 

 
งบลงทุน 
กฟภ. 

 งบผูใชไฟ 
สมทบบางสวน 

 รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 25,498.77  5,435.44  30,934.21 
-  เพ่ิมข้ึน  30,263.74    6,735.91    36,999.65  
-  ลดลง                   (27,836.14)  (6,629.55)  (34,465.69) 
  27,926.37    5,541.80    33,468.17  
พัสดุคงเหลือ      12,051.28  
งานระหวางทํา      1.48  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562      45,520.93  
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 5.12  งานระหวางกอสราง  ประกอบดวย (ตอ)     

 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 

 งานระหวางกอสราง 

 
งบลงทุน 
กฟภ. 

 งบผูใชไฟ 
สมทบบางสวน 

 รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 18,294.20  4,989.40  23,283.60 
-  เพ่ิมข้ึน 25,688.76  6,437.68  32,126.44 
-  ลดลง                   (18,213.31)  (5,991.64)  (24,204.95) 
 25,769.65  5,435.44  31,205.09 
พัสดุคงเหลือ     11,271.16 
งานระหวางทํา     1.35 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561     42,477.60 

  
 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งานระหวางกอสราง 

 
งบลงทุน 
กฟภ. 

 งบผูใชไฟ 
สมทบบางสวน 

 รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 18,294.20  4,989.40  23,283.60 
-  เพ่ิมข้ึน 25,417.88  6,437.68  31,855.56 
-  ลดลง                   (18,213.31)  (5,991.64)  (24,204.95) 
 25,498.77  5,435.44  30,934.21 
พัสดุคงเหลือ     11,271.16 
งานระหวางทํา     1.35 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561     42,206.72 

  พัสดุคงเหลือที่แสดงอยูในงานระหวางกอสราง เปนพัสดุคงเหลือที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดซื้อมา

โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือใชในงานโครงการ 
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 5.13  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย  

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและสวน 

ปรับปรุงท่ีดิน 

 ส่ิงปลูกสราง 

ท่ีไมใชประโยชน 

 
รวม 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 171.09  477.15  648.24 

 -  เพ่ิมข้ึน 22.18         -  22.18 

 -  ลดลง (125.27)         -  (125.27) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 68.00  477.15  545.15 

      

คาเส่ือมราคาสะสม      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562        -  92.70  92.70 

 -  เพ่ิมข้ึน        -  16.22  16.22 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562        -  108.92  108.92 

      

ราคาตามบัญชี      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 171.09  384.45  555.54 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 68.00  368.23  436.23 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลคายุติธรรมของท่ีดินมีมูลคาตามราคาประเมินท่ีประกาศ

โดยกรมธนารักษ รวมท้ังสิ้นประมาณ 350.81 ลานบาท และ 449.90 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคายุติธรรมของ

อาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 178.42 ลานบาท และ 180.83 ลานบาท ตามลําดับ 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 จํานวน 25.45 ลานบาท และ 28.54 ลานบาท ตามลําดับ มูลคาที่ดินที่ใหเชามีราคาทุน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 42.41 ลานบาท และ 42.21 ลานบาท ตามลําดับ  
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 5.14 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  ประกอบดวย 
  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคารและสิ่ง
ปลูกสราง 

 ระบบผลิต
กระแสไฟฟา 

 ระบบจําหนาย
กระแสไฟฟา 

 เครื่องตกแตง
เครื่องมือ 
เครื่องใช 

 ยานพาหนะ  ยานพาหนะ
ภายใตสัญญา
เชาการเงิน 

 
รวม 

     
 

 

 

ราคาทุน 
  

  
 

  
   

  
 

  
 

   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 14,543.10    16,260.29    2,588.70   463,719.81   22,860.29   10,106.58   2,036.45   532,115.22  
     -  เพ่ิมข้ึน 2,521.02  2,776.24  137.76  30,334.58  2,236.57  470.18  404.39  38,880.74 

     -  จําหนาย/ลดลง (632.03)  (133.90)  (3.68)  (1,948.31)  (297.34)  (7.43)  (224.03)  (3,246.72) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 16,432.09  18,902.63                 2,722.78  492,106.08  24,799.52  10,569.33  2,216.81  567,749.24 
คาเส่ือมราคาสะสม                
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  1,585.03    6,492.03    1,243.49    236,314.27    14,306.74    7,861.63    833.44   268,636.63  
     -  เพ่ิมข้ึน 135.96  585.31  113.98  17,925.06  1,567.02  380.18  430.78  21,138.29 
     -  จําหนาย/ลดลง (39.54)  (45.05)  (1.94)  (1,353.58)  (203.69)  (7.36)  (224.03)  (1,875.19) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,681.45  7,032.29  1,355.53  252,885.75  15,670.07  8,234.45  1,040.19  287,899.73 
ราคาตามบัญชี                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 12,958.07  9,768.26  1,345.21  227,405.54  8,553.55  2,244.95  1,203.01  263,478.59 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 14,750.64  11,870.34  1,367.25  239,220.33  9,129.45  2,334.88  1,176.62  279,849.51 
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5.14 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  ประกอบดวย (ตอ) 
  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคารและสิ่ง
ปลูกสราง 

