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ประวัตคิวามเป็นมา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อตั 8งขึ 8นเป็นองค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึJงให้ไว้เมืJอวนัทีJ  
6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมืJอวันทีJ  16 มีนาคม 2497 มีการแต่งตั 8ง
คณะกรรมการขึ 8นเป็นผู้ควบคมุการบริหาร อยู่ภายใต้การควบคมุของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และ
รัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจกํากบัโดยทัJวไป องค์การไฟฟา้สว่นภมิูภาคมีทนุประเดิม
ตามกฎหมาย จํานวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดแูล จํานวน 117 แห่ง จากนั 8น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้รับการสถาปนาตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค พทุธศกัราช 2503  ณ วนัทีJ 28 กนัยายน 2503 โดย
รับช่วงภารกิจตอ่จาก องค์การไฟฟา้สว่นภมิูภาค มาดําเนินการอยา่งตอ่เนืJอง  
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ภารกจิ (Mission) 

จดัหา ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอืJนทีJเกีJยวเนืJอง เพืJอตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ  ทั 8งด้านคุณภาพและบริการ  โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนืJอง มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิJงแวดล้อม 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั 8นนําทีJทันสมัยในระดบัภูมิภาคมุ่งมัJนให้บริการพลงังานไฟฟ้าและ
ธรุกิจเกีJยวเนืJองอยา่งมีประสทิธิภาพ เชืJอถือได้ เพืJอพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัJงยืน 

ค่านิยม (Core Value) 

ทนัโลก  บริการดี  มีคณุธรรม 

วัตถุประสงค์ 

1. ผลติ จดัให้ได้มา จดัสง่ และจําหน่ายพลงังานไฟฟา้ 
2. ดําเนินธุรกิจเกีJยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอืJนทีJเกีJยวเนืJอง หรือทีJเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค 
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รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ  
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การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้รับรางวัลระดับประเทศ จาํนวน 11 รางวัล 

1. รางวลัรัฐวิสาหกิจดีเดน่ ประจําปี 2562 จดัโดยสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   

1.1  รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเยีJยม ประจําปี 2562 โดยได้รับทั 8งรางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและ
รางวลัการบริหารจดัการดีเดน่ (2 ปีซ้อน) 

1.2 รางวลัการดําเนินงานเพืJอสงัคมและสิJงแวดล้อมดีเดน่ (3 ปีซ้อน) 
1.3 รางวลัเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ (3 ปีซ้อน) 
1.4 รางวลัการพฒันาสูรั่ฐวิสาหกิจดิจิทลั ประจําปี 2562 ประเภทเชิดชเูกียรติ 
1.5 รางวลัความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมดีเดน่ ประเภทชมเชย (2 ปีซ้อน) 

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

3. โล่ประกาศเกียรติคุณและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) ประจําปี 2562 ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 149 แห่ง จากหน่วยงาน
ภาครัฐทัJวประเทศ 340 แหง่ 

4. รางวลั Super Brands ประจําปี 2562 จดัโดยซปุเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 

5. รางวัล Zero Accident Campaign 2019 ระดับแพลทินัJม 1 แห่ง ระดับเงิน 5 แห่ง ระดับทองแดง 59 แห่ง 
และระดบัต้น 162 แห่ง จดัโดยสถาบนัการส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) 

6. รางวลัชนะเลิศปฏิทินตั 8งโต๊ะ – สมดุบนัทกึ และรองชนะเลิศปฏิทินแขวนจากการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวลั
สริุยศศิธร ประจําปี 2562 จํานวน 3 รางวลั 

7. รางวลั G-Green ระดบัประเทศ ประจําปี 2562 จํานวน 47 แห่ง และต่ออายไุด้ 15 แห่ง จดัโดยกรมส่งเสริม
คณุภาพสิJงแวดล้อม 

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

 ระดบัดีเดน่    ประเภทนวตักรรมการบริการ ผลงาน “Integration of Maintenance Innovation (IMI)  

 ระดบัดี ประเภทนวตักรรมการบริการ ผลงาน 

 ระดบัชมเชย    ผลงาน “โครงสร้างเสาขึ 8นสายเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี เพืJอลดขนาดพื 8นทีJก่อสร้าง” และ
ผลงาน “ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์”   

9. รางวัลเกียรติคุณจากการเปิดเผยข้อมูลความยัJงยืน ประจําปี 2562 (Sustainability Disclosure Award 
2019)   จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบัน
ไทยพฒัน์  

10. รางวลันวตักรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ Thailand HR Innovation Award 2019 ระดบั Silver 
Award โครงการ “พฒันาศกัยภาพบุคลากรรองรับการเปลีJยนแปลงตลาดพลงังานไฟฟ้าด้วย PEA CCSR” 
จากสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT), สถาบนัเพิJมผลผลิตแห่งชาติและคณะพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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11. รางวัลชนะเลิศ ประเภท “Single Fund” โครงการประกวดกองทุนสํารองเลี 8ยงชีพดีเด่น ครั 8งทีJ 8 ประจําปี 
2562 กลุม่รัฐวิสาหกิจขนาดกองทนุมากกวา่ 20,000 ล้านบาท (3 ปีซ้อน) 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้รับรางวัลระดับนานาชาต ิจาํนวน 5 รางวัล 

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

2. รางวลั  The 47th  International  Exhibition of Inventions  Geneva 2019  การประกวดผลงาสิJงประดิษฐ์
ระดบันานาชาติ จํานวน 5 รางวลั จากสิJงประดิษฐ์ 5 ผลงาน ณ นครเจนิวา สมาพนัธรัฐสวิส 

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

1) รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัลพิเศษของประเทศอิหร่าน FIRI Award จากผลงาน
สิJงประดิษฐ์ตู้ ควบคุมโหลดเบรกสวิตซ์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์ (Universal Remote Control 
Switch (RCS)  Control Unit)  

2) รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานเครืJองหมนุรีลสายไฟ แบบเคลืJอนย้ายอิสระ พร้อมขาตั 8ง
รีลสาย แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม (Cable Reel Spinner (Moveable Type) with Automatic Cable 
Reel Supporter) 

3) รางวัล เห รียญ เงิน  (Silver Medal) และรางวัลพิ เศษของประเทศจีน CAI Award Invention & 
Innovation จากผลงานเครืJองมือ ปลด-สับสวิตซ์แรงตํJา (Low Tension Switch Grip Head and 
Remover Tool) 

4) รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) และ รางวลัพิเศษของประเทศอินโดนีเซีย Indonesian Invention 
and Innovation Promotion Association จากผลงาน ''วูเซล่า'' เครืJองมือตัดสายไฟแบบใช้สว่านไร้
สาย (Vuzala Cable Cutter Operate with Cordless) 

4. การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ "SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 
2019" (SIIF 2019) ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวลั จากสิJงประดิษฐ์  
4 ผลงาน ดงันี 8  

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

2)   รางวลัเหรียญเงนิ   (Silver medal) จากผลงานโปรแกรมแอพพลิเคชัJนบนัทึกการตรวจสอบระบบ
ไฟฟา้ด้วยสายตา (Advanced Patrolling System Application : APSA)  

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

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

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

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเป็นการน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการสําคัญของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีJ 12 เป้าหมายการพัฒนา 
ทีJยัJงยืน (SDGs)  ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทลัเพืJอเศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy) และนําสภาพแวดล้อมทีJ
เกีJยวข้องกบัการดําเนินงาน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันายทุธศาสตร์ 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน  

สร้างความมัJนคงทางด้านพลงังานของประเทศ พฒันาโครงสร้างพื 8นฐานให้ครอบคลมุผู้ ใช้บริการ และ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดการแข่งขนัและมีโครงสร้างราคาทีJเหมาะสม ส่งเสริมการใช้
พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนทีJเป็นมิตรกบัสิJงแวดล้อม 

แผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี 8 

ยุทธศาสตร์ทีJ 1 : กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพืJอเป็นเครืJองมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยกําหนดบทบาทและทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาทระหว่างผู้ กํากับดูแล  
ผู้ กําหนดนโยบายและ  ผู้ให้บริการออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

ยุทธศาสตร์ทีJ 2 : เร่งการลงทุนทีJสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการจดัให้มีแผนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปี ทีJสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจ ใช้ทรัพยากรร่วมกนั เพืJอเพิJมประสิทธิภาพในการลงทนุ พร้อมทั 8งสนบัสนนุให้รัฐวิสาหกิจจดัหาเงินทนุ
จากแหล่งเงินทุน ทีJ เหมาะสมกับโครงการลงทุน และการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอืJนๆ เช่น  
การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื 8นฐาน 
เพืJออนาคตประเทศไทย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ทีJ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพืJอให้สามารถรองรับการเปลีJยนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินทีJจะเกิดขึ 8นในอนาคตได้อย่างยัJงยืน นอกจากนี 8 จะจดัให้มีกลไกในการชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
ทีJได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาทีJเหมาะสม ซึJงจะช่วยเพิJมความแข็งแกร่งทางการเงิน
ให้กบัรัฐวิสาหกิจทีJดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ทีJ 4 : สนับสนุนการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวตักรรมและนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพืJอเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy) เพืJอเพิJมประสทิธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลดต้นทนุการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ทีJ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพืJอเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไกกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ บริหารความเสีJยงและประเมินผลทีJเพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทํางาน
สมัยใหม่ พัฒนาศกัยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม กําหนดระบบแรงจูงใจการดําเนินงานทีJเหมาะสม 
คํานงึถงึผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สงัคม และสิJงแวดล้อมเป็นสําคญั 
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พืน̂ที`ความรับผิดชอบและสาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

พืน̂ที`ความรับผิดชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพื 8นทีJรับผิดชอบจําหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวดั ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมทุรปราการ (อยู่ในพื 8นทีJรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื 8นทีJประเทศไทย หรือ
ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟา้ 19,941,915 ราย 

สาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสาํนักงานใหญ่ 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคมีสํานกังานใหญ่ตั 8งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีหน้าทีJกําหนดนโยบายและแผนงาน 
ให้คําแนะนํา ตลอดจนจดัหาวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 
ผู้ ว่าการ รองผู้ ว่าการ ผู้ ช่วยผู้ ว่าการ สํานักผู้ ว่าการ สํานักตรวจสอบภายใน สํานักกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์  
และพฒันา กลุม่เครือขา่ยและบริการ และกลุม่สนบัสนนุ ซึJงยงัแบง่ออกเป็นฝ่ายและกอง 
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สาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

กรุงเทพมหานคร 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 
เลขทีJ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ภาคเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
เลขทีJ 208 ถ.เชียงใหม-่ลําพนู ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่แมฮ่่องสอน ลําพนู ลําปาง 
เชียงราย และพะเยา  

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พษิณุโลก 
เลขทีJ 350/9 หมู ่7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ พิษณโุลก พิจิตร ตาก กําแพงเพชร สโุขทยั 
แพร่ น่าน และอตุรดิตถ์   

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 
เลขทีJ 13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ลพบรีุ สงิห์บรีุ เพชรบรูณ์ นครสวรรค์ 
อทุยัธานี และชยันาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี 
เลขทีJ 123 หมู ่5 บ้านหนองหวัหม ูต.นาดี อ.เมือง จ.อดุรธานี  41000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อดุรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย สกลนคร 
นครพนม     หนองบวัลําภ ูและบงึกาฬ 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี 
เลขทีJ 195 หมู ่7 ถ.เลีJยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อบุลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสนิธุ์ 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ มกุดาหาร และอํานาจเจริญ 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา 
เลขทีJ 3 หมู ่2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม ่อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา ชยัภมิู บรีุรัมย์ และสริุนทร์  
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ภาคกลาง 

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

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

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

ภาคใต้ 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี 
เลขทีJ 86 หมู ่5  ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าสําราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 76000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบรีุ 
สมทุรสงคราม ชมุพร และระนอง 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช 
เลขทีJ 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ นครศรีธรรมราช ตรัง กระบีJ สรุาษฎร์ธานี 
ภเูก็ต และพงังา 

•  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
เลขทีJ 59/27 ถ.ยะลา-ปัตตานี ต.เขาตมู อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 
ควบคมุดแูลการไฟฟา้ในความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตลู และ
พทัลงุ 
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สาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคแยกตามประเภท 

ประเภท 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุจํานวนสํานกังานไมร่วมสํานกังานใหญ่ และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 12 เขต, * กฟฟ. หมายถงึ การไฟฟา้ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิบริษัทในเครือ 

บริษัท พีอีเอ เอน็คอม อนิเตอร์เนชั>นแนล จาํกัด 

มติคณะรัฐมนตรีเมื3อวันที3  3 มิถุนายน 2552 ให้จัดตั @งบริษัทพีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์เนชั3นแนลจํากัด           

(PEA ENCOM) เพื3อดําเนินธุรกิจลงทุนด้านพลงังานไฟฟ้าและการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั @งในประเทศและตา่งประเทศ 

PEA ENCOM จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเมื3อวนัที3 14 ตลุาคม 2552 โดยมีสถานประกอบการตั @งอยู่เลขที3 

200 อาคาร LED ชั @น 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเป็นผู้

ถือหุ้นทั @งหมด PEA ENCOM ซึ3งปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน จํานวน 1,891.28ล้านบาท 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

“องค์กรที3มีการบริหารจดัการด้านพลงังาน และนวตักรรมที3เป็นที3ยอมรับในระดบัภมิูภาค” 

ภารกจิ (Mission) 

1. ลงทนุและพฒันาธรุกิจพลงังานไฟฟา้และการอนรัุกษ์พลงังานในประเทศแบบครบวงจร 

2. เป็นกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมลงทนุและเป็นแหล่งข้อมลูอ้างอิง (Market Reference) 

ด้านพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังานของรัฐ 

3. ขยายการลงทนุในธรุกิจพลงังานไฟฟา้และธรุกิจที3เกี3ยวเนื3องในภมิูภาค 

ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานที3ผ่านมา PEA ENCOM ได้จัดทําแผนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลงัคา 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) มีเป้าหมายการลงทนุ 200 เมกะวตัต์กรอบวงเงินลงทนุรวม 8,000 

ล้านบาท ประกอบด้วยสว่นทนุของบริษัทฯ 2,000 ล้านบาทและเงินกู้  6,000ล้านบาท สําหรับการดําเนินงานในปี 2562 

ได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟแล้ว ประมาณ  13 เมกะวัตต์อยู่ ระหว่างลงนามในสัญ ญ าประมาณ  

14 เมกะวตัต์อยูร่ะหวา่งนําเสนอโครงการอีกประมาณ 50 เมกะวตัต์ 

สาํหรับการร่วมลงทุนด้านพลังงานทดแทนในประเทศ อาท ิเช่น 

• ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ร่วมลงทุนกับบริษัทโซล่า เพาเวอร์ จํากัด ทั @งหมด 4 แห่ง 

ได้แก่ สุรินทร์ 1, สุรินทร์ 2, เลย 2, ขอนแก่น 10 กําลงัการผลิตติดตั @ง 7.5 เมกะวตัต์ / แห่ง ปัจจุบนัได้

ดําเนินการจา่ยไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 

• โครงการบาเจาะไบโอก๊าซ ร่วมลงทนุกบับริษัทพลงังานไทยเสริมสขุจํากดั  ในพื @นที3ตําบลโคก

เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  กําลังการผลิตติดตั @งประมาณ 2เมกะวัตต์โดยนํานํ @าเสียและ

อินทรียวตัถุเหลือทิ @งจากกระบวนการสกัดนํ @ามนัปาล์มมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ3งได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิง

พาณิชย์แล้วเมื3อวนัที3 16 กรกฎาคม 2562 

• โครงการร่วมลงทนุใน บริษัท  เอ็นคอม เวสท ท ูเอนเนอร์จี (พระนครศรีอยธุยา) จํากดั เพื3อ

ดําเนินธรุกิจผลติไฟฟา้จากการกําจดัขยะ  
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• โครงการโรงไฟฟา้ประชารัฐ สําหรับพื @นที3 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในสว่นของแผนงานผลิต

ไฟฟา้ชมุชนจากชีวมวล โดยเข้าระบบจําหน่ายของ กฟภ. รวม 12 เมกะวตัต์ 

การลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้เพื3อร่วมลงทุน

โครงการผลติไฟฟา้จากแสงอาทิตย์, การจดัหาและจําหน่ายไฟฟา้ในเซป ูเมียนมา เป็นต้น 

ผลการดําเนินงานธุรกิจ Retail & Innovation  ซึ3ง PEA ENCOM มุ่งเน้นการพัฒนา หรือร่วมลงทุนใน

การทําธุรกิจใหม่ ตามสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที3เปลี3ยนแปลงไป รวมทั @งด้าน Digital & Innovation  

อาทิ เช่น 

• โครงการร่วมลงทนุกบับริษัท สยาม อิเลคเทรลจํากดั  สําหรับดําเนินธุรกิจพฒันาระบบไฟฟ้า

ให้มีความเสถียรภาพครบวงจร สนบัสนนุการขนสง่ระบบรางให้เกิดความตอ่เนื3อง  

• โครงการร่วมลงทุนใน บริษัทไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี3เดเวลอปเม้นท์ จํากัด สําหรับดําเนินธุรกิจ

ด้าน Digital Energy Platform ธรุกิจด้านพลงังานทดแทน และธรุกิจจดัการพลงังานอื3นๆที3เกี3ยวข้อง 

• ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า PEA ENCOM เป็นผู้ แทนจําหน่าย รถตุ๊ ก ตุ๊ ก ไฟฟ้า ของบริษัท  

พีค เพาเวอร์ มอเตอร์ จํากดัและเป็นผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าFOMM ของบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม เอเชีย 

จํากดั รวมทั @งเป็นผู้แทนจําหน่ายจกัรยานยนต์ไฟฟา้ TATUNG 

PEA ENCOM ให้บริการงานที>ปรึกษาด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ให้มี

ประสิทธิภาพ โดยการจดัหาอุปกรณ์ประหยดัพลงังานในระบบต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ 

และบ้านอยู่อาศยั สําหรับในปีที3ผ่านมาได้มีการให้บริการในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าในระบบแสงสว่างให้กบัอาคารชุดวิลล่า อโศก, โครงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างภายใน

โรงพยาบาลสขุมุวิท, โครงการปรับปรุงระบบส่องสว่างให้กบัพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด

ฟา้จฬุาโลกมหาราช จงัหวดับรีุรัมย์ เป็นต้น 

การให้บริการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมทั fงในและต่างประเทศ เพื3อเพิ3มพูนความรู้ด้านระบบไฟฟ้า

และพลงังานแก่หน่วยงานตา่งๆ ทั @งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยทีมวิศวกรผู้ เชี3ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟา้

ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆ มีหลกัสตูรที3หลากหลาย เช่น  หลกัสตูร “การทํางานเกี3ยวกับสายสื3อสารของ

หน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” หลักสูตร “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” 

หลกัสตูร "มาตรฐานการติดตั @งและบํารุงรักษาระบบไฟฟา้" เป็นต้น   

  

ในปีที3ผ่านมาได้ให้บริการลูกค้าทั @งในและต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐและเอกชน เช่น ฝึกอบรม 

"TRAINING COURSE ON MANAGEMENT CAPACITY BUILDING IN THAILAND 2019" ให้กับ  EVN CPC 

DA NANG Power Corporation, ฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการติดตั @งและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า" ให้กับ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี @ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 
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รายการที>เกี>ยวโยงกัน (Connected Transactions) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทําสญัญาจ้าง PEA ENCOM ตามสญัญาจ้างเลขที3 C.CST.025/2562  เมื3อ

วนัที3 25 ธนัวาคม 2562เพื3อจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟา้ โดยจดัหาผู้ปฏิบติังานที3มีความรู้ ความสามารถ และมี

