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ประวัติความเป็นมา

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อต้ังขึ้นเป็นองค์การ

เอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 

2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

พุทธศักราช 2497 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเป็นผู้ควบคุม

การบริหาร อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวง

มหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มีอ�านาจก�ากับโดยทั่วไป องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทุนประเดิม 

ตามกฎหมาย จ�านวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จ�านวน 

117 แห่ง จากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการสถาปนาตาม 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503  ณ วันท่ี 

28 กันยายน พ.ศ. 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจาก องค์การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคมาด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด�าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้น�าท่ีทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ 

เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value)
“บริการดี  มีคุณธรรม”

วัตถุประสงค์
1. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2. ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้า 

 ส่วนภูมิภาค

เป้าประสงค์
1. มีการบริหารและปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ โดยเพ่ิมขีดความสามารถระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือให้ลูกค้า 

 มีความพึงพอใจ และสร้างรายได้จากการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้ง 

 ด�าเนินการให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

 ต่อสังคม ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร

3. มุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน   

 สนับสนุนให้มีการด�าเนินธุรกิจการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนด้านวิจัย  

 นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว
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กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสรุปแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลและ 

ชี้ประเด็นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรให้ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการ 

ก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป  ซึ่งแนวนโยบาย 

ของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจส�าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด�าเนินงาน 

ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงาน
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาด สนับสนุน

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวนโยบายส�าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มุ่งพัฒนาระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แสวงหา

พันธมิตรทางธุรกิจ และขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อทรัพย์สิน และมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
(Statement of Direction : SOD)
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พื้นที่ความรับผิดชอบ
และส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พื้นที่ความรับผิดชอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ�าหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ (อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99 ของพ้ืนที่

ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 18,893,916 ราย

ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงำนใหญ่

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและ

แผนงาน ให้ค�าแนะน�า ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารงาน 

ออกเป็น ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ส�านักผู้ว่าการ ส�านักตรวจสอบภายใน ส�านักกฎหมาย 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ และกลุ่มสนับสนุน ซึ่งยังแบ่งออกเป็นสายงานต่าง ๆ 

ฝ่ายและกอง

กฟน.1 เชียงใหม่
กฟฉ.1 อุดรธานี

กฟฉ.2 อุบลราชธานี

กฟฉ.3 นครราชสีมา

กฟก.1 พระนครศรีอยุธยา
กฟก.2 ชลบุรี

กฟก.3 นครปฐม

กฟต.1 เพชรบุรี

กฟต.2 นครศรีธรรมราช
กฟต.3 ยะลา

ส�านักงานใหญ่
กรุงเทพฯ

กฟน.2 พิษณุโลก

กฟน.3 ลพบุรี
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ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส�ำนักงำนใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาคเหนือ
• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคเหนือ) จ.เชียงใหม่

- เลขที่ 208 ถ.เชียงใหม่-ล�าพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง 

เชียงราย และพะเยา 

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคเหนือ) จ.พิษณุโลก

- เลขที่ 350/9 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร ตาก ก�าแพงเพชร 

สุโขทัย แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์  

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 (ภำคเหนือ) จ.ลพบุรี

- เลขที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ลพบุรี สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 

อุทัยธานี และชัยนาท
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธำนี

- เลขที่ 123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย 

สกลนคร นครพนม หนองบัวล�าภู และบึงกาฬ

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลรำชธำนี

- เลขที่ 195 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอ�านาจเจริญ

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครรำชสีมำ

- เลขที่ 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

ภาคกลาง
• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคกลำง) จ.พระนครศรีอยุธยำ

- เลขที่ 46 หมู่ 6 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี 

สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคกลำง) จ.ชลบุรี

- เลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ

ตราด

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 (ภำคกลำง) จ.นครปฐม

- เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และ

กาญจนบุรี

ภาคใต้
• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคใต้) จ.เพชรบุรี

- เลขที่ 86 หมู่ 5  ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าส�าราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี 

สมุทรสงคราม ชุมพร และระนอง

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคใต้) จ.นครศรีธรรมรำช

- เลขที่ 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี 

ภูเก็ต และพังงา

• กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 (ภำคใต้) จ.ยะลำ

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

- ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล 

และพัทลุง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 1. ธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 

ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจ�าหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ 

สมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 74 จังหวัด หรือ 510,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 99 

ของพื้นที่ทั้งประเทศและมีผู้ใช้ไฟฟ้า 18.89 ล้านราย

 2. ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมี 7 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งาน

ซ่อมแซม บ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทในเครือ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 

มิถุนายน 2552 เพื่อด�าเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมด้าน 

ระบบไฟฟ้า โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 

ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 557.283 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือหุ้น 100%

วิสัยทัศน์ : (VISION)

 เป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ภำรกิจ : (MISSION)

1. ลงทุนและพัฒนาในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานในประเทศแบบครบวงจร

2. เป็นกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมลงทุนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง (Market Reference) 

ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของรัฐ

3. ขยายการลงทุนพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค

 

ผลกำรด�ำเนินงำน

 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ร่วมลงทุนด้าน 

พลังงานทดแทนในประเทศ อาทิเช่น แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ�านวน 4 โครงการ  

แผนงานการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล เป็นต้น และบรษิทั พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด ได้รบัมอบหมาย 

จากกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการก�าจัดขยะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี 2559 บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนอื่น ๆ อาทิเช่น การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น

ส�าหรับงานในต่างประเทศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ในปี 2559 อยู่ระหว่าง 

การเจรจาเพ่ือร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเมียนมาและประเทศกัมพูชา 

การย่ืนข้อเสนองานการให้บริการออกแบบก่อสร้าง บ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า และงานที่เก่ียวเน่ือง 

เป็นต้น
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ส�าหรับผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาของที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมและงานท่ีเก่ียวเน่ือง 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด การจัดซื้อเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองพร้อมติดต้ัง 

ให้ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การศึกษาผลกระทบการ

เชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากพลังงานลม 5 แห่ง ให้กับ บริษัท เอ็นเนอร์จอน วายุ จ�ากัด, 

การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร ์

รูฟ จ�ากัด, การบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 86 สาขา 

เป็นต้น

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ให้บริการด้านฝึกอบรมและจัดสัมมนาด้าน

ระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ โดยได้จัดท�า MOU ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการร่วมมือทางวิชาการ  และธุรกิจ

ลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED 

ภายใต้ชื่อ ENCOM LED จัดจ�าหน่ายที่ PEA SHOP ห้างสรรพสินค้า และศูนย์รวมจ�าหน่ายสินค้าบ้าน

และวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 130 สาขา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions)
 ในปี พ.ศ. 2559 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ไม่มีรายการการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 

สรุปข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน    
ข้อมูลทางการเงิน

รายการ

รายการ

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2557

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายรวม

ก�าไรส�าหรับปี

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของทุน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า)

อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (เท่า)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ี (เท่า)

456,737

430,849

25,888

378,149

227,400

150,749

1.77

1.73

0.54

6.53

3.15

465,807

444,735

21,072

366,977

227,541

139,436

1.60

1.56

0.61

5.85

2.57

465,012

444,615

20,397

348,426

216,273

132,153

1.50

1.45

0.64

6.00

2.51

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
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ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วิเคราะห์ปัจจัย 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน  สภาพแวดล้อมภายนอก  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 

และอุปสรรคต่าง ๆ   โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�าการบริหารความเสี่ยงมาช่วยสนับสนุนในการบริหารงาน 

เพื่อลดระดับความรุนแรงให้น้อยลง  ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อองค์กรมีดังนี้

1. กำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ได้คุณภำพ ทันสมัย เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

ตามภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ท่ัวถึง เพียงพอ เพ่ือ 

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ 

ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาคุณภาพ (Quality) และความเชื่อถือได ้

(Reliability) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  และเพ่ือให ้

การบรหิารงานโครงการต่าง ๆ  ท่ีจะเสรมิสร้างความมัน่คงของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตาม 

และรายงานผลการด�าเนินงาน ในกระบวนการของงานโครงการดังกล่าวให้เสร็จ

2. ควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำนในอนำคต

การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งในระยะเวลาอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าจะมีผู้เกษียณอายุราชการเป็นจ�านวนมาก 

ต้องมีการสร้างกลไกในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

และให้บุคลากรมีทักษะการท�างานที่เป็นเลิศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อรองรับการด�าเนินงานในอนาคต

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร
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3. กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์

การจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

ท�าให้มีสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่เป็นจ�านวนมาก  

และกระจายอยู่ท่ัวประเทศ  ซึ่งการควบคุมการใช้ประโยชน์

อาจยังท�าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลบ�ารุงรักษา

สินทรัพย์ในระบบจ�าหน่ายที่ยังมุ่งการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน  

ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารสินทรัพย์เกิดประโยชน์สูงสุด และ

ช่วยลดการลงทุนที่ไม่จ�าเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ 

ส่งเสรมิแนวทางปรบัปรงุกระบวนการ    ขัน้ตอน    วิธีการบ�ารงุรกัษา 

ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือยืดอายุสินทรัพย์ท่ีมีอยู ่

มีการทบทวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์ พัฒนากระบวนการ

จัดหาพัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  รวมถึงการศึกษาน�าระบบ 

Asset Management มาใช้กับองค์กร

4. ควำมพร้อมของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศนับเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของการด�าเนินธุรกิจและธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์กร และย่ิง

ระบบสารสนเทศมีความส�าคัญต่อองค์กรมากขึ้นเท่าใด องค์กร

ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังในระบบงานหลัก และระบบงาน

สนับสนุนท่ีหลากหลาย และมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่าง 

ต่อเน่ือง  จึงอาจมีช่องโหว่และมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี 

หรือเกิดการสูญหายของข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ  การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคได้ค�านึงถึง ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความมั่นคง 

ปลอดภัย (Security) และใช้งานง่าย (User Friendliness) 

โดยน�ามาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผน

แม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และมกีารประเมนิความเสีย่งตามแนวทาง 

COBIT(Control Objectives for Information and Related 

Technology) ประกอบกับมีการท�าแผนปรับปรุง IT Security 

ของ SCADA  การสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล DATA Center  และ

การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของระบบ IT 

ที่ส�าคัญ

5. หน่วยสูญเสียในระบบจ�ำหน่ำย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน่วยสูญเสียในระบบ

จ�าหน่ายท้ังทางด้านเทคนิค Technical Loss และไม่ใช่

ทางเทคนิค Non-Technical Loss ซึ่งส่งผลต่อรายได ้

จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม  การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคได้ค�านึงถึงความส�าคัญในการลดหน่วยสูญเสีย 

โดยพิจารณาจัดท�าแผนงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างาน

ของบุคลากร แผนงานเร่งรัดการน�ามิเตอร์เข้าระบบให้ทัน 

รอบบิล การจัดสรรมิเตอร์และเครื่องมือรองรับในการก่อสร้าง 

สถานีไฟฟ้าเพิ่มเติมให้เพียงพอ ทันต่อความต้องการ และการ 

แก้ปัญหาการละเมิดการใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ช�ารุด ความผิดพลาด 

ในการจดหน่วย   ท�าให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสามารถเพ่ิมรายได้ 

จากการลดหน่วยสูญเสียจากระบบจ�าหน่ายได้อีกทางหนึ่ง 

6. กำรส่งเสริมภำพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กรให้เป็นที่

ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า/

ประชาชน มีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงท่ีจะส่งผลต่อความส�าเร็จใน

การด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว  เนื่องจากหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถ

บริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้อยู่ในระดับที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบโดยตรง หรือท�าให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ 

ต่อการด�าเนินงาน การให้บริการ และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ซึง่เป็นภารกิจหลกัขององค์กร   ดงัน้ัน     การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงึได้ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ e-One Portal เพื่อจัดการข้อร้องเรียน

ในรูปแบบ Project tracking เพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตาม

ความคืบหน้าผลการด�าเนินงานได้  มีการด�าเนินงานการไฟฟ้า

โปร่งใสทุกการไฟฟ้าจุดรวมงาน  มีการจัดท�า PEA Branding  

รวมทั้ง ได้มีการส�ารวจภาพลักษณ์องค์กรเพ่ือน�ามาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ได้ก�ำหนดมำตรกำร

ส�ำหรับบริหำรจัดกำรปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดย 

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ีก�ำหนดไว้  

และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำร 

บรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค 

อย่ำงต่อเน่ือง ท้ังน้ีในปี 2559 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

ได้บริหำรจัดกำรปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ใน

ระดับที่องค์กรยอมรับได้ไว้เรียบร้อยแล้ว
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ภาวะอุตสาหกรรม
ปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ 

Enhanced Single Buyer Model (ESB) ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน 

และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเพียงรายเดียว (Single Buyer) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จะจ�าหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน- 

ภูมิภาคเพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังจ�าหน่าย 

ไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางรายท่ีได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายได้ภายใต้กฎหมายท่ี 

เกี่ยวข้องและประเทศใกล้เคียง ส่วนการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้

ไฟฟ้าในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงนอกจากน้ี ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

บางรายสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้โดยตรง ส�าหรับการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น 

การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจ�าหน่าย 

หม้อแปลงจ�าหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงต�่าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) โดยมีคณะกรรมการก�ากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ก�ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม ก�าหนดอัตรา 

ค่าไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอัตราเดียวกันท่ัวประเทศ (Uniform Tariff) และมีความ

แตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
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แนวโน้มในอนาคต
จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ก�าหนดกรอบแนวทางและทิศทางการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน

ปี 2560 - 2566 ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ภายใต้การผลักดัน 

จาก 15 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objective: SO)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และ
มีธรรมาภิบาล

• ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการ 
   ด�าเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร
• การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และยกระดับ
ศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพ่ือเป็นผู้น�าในธุรกิจ
จ�าหน่ายไฟฟ้า 

• พัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
• ปรับโครงสร้างองค์กร/ระบบงาน และยกระดับ 
   ศักยภาพบุคลากร เอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจหลัก  
   และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
• มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
• เพ่ิมประสทิธิภาพจากการใช้ประโยขน์จารสนิทรพัย์ 
   ที่มีอยู่
• สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
• ลดอัตราหน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่าย (Loss)

3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

• การบริหารความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ทุกด้านอย่างสมดุล
• ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ 
   ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยาย
ธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานในธุรกิจเก่ียว
เนื่องทั้งในและต่างประเทศ

• ก�าหนดทิศทางด้านนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือ 
   สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านธุรกิจพลังงาน 
   ทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมท้ังธุรกิจ 
   ทั้งในและต่างประเทศ
• จัดท�า Bussiness Model และ Potential Product  
   and Service

5. ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี 
   มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ
• พัฒนาขดีความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   และการสื่อสารให้ส่งเสริมการท�าธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ (Strategy) ประกอบด้วย
 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ 

และก�าหนดปัจจัยขับเคลื่อน เพ่ือมุ่งสู่ความย่ังยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการน�าปัจจัย 

ขับเคลื่อนดังกล่าวมาก�าหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ การบรรล ุ

เป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์

ด้านพลังงานเพ่ือรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างก�าไร 

(Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ท�าให้ผู้คน 
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ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข (Social Well-Being) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจ

และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)

 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริม

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานท้ังในและต่างประเทศ โดยปรับปรุง

กระบวนการด�าเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน เป็นองค์กร

ที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset 

Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการด�าเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุน

ในการด�าเนินงาน และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

และทิศทางองค์กร โดยให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานขององค์กร (Streamline 

Process) โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการด�าเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ และปรับปรุง 

ข้อก�าหนด ตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure Analysis) เพื่อออกแบบและพัฒนา 

ระบบงาน/กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 

และเป้าหมายขององค์กร

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยให้ความส�าคัญ 

กับการเพิ่มขีดความสามารถระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและ 

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคง เชื่อถือได้ สามารถรองรับ

ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่าย 

รวมถึงปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่

ส�าคัญให้มีความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น

 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นในการ

บริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มากข้ึน (Strategic HRM) ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย โดยให้ความส�าคญัในการพัฒนาระบบ Competency  

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือท่ีจะวิเคราะห์คุณลักษณะท่ีจ�าเป็นส�าหรับพนักงานในแต่ละต�าแหน่งงาน 

เพื่อให้พนักงานในต�าแหน่งงานนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทาง

การด�าเนินงาน รวมถึงเป้าหมายขององค์กร

 ยุทธศำสตร์ท่ี 7 : สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (HPO) โดยการเพ่ิม 

ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 

(Ability) และคณุลักษณะ (Other Characteristics) ให้มีความพร้อม สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 

และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 ยุทธศำสตร์ท่ี 8 : มุง่เน้นพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

ของลูกค้า โดยให้ความส�าคัญกับการศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่ม
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ลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการวิเคราะห์

สารสนเทศจากการส�ารวจเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกับลูกค้าและ

ตลาด และน�ามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง 

การด�าเนนิงานขององค์กร โดยสารสนเทศดงักล่าวจะถูกน�าไปใช้ 

ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด 

การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการท�างาน การพัฒนา

โอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม

 ยุทธศำสตร์ที่ 9 : มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

และครบวงจร โดยการน�าข้อมูลเสียงจากลูกค้ามาปรับปรุง 

เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

 ยุทธศำสตร์ที่ 10 : การบริหารความสมดุลของความ 

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นในการสร้างความ 

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร (Stakeholder 

Management) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี 5 กลุ่มผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน สังคม 

สิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการทบทวนผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียขององค์กร การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและ 

ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี การจดัล�าดบัความสมัพันธ์ 

ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ การด�าเนินงานโดยตอบสนอง

ความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม และ

การยอมรับ (Stakeholder Engagement) เพ่ือขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

 ยุทธศำสตร์ท่ี 11 : แสวงหาโอกาสในการลงทุน

ส�าหรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองทั้งในและต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ 

จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุน/ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ 

เพ่ือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เน่ืองจาก

ปัจจุบัน เทคโนโลยีและโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า 

มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การด�าเนินงานในธุรกิจปัจจุบันที่ให้ 

บริการระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า อาจท�าให้อัตราการเติบโต 

ของรายได้ในอนาคตลดลง ดังน้ัน องค์กรจึงได้มุ่งเน้นในการ

แสวงหาโอกาสในการลงทุนส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อขยาย 

การเติบโตทางธุรกิจ และภายใน 6-10 ปีข้างหน้า จะมีการ

ปรับเปลี่ยนทิศทางการด�าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจ 

ไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น�าในระดับภูมิภาค 

ซึ่งผ่านการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท 

ในเครือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการ

ด�าเนินงาน โดยจะมีความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านกิจการไฟฟ้า และพัฒนาความร่วมมือ

พันธมิตรของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ

 ยุทธศำสตร์ท่ี 12 : เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน

ในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยให้ความส�าคัญใน 2 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ส่ง

เสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจ

อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน (NM2) และกลยุทธ์

สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (RS1)

 ยุทธศำสตร์ท่ี 13 : ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ

ในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจหลัก และ

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและผลัก

ดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการคัดกรองงานวิจัยที่ส�าคัญ

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีมีศักยภาพในการน�าผลงานวิจัย 

เทคโนโลยี ออกสูเ่ชงิพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized)

 ยุทธศำสตร์ที่ 14 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 

สามารถด้าน ICT ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยเช่ือถือได ้

และทั่วถึง เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ (ICT Excellence)  โดยจะมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา 

และให้บริการ Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Cloud 

(Computer, Server, Storage, DC/DRC และอุปกรณ์ประกอบ 

อื่น ๆ) มีกรอบนโยบายการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มีกรอบนโยบายและเงื่อนไขในการจัดซื้อฮาร์ดแวร ์

และซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ชัดเจน มีแนวทางศูนย์ข้อมูลหลัก (DC) 

และศูนย์ส�ารอง (DRC) และมี IT Consolidation Roadmap เพื่อ 

ลดความซ�้าซ้อนของระบบต่าง ๆ ที่มีความสามารถทดแทน

กันได้

 ยุทธศำสตร์ท่ี 15 : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร 

จัดการ ICT ให้มีความย่ังยืน (ICT Sustainable) โดยจะมุ่ง 

ที่การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลย ี

สารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางด้าน 

ICT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

และสอดคล้องกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่าง

แท้จริง มีการน�าเครื่องมือและมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้อย่าง

เหมาะสม รวมถึงพัฒนากระบวนการตัดสินใจและการบริหาร

จดัการด้าน  ICT เช่น IT Government, COBIT, ITIL และ ISO เป็นต้น
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การจัดหาพลังงานไฟฟ้า
 ปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่าง ๆ และผลิตเองรวมทั้งสิ้น 137,077.77 

ล้านหน่วย เติบโตขึ้นร้อยละ 5.13 โดยซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 129,328.27 ล้านหน่วย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 84.81 ล้านหน่วย ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด

เล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 7,472.04 ล้านหน่วย ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 89.07 ล้านหน่วย ผลิตไฟฟ้าเอง (เขื่อน และ เกาะต่าง ๆ) 103.58 

ล้านหน่วย 

การจ�าหน่ายไฟฟ้า
 จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ

 ณ ส้ินปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังสิ้น 18.89 ล้านราย เติบโตขึ้นจ�านวน 0.50 

ล้านราย หรือร้อยละ 2.73 โดยร้อยละ 99.24 เป็นผู้ใข้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน และร้อยละ 0.76 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า

ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

 หน่วยจ�ำหน่ำยโดยรวม

 ในปี 2559 มีการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 129,673.65 ล้านหน่วย เติบโตขึ้นร้อยละ 5.24 สูงกว่า

ค่าพยากรณ์ (Load Forecast) ซึ่งคาดการณ์อัตราเติบโตของการจ�าหน่ายไฟฟ้าไว้ที่ร้อยละ 4.68