 ระบบผลิต
กระแสไฟฟา 

 ระบบจําหนาย
กระแสไฟฟา 

 เครื่องตกแตง
เครื่องมือ 
เครื่องใช 

 ยานพาหนะ  ยานพาหนะ
ภายใตสัญญา
เชาการเงิน 

 
รวม 

  
     

 

ราคาทุน   
 

  
 

  
   

  
 

     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 14,543.10    16,260.29    2,588.70    463,719.81    22,856.49   10,106.58    2,033.38    532,108.35 

     -  เพ่ิมข้ึน  2,521.02    2,776.24    137.76    30,334.58    2,235.47    470.18    401.14    38,876.39  

     -  จําหนาย/ลดลง (632.03)  (133.90)  (3.68)  (1,948.31)  (297.34)  (7.43)  (220.96)  (3,243.65) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  16,432.09    18,902.63    2,722.78    492,106.08    24,794.62   10,569.33    2,213.56    567,741.09  
คาเส่ือมราคาสะสม                
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  1,585.03    6,492.03    1,243.49    236,314.27    14,305.12    7,861.63    830.45    268,632.02  
     -  เพ่ิมข้ึน  135.96    585.31    113.98    17,925.06    1,566.30    380.18    430.45    21,137.24  
     -  จําหนาย/ลดลง (39.54)  (45.05)  (1.94)  (1,353.58)  (203.69)  (7.36)  (220.97)  (1,872.13) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  1,681.45    7,032.29    1,355.53    252,885.75    15,667.73    8,234.45    1,039.93    287,897.13  
ราคาตามบัญชี                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 12,958.07  9,768.26  1,345.21  227,405.54  8,551.37  2,244.95  1,202.93  263,476.33 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 14,750.64  11,870.34  1,367.25  239,220.33  9,126.89  2,334.88  1,173.63  279,843.96 

 อาคารและอุปกรณท่ีหักคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว แตยังคงใชงานอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยมีจํานวน 12.56 ลานบาท 
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 5.15  สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 

 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิการใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 
 

สินทรัพยภายใต 
สัญญาเชาการเงิน 

 รวม 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 3,440.03  2,201.31  5,641.34 
 -  เพ่ิมข้ึน 355.18             -  355.18 
 -  จําหนาย/ลดลง  (18.93)             -  (18.93) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,776.28  2,201.31  5,977.59 
คาตัดจําหนายสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 3,226.63  1,392.84  4,619.47 
 -  เพ่ิมข้ึน 162.12  660.33  822.45 
 -  จําหนาย/ลดลง  (18.93)             -  (18.93) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,369.82  2,053.17  5,422.99 
ราคาตามบัญชี      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 213.40  808.47  1,021.87 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 406.46  148.14  554.60 

                      
 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 
 

สินทรัพยภายใต 
สัญญาเชาการเงิน 

 รวม 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 3,439.64  2,201.32  5,640.96 
 -  เพ่ิมข้ึน  354.80               -   354.80  
 -  จําหนาย/ลดลง  (18.93)              -  (18.93) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,775.51  2,201.32  5,976.83 
คาตัดจําหนายสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 3,226.51  1,392.84  4,619.35 
 -  เพ่ิมข้ึน  162.04   660.34  822.38 
 -  จําหนาย/ลดลง  (18.93)              -  (18.93) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  3,369.62   2,053.18  5,422.80 
ราคาตามบัญชี      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 213.13  808.48  1,021.61 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 405.89  148.14  554.03 

  ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีหักคาตัดจําหนายครบแลวและยังใชงานอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 มีจํานวน 0.005 ลานบาท 
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    5.16  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย                                              

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562   31 ธ.ค. 2561 

ลูกหนี้พนักงาน      74.72  70.81  74.72  70.81 

รายจายรอตัดบัญชี 22.23  22.72  22.23  22.72 

เงินประกันและเงินมัดจําจาย 15.39  15.14  2.58  2.74 

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย           -  1.20            -          - 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 33.65  18.23            -          - 

เงินกองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน    

  การไฟฟาสวนภูมิภาค  

       

 เงินสด 0.004  0.004  0.004  0.004 

 เงินฝากกระแสรายวัน 0.011  0.011  0.011  0.011 

 เงินฝากออมทรัพย 0.82  0.66  0.82  0.66 

                  รวม 146.82  128.77   100.37  96.94 

     

 5.17  เจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย                                                                              

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

เจาหนี้คาซ้ือสินคาหรือบริการ 

   ในประเทศ 2,073.34  

 

2,592.44  2,027.87  

 

2,532.81 

เจาหนี้คาซ้ือสินคาหรือบริการ 

   ตางประเทศ 0.72          -  0.72          - 

เจาหนี้ตั้งพัก - รอการแจงหนี้ 647.45  655.01  651.18  655.01 

เจาหนี้อ่ืน 403.69  765.59  402.54  765.06 

รายไดรับลวงหนา 228.28  319.27  228.28  319.02 

                  รวม 3,353.48  4,332.31  3,310.59  4,271.90 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจาหนี้ตั้งพัก - รอการแจงหนี้ในงบการเงินรวม จํานวน 647.45 