ทกัษะเกี3ยวกับวิธีปฏิบติังานตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั @งทําให้งานบริการด้านระบบไฟฟ้า

เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสทิธิภาพ เกิดความปลอดภยัในการทํางาน และมีมาตรฐานเดียวกนัทั @งองค์กร  

ทั @งนี @ การเปิดเผยรายการที3เกี3ยวโยงกนัเป็นไปตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั @งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเรื3องการเปิดเผยข้อมลูเกี3ยวกบับคุคล

หรือกิจการที3เกี3ยวข้องกนั ซึ3งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการที>เกี>ยวโยงกัน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ้างPEA ENCOM ให้จดัหาผู้ปฏิบติังานที3มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะ

เกี3ยวกับวิธีปฏิบติังานตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั @งทําให้งานบริการด้านระบบไฟฟ้าเป็นไป

ตามมาตรฐานและเกิดประสทิธิภาพ เกิดความปลอดภยัในการทํางาน และมีมาตรฐานเดียวกนัทั @งองค์กร 

นโยบายเกี>ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

สําหรับรายการที3เกี3ยวโยงกนัในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกบับริษัทในเครือจะดําเนินธุรกิจร่วมกนั

ตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยมีนโยบายที3ยังคงต้อง

ดําเนินการตาม พ.ร.บ.การจดัซื @อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลงัว่า

ด้วยการจัดซื @อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ข้อบงัคบัอื3นๆ ที3เกี3ยวข้อง อย่าง

เคร่งครัด  
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ     

ข้อมูลทางการเงนิ 
หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้รวม 519,761 499,316 482,963 

คา่ใช้จ่ายรวม 504,377 478,700 456,294 

กําไรสทุธิ 15384 20,616 26,669 

สนิทรัพย์รวม 423,080 414,880 397,836 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่) 1.45 1.67 1.76 

อตัราสว่นสนิทรัพย์คลอ่งตวั (เทา่) 1.41 1.64 1.73 

อตัราสว่นหนี @เงินกู้ตอ่สว่นทนุ (เทา่) 0.45 0.48 0.54 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.67 6.82 6.54 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี @ (เทา่) 3.17 3.90 3.15 
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ปัจจยัที>มีผลกระทบต่อองค์กร 

ในการกําหนดยทุธศาสตร์ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้วิเคราะห์ปัจจยัที3อาจสง่ผล

กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรคต่างๆ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นําการบริหารความเสี3ยงมาช่วยสนับสนุนในการ

บริหารงาน เพื3อลดระดบัความรุนแรงให้น้อยลง  

 

Strategic Objective / Goal 
 

 
01 

ดาํเนินธุรกจิตามหลักธรรมาภบิาล
เพื5อการเตบิโตอย่างยั5งยืน 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีและชมุชนมี

ความเชื8อมั8นและยอมรับในการ

ดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ขององค์กร 

2. ยกระดบัการดําเนินงานตาม

แนวทาง SDGs และแนวปฏิบตัทีิ8ดี

ตามกรอบDJSI 

3. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานขององค์กร 

 

 
02 

มุ่งสู่องค์กรที5เป็นเลศิในด้านจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบรูณาการ 
ทกุระบบงานด้วย Digitalization 

เป้าประสงค์ 

1. เพิ8มความมั8นคงในระบบจําหนา่ย 

ลดการสญูเสยี และดําเนินการตาม

แผนพฒันาโครงขา่ยไฟฟา้อจัฉริยะ (Smart 
Grid) 

2. โครงสร้างองค์กรที8มีความเหมาะสมและ

คลอ่งตวัในการดําเนินงาน หรือเสริมสร้าง

กระบวนการดําเนินการทางธรุกิจให้

แข็งแกร่ง 

3. เพิ8มประสทิธิภาพและความสามารถในการ

สร้างรายได้ของสนิทรัพย์ 

4. สร้างความมั8นคงทางการเงินในระยะยาว 
 

 
03 

มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของทกุกลุ่มลูกค้า 

 

เป้าประสงค์ 

1. ยกระดบัความพงึพอใจและ

ความผกูพนัของทกุกลุม่ลกูค้า 

2. รักษาฐานลกูค้า High Value 

 

 
04 

การเพิ5มมูลค่าทางธุรกจิขององค์กร 

โดยสร้าง Advantaged Portfolio 

เป้าประสงค์ 

1. บทบาทการดําเนินงาน การกํากบัดแูล และแผนการ

ดําเนินงานของ กฟภ.และบริษัทในเครือสําหรับธรุกิจ

เกี8ยวเนื8อง 

2. การขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมูิภาค 

3. นโยบายในการลงทนุ และ Portfolio Mix ที8เหมาะสมใน

แตล่ะสถานการณ์ที8สามารถสร้างผลประกอบการได้ตาม

เปา้หมาย 

 
05 

ขับเคลื5อนองค์กร ให้ทนัสมัย 

ด้วยทนุมนุษย์ เทคโนโลยีดจิทิลั และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 

1. การยกระดบัการบริหารและพฒันาศกัยภาพของ

บคุลากรให้ตอบสนองตอ่ทิศทางองค์กร 

2. พฒันาเทคโนโลยีดจิิทลัให้มีมาตรฐานและมีความ

มั8นคงปลอดภยัรองรับการเตบิโตของธรุกิจ 

3. ยกระดบับทบาทของนวตักรรมสูก่ารพฒันา

กระบวนการทํางานและการขยายผลเชิงพาณิชย์ 
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Strategic Objective / Risk Factors 

 

 
S01 

 
S02 

 
S03 

 
S04 

 
S05 

Strategic Objective ปี 2561 

ดําเนินธรุกิจตามหลกั

ธรรมาภิบาลเพื8อการ

เตบิโตอยา่งยั8งยืน 

มุง่สูอ่งค์กรที8เป็นเลศิ

ในด้านจําหนา่ย

กระแสไฟฟา้โดย

พฒันาประสทิธิภาพ

ของทกุระบบงาน 

มุง่เน้นการตอบสนอง

ความต้องการของทกุ

กลุม่ลกูค้า 

การเพิ8มมลูคา่ทาง

ธรุกิจขององค์กรเพื8อ

ยกระดบัขีด

ความสามารถในการ

แขง่ขนั 

ขบัเคลื8อนองค์กร  

ให้ทนัสมยัด้วยทนุ

มนษุย์ เทคโนโลยี

ดจิิทลั และนวตักรรม 

ประเดน็ความเสี5ยงระดบัองค์กร (Risk Factors) ปี 2561 

- RF1 การยกระดบัการ

ให้บริการและ

จําหนา่ย

กระแสไฟฟา้ได้

อยา่งตอ่เนื8อง 

RF2 การบริหาร

หนว่ยสญูเสยีใน

ภาพรวม 

RF3 การบริหาร

สนิทรัพย์ให้เกิด

ประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

RF9 การวิเคราะห์

ความสามารถ

ในการแขง่ขนั

และสญูเสีย

รายได้จาก

กิจการขนาด

กลางขนาดใหญ่ 

ไปใช้พลงังาน

ทดแทน 

RF4 ความสําเร็จของ

การลงทนุธรุกิจ

เกี8ยวเนื8อง

(Business Model) 

RF8 การวิเคราะห์

ศกัยภาพทาง

ธรุกิจของบริษัท

ในเครือและ

บริษัทลกูที8

เกี8ยวข้อง 

 

RF5 การพฒันา

ศกัยภาพ

บคุลากรเพื8อ

รองรับการ

ดําเนินงานธรุกิจ

หลกัและธรุกิจ

เกี8ยวเนื8อง 

RF6  ความมั8นคง

ปลอดภยัทาง 

ไซเบอร์ (Cyber 

Security) 

RF7 การปรับเปลี8ยน

องค์กร ด้วย

เทคโนโลยีดจิิทลั 

(Digital Transformation) 

 

“ RF10 กฟภ. ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลกั (รซธ.) ใช้งานหลงัจากสิ Mนสดุสญัญาเช่า รซธ. ระยะทีP 1 (มี.ค. 
2563) ” เป็นประเด็นความเสีPยงระดบัองค์กรทีP คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความสําคญั เพืPอให้การบริหารจดัการประเด็นความเสีPยงระดบัองค์กร เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ และสนบัสนนุให้องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีPกําหนดไว้ได้ 
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การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค มีการดาํเนินงานในปี 2562 ดังนี f 

SO2 มุ่งสู่องค์กรที>เป็นเลิศในด้านจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน 

ประเดน็ความเสี3ยงระดบัองค์กร 

RF6 : การบริหารหน่วยสญูเสียในภาพรวม 

RF10 : การบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 

RF11 : การยกระดบัการให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟา้ได้อยา่งตอ่เนื3อง 

การดาํเนินงานในปี 2562 

ตามวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์องค์กรที3 2 (SO2) ที3มุ่งสูอ่งค์กรที3เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน ซึ3งเป็นภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั3นคือการให้บริการ

พลงังานไฟฟ้าที3มั3นคง ที3ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสามารถดําเนินการพฒันาคณุภาพของระบบการจําหน่าย

ไฟให้มีประสทิธิภาพโดยมีแนวโน้มของคา่ SAIFI และ SAIDI ที3ดีขึ @นอยา่งตอ่เนื3อง  

SO4 การเพิ>มมูลค่าทางธุรกจิขององค์กรเพื>อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประเดน็ความเสี3ยงระดบัองค์กร 

RF2 : ความสําเร็จของการลงทนุและพฒันาธรุกิจเกี3ยวเนื3อง (Business Model) 

RF7 : การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื3อรองรับการดําเนินงานธรุกิจหลกัและธรุกิจเกี3ยวเนื3อง 

การดาํเนินงานในปี 2562 

ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที3 4 (SO4) ที3ให้ความสําคัญในการเพิ3ม

มลูคา่ทางธรุกิจขององค์กรเพื3อยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัการขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมิูภาค 

ซึ3งธุรกิจที3เกี3ยวเนื3องดงักล่าวจะเป็นส่วนสําคญัในการพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ ในภาพรวมของ

องค์กรในอนาคต รวมถึงบทบาทการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจด้านอนรัุกษ์พลงังานและพลงังาน

ทดแทนทั @งในประเทศและภมิูภาคอาเซียนผ่านการดําเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั3นแนล จํากดั 

และบริษัทในเครือในอนาคต ซึ3งมีบทบาทเป็นทั @งผู้ลงทนุหลกัและร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนด้านพลงังานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลงังาน

ทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy 

Saving) 

SO5 การขับเคลื>อนองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิทิลั และนวัตกรรม 

ประเดน็ความเสี3ยงระดบัองค์กร 

RF1 : ความลา่ช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธรุกิจหลกัระยะที3 2 (CBS2 Project 

Management Office: PMO CBS2) 

RF3 : การบริหารจดัการงานด้านจดัซื @อระบบการจดัการโครงสร้างพื @นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื3อสารแบบรวมศนูย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA: ITiDC) ไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ตามกําหนดเวลา 



หน้า | 18  
 

RF4 : Cyber Security 

RF5 : การบรูณาการการทํางานร่วมกนั เพื3อให้สามารถบรรลเุปา้หมายในการเป็น Digital Utility 

RF8 : การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื3อเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนินงาน 

RF9 : ขาดการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัมาสนบัสนนุเพื3อเพิ3ม Productivity ในการทํางาน/เพิ3ม

โอกาสในการดําเนินธรุกิจ 

ผลการดาํเนินงานในปี 2562 

ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที3 5 (SO5) การขับเคลื3อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ 

เทคโนโลยีดิจิทลั และ นวตักรรม ซึ3งในปี 2562 กฟภ. มุ่งเน้นการสร้างความมั3นคงปลอดภยั และความเชื3อมั3นใน

การดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ3งเป็นปัจจยัพื @นฐานที3ช่วยขบัเคลื3อน

องค์กรสู ่Digital Utility โดยจะครอบคลมุเรื3องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและข้อมลูสว่น

บุคคล (Privacy) การรักษาความมั3นคงปลอดภยั (Cyber security) ซึ3งจะมุ่งเน้นการสร้าง ความมั3นคงปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศและการสื3อสาร เพื3อสร้างความเชื3อมั3นในการสื3อสาร และการทําธุรกรรมต่างๆผ่านทาง

ออนไลน์ รวมถึงการกําหนดมาตรการและแนวปฏิบติัสําหรับพนกังานผู้ ให้บริการทั3วประเทศในการคุ้มครองสิทธิ

ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ขอรับบริการ เพื3อรองรับ การเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลในอนาคตรวมถึงการกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที3เหมาะสมและ

สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื @นฐานที3มีความจําเป็นอย่างยิ3งยวด (critical 

infrastructure) เพื3อให้มีความมั3นคงปลอดภยัเพียงพอตอ่การดําเนินงาน ตลอดจนสง่เสริมให้มีการสร้างเครือข่าย

แลกเปลี3ยนข้อมูลและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าเป็นสิ3งสําคัญที3ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื3องในองค์กร เพื3อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่

มาตรฐานสากลทั @งด้านปฏิบติัการและด้านบริหารจดัการและบริการ โดยจะมุ่งที3การพฒันาและส่งเสริมหลกัธรร

มาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และเพื3อให้สามารถ

เปลี3ยนแปลงเข้าสู่การเป็น Digital Utility การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ 

การวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการสื3อสารและการให้บริการลกูค้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

เพื3อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพิ3มประสิทธิภาพของ

ผลิตภณัฑ์และการให้บริการในปัจจุบนั จนนําไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจใหม่ใน

อนาคต โดยสามารถสะท้อนการสร้างมลูค่าเพิ3มให้กบัองค์กรได้อย่างชดัเจน ทั @งในมมุมองของรายได้หรือต้นทนุ   

ที3จะสามารถลดลงได้อยา่งเป็นรูปธรรม รวมทั @งความสําเร็จของการบรูณาการในการทํางานร่วมกนั เพื3อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Utility (Executive Digital Transformation Metric) โดยเป้าหมายคือ 80/50 

ในปี 2565 (ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลงโดย 80% เกิดจากดิจิทลั (Operational 

Agility from Digital) และการมีรายได้ใหม่เกิดขึ @นโดย 50% เกิดจากดิจิทลั (New Revenue From Digital) โดยให้

ความสําคญัในการถ่ายทอดเป้าหมายดงักล่าวจากระดบัองค์กรสู่สายงาน ตามที3ปรากฏในแผนปฏิบติัการดิจิทลั

ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค พ.ศ. 2561 – 2566 
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ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced 

Single Buyer Model (ESB) ซึ3งคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเมื3อวนัที3 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟา้ สง่ไฟฟ้า และเป็นผู้ รับซื @อไฟฟา้จากโรงไฟฟา้เอกชนและรับซื @อไฟฟา้จาก

ตา่งประเทศเพียงรายเดียว (Single Buyer) และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยจะจําหน่ายไฟฟา้ผา่นระบบสง่

ไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื3อจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้า 

นอกจากนี @ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังจําหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่ผู้ ใช้ ไฟฟ้า 

รายใหญ่บางรายที3ได้รับอนญุาตให้จําหน่ายได้ภายใต้กฎหมายที3เกี3ยวข้องและประเทศใกล้เคียง ส่วนการไฟฟ้า

นครหลวงจะรับผิดชอบการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าในพื @นที3กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมทุรปราการ 

ขณะที3การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ผู้ ใช้ไฟฟ้าในจงัหวดัอื3นๆ ที3ไม่ใช่เขตการให้บริการของการไฟฟ้า

นครหลวง นอกจากนี @ ผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายสามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้โดยตรง สําหรับการ

จําหน่ายไฟฟา้ให้กบัผู้ ใช้ไฟฟา้นั @น การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้สว่นภมิูภาคจะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟา้ ระบบ

สายสง่ ระบบจําหน่าย หม้อแปลงจําหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงตํ3าและเครื3องวดัหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ซึ3งกําหนด

อัตราค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอัตราเดียวกันทั3วประเทศ (Uniform Tariff) และมีความ

แตกตา่งกนัตามประเภทผู้ใช้ไฟฟา้ ทั @งนี @ คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) จะเป็นผู้ กํากบัดแูลโครงสร้าง

อตัราคา่ไฟฟา้ของประเทศในภาพรวม 
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แนวโน้มในอนาคต 

จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที3เกิดขึ @นในปัจจุบัน ซึ3งส่งผลต่อ 

การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที3จะเกิดขึ @นในอนาคต ดงันั @นการจดัทําแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ได้กําหนดกรอบแนวทางและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563 - 2567 

ประกอบด้วย 5 วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Objective) ภายใต้การผลกัดนัจาก 12 ยทุธศาสตร์ ดงันี @ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ดําเนินธรุกิจตามหลกัธรรมาภิบาล

เพื3อการเติบโตอยา่งยั3งยืน 

 

1. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื3อมั3นและยอมรับในการ

ดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร 

2. ยกระดับการดําเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที3 ดี    

ตามกรอบ DJSI 

3. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานขององค์กร  

2. มุง่สูอ่งค์กรที3เป็นเลศิในด้าน

จําหน่ายกระแสไฟฟา้โดย 

บรูณาการทกุระบบงานด้วย 

Digitalization 

 

1. เพิ3มความมั3นคงในระบบจําหน่าย  ลดการสญูเสีย  และดําเนินการ

ตามแผนพฒันาโครงขา่ยไฟฟา้อจัฉริยะ (Smart Grid) 

2. โครงสร้างองค์กรที3มีความเหมาะสมและคล่องตวัในการดําเนินงาน 

หรือเสริมสร้างกระบวนการดําเนินการทางธรุกิจให้แข็งแกร่ง 

3. เพิ3มประสทิธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสนิทรัพย์ 

4. สร้างความมั3นคงทางการเงินในระยะยาว 

3. มุง่เน้นการตอบสนองความ 

ต้องการของทกุกลุม่ลกูค้า 

1. ยกระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัของทกุกลุม่ลกูค้า 

2. รักษาฐานลกูค้า High Value 

4. การเพิ3มมลูคา่ทางธรุกิจของ 

องค์กรโดยสร้าง Advantaged 

 Portfolio 

 

1. บทบาทการดําเนินงาน การกํากบัดแูล และแผนการดําเนินงานของ 

กฟภ. และบริษัทในเครือสําหรับธรุกิจเกี3ยวเนื3อง 

2. ขยายตลาดไปสูก่ลุม่ประเทศในภมิูภาค 

3. นโยบายในการลงทุน และ Portfolio Mix ที3 เหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ที3สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเปา้หมาย 

5. ขบัเคลื3อนองค์กรให้ทนัสมยัด้วย

ทนุมนษุย์ เทคโนโลยีดิจิทลั และ

นวตักรรม 

1. การยกระดับการบริหารและพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้

ตอบสนองตอ่ทิศทางองค์กร 

2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรฐานและมีความมั3นคงปลอดภัย 

รองรับการเติบโตของธรุกิจ 

3. ยกระดบับทบาทของนวตักรรมสู่การพฒันากระบวนการทํางานและ

การขยายผลเชิงพาณิชย์ 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที>  1 : สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั> งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที> ดีของ

สากล OECD และ DJSI โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกําหนดปัจจยัขบัเคลื3อน เพื3อมุ่งสู่ความยั3งยืนภายใน

องค์กร รวมทั @งการสื3อสารและการนําปัจจยัขบัเคลื3อนดงักลา่ว มากําหนดเป็นแผนงานสูค่วามยั3งยืนภายในองค์กร 

มีเป้าหมายที3สําคญั คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบาย

ภาครัฐ มุ่งเน้นยทุธศาสตร์ด้านพลงังานเพื3อรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะที3องค์กรคงไว้ซึ3งความสามารถ

ในการสร้างกําไร (Economic Wealth) มิติสงัคม (Social) สร้างสายสมัพนัธ์ที3ดีกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ทํา