 หน่วยจ�ำหน่ำยจ�ำแนกตำมกลุ่มลูกค้ำ 

 • กลุ่มบ้ำนอยู่อำศัย สัดส่วนร้อยละ 23.86 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตข้ึนร้อย

ละ 6.97 จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค.2559 มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า

ช่วงเดียวกันของปี 2558 ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อท�าความเย็นเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 2559 มีการใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเทคโนโลยีสื่อสารมากขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องดิจิตอล สะท้อนได้จากการ

ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน เติบโตในอัตราสูงถึงร้อยละ 10.11 

 • กลุ่มพำณิชย์ สัดส่วนร้อยละ 24.34 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตขึ้นร้อยละ 6.78 

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยปริมาณนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนั้นส่งผลต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้เติบโตขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับภาค

ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคการเกษตรมีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าของห้างสรรพสินค้าที่

เติบโตร้อยละ  5.50 

วิเคราะห์สถานการณ์การจ�าหน่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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 • กลุ่มอุตสำหกรรม สัดส่วนร้อยละ 48.89 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตข้ึนร้อยละ 

3.91 จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตเหล็ก การ

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการผลิตเหล็กกลับมาท�าการผลิตมาก

ขึ้นหลังจากหดตัวเมื่อปีก่อน การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตมากขึ้นตามการส่งออกที่ฟื้นตัวใน

ช่วงปลายปี ส�าหรับการผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2558 จากการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เพื่อรองรับ

ความต้องการทั้งภายในประเทศและการส่งออก

 • กลุ่มอื่นๆ (องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร สูบน�้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว และไฟฟรี)  สัดส่วน

ร้อยละ 2.92 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตขึ้นร้อยละ 1.55 ตามการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร

ส�านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากกว่าปี 2558

 หน่วยจ�ำหน่ำยจ�ำแนกตำมพื้นที่

 • ภำคเหนือ สัดส่วนร้อยละ 14.43 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตขึ้นร้อยละ 4.19 จาก

การใช้ไฟฟ้าของภาคที่อยู่อาศัยเป็นส�าคัญ

 • ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สัดส่วนร้อยละ 15.86 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตขึ้น

ร้อยละ 6.81 และเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด จากการใช้ไฟฟ้าของภาคที่อยู่อาศัยตามจ�านวน

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ

 • ภำคกลำง สัดส่วนร้อยละ 52.85 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตขึ้นร้อยละ 4.85 จาก

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

และมีจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอุตสาหกรรมหนาแน่นกว่าพื้นที่อื่นๆ

 • ภำคใต้ สัดส่วนร้อยละ 16.87 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตขึ้นร้อยละ 5.94 จากการ

ใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ยิยม

ของชาวต่างชาติ และจ�านวนที่พักในสัดส่วนที่มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้ากลุ่มโรงแรม และ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเติบโตได้ดี

 

 หน่วยจ�ำหน่ำยจ�ำแนกตำมระดับแรงดันจ�ำหน่ำย

 • ระดับแรงดัน 230 kV มีผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงรายเดียว คือ บริษัท จี สตีล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบ

กิจการผลิตเหล็ก มีสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวลงร้อยละ 12.88 

 • ระดับแรงดัน 115 kV สัดส่วนร้อยละ 19.79 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตขึ้นร้อย

ละ 4.54 

 • ระดับแรงดัน 69 kV มีผู้ใช้ไฟฟ้าเพียง 2 ราย คือ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วังน้อย) สัดส่วนร้อยละ 0.03 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้า

รวม เติบโตขึ้นร้อยละ 4.48 

 • ระดับแรงดัน 22 - 33 kV สัดส่วนร้อยละ 47.40 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโตข้ึน

ร้อยละ 4.77 

 • ระดับแรงดันต�่ำกว่ำ 22 - 33 kV สัดส่วนร้อยละ 32.60 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม เติบโต

ขึ้นร้อยละ 6.51 เติบโตได้มากกว่าระดับแรงดันอื่น ๆ เนื่องจากผู้ไฟฟ้าร้อยละ 88.60 เป็นกลุ่มบ้านอยู่อาศัย
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 หน่วยจ�ำหน่ำยจ�ำแนกตำมประเภทอัตรำค่ำไฟฟ้ำ

 หน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้ปี 2559 เติบโตขึ้นทุกประเภทอัตรา ยกเว้น

ประเภทอัตราสูบน�้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว และไฟฟ้าส�ารอง ดังนี้ บ้านอยู่อาศัย เติบโตร้อยละ 6.97 

กิจการขนาดเล็ก เติบโตร้อยละ 5.53 กิจการขนาดกลาง เติบโตร้อยละ 4.58 กิจการขนาดใหญ่ เติบโต

ร้อยละ 4.74 กิจการเฉพาะอย่าง เติบโตร้อยละ 7.63 องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร เติบโตร้อยละ 8.36 สูบน�้า

เพื่อการเกษตร หดตัวร้อยละ 30.90 ไฟฟ้าชั่วคราว หดตัวร้อยละ 0.30 ไฟฟ้าส�ารอง หดตัวร้อยละ 19.83 

Interruptible Rate เติบโตร้อยละ 2.87 และไฟฟรี เติบโตร้อยละ 7.66

 หน่วยจ�ำหน่ำยตำมประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด 10 อันดับ

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ�าแนกการจ�าหน่ายไฟฟ้าของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตาม

ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้หลักการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand 

Standard Industrial Classification : TSIC) ในปี 2559 ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีการใช้ไฟฟ้า

สูงสุด 10 อันดับดังนี้  

 • กำรผลิตยำนยนต์ เติบโตขึ้นร้อยละ 5.19 ตามการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบรถยนต์ โครงรถยนต์  

  ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ต่าง ๆ จากความต้องการรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในช่วงกลางปีรองรับ 

  การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศ และความต้องการจากประเทศ 

  ในภูมิภาค 

 • กำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เติบโตขึ้นร้อยละ 1.96 จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส ์

  หลายชนิด เช่น แผงวงจรรวม (IC) เครือ่งใช้ไฟฟ้า และแผงก�าเนิดไฟฟ้าทีเ่พ่ิมขึน้ในช่วงปลายปี  

  ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

 • กำรผลิตเหล็ก เติบโตขึ้นร้อยละ 4.71 ตามความต้องการเหล็กจากตลาดโลกและภาคการ 

  ก่อสร้าง รวมถึงเพื่อการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และ 

  เตรียมผลิตรถยนต์ที่คาดว่าจะเกิดอุปสงค์เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 • กำรผลิตซีเมนต์ หดตัวลงร้อยละ 1.02 ตามค�าสั่งซื้อที่ลดลงจากเมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชา  

  ประกอบกับความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ภายในประเทศลดลงตามปริมาณงานก่อสร้างของ 

  โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ได้ด�าเนินการไปมากแล้ว

 • กำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก เติบโตขึ้นร้อยละ 5.01 จากการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ 

  ตามค�าส่ังซื้อที่มีเพ่ิมข้ึน เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก แผ่นพลาสติก และชิ้นส่วนพลาสติกท่ีเป็น 

  ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

 • โรงแรม เติบโตขึ้นร้อยละ 5.76 ตามการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับแรงขับเคลื่อน 

  จากมาตรส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยปี 2559 จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามา 

  ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92 ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจที่พักอาศัย  

  ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการขายและบริการอื่นๆ เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 7.63  8.51 และ 7.77 ตามล�าดับ 

 • ห้ำงสรรพสินค้ำ เติบโตขึ้นร้อยละ 5.51 จากมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายของภาครัฐ 

  ความต้องการอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือนจากก�าลังซื้อที่สูงขึ้น รวมถึงการขยายตัว 

  ในภาคการท่องเที่ยว

 • กำรผลิตน�้ำแข็ง เติบโตขึ้นร้อยละ 4.22 จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากขึ้น ท�าให้มีความ 

  ต้องการน�้าแข็งเพ่ือการบริโภค การประมง และการขนส่งสินค้าท่ีต้องรักษา คุณภาพการ 

  คงสภาพสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

 • กำรปศุสัตว์ เติบโตข้ึนร้อยละ 7.93 ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ และเพ่ือการ 

  ส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไก่ หมู และกุ้ง 
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 • กำรผลิตสิ่งทอ หดตัวร้อยละ 0.59 จากความต้องการในตลาดโลกลดลง เนื่องจากไทยมีความ 

  เสียเปรียบประเทศในแถบภูมิภาคด้านต้นทุนและคุณภาพสินค้า

หน่วยสูญเสีย
 ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่ายจ�านวน 7,404.12 ล้านหน่วย 

คิดเป็นร้อยละ 5.40 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีหน่วยสูญเสียฯ ร้อยละ 5.50 จากการด�าเนินมาตรการลดหน่วย

สูญเสียในระบบไฟฟ้าทั้งด้าน Technical Loss และ Non-Technical Loss อย่างต่อเนื่อง จ�าแนกออกเป็น

แต่ละพื้นที่ได้ดังนี้

 • ภาคเหนือ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 7.17

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 6.84

 • ภาคกลาง มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 3.99

 • ภาคใต้ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 6.96

ประมาณการหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้าปี 2560
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคณะท�างานจัดท�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าประเมินสถานการณ์

การจ�าหน่ายไฟฟ้ากรณีฐาน (7 พ.ย.2559) ว่าตลอดทั้งปี 2560 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 3.42 จากปัจจัยต่างๆ 

ดังนี้

 ปัจจัยด้ำนบวก

 • ภำวะเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภำค

  เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีแนวโน้มดีข้ึนต่อเนื่อง จากการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

การกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐ การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมการส่งออก การสนับสนุนการท่องเที่ยว และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจท่ีมีความแน่นอนจากสถานการณ์ทางการ

เมืองที่มีเสถียรภาพ

  เศรษฐกิจภูมิภาคมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น จากการด�าเนินนโยบายของประเทศผู้น�าทางเศรษฐกิจ 

และการขยายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านท่ีจะมีเพ่ิมขึ้น หลังจากที่มีการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ไปเป็นจ�านวนมากแล้วในปีก่อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าขายบริเวณชายแดนประเทศได้เป็นอย่างดี

 • กำรใช้จ่ำย กำรลงทุน และกำรด�ำเนินนโยบำยของภำครัฐ 

  จากกลไกผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายงบประมาณไปยังกลุ่มจังหวัด 

เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะ

ในด้านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โครงข่ายโลจิสติกส์

ระบบรางเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าได้ทั่วทุกภาคของประเทศและเชื่อมโยงระดับภูมิภาค 

กับประเทศเพื่อนบ้าน และการยกระดับผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ

การบริการให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกรรมในยุคดิจิตอล จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวในทุกภาคส่วน

 • กำรผลิตภำคอุตสำหกรรม

  มีทิศทางท่ีดีขึ้นจากการท่ีภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมี

ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Growth Engine) และจากการขยายตัวของปริมาณ

การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีภาวะเศรษฐกิจเติบโตขึ้น รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ

ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
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 • กำรท่องเที่ยว

  จากการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีนักท่องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะนักท่องเท่ียว

คุณภาพ ท่ีมีการจับจ่ายใช้สอยสูงจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องขยายตัวขึ้นตาม

ไปด้วย

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  นโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ เพ่ือก�าหนดพ้ืนที่ 

ที่มีความได้เปรียบจากการลงทุนและมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ช่วยสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน 

ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการ

ก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อรองรับการเติบโตในพื้นที่ดังกล่าว

 ปัจจัยด้ำนลบ 

 • ภำวะเศรษฐกิจโลก

  ประเทศคู่ค้าส�าคัญบางประเทศมีทิศทางการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจไม่ชัดเจนและคลุมเครือ 

ปัญหาการเลือกตั้งในสหภาพยุโรป อาทิ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ประกอบกับภาวะ

เศรษฐกิจบางประเทศยังคงซบเซา จึงอาจท�าให้ภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นตัวได้ตามที่คาดการณ์

 • กำรลงทุนของภำคเอกชน

  จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ชัดเจนมากนัก ส่งผลให้ภาคเอกชนท่ีด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับ 

ต่างประเทศยังคงชะลอการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าว ส�าหรับภาคเอกชนที่ด�าเนิน

ธุรกิจเก่ียวกับในประเทศ คาดว่าจะเพ่ิมการใช้จ่ายและการลงทุนมากข้ึน เน่ืองจากมีการด�าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจที่ชัดเจนจากภาครัฐ แต่ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่สูงเนื่องจากระดับหนี้สินภาคครัวเรือน และก�าลังซื้อ

ภายในประเทศยังไม่กระเตื้องขึ้นตามเป้าหมาย

 • ภำคครัวเรือน 

  หนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ และ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นหลัก โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์เป็นหนี้สินระยะยาว ซึ่งต้องใช้เวลา

หลายปีในการช�าระหนี ้ท�าให้รายได้สุทธิของครัวเรือนท่ีจะน�าไปจบัจ่ายใช้สอยยังคงอยู่ในระดบัทีไ่ม่คล่องตัว 

ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคธุรกิจ และการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองการบริโภคยังคงอยู่ในภาวะซบเซา 

 • ภำวะเศรษฐกิจในประเทศ

  การด�าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือนของภาครัฐไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งจะท�าให้ความ

เชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคเอกชนลดลง จนส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้
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เปรียบเทียบหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 - 2559 : แยกตามกลุ่มลูกค้า

หมายเหตุ : กลุ่มอื่นๆ มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการ เปลี่ยนเป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่แล้ว 

แต่กรณี ตั้งแต่ ต.ค.2555

กลุ่มลูกค้า
หน่วยจ�าหน่าย (ล้านหน่วย) อัตราเติบโต 

(ร้อยละ) จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเติบโต 
(ร้อยละ)

2558 2559 2559 2558 2559 2559

บ้านอยู่อาศัย 28,919.32 30,933.71 6.97 16,339,526 16,739,341 2.45

พาณิชย์ 29,558.64 31,562.87 6.78 1,516,465 1,595,770 5.23

อุตสาหกรรม 61,010.97 63,394.64 3.91 33,828 34,805 2.89

อื่น ๆ 3,723.49 3,781.38 1.55 501,624 524,000 4.46

รวม 123,212.43 129,672.60 5.24 18,391,443 18,893,916 2.73

เปรียบเทียบหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 - 2559 : แยกตามพื้นที่

พื้นที่
หน่วยจ�าหน่าย (ล้านหน่วย) อัตราเติบโต 

(ร้อยละ) จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเติบโต 
(ร้อยละ)

2558 2559 2559 2558 2559 2559

ภาคเหนือ 17,953.35 18,705.51 4.19 4,422,732 4,529,995 2.43

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,254.99 20,565.82 6.81 6,147,499 6,295,877 2.41

ภาคกลาง 65,358.73 68,529.51 4.85 4,114,912 4,265,840 3.67

ภาคใต้ 20,645.35 21,871.76 5.94 3,706,300 3,802,204 2.59

รวม 123,212.43 129,672.60 5.24 18,391,443 18,893,916 2.73
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เปรียบเทียบหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 - 2559 : แยกตามระดับแรงดันจ�าหน่าย

ระดับแรงดัน
จ�าหน่าย

หน่วยจ�าหน่าย (ล้านหน่วย) อัตราเติบโต 
(ร้อยละ) จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเติบโต 

(ร้อยละ)

2558 2559 2559 2558 2559 2559

230 kV 268 233.51 -12.88 1 1 -

115 kV 24,545.78 25,660.23 4.54 625 651 4.16

69 kV 36.27 37.89 4.48 2 2 -

22 - 33 kV 58,674.43 61,470.65 4.77 248,904 253,569 1.87

ต่�ากว่า 22 - 33 kV 39,687.91 42,270.31 6.51 18,141,911 18,639,693 2.74 

รวม 123,212.43 129,672.60 5.24 18,391,443 18,893,916 2.73

เปรียบเทียบหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 - 2559 : แยกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า

ประเภทอัตรา
ค่าไฟฟ้า

หน่วยจ�าหน่าย (ล้านหน่วย) อัตราเติบโต 
(ร้อยละ) จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเติบโต 

(ร้อยละ)

2558 2559 2559 2558 2559 2559

บ้านอยู่อาศัย 28,919.32 30,933.71 6.97 16,339,526 16,739,341 2.45

กิจการขนาดเล็ก 12,032.48 12,698.16 5.53 1,463,744 1,539,077 5.15

กิจการขนาดกลาง 19,987.81 20,902.64 4.58 68,761 72,446 5.36

กิจการขนาดใหญ่ 52,555.64 55,045.42 4.74 6,112 6,396 4.65

กิจการเฉพาะอย่าง 3,876.16 4,172.07 7.63 11,622 12,598 8.40

องค์กรท่ีไม่แสวงหาก�าไร 70.40 76.28 8.36 1,237 1,261 1.94

สูบน้�าเพื่อการเกษตร 386.75 267.25 -30.90 4,415 4,930 11.66

ไฟฟ้าชั่วคราว 989.35 986.42 -0.30 275,882 292,341 5.97

ไฟฟ้าส�ารอง 172.15 138.00 -19.83 51 55 7.84

Interruptible Rate 1,945.38 2,001.22 2.87 3 3 -

ไฟฟรี 2,277.00 2,451.43 7.66 220,090 225,468 2.73

รวม 123,212.43 129,672.60 5.24 18,391,443 18,893,916 2.73
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เปรียบเทียบหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 - 2559 : แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 10 อันดับ

ประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มี
การใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

10 อันดับ

หน่วยจ�าหน่าย (ล้านหน่วย) อัตราเติบโต 
(ร้อยละ) จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเติบโต 

(ร้อยละ)

2558 2559 2559 2558 2559 2559

การผลิตยานยนต์ 4,122.07 4,335.98 5.19 1,559 1,612 3.40

การผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

4,180.73 4,262.62 1.96 608 608 0.00

การผลิตเหล็ก 3,988.78 4,176.53 4.71 367 398 8.45

การผลิตซีเมนต์ 3,675.75 3,638.35 -1.02 258 311 20.54

การผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติก

3,145.90 3,303.68 5.02 2,130 2,213 3.90

โรงแรม 2,766.71 2,926.05 5.76 6,697 7,090 5.87

ห้างสรรพสินค้า 2,600.12 2,600.12 5.51 1,094 1,157 5.76

การผลิตน้�าแข็ง 2,357.06 2,456.61 4.22 1,337 1,381 3.29

การปศุสัตว์ 1,887.55 2,037.27 7.93 3,537 3,707 4.81

การผลิตสิ่งทอ 1,664.49 1,654.74 -0.59 419 418 -0.24
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักผู้ว่าการ ส�านักกฎหมาย

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
o	 กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
o	 กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
o	 กองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก
o	 กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัติการ
o	 กองตรวจสอบการบ�ารุงรักษา
o	 กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงานก่อสร้าง
o	 กองตรวจสอบการขาย	การตลาดและบริการลูกค้า

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
o	 กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี
o	 กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองค์กร
o	 กองตรวจสอบการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล
o	 กองตรวจสอบการจัดซื้อ	จัดจ้างและบริหารพัสดุ

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงานวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า

สายงานการไฟฟ้า
ภาค 1-4

สายงานก่อสร้าง
และบริหารโครงการ

สายงานบัญชี
และการเงิน

สายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สายงานวิศวกรรม สายงานสารสนเทศ
และสื่อสาร

สายงานปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษา สายงานอ�านวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
o	 กองวางแผนวิสาหกิจ
o	 กองวิเคราะห์และประเมินผล

ฝ่ายวิศวกรรม
o	 กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
o	 กองข้อก�าหนดทางเทคนิค

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
o	 กองควบคุมการจ่ายไฟ
o	 ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
o	 กองอุปกรณ์ควบคุม

ฝ่ายงบประมาณ
o	 กองงบประมาณ
o	 กองประเมินผลงบประมาณ
o	 กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน

ฝ่ายจัดหา
o	 กองจัดหาในประเทศ
o	 กองจัดหาต่างประเทศ
o	 กองวางแผนพัสดุ

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
o	 กองระบบงานบุคคล
o	 กองบริหารงานบุคคล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
o	 กองประชาสัมพันธ์
o	 กองสื่อสารองค์กร

ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร
o	 กองแผนสารสนเทศและสื่อสาร
o	 กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
o	 กองบริการลูกค้าและวิศวกรรม
o	 กองจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
o	 กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
o	 กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า
o	 กองสนับสนุนงานก่อสร้าง

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
o	 กองโครงการ
o	 กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
o	 กองแผนที่ระบบไฟฟ้า
o	 กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
o	 กองพัฒนาธุรกิจองค์กร
o	 กองระบบงานธุรกิจ
o	 กองความร่วมมือธุรกิจระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานโยธา
o	 กองออกแบบงานโยธา
o	 กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา
o	 กองบริการงานโยธา

ฝ่ายบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้า
o	 กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์
o	 กองบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
o	 กองบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

ฝ่ายบัญชี
o	 กองบัญชี
o	 กองบัญชีบริหาร
o	 กองบัญชีทรัพย์สิน
o	 กองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย

ฝ่ายพัสดุ
o	 กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ	1
o	 กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ	2
o	 กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ	3
o	 กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ	4

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o	 กองพัฒนาบุคลากร
o	 โรงเรียนช่าง	กฟภ.
o	 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
o	 กองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
o	 กองแผนและพัฒนาสังคมและส่ิง

แวดล้อม
o	 กองจัดการโครงการสังคมและส่ิง

แวดล้อม

ฝ่ายสารสนเทศ
o	 กองออกแบบระบบสารสนเทศ
o	 กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
o	 กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ

ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า
o	 กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า	1
o	 กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า	2
o	 กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน
o	 กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
o	 กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
o	 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า

ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า
o	 กองออกแบบสถานีไฟฟ้า
o	 กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า

ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง
o	 กองมิเตอร์
o	 กองหม้อแปลง
o	 กองพัฒนาระบบมิเตอร์

ฝ่ายการเงิน
o	 กองการเงิน
o	 กองตรวจจ่าย
o	 กองภาษี
o	 กองรายได้

ฝ่ายธุรการ
o	 กองอ�านวยการ
o	 กองบริการ
o	 กองการพิมพ์

ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
o	 กองสวัสดิการ
o	 กองสถานพยาบาล
o	 กองจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ
o	 กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการ

ลูกค้า
o	 กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ

จัดการองค์กร
o	 กองสนับสนุนระบบสารสนเทศ

ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
o	 กองวิศวกรรมและวางแผน
o	 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
o	 กองบริการลูกค้า

ฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
o	 กองปฏิบัติการ
o	 กองบ�ารุงรักษา
o	 กองระบบสื่อสาร

ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
o	 กองบัญชี
o	 กองซื้อขายไฟฟ้า
o	 กองระบบสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารโครงการ 1
o	 กองจัดการโครงการ	1
o	 กองจัดการโครงการ	2
o	 กองจัดการโครงการ	3

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
o	 กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
o	 กองวิจัย
o	 กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์

ไฟฟ้า

ฝ่ายบริการวิศวกรรม
o	 กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง
o	 กองบริการวิศวกรรมระบบจ�าหน่าย
o	 กองบริการบ�ารุงรักษา

ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า
o	 กองออกแบบระบบไฟฟ้า	(ก.)
o	 กองออกแบบระบบไฟฟ้า	(น.ฉ.ต.)
o	 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า

ฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบผลิต
o	 กองบริการและบ�ารุงรักษาเครื่องกล
o	 กองควบคุมระบบผลิต

ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
o	 กองออกแบบระบบสื่อสาร
o	 กองบ�ารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร
o	 กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร

ฝ่ายบริหารโครงการ 2
o	 กองจัดการโครงการ	1
o	 กองจัดการโครงการ	2
o	 กองจัดการโครงการ	3

ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ
o	 กองจัดการโครงการ	1
o	 กองจัดการโครงการ	2

ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
o	 กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็ก
o	 กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

 (การไฟฟ้าเขต 1-2)

กองอ�านวยการ

คณะกรรมการ กฟภ.