ลานบาท และ 655.01 ลานบาท ตามลําดับ เปนหนี้ท่ีเกิดจากการรับสินคาหรือบริการแลวแตยังไมไดรับใบแจงหนี้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจาหนี้ตั้งพัก - รอการแจงหนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 

651.18 ลานบาท และ 655.01 ลานบาท ตามลําดับ เปนหนี้ท่ีเกิดจากการรับสินคาหรือบริการแลวแตยังไมไดรับ

ใบแจงหนี ้
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    5.18  เงินกูยืมระยะยาว  มีรายละเอียดดังนี้        

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินกู 

ระยะเวลา 

การจายชําระ สกุลเงิน 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

ตามสัญญา  

(รอยละ) 

31 ธ.ค. 2562 

 

31 ธ.ค. 2561 

เงินกูยืมภายในประเทศ      

  - กระทรวงการคลัง 2531 – 2574 แคนาดา

ดอลลาร 

ไมคิดดอกเบี้ย 155.80  177.17 

 - พันธบัตร 2548 – 2583 บาท 1.90 – 6.53  74,298.23  71,070.00 

 - สถาบันการเงิน 2562 – 2564 บาท 1.47175 1,000.00       - 

   รวมเงินกูยืมในประเทศ   75,454.03  71,247.17 

เงินกูยืมตางประเทศ       

 - สถาบันการเงิน 2543 – 2563 ยูโร 2.00 63.78  149.09 

 2550 – 2566 ยูโร    8.00 *  133.35  183.32 

   รวมเงินกูยืมตางประเทศ     197.13  332.41 

   รวมเงินกูยืมระยะยาว     75,651.16  71,579.58 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป     (5,212.85)  (7,831.84) 

   รวม     70,438.31  63,747.74 

            * อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมรอยละ 8 ตอป ตามสัญญาเงินกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยจายที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคไดจายเขากองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว ในอัตรารอยละ 6 ตอป สวนอีกรอยละ 2 ตอป บันทึกเปน

ดอกเบี้ยจาย 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคกูยืมเงินเพื่อกอสรางอาคาร ระบบผลิต และระบบจําหนายกระแสไฟฟา 

ซึ่งเขาเกณฑสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข โดยตนทุนการกูยืมเกิดจากเงินกูวัตถุประสงคเฉพาะ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

ภายในประเทศรอยละ 1.47175 - 6.53 ตอป  

  ดอกเบี้ยเงินกูสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 2,734.76 ลานบาท และ  

2,934.38 ลานบาท รับรูเปนตนทุนงานระหวางกอสราง จํานวน 215.88 ลานบาท และ 205.60 ลานบาท และ

รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวน 2,518.88 ลานบาท และ 2,728.78 ลานบาท ตามลําดับ 
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  5.19  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 

 หนวย : ลานบาท 

 

งบการเงินรวม 

 

สวนท่ีถึงกําหนด 
 

สวนท่ีเกินกวา 

 
รวม 

 

ชําระภายในหนึ่งป 
 

หนึ่งปถึงหาป 

 

 

 31 ธ.ค. 2562 
 
  31 ธ.ค. 2561 

 
 31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561 

มูลคาปจจุบันของหนี้สิน 

            ตามสัญญาเชาการเงิน 

             - ระบบคอมพิวเตอร 

        

 

       ซอฟตแวร     242.65 

 

756.43 

 

     - 

 

181.45 

 

242.65 

 

937.88 

   - ยานพาหนะ 406.70 

 

382.92 

 

837.46 

 

878.96 

 

1,244.16 

 

1,261.88 

   - สินทรัพยอ่ืน 19.03  21.20  5.47  24.50  24.50  45.70 

         รวม 668.38 

 

1,160.55 

 

842.93 

 

1,084.91 

 

1,511.31 

 

2,245.46 

 หนวย : ลานบาท 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สวนท่ีถึงกําหนด 
 

สวนท่ีเกินกวา 

 
รวม 

 

ชําระภายในหนึ่งป 
 

หนึ่งปถึงหาป 

 

 

 31 ธ.ค. 2562 
 
  31 ธ.ค. 2561 

 
 31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561 

มูลคาปจจุบันของหนี้สิน 

            ตามสัญญาเชาการเงิน 

             - ระบบคอมพิวเตอร 

                ซอฟตแวร 242.65 

 

756.43 

 

     - 

 

181.45 

 

242.65 

 

937.88 

   - ยานพาหนะ 406.14 

 

382.77 

 

835.33 

 

878.96 

 

1,241.47 

 

1,261.73 

   - สินทรัพยอ่ืน 19.03  21.20  5.47  24.50  24.50  45.70 

         รวม 667.82 

 

1,160.40 

 

840.80 

 

1,084.91 

 

1,508.62 

 

2,245.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 
 

 5.19  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (ตอ) 

    5.19.1  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - ระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร 

 หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีเกินกวา 

 รวม 

 
ชําระภายในหนึ่งป  หนึ่งปถึงหาป 

 

 
 31 ธ.ค. 2562    31 ธ.ค. 2561   31 ธ.ค. 2562 

 
    31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561 

หนี้สินตามสัญญาเชา 
 

 
 