ให้ผู้คนที3เกี3ยวข้องมีคณุภาพชีวิตที3ดี และมีความสขุ ( Social Well-Being) และมิติสิ3งแวดล้อม (Environment)ใส่

ใจและรับผิดชอบตอ่สิ3งแวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness) รวมถงึ ยงัมุง่เน้นในการดําเนินงาน

ภายในองค์กรเพื3อให้เกิดความโปร่งใสในทุกการไฟฟ้า ตามแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดบัผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) นอกจากนี @ ยงัมุ่งเน้นในการ

พฒันา  กฟภ. เข้าสูอ่งค์กรที3มีการพฒันาอย่างยั3งยืน โดยนําแนวทางที3ดีที3เป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบติั

ในการดําเนินงาน ทั @งมาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิ3งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที>  2 : การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้

ความสําคญัในการสร้างสายสมัพนัธ์ที3ดีกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย เพื3อเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอยา่ง

ยั3งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั @งภายในและภายนอกขององค์กร  

เพื3อยกระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัของทกุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั @งการสนบัสนนุการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพและการอนรัุกษ์พลงังาน ซึ3งเป็นการดําเนินงานโดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการที3

กําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ใช้ไฟฟ้าเพิ3มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า 

(Energy Efficiency Resource Standard (EERS)) 

ยุทธศาสตร์ที>  3 : มีการจําหน่ายไฟฟ้าที> ได้คุณภาพในระดับชั fนนําของภูมิภาค โดยให้

ความสําคญักบัการเพิ3มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าที3มีประสิทธิภาพและทั3วถึง ซึ3งจะพฒันาระบบไฟฟ้า

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื3อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมั3นคง เชื3อถือได้ สามารถรองรับความ

ต้องการไฟฟ้าที3เพิ3มขึ @น ลดปัญหาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย รวมถึง

ปรับปรุงและเชื3อมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพื @นที3ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื @นที3สําคญั และ

รองรับการขยายตวัของพื @นที3เศรษฐกิจ พื @นที3ยทุธศาสตร์ของประเทศ ให้มีโครงสร้างพื @นฐานด้านระบบไฟฟา้ที3ทั3วถงึ 

เพียงพอ คณุภาพเชื3อถือได้และมีมาตรฐานด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าที3ได้รับการยอมรับในระดบัภูมิภาค รวมทั @ง

การพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) ซึ3งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที3ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื3อสาร

มาบริหารจดัการ ควบคมุการผลิต การส่ง และการจ่ายพลงังานไฟฟ้า ซึ3งสามารถรองรับการเชื3อมต่อระบบไฟฟ้า

จากแหลง่พลงังานทางเลือกที3สะอาดและกระจายอยูท่ั3วไป (Distributed Energy Resource: DER) 

ยุทธศาสตร์ที>  4 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั>นคงทางการเงิน โดยเป็น

องค์กรที3มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ3งกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset 

Management เพื3อเพิ3มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการ

ดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพิ3มอตัราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที>  5 : ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของ

ธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร โดยให้ความสําคญักบัการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององค์กรด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั (Streamline Process) เพื3อให้การดําเนินงานมีความคลอ่งตวั รวดเร็ว รวมถงึตอบสนองตอ่ความ

ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้าได้อย่างดีขึ @น โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดําเนินธุรกิจของ

องค์กร พร้อมทั @งวิเคราะห์ และปรับปรุงข้อกําหนด ตวัชี @วดัในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure 

Analysis) เพื3อออกแบบและพัฒนาระบบงาน/กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และ

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และเปา้หมาย ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที>  6 : การเพิ>มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า โดยให้ความสําคัญกับการศึกษา

ปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวงั รายกลุ่มลูกค้าที3ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ3งจะมีการ

วิเคราะห์สารสนเทศจากการสํารวจเพื3อการเรียนรู้เกี3ยวกบัลกูค้าและตลาด และนํามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพื3อ

การปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร โดยสารสนเทศดงักลา่วจะถกูนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภณัฑ์

และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทํางาน การพฒันาโอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการ

สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่ลกูค้าที3เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที> 7 :  การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value การนําข้อมลูเสียงจาก

ลกูค้ามาปรับปรุง เพื3อยกระดบัการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งยั3งยืน

โดยกําหนดกลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และเสียงของลูกค้าผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เพื3อใช้ในการกําหนดกลยทุธ์ในการวางแผนพฒันาระบบไฟฟ้ารายกลุม่ลกูค้า ได้แก่ กลุม่รายย่อย (บ้าน

อยู่อาศยัและพาณิชย์รายย่อย) กลุ่มรายใหญ่ (อตุสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่) กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจและ

อื3นๆ รวมทั @งพฒันาระบบการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื3อสนบัสนนุการบริการลกูค้าแต่

ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ3งขึ @น และสร้างความพึงพอใจของลกูค้าตามเป้าหมายของ กฟภ. นอกจากนี @ จะมี

การปรับปรุงกระบวนการในการดแูลกลุ่มลกูค้า Key Account การกําหนดผู้ รับผิดชอบที3ชดัเจน การทบทวนและ

สื3อสารคู่มือให้แก่พนกังานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื3อง และมีการศึกษาและพฒันา 

PEA Customer Journey เพื3อจําแนกประสบการณ์ของลกูค้าในแต่ละ Touchpoint ทําให้สามารถเข้าใจเส้นทาง

การซื @อสินค้าหรือบริการของลกูค้าตั @งแตต้่นจนจบ ซึ3งหากนําข้อมลูที3ได้มาในแตล่ะเส้นทางมาปรับใช้ จะก่อให้เกิด

ประโยชน์กบัธรุกิจ และเรียนรู้วิธีการรักษากลุล่กูค้าเปา้หมายให้กลบัมาซื @อสนิค้าหรือบริการซํ @า 

ยุทธศาสตร์ที> 8 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกจิเกี>ยวเนื>อง มุง่เน้นในการสง่เสริมการลงทนุ/

ร่วมลงทุนและพฒันาธุรกิจ เพื3อปรับตวัรองรับการเปลี3ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เนื3องจากปัจจุบนั เทคโนโลยีและ

โครงสร้างอตุสาหกรรมระบบไฟฟ้ามีการเปลี3ยนแปลง โดยในอนาคตผู้ ใช้ไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และ

หากมีเหลือเกินความต้องการ ก็สามารถขายไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนอื3น โดยอาจไม่จําเป็นต้องผ่านระบบของ กฟภ. 

ดังนั @น  กฟภ. จึงมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจเกี3ยวเนื3องที3 กฟภ. มีความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน (Competitive Strength) และเป็นอุตสาหกรรมที3มีความน่าสนใจ และมีอัตราการเติบโตสูง 

(Industry Attractiveness) นอกจากนี @ กฟภ. จะให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายในการลงทุน และการ

ออกแบบ Potential Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั @งผ่านกลไกการ

ดําเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพื3อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร (Creating Shareholder Value) 

รวมทั @งเกิดการพฒันาธุรกิจได้อย่างยั3งยืน โดยสามารถตอบสนองต่อโครงสร้างระบบไฟฟ้าที3เปลี3ยนแปลงไปได้ 

(Maximizing Sustainable Development)   นอกจากนี @มีการกําหนดบทบาทหน้าที3 และทิศทางของบริษัทในเครือ 
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(บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั3นแนล จํากัด) ที3ชัดเจนทั @งในระยะสั @นและระยะยาว รวมทั @งการกําหนด

ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที3ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื3อเพิ3ม

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operating management) และยกระดบัผลประกอบการขององค์กร ทั @ง รายได้ 

กําไรการดําเนินงาน กระแสเงินสด และมุ่งเน้นทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื3อเอื @อต่อการ

ดําเนินงานในธุรกิจที3เกี3ยวเนื3องขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

นโยบาย และมาตรฐานทั @งในและต่างประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และ

การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ทั @งนี @ ในอนาคตหาก กฟภ. มีการจดัตั @งบริษัทในเครือ/การร่วมลงทนุ 

กลยุทธ์ดังกล่าว จะรองรับในการจัดตั @ง / ร่วมทุนให้เป็นไปตามกฎหมายที3เกี3ยวข้อง รวมถึงมีนโยบาย และ

หลกัเกณฑ์ในการกํากบัดแูลระหวา่ง กฟภ. และบริษัทในเครือที3ดีและเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที> 9 : ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์ โดยกลยทุธ์มุง่เน้นในการบริหาร

ทนุมนษุย์ในลกัษณะเชิงกลยทุธ์มากขึ @น (Strategic HRM) ซึ3งจะพฒันาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื3อให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย โดยให้ความสําคญัในการพัฒนาระบบ Competency เป็นเครื3องมือ

สําคญัในการเชื3อมโยงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื3อที3จะวิเคราะห์คณุลกัษณะที3จําเป็นสําหรับพนกังานในแต่ละตําแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบคุลากรให้

พร้อมรองรับธุรกิจหลกัขององค์กร รวมถึงธุรกิจที3เกี3ยวเนื3องในอนาคต นอกจากนี @มีการพัฒนา / ทบทวนระบบ 

Competency โดยครอบคลุม Competency 3 กลุ่ม ได้แก่ Core Competency, Management Competency 

และ Functional Competency ให้มีความสอดคล้องกบัความสามารถพิเศษที3จําเป็นในอนาคตขององค์กร รวมถึง

การนําระบบ Competency ดงักลา่วมาใช้สําหรับการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน (Recruitment and Selection) 

การฝึกอบรมพนักงาน (Training and Development) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(Performance Appraisal) เพื3อรองรับกับทิศทาง / ตําแหน่งขององค์กร ในการ “พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital 

Utility” โดยเพิ3มขีดความสามารถ และศกัยภาพของบคุลากรในการรองรับการดําเนินงานของธุรกิจหลกัและธุรกิจ

ที3เกี3ยวเนื3องในอนาคต นอกจากนี @ยงัรวมถึงการพฒันาบคุลากรเพื3อรองรับต่อการเปลี3ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

และการเปลี3ยนแปลงของอตุสาหกรรมไฟฟา้ที3มีการเปลี3ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที>  10 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพื>อการขับเคลื>อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) ซึ3งมีการปรับปรุงใน 

3 ประเดน็ที3สําคญัดงันี @ 

- Digital Service การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื3อเพิ3มประสิทธิภาพในการให้บริการลกูค้า โดยการ

พฒันาฐานข้อมลู และระบบการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการสื3อสารและ

การให้บริการลกูค้าผา่น Digital Channel 

- Digital Operational Excellence การพฒันาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทนัสมยั ด้วย Smart Grid 

และให้ความสําคัญกับการสื3อสารและเชื3อมโยงระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) 

รวมถงึการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื3อสนบัสนนุให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสทิธิภาพ 

รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า 

- Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื3อเพิ3มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์และการให้บริการใน

ปัจจุบนั และนําไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงอาจนําไปสู่รูปแบบของธุรกิจ

ใหมใ่นอนาคต (New platform and business models) 

 



หน้า | 24  
 

ยุทธศาสตร์ที>  11 : เสริมสร้างความมั> นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Sustainable and Secured Digital Technology) โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความมั3นคงปลอดภยั และความ

เชื3อมั3นในการดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ3งเป็นปัจจยัพื @นฐานที3ช่วย

ขบัเคลื3อนองค์กรสู ่Digital Utility โดยจะครอบคลมุเรื3องมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและ

ข้อมลูส่วนบุคคล (privacy) การรักษาความมั3นคงปลอดภยั (cyber security) ซึ3งจะมุ่งเน้นการสร้างความมั3นคง

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการสื3อสาร เพื3อสร้างความเชื3อมั3นในการสื3อสาร และการทําธุรกรรมต่างๆทาง

ออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลทั @งด้านปฏิบัติการและด้าน

บริหารจัดการและบริการ โดยที3จะมุ่งที3การพัฒนาและส่งเสริมหลกัธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื3อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางด้าน 

Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัการขบัเคลื3อน

ยทุธศาสตร์ขององค์กรอยา่งแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที>  12 : การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System:  

CIS)โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการนวตักรรมองค์กรที3เป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างระบบตั @งแต่ การกําหนด

ทิศทาง/นโยบายด้านการจดัการนวตักรรม บทบาทของผู้ นําและบคุลากร / หน่วยงานด้านนวตักรรม การกําหนด

กลยทุธ์ด้านนวตักรรม กระบวนการนวตักรรมทั @งประเด็นโครงสร้างและการจดัการกระบวนการนวตักรรมรวมทั @ง

การจดัการ / การใช้ประโยชน์จากนวตักรรม การจดัการความรู้เพื3อสร้างให้เกิดนวตักรรม พฤติกรรมและวฒันธรรม

ขององค์กรและบคุลากร การสง่เสริม / สนบัสนนุทรัพยากร และผลลพัธ์จากการพฒันานวตักรรม โดยกระบวนการ

สร้างนวัตกรรม (Innovation Process) จะเป็นรูปแบบทั @งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรม

กระบวนการขององค์กร นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมในรูปแบบอื3นๆ เพื3อเพิ3มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน และสร้างความยั3งยืนของความสามารถในการทํากําไรให้กบัองค์กรของธรุกิจหลกั นอกจากนี @ยงัรวมถงึ 

การสร้างนวตักรรมใหม่ ที3ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ / หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการทําธุรกิจ

เกี3ยวเนื3อง ของ กฟภ. 
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วเิคราะห์สถานการณ์การจาํหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ประจาํปี 2562 

การจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

 ปี 2562 กฟภ.มีการซื <อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่าง ๆ และผลิตเองรวมทั <งสิ <น 146,015.27 ล้านหน่วย

ขยายตวัร้อยละ 2.61 จากปีก่อน โดยเป็นการซื <อจาก กฟผ. 134,601.50 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 92.18 ของ

หน่วยซื <อรวม กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 72.63 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 0.05 ของหน่วย

ซื <อรวม ผู้ ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 11,158.64 ล้าน

หน่วย สัดส่วนร้อยละ 7.64 ของหน่วยซื <อรวม ผู้ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีjติดตั <งบนหลังคา (Solar PV 

Rooftop) 97.56 ล้านหน่วย สดัส่วนร้อยละ 0.07 ของหน่วยซื <อรวม การผลิตไฟฟ้าเองของ กฟภ. (ตามเขืjอน ตาม

เกาะตา่ง ๆ) 84.93 ล้านหน่วย สดัสว่นร้อยละ 0.06 ของหน่วยซื <อรวม 

การจาํหน่ายไฟฟ้า 

ปี 2562 กฟภ.มีการจําหน่ายไฟฟ้ารวมทั <งสิ <น 138,178.13 ล้านหน่วย ขยายตวัร้อยละ 2.60 เติบโตได้ตํjา

กว่าเป้าหมายทีj ร้อยละ 3.81 (ค่าพยากรณ์ ชุด ก.ย.2561) จากสงครามการค้าทีj มีมาตลอดปี ส่งผลให้

ภาคอตุสาหกรรมมีการใช้ไฟฟา้น้อยกวา่ทีjควรจะเป็น 

ในขณะทีjการใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศยัและกลุ่มพาณิชย์ขยายตวัดี เนืjองจากในช่วงหน้าร้อนมีอณุหภมิู

สงูมากกว่าปีก่อนหน้า ทําให้มีการใช้เครืjองปรับอากาศเพิjมมากขึ <น ประกอบกบัยงัคงมีปริมาณนกัท่องเทีjยวเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยอยา่งตอ่เนืjอง 

แต่หากพิจารณาอัตราการเติบโตเทียบกับปีฐาน 2559 แล้วพบว่ายังมีการจําหน่ายไฟฟ้าขยายตัวใน

ระดบัสงูร้อยละ 6.56 ซึjงอยูใ่นเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มทีjจะขยายตวัเพิjมขึ <น 

การจาํหน่ายไฟฟ้าจาํแนกตามพื fนที> 

แบ่งเป็น 4 พื fนที> ดังนี f 

• ภาคเหนือ สดัสว่นร้อยละ 14.77 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 5.17

จากปีก่อนโดยการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) ขยายตวัมากที3สดุร้อยละ 5.56 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัดส่วนร้อยละ 16.51 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม 

ขยายตัวร้อยละ 5.63จากปีก่อน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ขยายตวัมากที3สดุร้อยละ 7.66 

• ภาคกลาง สดัสว่นร้อยละ 51.74 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 1.36

จากปีก่อน โดยการไฟฟา้สว่นภมิูภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ขยายตวัมากที3สดุร้อยละ 2.88 

• ภาคใต้ สดัส่วนร้อยละ 16.98 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัร้อยละ 1.42 

จากปีก่อน โดยการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เขต 2 (ภาคใต้) ขยายตวัมากที3สดุร้อยละ 3.36 
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การจาํหน่ายไฟฟ้าจาํแนกตามระดับแรงดัน 

แบ่งเป็น 5 ระดับแรงดันดังนี / 

• ระดับแรงดัน 230 kV สัดส่วนร้อยละ 0.12 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัว 

ร้อยละ 7.95 จากปีก่อน 

• ระดับแรงดัน 115 kV สัดส่วนร้อยละ 17.76 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวมหดตัว 

ร้อยละ 2.92 จากปีก่อน 

• ระดับแรงดัน 69 kV สดัสว่นร้อยละ 0.02 ของยอดการจําหน่ายไฟฟา้รวมหดตวัร้อยละ 

15.80 จากปีก่อนปัจจบุนัเปลี3ยนไปใช้แรงดนั 115 kV เมื3อเดือน พ.ย. 2562 

• ระดับแรงดัน 22 - 33 kV สัดส่วนร้อยละ 49.50 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม 

ขยายตวัร้อยละ 1.56จากปีก่อน 

• ระดับแรงดันตํ>ากว่า 22 - 33 kV สดัส่วนร้อยละ 32.60 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้า

รวม ขยายตวัร้อยละ 7.67 จากปีก่อน 

การจาํหน่ายไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า 

หน่วยจําหน่ายไฟฟ้าจําแนกตามประเภทอตัราค่าไฟฟ้าปี 2562 มีการขยายตวัขึ @นจากปีก่อนหน้าหลาย

ประเภทอตัราดงันี @ บ้านอยู่อาศยั ขยายตวัร้อยละ 8.81 กิจการขนาดเล็ก ขยายตวัร้อยละ 5.45 กิจการขนาดกลาง 

ขยายตวัร้อยละ 3.00 กิจการเฉพาะอย่าง ขยายตวัร้อยละ 5.19 องค์กรที3ไม่แสวงหากําไร ขยายตวัร้อยละ 8.35  

สบูนํ @าเพื3อการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 28.17 ไฟฟ้าชั3วคราว ขยายตวัร้อยละ 3.63 ไฟฟ้าสํารอง ขยายตวัร้อยละ 

56.39 และไฟฟรี ขยายตัวร้อยละ 4.75 มีเพียงกิจการขนาดใหญ่และ Interruptible Rate ที3หดตัวร้อยละ 1.52 

และ 20.46 ตามลําดบั 

การจาํหน่ายไฟฟ้าจาํแนกตามกลุ่มลูกค้า 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี / 

• กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 56.47 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัว 

ร้อยละ 0.85 จากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าอืjน ๆ โดยเฉพาะ

ประเทศจีนทีjมีการขึ <นภาษีสินค้าหลายชนิด ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั สถานการณ์

ดงักล่าวส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 2.50 สะท้อนได้จากการใช้

ไฟฟ้าหมวดการผลิตทีjหดตวัร้อยละ 3.02 และกิจการขนาดใหญ่ทีjหดตวัร้อยละ 1.52 ในขณะทีjการ

ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าพาณิชย์รายใหญ่ขยายตวัร้อยละ 5.67 จากการบริโภคสินค้าและบริการทีj