ผู้ว่าการ

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนา

กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
o	กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
o	กองแผนบริหารความเสี่ยง
o	กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
o	 กองประสานนโยบายและพิธีการ
o	 กองกิจการคณะกรรมการ
o	 กองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์
o	 กองก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายนิติการ
o	 กองนิติกรรม
o	 กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ

ฝ่ายคดีและสอบสวน
o	 กองคดี
o	 กองวินัยและสอบสวน

ส�านักตรวจสอบภายใน



28 SMART PEA 
รายงานประจำาปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงสร้างอัตราก�าลังและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

จ�ำนวนพนักงำนและลูกจ้ำงแยกตำมสำยงำน/ส�ำนักปี 2559
โครงสร้างอัตราก�าลัง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

ล�าดับ สายงาน/ส�านัก พนักงาน ลูกจ้าง รวม

1 ผวก. ผู้ว่าการ 7 - 7

2 สวก. ส�านักผู้ว่าการ 159 15 174

3 สกม. ส�านักกฎหมาย 113 1 114

4 สตภ. ส�านักตรวจสอบภายใน 156 - 156

5 รผก.(ท) รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล 454 6 460

6 รผก.(บ) รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 343 24 367

7 รผก.(ป) รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 501 42 543

8 รผก.(ย) รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 288 5 293

9 รผก.(ว) รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 249 4 253

10 รผก.(ส) รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 128 5 133

11 รผก.(อ) รองผู้ว่าการอ�านวยการ 353 39 392

12 รผก.(กบ) รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ 508 81 589

13 รผก.(ทส) รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร 318 5 323

14 รผก.(ภ1) รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 6,167 1,216 7,383

15 รผก.(ภ2) รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2 7,045 1,353 8,398

16 รผก.(ภ3) รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3 7,328 1,729 9,057

17 รผก.(ภ4) รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4 5,687 1,241 6,928

18 รผก.(วศ) รองผู้ว่าการวิศวกรรม 310 6 316

รวม 30,114 5,772 35,886

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 26,529 24,709 23,665

ค่าใช้จ่ายลูกจ้าง 1,277 1,075 563

รวม 27,806 25,784 24,228

หน่วย : ล้านบาท
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คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559
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ประธานกรรมการ กฟภ.

ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล เปลี่ยนศรี (ประธานกรรมการ กฟภ.) (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  2557)

ด�ารงต�าแหน่ง : 20 กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 ธันวาคม 2496

ต�าแหน่ง : ข้าราชการบ�านาญ

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  

 1. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 2. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ประวัติการศึกษา :

 1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10  : *ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี

(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
 *สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559
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กรรมการกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ
  (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557)
ด�ารงต�าแหน่ง : 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 31 ตุลาคม 2499
ต�าแหน่ง : รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. รองเสนาธิการทหารบก
 2. ปลัดบัญชีทหารบก
ประวัติการศึกษา : 
 1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) 
     โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี

(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
 *สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สืบชนะ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
             (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2555)
ด�ารงต�าแหน่ง : 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 เมษายน 2500
ต�าแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ : รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประวัติการศึกษา : 
 1. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)                          
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
 1. กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
 2. กรรมการบริษัท ขนส่ง จ�ากัด
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ  
 *สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายดนุชา พิชยนันท์
                            (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557)
ด�ารงต�าแหน่ง : 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 สิงหาคม 2513 
ต�าแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
                   สังคมแห่งชาติ
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส�านักงานคณะ 
     กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา : 
 1. M.S Engineering Management George
     Washington University USA
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ  
 *สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล : นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี
ด�ารงต�าแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 เมษายน 2496
ต�าแหน่ง : ข้าราชการบ�านาญ 
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ : 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา : 
 1. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)                          
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
 กรรมการในคณะกรรมการด�าเนินงานมูลนิธิ
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
 *สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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กรรมการกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ 
                           (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2559)
ด�ารงต�าแหน่ง : 23 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 มีนาคม 2499
ต�าแหน่ง : ข้าราชการบ�านาญ
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
 2. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
 3. ผู้บัญชาการเรือนจ�ากลางคลองเปรม
ประวัติการศึกษา : 
 1. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ  
*สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/

จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล : พันเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์
ด�ารงต�าแหน่ง : 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 ตุลาคม 2504
ต�าแหน่ง : รองผู้อ�านวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   และอวกาศกลาโหม 
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. ผู้อ�านวยการกองพิธีการ ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
     ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม
 2. รองผู้อ�านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 3. อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
     โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการศึกษา :  
 1. B.S. (E.E.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  (Dean’s List)
 2. M.S. Computer Science, GWU, USA (Stipend  
  Award)
 3. Ph.D. Computational Science, GMU, USA (NASA  
  Research Funded)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
 TISA (Thailand Information Security Association)
 สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : บริษัท CTA เหมืองแร่และพลังงาน จ�ากัด
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
 *สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท



34 SMART PEA 
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กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรงค์  บูลกุล
ด�ารงต�าแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กันยายน 2498
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 2. ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน
      บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 3. กรรมการ Sakari Resources Ltd. (Singapore)
ประวัติการศึกษา : 

1. Master of Business Administration, 
     Cornell University, New York, USA
     2. Master of Engineering in Operations Research,        
         Cornell University, New York, USA
     3. Bachelor of Science in Industrial Engineering and   
         Operations Research, Syracuse University, New  York, USA

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
1. ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด   

         (มหาชน) (GPSC)
 2. ประธานกรรมการบริษัท Sakari Resources limited
     ประเทศสิงคโปร์
 3. ประธานกรรมการบริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd 
       ประเทศสิงคโปร์
 4. กรรมการบริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. นายกสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์
        แห่งประเทศไทย
 6. รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
 7. กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 8. กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

9. กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณากิจการ IMT-GT
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 
10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน
ตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
*สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย  โสวรรณวณิชกุล
                           (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2555)
ด�ารงต�าแหน่ง : 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 พฤษภาคม 2501
ต�าแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ : 
 1. รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ประวัติการศึกษา : 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
 1. กรรมการบรษิทั กรงุไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
          (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ�ากัด
         (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
 *สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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กรรมการกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร
                           (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557)
ด�ารงต�าแหน่ง : 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 ธันวาคม 2502
ต�าแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืน
องค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด  
     (มหาชน)
 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
     บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา : 
 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) MTSU, USA
 2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
     (เกียรตินิยมอันดับ 2)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
 กรรมการบริษัท บางจาก กรีนเนท จ�ากัด
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
*สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/

จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร
                           (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2555)
ด�ารงต�าแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2506
ต�าแหน่ง : 
 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี  
        อวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์
     ฟินันเซียไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ : 

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี  
         อวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์
     ฟินันเซียไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา : 
 1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
     อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
     หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ  
 *สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาพร  สุวัฒโนดม
ด�ารงต�าแหน่ง : 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 กุมภาพันธ์ 2520
ต�าแหน่ง : วิศวกรโยธาช�านาญการ ส�านักแผนงานกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการ การคมนาคม 
     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2. กรรมการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน 
     และศูนย์ซ่อมอากาศยาน
 3. ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงคมนาคม
 4. ผู้ช่วยผู้แทนการค้าไทย ส�านักงานผู้แทนการค้าไทย 
     ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 5. กรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ประวัติการศึกษา : 
 1. ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Civil Engineering ; 
  University of Califonia, Los Angeles, USA
 2. ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Master of Engineering ; University 
  of Califonia, Los Angeles, USA
 3. ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Master of Science ; University 
  of Califonia, Los Angeles, USA
 4. ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Bachelors of Science in Civil 
  Engineering,  Specialization : Structure Engineering ;
  University of Califonia, Irvine, USA
 5. ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Bachelors of Science in Civil
   Engineering,  Specialization : Transportation Engineering ;
  University of Califonia, Irvine, USA
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ  
 *สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์
ด�ารงต�าแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 สิงหาคม 2509 
ต�าแหน่ง : รองศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
                   ทหารลาดกระบัง 
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ : 
 1. กรรมการสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
     ทหารลาดกระบัง
ประวัติการศึกษา : 
 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ทาง 
     เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
     โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
     ทหารลาดกระบัง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ 
 *สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซ้ือ/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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กรรมการกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ โกเมศ 
ด�ารงต�าแหน่ง : 11 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 พฤศจิกายน 2498
ต�าแหน่ง : ข้าราชการบ�านาญ
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณ เขตพื้นที่ 6 
        ส�านักงบประมาณ
  2.ผู้อ�านวยการกองประเมินผล 2 ส�านักงบประมาณ
ประวัติการศึกษา : 
 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) 
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ  
*สอบถามข้อมลูจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซือ้/

จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
                           (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2559)
ด�ารงต�าแหน่ง : 3 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 พฤศจิกายน 2501 
ต�าแหน่ง : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
                    วันที่ 3 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน)
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ :  
 1. รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
 2. ผู้อ�านวยการการไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง
    (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ประวัติการศึกษา :  
 1. การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต   
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกิน
ร้อยละ 10 : * ไม่มี
รายการการจัดซ้ือ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท : * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) 

หมายเหตุ  
 *สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/
จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว  
อายุ  57 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ว่าการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต / 
การจัดการภาครัฐและเอกชน

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
 - 3 มิ.ย. 58  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - 18 ก.พ. 58 รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
 - 19 มี.ค. 57 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
 - 1 ต.ค. 56  ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง   รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 18 ก.พ. 58 รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
- 18 ก.พ. 58 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
- 7 พ.ค. 56  ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ

นายฉัตรชัย  ทวีโภค 
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมเครื่องกล
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 59  รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
- 18 ก.พ. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�านวยการ
- 16 ต.ค. 56 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหา



คณะผู้บริหาร
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นายดุษฎี  ลิ่มทอง
อายุ  58 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต / ภาษาและวรรณคดีไทย

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59   รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
- 18 ก.พ. 58  ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ
- 1 ม.ค. 58   รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายงานผู้ว่าการ 
   ส�านักผู้ว่าการ

นายพูลสิริ ธรรมสโรช
อายุ 57 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 58  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
- 18 ก.พ. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
- 1 ต.ค. 56  ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร

นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 18 ก.พ. 58 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
- 1 ต.ค. 56  ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- 1 ต.ค. 54  ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย
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นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา
อายุ  59 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 58  รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
- 18 ก.พ. 58 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
- 1 ม.ค. 58  รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ  
   การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
- 23 ม.ค. 56 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ การไฟฟ้าเขต 2  (พิษณุโลก) ภาค 1

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ
อายุ 58 ปี
ต�าแหน่ง   รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 58  รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3
- 1 ต.ค. 56  ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
- 19 ธ.ค. 55  ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4

นายกิตติ จริยมานะ
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/ การจัดการส�าหรับนักบริหาร
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59  รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2
- 1 ต.ค. 58  ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
- 18 มี.ค. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

คณะผู้บริหาร
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คณะผู้บริหาร

นายมนูญ จันทรักษา
อายุ  58 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59  รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4
- 1 ก.ย. 58  รักษาการแทนรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 18 มี.ค. 58 รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย
อายุ 57 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 18 ก.พ. 58 รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
- 1 ต.ค. 57  รักษาการแทนรองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม
- 1 ต.ค. 56  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- 1 ต.ค. 54  ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการวิศวกรรม
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 59  รองผู้ว่าการวิศวกรรม
- 1 ต.ค. 58  ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
- 18 มี.ค. 58 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม
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นายปิยพจน์ รุธิรโก
อายุ  56 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 59  รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
- 18 มิ.ย. 58 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
- 1 ก.พ. 58  ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

นายอ�านวยชัย สุวรรณสุนทร
อายุ 58 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการอ�านวยการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / รัฐศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พาณิชยศาสตรบัณฑิต / การตลาดทั่วไป

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 18 ก.พ. 58 รองผู้ว่าการอ�านวยการ
- 1 ม.ค. 58  รักษาการแทนรองผู้ว่าการอ�านวยการ
- 1 ต.ค. 57  รักษาการแทนรองผู้ว่าการอ�านวยการ
- 1 ต.ค. 56  ผู้ช่วยผู้ว่าการการอ�านวยการ

นายสาคร พยัคฆเรือง
อายุ 60 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / 
 วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 เม.ย. 58  รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
- 15 ก.พ. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
- 18 ม.ค. 58 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
   และรักษาการแทนรองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

คณะผู้บริหาร
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คณะผู้บริหาร

นางศัลยา ศุภตระกูล
อายุ  60 ปี
ต�าแหน่ง   รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สถิติศาสตรบัณฑิต / สถิติประยุกต์

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59  รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
- 1 ต.ค. 56  ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
- 23 ม.ค. 56 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�าส�านักงานรองผู้ว่าการบัญชี 
   และการเงิน

นายสมภพ เต็งทับทิม
อายุ 58 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 58  รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 18 ก.พ. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 23 ม.ค. 56 ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 1)

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน
อายุ 58 ปี
ต�าแหน่ง  รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 15 มิ.ย. 58 รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
- 18 ก.พ. 58 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
- 19 มี.ค. 57 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�าส�านักงานรองผู้ว่าการจ�าหน่าย
   และบริการ (ภาค 3)
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นายประจักษุ์  อุดหนุน
อายุ  57 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59  ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
- 1 ต.ค. 58  ผู้อ�านวยการฝ่ายงานระบบไฟฟ้า
- 1 ม.ค. 57  รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

คณะผู้บริหาร

นายวรังสฤษดิ์   นามราษฎร์
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 58   ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
- 18 ก.พ. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
- 22 ม.ค. 56 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�าส�านักงานรองผู้ว่าการ
   จ�าหน่ายและบริการ (ภาค 3)

นายสมพงษ์ ปรีเปรม
อายุ 55 ปี
ต�าแหน่ง  ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 58  ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
- 1 ต.ค. 58  ปฏิบัติงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
- 18 มี.ค. 58 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม
- 1 ม.ค. 58  รองผู้อ�านวยการฝ่าย หน่วยบริการวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
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คณะผู้บริหาร

นายอนุโลม  อุตมะพันธุ์
อายุ  55 ปี
ต�าแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59  ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
- 1 ต.ค. 58  ผู้อ�านวยการฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า
- 1 ส.ค. 54  รองผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบสถานีและสายส่ง

นายบุญลือ อึ๊งบ�ารุงพันธุ์
อายุ 58 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59  ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
- 15 มิ.ย. 58  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2
- 1 มิ.ย. 58   รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2

นายธนาเศรษฐ์  พงษ์ทรงเสถียร
อายุ 57 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   บริหารธุรกิจบัณฑิต / การจัดการทั่วไป
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต / ระบบสารสนเทศ

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 18 ก.พ. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
- 23 ม.ค. 56 ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ
- 1 พ.ย. 53  รองผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ
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คณะผู้บริหาร

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
อายุ  55 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 58   ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
- 18 มี.ค. 58 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 
   (นครปฐม) ภาค 3
- 1 ม.ค. 58   รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา การไฟฟ้า 
   เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

นางชินเสณี อุ่นจิตติ  
อายุ 57 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   บริหารธุรกิจบัณฑิต / การเงินและการธนาคาร

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59   ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
- 18 มี.ค. 58  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
- 1 ก.ย. 55   รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

นางวันทนีย์ เพียรผดุงสิทธิ์
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�านวยการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บัญชีบัณฑิต / เกียรตินิยมอันดับ 1
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 59   ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�านวยการ
- 16 ต.ค. 56   ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
- 4 ต.ค. 54   รองผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
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คณะผู้บริหาร

นางศิริมา เมืองคุ้ม
อายุ  59 ปี
ต�าแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อักษรศาสตรบัณฑิต / ภาษาฝรั่งเศส
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 59   ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
- 18 มี.ค. 58  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 1 ม.ค. 58  รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร
อายุ 56 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศิลปศาสตรบัณฑิต / ภาษาศาสตร์
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 58  ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 16 ต.ค. 56  ผู้อ�านวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 23 ม.ค. 56  ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
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คณะผู้บริหาร

นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์
อายุ  59 ปี
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / พัฒนาสังคมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   บริหารธุรกิจบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   ศิลปศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตร์

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
- 1 ต.ค. 59   ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ
- 18 มี.ค. 58  ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 1)
- 18 ก.ย. 55  รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 3)

นายไสยสิน ญาโณทัย
อายุ 59 ปี
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บัญชีบัณฑิต
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 1 ต.ค. 59   ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
- 16 ต.ค. 56  ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
   กระบวนการสนับสนุน
- 1 ต.ค. 55   รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
   กระบวนการสนับสนุน

นางค�ามวน พยัคฆเรือง
อายุ 58 ปี
ต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
สถานศึกษา / คุณวุฒิ / สาขา

- มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   นิติศาสตรบัณฑิต
ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

- 18 ก.พ. 58  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
- 1 ม.ค. 58   รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายนิติการและรักษาการแทน
   ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและสอบสวน ส�านักกฎหมาย
- 23 ม.ค. 56  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
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ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุน

หนี้เงินกู้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100          

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ทุนประเดิม

ทุนรับจากงบประมาณ

87

4,803

87

4,803

87

4,803

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินกู้
ระยะเวลาการ

จ่ายช�าระ
สกุลเงิน

ลักษณะ
การค้�า

ประกันของ
รัฐบาล

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

เงินกู้ยืมภำยในประเทศ

   - กระทรวงการคลัง 2531 – 2574 แคนาดา
ดอลลาร์

ไม่ค้�าประกัน 234 247 287

2556 – 2559 บาท ไม่ค้�าประกัน - 2,625 2,975

   - พันธบัตร 2548 – 2583 บาท ไม่ค้�าประกัน 77,250 80,662 78,099

     รวมเงินกู้ยืมในประเทศ 77,484 83,534 81,361

เงินกู้ยืมต่ำงประเทศ

   - สถาบันการเงิน 2543 – 2563 ยูโร ค้�าประกัน 330 438 538

2550 – 2566 ยูโร ค้�าประกัน 261 311 355

     รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศ 591 749 893

    รวมเงินกู้ยืมระยะยำว 78,075 84,283 82,254
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เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินน�าส่งรัฐ

เงินงบประมาณที่ได้รับ
 ปี 2557-2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�าปี  ซึ่งประกอบด้วย 

งบประมาณท�าการ และงบประมาณลงทุน  ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

   งบประมาณท�าการ

   งบประมาณลงทุน

รวม

495,587

61,826

557,413

459,075

41,973

501,048

444,735

40,018

484,753

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ 13,039 13,636 10,250

หน่วย : ล้านบาท

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ
 ปี 2557 – 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ่ายเงินน�าส่งรัฐให้กระทรวงการคลัง โดยจัดสรรจาก

ก�าไรสุทธิตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�าหนด ดังนี้

   
หมายเหตุ ในปี 2558 กระทรวงการคลังได้ก�าหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�าส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมจากประมาณการ

รายรับประจ�าปีงบประมาณ 2558 เป็นจ�านวน 3,000 ล้านบาท
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ไฟฟ้าในอนาคตและก�าหนดกรอบแผนการลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนา

ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความเพียงพอ ทั่วถึง มั่นคงตามมาตรฐานคุณภาพ

บริการ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและหน่วย

งานต่าง ๆ  ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยวางแผนโครงการต่าง ๆ ตามกรอบ

แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่คณะท�างานจัดท�าค่าพยากรณ์

ความต้องการไฟฟ้าจัดท�าขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 

ให้ใช้ผลพยากรณ์กรณีฐานที่ใช้ในการจัดท�าแผนการลงทุน และเนื่องจากวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จะทวีความรนุแรงมากย่ิงขึน้ ขณะท่ีการพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องใช้พลงังานเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส�าคญั ดงันัน้ 

นอกจากการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยัง 

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความมั่นคง (Strong)  อัจฉริยะ (Smart) 

และปลอดภัย (Safe) เป็นแรงขับเคลื่อน (Drivers) ที่ส�าคัญในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะมีความพร้อม 

ในเรื่องความเพียงพอ ทั่วถึง มั่นคงแล้ว ยังจ�าเป็นต้องพัฒนาให้มีคุณภาพในเรื่องของคุณภาพระบบไฟฟ้า

พลังงานทดแทน การบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้พลังงานที่สะอาด ลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก ปรบัความต้องการไฟฟ้าให้เกิดการประหยัด สามารถเข้าถึงงานบรกิาร และได้รบัความพึงพอใจ 

จากผู้ใช้ไฟฟ้า

 จากพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุด 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 กรณีฐานในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2559) จะม ี

การใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 129,673 ล้านหน่วย ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 20,853 

เมกะวัตต์ และจ�านวนผูใ้ช้ไฟฟ้าประมาณ 18.89 ล้านราย โดยมอีตัราเพ่ิมเฉลีย่ต่อปีประมาณร้อยละ 4.72, 5.23 

และ 3.11 ตามล�าดับ

การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต
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แผนงานและโครงการต่าง ๆ
แผนงำนและนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ

 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคได้ค�านึงถึงนโยบายพลังงานของรัฐบาล ดังนี้

1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็น

อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและพัฒนา

ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์

2. สร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้า 

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งประเภทพลังงานให้มีความ 

หลากหลาย เหมาะสม ยั่งยืน

3. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี 

ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

4. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงาน

ต่อผลผลิตลง ร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้

อุปกรณ์และอาคารสถานท่ีที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานท่ีสะอาดเพ่ือลด 

ก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส�านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงาน

อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งภาคการผลิต การขนส่ง

และภาคครัวเรือน

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำระบบไฟฟ้ำ

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังนี้

1. เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามคีณุภาพ มัน่คง เชือ่ถือได้ และปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ี

2. เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

3. เพื่อขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้ทั่วถึง

4. เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการด�าเนินการเชิงธุรกิจเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและ

สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

5. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

6. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล

7. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ

8. เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

9. เพ่ือพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพ่ือน�าไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

กำรวำงแผนกำรลงทุน

 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และค�านึงถึงการรองรับความต้องการ 

ไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ก�าหนดแผนการ

ลงทุน ในแผนต่อเนื่องและในช่วงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ประกอบด้วย

การลงทุนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการจ�านวน 17 โครงการ และที่จะด�าเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 

3 ปีข้างหน้า) จ�านวน 6 โครงการ 3 แผนงาน ดังนี้
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โครงการลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

โครงการ

 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรในปัจจุบัน

วงเงินลงทุน

เงินกู้ ใน
ประเทศ

เงินรายได้ 
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

สถานะด�าเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2559

1.  โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 

ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 1)

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 

ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 2)

3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 

ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 3)

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 

ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 4)

5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจ�าหน่าย 

ระยะที่ 7

6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

ระยะที่ 3

7. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้�าไปยัง

เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร

รายใหม่

9. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน 

ห่างไกล

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

11. โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้�าขนาดเล็กของ  

  กฟภ. ที่ประตูระบายน้�าของกรมชลประทาน     

      (10 แห่ง จ.ล�าปาง, จ.เชียงใหม่, จ.ระยอง  

      (2 แห่ง), จ.สกลนคร, จ.เพชรบูรณ์, จ.สงขลา 

      และ จ.ตราด (3 แห่ง))

12. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

      (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

13. โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�าหน่าย 

   ระยะที่ 1

14. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ 

      จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 

      (จ.ตาก, จ.สระแก้ว, จ.ตราด, จ.มุกดาหาร,   

      จ.สงขลา และ จ.หนองคาย)

5,295

3,405

11,314

3,360

12,950

11,365

820

2,761

910

3,395

-

800

47,009

2,355

1,765

1,135

3,771

1,125

4,320

3,790

274

926

305

1,135

808

269

15,670

785

7,060

4,540

15,085

4,485

17,270

15,155

1,094

3,687

1,215

4,530

808

1,069

62,679

3,140

ผลความคืบหน้าโครงการ 20.62% 

ผลความคืบหน้าโครงการ 23.64%

ผลความคืบหน้าโครงการ 22.00%

ผลความคืบหน้าโครงการ 38.20%

ผลความคืบหน้าโครงการ 92.92%

ผลความคืบหน้าโครงการ 55.00%

- วางสายเคเบิลใต้น้�าแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบนเกาะ 

- ผลความคืบหน้าโครงการ 86.15% 

ด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น 114,010 ครัวเรือน

คิดเป็น 86.61% 

ด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น 7,763 ครัวเรือน

คิดเป็น 66.92%

ผลความคืบหน้าโครงการ 6.13%

อยู่ระหว่างการด�าเนินการจ้างที่ปรึกษา

เพ่ือศึกษาออกแบบรายละเอียด จัดท�าเอกสาร

ประกวดราคาด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และให้ค�าปรึกษา

ระหว่างการก่อสร้าง 

- อยู่ระหว่างทบทวนเอกสารประกวดราคา 

และประเมินราคาอ้างอิง 

- ผลความคืบหน้าโครงการ 1.22%

- ครม. อนุมัติโครงการ 1 พ.ย. 2559 

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์

- ครม. อนุมัติโครงการ 12 ต.ค. 2559 

- อยู่ระหว่างส�ารวจ ออกแบบ และ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้า

หน่วย : ล้านบาท
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โครงการ
วงเงินลงทุน

เงินกู้ ใน
ประเทศ

เงินรายได้ 
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท

15. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ากิน 

      ทางการเกษตร ระยะที่ 2

16. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย

      ขนาดเล็กมาก (Micro Grid)  ที่  อ.แม่สะเรียง              

      จ.แม่ฮ่องสอน

17. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 

      ระยะที่ 1

รวมโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ

 โครงกำรที่คำดว่ำจะลงทุนใน 3 ปีข้ำงหน้ำ

1. แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

จาก 33 เควี เป็น 22 เควี ระยะที่ 1

2. โครงการก่อสร้างสร้ายเคเบิลใต้น้�า 115 เควี 

เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการ

    จ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

3. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 

ระยะที่ 3

4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกันหันลม

ในพื้นที่ภาคใต้

5. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหา

ไฟฟ้าขัดข้อง 

6. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

หมุนเวียนบนพื้นที่ เกาะกูด เกาะหมาก 

จ.ตราด

7. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้�าชุมชน

8. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ

จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2        

(จ.เชียงราย, จ.นราธิวาส, จ.นครพนม และ

จ.กาญจนบุรี)

9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่าง ๆ 

รวมโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า

รวมทั้งสิ้น

1,520

185

8,750

116,194

799

1,597

1,560

900

529

241

120

3,000

4,973

13,719

129,913

510

80

2,920

39,588

266

533

530

300

176

81

45

1,000

1,657

4,588

44,176

2,030

265

11,670

155,782

1,065

2,130

2,090

1,200

705

322

165

4,000

6,630

18,307

174,089

ผลความคืบหน้าโครงการ 0.14%

อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท�าเอกสารร่าง

ขอบเขตงาน (TOR)

อยู่ระหว่างน�าเสนอขออนุมัติ ครม.

ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ 

จัดท�ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามความเห็นของ สผ.

อยู่ระหว่างจัดท�าร่างขอบเขตงาน TOR

อยู่ระหว่างเตรียมที่ปรึกษาจัดท�ารายงาน

การศึกษาความเหมาะสมโครงการ

อยู่ระหว่างเตรียมน�าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. 

พิจารณา

อยู่ระหว่างน�าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. 

พิจารณา

อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ

อยู่ระหว่างน�าเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะ

รัฐมนตรี

อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ

สถานะด�าเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2559
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เงินลงทุน

 แหล่งเงินลงทุนประกอบด้วยสถาบันเงินกู้จากในประเทศหรือการระดมทุนและเงินลงทุนของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีสัดส่วนเงินลงทุน ดังนี้

แหล่งเงินทุน วงเงิน (ล้านบาท) อัตราส่วน (%)

1. เงินกู้ในประเทศ/ระดมทุน

2. เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รวม

129,913

44,176

174,089

75

25

100

รายละเอียด 2554
อัตราเพิ่มเฉลี่ย

(ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11)

2559 2564

- ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)

- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (GWh)

- จ�านวนผู้ใช้ไฟ (ล้านราย)

16,041

102,947

16.02

20,854

129,672

18.89

22,891

154,501

20.18

4.40%

4.32%

3.29%

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

 เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนต่อเนื่อง และแผนใน

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คาดว่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

1. ด้ำนขยำยบริกำรไฟฟ้ำ

 สามารถขยายบริการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าตามศักยภาพของแต่ละ

พ้ืนที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเพ่ิมจาก 16,041 MW ในปี 2554 เป็น 20,854 MW ในปี 2559 คิดเป็น

อัตราเพ่ิมเฉลี่ยปีละ 4.40% และจ�านวนผู้ใช้ไฟเพ่ิมจาก 16.02 ล้านรายในปี 2554 เป็น 18.89 ล้านราย

ในปี 2559 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยปีละ 3.20% ซึ่งสามารถสรุปผลที่คาดว่าจะได้รับในด้านการขยายบริการ

ไฟฟ้า ดังนี้

หมายเหตุ : ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมีการปรับการวิธีการค�านวณให้สอดคล้องกับ PDP2015 
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2. ด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพควำมมั่นคงในกำรจ่ำยไฟ

 สามารถปรบัปรงุคณุภาพและความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าให้สม�า่เสมอ  ลดปัญหาแรงดนัไฟฟ้าตก 

รวมทั้งลดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยและเป็นเวลานาน โดยในปี 2559 มีค่าดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (System 

Average Interruption Frequency Index : SAIFI) 5.17 ครั้ง/ราย/ปี ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ (System 

Average Interruption Duration Index : SAIDI) 153.13 นาที/ราย/ปี หน่วยสูญเสีย (Loss) 5.40% และ 

คาดการณ์ว่าในปี 2560 มีค่าดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (System Average Interruption Frequency Index : 

SAIFI) 4.61 ครั้ง/ราย/ปี และค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ (System Average Interruption Duration Index 

: SAIDI) 118.85 นาที/ราย/ปี

3. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาการจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมที่ย่ังยืน 

โดยด�าเนินการ ดังนี้

 1.1 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.2 เพิ่มสมรรถนะของระบบไฟฟ้าและคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

 1.3 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาด ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 1.4 ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศในการน�าเข้าพลังงาน

 1.5 ระบบไฟฟ้าที่มั่นคงโดยลดจ�านวนครั้งที่ไฟดับและระยะเวลาที่ไฟดับสั้นลง

 1.6 ผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถเลือกที่จะจัดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน ส�านักงานหรืออาคารต่างๆ  

  ได้อย่างคุ้มค่าตามรูปแบบที่ต้องการสามารถประหยัดเงินที่ต้องช�าระค่าไฟ

 1.7 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายไฟฟ้าและสามารถเลือกใช้บริการและติดตามงานบริการของ 

  ตนเองได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

 1.8 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการกระจาย 

  การบริการโครงสร้างพื้นฐานไปยังประชาชนในส่วนภูมิภาคและชนบทอย่างทั่วถึง

 1.9 สนับสนุนการพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการจัดการด้านระบบไฟฟ้า 

  ท�าให้เกิดทัศนียภาพที่ดีขึ้น

 1.10 สนับสนุนการสร้างงานในชนบท จากการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม 

  ชนบท และอุตสาหกรรมชุมชน ช่วยให้ประชาชนมีงานท�าในท้องถิ่นมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น  

  และลดการอพยพเข้ามาในเมือง
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ผลการด�าเนินงานขององค์กร

รายงานผลการด�าเนินงาน
 ในรอบปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�าเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า 

ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการด�าเนินงาน

ดังต่อไปนี้

ด้ำนกำรเงิน

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 378,149 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ�านวน 

11,172 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.04  มีรายได้จากการด�าเนินงานและรายได้อ่ืนรวมท้ังสิ้น 456,737 ล้าน

บาท  ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 9,070 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.95 มีค่าใช้จ่ายรวม 430,849 ล้าน

บาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 13,885 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.12 และมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 25,888 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 4,816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.85

 ส�าหรับปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด�าเนินการกู้เงินในประเทศ เพื่อน�าไปลงทุนในแผนงาน

โครงการต่างๆ เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้า และลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้สวยงามตาม

นโยบายของรัฐบาล โดยก�าหนดแนวทางในการจัดหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท

ด้วยการออกพันธบัตรเป็นหลัก ส่งผลให้หนี้เงินกู้ต่างประเทศและหน้ีเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 591 ล้านบาท และ 77,484 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือร้อย

ละ 0.76 และ 99.24  ของหนี้เงินกู้ทั้งหมด

ด้ำนลูกค้ำ

 เพ่ือให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว และมีคุณภาพ ทันสมัย การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากการด�าเนินงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าต่างๆ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

 1) ผู้ใช้ไฟฟ้า จ�านวน 18,893,916 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 และหน่วยจ�าหน่าย จ�านวน 129,673  

  ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 เมื่อเทียบจากปี 2558

 2) สามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 80,062 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ  

  99.99 ของจ�านวนหมู่บ้านทั่วประเทศ และในระดับครัวเรือนรวม 21.07 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.70 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ

 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) 

ไปยังห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสิ้น 82 แห่งทั่วประเทศ และได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ (PEA Mobile Shop) 

เพื่อให้บริการลูกค้าในแหล่งชุมชนที่ส�าคัญ อีกทั้งได้มีการพัฒนา 1129 PEA Call Center เพื่อให้บริการ

ด้านข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ และเปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Application ที่

ชื่อว่า “PEA Mobile” ใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android  

ด้ำนกระบวนกำรภำยใน

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน เพ่ิมความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยค่าดัชนีจ�านวนครั้งท่ีไฟฟ้า

ขัดข้อง (SAIFI) และค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ในปี 2559 มีค่าดีกว่าปี 2558 โดยที่ SAIFI 

มีค่าเท่ากับ 5.17 ครั้ง/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2558 0.37 ครั้ง/ราย/ปี และ SAIDI มีค่าเท่ากับ 153.13 

นาที/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2558 23.06 นาที/ราย/ปี
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 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานต่างๆ เช่น ค้นหาสถานที่ขอใช้ไฟด้วยระบบแผนที่ PEA Map และปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการแก้

ไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนที่ GIS และข้อมูลพยากรณ์อากาศ ร่วมกับระบบ

ควบคุมจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (SCADA) ซึ่งท�าให้สามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พัฒนาและสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยได้ก�าหนด

แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือการพัฒนากระบวนการ และสร้าง

นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ด�าเนินการรวบรวมองค์ความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ แล้วถ่ายทอด

ผ่านกระบวนการต่างๆ รวมท้ังผ่านระบบสารสนเทศจัดการความรู้ขององค์กร และยังได้ด�าเนินโครงการ

จัดตั้งคลังสมองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Think Tank) เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

ในประเด็นที่ส�าคัญที่องค์กรให้ความสนใจ

 นอกจากนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรในรูปแบบต่างๆ 

เช่นการจัดงานมหกรรมคุณภาพ การประกวดนวัตกรรม การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน การประกวดการ

ไฟฟ้าดีเด่น และยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานภายนอกและประชาชน

ทั่วไป ผ่านการตั้งศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเย่ียมเยียนผู้ใช้ไฟ ความร่วมมือระหว่างการ

ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง ท�าให้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีฐานความรู้ที่พร้อมน�าไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป  

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมุ่งมั่นต่อการด�าเนินงานตามภารกิจหลักควบคู่ไปกับความรับผิด

ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายผลการด�าเนิน

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ให้ครอบคลุมทั่ว

ทั้งองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานตามมาตรฐานความรับ

ผิดชอบต่อสังคม ในทุกกระบวนงาน (In Process) โดยก�าหนดให้ทุกสายงานมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

แม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 ตามแนวทางมาตรฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินโครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากการก�าจัดขยะ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โครงการสนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 84 ชุมชน 

โครงการส�านักงานสีเขียว (Green Office) ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

 ท้ังน้ี ในการด�าเนินงานปี 2560 จะได้บริหารงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้อง

และตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานก�ากับดูแล ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเป็น

องค์กรช้ันน�าที่ทันสมัยระดับภูมิภาค ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน ต่อไป

 (นายถวิล เปลี่ยนศรี)

 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



60 SMART PEA 
รายงานประจำาปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A)

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric 

Organization) โดยเน้นให้ความส�าคัญในการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความ

ต้องการและสร้างความพึงพอใจ รวมถึงการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์

นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการและพัฒนา 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1. ระบบไฟฟ้ำ

 ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้

จัดท�าแผนงานให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และเน่ืองจากวิกฤติด้านพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องใช้พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐาน 

ท่ีส�าคญั ดงัน้ัน นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะให้บริการด้านพลงังานไฟฟ้าท่ีมคุีณภาพและมปีระสทิธิภาพ 

แล้ว ยังมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความมั่นคง (Strong), สมาร์ต

(Smart) และปลอดภัย (Safe) เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน (Drivers) ที่ส�าคัญในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ (Smart Grid) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนการใช้พลังงานที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ ปรับความต้องการไฟฟ้าให้เกิดการประหยัด สามารถเข้าถึงงานบริการและได้รับความ

พึงพอใจจากผู้ใช้ไฟ อย่างไรก็ตามในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันในอนาคต เช่น

1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า

และเพิ่มสถานีจ�าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคง เชื่อถือได ้

สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

1.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได ้

ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านปฏิบัติการบ�ารุงรักษาและความปลอดภัย

1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ากินทางการเกษตรระยะที่ 2 (คขก.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย

การบริการกระแสไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท�ากินทางการเกษตรไร่นา-ผสมผสานและสวนเกษตรเป็นการ

สนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรและพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับฐานราก

1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไม่มี

ไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล

1.5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนห่างไกล วัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนในพื้นที่

ห่างไกลให้ได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล

1.6 โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�าหน่ายระยะที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถ

รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ เพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคงและความ

เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบ

จ�าหน่าย เพิ่มขีดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้สูงขึ้น
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1.7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและบริหาร 

จดัการโครงข่ายสือ่สาร (Main communication System) 

ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   รวมทั้งบูรณาการกับระบบ 

ต่าง ๆ เช่น ระบบบริหารจัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

(Outage Management System), ระบบภูมิศาสตร ์

สารสนเทศ (Geographic Information System), 

การอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter 

Reading) และรองรับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้า 

ขนาดเล็ก (Distributed Generation)

1.8 โครงการการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart 

Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบ การใช้งาน 

และประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบ ของระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ  ส�าหรับขยายผล 

ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

2. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร (ICT)

2.1 2.1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน

ฐาน ICT อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคในปัจจุบันและอนาคต โดยได้ปรับโครงข่ายสื่อสาร

จากระบบ SDH ไปเป็นโครงข่าย IP  เริ่มจากตั้งแต่ติดตั้ง IP 

Core Network ระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปี 2558 พร้อมจัดท�า 

แผนงานขยายเพิ่มเติมระยะที่ 2 ส�าหรับในปี 2559 การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงโครงข่าย Access Network ในพ้ืนท่ี

ภาคกลาง เป็นโครงข่าย IP ส่วน 3 ภาคท่ีเหลือจะด�าเนินการ

จัดหาในปี 2560  นอกจากนี้ปี 2559 ยังได้จ้างเหมาก่อสร้าง

อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในระดับ Tier 3 ซึ่งจะ 

แล้วเสร็จในปี 2561 และได้มีการปรับปรุงห้อง Data Center 

ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 อีกด้วย

2.2 ด้ำนพัฒนำสมรรถนะขององค์กร 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งมิเตอร์อ่านหน่วย ด้วย 

ระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR) ผ่าน 

ระบบรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย (General Packet Radio 

Service : GPRS) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีมีการใช้ไฟฟ้า

ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ หรือติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย 100 เควีเอ 

รวมถึงลูกค้าที่อยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า มีความมั่นใจในการอ่านหน่วยอย่างถูกต้องและ 

รวดเร็ว รวมถึงสามารถน�าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเอง 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและ 

ภาพลักษณ์ด้านการบริการท่ีดีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ 

ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า และ

ลดหน่วยสูญเสียได้อีกด้วย โดยการติดตั้งแบ่งออกเป็น 

2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จ�านวน 35,940 เครื่อง และระยะที่ 2 

จ�านวน 59,310 เครื่อง โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตั้งมิเตอร์ระบบ AMR ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังส้ิน 

95,250 เครื่อง

 2.3 ด้ำนสนับสนุนกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำร 

ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีธุรกิจหลักการจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า ท�าให้มีผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้รับบริการเป็นจ�านวนมาก 

เนื่องจากมีพ้ืนที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั่วท้ังประเทศ จึงมีแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรและลูกค้า โดยการน�าศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 

PEA Call Center) เข้ามา เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการ 

พัฒนาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการ 

ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสอบถาม 

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า/ยอดคงค้างช�าระค่าไฟฟ้า/ร้องเรียน/ 

แนะน�าและชื่นชม รวมทั้งการให้บริการแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร ์

ไฟฟ้า/แจ้งค่าไฟฟ้า/แจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ/แจ้งข่าวสารต่าง ๆ 

ทางระบบ SMS เป็นต้น
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 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) 

มุ่งเน้นการให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer 

Centric) เพ่ือให้บริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าและ 

สร้างความพึงพอใจสงูสดุ มจีดุมุง่หมายส�าคญัในการให้บรกิาร คอื 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังการสอบถามข้อมูลและการให้ 

บริการต่าง ๆ ที่รวดเร็ว และถูกต้อง เสริมสร้างภาพลักษณ์และ 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ใช้ไฟฟ้า 