 
           การเงิน 244.80  795.60      - 

 
183.60 

 
244.80 

 
979.20 

หัก คาใชจายทางการเงิน   
 

  
   

 
       ในอนาคต (2.15)  (39.17)          -  

 
(2.15) 

 
(2.15) 

 
(41.32) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สิน  
    ตามสัญญาเชาการเงิน 242.65  756.43          - 

 
181.45 

 
242.65 

 
937.88 

    5.19.2  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - ยานพาหนะ 
 หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินรวม 

 
สวนท่ีถึงกําหนด 

 
สวนท่ีเกินกวา 

 รวม 

 
ชําระภายในหนึ่งป 

 
หนึ่งปถึงหาป 

 

 
 31 ธ.ค. 2562 

 
  31 ธ.ค. 2561 

 
 31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561 

หนี้สินตามสัญญาเชา 
               การเงิน 481.99 

 
460.76 

 
919.41 

 
975.44 

 
1,401.40 

 
1,436.20 

หัก คาใชจายทางการเงิน  
   

 
   

 
       ในอนาคต (75.29) 

 
(77.84) 

 
(81.95) 

 
(96.48) 

 
(157.24) 

 
(174.32) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สิน 
    ตามสัญญาเชาการเงิน 406.70 

 
382.92 

 
837.46 

 
878.96 

 
1,244.16 

 
1,261.88 

 
 หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สวนท่ีถึงกําหนด 

 
สวนท่ีเกินกวา 

 รวม 

 
ชําระภายในหนึ่งป 

 
หนึ่งปถึงหาป 

 

 
 31 ธ.ค. 2562 

 
  31 ธ.ค. 2561 

 
 31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561 

หนี้สินตามสัญญาเชา 
               การเงิน 481.26 

 
460.61 

 
917.00 

 
975.44 

 
1,398.26 

 
1,436.05 

หัก คาใชจายทางการเงิน  
   

 
   

 
       ในอนาคต (75.12) 

 
(77.84) 

 
(81.67) 

 
(96.48) 

 
(156.79) 

 
(174.32) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สิน 
    ตามสัญญาเชาการเงิน 406.14 

 
382.77 

 
835.33 

 
878.96 

 
1,241.47 

 
1,261.73 
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5.19  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (ตอ) 

 5.19.3 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สินทรัพยอ่ืน 

                                                                              หนวย : ลานบาท 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สวนท่ีถึงกําหนด 

 

สวนท่ีเกินกวา 
 รวม 

 

ชําระภายในหนึ่งป 

 

หนึ่งปถึงหาป 
 

 

 31 ธ.ค. 2562 
 
  31 ธ.ค. 2561 

 
 31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561    31 ธ.ค. 2562 

 
 31 ธ.ค. 2561 

หนี้สินตามสัญญาเชา 

    

 

          การเงิน 20.79 

 

26.79 

 

5.90 

 

26.69 

 

26.69 

 

53.48 

หัก คาใชจายทางการเงิน  

   

 

   

 

       ในอนาคต (1.76) 

 

(5.59) 

 

(0.43) 

 

(2.19) 

 

(2.19) 

 

(7.78) 
มูลคาปจจุบันของหนี้สิน 
    ตามสัญญาเชาการเงิน 19.03 

 

21.20 

 

5.47 

 

24.50 

 

24.50 

 

45.70 

 

 5.20  เงินรายไดแผนดินคางนําสงคลัง ประกอบดวย 

หนวย : ลานบาท  

                                                        งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

ยกมาตนงวด 8,511.50  8,164.50 

ตั้งสํารองเงินรายไดแผนดิน 10,803.35  13,350.00 

นําสงรายไดแผนดินในระหวางป          (9,733.00)         (13,003.00) 

                     รวม 9,581.85  8,511.50 

  

 5.21  เจาหนี้เงินรับฝาก ประกอบดวย                   

หนวย : ลานบาท  

                                                        งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

เงินรอนําสงกองทุนพัฒนาไฟฟา  (0.02)  0.26 

เงินประกันการใชไฟฟารอจายคืน 259.02  245.48 

เจาหนี้เงินรับฝากอ่ืน ๆ 54.83  84.80 

                     รวม 313.83  330.54 
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5.22  หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย     

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

เงินประกันและเงินมัดจํา 307.49  255.29  306.26  251.09 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 0.59  0.42        -          -   

บัญชีรอโอน 20.10  35.74  20.10  35.74 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 

(หมายเหตุ 5.23) 

 

1.79 

  

4.13 

  

1.79 

  

4.13 

รวม 329.97  295.58  328.15  290.96 

 

 5.23 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 

หนวย : ลานบาท  

                                                        งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  247.21 

- เพ่ิมข้ึน  27.65 

- ลดลง  (6.53) 

- กลับรายการ  (0.50) 

  267.83 

 หัก ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (หมายเหตุ 5.22)  (1.79) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  266.04 

  ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เกิดจากการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคดีท่ีถูกฟอง

เปนจําเลย และไดประเมินสถานะของคดีแลวคาดวาจะตองรับภาระหนี้สินรวมจํานวน 60 คดี โดยมีคดีที่คาดวา

จะตองจายชําระคาเสียหายแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป จํานวน 6 คดี เปนเงิน 1.79 ลานบาท ซ่ึงจัด

ประเภทอยูในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5.22) 

 

 5.24 ภาระผูกพันในการกอสราง   

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีภาระผูกพันใน

การกอสราง จํานวน 9,179.73 ลานบาท และ 9,094.16 ลานบาท ตามลําดับ เกิดจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับ

ชําระเงินคาจางกอสรางขยายเขตจําหนายใหผูใชไฟฟา ซ่ึงผูใชไฟฟาเปนผูออกคาใชจายท้ังหมดหรือสมทบบางสวน 

โดยทรัพยสินเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค  
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 5.25  รายไดรอการรับรู ประกอบดวย 

หนวย : ลานบาท  

                                                        งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

เงินชวยเหลือเพ่ือการกอสราง 51,245.21  49,147.88 

รายไดจากการรับโอนสินทรัพยรอรับรู 1,434.24  1,518.64 

รายไดคาเชารอการรับรู 351.22  365.84 

รายไดงานบริการรอรับรู 147.54                  - 

                     รวม 53,178.21  51,032.36 

  

 5.26 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยมีรายการผลประโยชนของพนักงานซ่ึงประกอบดวย ผลประโยชน

หลังออกจากงานท้ังท่ีเปนประเภทโครงการสมทบเงิน (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) โครงการผลประโยชน และ

ผลประโยชนของพนักงานระยะยาวอ่ืน ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติแรงงาน

วิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 

ดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  

   โครงการผลประโยชน 

       

   เงินชดเชยเกษียณอายุ 16,549.14  11,136.12  16,546.38  11,134.61 

   ของท่ีระลึกเม่ือครบอายุเกษียณ 301.03  324.10  301.03  324.10 

   วันลาพักผอนเม่ือครบอายุเกษียณ 1,245.78  1,118.79  1,245.78  1,118.79 

    รวมผลประโยชนหลังออกจากงาน 

     โครงการผลประโยชน 

 

18,095.95 

  

12,579.01 

  

18,093.19 

  

12,577.50 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน        

   ของท่ีระลึกเนื่องจากปฏิบัติงาน 

      ครบตามจํานวนป 

 

231.39 

  

395.23 

  

231.39 

  

395.23 

 รวมผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 231.39  395.23  231.39  395.23 

    รวมท้ังส้ิน 18,327.34  12,974.24  18,324.58  12,972.73 
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5.26 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (ตอ) 

  ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานโครงการผลประโยชน และผลประโยชนของพนักงานระยะยาว

อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวยรายการ ดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 
ตนทุนบริการปจจุบัน 4,778.07  752.39  4,776.72  751.93 
ตนทุนดอกเบี้ย 405.56  409.64  405.54  409.61 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
   สําหรับโครงการผลประโยชน    
   ของพนักงาน 

 
 
 

2,176.56 

  
 
 

0.16 

  
 
 

2,176.68 

  
 
 

       - 
    รวม 7,360.19     1,162.19  7,358.94    1,161.54 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยมีตนทุนบริการปจจุบันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

ในงบการเงินรวม จํานวน 4,778.07 ลานบาท และ 752.39 ลานบาท เปนคาใชจายผลประโยชนพนักงาน จํานวน 

4,778.07 ลานบาท และ จํานวน 750.53 ลานบาท และเปนตนทุนงานระหวางกอสรางในป 2561 จํานวน 1.86 ลานบาท 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีตนทุนบริการปจจุบันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จํานวน 4,776.72 ลานบาท และ 751.93 ลานบาท เปนคาใชจายผลประโยชนพนักงาน จํานวน 

4,776.72 ลานบาท และ จํานวน 750.07 ลานบาท และเปนตนทุนงานระหวางกอสรางในป 2561 จํานวน 1.86 ลานบาท 

  การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี   

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 

  ยกมา 
 

12,974.24 
  

13,083.70 
  

12,972.73 
  

13,082.84 
ตนทุนบริการปจจุบัน 4,778.07  752.39  4,776.72  751.93 
ตนทุนดอกเบี้ย 405.56  409.64  405.54  409.61 
รายจายท่ีเกิดข้ึนจริง (2,007.09)  (1,271.65)  (2,007.09)  (1,271.65) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ  
    ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
    สําหรับโครงการผลประโยชน 
    ของพนักงาน 

 
 

2,176.56  

 
 

          0.16  

 
 

2,176.68  

 
 

        - 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 

  ยกไป 18,327.34  
 

12,974.24  18,324.58 
  

12,972.73 
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5.26 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (ตอ) 

  ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญท่ีใชในการคํานวณประมาณการ

หนี้สินภายใตโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปนี้ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

 (รอยละ)  (รอยละ) 

อัตราคิดลด 1.87  3.13 

อัตราเงินเฟอ 2.50  2.50 

อัตราการข้ึนเงินเดือน 7.00 – 9.00  7.00 – 9.00 

อัตราหมุนเวียนของพนักงาน 0.20 – 8.00  0.00 – 7.00 

อัตรามรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560  ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 

  การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   

ท่ีใชในการกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

 การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 

 เปอรเซ็นต  อัตราเพ่ิมข้ึน  อัตราลดลง 

อัตราคิดลด 1      (1,856.17)  2,259.96 

อัตราเงินเฟอ 1  59.63           (50.84) 

อัตราการข้ึนเงินเดือน 1  2,234.54        (1,883.40) 

อัตราหมุนเวียนของพนักงาน 20        (121.60)  126.67 

อัตรามรณะ 1  74.65           (86.04) 

 

  ผลประโยชนของพนักงานท่ีคาดวาจะจาย 

ป   หนวย : ลานบาท 

2563   1,502.47 

2564   1,513.84 

2565   1,512.09 

2566   1,453.78 

2567   1,403.68 

2568   1,286.13 

2569   1,291.55 

2570   1,228.65 

2571   1,289.61 

2572   1,239.28 

     2573 เปนตนไป  49,067.21 
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5.26  ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (ตอ) 

  สําหรับผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานโครงการสมทบเงิน การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดตั้ง

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และการไฟฟาสวนภูมิภาคจายสมทบอีกสวนหนึ่ง 

กองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยไดจายสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 1,484.66 ลานบาท และ 1,516.66 ลานบาท ตามลําดับ 

  

    5.27  หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย        

หนวย : ลานบาท 

                                งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

กองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน 3.26  2.90 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน           -  273.52 

                     รวม 3.26  276.42 

 

   5.28  คาตอบแทนผูบริหาร  ประกอบดวย  

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

คาตอบแทนกรรมการ 24.65  16.31  21.79  14.87 

คาตอบแทนผูบริหาร 102.57  113.19  102.57  113.19 

รวม 127.22  129.50  124.36  128.06 
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5.29  ผลการดําเนินงาน           

       ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 วิเคราะหได ดังนี้ 

     หนวย : ลานบาท 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  รอยละ 

รายไดจากการดําเนินงาน 518,256.60  497,658.24  20,598.36  4.14 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 503,341.76  475,861.81  27,479.95  5.77 

กําไรจากการดําเนินงาน 14,914.84  21,796.43  (6,881.59)  (31.57) 

รายไดอ่ืน 1,704.10  1,865.17  (161.07)  (8.64) 

คาใชจายอ่ืน 659.75  145.95  513.80  352.04 

ตนทุนทางการเงิน 2,657.52  2,903.47  (245.95)  (8.47) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 

 ในบริษัทรวม 82.33  

 

71.14  11.19  15.73 

คาใชจายภาษีเงินได 2.59  1.05  1.54  146.67 

กําไรสําหรับป 13,381.41  20,682.27  (7,300.86)  (35.30) 

  ผลการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

จํานวน 13,381.41 ลานบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 7,300.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.30 

ของกําไรสําหรับป 2561 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 6,881.59 ลานบาท รายไดอ่ืนลดลง 161.07 ลานบาท 

คาใชจายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 513.80 ลานบาท ตนทุนทางการเงินลดลง 245.95 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมเพ่ิมข้ึน 11.19 ลานบาท 

  

หนวย : ลานบาท 

                                    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  รอยละ 

รายไดจากการดําเนินงาน 518,127.95  497,474.41  20,653.54  4.15 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 503,184.86  475,650.29  27,534.57  5.79 

กําไรจากการดําเนินงาน 14,943.09  21,824.12  (6,881.03)  (31.53) 

รายไดอ่ืน 1,690.96  1,841.42  (150.46)  (8.17) 

คาใชจายอ่ืน 659.75  145.95  513.80  352.04 

ตนทุนทางการเงิน 2,657.44  2,903.44  (246.00)  (8.47) 

กําไรสําหรับป 13,316.86  20,616.15  (7,299.29)  (35.41) 

  ผลการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีกําไรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 

13,316.86 ลานบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 7,299.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

35.41 ของกําไรสําหรับป 2561 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 6,881.03 ลานบาท รายไดอ่ืนลดลง 150.46 ลานบาท

คาใชจายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 513.80 ลานบาท และตนทุนทางการเงินลดลง 246.00 ลานบาท 
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5.29  ผลการดําเนินงาน (ตอ)           

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับอนุมัติใหประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ใยแกวนําแสง) 

จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เมื่อวันท่ี 

1 มีนาคม 2550 ซ่ึงในงวดบัญชีป 2562 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีรายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม

จํานวน 167.68 ลานบาท โดยรับรูเปนรายไดจากการขายและใหบริการ 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เลขท่ี B1-F22051-0004-56 

เพ่ือใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน ซ่ึงเปนการใหบริการเชาเสาไฟฟาเพ่ือพาดสาย

สื่อสารจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ โดยมีผล

ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2571 ซ่ึงในงวดบัญชีป 2562 และ ป 2561 การไฟฟาสวนภูมิภาค

มีรายไดคาบริการเชาเสาไฟฟาเพ่ือพาดสายสื่อสารของผูประกอบการกลุมเคเบิลทีวี จํานวน 16.96 ลานบาท และ 