เพิjมขึ <นตามปริมาณนักท่องเทีjยว สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้าหมวดขนส่งทีjขยายตวัร้อยละ 5.08 

และกิจการเฉพาะอยา่งทีjขยายตวัร้อยละ 5.19 
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• กลุ่มลูกค้ารายย่อย สดัส่วนร้อยละ 34.05 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวั 

ร้อยละ 8.01 จากสภาพอากาศทีjร้อนมากในช่วงกลางปี โดยเฉพาะเดือน เม.ย. - พ.ค. 2562 ทีjมี

อณุหภูมิสงูมากกว่าปกติ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าบ้านอยู่อาศยัขยายตวัร้อยละ 8.81 

จากการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพืjอทําความเย็นเป็นหลกั สําหรับการใช้ไฟฟ้าของกลุม่ลกูค้าพาณิชย์ราย

ย่อยขยายตวัร้อยละ 5.76 ตามปริมาณนกัท่องเทีjยวทีjเพิjมขึ <น สอดคล้องกบัการใช้ไฟฟ้าของหมวด

การขายและโรงแรมทีjขยายตวัร้อยละ 4.48 และกิจการขนาดเลก็ทีjขยายตวัร้อยละ 5.45 

• กลุ่มภาครัฐและอืCน ๆ สดัส่วนร้อยละ 9.48 ของยอดการจําหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวั 

ร้อยละ 5.54 จากการใช้ไฟฟา้ของกลุม่ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 5.00 และจากกลุม่

อืjน ๆ ขยายตวัร้อยละ 6.63 จากสภาพอากาศทีjสงูมากกว่าปกติในช่วงหน้าร้อน ประกอบกบัมีการใช้

ไฟฟา้เพืjอให้บริการประชาชนเพิjมมากขึ <น สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟา้หมวดบริการสงัคมทีjขยายตวัร้อย

ละ 5.91 

การจาํหน่ายไฟฟ้าตามประเภทกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

กฟภ.มีการจําแนกกลุ่มผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC) เป็น 10 

หมวดใหญ่ โดยในปี 2562 หมวดการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.75 รองลงมาได้แก่ 

หมวดการขายและโรงแรมร้อยละ15.66 หมวดบริการสงัคมร้อยละ 7.34 หมวดเกษตรกรรมร้อยละ 5.35 โดย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของทั <ง 10 หมวดหดตวัจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.27 จากความต้องการใช้ไฟฟ้า

ในหมวดทีjมีสดัสว่นการใช้ไฟฟา้สงู ดงันี < 

หมวดการผลิต หดตัวร้อยละ 3.02 จากปีก่อนหน้า โดยมีการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรม  

5 อนัดบัแรก ดงันี < 

• อาหาร ขยายตวัร้อยละ 0.57 จากการผลิตนํ <าแข็งทีjมีสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 19.65 

ของหมวดอาหาร โดยขยายตวัร้อยละ 6.77 จากสภาพอากาศทีjร้อนขึ <น ทําให้มีการใช้ไฟฟ้าเพืjอผลิต

นํ <าแข็งมากขึ <น ในขณะทีjโรงสีข้าวซึjงมีสดัสว่นการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 11.10 ของหมวดอาหาร หดตวัร้อย

ละ 11.93 เนืjองจากฝนแล้งทําให้มีผลผลติน้อยลง สง่ผลให้มีการใช้ไฟฟา้เพืjอสข้ีาวน้อยลงตามไปด้วย 

• เหล็ก หดตัวร้อยละ 6.98 หดตัวตามยอดจําหน่ายรถยนต์ทีjลดลง เนืjองจากสภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตวั สง่ผลให้มีความต้องการใช้เหลก็เพืjอผลติรถยนต์ลดลงตามไปด้วย 

• อิเล็กทรอนิกส์ หดตวัร้อยละ 5.82 จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาทีjมีต่อจีน 

โดยเฉพาะเครืjองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ ชิ <นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ทําให้สง่ผลกระทบตอ่หว่งโซก่ารผลติ (Supply Chain) ไปทัjวโลก 

• ยานยนต์ หดตวัร้อยละ 7.45 จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทําให้ยอดสัjงซื <อรถยนต์ลดลง

ทั <งภายในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 มียอดการผลิตรถยนต์จํานวนทั <งสิ <น 2,013,710 คนั หดตวั

ร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า  
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• พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 3.19 จากการผลิตภาชนะพลาสติกและการผลิตผลิตภัณฑ์

ภาชนะพลาสตกิอืjน ๆ ทีjขยายตวัร้อยละ 1.78 และ 3.70 ตามลําดบั 

หมวดการขายและโรงแรม ขยายตวัร้อยละ 4.48 จากปริมาณนกัท่องเทีjยวต่างชาติทีjเดินทางเข้า

มาทอ่งเทีjยวในประเทศไทยมากถงึ 39.7 ล้านคน คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 4.2 เมืjอเทียบกบัปีก่อน 

หมวดบริการสังคม ขยายตัวร้อยละ 5.91 เพิjมขึ <นจากการใช้ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลยั โรงเรียน การบริหารราชการท้องถิjนและสว่นภมิูภาค เป็นหลกั 

หมวดเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.35 จากการใช้ไฟฟ้าในหมวดปศุสตัว์ทีjมีสดัส่วนร้อยละ 

54.13 ของหมวดเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 6.15 เพิjมขึ <นตามปริมาณอปุสงค์ภายในประเทศทีjเพิjมขึ <นตาม

ความต้องการบริโภคอาหาร 

หน่วยสูญเสีย 

ในปี 2562 กฟภ. มีหน่วยสญูเสียในระบบจําหน่ายจํานวน 7,837.14 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.37

สงูกว่าค่าเป้าหมาย 244.35 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 0.17 (ค่าเป้าหมายระดบั 5 ร้อยละ 5.20) เมืjอเปรียบเทียบ

กบัหน่วยสญูเสียปี 2561 ทีjร้อยละ 5.36 แล้วพบว่าเพิjมขึ <นร้อยละ 0.01 เนืjองจากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่มีการใช้

ไฟฟา้ลดลงอยา่งมีนยัสําคญัจากสงครามการค้า สง่ผลให้มีการใช้ไฟฟา้แรงดนัสงูน้อยลง ในขณะทีjกลุม่ลกูค้า

รายยอ่ยมีการใช้ไฟฟา้เพิjมสงูขึ <นเป็นอยา่งมาก เนืjองจากมีอณุหภมูิสงูกวา่ปกติจากภาวะเอลนีโญโดยสามารถ

จําแนกออกเป็นแตล่ะพื <นทีjได้ดงันี < 

• ภาคเหนือ มีหนว่ยสญูเสยีร้อยละ 7.06 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.64 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหนว่ยสญูเสยีร้อยละ 6.93 เพิjมขึ <นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.77 

• ภาคกลาง มีหนว่ยสญูเสยีร้อยละ 3.95 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.08 

• ภาคใต้ มีหนว่ยสญูเสยีร้อยละ 6.58 เพิjมขึ <นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.04 

จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

ปี 2562 กฟภ. มีผู้ ใช้ไฟฟ้าทั <งสิ <น 20.19 ล้านรายเพิjมขึ <นจากปีก่อนหน้าจํานวน 0.43 ล้านราย หรือร้อย

ละ 2.15 โดยภาคกลางมีอตัราการขยายตวัมากทีjสดุร้อยละ 2.79 รองลงมาได้แก่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 2.17 ภาคใต้ร้อยละ 1.86 และภาคเหนือร้อยละ 1.75 จําแนกตามกลุม่ลกูค้าได้ ดงันี < 

• กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ขยายตัวร้อยละ 5.44 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.41 ของจํานวน 

ผู้ใช้ไฟฟา้ทั <งหมด 

• กลุ่มลูกค้ารายย่อย ขยายตัวร้อยละ 2.08 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 95.11 ของจํานวน 

ผู้ใช้ไฟฟา้ทั <งหมด 
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• กลุ่มภาครัฐและอืCน ๆ ขยายตวัร้อยละ 3.35 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.48 ของจํานวน 

ผู้ใช้ไฟฟา้ทั <งหมด 

ประมาณการหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้าปี 2563 

การจําหน่ายไฟฟ้าปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.60 ซึjงตํjากว่าค่าประมาณการทีjคณะทํางานจัดทําค่า

พยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ประเมินวา่การจําหน่ายไฟฟา้จะขยายตวัร้อยละ 3.81 (Load Forecast ชดุ กนัยายน 

2561) เนืjองจากกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมมีการใช้ไฟฟา้ลดลงจากสงครามการค้าระหวา่งประเทศ 

คณะทํางานจดัทําค่าพยากรณ์ฯ คาดว่าในปี 2563 การจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.จะขยายตวัทีjร้อยละ 

1.53 โดยคาดวา่จะมีปัจจยับวกหลายปัจจยั ดงันี < 

ปัจจัยด้านบวก 

• เทคโนโลยี 

ปัจจุบนัสามารถซื <อสินค้า (e-Commerce) ทําธุรกรรมทางการเงิน (Mobile Banking) และ

ชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ต่าง ๆ (Streaming) ผ่าน Smart Phone/Tablet ได้ทีjบ้าน ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้า

เพืjอ Smart Devices ภายในบ้านเพิjมมากขึ <น สง่ผลให้มีการใช้ไฟฟา้ในบ้านอยูอ่าศยัสงูขึ <น 

 

• นโยบายและมาตรการภาครัฐ 

แผนงานรัฐบาลปี 2563 มีการเร่งแก้ปัญหาปากท้องด้วยมาตรการ 5 กลุม่ ได้แก่ 

1. กลุม่เกษตรกร : สร้างเกษตรครบวงจรและเกษตร BCG 

2. กลุม่ผู้ มีรายได้น้อย : จดัสวสัดิการตามกลุม่ พฒันาอาชีพ และแก้หนี <นอกระบบ 

3. กลุม่ผู้สงูอาย ุ: จ้างงานผู้สงูอายแุละจดัสวสัดิการทีjเหมาะสม 

4. กลุ่มลูกจ้าง : ออกมาตรการดูแลลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาภาระหนี <นอกระบบ 

พฒันาทกัษะและหางานให้กรณีถกูเลกิจ้างงาน 

5. กลุ่มผู้ ประกอบการ SMEs และ Startups : ยกระดับด้านนวัตกรรม ความรู้ แหล่ง

เงินทนุ และเงืjอนไขบางอยา่งให้แก่ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี <ยงัมีมาตรการอืjน ๆ ทีjสําคญัอีก เช่น  

- การผ่อนเกณฑ์ Loan to Value หรือ LTV ที3จะช่วยให้ผู้กู้ ร่วมสามารถขอสินเชื3อได้ง่ายขึ @น 

เนื3องจากไมต้่องนํายอดที3กู้ ร่วมก่อนหน้ามาเป็นข้อจํากดั 

- การลดค่าปรับไถ่ถอนก่อนกําหนด (Prepayment charge) โดยคํานวนจากยอดเงินต้น

คงเหลือ และมีการคํานวณดอกเบี @ยผิดนัดชําระหนี @จากยอดเงินต้นของค่างวดที3ผิดนัด รวมถึงการคืน

คา่ธรรมเนียมบตัรเดบิตและบตัรเอทีเอ็มตามสดัสว่นทนัทีโดยไมต้่องร้องขอ เป็นต้น 

ทั @งนี @ ยงัมีนโยบายที3เกี3ยวกบัโครงสร้างพื @นฐานของประเทศ ที3จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจได้

ในระยะยาว เช่นการสร้างรถไฟฟา้การสนบัสนนุ EV Car การสร้างมอเตอร์เวย์และรถไฟความเร็วสงูและ 

EEC เป็นต้น 
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• สภาพอากาศ 

ในแง่ของการจําหน่ายไฟฟ้า คาดว่าอุณหภูมิจะยงัคงอยู่ในระดบัสงูและอาจเกิดภาวะภัย

แล้ง ทําให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื3อทําความเย็นและผลิตนํ @าแข็งมากขึ @น นอกจากนี @มลพิษ PM 2.5 ยงัสง่ผลให้

มีการใช้เครื3องฟอกอากาศเพิ3มมากขึ @นเป็นผลให้มีการใช้ไฟฟา้ภายในบ้านสงูขึ @นตามไปด้วย 

• อัตราดอกเบี fยนโยบาย 

การลดอตัราดอกเบี @ยนโยบายจะช่วยให้มีต้นทนุทางการเงินลดลง สง่ผลให้เอื @อต่อการลงทนุ

เพื3อทําธรุกิจได้มากขึ @น 

ปัจจัยด้านลบ 

• เศรษฐกจิโลก 

สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัประเทศคูค้่าสําคญัที3อาจมีตอ่เนื3องและเพิ3มขึ @น เช่น 

การเจรจาทางการค้ากับจีนไม่ลงตวั การทํา Limited Trade Deal กับญี3ปุ่ น การตดัสิทธิ GSP ต่อไทย 

เป็นต้น  

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของต่างประเทศ เช่น จีนกับฮ่องกง ที3อาจขยายไปสู่

สงครามกลางเมืองและสงครามระหวา่งประเทศได้ 

• โรคระบาด 

การเกิดโรคระบาด COVID-19 สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง เนื3องจาก

นกัท่องเที3ยวต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนจะลดลงเป็นจํานวนมากในช่วง High Season ทําให้ธุรกิจ

โรงแรม ขนสง่ ค้าปลีก ค้าสง่ ขาดรายได้ ทําให้มีเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง 

นอกจากนี @ยงัสง่ผลกระทบต่อภาคการเกษตร เนื3องจากประเทศจีนสั3งซื @อทเุรียนจากไทยเป็น

จํานวนมาก เมื3อเกิดโรคระบาดทําให้จีนหยดุการสั3งซื @อดงักล่าว ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ในขณะที3

เกิดต้นทนุในการปลกูไปแล้ว อาจะทําให้หนี @ภาคการเกษตรเพิ3มสงูขึ @น 

• ภยัธรรมชาต ิ

ในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ การเกิดภยัแล้งจะส่งผลกระทบต่อทั @งภาคอุตสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรม ซึ3งมีความจําเป็นต้องใช้นํ @าในปริมาณมาก อาจทําให้การผลิตสินค้าและพืชผลทางการ

เกษตรเสียหาย โดยเฉพาะการสง่ออกข้าว เกิดผลกระทบต่อเนื3องไปยงัรายได้ของแรงงานและเกษตรกร 

ซึ3งจะพวัพนัไปถงึภาครัวเรือนที3ทําให้มีรายได้ลดลงในที3สดุ 

• ภาคครัวเรือน 

รายได้จากการทํางานและการทําธุรกิจซบเซา มีผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนไทยลดลง อีก

ทั @งมีภาระหนี @ตอ่รายได้สงูขึ @น สง่ผลกระทบตอ่เนื3องทําให้มีเงินออมลดลงและต้องรับภาระช่วยเหลือจาก

ภาครัฐเพิ3มมากขึ @น 
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• การเปลี>ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมเข้าถงึเทคโนโลยีในการผลติไฟฟา้ได้งา่ยขึ @น โดยเฉพาะการติด Solar 

Cell หรือการเป็น VSPP ที3ไม่ขนานไฟฟ้าเข้าระบบจําหน่ายของ กฟภ. ส่งผลให้มีการผลิตไฟฟ้าเพื3อใช้

เองมากขึ @น และซื @อไฟฟา้จาก กฟภ. ลดลง 

• พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ปัจจุบันผู้บริโภคเปลี3ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ3งอาจทําให้ธุรกิจบางอย่างไม่

สามารถปรับตวัได้ทนัในระยะสั @น สง่ผลให้ไมส่ามารถดําเนินธรุกิจตอ่ไปได้ 

• ค่าเงนิบาท 

ความผนัผวนของคา่เงินบาทที3เปลี3ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้มีการคาดการณ์และควบคมุได้ยาก ทําให้

ประเมินทิศทางเศรษฐกิจและออกมาตรการควบคมุได้ยาก 
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เปรียบเทยีบหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเพิIม - ลด (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ลูกค้ารายใหญ่ 

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

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

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

ลูกค้ารายย่อย 

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

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

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

ภาครัฐและอืIน ๆ 

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

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

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

รวม 129,673.65  132,400.86  134,673.89  138,178.13  5.24  2.10  1.72  2.60  
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เปรียบเทยีบหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 
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ร้อยละ
อัตราเพิIม (ลด) หน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า

2559 2560 2561 2562
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เปรียบเทยีบหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : สูงสุด 10 กจิกรรมแรก 

ประเภทกจิกรรม 
หน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) อัตราเพิIม - ลด (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปศสุตัว์ 2,084.24  2,174.41  2,254.69  2,393.29  7.71  4.33  3.69  6.15  
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ล้านหน่วย

เปรียบเทยีบหน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : สูงสุด 10 อันดับ 
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เปรียบเทยีบจาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเพิIม - ลด (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ลูกค้ารายใหญ่ 

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

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

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

ลูกค้ารายย่อย 

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

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

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

ภาครัฐและอืIน ๆ 

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

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

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

รวม 18,894,637  19,360,779  19,768,754  20,193,865  2.74  2.47  2.11  2.15  
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เปรียบเทยีบจาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า 
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ผลการดาํเนินงานขององค์กร 

รายงานวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมุ่งมัWนสู่การเป็นองค์กรดิจิทลั (Digital Utilities) เพืWอยกระดบัคณุภาพ มาตรฐาน 
ความมัWนคง เชืWอถือได้ ระบบไฟฟ้าทีW มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ความสําคัญในการสร้างและบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพืWอตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า รวมถึงการให้บริการด้านพลงังานไฟฟ้าอย่างครบ
วงจรบน Digital Platform โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้งานเพืWอเพิWมประสิทธิภาพระบบงานเดิม และพฒันา
ธรุกิจใหม ่

อุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าทัWวโลกอยู่ในช่วงการเปลีWยนผ่านทั qงด้านโครงสร้าง และการดําเนินธุรกิจมี
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ด้านพลงังานไฟฟ้าเกิดขึ qนอย่างมากมาย มีการเปิดเสรีการแข่งขนัในธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้า รวมทั qงความคาดหวงัทีWสงูขึ qนของลกูค้า ทั qงด้านเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า และบริการตา่งๆ ทั qงนี qเนืWองจากมี 
Disruptive technology เกิดขึ qน โดยมีภาพสะท้อนจากการเปลีWยนแปลง 3 ด้านหลกั ดงันี q 

1. Electrification : การเปลีWยนแปลงรูปแบบการใช้พลงังานในภาคขนสง่ การผลติความร้อนจะเปลีWยน
จากการใช้เชื qอเพลงิ fossil เป็นการใช้พลงังานไฟฟา้ เช่น ยานยนต์ไฟฟา้ การใช้ Heat Pump 

2. Decentralization : ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เพิWมมากขึ qน เช่น Distributed Generation, 
Micro Grid, Prosumer 

3. Digitalization : มี การประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในระบบไฟฟ้ ามากขึ qน  เช่ น  Real time 
communication and Operation system, Smart Meter, Smart Sensor และ Automation system 

สําหรับประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ก็เป็นองค์กรหนึWงทีWได้รับผลกระทบจากการ
เปลีWยนแปลงดงักล่าวเช่นกัน จึงก่อให้เกิดแรงขบัเคลืWอนต่อ กฟภ. ในด้านต่างๆ เช่น ความต้องการเพิWมคณุภาพ 
และความเชืWอถือได้ของระบบไฟฟ้า การเพิWมของพลงังานทดแทนทีWตอ่เชืWอมกบัโครงข่ายของ กฟภ. การเกิดขึ qนของ
โรงไฟฟ้าชุมชุน (Community Power Plant) เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ วิวฒันาการของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้ (EV) ความต้องการสถานีชาร์จไฟฟา้ (Charging Station) 
และแหลง่กกัเก็บพลงังาน (Energy Storage) รวมถึงโครงสร้างอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าทีWจะเปลีWยนไปจากผู้ ซื qอ
ไฟฟ้ามาเป็น Prosumer (ทั qงผู้ ซื qอ และผู้ขายไฟฟ้า) การซื qอขายพลงังานไฟฟ้า (Energy Trading) ระหว่างลกูค้า
ด้วยกันเอง (Peer to Peer Commerce) นอกจากนี qเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
Machine Learning รวมถึงการใช้ระบบรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมลู Big Data, Data analytics จะมีส่วนในการ
พัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ ทําให้รูปแบบการให้บริการ และการดําเนินธุรกิจเปลีWยนแปลงไป ดังนั qนการ
ขบัเคลืWอนองค์กรไปสู ่Digital Utility จงึเป็นสิWงจําเป็น  

จากปัจจยัดงักลา่ว จงึเป็นโอกาส และความท้าทาย ตอ่ กฟภ. ในการปรับเปลีWยนพฒันาองค์กร ปรับปรุง
การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสงูขึ qน รวมถึงการพฒันาธุรกิจ และบริการใหม่ เพืWอให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างยัWงยืน เพืWอรองรับการเปลีWยนแปลงจากอตุสาหกรรมไฟฟ้า ความต้องการ และความคาดหวงัของ
ลกูค้าทีWเปลีWยนแปลงไปจากเดิมอยา่งสิ qนเชิง 



หน้า | 39  
 

ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนืWองทั qงในปัจจุบนัและในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัทํา
แผนงานให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าทีWเพิWมมากขึ qน และการเปลีWยนแปลงในอุตสาหกรรม
พลงังานซึWงมีการบริหารจดัการ และพฒันาการดําเนินงานทีWสําคญั ดงันี q 

1. ระบบไฟฟ้า 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจําหน่าย ระยะทีV  2 (คพจ.2)  มีวัตถุประสงค์เพืWอ
พฒันาระบบไฟฟา้ และเพิWมสถานีจําหน่ายไฟฟา้เพืWอให้สามารถจ่ายไฟฟา้ได้อยา่งเพียงพอ มีความมัWนคงเชืWอถือได้ 
สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าทีWเพิWมขึ qน ได้ถึงกว่า 5,000 MW ในปี 2567 รวมทั qงยงัรองรับการเชืWอมต่อจาก
ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มากทีWจะมีการรับซื qอตามนโยบายของรัฐได้ถงึ 2,900 MW 

1.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะทีV  2 มีวัตถุประสงค์เพืWอให้เกิดความ
มัWนคง เชืWอถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอปุสรรคด้านปฏิบติัการบํารุงรักษาและความปลอดภยั ซึWงเป็นการ
ขยายพื qนทีWดําเนินการจากโครงการในระยะทีW 1 

1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ พื ^นทีV ทํ ากินทางการเกษตร ระยะทีV  2 (คขก.2)  

มีวตัถปุระสงค์เพืWอขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้พื qนทีWทํากินทางการเกษตร ไร่นา-ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็น
การสนบัสนนุการประกอบอาชีพของเกษตรกร และพฒันา ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดบัฐานราก เนืWองจากตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการต้องการให้เกษตรกรรายยอ่ยเข้าร่วมโครงการ จงึได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ให้เกษตรกรทีW
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องขึ qนทะเบียนเกษตรกร แต่ในช่วงแรกของโครงการนั qน มีเกษตรกรบางส่วนทีWมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามหลกัเกณฑ์ (ไม่ขึ qนทะเบียนเกษตรกร) ทําให้ไม่สามารถจัดเข้าดําเนินการตามโครงการได้ 
ปัจจุบนัได้เร่งรัดให้มีการประชาสมัพันธ์โครงการเพืWอให้เกษตรกรทีWสนใจได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมูลเพิWมมากขึ qน
รวมถงึรณรงค์ให้เกษตรกรไปขึ qนทะเบียนเกษตรกรสง่ผลให้ผลการดําเนินงานโครงการมีแนวโน้มดีขึ qนเรืWอยๆ 

1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่  ระยะทีV  2 (คฟม.2) มีวตัถุประสงค์เพืWอ
ขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนทีWไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล สามารถ
ดําเนินการได้ตามเปา้หมายทีWกําหนดไว้ 

1.5 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื qนทีWเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
มีวตัถุประสงค์เพืWอศึกษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบ การใช้งาน และประโยชน์ทีWจะได้รับในแต่ละระบบ ของ
ระบบโครงขา่ยไฟฟา้อจัฉริยะในด้านตา่งๆ สําหรับขยายผลในพื qนทีWอืWนๆ ตอ่ไป การดําเนินโครงการแบง่งานออกเป็น 2 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานทีW 1 : งานติดตั qงระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (Smart Meter), ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขดัข้องอจัฉริยะ 
และระบบเชืWอมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration System) และกลุ่มงานทีW 2 : งานติดตั qงระบบสถานีไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Substation Automation) เป็นงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเดิมทีWมีประสิทธิภาพมากยิWงขึ qนด้วยการนํา
เทคโนโลยีใหมม่าใช้ในสถานีไฟฟา้ 
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2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดจิทิลั 

2.1 ด้านการยกระดับระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดจิทิลั 

โครงการด้านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 

• โครงการติดตัง̂ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) 

สาํหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่  เพืWอขยายผลและติดตั qงระบบมิเตอร์อจัฉริยะสําหรับผู้ใช้ไฟฟา้รายใหญ่ให้ครอบคลมุทัWว
ประเทศ และสร้างความมัWนใจ และพึงพอใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าทีWถกูต้องแม่นยํา รวดเร็ว อีกทั qงเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ด้านความโปร่งใส การปฏิบติังานทีWดี และด้านการบริหารงานทีWดีของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

• โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)ทีW อ.
แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  เพืWอพฒันารูปแบบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในพื qนทีWอย่างมีประสิทธิภาพ เชืWอถือได้
และเพิWมคณุภาพของระบบไฟฟ้า โดยจดัหาแหลง่พลงังานให้กบัพื qนทีWห่างไกลและมีพลงังานไม่เพียงพอ ลดหน่วย
สญูเสียในระบบสายส่งและระบบจําหน่ายทีWมีระยะไกล อีกทั qงพฒันาระบบไฟฟ้าในพื qนทีWให้รองรับกบัเทคโนโลยี 
Smart Grid สนบัสนุนการเพิWมปริมาณพลงังานทดแทนตาม นโยบายของรัฐบาล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และลดการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีวงเงินลงทนุ 265 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการปี 2560 – 2562 
งานหลักๆ จะเป็นการติดตั qงระบบ micro grid controller, battery storage และระบบสืWอสารต่างๆ ทีWเกีWยวข้อง 
คาดวา่จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 

• โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะทีV  1  เพืWอขยายผลและพัฒนา
โครงสร้างพื qนฐานของระบบไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid)  โดยพื qนทีWดําเนินการครอบคลมุเทศบาลเมืองใหญ่ ตาม
แผนพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ ทั qง 4 ภมิูภาค และพื qนทีWติดตั qงแหลง่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
(VSPP) ซึWงจะทําให้ผู้ ใช้ไฟเกิดความเชืWอมัWนในการอ่านหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมลูการใช้ไฟฟ้า และสามารถ
บริหารการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิWมประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารจดัการและการ
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และการเชืWอมต่อกบัผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพิWมความ น่าเชืWอถือได้และคณุภาพไฟฟ้า
ของระบบไฟฟา้ 

• แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะทีV 3 (GIS 3) เป็นโครงการจดัทํา
ระบบแผนทีWและข้อมลูระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจทีWเกีWยวข้องกบัระบบภมิู
สารสนเทศระบบไฟฟา้ เพืWอช่วยในการปรับปรุงฐานข้อมลูและเพิWมประสทิธิภาพในการทํางานด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

o การวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟา้ 
o การแก้ไขไฟฟา้ขดัข้อง 
o การบํารุงรักษาระบบไฟฟา้ 
o การวิเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟา้ 

ซึWงจะส่งผลให้ระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมัWนคง ให้บริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว แมน่ยํา สามารถพฒันาการให้บริการรูปแบบใหม ่ลดคา่ใช้จ่ายในการปฏิบติังาน ลดต้นทนุใน
การพฒันาระบบไฟฟ้า รวมทั qงประหยดัเวลาและกําลงัคน เป็นการช่วยสนบัสนนุความเสีWยงในด้านการให้บริการ
ลกูค้า 
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2.2 ด้านการเชืVอมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดจิทิลั 

• แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus กฟภ. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” 
เพืWอให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงบริการ Online ครบวงจร สามารถตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ 
Tablet ด้วยตนเอง  ช่วยอํานวยความสะดวกผู้ ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชัWนการให้บริการทีWหลากหลาย เช่น 
การชําระคา่ไฟฟา้ คํานวณและแจ้งเตือนคา่ไฟฟา้เมืWอใกล้ถงึกําหนดชําระ ขอใช้ไฟฟา้ใหม ่แจ้งไฟฟา้ขดัข้อง ขอติด
กลบัมิเตอร์ ข่าวสารประชาสมัพันธ์ โดยเปิดให้ดาวน์โหลดบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  ซึWงจากการ
ดําเนินงานดงักลา่ว สง่ผลให้มียอด Download เพิWมขึ qนกวา่ 1.1 ล้านครั qง และมีความพงึพอใจตอ่ระบบเพิWมขึ qน 

 
 

• ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เป็นช่องทางในการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า และประชาชนทัWวไป จดุมุ่งหมายสําคญัในการให้บริการ คือ เพืWอเป็นศนูย์กลางในการ
ติดต่อและให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารทกุวนั ตลอด 24 ชัWวโมง ทั qงการสอบถามข้อมลู การแจ้งไฟฟ้าขดัข้อง การ
รับคําร้องขอใช้ไฟ การขอสมคัรรับบริการ SMSการแจ้งเบาะแส และการให้บริการต่างๆทีWรวดเร็ว ถกูต้อง และเต็ม
ใจให้บริการ SMS การรับเรืWองร้องเรียน/แนะนํา การแจ้งเบาะแสการให้บริการต่างๆทีWรวดเร็ว ถกูต้อง และเต็มใจ
ให้บริการ เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคกบัผู้ ใช้ไฟฟ้าและประชาชน 
โดยมีกําหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และรายงานผลการประเมินผลความพงึ
พอใจของผู้ รับบริการเป็นรายไตรมาส และรายปี ปัจจุบัน 1129 PEA Call Center ดําเนินการอยู่ในระยะทีW 3 
(2559 - 2564) 

• ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA VOC System)  การไฟฟา้สว่นภมิูภาคได้ปรับปรุง
ระบบรวมรวบข้อร้องเรียน (CPN e-One Portal Service) ซึWงใช้งานตั qงแต่ปี 2558 เป็นระบบรับฟังเสียงของลกูค้า 
(PEA VOC System) เพืWอให้สามารถรวบรวมเสียงของลกูค้าได้ครบทุกช่องทางและกลไกการรับฟังเสียง รวมถึง
สามารถวิเคราะห์และบริหารจดัการได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบสามารถบนัทึกความต้องการ ความคาดหวงัของ
ลูกค้า และจัดทํารายงานสนับสนุนสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าทุกช่องทาง พร้อมทั qงวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ 
Real Time ทําให้การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ และมีความรวดเร็วใน
การแก้ไขข้อร้องเรียนสง่ผลให้ความพงึพอใจโดยรวมของลกูค้าสงูขึ qน 

2.3 ด้านการปรับเปลีVยนองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่ 

• ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System : PLMS) กฟภ. 
ได้พฒันาระบบ PLMS เพืWอสนบัสนนุการดําเนินงานด้านความพร้อมใช้งานของข้อมลู  ซึWงสามารถใช้งานได้ง่าย
ผา่น Smart Device และไมต้่องพิมพ์เอกสารประกอบการประชมุ  โดยผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถเรียกดหูรือทบทวน
เอกสารประกอบการประชมุทีWตนเองเข้าร่วมประชมุทั qงหมด ซึWงจากการออกใช้งานในปี 2561 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.) 
สามารถทําให้ประหยดักระดาษได้กวา่ 4 ล้านแผน่  
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• ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Executive Information 
System : EIS) กฟภ. ได้พฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจดัการองค์กร (EIS) ให้สามารถแสดงข้อมลู
เพืWอใช้ในการตดัสนิใจของผู้บริหารระดบัสงูได้อยา่งสะดวก รวดเร็วมากขึ qน โดยใช้เวลาเพียง 1 วนั ซึWงแตเ่ดิมในบาง
รายงานต้องใช้เวลาในการรวบรวมและประมวลผลข้อมลู 1-2 เดือน โดยในปี 2561 ได้พฒันาระบบเพิWมเติมตาม
ความต้องการของผู้บริหาร จํานวน 5 รายงาน ได้แก่ ข้อมลูด้านการเงิน(เงินชดเชยรายได้ค่าไฟฟ้า, กําไรขั qนต้น)  
ข้อมลูด้านการใช้พลงังานและกระดาษในองค์กร ข้อมลูด้านการบริหารไฟฟ้าขดัข้อง ข้อมลูด้านภาพรวมมลูคา่หนี q
คา่ไฟฟา้ และข้อมลูด้านการเช่าพาดสายของสายสืWอสาร 

 

• ระบบติดตามการบริหารจัดการความเสีV ยง (Risk Management Monitoring 

System) กฟภ. ได้พฒันาระบบติดตามการบริหารจดัการความเสีWยง (RMM) เพืWอช่วยให้การบริหารความเสีWยงของ
องค์กรมีความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และช่วยอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมลูการบริหาร
ความเสีWยง รวมถึงสามารถเพิWมประสิทธิภาพการบริหารความเสีWยงขององค์กรให้ดียิWงขึ qน โดยระบบสามารถแสดง 
KRI , Risk Appetite , Risk Tolerance , Impact Likelihood และรายงานผลสถานะ KRI  รวมถึงรายงานผล
ความคืบหน้าของกิจกรรมการดําเนินงานแต่ละปัจจัยเสีWยง และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning 
System) ถึงกิจกรรมทีWไม่เป็นไปตามเปา้หมายโดยการสง่ e-mail แบบอตัโนมติัให้ผู้บริหารและผู้ เกีWยวข้องเมืWอเกิด
ความเสีWยง  สง่ผลให้ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสีWยงเป็นไปตามเปา้หมาย 

2.4 ด้านโครงสร้างพืน̂ฐานด้านดจิทิลั 

• ออกแบบจัดหาพร้อมตดิตัง̂ IP Core ระยะทีV 2 เป็นการปรับปรุงระบบสืWอสารระดบั 
Core Layer ให้รองรับ IP Network ทัWวประเทศ เพืWอรองรับ / ขยายความต้องการใช้งาน (Capacity) ของ IP Access 
Network ทีWเพิWมขึ qนในอนาคต เพิWมควาน่าเชืWอถือของโครงข่าย (Network Reliability) ทั qงระดับ Physical และ Logical 
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รวมถึงเพิWมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายในระดับ Regional ได้ดียิWงขึ qน ปลดล็อคข้อจํากัดจาก
โครงข่ายทีWเป็น Legacy (SDH-TDM) ทีWมีข้อจํากัดในการบริหารจัดการโครงข่าย การขยาย Bandwidth และ
ค่าใช้จ่ายในการดแูลรักษาโครงข่ายทีWมีค่าใช้จ่ายสงู โดยในปี 2561 - 2562 จะดําเนินการในพื qนทีWภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แล้วขยายผลไปสว่นอืWนในปีตอ่ไป 

• Full HD VDO Conference กฟภ. ได้พัฒนาปรับปรุงจากระบบ VDO Conference 
เดิม เป็นระบบ Full HD VDO Conference  โดยเริWมใช้งานตั qงแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ซึWงมีความทนัสมยั ภาพ
และเสียงคมชดั ใช้งานง่าย ทั qงใช้งานในห้องประชุม ผ่านเครืWองคอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือ  ทั qงนี q จากการ
ประเมินผลการใช้งานในปี 2561 กฟภ. สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ซึWงเป็นค่าเบี qยเลี qยง ทีWพัก ค่าเดินทาง ของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ได้ประมาณ 53 ล้านบาท โดยในปี 2562 กฟภ. มีแผนทีWจะติดตั qงระบบเพิWม เพืWอให้ครอบคลมุทัWว
ประเทศยิWงขึ qน 

• ศูนย์สํารองข้อมูลแบบชัVวคราว (Temporary DR Site) ตามทีW กฟภ. ถกูกําหนดให้
เป็นองค์กรระดับ Critical Infrastructure รวมถึงตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบริหารจัดการสารสนเทศใน
องค์กรให้มัWนคงปลอดภัย ISO 27001  เพืWอให้ระบบ Hardware Software รวมทั qงข้อมลูและสารสนเทศ มีความ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนืWองในภาวะฉกุเฉินในช่วงระหว่างการก่อสร้างศนูย์ข้อมลู (Data Center : DC) และ ศนูย์
สํารองข้อมลู (Disaster Recovery Site : DR)  ซึWงจะแล้วเสร็จในปี 2562  ดงันั qน ในปี 2561 จงึได้มีการจ้างบริการ
ศูนย์สํารองข้อมูลแบบชัWวคราว (Temporary DR Site) เพืWอใช้ทรัพยากร Cloud  ในการสํารองข้อมูลระบบงาน
สําคญัเพิWมเติม  

• ระบบบริหารจัดการความมัV นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001:2013 : กฟภ. ได้ดําเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ซึWงเป็นมาตรฐานสากลด้าน
การบริหารจัดการระบบรักษาความมัWนคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 เมืWอวนัทีW  23 มิ.ย. 2560 ขอบเขตงานครอบคลมุโครงสร้างพื qนฐานสําคญั (Critical Infrastructure) 
ด้านสารสนเทศ สําหรับสํานกังานใหญ่ และในปี 2561 ได้ขยายขอบเขตการขอใบรับรองในสว่นภมิูภาค โดยได้รับ
ใบรับรับรองมาตรฐานทีW  กฟน.1-3 และ กฟก.2 เมืWอวนัทีW 26 มี.ค. 2561 และจะขยายครบทุกการไฟฟ้าเขตในปี 
2563 

2.5 ด้านการบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า  

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เป็นช่องทางในการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า และประชาชนทัWวไป  พืWอเป็นศนูย์กลางในการติดต่อ และให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารทกุวนั
ตลอด 24 ชัWวโมง ทั qงการสอบถามข้อมลู การแจ้งไฟฟ้าขดัข้อง การรับคําร้องขอใช้ไฟ การขอสมคัรรับบริการ SMS 
การรับเรืWองร้องเรียน/แนะนํา การแจ้งเบาะแส และการให้บริการต่างๆ   ทีWรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ 
เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค กบัผู้ ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA)มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน
และรายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นรายไตรมาส และรายปี ปัจจุบนั 1129 PEA Call 
Center ดําเนินการอยู่ในระยะทีW 3 (2559-2564) มีการนําเทคโนโลยีมาพฒันาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
และทนัสมยัยิWงขึ qนมีช่องทางการให้บริการทั qงรูปแบบ Voice Channel(90 คู่สาย) และ Non-Voice Channelได้แก่ 
โทรศัพท์, โทรสาร, IVR Self Service,Web Chat, E-mail รวมถึงการให้บริการผ่าน Social Media (Facebook 
และ Twitter) ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานทีWเพิWมขึ qนอยา่งตอ่เนืWองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  



หน้า | 44  
 

 
 