และประชาชน  ปัจจุบัน ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129  PEA 

Call Center) ด�าเนินการอยู่ในระยะที่ 3 มีการน�าเทคโนโลยีมา 

พัฒนาระบบงานบริการให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น 

เพ่ิมจ�านวนคู่สายเป็น 90 คู่สาย มีช่องทางการให้บริการ ทั้ง 

รูปแบบ Voice Channel และ Non-Voice Channel ได้แก่ 

โทรศัพท์, โทรสาร, IVR Self Service, Web Chat, E-mail รวมถึง 

การให้บริการผ่าน Social Media (Facebook และ Twitter) 

ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานที่มีเพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีได้มีการ 

เตรียมการรองรับการให้บริการในภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และ  

ภาษามลายู เพ่ิมเตมิจากเดมิท่ีมกีารให้บรกิารเป็นภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 

ASEAN Economic Community โดยมีการน�าร่องเปิดให้ 

บริการในภาษาพม่าและภาษามลายู

 ส่วนงานบริการรับค�าร้องขอใช้ไฟ ได้ปรับปรุงโดย 

บูรณาการข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System : GIS) ระบบซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป 

ส�าหรับธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระบบ System 

Applications and Product : SAP) และระบบบริหารจัดการ 

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS) 

รวมถึงเชือ่มต่อข้อมลูบัตรประชาชนกับฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร์  

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท�าให้ข้อมูลมีความ 

ถูกต้อง และลดเอกสารที่ประชาชนต้องใช้ในการติดต่อ 

สามารถให้บรกิารแบบจดุเดียวเบด็เสรจ็ (One Touch Service) 

3. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

3.1 กำรบริหำรอัตรำก�ำลัง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

(Customer Centric) จึงได้ปรับปรุงอัตราก�าลังในงานแก้

กระแสไฟฟ้าขัดข้องของส�านักงานการไฟฟ้าให้เพียงพอและ 

ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานจากเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือ 

ลดค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ (System Average Interruption 

Duration Index : SAIDI) เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า

และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.2 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สามารถด�าเนินการรองรับภารกิจ 

ในปัจจุบันและอนาคต จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงภาระงาน 

ของทุกหน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีการโอนย้ายหน่วยงาน 

ภาระงาน ยกฐานะหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว

ย่ิงข้ึน และได้ประกาศใช้โครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558

3.3 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริหารผลการปฏิบัติงาน 

โดยจดัวางระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานดว้ย 

การก�าหนดวิธีปฏิบัติและตัวชี้วัดท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เกิด

ความยุติธรรมและสร้างความผูกพันให้เกิดกับพนักงาน และ 

ได้ใช้ผลของการประเมินการปฏิบัติงานในการจ่ายค่าตอบแทน 

การพิจารณาแต่งตั้ง การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 

และการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา โดยเริ่มน�าร่องประเมินผล 

การปฏิบติังานบนระบบสารสนเทศในบางหน่วยงานเพ่ือปรบัปรงุ 

แก้ไขปัญหาก่อนขยายผลไปทุกหน่วยงานในปีต่อ ๆ ไป

3.4 กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน

 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สามารถสร้างผลงานท่ีมคีณุภาพให้กับองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดย 

ไม่สร้างเงื่อนไขหรือเรียกร้องต่อองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จึงได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันกับบุคลากร 

ในองค์กรเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าผลทีไ่ด้จากการส�ารวจมาปรบัปรงุ 

และวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างให้บคุลากรในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

มีความพึงพอใจและความผูกพันยิ่งขึ้น อันจะส่งผลกระทบที่ด ี

ต่อการด�าเนินงาน และต่อลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.5 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีม ี

คุณค่าและส�าคัญย่ิงต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมนีโยบายในการพัฒนาบคุลากรทกุระดบั 

และทุกต�าแหน่งงาน ทั้งทางด้านเทคนิค ซึ่งเป็นความรู้หลัก 

และความสามารถเฉพาะขององค์กร ความรู ้ความสามารถ 

ตามลักษณะงานต่าง ๆ การบริหารการจัดการ การพัฒนา 

คณุภาพชวีติ จริยธรรมและคุณธรรม
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 ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายเกี่ยวกับ

บุคลากรที่ต่อเน่ืองจากปี 2558 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร

Capability Building สร้างให้เป็นองค์กรที่ขีดสมรรถนะสูง

ท่ีขับเคลือ่นโดยบคุลากรทีม่คีณุภาพท�างานอย่างมคีวามสขุ และ

มุง่มัน่ในการท�างาน  และ Enhancing Human Capital ส่งเสริม

การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน โดย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการเรียนรู ้อย่างต่อเน่ือง

และส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน

การพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP) ของผู้บริหารระดับ

กลาง ตลอดจนจะขยายผลจนถึงผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ในอนาคต โดยน�ารูปแบบการพัฒนาแบบ 70:20:10 มาใช้

ในการจัดท�าแผน IDP ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้นอกเหนือจาก

เรียนในห้องเรียน (Classroom Training) อาทิ การสอนขณะ

ปฏิบัติงาน (On-the-Job Training) การสอนงาน (Coaching)

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) ที่มุ่งส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรม ด้วยการท�างานแบบทีมข้ามสายงาน

(Cross-Functional Team) เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ยัง

มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรม อาทิ

คุณภาพไฟฟ้า ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกัน

ระบบไฟฟ้า การลดหน่วยสูญเสีย Hotline เป็นต้น ซึ่งจะเป็น

ก�าลังส�าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถและทักษะ รองรบัการด�าเนนิงานในอนาคต รวมทัง้

ยังส่งเสริม และสร้างเวทีการถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์

ให้พนักงานได้ศึกษา พัฒนางาน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น

จัดงานประชุมวิชาการ PEACON 2016 จัดการแข่งขันทักษะ

การปฏิบัติงาน จัดการแข่งขันการไฟฟ้าดีเด่น จัดงาน PEA

Standard Performance Day การพัฒนาคลังสมอง PEA Think

Tank KM Day นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังส่งบุคลากร

เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม

ศักยภาพของบุคลากร โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก และน�าเสนอบทความวิชาการใน

เวทีนานาชาติ  เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมและมีศักยภาพ

ที่เพียงพอ และรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ

ธุรกิจในอนาคต

3.6 สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ในการสร้างกลไก เพ่ือน�าศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยการน�าความรู้และประสบการณ์

ของพนักงานหรือสิ่งท่ีเรียกว่าทุนทางปัญญาขององค์กรมาใช้

ในการพัฒนากระบวนงาน เพ่ิม Productivity ขององค์กร

ให้สูงขึ้น รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

 ในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดแนวทาง

ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือการ

พัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ

ที่ส�าคัญคือ การจัดการความรู้ โดยเริ่มต้นจากการก�าหนด

องค์ความรู้ที่ส�าคัญขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยส�าคัญ

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เสียงของลูกค้า ความท้าทาย และความได้

เปรยีบเชงิยุทธศาสตร์ นโยบายผู้บรหิารระดบัสงู แผนงานส�าคญั

และความสามารถพิเศษขององค์กร เป็นต้น และด�าเนินการ

รวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่ทั้งใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทั่วไป และได้ท�าการ

เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ผ่านกระบวนการสอนงาน

ฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งผ่านระบบสารสนเทศ จัดการความรู้

ขององค์กร ทัง้น้ี การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้มกีารประเมนิระดบั

การพัฒนากระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge Management

Assessment) เพ่ือวัดระดับและใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน

กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาคยังได้ด�าเนินโครงการจดัตัง้คลงัสมองของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (PEA Think Tank) เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และวิพากษ์องค์ความรู้ ในประเด็นท่ีส�าคัญที่องค์กร

ให้ความสนใจ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญภายใน

องค์กร และผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน  ท�าให้เกิดแนวทาง

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานที่สามารถขยายผลไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างย่ังยืน ซึ่งผลจากการด�าเนินงานในรอบปี

2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถรวบรวมองค์ความรู้

จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้จ�านวน 2,935 เรื่อง

และมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการ

ความรู ้6,534 คน นอกจากนัน้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมกีารส่งเสริม

การเรยีนรูข้องพนักงานในองค์กรในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น การจดังาน

PEA KM Day การจัดงานมหกรรมคุณภาพ การประกวด
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นวัตกรรม การแข่งขนัทกัษะการปฏบิตังิาน การประกวดการ 

ไฟฟ้าดเีด่น และยังได้ส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะหว่างการไฟฟ้าส่วน 

ภมูภิาคกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป ผ่านการตั้ง 

ศูนย์การเรยีนรูก้ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การเย่ียมเยียนผูใ้ช้ไฟ 

การสมัมนาผู้ใช้ไฟฟ้า PEA Call Center  การให้ความรู้แก่ชุมชน 

การประชมุวิชาการ การสมัมนากับหน่วยงานต่าง  ๆ   ความร่วมมอื 

ระหว่างการไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดท�าคู่มือเพื่อ 

ถ่ายทอดความรู้ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ 

เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมฐีานความรู ้

ที่พร้อมน�าไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

4. กำรบริหำรจัดกำรพัสดุ

4.1 กำรบริหำรพัสดุ

 เป็นการจัดหาและบริหารพัสดุเพื่อจัดส่งให้ส�านักงาน 

การไฟฟ้าต่าง ๆ สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

ทนัตามระยะเวลาท่ีก�าหนด การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ด�าเนนิงาน 

บริหารพัสดุ-อุปกรณ์ท่ีไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า 

ได้รวบรวมข้อมูลพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า เพื่อลด 

จ�านวนพัสดุคงค้าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ

ต้นทุนการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 4.2 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน 

(Supply chain)

 เป็นการพัฒนาระบบการจัดส่งพัสดุ รวมถึงคลังสินค้า 

เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามห่วงโซ่อุปทาน โดยได้ด�าเนินงาน 

พัฒนาระบบสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management) ได้แก่ การปรับปรุงกองคลังพัสดุ (จัดหา Pallet 

Racking System และรถยกโฟล์คลีฟไฟฟ้า), การพัฒนา 

คลังพัสดุแบบคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse) 

โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) 

และ Barcode มาใช้ร่วมกับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 

Management), พัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนขนส่ง (Load) สินค้า

และจัดเส้นทางขนส่งพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

พัสดุให้ดียิ่งขึ้น

 ปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมกีารด�าเนินงานด้าน

อตัราการหมนุเวียนพัสด ุเท่ากับ 2.06 เท่า ค่าเป้าหมายก�าหนด

ไว้ 2.05 เท่า ซึง่ดีกว่าค่าเป้าหมาย

5. กำรบริกำร

5.1 บริกำรด้ำนไฟฟ้ำ

 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมหีน้าท่ีหลกัในการจดัส่ง จ�าหน่าย 

และให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลูกค้า โดยแบ่งเขตการให้บริการ 

ออกเป็น  4  ภาค  ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต้ แต่ละภาคประกอบด้วย 3 การไฟฟ้าเขต 

รวมเป็น 12 เขต มีศูนย์การให้บริการลูกค้าและส�านักงาน 

การไฟฟ้าในสังกัดรวมทั้งหมด 934 แห่ง ครอบคลุม 74 จังหวัด 

ทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการ โดย 

จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) ไปยังห้างสรรพสินค้า 

รวมทั้งสิ้น 82 แห่งทั่วประเทศ และได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ 

(PEA Mobile Shop) เพื่อให้บริการลูกค้าในแหล่งชุมชนที่ส�าคัญ 

อีกทั้งได้มีการพัฒนา 1129 PEA Call Center  เพื่อให้บริการ

ด้านข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร และ

ข้อความสั้น (SMS) เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกปัญหาและค�าร้อง 

ของลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วย 

ความรวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ ได้มาตรฐานคณุภาพบรกิาร  

มกีารปรบัปรงุคณุภาพบรกิารอย่างต่อเนือ่ง อาท ิระบบ One Touch 

Service ได้พัฒนากระบวนการท�างานโดยน�าเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาสถานที่ขอใช้ไฟ 

ด้วยระบบแผนที่ PEA Map และปรับปรุงการด�าเนินงานด้าน 

การแก้ไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนที ่

GIS และข้อมูลพยากรณ์อากาศ ร่วมกับระบบควบคุมจ่ายไฟ 

แบบอัตโนมัติ (SCADA) ซึ่งท�าให้สามารถติดตามความคืบหน้า 

การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วย่ิงข้ึน อีกทั้งมีการปรับปรุง 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและพัฒนาระบบ Barcode ให้สามารถรองรับ

การช�าระเงินผ่านตู้ ATM เพ่ือเพ่ิมช่องทางการช�าระเงินของ

ประชาชน และการกรอกข้อมูลลงในระบบค�าร้องได้เชื่อมโยง

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากระบบสารสนเทศของกรมการ 

ปกครอง ด้วยเครื่องอ่าน Smart Card Reader ท�าให้ลด 

ขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

เพิ่มระดับความพึงพอใจ
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 การให้บรกิารลกูค้าผ่านทางโทรศพัท์มอืถือ (PEA Mobile 

Application) โดยในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการ 

เปิดการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่าน Application 

ที่ชื่อว่า “PEA Mobile” โดยลูกค้าสามารถโหลดใช้งานได้ท้ัง 

ระบบ  IOS  และ  Android   ซึ่งระบบสามารถให้บริการ ตรวจสอบ 

ค่ากระแสไฟฟ้าค้นหาจุดให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั้งส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ PEA Shop แจ้งปัญหา 

ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และเสนอแนะร้องเรียนผ่านทาง PEA 

Mobile Application รวมทั้งเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคเริ่มให้ประชาชนได้ download ใช้งานตั้งแต่วันท่ี 

1 พ.ค. 2559 ในปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนในระบบจ�านวน 

49,056 ราย

 ส�าหรับการให้บริการผ่านระบบ Online นั้น การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคมีเว็บไซต์ www.pea.co.th เป็นอีกช่องทางหนึ่ง 

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้าและ 

ยังมีส่วนของ PEA  e-Service ประกอบด้วย PEA e-Pay และ 

PEA e-Invoice ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ในการช�าระค่าบริการ และตรวจสอบค่าบริการ นอกจากน้ี

ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและประกาศของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคผ่าน Social Media ซึ่งได้แก่ 

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

Electricity.Authority

 Twitter : https://twitter.com/pea_thailand

5.2 บริกำรด้ำนก่อสร้ำงและบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ

 เป็นการให้บรกิารเก่ียวกับการก่อสร้างและบ�ารงุรกัษา

สถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

กับลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งท�าให้งานบริการใน

ลักษณะครบวงจรมากย่ิงขึ้น และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมี 

ความจ�าเป็นต่อกระบวนการจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน 

ภูมภิาค และเป็นกระบวนการท่ีมส่ีวนในการสร้างความพึงพอใจ 

ให้กับลูกค้าลูกค้าโดยตรง แบ่งประเภทการให้บริการเป็น 5 ด้าน 

ดังนี้ บริการด้านก่อสร้าง บริการด้านบ�ารุงรักษา บริการติดตั้ง 

อปุกรณ์ไฟฟ้า บรกิารทดสอบอปุกรณ์ต่าง ๆ  บรกิารรบัเป็นท่ีปรึกษา

5.3 บริกำรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ

 เป็นการน�าความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และ

อุปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ช�านาญ และ 

มีประสบการณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้บริการท้ังใน 

ด้านวิศวกรรมและการบริหารโครงการ แก่ลูกค้าภายนอกทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีการรับประกัน

คุณภาพงาน ความรวดเร็ว และให้บริการในราคาที่ยุติธรรม  

เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า ประเภทของงานที่ให้บริการ ได้แก่ งานท่ีปรึกษาและ

ออกแบบระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 

งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานบ�ารุงรักษาระบบ

ไฟฟ้า และงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

5.4 บริกำรสำรสนเทศและสื่อสำร

 เป็นการให้เช่าเส้นใยแก้วน�าแสง ทั้งในรูป Dark Fiber 

และ Bandwidth โดยมีกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ

 • กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จะใช้ขยาย

โครงข่ายสื่อสาร 3G และ 4G ตามนโยบายของรัฐบาล,  

 • กลุ ่มโรงไฟฟ้า/ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 

Power Producer) จะใช้เพ่ือการควบคุมสั่งการและติดตาม 

(Monitor) เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า และ

 • กลุ่มความมั่นคง เช่น ส�านักงานปลัดกระทรวง 

กลาโหม มีการใช้โครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในภาพรวมจะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource 

Sharing) ท�าให้ประเทศลดการลงทุนซ�้าซ้อน

5.5 บริกำรด้ำนพลังงำนทดแทน

 ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบริษัทในเครือ คือ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด หรือ พีอีเอ 

เอ็นคอม (PEA ENCOM) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินธุรกิจการลงทุน 

ด้านพลังงานทดแทนท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วม

ลงทุนกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน 

รวมถึงเป็นทีป่รกึษาเรือ่งการประหยัดพลงังานให้กับองค์กรทีส่นใจ
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายขอบเขตการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ผ่านการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ ท�าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้าน 

รวม 80,062 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหมู่บ้านท่ัวประเทศ และในระดับครัวเรือน 

รวม 21.07 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ ซึ่งมีหน่วยจ�าหน่าย 

จ�านวน 129,673 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.24 สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว ้

และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิม 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง

ท่ัวประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้

บริการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามาในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาส�าหรับที่อยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) และโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพ้ืนดิน (Solar Farm) ตามนโยบายรัฐบาล ดังน้ัน การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบให ้

โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและให้บริการแก่ผู้เชื่อมต่อกับ 

โครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

เข้ามาช่วยบริหารการจัดการและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทั้ง 

ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ด้วย โดยในปี 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้มีการจัดท�าแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อ
รองรับการบริการด้านพลังงานทดแทน รวมทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ 
เอ็นคอม อินเตอร์เนชันแนล จ�ากัด หรือ พีอีเอ เอ็นคอม (PEA ENCOM) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือด�าเนินธุรกิจ 
การลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมลงทุนกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อศึกษา
และพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับองค์กรที่สนใจ
 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมคุณภาพความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพการให้บริการลูกค้า ได้แก่ 
ค่าดัชนีจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (System Average Interruption Frequency Index : SAIFI) ในปี 2559 มี
ค่าเท่ากับ 5.17 ครั้ง/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.37 ครั้ง/ราย/ปี และค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ 
(System Average Interruption Duration Index : SAIDI)ในปี 2559 เท่ากับ 153.13 นาที/ราย/ปี ซึ่งมีค่า
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 23.06 นาที/ราย/ปี ซึ่งค่า SAIFI และ SAIDI ดีกว่าปีที่ผ่านมา
 จากการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ปี 2559 ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจเทียบกับค่าคาดหวังใน 
ภาพรวมของบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเท่ากับร้อยละ 92.57 ซึ่งก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.98  โดยในด้านความพร้อมใช้งานข้อมูลสารสนเทศมีความ
พึงพอใจเท่ากับร้อยละ 95.54 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 3.79 ด้านคุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศ 
ประกอบด้วย ความแม่นย�า ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ มีความพึงพอใจเท่ากับ
ร้อยละ 95.71 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.29 เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบสอบถาม ก�าหนดคุณลักษณะ
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้น
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 ผลส�ารวจความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ตั้งแต่ปี 2554 -2555 พบว่า มี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ระดับความผูกพัน 4.19 และ 4.39 ตามล�าดับ แต่ลดลงในปี 2556 - 2558 อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับ 4.14 และ 3.91 ตามล�าดับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านงาน 
ปัจจัยความพึงพอใจ มิติด้านความผูกพัน และรูปแบบการส�ารวจ ที่แตกต่างกันในแต่ละปี แต่อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2559 ระดับความผูกพันของบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมผลการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรอยู่ในระดับสูงคือ 4.31 และ 4.39 ตามล�าดับ อาจเนื่องมาจากพนักงานได้รับการเสริมสร้าง 
ความพึงพอใจและความผูกพันอย่างต่อเนื่อง จากประเด็นดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยจัดท�า
เป็นแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรประจ�าปี 2559 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ�าปี 2559 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการผลักดันให้บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดทัศนคติที่ดี 
ในการท�างาน ตลอดจนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในปี 2559 ให้สูงขึ้นต่อไป
 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโนบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกต�าแหน่งงาน และ 
มุง่เน้นการสร้างความพร้อมของบคุลากรเพ่ือรองรบัการด�าเนนิงานในอนาคต ท�าให้จ�านวนชัว่โมงท่ีใช้พัฒนา 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2559 
เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งมั่นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่ง
จะเป็นส่วนสนับสนุนที่ส�าคัญ ท�าให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาจากจ�านวนการรวบรวมองค์ความรู ้
ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า เพิ่มขึ้น (ตามตารางแนบ) แสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้ความส�าคัญของการผลักดันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization : HPO) อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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 ด้วยความตระหนักในการให้บริการจ�าหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาการให้บริการ

ลูกค้าให้มีความรวดเร็ว มีคุณภาพและทันสมัย มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่

ที่เหมาะสมมาใช้งาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและ

บริการ ซึ่งจากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มทั่วประเทศที่มีต่องานด้านบริการของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ในปี 2559 พบว่า ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.78 และปี 2558 ระดับความ 

พึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84.40 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 ร้อยละ 2.38

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือรองรบัการแข่งขนัระหว่างประเทศ การเปลีย่นแปลงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทีเ่กิดข้ึน  

การเปลีย่นแปลงภาวะอากาศของโลก การเข้ามามส่ีวนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาความมัน่คงด้านพลังงาน 

และการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดยั้งในการบริหารจัดการ การพัฒนา 

ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกด้าน สู่การเป็นองค์กรที่มีสถานะมั่นคง ทันสมัย สามารถเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เกณฑ์วัด ปี 2558 ปี 2559
เปรียบเทียบ %
เพิ่ม / (ลดลง)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ล้านบาท)