19.94 ลานบาท ตามลําดับ 

  ตามมติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ สกพ .  5502/3289.2 ลงวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจายคืนผลประโยชนจากเงินประกันการใชไฟฟาใหแกผูใชไฟฟา

ประเภทกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ และกิจการเฉพาะอยาง ที่นําเงินสดมาวางเปนหลักประกันการใชไฟฟา

ในรูปแบบของดอกเบี้ยปละ 1 ครั้ง ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเฉลี่ยท้ังปของธนาคารกรุงไทย สําหรับ

กลุมรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ ในกรณีเครื่องวัดไฟฟาท่ีถูกตัดไฟแลว และกรณีผูใชไฟฟามาขอยกเลิกการใชไฟฟาระหวางป

จะไมไดรับผลประโยชนดังกลาว ซ่ึงในงวดบัญชีป 2562 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีผลประโยชนท่ีตองจายคืนใหแก

ผูใชไฟฟาจํานวน 29.00 ลานบาท โดยรับรูเปนคาใชจายอ่ืน  

  ตามมติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานท่ี สกพ. 5502/ว5088 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 

และท่ี สกพ. 5502/ว8907 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจายคืนผลประโยชนจาก

เงินประกันการใชไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย และกิจการขนาดเล็ก ตามหลักการเชนเดียวกับ

การจายคืนใหผูใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ และกิจการเฉพาะอยาง แตยังไดรับผลประโยชน

แมวาจะถูกงดจายไฟซ่ึงไมถูกยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟา โดยจายคืนทุก 5 ป ซ่ึงรูปแบบการคืนจะคํานวณต้ังแต

เดือนมกราคม 2558 ไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 และจายคืนภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 ในงวดบัญชี

ป 2562 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีผลประโยชนท่ีตองจายคืนใหแกผูใชไฟฟาประเภทดังกลาว จํานวน 60.78 ลานบาท

โดยรับรูเปนคาใชจายอ่ืน 
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6.  รายการระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  รายการท่ีสําคัญระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังตอไปนี้ 

  6.1  สินทรัพยและหนี้สิน  ท่ีเปนรายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

ลูกหน้ีคาไฟฟา         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย  -       -  0.01      - 

ลูกหน้ีอุปกรณและบริการ         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย       -   -       -  0.18 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย       -         -  0.30           - 

เงินลงทุนในบริษทัรวม         

   โซลา เพาเวอร (สรุินทร 1) บริษัทรวมของบริษัทยอย 93.06  85.34   -  - 

   โซลา เพาเวอร (สรุินทร 2) บริษัทรวมของบริษัทยอย 90.81  82.70   -  - 

   โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 10) บริษัทรวมของบริษัทยอย 91.84  83.45   -  - 

   โซลา เพาเวอร (เลย 2) บริษัทรวมของบริษัทยอย 93.07  84.79   -  - 

   ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส บริษัทรวมของบริษัทยอย 2.25  2.31   -  - 

   ประชารัฐชีวมวล แมลาน บริษัทรวมของบริษัทยอย 21.38  2.27   -  - 

   ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา บริษัทรวมของบริษัทยอย 22.36  2.27   -  - 

   พลังงานไทยเสรมิสุข บริษัทรวมของบริษัทยอย 24.12  23.47   -  - 

   เซท เอนเนอย ี บริษัทรวมของบริษัทยอย 20.00        -   -  - 

   ไทยดิจิทัลเอนเนอรยี ่

      เดเวลอปเมนท 

 

บริษัทรวมของบริษัทยอย 

 

49.84 

  

      - 

  

 - 

  

- 

เงินลงทุนในการรวมคา         

   กิจการรวมคาพีอีเอ   

      เอ็นคอม ฟาชัย 

กิจการรวมคาของ 

บริษัทยอย 

          

5.34 

 

 5.39 

 

 - 

 

- 

เงินลงทุนในบริษทัยอย         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย       -   -  1,891.28  1,441.28 

  เจาหน้ีตั้งพัก         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย     -       -  3.74      - 

เจาหน้ีอ่ืน         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย       -   -       -     0.02 
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6.  รายการระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

รายไดรับลวงหนา         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย          -            -  0.01           0.01 

เงินประกัน         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย       -   -  0.05     0.02 

  

       6.2  รายไดและคาใชจาย ท่ีเปนรายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีดังนี้ 

                                                                                                            หนวย : ลานบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2561 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ         บริษัทยอย       -        -  0.09     - 

รายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย          -   -       -  1.24 

รายไดอ่ืน         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทยอย -   -  7.50  1.15 

คาซ้ือไฟฟา         

   โซลา เพาเวอร (สรุินทร 1) บริษัทรวมของบริษัทยอย 132.49  127.02  132.49  127.02 

   โซลา เพาเวอร (สรุินทร 2) บริษัทรวมของบริษัทยอย 132.55  125.58  132.55  125.58 

   โซลา เพาเวอร  (ขอนแกน 10) บริษัทรวมของบริษัทยอย 124.34  119.77  124.34  119.77 

   โซลา เพาเวอร (เลย 2) บริษัทรวมของบริษัทยอย 122.20  116.12  122.20  116.12 

คาประชาสัมพันธ         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ         บริษัทยอย       -         -  3.74           - 