การดําเนินงาน 1129 PEA Call Centerในปี 2562 มีจํานวนการติดต่อเพิWมขึ qนอย่างต่อเนืWอง  
ปริมาณสายทีWติดต่อ (Incoming Call) จํานวน 2,839,770 สาย เฉลีWยเดือนละ 236,648 สาย ปริมาณการติดต่อ
จากทุกช่องทาง จํานวน 3,100,238  ครั qง โดยผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 1129 PEA Call Center 
ประจําปี 2562 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดบัดีมาก 94.77%  โดยมีการพฒันาเพิWมประสิทธิภาพและ
ยกระดบังานบริการให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนืWอง ดงันี q 

• บ ริก าร  Outbound Service แ จ้ งผ ล ก ารดํ า เนิ น งาน เห ตุ ก ารณ์ ไฟ ฟ้ าขัด ข้ อ ง 
(Unplanned Outage) ผ่าน  SMS หรือ Call Back , การแจ้งแผนดับไฟล่วงหน้า
(Planned Outage) ผา่น SMS 

• รองรับการโอนสายจากห้องเวรแก้ไขไฟฟ้าขดัข้องมายงั 1129 PEA Call Center กรณี
เจ้าหน้าทีWอยูร่ะหวา่งการปฏิบติังานไมพ่ร้อมรับสาย 

• ร่วมทดสอบกระบวนการฟืqนฟภูยัพิบติัของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับ
ธุรกิจหลกั (DRP รซธ.) เพืWอให้เกิดความเชืWอมัWนว่า 1129 PEA Call Center ของ กฟภ. 
มีศกัยภาพเพียงพอรองรับการให้บริการอยา่งตอ่เนืWอง 

• อบรมหลกัสตูร Smart & Rapid Contact Center กับการเชีWอมโยงระบบงานหลกัของ
การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.) ประจําปี 2562 ให้กบั ผู้บริหารและ เจ้าหน้าทีWการไฟฟ้า
ทีWเกีWยวข้อง  

• ให้บริการระบบโต้ตอบอตัโนมติั Chatbot สําหรับการให้บริการลกูค้า (Chatbot Pilot : 
KeyFAQs) “น้องสายฟ้า” เพืWอเพิWมช่องทางและยกระดบัความสามารถในการให้บริการ
ให้สามารถรองรับกลุม่ลกูค้าทีWมีการเปลีWยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานในรูปแบบ Non-
Voice ให้มีประสิทธิภาพมากยิWงขึ qน สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ PEA Digital ทีWได้
กําหนดให้ Chatbotของ Call Center เป็น Pilot Project  ในรูปแบบการโต้ตอบทีWไม่
ซบัซ้อนมาก (Rule-Based) และสามารถให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าทีWรับสาย (Agent) 
เข้ามาช่วยตอบคําถามทีWมีความซบัซ้อน 
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2.6 ด้านการดาํเนินธุรกจิดจิทิลั 

PEA ในปี 2562 ทีWผ่านมาได้มีการดําเนินงานด้านธุรกิจใหม่ทีWมุ่งเน้นการให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทลั ทั qงหมด 2 โครงการ ได้แก่ PEA Solar Hero Application และ PEA Care & Services โดยทั qง 2 โครงการได้มี
การเปิดตวัอย่าง เป็นทางการแล้วเมืWอวนัทีW 17 ตุลาคม 2562 และวนัทีW 25 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของทั qง 2 
โครงการมีดงัตอ่ไปนี q 

โครงการ PEA Solar Hero Application 

Ø ทีVมาของโครงการ 

• ปัญหาในภาพรวมของ Solar Rooftop ในประเทศไทย  
o เกิดอบุติัเหตจุากการติดตั qงและอปุกรณ์ทีWไมไ่ด้มาตรฐาน 
o ประชาชนไมมี่ความรู้เกีWยวกบั Solar Rooftop ขาดแหลง่ข้อมลูทีWน่าเชืWอถือ 
o ประชาชนไมมี่เงินทนุในการติดตั qง 
o ประชาชนมีความกงัวลเกีWยวกบัความเสียหายและการดแูลระบบหลงัการติดตั qง 

• นโยบาย PEA 4.0 ของ ผู้วา่การ 
โครงการฯ นี qถือเป็นการดําเนินการให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย PEA 4.0 

ของ PEAทีWต้องการผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมด้านพลงังานใหม่ๆ ให้มีความทนัสมยัแข่งขนัใน
ตลาดโลกได้ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน เพืWอต่อยอดธุรกิจเกีWยวกับ
พลงังานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า 

Ø What is PEA Solar Hero Application 

แอพพลิเคชัWนสําหรับผู้ สนใจติดตั qง Solar Rooftop 
เพืWอใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย 
ความมัWนคง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างยัWงยืน โดย
ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการผา่นแอปพลเิคชัWนได้ตั qงแตต้่นจนจบ 
เปรียบเสมือนเป็น One Stop Service ของการติดตั qง Solar 
Rooftop  

Ø จุดเด่นของ PEA Solar Hero Application มีดังนี ̂

1. วิเคราะห์ข้อมลูเบื qองต้นเพืWอหาขนาดกําลงัการผลิตติดตั qงทีWเหมาะสมของ  ระบบ
ผลติไฟฟา้จาก Solar Rooftop 

2. มีรูปแบบการลงทุนในการติดตั qง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเอง / บริการสินเชืWอ  
จากธนาคาร / หาผู้ลงทนุให้ 

3. รวบรวมผลติภณัฑ์ ผู้ให้บริการติดตั qง ทีWได้มาตรฐานการรับรองจาก PEA  
4. สามารถติดตามขั qนตอนการดําเนินการติดตั qง และสามารถตรวจสอบการผลิต

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

 

PEA ได้ดําเนินการเปิดตวัโครงการนําร่อง PEA Solar Hero Application ทั qงหมด        
4 จงัหวดั ประกอบไปด้วย จงัหวดัระยอง เมืWอวนัทีW 2 พฤษภาคม 2562, จงัหวดัเชียงใหม ่เมืWอ
วนัทีW 27 มิถุนายน 2562, จงัหวดัภูเก็ต เมืWอวนัทีW 27 กรกฎาคม 2562, จงัหวดันครราชสีมา 
เมืWอวันทีW 18 กันยายน 2562 และได้เปิดตัวโครงการ PEA Solar Hero Application อย่าง
เป็นทางการ ณ สํานกังานใหญ่ กฟภ. เมืWอวนัทีW 17 ตลุาคม 2562  

Ø ผลสัมฤทธิçของงาน / โครงการเชิงคุณภาพ  

ภาคประชาชน : ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั qง Solar Rooftop   
ลดคา่ใช้จา่ย การใช้ พลงังานในครัวเรือน ปัจจบุนัติดตั qงเริWมต้นทีW 40,000 บาท/kW 

ภาคสงัคม / ประเทศ / ชมุชน : ใช้พลงังานสะอาด, ลดการนําเข้าเชื qอเพลงิฟอสซิล 

กฟภ. : บริหารจดัการพลงังานได้ง่ายขึ qน สามารถ มอนิเตอร์ติดตามกําลงัการผลิต
แหลง่พลงังานสะอาด 

Ø อืVนๆ 

ใน โอ ก า ส ทีW ปี  2563 ก ฟ ภ . จ ะ ก่ อ ตั qงอ ง ค์ ก รค รบ  60 ปี  PEA Solar Hero 
Application จะมอบของขวญัให้กบัองค์กรโดยจดัทํากิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการ
ภายใต้ชืWอ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้” ดงันี q 

• 60 ความร่วมมือ - เป็นการจัดหาผู้ ลงทุนติดตั qง Solar Rooftop ในรูปแบบ 
Private Power Purchase Agreement (Private PPA) 

• 60 การให้ - เป็นการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของสงัคมในการ
ติดตั qง Solar Rooftop โดย PEA เป็นผู้ลงทนุให้ 

  



หน้า | 47  
 

โครงการ PEA Care & Service Application 

Ø ทีVมาของโครงการ 

• นโยบายผู้วา่การทีWต้องการปรับเปลีWยนองค์กรให้เป็น PEA 
Digital Utility จงึมีการพฒันา Application เพืWอรองรับการ
บริการลกูค้า 

• โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟา้ ทําให้ PEA มีช่างทีWได้มาตรฐาน
พร้อมให้บริการมากกวา่ 6,000 รายทัWวประเทศ 

• PEA มีความพร้อมและต้องการขยายการให้บริการดแูล
บํารุงรักษาระบบไฟฟา้กบัประชาชนทัWว (Behind Meter) 

 

Ø What is PEA Care & Services Application 

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

Ø สถานะของโครงการในปี 2562 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ สํานักงาน
ใหญ่ กฟภ. เมืWอวันทีW 25 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน
เปิดให้บริการใน 5 จงัหวดั ประกอบไปด้วย จงัหวดั
นครปฐม จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดั
ขอนแก่น และจงัหวดัพิษณุโลก ยอดดาวน์โหลด ณ 
วนัทีW 19 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ทีW 656 ครั qง มีผู้ ชําระ
คา่บริการผา่นแอปพลเิคชัWนแล้วกวา่ 30 ราย 

Ø แผนการดาํเนินงานในปี   
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3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1 การบริหารอัตรากาํลัง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) จึงได้ปรับปรุง
อตัรากําลงัในงานปฏิบติัการระบบไฟฟ้าของสํานกังานการไฟฟ้าให้เพียงพอและปรับปรุงวิธีปฏิบติังานจากเดิมให้
มีประสิทธิภาพเพิWมขึ qน เพืWอลดค่าดชันีระยะเวลาไฟฟ้าดบั (System Average Interruption Duration Index : SAIDI) 
เพิWมความน่าเชืWอถือของระบบไฟฟา้และสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

3.2 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพืWอให้สามารถ
ดําเนินการรองรับภารกิจในปัจจบุนัและอนาคต จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงภาระงานของทกุหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสม มีการโอนย้ายหน่วยงาน ภาระงาน ยกฐานะหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและคล่องตวัยิWงขึ qน และได้
ประกาศใช้โครงสร้างใหม ่เมืWอวนัทีW 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

3.3 การบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาคได้บริหารผลการปฏิบติังานโดยจดัวางระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัและตวัชี qวดัทีWเป็นมาตรฐาน เพืWอให้เกิดความยติุธรรมและสร้างความผกูพนั
ให้เกิดกบัพนกังาน และได้ใช้ผลของการประเมินการปฏิบติังานในการจ่ายค่าตอบแทน การพิจารณาแต่งตั qง การ
คดัเลือกบคุลากรทีWมีสมรรถนะสงู และการสง่บคุลากรเข้ารับการพฒันา  

3.4 การยกระดับความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

เพืWอให้บคุลากรในองค์กรอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ สามารถสร้างผลงานทีWมีคณุภาพให้กบั
องค์กรอยา่งตอ่เนืWอง โดยไมส่ร้างเงืWอนไขหรือเรียกร้องตอ่องค์กร การไฟฟา้สว่นภมิูภาคจงึได้ทําการสํารวจความพงึ
พอใจและความผกูพนักบับคุลากรในองค์กรเป็นประจําทกุปี เพืWอนําผลทีWได้จากการสํารวจมาปรับปรุงและวางแผน
กลยทุธ์เพืWอสร้างให้บคุลากรในการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคมีความพงึพอใจและความผกูพนัยิWงขึ qน อนัจะสง่ผลกระทบทีW
ดีตอ่การดําเนินงาน และตอ่ลกูค้าของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

3.5 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ถือว่าบคุลากรเป็นปัจจยัทีWมีคณุค่าและสําคญัยิWงต่อการเติบโตอย่าง
ยัWงยืนขององค์การ  โดยมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรทกุระดบัและทกุตําแหน่งงาน ทั qงทางด้านเทคนิคซึWงเป็น
ความรู้หลกัและความสามารถเฉพาะขององค์การ ความรู้ ความสามารถ ตามลกัษณะงานต่าง ๆ การบริหารการ
จดัการ การพฒันาคณุภาพชีวิต จริยธรรมและคณุธรรม   

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายเกีWยวกับบุคลากรทีWมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากร 
Capability Building สร้างให้เป็นองค์กรทีWมีขีดสมรรถนะสงูทีWขบัเคลืWอนโดยบุคลากรทีWมีคุณภาพ ทํางานอย่างมี
ความสุข และมุ่งมัWนในการทํางาน  และ Enhancing Human Capital ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพืWอการ
พฒันาองค์กรอย่างยัWงยืน รวมทั qงมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากรเพืWอก้าวสู่ยคุ PEA 4.0 โดยกําหนดนโยบาย “พฒันา
คนด้วยนวตักรรม พฒันางานด้วยเทคโนโลยี” ทีWมีบคุลากรเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคลืWอนองค์กร ซึWงการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรด้วยวิธีการทีWหลากหลาย เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนืWอง และส่งเสริม
บุคลากรให้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ซึWงมีการดําเนินงานทีWครอบคลมุผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั ทั qงนี qได้นํา
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รูปแบบการพฒันาแบบ 70:20:10 มาเป็นส่วนในการจดัทําแผน IDP ในขณะเดียวกนัก็ยงัมุ่งเน้นการพฒันาสร้าง
ผู้ เชีWยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรม อาทิ คณุภาพไฟฟ้า ความเชืWอถือได้ของระบบไฟฟ้า การปอ้งกนัระบบไฟฟ้า การ
ลดหน่วยสูญเสีย Hotline เป็นต้น ซึWงจะเป็นกําลังสําคัญเพืWอเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะ รองรับการดําเนินงานในอนาคต รวมทั qงยงัสง่เสริม และสร้างเวทีการแลกเปลีWยนความรู้
และประสบการณ์ รวมทั qงส่งเสริมการความสามารถในการทําวิจยัและพฒันานวตักรรมของพนกังาน โดยจดัเวที
ประชุมวิชาการ การประกวด และการสมัมนาต่างๆ เช่น จัดงานประชุมวิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาค ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017) การจดัประกวดนวตักรรมและสิWงประดิษฐ์ การประกวดกิจกรรม
คุณภาพ การจัดการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน การจัดการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น จัดงาน PEA Standard 
Performance Day การพัฒนาคลังสมอง PEA Think Tank  นอกจากนี q การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังส่งเสริมให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั qงในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสฝึกอบรมทั qงในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของ
บคุลากรได้มีโอกาสไปนําเสนอบทความวิชาการในเวทีนานาชาติ  เพืWอให้พนกังานมีความพร้อมและมีศกัยภาพทีW
เพียงพอ และรองรับการเปลีWยนแปลงและการเติบโตของธรุกิจในอนาคต 

3.6 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างกลไกเพืWอนําศักยภาพของ
พนกังานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร โดยการนําความรู้และประสบการณ์ของพนกังานหรือสิWงทีWเรียกว่า
ทุนทางปัญญาขององค์กรมาใช้ในการพัฒนากระบวนงาน เพิWม Productivity ขององค์กรให้สูงขึ qน รวมถึงสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ qนภายในองค์กร โดยการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิWงในการส่งเสริม
การเรียนรู้ทั qงในระดบับคุคลและระดบัองค์กร 

ในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
แลกเปลีWยนความรู้เพืWอการพฒันากระบวนการและสร้างนวตักรรม ผ่านกระบวนการทีWสําคญัคือการจดัการความรู้ 
และการจัดการนวตักรรม โดยเริWมต้นจากการกําหนดองค์ความรู้ทีWสําคัญขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัย
สําคญัทีWเกีWยวข้อง เช่น เสียงของลกูค้า ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ นโยบายผู้บริหารระดบัสงู 
แผนงานสําคญั  และความสามารถพิเศษขององค์กร เป็นต้น และดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ดงักล่าวเพืWอจดั
รวบรวมเป็นหมวดหมู่ ทั qงในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทัWวไป และได้ทําการเผยแพร่ถ่ายทอด
ความรู้ดงักลา่วผา่นกระบวนการสอนงาน ฝึกอบรม สมัมนา รวมทั qงผา่นระบบสารสนเทศจดัการความรู้ขององค์กร 
ทั qงนี qการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประเมินระดับการพัฒ นากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Assessment) เพืWอวดัระดับและใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิWงขึ qน นอกจากนี qการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัได้ดําเนินโครงการจดัตั qงคลงัสมองของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA 
Think Tank) เพืWอสร้างพื qนทีWในการแลกเปลีWยน เรียนรู้ และวิพากษ์องค์ความรู้ ในประเดน็ทีWสําคญัทีWองค์กรให้ความ
สนใจ เพืWอบูรณาการองค์ความรู้ของผู้ เชีWยวชาญภายในองค์กร และผู้ เชีWยวชาญภายนอกหน่วยงาน  ทําให้เกิด
แนวทางในการเพิWมประสิทธิภาพการทํางานทีWสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบติัได้อย่างยัWงยืน ซึWงผลการจากการ
ดําเนินงานในรอบปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสามารถรวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 
ได้จํานวน 7,102 เรืWอง และมีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในกระบวนการจดัการความรู้ 6,071 คน นอกจากนั qน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดงานประชุม
วิชาการและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017) ทีWมีการแสดงผลงาน
นวตักรรม กิจกรรมคณุภาพ และการจดังานองค์ความรู้ การแข่งขนัทกัษะการปฏิบติังาน การคดัเลือกการไฟฟ้า
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ดีเด่น และยงัได้ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกบัหน่วยงานภายนอกและประชาชนทัWวไป ผ่าน
การตั qงศนูย์การเรียนรู้การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การเยีWยมเยียนผู้ ใช้ไฟ การสมัมนาผู้ ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Call Center  
การให้ความรู้แก่ชมุชน การประชมุวิชาการ การสมัมนากบัหน่วยงานตา่งๆ ความร่วมมือระหวา่งการไฟฟ้าในกลุม่
ประเทศอาเซียน การจดัทําคูมื่อเพืWอถ่ายทอดความรู้ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการตา่งๆ เป็นประจําอยา่ง
ตอ่เนืWอง ทําให้การไฟฟา้สว่นภมิูภาคมีฐานความรู้ทีWพร้อมนําไปตอ่ยอดสูก่ารสร้างนวตักรรมอยา่งยัWงยืนตอ่ไป   

4.  การบริหารจัดการพัสดุ 

4.1 การบริหารพัสดุ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการจดัหาและบริหารพสัดุตามพระราชบญัญัติการจดัซื qอจดั
จ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซื qอจดัจ้างและกรรมบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนทีW 3 การบํารุงรักษา การตรวจสอบ โดยแต่งตั qงผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพสัดซุึWงมิใช่
เป็นเจ้าหน้าทีWตามความจําเป็น เพืWอตรวจสอบการรับจ่ายพสัดใุนงวด 1 ปี ทีWผา่นมา 

4.2 การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 

ในการพัฒนาระบบการจดัส่งพัสดุ รวมถึงคลงัสินค้าเพืWอรองรับการปฏิบติังานตามห่วงโช่
อปุทานโดยได้ดําเนินงานพฒันาระบบสนบัสนนุห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ได้แก่ การพฒันา
คลังพัสดุ รูปแบบคลังสินค้าสมัยใหม่  (Modern Warehouse) โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) และ Barcode มาใช้งาน ร่วมกับการจัดการคลังสิน ค้า (Warehouse Management) และ
ดําเนินการตามแผนงาน  การบริหารจดัการด้านระบบรักษาความปลอดภยัของคลงัพสัด ุระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) โดยจดัหารถยกโฟล์คลิฟไฟฟ้าเพืWอลดมลภาวะในการทํางานภายใน Warehouse และก่อสร้างโครงหลงัคา
คลมุลานพสัด ุเพืWอเพิWมประสทิธิภาพการบริหารพสัดใุห้ดียิWงขึ qน 