จ�านวนชั่วโมงที่ใช้พัฒนา/คน/ปี (ชั่วโมง)

จ�านวนการรวบรวมองค์ความรู้ (เรื่อง) 

243.31

29.48

3,003

319.51

36.16

4,975

31.32

22.66

65.67
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 ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้ 

รวม 456,737 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 441,458 

ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 430,849 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น ค่าซื้อไฟฟ้า 371,670 

ล้านบาท และมีก�าไรส�าหรับปี จ�านวน 25,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 

4,816 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึ้นของก�าไรจากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 6,455 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นผลจากปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 3.2 จากร้อยละ 

2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและ

การเติบโตด้านการท่องเท่ียว ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี หน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 จากร้อยละ 3.9 ในปี 2558 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานปี 2559 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่ากว่าปี 2558

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 378,149 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

จากปี 2558 จ�านวน 11,172 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 ประกอบด้วย สินทรัพย์

หมุนเวียน จ�านวน 100,642 ล้านบาท และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน จ�านวน 277,507 

ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จ�านวน 9,830 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 4.2  และมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 227,400 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 

จ�านวน 141 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 56,938 

ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน จ�านวน 170,462 ล้านบาท ส่วนของทุน จ�านวน 

150,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 11,313 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด�าเนินการกู้เงินในประเทศ เพ่ือน�าไปลงทุน 

ในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น, เพ่ิม

ประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า 

ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยก�าหนดแนวทางในการจัดหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท 

ด้วยการออกพันธบัตรเป็นหลัก  ส่งผลให้หนี้เงินกู้ต่างประเทศและหนี้เงินกู้ในประเทศ

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 591 ล้านบาท และ 

77,848 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือร้อยละ 0.8 และ 99.2 ของหนี้เงินกู้ทั้งหมด

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด�าเนินงานตามภารกิจ

หลักควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�า

มาตรฐานสากลผนวกกับนโยบายภาครัฐ นโยบายคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงยุทธศาสตร์องค์กร

มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือยก

ระดับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการด�าเนินงานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาโดยตลอด ด้วยนโยบายการขยายเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังประชาชน

ในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล  ให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ภายใต้แผนแม่บทการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทส�าหรับ

ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย

ผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

ให้ครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กร เพ่ือผลักดันให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานตาม

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนงาน (In Process) ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยเสริมสร้าง

ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยก�าหนดให้ทุกสายงานมีส่วนร่วมในการจัดท�า

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 ตามแนวทางมาตรฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงาน พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความ

รู้แก่ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าทั้ง 12 เขต และ ส�านักงานใหญ่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์

และระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  ด้านการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

(CSR SWOT) พร้อมท้ังจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยค�านึงถึงผลกระทบ ความกังวล 

และความคาดหวัง เพื่อจัดท�าแผนการด�าเนินงาน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนแม่บทความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 7 หัวข้อหลัก ของมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบไปด้วย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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1. การก�ากบัดแูลองค์กร (Organizational 
Governance)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการด�าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ

ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าด้วยการยกระดับการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ กฟภ. แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิด

ชอบต่อสังคม ISO 26000 ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่ง

มอบผลิตภัณฑ์ บริการที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย 

โดยสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าการ กฟภ. คือ Towards 

Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่ง

แวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต

คอรัปชั่นให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจ�าวันท่ัวทั้งองค์กรมุ่งเน้นการด�าเนินกิจการ

เพ่ือสร้างให้เกิดคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 

ระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน ส่งเสริมงานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนสร้าง

โรงไฟฟ้าขยะให้แก่ชุมชน สร้างความเท่าเทียมทางสังคมโดย

เร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับทุกครัวเรือน ส่งเสริมและ

สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการท่องเท่ียวและความ

ปลอดภัย 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยึดหลักการด�าเนินงานกับผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2559 ได้ด�าเนินโครงการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ด้อยโอกาส

จ�านวน 2 โครงการ คือ โครงการรับคนพิการเข้าท�างานกับ 

กฟภ. จ�านวน 12 ราย และโครงการจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้า

หรือบริการเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ทั้งในส�านักงานใหญ่และการไฟฟ้าเขตจ�านวน 16 แห่ง เพ่ือ

เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และการไม่เลือกปฏิบัติอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรมโดยค�านึงถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

ส�าหรับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร เมื่อได้ผู้ที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นพนักงานแล้ว การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได้บริหารจัดการรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กร

ด้วยการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา เงินกู้

สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 

โดยมีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งองค์กร พนักงานมีเส้นทางความ

ก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ในขณะเดียวกันยังพัฒนาให้

ความรู้พนักงานอย่างสม�่าเสมอ ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงระดับสูง 

เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะขึ้นด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น

3. การปฏบิตัด้ิานแรงงาน (Labor Practices)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด�าเนินการวางแผนการดูแล

รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรถ และความเชี่ยวชาญ

ให้สามารถเติบโตในหน้าท่ีการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ในการท�างานให้มีสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยที่ดี ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร 

จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ รวมถึงการให้บุคลากรสามารถ

สื่อสาร ถ่ายทอดความต้องการและความคิดเห็น เพ่ือดึงดูด 

ให้บุคลากรนั้น มีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันกับ

องค์กรมากย่ิงขึ้น พร้อมทั้ง ศึกษาผลส�ารวจ ความต้องการ

ของพนักงานและความคาดหวังของบุคลากร ซึ่งมีความแตก

ต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมาจัด

ท�าและปรับปรุงนโยบายทางด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

ให้สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการและความคาดหวังของ

บุคลากรอีกด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการด�าเนิน

งานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คือเรื่องความมั่นคงปลอดภัย

และอาชีวอนามัยของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง มุ่ง

ด�าเนินการปรับปรุงสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย มีสุข

อนามัยและสวัสดิภาพที่ดี โดยการจัดตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

(กปล.) ซึ่งครอบคลุมในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานจ�านวนทั้งสิ้น 203 

คณะ โดยมีตัวแทนของพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวแทน

นายจ้าง ร้อยละ 50 และเป็นตัวแทนลูกจ้าง ร้อยละ 50 และยัง

มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ

งานและด�าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือตอบสนอง                
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ต่อนโยบายด้านความปลอดภัยฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้

กระบวนการด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก โดยจัดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร โดยการควบคุมอันตราย

จากสถานประกอบการต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามสภาพ

แวดล้อมในการท�างานอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถก�าหนด

มาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการท�างาน เน่ืองจากไฟฟ้าเป็น

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประเทศ และในการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า ระบบขนส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า จัดเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้งบประมาณสูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อมและสังคมในระดบัสงู ดังน้ันก่อนเริม่โครงการดังกล่าว 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ พระ

ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 และจ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 ในปี 2559 มีโครงการที่ได้จัดท�าประชาพิจารณ์หลาย

โครงการ อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้า จากการก�าจัดขยะเทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก

กระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจาก

การก�าจัดขยะเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นการแปลง

ขยะชุมชน (Municipal Solid Waste : MSW) เป็นเชื้อเพลิงขยะ 

(Refuse Derived Fuel : RDF) เพื่อน�าไปผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่ง

คาดว่าจะสามารถก�าจัดขยะชุมชนได้วันละ 300 ตัน 

 ในการก่อสร้างสถานีระบบส่งและระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย อีก

ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้อ้างอิงมาตรฐานระดับประเทศ

และระดับสากลในการออกแบบสถานี ระบบส่งและระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้า อาทิ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่าง

ประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International 

Electro technical Commission : IEC) สถาบันวิชาชีพวิศวกร

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers : IEEE) และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย (วสท.)

 นอกจากน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าโครงการ

ส�านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นมิตรกับส่ิง

แวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเตรียม

พร้อมสู่ส�านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและลูกจ้างให้

ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  โครงการ

ดังกล่าว เป็นการด�าเนินกิจกรรมในส�านักงานให้มีความเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง 

และน�้า การใช้ซ�้า การน�ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณขยะ 

การลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอันตรายภายใน

ส�านักงาน เพ่ือลดการปล่อยมลพิษไปสู่สิ่งแวดล้อมและลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ีการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ในส�านักงานจะต้องพิจารณาถึงการรับรองสินค้าท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าท่ีได้รับฉลากเขียว ฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 และฉลากประสิทธิภาพสูง รวมทั้งการจัด

จ้างในส�านักงาน จะต้องคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

ที่มีคุณภาพหรือได้มาตรฐานโดยเฉพาะด้านการจัดการสิ่ง

แวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ส�านักงานสีเขียว การ

ด�าเนินงานโครงการส�านักงานสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบเช่นน้ี 

เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานและลูกจ้างทุกคนใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือท�าให้ส�านักงานของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเป็นส�านักงานสีเขียว ส่งผลให้ในปี 2559 การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม (G ทอง) ด้าน

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นส�านักงานสีเขียว 

(Green Office) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 24 แห่ง 

นอกจากน้ีจากการด�าเนินการยังสามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากส�านักงาน ปี 2557 – 2559 ได้ถึง 4,454.76 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)  นับว่าเป็นการได้รับ

รางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี (ปี 2557-2559) โดย

ในปี 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัล จ�านวน 4 แห่ง 

ปี 2558 ได้รับรางวัล จ�านวน 12 แห่ง และปี 2559 อีกจ�านวน 

24 แห่ง รวมจ�านวนท้ังสิ้น 40 แห่ง และในอนาคตการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ยังคงมุ่งมั่นขยายผลโครงการส�านักงานสีเขียวให้

ครอบคลุมส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดอีกด้วย

5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair 
Operating Practices)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 
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- 2560) มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส โดยในปี 2558 คณะ

กรรมการและผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้วาง นโยบาย

ต่อต้านการทุจริต ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติตาม และในปี 2559 การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคได้มีการด�าเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 แผนปฏิบัติการด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ�าปี 

2559 ระบุการด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบเพ่ือความ

โปร่งใสและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดย

มีแผนงานส�าคัญ อาทิ แผนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 

แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้อง

เรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) แผนงานประสาน

งานการปรับปรุง การควบคุมภายใน กรณีเกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่น เป็นต้น

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ก�าหนดตัวชี้วัดท่ี

เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 

 สื่อสารเผยแพร่ความรู้ อาทิ แจ้งเวียนและจัดส่ง

เอกสาร “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในกลุ่มเป้าหมายรัฐวิสาหกิจ” และ “สาระ

น่ารู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 และมาตรา 103” 

จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ  ( ป.ป.ช.) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้แต่ละ

หน่วยงานยึดถือปฏิบัติและตรวจสอบระเบียบการปฏิบัติงาน

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

 ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตที่จัดโดยหน่วย

งานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ป ี

2559 “กรรมสนองโกง” จัดโดยองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ 

สนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 งานกิจกรรมวันต่อ

ต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จัดโดยรัฐบาล ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 

ป.ป.ช.) และเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค�านึงเสมอว่าผู้บริโภคหรือ

ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ จึงได้จัดท�าแผนการ

บริหารจัดการโครงการ และพัฒนาปรับปรุงระบบงาน เน้น

การสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่

มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer- Centric Organization)  

ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดท�าแบบส�ารวจความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จากผู้

ตอบแบบสอบถามจ�านวน 1,200 คน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ

พึงพอใจในประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ และ

สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน คิดเป็น

ร้อยละ 88.85 และระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการด�าเนิน

โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต คิดเป็นร้อยละ 82.40 

 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีกระบวนการรับ

ฟังเสียงลูกค้า ครอบคลุมทั้งลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า ลูกค้า

คู่แข่งขัน และลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต เพ่ือสรุปความ

ต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า น�ามาพัฒนากิจกรรม/

แผนงาน/โครงการ ให้ตอบสนองลูกค้าในแต่ละกลุ่ม พร้อม

ใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บเป็นหนึ่งในช่อง

ทางรับฟังและติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ ระบบติดตามงานสายด่วน 1129 

PEA Call Center  การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าทาง

โทรศัพท์  ระบบบริหารจัดการคิวและกล่องประเมินความพึง

พอใจ (Smile Box) และ การบริหารลูกค้ารายส�าคัญ (Key 

Account Management: KAM)

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
(Community Involvement and Development)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด�าเนินการสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อ

สร้างความเข้าใจ สอบถามถึงปัญหาหรือผลกระทบ ตลอดจน

การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 

โดยในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม

สานสัมพันธ์ชุมชนจ�านวนทั้งสิ้น 14 ชุมชนทั่วประเทศ เพ่ือ

เข้าไปรับทราบปัญหา และผลกระทบที่ประชาชนได้รับ อาทิ ข้อ

กังวลเรื่องอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในชุมชน การ

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านท่ีอยู่อาศัย การเกิดอันตราย

จากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลในพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัย ความผิดพลาด

จากการจดหน่วยค่าไฟฟ้า และการสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง

ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่การ

จัดท�าโครงการขึ้นครั้งแรกในปี 2556 เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ 

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี ให้แก่หน่วยงานภาค

รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้น�าชุมชน และการให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณในการอบรมจ�านวน 20,024,000 บาท มีนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น 7,700 คนต่อปี จาก 308 สถาบัน สถาบันละ 25 คน และได้เข้าด�าเนินการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าชุมชนจ�านวนทั้งสิ้น 312,150 ครัวเรือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 24

โครงการสนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 84 ชุมชน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด�าเนินโครงการโดยการคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง รวมทั้งสิ้น 84 

ชุมชนทั่วประเทศ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณชุมชนละ 84,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรม

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย พร้อมท้ังการให้บริการด้านไฟฟ้า และ               

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านจากเจ้าหน้าที่ช�านาญการ ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้เข้าใจใน                   

เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมากขึ้น

 
รายงานผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2559
1. โครงกำรศกึษำวจัิยและพฒันำสิง่แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ จ.เพชรบรุี

 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.บ้านแหลม 

จ. เพชรบุรี ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะและน�้าเสียในชุมชนด้วยหลักการ

ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าใต้ดินซึ่งช�ารุดส�าหรับการวางแผนในการซ่อมบ�ารุงนั้น ภายหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนิน

การส�ารวจระบบไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี เมื่อเดือน ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีระบบไฟฟ้าใต้ดินภายใน

พ้ืนที่โครงการบริเวณบ่อบ�าบัดน�้าเสียมีการก่อสร้างไม่ครบถ้วนและจุดที่ก่อสร้างสายใต้ดินมีสภาพช�ารุด

ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใน

พื้นที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและปัญหาดังกล่าว 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าด�าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต�่าใต้ดินภายในพื้นที่รอบบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

ดังกล่าว พร้อมติดตั้งระบบส่องสว่างโคมไฟถนนแบบ LED และติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงต่างๆ  งบ

ประมาณ 2,740,000 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559

2. ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน�้ำปำย ตำมพระรำชด�ำริ จ. แม่ฮ่องสอน 

 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�้าปาย ตามพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ได้จัด

ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและชีวิตของชาติพันธุ์ท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนแบบประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยทหาร 

ซึ่งมีพ้ืนที่หมู่บ้านหลักที่รับผิดชอบกระจายในแถบพ้ืนท่ีซีกตะวันออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบ

ด้วย 13 หมู่บ้านหลักและ 34 หมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดน (หมู่บ้านยามชายแดน) โดยศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน (ศวพ.แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยประสานงานกลางกับหน่วยราชการใน
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พ้ืนท่ีอีก 11 หน่วยงาน ที่ร่วมกันพัฒนาพ้ืนท่ีของศูนย์ท่าโป่งแดง เพ่ือยกระดับวิถีความเป็นอยู่ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ท้องถิ่นบนที่สูง ให้สงบสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ด�าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต�่าเพื่อจ่ายไฟให้กับศูนย์การเรียนรู้ ลานกางเต็นท์และบ้านพัก 

นักท่องเที่ยว งบประมาณ 1,021,114 บาท ด�าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 

3. ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง ตำมพระรำชด�ำริ จ.แม่ฮ่องสอน 

 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด�าริ”ศูนย์บริการและพัฒนาแห่งท่ีสอง ของ

โครงการพัฒนา ตามพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 5,353 ไร่ โดยใช้เป็นสถานที่ส�าหรับ

การทดลองค้นคว้าวิจัย และ สาธิตชาวไทยภูเขา ในพื้นที่สูง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการขยาย

เขตระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต�่า เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ งบประมาณ 699,353 บาท ด�าเนินการจ่าย

กระแสไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559

4. โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด�ำริ บ้ำนแม่ตุงติง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ บ้านแม่ตุงติง ได้ด�าเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียน

รู้และฝึกอบรมให้กับราษฎรในด้านเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑืต่างๆ 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบอบพืชผลทางการเกษตร ขนาด 

5 x 8 เมตร จ�านวน 1 โรงเรือน งบประมาณ 470,800. บาท ซึ่งระบบอบพืชผลทางการเกษตรนี้หลังคาโรง

เรือนมุงด้วยแผ่น Polycarbonate ชนิดใส ขนาด 2 X 12 เมตร จ�านวน 4 แผ่น ควบคุมอุณหภูมิภายในโรง

เรือนอัตโนมัติไม่ให้เกิน 65 องศาเซลเซียสด้วยพัดลมระบายอากาศจ�านวน 3 ชุด โดยใช้พลังงานทดแทน

ที่สะอาดจากแสงอาทิตย์ ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ เม.ย.2559

5. โครงกำรปรับปรุงระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำภำยในโรงเรียนปัตตำนีดำรุสลำม ต.บ่อทอง อ.หนองจิก 

จ.ปัตตำนีปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยใน

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการสนับสนุนงานปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียน

ปัตตานีดารุสลาม ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เนื่องจากประสบปัญหาระบบไฟฟ้าเดิมมีขนาดไม่

เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ท�าให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนไม่

เต็มประสิทธิภาพ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจ�านวน 939,335 บาท จาก

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านัก กปร.)ผ่าน

ทางกระทรวงมหาดไทย ด�าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2559
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รายการ ปี 2559 ปี 2558
จ�านวน

เพิ่ม (ลด) ปี 2558-2557

ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท)

รายได้อื่นจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)

เงินกู้ (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

หน่วยจ�าหน่าย (ล้านหน่วย)

หน่วยจ�าหน่ายโดยเฉลี่ย (หน่วย/ราย)

ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย (บาท/หน่วย)

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย)

            - รับซื้อ (ล้านหน่วย)

            - ผลิตเอง (ล้านหน่วย)

ระบบสายส่ง (วงจร-กิโลเมตร)

ระบบจ�าหน่ายแรงสูง (วงจร-กิโลเมตร)

ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า (วงจร-กิโลเมตร)

จ�านวนส�านักงาน (แห่ง)

จ�านวนพนักงาน (คน)

จ�านวนหมู่บ้านทั่วประเทศ

จ�านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้

ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้

441,458

13,136

427,584

25,888

37,227

78,075

378,149

18,893,916

129,673

6,863

2.75

20,8541

137,007

104

11,776

304,432

453,829

933

30,114

80,0623

80,055

99.99

451,476

12,232

441,139

21,072

37,230

84,283

366,977

18,391,443

123,212

6,699

3.75

18,9412

130,299

91.43

11,547

299,865

460,721

933

29,093

80,056

80,032

99.97

1

904

(13,555)

4,816

(3)

(6,208)

11,172

502,473

6,460

164

(1)

1,913

6,708

13

229

4,567

(6,892)

0

1,021

6

23

0

(2.22)

7.39

(3.07)

19.68

(0.01)

(7.37)

3.04

2.73

5.24

2.44

(26.67)

10.10

5.15

13.75

1.98

1.52

(1.50)

0.00

3.51

0.01

0.03

0.02

รายงานข้อมูลส�าคัญ

หมายเหตุ   
1 โหลดสูงสุดเดือนพฤษภาคม 2559 (ผลรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกสถานีที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน)
2 โหลดสูงสุดเดือนเมษายน 2558 (ผลรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกสถานีที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน)
3 ข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้า ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

บ้านอยู่อาศัย (<150 kWh)

บ้านอยู่อาศัย (>150 kWh)

กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลาง

กิจการขนาดใหญ่

กิจการเฉพาะอย่าง

ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร

สูบน�้าเพื่อการเกษตร

ไฟชั่วคราว

ไฟส�ารอง

ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้

ไฟฟรี

รวม

การเพิ่ม (%)

ดัชนี (2555 = 100%)

9,994,583

6,744,758

1,539,077

72,446

6,396

12,598

1,261

4,930

292,341

55

3

225,468

18,893,916

2.73

112.47

10,028,627

6,310,899

1,463,744

68,761

6,112

11,622

1,237

4,415

275,882

51

3

220,090

18,391,443

2.80

109.12

10,051,293

5,868,536

1,408,156

65,360

5,836

10,714

1,385

4,641

262,631

48

3

211,891

17,890,494

3.04

106.50

10,003,237

5,465,774

1,353,585

62,283

5,533

9,969

1,416

4,809

250,843

41

3

204,826

17,362,319

3.36

103.36

9,979,537

5,027,792

1,297,345

57,313

5,170

9,275

1,019

4,208

219,075

32

3

197,906

16,798,675

4.85

100.00

ผู้ ใช้ไฟฟ้า

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจ�าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า                                                                                                                 (ราย)
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ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

บ้านอยู่อาศัย (<150 kWh)

บ้านอยู่อาศัย (>150 kWh)

กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลาง

กิจการขนาดใหญ่

กิจการเฉพาะอย่าง

ส่วนราชการและองค์กร

ไม่แสวงหาผลก�าไร

สูบน�้าเพื่อการเกษตร

ไฟชั่วคราว

ไฟส�ารอง

ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้

ไฟฟรี

รวม

การเพิ่ม (%)

ดัชนี (2555 = 100%)

8,198 

22,736 

12,698 

20,903 

55,046 

4,172 

76 

267 

 986 

138 

2,001 

2,454

129,673

5.24

116.06

8,270 

 20,649 

12,033 

19,988 

52,556 

3,876 

70 

387 

989 

172 

1,945 

2,277 

123,212 

3.86

110.28

8,291 

19,012 

11,373 

19,214 

51,617 

3,636 

56 

414 

982 

141 

1,761 

2,135 

118,632 

3.51

106.18

8,159 

18,078 

10,987 

18,580 

50,167 

3,585 

54 

354 

950 

52 

1,641 

2,003 

114,609 

2.58

102.58

8,339 

16,711 

9,804 

 16,757 

48,600 

3,420 

2,749 

377 

871 

586 

1,679 

1,834 

111,726 

8.53

100.00

หน่วยจ�าหน่าย

หน่วยจ�าหน่ายจ�าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า       (ล้านหน่วย)

ประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้า
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พลังงานไฟฟ้าสูงสุด

การผลิตและรับซื้อพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) และพลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)

แหล่งที่มา ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

กฟภ.ผลิต

ซื้อจาก กฟผ.