คาซอมแซมบํารุงรักษา         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ         บริษัทยอย       -   -       -  0.06 

คาใชจายในการกอสราง         

   พีอีเอ เอ็นคอมฯ         บริษัทยอย       -   -  5.51  6.32 
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7.  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

     7.1  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหนี้ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  และอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจาก

ลูกหนี้คาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยสวนใหญคือ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา อยางไรก็ตามความเสียหาย

เนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของลูกหนี้ดังกลาวที่ผานมาไมมีสาระสําคัญ และการไฟฟาสวนภูมิภาคคาดวา

จะไมมีความเสี่ยงทางดานการใหสินเชื่อ 

   ในกรณีของการรับรูสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย     

ซ่ึงบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 7.2  ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 

    ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการท่ีอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

การดําเนินงานแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เนื่องจากเงินลงทุนของการไฟฟาสวนภูมิภาคสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

และการไฟฟาสวนภูมิภาคไมมีรายการเงินกูยืมท่ีมีสาระสําคัญนอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 5.18 

    7.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

      ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในงวดปจจุบันและในปตอ ๆ ไป ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคและ   

บริษัทยอยคาดวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสําคัญตอสินทรัพยและหนี้สิน          

ทางการเงินท่ีเปนเงินสกุลเงินตราตางประเทศของการไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอย เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยทําเปนสกุลเงินบาท 

 7.4  มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

       ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินการไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยใชวิธีการ

และขอสมมติฐานดังตอไปนี้ 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา และเจาหนี้การคา มีมูลคาตามบัญชี

จํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น 

 

8.  หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีคดีท่ีถูกฟองเปนจําเลยจํานวน 221 คดี ทุนทรัพยตามฟอง 

จํานวน 13,553.00 ลานบาท โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคคาดวาผลการพิจารณาของศาลจะไมเกิดความเสียหาย และ     

ไมตองรับภาระหนี้สิน ดังนี้ 

  8.1 คดีท่ีผูเสียหายใหการไฟฟาสวนภูมิภาครื้อถอนทรัพยสินหรือดําเนินการกอสรางตอใหแลวเสร็จ จํานวน 47 คดี 

เปนจํานวนเงิน 25.49 ลานบาท 

  8.2 คดีท่ีผูเสียหายเรียกคาเสียหายจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเก่ียวกับการจางแรงงานและสิทธิประโยชนของ

พนักงาน จํานวน 53 คดี เปนจํานวนเงิน 3,373.78 ลานบาท 
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8.  หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน (ตอ) 

  8.3  คดีท่ีผูเสียหายเรียกคาเสียหายจากการไฟฟาสวนภูมิภาค กรณีผูอ่ืนหรือโจทกไดรับความเสียหายจาก

ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 21 คดี เปนจํานวนเงิน 182.70 ลานบาท 

  8.4 คดีท่ีผูเสียหายเรียกคาเสียหายจากการไฟฟาสวนภูมิภาค กรณีผิดสัญญาซ้ือขายและคดีละเมิด จํานวน 

100 คดี เปนจํานวนเงิน 9,971.03 ลานบาท 

 

9.  การอนุมัติงบการเงิน 

  ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคอนุมัติใหออกงบการเงินเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 

 พฤษภาคม 2563 
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สรุปขอมูลในรอบ 10 ป 

รายการ 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
(ล้านบาท) 

518,128 497,474 461,618 454,594 463,708 463,061 431,350 385,837 323,526 332,662 

รายได้อื่น  (ล้านบาท) 1,691 1,841 2,130 2,143 2,099 1,951 2,720 2,326 1,223 1,049 

คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (ล้านบาท) 503,185 475,650 432,889 427,584 441,139 441,152 409,464 369,953 308,524 306,012 

คา่ใช้จ่ายอื่น  (ล้านบาท) 3,317 3,049 3,406 3,265 3,595 3,463 3,530 3,234 3,763 2,936 

กําไรสทุธิ  (ล้านบาท) 13,317 20,616 27,453 25,888 21,073 20,397 21,076 14,976 12,462 14,763 

เงินลงทนุในสนิทรัพย์ (ล้านบาท) 23,206 34,356 29,517 37,457 37,230 27,154 26,240 25,395 21,607 24,091 

เงินกู้   (ล้านบาท) 75,651 71,580 68,613 72,840 76,371 74,314 71,989 66,975 71,371 73,189 

สนิทรัพย์สทุธิ  (ล้านบาท) 424,414 414,880 398,305 378,149 366,977 348,426 327,575 306,165 303,817 283,997 

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

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

หน่วยจําหน่ายโดยเฉลี่ย (หน่วย/ราย) 6,843 6,812 6,839 6,863 6,699 6,631 6,601 6,651 6,358 6,513  

คา่ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 3.6150 3.5664 3.4689 3.4848 3.7481 3.8825 3.7341 3.4602 3.1358 3.1106  

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

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

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

- ผลิตเอง    (ล้านหน่วย) 85 105 105 104 91 104 100 94 112 103  

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

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

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

จํานวนสํานกังาน การไฟฟ้า (แหง่) 959 946 946 946 946 947 928 928 862 913 

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