4.3 โครงการพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (PEA) ได้ลงทนุในโครงการต่างๆทีWมีส่วนสําคญัในการสนบัสนนุการ
ให้บริการงานก่อสร้างโครงการ งานบริการผู้ ใช้และงานบํารุงรักษาทีWมีประสิทธิภาพมีความจําเป็นต้องสนบัสนนุ
พสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมต่องานบริการและเหตฉุกุเฉินโดยได้จดัทําโครงการพฒันาระบบบริหารข้อมลู
พัสดุคงคลงัโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพืWอพัฒนาคลงัพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse โดย
ทดลองติดตั qงใช้งานทีWคลงัพสัด ุการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจงัหวดัสกลนคร (Pilot ProJect) เพืWอเพิWมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานด้านพสัด ุทําให้ข้อมลูพสัดคุงคลงัมีความถกูต้อง และเป็นปัจจบุนัอยูต่ลอดเวลา และสามารถสนบัสนนุ
การตดัสนิใจของผู้บริหารได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  

ในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 มีมูลค่าพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจ่ายเข้างาน จํานวน
ทั qงสิ qน 15,961.26 ล้านบาท และ มลูคา่พสัดอุปุกรณ์ไฟฟา้คงคลงัเฉลีWย จํานวน 9,228.84 ล้านบาท เทา่กบัมีอตัรา               
การหมนุเวียนพสัด ุ1.73 เทา่ 
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5. การบริการ 

5.1 บริการด้านไฟฟ้า  

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมีหน้าทีWหลกัในการจดัส่ง จําหน่ายและให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลกูค้า 
โดยแบ่งเขตการให้บริการออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
แต่ละภาค ประกอบด้วย 3 การไฟฟ้าเขต รวมเป็น 12 เขต มีศนูย์การให้บริการลกูค้าและสํานกังานการไฟฟ้าใน
สงักดัรวมทั qงหมด 946 แห่งครอบคลมุ 74 จงัหวดัทัWวประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ 
ซึWงเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟา้นครหลวง 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้ขยายการให้บริการโดยจดัตั qงศนูย์บริการลกูค้า (PEA Shop) ไปยงั
ห้างสรรพสินค้า ทัWวประเทศ และได้จดัให้มีรถบริการเคลืWอนทีW (PEA Mobile Shop) เพืWอให้บริการลกูค้าในแหล่ง
ชุมชนทีWสําคัญ อีกทั qงได้มีการพัฒนา 1129 PEA Call Center เพืWอให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติทาง
โทรศพัท์ ทางโทรสาร และข้อความสั qน (SMS) เพืWอให้มัWนใจว่าทกุปัญหาและคําร้องของลกูค้าจะสามารถแก้ไขได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการให้บริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานคณุภาพบริการ มีการปรับปรุงคณุภาพบริการอย่างตอ่เนืWอง อาทิ ระบบ One Touch Service ได้พฒันา
กระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีทีWทนัสมยัมาใช้เพิWมประสิทธิภาพในการค้นหาสถานทีWขอใช้ไฟด้วยระบบแผน
ทีW PEA Map และปรับปรุงการดําเนินงานด้านการแก้ไฟฟา้ขดัข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนทีW GIS 
และข้อมลูพยากรณ์อากาศ ร่วมกบัระบบควบคมุจ่ายไฟแบบอตัโนมติั (SCADA) ซึWงทําให้สามารถติดตามความ
คืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขดัข้องได้รวดเร็วยิWงขึ qน  อีกทั qงมีการปรับปรุงใบแจ้งคา่ไฟฟ้าและพฒันาระบบ Barcode ให้
สามารถรองรับการชําระเงินผ่านตู้  ATM เพืWอเพิWมช่องทางการชําระเงินของประชาชน และการกรอกข้อมลูลงใน
ระบบคําร้องได้เชืWอมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง ด้วยเครืWองอ่าน 
Smart Card Reader ทําให้ ลดขั qนตอน ลดต้นทนุค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ สามารถตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว เพิWมระดบัความพงึพอใจ 

การให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (PEA Mobile Application) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคดําเนินการเปิดการให้บริการผ่านทางโทรศพัท์มือถือผ่าน Application ทีWชืWอว่า “PEA Mobile” โดยลกูค้า
สามารถโหลดใช้งานได้ทั qงระบบ IOS และ Android  ซึWงระบบสามารถให้บริการ ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าค้นหา
จดุให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ทั qงสํานกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค และ PEA Shop แจ้งปัญหาไฟฟ้าดบั 
ไฟฟ้าขัดข้องและเสนอแนะร้องเรียนผ่านทาง PEA Mobile Application ในปี 2560 มีการปรับปรุงระบบ PEA 
Moblie Application ให้สามารถชําระค่าไฟฟ้าแบบหักบัญชีบัตรเครดิตประเภท VISA และ Master Card ผ่าน 
2C2P หรือ Counter Service และดําเนินโครงการพฒันาระบบการให้บริการลกูค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร ทีW
ชืWอวา่ "PEA Smart Plus"   

สํ าห รับ ก ารให้ บ ริก ารผ่ าน ระบ บ  Online นั qน  ก ารไฟ ฟ้ าส่ วน ภู มิ ภ าค  มี เว็บ ไซ ต์ 
www.pea.co.th เป็นอีกช่องทางหนึWงทีWการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้า และยงัมีส่วนของ 
PEA  e-Service ซึWงประกอบด้วย PEA e-Pay และ PEA e-Invoice ซึWงเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าใน
การชําระค่าบริการ และตรวจสอบค่าบริการ นอกจากนี qลกูค้าสามารถติดตามข่าวสารและประกาศของการไฟฟ้า
สว่นภมิูภาคผา่น Social Media ซึWงได้แก่  
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Facebook: http://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority  
Twitter: https://twitter.com/pea_thailand 

5.2 บริการด้านก่อสร้างและบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้า 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาคให้บริการเกีWยวกบัการก่อสร้างและบํารุงรักษาสถานีไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ 
หม้อแปลง และอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ กบัผู้ ใช้ไฟฟ้า  เพืWอให้งานบริการในลกัษณะครบวงจรมากยิWงขึ qน และถือได้ว่า
เป็นกิจกรรมทีWมีความจําเป็นต่อกระบวนการจําหน่ายไฟฟ้า และเป็นกระบวนการทีWมีส่วนในการสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าโดยตรง แบ่งประเภทการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดงันี q บริการด้านก่อสร้าง บริการด้านบํารุงรักษา 
บริการติดตั qงอปุกรณ์ไฟฟา้ บริการทดสอบอปุกรณ์ตา่งๆ และบริการรับเป็นทีWปรึกษา 

5.3 บริการด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นําความรู้ เทคโนโลยี เครืWองมือ เครืWองใช้และอุปกรณ์ทีWทันสมัย 
ประกอบกบับุคลากรผู้ เชีWยวชาญ ชํานาญ และมีประสบการณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้บริการทั qงในด้าน
วิศวกรรมและการบริหารโครงการ แก่ลูกค้าภายนอกทั qงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัWวประเทศ โดยมีการ
รับประกันคุณภาพงาน ความรวดเร็ว และให้บริการในราคาทีWยุติธรรม  เพืWอตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ประเภทของงานทีWให้บริการ ได้แก่ งานทีWปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า งานก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และงานทดสอบ
อปุกรณ์ไฟฟา้ 

5.4 บริการสารสนเทศและสืVอสาร 

เป็นการให้เช่าเส้นใยแก้วนําแสงทั qงในรูป Dark Fiber และ Bandwidth โดยมีกลุ่มลกูค้า 3 
กลุ่มหลกัๆ คือ กลุ่มผู้ประกอบการ (Operator) โดยขยายโครงข่ายสืWอสาร, กลุ่มโรงไฟฟ้า/ผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer) เพืWอควบคมุสัWงการและติดตาม (Monitor) ความมัWนคงในการจ่ายไฟฟ้า และกลุม่ความ
มัWนคง เช่น สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม โดยการใช้โครงข่ายของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคในภาพรวมจะเป็นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกนั (Resource Sharing) ทําให้ประเทศลดการลงทนุซํ qาซ้อนบริการด้านพลงังานทดแทน 
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รายงานวเิคราะห์การดาํเนินงานทีVไม่ใช่การเงนิ 

เพืWอให้บริการกับลกูค้าอย่างทัWวถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทนัสมยั ขยายขอบเขตการให้บริการ
และตอบสนองความต้องการของลกูค้า ผ่านการดําเนินงานโครงการต่างๆ ทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถ
จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดบัหมู่บ้านรวม 74,298 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหมู่บ้านทัWว
ประเทศ และในระดบัครัวเรือนรวม 22.17 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจํานวนครัวเรือนทั qงประเทศ ซึWง
บรรลุเป้าหมายทีWได้กําหนดไว้และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื qนฐานเพืWอยกระดับ
คณุภาพชีวิตและเพิWมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ทั qงนี q ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลมุเป็นบริเวณกว้างทัWวประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นอกจากการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะให้บริการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ยงัรับซื qอ
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามาในโครงข่ายของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาสําหรับทีWอยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) และ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื qนดิน (Solar Farm) ตามนโยบายรัฐบาล ดงันั qน การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจึง
จําเป็นต้องดําเนินการวางแผนเพืWอพัฒนาระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาค สามารถสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าและให้บริการแก่ผู้ เชืWอมตอ่กบัโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มัWนคง 
ได้มาตรฐานสากล ซึWงต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสืWอสารเข้ามาช่วยบริหารการจดัการและควบคมุการจ่าย
ไฟฟ้า ตามหลกัเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทั qงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพฒันาระบบไฟฟา้ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัทีW 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ด้วย รวมทั qง การไฟฟา้สว่นภมิูภาคยงัมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัWนแนล จํากดั หรือ พีอี
เอ เอ็นคอม (PEA ENCOM) ซึWงจัดตั qงขึ qนเพืWอดําเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั qงในประเทศและ
ตา่งประเทศ การให้บริการเป็นทีWปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจดัการพลงังานรวมทั qงการจดัฝึกอบรมให้กบัองค์กร
ทีWสนใจ 

นอกจากนี q การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ได้พฒันาและปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟา้อยา่งตอ่เนืWอง รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟา้ทีWเพิWมขึ qน เพืWอความมัWนคงและเชืWอถือได้ของระบบไฟฟา้ สง่ผลให้คา่ดชันีจํานวนครั qงทีWไฟฟา้ขดัข้อง 
(System Availbility Interruption Frequency Index: SAIFI) และค่าดัชนีระยะเวลาทีW ไฟฟ้าขัดข้อง (System 
Availbility Interruption Duration Index: SAIDI) ในปี 2562 มีค่าดีกว่าปี 2561 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 3.10  
ครั qง/ราย/ปี ซึWงมีคา่ลดลงจากปี 2561 จํานวน 0.71 ครั qง/ราย/ปี และ SAIDI มีคา่เทา่กบั 73.82 นาที/ราย/ปี  ซึWงมีคา่
ลดลงจากปี 2561 จํานวน 15.74 นาที/ราย/ปี 
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ผังโครงสร้างการบริหารการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
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โครงสร้างอัตรากาํลังและค่าใช้จ่ายเกี7ยวกับบุคลากร 
จาํนวนพนักงานและลูกจ้างแยกตามสายงาน/สาํนัก ปี 2562 

ลาํดับ สายงาน/สาํนัก พนักงาน ลูกจ้าง รวม 
1 ผวก. ผู้วา่การ 8 - 8 

2 สวก. สํานกัผู้วา่การ 174 14 188 

3 สกม. สํานกักฎหมาย 110 2 112 

4 สตภ. สํานกัตรวจสอบภายใน 157 - 157 

5 สายงาน (ท) สายงานทรัพยากรบคุคล 418 6 424 

6 สายงาน (บ) สายงานบญัชีและการเงิน 342 15 357 

7 สายงาน (ป) สายงานปฏิบติัการและบํารุงรักษา 487 37 524 

8 สายงาน (ย) สายงานยทุธศาสตร์ 168 3 171 

9 สายงาน (ธ) สายงานธรุกิจ 139 4 143 

10 สายงาน (ว) สายงานวางแผนและพฒันาระบบไฟฟา้ 258 4 262 

11 สายงาน (ส) สายงานกิจการสงัคมและสิ\งแวดล้อม 127 5 132 

12 สายงาน (อ) สายงานอํานวยการ 317 41 358 

13 สายงาน (กบ) สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 502 75 577 

14 สายงาน (ทส) สายงานสารสนเทศและสื\อสาร 333 5 338 

15 สายงาน (ภ1) สายงานการไฟฟา้ภาค1 5,817 1,154 6,971 

16 สายงาน (ภ2) สายงานการไฟฟา้ภาค2 6,829 1,515 8,344 

17 สายงาน (ภ3) สายงานการไฟฟา้ภาค3 7,100 1,680 8,780 

18 สายงาน (ภ4) สายงานการไฟฟา้ภาค4 5,471 1,296 6,767 

19 สายงาน (วศ) สายงานวิศวกรรม 327 5 332 

ผลรวมทั Hงหมด 29,084 5,861 34,945 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ของ กฟภ. ประจาํปี 2562 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จาํนวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 72,784,619.00 
เงินโบนสั 12,206,368.92 
เบี =ยประชมุ 702,850.00 
คา่ใช้จ่ายอืIน 7,320,207.67 
รวมทั Gงสิ Gน 93,014,045.59 
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คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ปี 2562 

การไฟฟ&าส(วนภูมิภาคได1จัดทำแบบรายงานการเป<ดเผยข1อมูลหลักทรัพยCและรายงานท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือให1
คณะกรรมการการไฟฟ&าส(วนภูมิภาครายงานให1สาธารณชนได1รับทราบ 

 

ประธานกรรมการ กฟภ. 
 
ชื$อ-นามสกลุ  : นายชยพล ธิติศกัดิ7 (ประธานกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

     

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 28 เมษายน 2503 

 

ตําแหน่ง  : อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. อธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2. รองปลดักระทรวงมหาดไทย 

              

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาโท – Master of  Development Administration,  

   Western Michigan University, USA 

    2. ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : 1. กรรมการการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

      2. กรรมการการประปาสว่นภมิูภาค 

       

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

 

 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายสรุงค์  บลูกลุ  

    (บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

 

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 15 กนัยายน 2498 

 

ตําแหน่ง : 1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

2. ที$ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั  : 1. ประธานเจ้าหน้าที$บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2. ประธานเจ้าหน้าที$ปฏิบติัการกลุม่ธรุกิจโครงสร้างพื ~นฐาน บริษัท  

ปตท. จํากดั (มหาชน) 

3. ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี$ จํากดั 

(มหาชน) (GPSC)    

 

ประวติัการศกึษา            : 1. ปริญญาโท – Master of Business  Administration,  

  Cornell University, New York, USA 

 2. ปริญญาโท – Master of Engineering in Operations Research,  

   Cornell University, New York, USA 

3. ปริญญาตรี - Bachelor of Science in Industrial Engineering and 

Operations Research, Syracuse University, New York, USA 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น  1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย  

  2. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จํากดั 

      3. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย   

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 
 
รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

 

 

*******************************************************************************************************  
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร 

(บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557) 

   

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 7 ธนัวาคม 2502 

 

ตําแหน่ง  : ที$ปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั$น จํากดั (มหาชน) 
   

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารและพฒันาความยั$งยืนองค์กร                   

 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั$น จํากดั (มหาชน) 

             2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน)   

           

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,  

  Middle Tennessee State University, USA 

    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย                  

       (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น  : กรรมการ บริษัท บางจาก กรีนเนท จํากดั 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

 

 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายดนชุา พิชยนนัท์                                                                                     

(บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557) 

 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 5 สงิหาคม 2513 

 

ตําแหน่ง  : รองเลขาธิการสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

  

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. ที$ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานกังานสภา 

    พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

2. ผู้ อํานวยการสํานกัวิเคราะห์โครงการลงทนุภาครัฐ 

    3. เจ้าหน้าที$วิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   

      

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

   George Washington University, USA 

    2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น  : กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

 

 

 

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

  



หน้า | 61  
 

ชื$อ-นามสกลุ  : นายยงยทุธ โกเมศ 

(บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 16 พฤศจิกายน 2498 

 

ตําแหน่ง  : ข้าราชการบํานาญ 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. ผู้ อํานวยการสํานกัจดัทํางบประมาณ เขตพื ~นที$ 6 สํานกังบประมาณ 

    2. ผู้ อํานวยการกองประเมินผล 2 สํานกังบประมาณ   

           

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 

      พฒันบริหารศาสตร์  

    2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การคลงั) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น  : ไมมี่ 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

 

 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ  

    (บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2559) 

   

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 23 มีนาคม 2499 

 

ตําแหน่ง  : ข้าราชการบํานาญ     

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. อธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

2. รองอธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

3. ผู้บญัชาการเรือนจํากลางคลองเปรม 

              

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 2. ปริญญาตรี - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น  : ไมมี่ 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
 
 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายศกัดิ7 เสกขนุทด 

    (บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 3 พฤษภาคม 2509 

 

ตําแหน่ง  : ที$ปรึกษาผู้ทรงคณุวฒิุด้าน Digital Transformation  

สํานกังานธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั :  1. ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 

     2. รองผู้ อํานวยการ สํานกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  

         สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  

            

ประวติัการศกึษา :  1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Electronic Systems  

  Engineering), Essex University, UK 

2. ปริญญาโท – Master of Computer Studies, Essex University, 

UK 

3. ปริญญาตรี – อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อิเลก็ทรอนิกส์)  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : 1. กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการ 

           ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

       2. กรรมการบริหารศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ 

            และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC) 

       3. กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการข้อมลู 

           ขา่วสารของราชการ 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 

 

 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : นางสาวพรรณิภา อภิชาตบตุร 

    (บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 25 ธนัวาคม 2498 

 

ตําแหน่ง  : เกษียณอายงุาน 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน 

  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 2. ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริหารเงินและตลาดเงิน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

              

ประวติัการศกึษา  : 1. ปริญญาโท – Master of Business Administration,  

 Ohio University, USA 

  2. ปริญญาตรี – บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : 1. กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2. กรรมการการยาสบูแหง่ประเทศไทย 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายนิกร สศิุริวฒันนนท์ 

    (บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 30 มิถนุายน 2499 

 

ตําแหน่ง  : รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. ประธานกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

     2. กรรมการสถาบนัเหลก็แหง่ประเทศไทย 

              

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาโท – พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    2. ปริญญาตรี – สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : ไมมี่ 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน 

     

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 มีนาคม 2501 

 

ตําแหน่ง  : ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารสนิทรัพย์ บริษัท ทีซีซี       

        แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

    2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารทรัพย์สนิ กลุม่โรงแรม 

       ตา่งประเทศ บริษัท ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

              

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาโท – Master of Business Administration, Cornell University, 

USA 

    2. ปริญญาโท – Master of Engineering (Operations Research and  

 Industrial Engineering) Cornell University, USA 

    3. ปริญญาตรี – Bachelor of Science in Chemical Engineering  

 University of New Hampshire, USA  

 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : 1. กรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ ~นติ ~งแอนด์พบัลชิชิ$ง  

          จํากดั (มหาชน)  

 2. กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จํากดั (มหาชน) 

 3. กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์     

 ดิเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 
การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
*******************************************************************************************************  
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายพนิต ธีรภาพวงศ์ 

    (บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

 

ดํารงตําแหน่ง  : 8 สงิหาคม 2560 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10  พฤศจิกายน 2510 

 

ตําแหน่ง  : ที$ปรึกษากฎหมาย สํานกังานปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. ผู้ อํานวยการกลุม่กฎหมาย สํานกังานปลดักระทรวงการคลงั 

    2. หวัหน้ากลุม่งานกฎหมาย สํานกักฎหมาย กรมสรรพากร  
              

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Law) ทนุรัฐบาลไทยตาม 

  ความต้องการของกรมสรรพากร, Queen Mary College,  

  University of London, UK 

    2. ปริญญาโท – Master of International Economic Law,  

 University of  Warwick, UK 

    3. ปริญญาตรี – นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : 1. กรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ธนาคาร 