ซื้อจาก พพ.

ซื้อจาก VSPP

ซือ้จาก Solar Rooftop

รวม

การเพิ่ม (%)

ดัชนี (2555 = 

100%)

พลังงานไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด

พลังงานไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด

พลังงานไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด

พลังงานไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด

พลังงานไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด

พลังงำนไฟฟ้ำ

พลังไฟฟ้ำสูงสุด

พลังงานไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด

พลังงานไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด

104 

15 

129,328 

20,439 

85 

14 

7,472

386 

89

79 

137,078

20,854 

5.15 

10.10 

115.45 

122.75

91 

11 

124,376 

18,597 

70 

6 

5,853 

327 

57 

50 

130,447 

18,941 

3.95 

4.96 

109.86

111.49

104 

14 

120,194 

17,724 

101 

8 

5,085 

299 

9 

25 

125,493 

18,045 

3.89 

2.72 

105.69

106.22

100 

13 

116,795 

17,294 

99 

6 

3,801 

255 

-   

-   

120,796 

17,567 

1.73 

3.41 

101.73

103.40

94 

13 

116,025 

16,749 

102 

10 

2,516 

216 

-   

-   

118,738 

16,989 

9.58 

4.82 

100.00 

100.00 
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พลังงานไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม

พลังงานไฟฟ้าแบ่งตามประเภท (ไม่รวมไฟฟรี)        (ล้านหน่วย)

พนักงาน

จ�านวนพนักงานแยกตามคุณวุฒิ                                (ราย)

ประเภท ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

แสงสว่าง  

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

รวม  

การเพิ่ม (%)  

ดัชนี (2555 = 100%)

32,261

94,958 

127,229 

5.20 

115.77 

30,365 

90,570 

120,935 

3.81 

110.05 

28,754 

87,743 

116,497 

3.46 

106.01 

27,595 

85,011 

112,606 

2.47 

102.47 

29,047 

80,845 

109,892 

8.67 

100.00 

คุณวุฒิ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ปริญญา

อนปุรญิญา-ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู

ประกาศนยีบัตรวิชาชพี – มธัยมศกึษาปีที ่6

อื่น ๆ

รวม

การเพิ่ม (ลด) (ร้อยละ)

ดัชนี (2555 = ร้อยละ 100)

8,897

15,193

4,856

1,168

30,114

3.50

107.32

8,167

14,296

5,237

1,393

29,093

3.50

103.68

8,020

13,177

5,372

1,540

28,109

1.14

101.17

8,016

12,608

5,501

1,667

27,792

(0.96)

99.04

7,836

12,507

5,823

1,894

28,060

0.99

100.00

ปีงบประมาณ ล้านหน่วย ล้านหน่วย ล้านหน่วย% % %
แสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวม

2555

2556

2557

2558

2559

29,047 

27,595 

28,754 

 30,365 

32,261 

26.43

24.51

24.68

25.11

25.36

80,845 

85,011 

87,743 

90,570 

94,958 

 109,892 

112,606 

116,497 

120,935 

127,221 

73.57

75.49

75.32

74.89

74.64

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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การบริหารจัดการองค์กร

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ค�านึงถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีการบูรณาการ

ตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงานส�าคัญ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO - ERM และตามหลักเกณฑ์/ 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังก�าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสามารถ

ด�าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานทุกระดับ

1.1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบริหาร 

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามวิธีปฏิบัติที่ได้มีการก�าหนดไว ้

อย่างชัดเจน เป็นมาตรฐานและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ท้ังน้ีคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจะท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนดไว้ 

1.2 กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ 

 การก�าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรได้มีการก�าหนดตามหลักการ SMART (Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, Time bound) โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

1.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง

 แนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีผลกระทบ

ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนี้

 1.3.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดองค์กร

 1.3.2 ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในธุรกิจ/อุตสาหกรรม

 1.3.3 เหตุการณ์ร้าย ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 1.3.4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

 1.3.5 นโยบายของคณะกรรมการ และผู้บริหารขององค์กร

 1.3.6 ความเสี่ยงที่หลงเหลือ (Residual Risk) และความเสี่ยงที่ส�าคัญ 

1.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง

การประเมินระดับความเสี่ยงมีขั้นตอนการประเมินดังนี้

 1.4.1 น�าปัจจัยเสี่ยงที่ระบุได้ตามข้อ 1.3 มาประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยจะต้อง 

 มีการพิจารณาบริหารจัดการหากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และหากปัจจัยเสี่ยงใดท่ีผ่าน 

 เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในแต่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 และผูบ้ริหารให้ความส�าคญัก็จะน�าปัจจยัเสีย่งดงักล่าวมาพิจารณาบรหิารจดัการด้วยเช่นกัน

 1.4.2 การนิยามระดับความรุนแรงหรือผลกระทบ (Impact)ให้ครอบคลุมความเสียหายในทุก ๆ  

 ด้าน เช่น การเงิน ระยะเวลา การด�าเนินงาน การบาดเจ็บ หรือการต้องหยุดท�างาน ฯลฯ 

 1.4.3 การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) พิจารณาจากสถิติที่ผ่านมาและ 

 ความเป็นไปได้ในอนาคตว่าปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
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 1.4.4 การจัดล�าดับความเสี่ยง พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

 ของปัจจัยเสี่ยงว่ามีความรุนแรงอยู่ในระดับใด ซึ่งจะค�านวณจากผลคูณของระดับ

 โอกาสที่จะเกิดกับระดับของผลกระทบซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

 โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก จะถูกน�ามาบริหารจัดการเป็นแผนบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง จะถูกน�ามาบริหารจัดการเป็นแผนบริหาร

ความเสี่ยงระดับสายงาน และส�าหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงต�่า ความเสี่ยงนั้นมีระบบที่มีอยู่เดิม

สามารถควบคุมความเสี่ยงไว้ได้

1.5 กำรตอบสนองควำมเสี่ยง 

 การตอบสนองความเสี่ยงจะต้องมีความสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและช่วง

เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประกอบกับต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการ

บรหิารความเสีย่งว่าคุม้ค่าหรอืไม่ โดยแนวทางในการตอบสนองต่อความเสีย่งท่ีจะน�ามาพิจารณาม ี4 ทางเลือก

ได้แก่ การยอมรับความเสีย่ง, การควบคมุความเสีย่ง, การหาผูร่้วมรบัความเสีย่งและการหลกีเลีย่งความเสีย่ง

1.6 กิจกรรมควบคุม 

 เป็นการก�าหนดมาตรฐานนโยบายหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้ในการด�าเนินการตามแนวทางการตอบ

สนองต่อความเสี่ยงท่ีฝ่ายบริหารได้ก�าหนดไว้ โดยจะมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและระยะ

เวลาในการด�าเนินการให้ชัดเจน

1.7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 สารสนเทศและการสื่อสารนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลส�าเร็จ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการด�าเนินการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารความ

เสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

1.8 กำรติดตำมประเมินผล 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผล

การบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยหากผลการบริหาร

ความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด หรือมีปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งฝ่ายบริหารความ

เสี่ยงและความปลอดภัยและ Risk Owner จะรับไปด�าเนินการและพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
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มีความเสี่ยงสูงมาก มคีวามเสีย่งต�า่มีความเสี่ยงปานกลาง
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การควบคุมภายใน
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ได้ให้ความส�าคญัในการจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีโดยมกีาร 

ตดิตาม ก�ากับดูแลอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังด�าเนนิงานด้านการควบคุมภายในต่าง ๆ อาท ิการประเมนิความ 

เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การประเมนิการควบคมุภายในของระบบงานทีส่�าคญัของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาค เพ่ือสนับสนนุการควบคมุภายในให้เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (คตง.) 

ตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับการบริการความเส่ียง และควบคุมภายในของส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั ซึง่ระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้า 

ส่วนภมูกิาค เป็นกระบวนการทีผู่ก้�ากับดูแลผูบ้รหิารและบคุลากรทุกระดบัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ก�าหนดข้ึน เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า การด�าเนินงานจะบรรลผุลส�าเรจ็ตามวัตถุประสงค์

ตามท่ีก�าหนด 

           ปีบัญชี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ

การควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยจัดให้มีการ

อบรมบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการพัฒนาระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 

อาทิ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในให้กับพนักงานในส�านักงานใหญ่และในส่วน

ภูมิภาค เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานด้านการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง

ด้านพัฒนาบุคลากรที่เป็นเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการควบคุมภายในที่ประจ�าอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่อง

การควบคุมภายในโดยเชิญวิทยากรจาก TRIS Corporation Limited  รวมทั้งเริ่มด�าเนินการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ (Internal Control Management System : ICMS) ส�าหรับการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

(Control Self - Assessment : CSA) ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อยทั่วประเทศ เพื่อให้ระบบการรายงาน

การควบคุมภายในประจ�าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 ส�าหรับ ปีบัญชี 2558 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สรุป

ได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการด�าเนินงาน มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สภาพ 

แวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กิจกรรม

การควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

(5) การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) เป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุภายในตามระเบยีบ คตง. เพียงพอ 

ท่ีจะท�าให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค บรรลวัุตถุประสงค์ของการควบคมุภายในทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการด�าเนนิงาน 

(Operational) คือ มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

รวมท้ังการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลืองหรือการ

ทุจริตภายในองค์กร (2) ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial) คือ รายงานทางการเงินที่จัดท�าขึ้นเป็น

ไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา (3) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(Compliance)  คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงาน รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานขององค์กร  ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง

ที่เป็นสาระส�าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและจากผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (Independent Assessment : IA) พบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด�าเนินงาน 

ด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก�าหนด มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุมภายในได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาและรับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวแล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 

และในการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 

ตามล�าดบั และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้จดัท�าหนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายในประจ�าปี 2558 

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
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การตรวจสอบภายใน
 ส�านักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการการตรวจสอบมีหน้าที ่

ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทในเครือ 

เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ การตรวจสอบเพ่ือให้ 

ความเชื่อมั่น  และการให้ค�าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างสมเหตุสมผล โดยการประยุกต์ทักษะ 

วิชาชีพการตรวจสอบภายในในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายในการก�ากับดูแลกิจการ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ 

วิธีปฏิบัติงาน และค�าสั่งท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า 

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยรับตรวจ และยกระดับการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่มาตรฐาน

สากล

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ

  การตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น ส�านักตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 

ตามฐานความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยน�าข้อคิดเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คณะกรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหารระดับสูง  แผนบริหารความเสี่ยง 

ขององค์กรและข้อตรวจพบที่มีนัยส�าคัญมาพิจารณาจัดท�าเป็นแผนการตรวจสอบประจ�าปีท่ีสอดรับ 

กับทรัพยากรที่มีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับ 

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และในระหว่างปีจะมีการสอบทานหรือทบทวน

แผนการตรวจสอบประจ�าปีตามสถานการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับปรุงแผนการ

ตรวจสอบและการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ในปีท่ีผ่านมาส�านักตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน 

โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบที่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่ส�าคัญ ๆ  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน 

ทุกกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ส่วนหนึ่งเป็นการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit มีการน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบมากขึ้น ท�าให้สามารถลดระยะเวลาหรือขั้นตอนใน 

การปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น มีการรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับ

ตรวจ ผู้บริหารสายงาน ผู้ว่าการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบและหรือพิจารณาสั่งการในส่วนท่ี

เก่ียวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และ
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กระทรวงการคลังตามระยะเวลาที่ก�าหนด

  การให้ค�าปรึกษา ส�านักตรวจสอบภายในได้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเชิงรุกเพื่อช่วยป้องกัน และ

ลดความเสี่ยงในการด�าเนินงาน โดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงานการควบคุม

ภายใน การจัดท�าคู่มือการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ

หรือหน่วยรับตรวจมีความรู้อย่างถ่องแท้ สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากน้ียังช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย 

การไฟฟ้าโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำรรักษำคุณภำพงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน

  ส�านักตรวจสอบภายในก�าหนดให้มีการควบคุมและประเมินคุณภาพในทุกข้ันตอนของการ

ปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในมีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประเมินคุณภาพ

ภายหลังการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ มีการประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี และยังมีการประเมิน

คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมอทุก ๆ 5 ปี

 นอกจากนี้  ส�านักตรวจสอบภายในได้จัดให ้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ

สมรรถนะของผู ้ตรวจสอบภายในในด้านต่าง ๆ  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม

มาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของผู้มีประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�าเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาใน

เรื่อง Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลยุทธ์ “Excellence in Governance กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล” เป็นแนวทางหลักในการด�าเนินงาน นอกจากนี้การด�าเนินงานของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานการด�าเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน อันได้แก่

หน่วยงานก�ากับดูแล (กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย), คณะกรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงานและผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่การปฏิบัติจริงได้

ดังนี้

1. ก�าหนดทิศทางและผลส�าเร็จด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ตามความคาดหวังที่มีต่อ
การก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงาน
อย่างเต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรมจริยธรรม
ท่ีดี เพ่ือสร้างผลส�าเร็จตามความคาดหวัง
ของหน่วยงานก�ากับดูแล

3. บริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศและมี
จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร้างผลส�าเร็จตามกรอบแนวทางที่คณะ
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนด

4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมี
พฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหาร
ของผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูงของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ด�าเนินการและ
ตรวจติดตามผลการด�าเนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ ชุมชน/
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก กฟภ.

หน่วยงำน
ก�ำกับดูแล

(กระทรวงการคลัง, 
กระทรวงมหาดไทย)

คณะกรรมกำร

ผู้บริหำร

พนักงำน 
กฟภ.
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนากรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ เพื่อการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันจะน�ามาซึ่งกระบวนการจัดการที่โปร่งใสและมีความเป็นเลิศ รวมถึง

สะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการด�าเนินงานควบคู่กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติ 

จึงประกาศนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

 1. ให้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตำมกรอบ

ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ก�ำหนด 5 ด้ำน คือ

1.1  สิทธิของรัฐในฐานะผู้ถือหุ้น (The State Acting as an Owner)

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Relations with Stakeholders)

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure)

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (The Responsibilities of the Boards 

of State-Owned Enterprises)

 2. ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตำมกรอบ 5 ด้ำนของกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี เพื่อให้บรรลุได้ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 7 ประกำร ได้แก่

2.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

2.2 ความส�านกึในหน้าท่ีด้วยขดีความสามารถและประสทิธิภาพทีเ่พียงพอ (Responsibility)

2.3 การปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยสจุรติและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

(Equitable Treatment)

2.4 ความโปร่งใส (Transparency)

2.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value 

Creation)

2.6 การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

2.7 การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)

 3. คณะกรรมกำร และผู้บริหำรต้องปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  

(Role Model) แก่พนักงำนทุกระดับ รวมถึงสร้ำงบรรยำกำศในองค์กร สร้ำงแรงจูงใจ และก�ำกับ

ดูแลให้พนักงำนร่วมกันปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม เพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่องค์กรโดยรวม

 4. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศท้ังด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน

ขององค์กรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกำล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความส�าคัญและ

แสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน
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 5. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

ต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย โดยค�ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่

รฐับาลและประชาชนในฐานะเจ้าของ รวมทัง้จะด�าเนนิธุรกจิพลงังานอย่างมคีวามรบัผดิชอบเพ่ือขบัเคลือ่น

ให้เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศเดินหน้าสูค่วามย่ังยนื (Sustainability) ย่ิงขึน้ต่อไป

นโยบายต่อต้านการทุจริต
 เป็นนโยบายเก่ียวกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ปฏิบัติตามหลักการ 

และแนวทางตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

การตรวจสอบภายใน มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส ปลูกจิต

ส�านึกค่านิยมคุณธรรม และรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 

ส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องพนักงานหรือหน่วยงานที่กระท�าความดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต

นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส
 เป็นนโยบายที่ส่งเสริมผลักดันให้การไฟฟ้าทุกแห่งมีกรอบแนวทางการด�าเนินงานให้เป็นการ

ไฟฟ้าโปร่งใสที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทางเดียวกันท้ังองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลท้ังทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วน การให้บริการท่ีเป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต  รวมทั้งปลูกจิตส�านึก

ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงาน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคให้ความส�าคญักับการเสรมิสร้างพฤตกิรรมการปฏิบตัท่ีิถูกต้องและเหมาะสม 

ของบุคลากรทุกระดับ โดยให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียม จึงได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทาง ดังนี้

• จรรยำบรรณต่อผู้ถือหุ้นภำครัฐ

 ปฏิบัติงานโดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน อิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด ตลอดจนการตระหนักถึงการ 

มส่ีวนได้เสยี หลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวักับผลประโยชน์ขององค์กร เพ่ือให้การปฏิบตังิาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้งดการปฏิบัตินั้น 

และให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทน เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นว่าด้วยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อ�านาจของตน 

ในทางที่ผิด เอื้อประโยชน์ตนต่อตนเอง  และมุ่งเน้นให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการการ

ป้องกันและระเบียบข้อบังคับในเรื่องการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

• จรรยำบรรณต่อพนักงำน

 จะต้องไม่เลอืกปฏิบตั ิให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน พร้อมรบัฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ส่งเสรมิ 

และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

การท�างาน ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ  และบทบาทหน้าที่ของตน พร้อมทั้งปลูกฝังให้

พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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• จรรยำบรรณต่อลูกค้ำ

 จะค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยราคาท่ีเป็นธรรมและมีคุณภาพ มีการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง มีการจัดระบบการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังเก็บรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและไม่น�าข้อมูลเหล่าน้ันไปเปิดเผยหรือแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ 

• จรรยำบรรณต่อคู่ค้ำ/เจ้ำหนี้/ลูกหนี้

 ให้ความส�าคัญกับขั้นตอนการด�าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความส�าคัญกับคู่ค้า 

อันเป็นบุคคลส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีกระบวนการตั้งแต่การจัดหา ไปจนถึงรายละเอียดข้ันตอน

การด�าเนินการ ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อคู่ค้าต้องมีความเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพ

ซึ่งกันและกัน อีกทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้อย่างเคร่งครัด

• จรรยำบรรณต่อสังคม

 การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนผลประโยชน์กลับสู ่

ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส  เพื่อน�าชุมชนไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่น ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยน�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นกรอบ

แนวทางในการจัดท�า ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้

 กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตส�านึกเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ีในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะ

กรรมการและคณะอนุกรรมการ   

 กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มมาตรฐานของระบบบริหารจัดการให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสและป้องปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นภายในองค์กร

ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 1.กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม :  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส�านึกและส่งเสริม 

ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยม “บริกำรดี มีคุณธรรม” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร  

โดยมีผู้บริหารและพนักงาน จ�านวน 4,951 คน เข้ารับการอบรม มีหัวข้อการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,  การจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการหลักธรรมาภิบาลกับการด�าเนินงานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส, การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส 

และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 2. กำรด�ำเนินงำนกำรไฟฟ้ำโปร่งใส : การไฟฟ้าชั้น 1-3 ทั้งหมด 186 แห่ง รวมทั้งสายงานใน

ส่วนกลางและส�านักงานการไฟฟ้าเขต ได้มีการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคโปร่งใส และมีการประกาศตัวเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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 3. กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท.

PEA : เพื่อเป็นการเร่งรัดการแก้ไขข้อร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกระบวนการ

บริหารจัดการ ติดตาม สรุปรายงานผล น�าเสนอผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามตรวจสอบและลงโทษ

 4. ผลกำรตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้เรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 90.25% (ค่าเป้าหมาย     

80%) จากจ�านวนพนักงาน 5,990 คน คิดเป็น 20.25% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย 20%) 

 5. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเข้ำร่วม “โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” ตั้งแต่ปี 2557 และมีพัฒนาการดีขึ้นตามล�าดับ โดยในปี 2559 การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คะแนนประเมิน 89.86 หมายถึง มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

สูงมาก มีคะแนนอยู่ล�าดับที่ 7 ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 54 แห่ง

 6. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได้รับรำงวัลเกียรติยศ “รัฐวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ในการจัดท�าแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน” จากแผนงาน “การไฟฟ้า

โปร่งใส” ปี 2559 จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน 

ป.ป.ช.)
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 โครงสร้างของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 มาตรา 20 ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และกรรมการอื่น 

อีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบสามคน ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 12/1 ก�าหนดให้มีกรรมการท่ีมิใช่กรรมการ

โดยต�าแหน่ง มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดท�าขึ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สามของจ�านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น  นอกจากนี้ตามระเบียบว่าด้วยการบัญชี และการเงิน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2520 ก�าหนดให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจทุกแห่งด้วย

 ส�าหรับอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้

1. วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมถึงการวางข้อบังคับใน

การด�าเนินงานด้านต่าง ๆ การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าค่าบริการ และการก�าหนดอัตราเงินเดือน

พนักงาน

2. เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา

3. ก�าหนดเงินส�ารองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. ก�าหนดระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. น�าเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการตามคุณสมบัติที่ก�าหนด เงินเดือน และการให้ออกจากต�าแหน่ง

7. ให้ความเห็นชอบ หรือให้สัตยาบันในการท�านิติกรรมของผู้ว่าการ

8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้น ลดขั้น หรือตัดเงินเดือน และการก�าหนด

เงื่อนไขในการท�างานของพนักงานชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อ�านวยการฝ่ายต่าง ๆ

9. แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ ในขณะที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรือ

ต�าแหน่งผู้ว่าการว่างลง

10. วินิจฉัยค�าร้องของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเก่ียวกับการใช้ท่ีดิน

ภายในก�าหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

โครงสร้างและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 มีการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม มีการด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 

และเปิดเผย อีกท้ังในรายงานประจ�าปีมีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ ดังนี้

 1. อัตรำค่ำตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ(ขนาดใหญ่) ตามมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบเรื่องอัตราและค่าเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจตามผลการประชุม 

คณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรฐัวิสาหกิจ (กนร.) เสนอ และในการประชมุคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีมติรับทราบ ดังนี้

 1.1 ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

  ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

   - ประธานฯ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท

   - กรรมการ  ได้รับเดือนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

ตามสัดส่วนระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง

 1.2 เบี้ยประชุมกรรมกำร

1) ให้จ่ายเป็นรายเดือน ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เฉพาะเดือนท่ีมีการประชุม และ

เฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุมเท่านั้น 

2) ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมกรรมการสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 

25 กล่าวคือ ประธานกรรมการได้รบั 12,500 บาท กรรมการ ได้รบั10,000 บาท

  กรณีท่ีกรรมการท่านใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ หรือ 

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น ให้ได้รับ 

เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะ

กรรมการที่มาประชุม ท้ังนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมคณะ

กรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ 

คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

 2. โบนัส การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ

การจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากก�าไรสุทธิ และคะแนนประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

             ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และ

ร้อยละ 12.5 ตามล�าดับ และในปีบัญชีรัฐวิสาหกิจใดท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ันขาดประชุมเกินกว่า 3 เดือน 

ให้จ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 25

2) ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 50

3) ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 75
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สรุปเบี้ยประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ปี 2559

ชื่อ-นามสกุล ก่อนหักภาษี ก่อนหักภาษี

ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

หลังหักภาษี หลังหักภาษี

โบนัสประจ�าปี 2558
ที่จ่ายในปี 2559 

(บาท)

1. พล.อ. วิโรจน์   บวัจรญู (อดตีประธานกรรมการ)

2. นายถวิล เปลี่ยนศรี (ประธานกรรมการ)

3. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

4. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

5. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

6. นายสมพร ใช้บางยาง (อดีตกรรมการ)

7. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ

8. นายดนุชา พิชยนันท์

9. พ.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

10. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

11. นายสุรงค์ บูลกุล

12. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

13. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

14. รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

15. ผศ.ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดม

16. นายยงยุทธ โกเมศ

17. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

-

150,000

70,000

120,000

110,000

-

80,000

100,000

110,000

110,000

100,000

100,000

120,000

120,000

110,000

20,000

120,000

-

135,000

63,000

108,000

99,000

-

72,000

90,000

99,000

99,000

90,000

90,000

108,000

108,000

99,000

18,000

108,000

-

240,000

120,000

120,000

120,000

-

102,333.33

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

26,333.33

-

-

216,000

108,000

108,000

108,000

-

102,100

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

26,000

-

192,429.44

315,317.52

283,500.00

283,500.00

283,500.00

192,937.50

-

283,500.00

283,500.00

283,500.00

283,500.00

283,500.00

283,500.00

283,500.00

283,500.00

-

182,000.00

**หมายเหตุ**

 1. ล�าดับที่ 1. พ้นวาระเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

 2. ล�าดับที่ 6. พ้นวาระเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558

 3. ล�าดับที่ 7. และ 16. ไม่ได้รับโบนัสเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งในปี 2559 
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 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลและทบทวนระบบงาน

ท่ีส�าคัญทุกระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

12 คณะ ซึ่งมีกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกคณะ โดยออกเป็นค�าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ พร้อมระบุอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามการ

ด�าเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้ความเห็นและกลั่นกรองแผนงานทุกระบบก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

1.คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

2. พ.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

3. นายสุรงค์ บูลกุล

4. ผศ.ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดม

5. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ และเลขานุการ

21/21

20/21

20/21

20/21

21/21

150,000

120,000

120,000

120,000

120,000

135,000

108,000

108,000

108,000

108,000

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 1) พิจารณาและอนุมัติแทนคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามข้อบังคับการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อและการจ้าง ยกเว้นการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้าง ในวงเงินเกิน 500 ล้านบาท

 2) พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติซื้อและจ้าง ในวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 3) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 4) พิจารณากลั่นกรองแผนการด�าเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ยกเว้นแผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ให้ความเห็น

ชอบแล้ว

 5) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจ�าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 6) พิจารณาและอนุมัติแทนคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ของรายการในงบลงทุนท่ีมิใช่สาระส�าคัญ และกรณีการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนที่ไม่เกินวงเงินข้ันต�า่

ภายในหมวดเดียวกัน

 7) การด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติมอบหมายไว้ 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

2. นายดนุชา พิชยนันท์

3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

14/14

14/14

14/14

150,000

120,000

120,000

135,000

108,000

108,000

มีอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแล เรื่องต่อไปนี้

 1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค

 2) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจ�าปี รวมทั้งค�าอธิบายในรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับ

ฐานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเด็นเก่ียวกับการบัญชีและการรายงานข้อตรวจพบของ 

ผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข

 3) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัดท�ารายงาน

ทางการเงิน

 4) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 5) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 6) ก�ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการ

ปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance – Risk Management – Compliance : GRC) ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�าเร็จได้

 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 8) การด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

3. นายยงยุทธ โกเมศ

4. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

8/8

7/8

1/1

6/8

76,725

49,500

10,000

59,400

69,750

45,000

9,000

54,000

**หมายเหตุ** ล�าดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 1) ก�ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในประจ�าปีของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค

 4) ก�ากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ 

การจัดท�ารายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจ�าปี เสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 5) ก�ากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 

การจัดท�ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544

 6) อนุมัติแต่งต้ังคณะท�างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ตามความเหมาะสม

 7) ก�ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และ 

การปฏิบตัติามระเบยีบ (Corporate Governance – Risk Management – and Compliance : GRC) ในส่วนท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลือ่นให้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคบรรลผุลส�าเรจ็ได้

 8) ด�าเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก (1) – (7) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

ภายใน ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย
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4. คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

2. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

3. รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

4. นายยงยุทธ โกเมศ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

7/7

6/7

7/7

-

75,000

60,000

60,000

-

67,500

54,000

54,000

-

** หมายเหตุ** ล�าดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2559 ซึ่งไม่มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในเดือนดังกล่าว

มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้า  

ส่วนภูมิภาค ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และฝ่ายบริหาร เพ่ือให้

เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

 3) ทบทวนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงคู่มือการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 4) มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ให้คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 5) ติดตามผลการด�าเนินการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอย่างสม�่าเสมอ

 6) มอบนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้คณะท�างาน

รับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 7) พิจารณาแผนแม่บท และ/หรือ แผนการด�าเนินงานประจ�าปี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

 8) ก�ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และ      

การปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance – Risk Management – Compliance : GRC) ในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�าเร็จได้

 9) ก�ากับดูแลการบริการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

 10) ติดตามประเมินผลส�าเร็จของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามแผนงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 11) สนับสนุน และติดตามการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
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5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

2. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

3. ผศ.ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดม

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

3/3

2/3

3/3

37,500

20,000

20,000

33,750

18,000

18,000

มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 1) พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคล แล้วน�า 

เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบ

 2) ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 3) ประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 4) จัดท�าแผนงานในการเพิ่มประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และน�าไปสู่การปฏิบัติ

 5) ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนงาน ทุก 6 เดือน 

 6) วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ทันตาม
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6. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. พ.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

2. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

4. ผศ.ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดม

ประธาน

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

14/14

14/14

14/14

13/14

148,500

79,200

69,300

99,000

135,000

72,000

63,000

90,000

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 1) พิจารณากรอบทิศทางการลงทุนในโครงการที่เก่ียวข้องกับโครงการ ICT ของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค

 2) พิจารณาทิศทางและนโยบายการเชื่อมต่อระบบงานต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ICT เพื่อให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น จะสอดคล้องและสามารถเชื่อมต่อกับ

โครงการ ICT ที่ได้ลงทุนไปแล้ว

 3) พิจารณาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม และทิศทาง

การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน ICT ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับนโยบาย ICT แห่งชาติ หรือ

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม

 4) พิจารณากลั่นกรองแผน ICT Road Map ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวตาม

ที่สายงานธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าเสนอ

 5) พิจารณาแผนงาน/งาน/โครงการท่ีมีการน�าระบบหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) และด้านสื่อสาร (Communication) มาใช้ในกิจการของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เช่น GIS, SCADA, Smart Grid, AMI, OMS เป็นต้น

 6) ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ICT ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ได้ปฏิบัติตามแผน และ

ประเมินความส�าเร็จของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ลงทุนนั้นได้รับประโยชน์ตามที่ได้วางแผนสนับสนุน

การพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถการให้บริการด้าน ICT ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 8) ให้สามารถมอบอ�านาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 9) พิจารณาอนุมัติกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 10) สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถการให้บริการด้าน ICT ของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

 11) รายงานผลการจัดหาให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง

 12) งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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7. คณะอนกุรรมการประเมนิผลการด�าเนนิงานของผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ก่อนหักภาษี

ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 

การประชุมทั้งหมด

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด

หลังหักภาษี

หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

2. รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

นายสุรงค์ บูลกุล

ประธาน

อนุกรรมกร

ประธาน

2/2

2/2

-

25,000

20,000

-

22,500

18,000

-

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 1) ก�าหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

เกณฑ์ชี้วัดในการประเมินผลการด�าเนินงาน 

 2) หารือร่วมกับผู้ว่าการเพ่ือท�าความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับรายละเอียด วิธีการประเมินผลการ

ด�าเนินงานก่อนการประเมิน เพื่อให้การประเมินผลการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

 3) ติดตามผลการด�าเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 

การประเมินผล ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ

 4) ประเมินผลการด�าเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 5) พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาม

หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

 6) จัดให้มีการแถลงแผนงานและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญขององค์กร 

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู ้ว ่าการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

**หมายเหตุ** ไม่มีการประชุมในปี 2559 

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 1) พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนส�าหรับผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2) เจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก

 3) จัดท�าร่างสัญญาจ้างบริหารในต�าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 4) รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบโดยเร็ว
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9. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

4. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**หมายเหตุ**  ไม่มีการประชุมในปี 2559  

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 1) ด�าเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยค�านึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีอายุไม่เกิน 

ห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

 2) ด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 3) เมื่อพิจารณาสรรหาได้ผู้ที่เหมาะสมแล้ว ให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อพิจารณา

 
10. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอุทธรณ์ค�าสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความรับผิดทางละเมิด

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ร่วมประชุม / 

การประชุมทั้งหมด จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธาน 3/3 -

**หมายเหตุ** กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 พิจารณา กลั่นกรอง อุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง  ค�าสั่งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และอุทธรณ์ค�าสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด ตามข้อบังคับการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้วเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
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11. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ 7/9 87,500 78,750

** หมายเหตุ** ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

มีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ดังนี้

 1) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

 2) หาทางปรองดอง และระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

 3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ

รัฐวิสาหกิจนั้น

 4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสภาพแรงงาน  รวมถึงการร้องทุกข์

ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

 5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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12. กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ. ต�าแหน่ง
ก่อนหักภาษี

ร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด หลังหักภาษี

จ�านวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

1. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

2. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

3. นายดนุชา พิชยนันท์

4. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

5. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

6. รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

7. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

6/6

3/6

4/6

5/6

4/6

6/6

3/4

55,000

30,000

40,000

50,000

40,000

60,000

30,000

49,500

27,000

36,000

45,000

36,000

54,000

27,000

** หมายเหตุ** ล�าดับที่ 7 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559

มีอ�ำนำจหน้ำที่  ดังนี้

 1. หลักการแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ก�าหนดในหมวด 3 ข้อ 3.5 ว่า 

บทบาทส�าคัญของกรรมการอิสระ เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

กรรมการโดยรวมจะเน้นหนักในการด�ารงรักษา และสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ประชาชนตาม

วัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งต้องมีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้กิจการของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมที่จะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลา ทุ่มเทความ

สนใจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1) ใช้ดุลยพินิจท่ีเป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์

ของตน พิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2) คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

3) เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและ

เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4) ควรเข้าประชุมทุกครั้ง

5) ท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจ�าทุกปี
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

 ในส่วนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบาย

สนับสนุนการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลภายในของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งในการอนุมัติใด ๆ ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ยึดถือหลักการไม่ให้มีการก�าหนดเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ถือเป็นกระบวนการควบคุม

ภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้ก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้งคณะกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรายงานให้ทราบถึงต�าแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ เป็นกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน จ�านวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลัก

ทรัพย์ในธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับต�าแหน่งที่ด�ารงต�าแหน่ง และเมื่อพ้นจากต�าแหน่ง 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่ก�าหนด

 ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้พนักงานและผู้บริหารทุก

คนจัดท�าแบบรายงานความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเสนอตาม

ล�าดับชั้น ทางwebsite ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี หรือหากได้รับต�าแหน่งใหม่หรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปีให้จัดท�ารายงานทาง website ทันที โดยการพิจารณาการกระ

ท�าหรือเหตุการณ์ที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เทียบเคียงกับที่กระทรวงการคลังก�าหนด ซึ่งมี

รายละเอียดการกระท�าหรือเหตุการณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

 1. กำรรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับของขวัญและ ความ

สะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีการรับของขวัญมีในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของท่ีซื้อ การมอบตั๋วหนัง ตั๋วพาหนะเดินทาง 

การเลี้ยง อาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อผู้รับของขวัญ

และท�าให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น

 2. กำรท�ำธุรกิจกับตัวเอง (Self Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ญาติ หรือพวกพ้อง 

จากต�าแหน่งหน้าที่เป็นการใช้ต�าแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง

 3. กำรท�ำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา และการ

จ้างงานให้แก่ตนเองรวมถึงการใช้ต�าแหน่งสถานภาพการท�างานสาธารณะในการที่จะเข้าไปเป็นนายจ้าง

ของภาคเอกชน หรือ เป็นเจ้าของเอง ตลอดจนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของรัฐในการท�างานพิเศษภายนอก

 4. กำรรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของ

ทางการน�าข้อมูลไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงิน หรือพวกพ้อง และแสวงหา

ผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น หากพนักงานและผู้บริหารผู้ใด ที่มีการกระท�าที่เป็นความขัดแย้งทางผล
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ประโยชน์ จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นจนถึงผู้ว่าการทันทีที่สามารถกระท�าได้ 

และให้ผู้นั้น ขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ พนักงานและผู้บริหารผู้

ใดถูกกล่าวหาว่า มีการกระท�าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาแต่ง

ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริง หากมีการพบว่ามีการกระท�าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์จริง 

ให้พิจารณาน�าเสนอโทษทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นของทุกหน่วยงาน ตรวจสอบและให้ความ

เห็นชอบการจัดท�าแบบรายงานฯ ของพนักงานในสังกัดทุกคน ตามตารางแสดงผู้ให้ความเห็นชอบการจัด

ท�าแบบรายงานความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แนบท้ายค�าสั่งนี้ 

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ส�านักตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบทานฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อ ผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในกรณีตรวจสอบแล้วพบ

ความผิดและให้ฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเก็บรักษาข้อมูลแบบรายงานฯ ระบบเป็นเวลา 

5 ปี เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 มีการน�าระบบการบริหารความเสี่ยง, ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มาใช้ในการควบคุม 

ลดความเสี่ยง และตรวจติดตามประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอทุกปี

 มีการก�าหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น

ให้เกิดจิตส�านึกที่ดีที่จะหลีกเลี่ยงและไม่กระท�าการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงาน ซึ่งทุกกลุ่มต้องถือปฏิบัติและด�าเนินการรายงานตามกรอบแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยข้อมูล

ที่น�าเสนอต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาลครอบคลุมทั้งตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่

สมรส บุตร และบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

 กรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลภายในขององค์กร คณะกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก�ากับดูแลการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อท�าให้รายการดังกล่าวมี

ความโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559
 คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จากกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์

ด้านการบริหารธุรกิจ  การเงิน  การปกครอง  และนิติศาสตร์  จ�านวน  3  ท่าน  ได้แก่ 

 1. นายประสิทธิ์  สืบชนะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายดนุชา  พิชยนันท์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร กรรมการตรวจสอบ

 โดยมี  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน  ท�าหน้าที่เลขานุการฯ

 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ตามที่ก�าหนด

ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

และได้แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานน�า

ไปปฏิบัติหรือด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ก�าหนด อย่าง

มีคุณธรรม มีความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นที่จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการ

ควบคุมภายใน และมีการบริหารงานในด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 ในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 14 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร  ผู้ตรวจ

สอบภายใน ที่ปรึกษาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้เชิญผู้สอบบัญชี (ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

เข้าหารือตามวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เดินทางไปดูงานและ ตรวจเยี่ยม

พนักงานท่ีการไฟฟ้าต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และ

ภาคใต้ รับทราบข้อมูลส�าคัญการไฟฟ้า ปัญหา อุปสรรค ในการด�าเนินงาน พร้อมให้การสนับสนุน ให้ข้อ

เสนอแนะ และให้แนวทางในการด�าเนินงานอย่างชัดเจน มีการรายงานผลการประชุมและผลจากการดู

งานที่มีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกครั้ง  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดยพิจารณาผลการด�าเนินงานของการไฟฟ้า    ส่วนภูมิภาค ในเรื่อง

ต่างๆ  พอสรุปได้ดังนี้

 1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน ประจ�าเดือน 

ประจ�าไตรมาส และประจ�าปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย รวมทั้งผลการด�าเนินงาน ร่วมกับ

ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี (ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) โดยพิจารณาประเด็นท่ี

ส�าคัญและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระส�าคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

 2. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนงาน 

และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร)  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามี

การน�าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจ

มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการติดตามก�ากับดูแล ให้มีการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ เหมาะสม ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

 3. สอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยพิจารณาและผลักดันให้การด�าเนินงานของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 

ค�าสั่งหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ต้องมีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
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การทุจริต สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ ตามแนวทางปฏิบัติ ที่ดี

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4. กำรก�ำกับดูแลและพัฒนำส�ำนักตรวจสอบภำยใน โดยมุ่งเน้นให้ส�านักตรวจสอบภายใน 

มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเชิงรุกอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี   พร้อมท้ัง

ติดตามการด�าเนินการในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญ อนุมัติ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตร

ส�านักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559 แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2560-2564) แผนการตรวจสอบประจ�าปี 

2560  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรต่างๆ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�านักตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง

ให้มีวุฒิบัตรทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งส�านัก

ตรวจสอบภายใน ได้ประกาศเป็นเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็น

บรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

 5. กำรหำรือกับผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นการหารือเฉพาะโดยไม่มี

ฝ่ายบริหาร พิจารณาถึงขอบเขตแนวทางในการตรวจสอบ และผลการด�าเนินงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือ

ลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและการประสานงานที่ดี  โดยในปี 2559  มีค่า

ธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท

 6. กำรรักษำคุณภำพของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีการทบทวน และปรับปรุงข้อบังคับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งาน การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี ท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  โดยในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่  ในเกณฑ์ท่ี

มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม  ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะ

กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการบริหาร ความเสี่ยง

และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการจัดท�ารายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญเป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง

พอ และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมท้ังได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้การด�าเนินงานบรรลุเป้า

หมายที่ก�าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�าคัญ

 

  (นายประสิทธิ์  สืบชนะ)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภารกิจหลักในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด�าเนินธุรกิจอื่น 

ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดย

การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจหลักขององค์กร

โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเพิ่ม

ความสามารถและศักยภาพในการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน  และการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่าง

ทันกาล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งปัจจุบันและอนาคต

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความเห็นชอบความ

เสี่ยงระดับองค์กรที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�ามาบริหารจัดการจ�านวน 6 ความเสี่ยง คือ 

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถให้บริการและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

 2. ความพร้อมของบุคลากรในการด�าเนินงานในอนาคต

 3. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 4. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)

 5. หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง

 6. การสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

 ซึ่งการบริหารความเส่ียงท้ัง 6 ความเสี่ยงดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดมาตรการ 

ต่าง ๆ เพื่อให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายในระดับที่องค์กรยอมรับได้ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้มุ่งเน้นให้ทุกส่วนงานตระหนักและให้ความส�าคัญถึงเรื่องความ

เสี่ยง โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Zero Accident) เพ่ือท�าให้งาน

บรรลุผลส�าเร็จ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างย่ิงว่าการ

สนับสนุนและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการด�าเนินงานตามมาตรการการบริหารความเสี่ยง 

จะช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส�าเรจ็ สามารถลดอปุสรรค และความไม่แน่นอนท่ีจะมากระทบกับผลการด�าเนินงาน 

โดยรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึง่จะส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นองค์กรชัน้น�าสามารถมุง่สูก่ารเป็น 

“การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)”

       (นำยบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล)

         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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