           อิสลามแหง่ประเทศไทย จํากดั 

       2. กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ 

     

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 10 มิถนุายน 2510 

 

ตําแหน่ง   : ศาสตราจารย์สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : คณบดีสํานกัสิ$งแวดล้อม ทรัพยากร และการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยี 

แหง่เอเชีย 

              

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy Electrical Engineering,  

  Texas A&M University 

    2. ปริญญาโท – Master of Electrical Engineering, Texas A&M University 

    3. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟา้) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : กรรมการบริหาร Bangchak Initiative Innovation  

Center@AIT สํานกัสิ$งแวดล้อม ทรัพยากร                                

และการพฒันา สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10  

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 

******************************************************************************************************* 
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ชื$อ-นามสกลุ  : รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ 

(บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

     

ดํารงตําแหน่ง  : 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั 

 

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

 

ตําแหน่ง  : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. ผู้ อํานวยการ สํานกังานทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศนูย์รังสติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    3. ผู้ อํานวยการ โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตสองสถาบนั (TEP) และ  

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตภาคภาษาองักฤษ แห่งมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ (TEPE) 

            

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Engineering in Applied Mechanics (Dynamics),  

  Technische Universität Darmstadt, Germany 

    2. ปริญญาโท – Master of Engineering in Mechatronics, School of  

Advanced Technologies (Exchanged Program), Asian Institute of  

Technology, Bangkok Thailand, Hamburg University of Technology,  

Hamburg, Germany 

    3. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เครื$องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าธนบรีุ 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น : ไมมี่ 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
*******************************************************************************************************  
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ชื$อ-นามสกลุ  : นายสมพงษ์ ปรีเปรม 

(บญัชีรายชื$อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561) 

    

ดํารงตําแหน่ง  : 12 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด  : 17 สงิหาคม 2504 

 

ตําแหน่ง  : ผู้วา่การการไฟฟา้สว่นภมิูภาค (ดํารงตําแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2561– ปัจจบุนั)  

 

ประวติัการทํางานที$สําคญั : 1. รองผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟา้ 

    2. ผู้ชว่ยผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟา้ 

    3. ผู้ ช่วยผู้วา่การประจําสํานกัผู้วา่การ และปฏิบติัหน้าที$ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั 

              

ประวติัการศกึษา : 1. ปริญญาโท – บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟา้กําลงั) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

   

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื$น  : ไมมี่ 

 

การถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวเนื$องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 

ของจํานวนหุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด    :  * ไมมี่ 

 

รายการการจดัซื ~อ/จดัจ้างกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค วงเงินตั ~งแต ่100 ล้านบาท : * ไมมี่ 

(รวมถงึในนามบริษัทที$เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น) 
 
 
******************************************************************************************************* 

 

หมายเหตุ * กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย 

1. สอบถามข้อมลูจากกรรมการ 

2. ตรวจสอบจากฐานข้อมลูการจดัซื ~อ/จดัจ้างของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ที$มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท 

3. ตรวจสอบจากรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ$งกรรมการจะต้องรายงานความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์เมื$อ (1) รับตําแหน่ง (2) เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ (3) ทกุสิ ~นปี 

สําหรับกรณีที$กรรมการถือหุ้นในบริษัทที$เกี$ยวข้องกบัธรุกิจพลงังานเกินร้อยละ 10 ของจํานวน

หุ้นที$บริษัทมีสทิธิออกเสียงทั ~งหมด การไฟฟา้สว่นภมิูภาคจะนํารายงานกระทรวงมหาดไทย 
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คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  

ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายสมพงษ์ปรีเปรม ผู้วา่การ 58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - ผู้วา่การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

- รองผู้วา่การวางแผนและพฒันาระบบ

ไฟฟา้ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การวางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟา้ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การประจําผู้วา่การ  

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-59 

 

1-ต.ค.-58 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

นายปกรณ์นตุบญุเลศิ รองผู้วา่การ

ประจําผู้วา่การ 

59 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

การจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

- รองผู้วา่การการไฟฟา้ ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (อยธุยา) 

ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-59 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
วทิยาลยัครูนครราชสมีา ศลิปศาสตรบณัฑิต/การ

จดัการทัว̀ไป 

นายเขมรัตน์ศาสตร์ปรีชา รองผู้วา่การ

ประจําผู้วา่การ 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/การจดัการสาํหรับ

นกับริหาร 

- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

- รองผู้วา่การธรุกิจ 

- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ รักษาการ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทพีอีเอ 

เอน็คอม อินเตอร์ 

เนชัน̀แนล จํากดั 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 

ภาค 3 

1-ต.ค.-62 

1-ก.พ.-62 

1-ต.ค.-60 

 

 

 

1-ต.ค.-59 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายถิรวฒุิเกษมสนัต์ ณ อยธุยา รองผู้วา่การ

ประจําผู้วา่การ 

58 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

- รองผู้วา่การอํานวยการ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การอํานวยการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัหา 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ศลิปศาสตรบณัฑิต/ 

สงัคมศกึษา 
 

นายเสกสรรเสริมพงศ์ 

 

รองผู้วา่การ

วางแผนและ

พฒันาระบบ

ไฟฟา้ 

 

58 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การวางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟา้ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 

- ผู้ เช̀ียวชาญระดบั 13 ประจําสาํนกั

รองผู้วา่การยทุธศาสตร์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

นายชาตชิายภมุรินทร์ รองผู้วา่การ

ยทุธศาสตร์ 

55 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

 

พฒันบริหารศาสตรมหา

บณัฑิต/รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

- รองผู้วา่การยทุธศาสตร์ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 

ภาค 3 

- ผู้ เช̀ียวชาญระดบั 13 

ประจําผู้วา่การ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธรุกิจ รอง

ผู้วา่การการไฟฟา้ ภาค 3 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-59 

 

15-มิ.ย.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายชีวินพฒันคหูะ 
 

รองผู้วา่การธรุกิจ 
 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์วิทยาลยัโยนก 
 

พฒันบริหารศาสตร 

มหาบณัฑิต/รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

- รองผู้วา่การธรุกิจ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1 

-ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) 

ภาค 1 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

/วศิวกรรมไฟฟา้ 
 

นายธีรพงษ์บรีุรักษ์ รองผู้วา่การ 

การไฟฟา้ ภาค 1 

  

60 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

- รองผู้วา่การการไฟฟา้ ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการการไฟฟา้เขต 2 (พิษณโุลก) 

ภาค 1  

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-58 

 

18-มี.ค.-58  

นายสมลกัษณ์ก̀ิงมาลา รองผู้วา่การ 

การไฟฟา้ภาค 2 

59 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การการไฟฟา้ภาค 2 

- รักษาการแทนรองผู้วา่การการไฟฟา้ 

ภาค 2 

- รองผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (อยธุยา) 

ภาค 3 

 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-61 

 

1-ต.ค.-60 

18-ก.พ.-58 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายศภุชยัเอกอุน่ 

 

รองผู้วา่การ 

การไฟฟา้ภาค 3 

54 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/

วศิวกรรมความปลอดภยั 

- รองผู้วา่การการไฟฟา้ ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (อยธุยา) 

ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ  การไฟฟา้เขต 1 (อยธุยา) ภาค 

3 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริการการไฟฟา้

เขต 3 (นครราชสมีา) ภาค 2 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

1-ม.ค.-57 

 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

นายสชุาตเิครือแก้ว รองผู้วา่การ 

การไฟฟา้ภาค 4 

58 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรีุ 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

- รองผู้วา่การการไฟฟา้ ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการการไฟฟา้เขต1(เพชรบรีุ) ภาค 4 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ การไฟฟา้เขต1 

(เพชรบรีุ) ภาค 4 

 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

 

18-มี.ค.-58 

 

1-ม.ค.-58 

นายอนโุลมอตุมะพนัธุ์ รองผู้วา่การ

วศิวกรรม  

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การวศิวกรรม 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การวศิวกรรม 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายงานสถานีไฟฟา้ 

 

  

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-59 

1-ต.ค.-58  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายธนาเศรษฐ์พงษ์ทรงเสถียร รองผู้วา่การ

สารสนเทศและ

สือ̀สาร  

60 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  บริหารธรุกิจบณัฑิต/ 

การจดัการทัว̀ไป 

- รองผู้วา่การสารสนเทศและสือ̀สาร          

- ผู้ชว่ยผู้วา่การสารสนเทศและสือ̀สาร 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

 

  

21-มี.ค.-62 

18-ก.พ.-58 

23-ม.ค.-56 

1-พ.ย.-53  

วทิยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 
บริหารธรุกิจบณัฑิต/ 

ระบบสารสนเทศ 

นายปิยพจน์รุธิรโก รองผู้วา่การ

ก่อสร้างและ

บริหารโครงการ 

59 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

- รองผู้วา่การก่อสร้างและบริหาร

โครงการ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 

ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) 

ภาค 1 

 

  

1-ต.ค.-59 

 

15-มิ.ย.-58 

 

18-ก.พ.-58 

นายวลัลภกิตตวิิวฒัน์ รองผู้วา่การ

ปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษาการไฟฟา้เขต3 

(นครปฐม) ภาค 3 

 

 

 

  

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-58 

 

18-มี.ค.-58 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วทิยาเขตเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายภาณมุาศลิ hมสวุรรณ รองผู้วา่การ

อํานวยการ 

 

55 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - รองผู้วา่การอํานวยการ 

- รองผู้วา่การกิจการสงัคมและ

สิง̀แวดล้อม 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

18-มี.ค.-58 

 

 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้กําลงั 

นายสชุาตโิชตกิธีรกลุ รองผู้วา่การบญัชี

และการเงิน 

58 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธรุกิจบณัฑิต/ 

การเงินและการธนาคาร 

- รองผู้วา่การบญัชีและการเงิน 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 

1-ม.ค.-57 

นางนราวดีศริิสมรรถการ 
 

รองผู้วา่การ

ทรัพยากรบคุคล 
 

58 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

เศรษฐศาสตรบณัฑิต/

เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
 

- รองผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์ทรัพยากร

บคุคล 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์

ทรัพยากรบคุคล 

 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-60 

 

1-เม.ย.-58 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายจาตรุงค์สขุะเสน  รองผู้วา่การ

กิจการสงัคมและ

สิง̀แวดล้อม 

59  วทิยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

- รองผู้วา่การกิจการสงัคมและ

สิง̀แวดล้อม 
- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 3 

(นครราชสมีา) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 1 

(เพชรบรีุ) ภาค 4 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต1 

(เพชรบรีุ) ภาค 4 

  

1-ต.ค.-62 
 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

1-ม.ค.-58 

 

  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

ศลิปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 
 

นายมานพชอบประดษิฐ์ 

 

ผู้ชว่ยผู้วา่การ

ประจําผู้วา่การ 

58 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต/ 

การจดัการ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การประจําผู้วา่การ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การอํานวยการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ต.ค.-58 

1-พ.ย.-56 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/

เทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม 
 

นายพงศกรยทุธโกวิท 
 

ผู้ชว่ยผู้วา่การ

วางแผนและ

พฒันาระบบ

ไฟฟา้ 
 

44 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิ

นทร์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION 
- ผู้ชว่ยผู้วา่การวางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟา้ 

-  ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนระบบ

ไฟฟา้ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนระบบ

ไฟฟา้ 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

1-เม.ย.-58 

 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

/วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายวิโรจน์บวัคลี ̀
 

ผู้ชว่ยผู้วา่การ

ยทุธศาสตร์ 
 

47 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

/วศิวกรรมไฟฟา้ 
-ผู้ชว่ยผู้วา่การยทุธศาสตร์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา

ระบบไฟฟา้ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนระบบ

ไฟฟา้ 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-เม.ย.-58 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

/วศิวกรรมไฟฟา้ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรีุ 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 

วศิวกรรมไฟฟา้ 

 
 

นายเลศิชาย แก้ววิเชียร ผู้ชว่ยผู้วา่การ

ธรุกิจ  

58  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การธรุกิจ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การวางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟา้ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายสง่เสริมพลงังาน

ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา

ระบบไฟฟา้ 

 

  

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

18-มี.ค.-58 

 

1-ม.ค.-57  

นายสนองอินทร์ใจเอื hอ  ผู้ชว่ยผู้วา่การ

วศิวกรรม 

58 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - ผู้ชว่ยผู้วา่การวศิวกรรม 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

 

 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

1-ม.ค.-57 

 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

/ไฟฟา้ 
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วา่ท̀ีร.ท.สมพงษ์ สมนัเลาะ 
 

ผู้ชว่ยผู้วา่การ

สารสนเทศและ

สือ̀สาร 
 

58 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต/การ

บญัชี 
- ผู้ชว่ยผู้วา่การสารสนเทศและสือ̀สาร 

- ผู้ เช̀ียวชาญระดบั 13 ประจําสาํนกั

รองผู้วา่การสารสนเทศและสือ̀สาร 

-  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาและ

สนบัสนนุระบบสารสนเทศ 

21-มี.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

18-มี.ค.-58 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เทคโนโลยีบณัฑิต/เทคโนโลยี

สารสนเทศธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ศลิปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 

นายนกุลูตพูานิช 
 

ผู้ชว่ยผู้วา่การ

ก่อสร้างและ

บริหารโครงการ 
 

57 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 
วศิวกรรมไฟฟา้ 
 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การก่อสร้างและบริหาร

โครงการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร 

โครงการ 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร 

โครงการ 1 

12-พ.ย.-61 

 

20-มี.ค.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

นายปราโมทย์สดุทรัพย์ ผู้ชว่ยผู้วา่การ

ปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา 

56 วทิยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/ไฟฟา้ - ผู้ชว่ยผู้วา่การปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายควบคมุระบบไฟฟา้ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายควบคมุระบบ

ไฟฟา้ 

 

 

 

 

  

1-ต.ค.-60 

 

18-มี.ค.-58 

1-พ.ย.-56 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายกรมศกัดิxขนัธ์ทอง  ผู้ชว่ยผู้วา่การ

อํานวยการ 

53 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต/ 

การจดัการโลจิสตกิส์ 

 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การอํานวยการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายธรุการ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพสัด ุ

  

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-59 

1-มิ.ย.-57  
   มหาวิทยาลยัรามคําแหง ศลิปศาสตรบณัฑิต/รัฐศาสตร์ 

นายอิสเรสเจนศภุการ ผู้ชว่ยผู้วา่การ 

บญัชีและการเงิน 

56 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต/ 

การบญัชี 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การบญัชีและการเงิน 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

  

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-59 

1-ม.ค.-57 

  บริหารธรุกิจบณัฑิต/ 

การบญัชี 

นายประดษิฐ์เฟ̀ืองฟ ู
 

ผู้ชว่ยผู้วา่การ

ทรัพยากรบคุคล 
 

47 The University of Texas at 

Arlington 
DOCTOR OF 

PHILOSOPHY/ELECTRICAL 

ENGINEERING 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การทรัพยากรบคุคล 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากร

บคุคล 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา

ทรัพยากรบคุคล 

1-ต.ค.-62 

23-ม.ค.-61 

 

1-เม.ย.-58 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

 

นางจฑุาพรรธน์ แก้ววฒันะบวร ผู้ชว่ยผู้วา่การ 

กิจการสงัคมและ

สิง̀แวดล้อม 

59 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศลิปศาสตรบณัฑิต/

ภาษาศาสตร์ 

- ผู้ชว่ยผู้วา่การกิจการสงัคมและ

สิง̀แวดล้อม 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายสงัคมและ

สิง̀แวดล้อม 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

  

1-ต.ค.-58 

 

16-ต.ค.-56 

 

23-ม.ค.-56 



หน้า | 81  
 

ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายประพนัธ์ สนีวล ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 

1 

56 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

1-ต.ค.-58 

 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

/วศิวกรรมไฟฟา้ 
 

นายประเสริฐใจเจริญทรัพย์  ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 2 

(พิษณโุลก) ภาค 

1 

56 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 (พิษณโุลก) 

ภาค 1 

- ผู้ เช̀ียวชาญระดบั 13 ประจําสาํนกั

รองผู้วา่การการไฟฟา้ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา  การไฟฟา้เขต 3 

(นครราชสมีา) ภาค 2 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

18-มี.ค.-58  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

นายจรรยาวฒันกลุ 
 

ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 3 

(ลพบรีุ)  

ภาค 1 

56 มหาวิทยาลยับรูพา 
 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/นโยบาย

สาธารณะ 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) 

ภาค 1 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม) 

ภาค 3 

-รองผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ การไฟฟา้เขต2 

(ชลบรีุ) ภาค 3 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

1-ม.ค.-58 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

/เทคโนโลยีวดัคมุทาง

อตุสาหกรรม 
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นายภกัดีวงษาพรหม  ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 1 

(อดุรธานี) ภาค 2 

55 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 

วศิวกรรมไฟฟา้  

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (อดุรธานี) 

ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา  การไฟฟา้เขต 2 

(พิษณโุลก) ภาค 1 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต2(พิษณโุลก) 

ภาค 1 

 

 

  

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

1-ม.ค.-58  

นายมงคลตรีกิจจานนท์ 
 

ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 2 

(อบุลราชธานี) 

ภาค 2 

52 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วศิวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต/

วศิวกรรมการจดัการพลงังาน 
- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธรุกิจ 

- ผู้จดัการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค

จงัหวดันครราชสมีา ชั hน 1 

 

 

 

 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 

 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/

วิศวกรรมสิง̀แวดล้อม 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้กําลงั 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายณฐัวรรธน์อคัรรุ่งเรืองกลุ  ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 3 

(นครราชสมีา) 

ภาค 2 

56 มหาวิทยาลยัรามคําแหง บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 3 

(นครราชสมีา) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

  

วทิยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 
 

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต 

/ไฟฟา้ 
 

นายขจรโปร่งฟา้  ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 1 

(อยธุยา)  

ภาค 3 

53  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (อยธุยา) 

ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม) 

ภาค 3 

- รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต1 (อยธุยา) 

ภาค 3 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

 

1-ม.ค.-58 

  

วทิยาลยัมหานคร 
 

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้กําลงั 

นายวิเชียรปัญญาวานิชกลุ ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 2 

(ชลบรีุ)  

ภาค 3 

56 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ  

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต/

วศิวกรรมการจดัการ

อตุสาหกรรม 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 

ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม) 

ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม) 

ภาค 3   

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

 

1-ต.ค.-59 

  

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายสมปองดํารงออ่งตระกลู  ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

56 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม) 

ภาค 3 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนธรุกิจรอง

ผู้วา่การการไฟฟา้ภาค 4 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ การไฟฟา้เขต1 (เพชรบรีุ) ภาค 

4  

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-58 

 

1-ม.ค.-58  

วทิยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษาวิทยาเขตเทเวศร์ 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 

นายไพฑรูย์รัตนากร 
 

ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 1 

(เพชรบรีุ) ภาค 4 

56 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต/

วศิวกรรมไฟฟา้ 
- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

-ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและบริการ 

การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) ภาค 4 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

1-ม.ค.-58 

 

นายภิญโญทองเจิม  ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) 

ภาค 4 

57 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ  การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4  

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4  

12-พ.ย.-61 

 

23-ม.ค.-61 

 

 

1-ต.ค.-59  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต 

/วศิวกรรมไฟฟา้ 
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ชื#อ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ สถานศกึษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่ง วันที#มีผล 

นายสมัฤทธิxโชตบิณั  ผู้ อํานวยการ

ไฟฟา้เขต 3 

(ยะลา) ภาค 4 

56 วทิยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา  

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต 

/ไฟฟา้  
- ผู้ อํานวยการไฟฟา้เขต 3 (ยะลา) 

ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

บริการ  การไฟฟา้เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ

บํารุงรักษา  การไฟฟา้เขต3 (ยะลา) 

ภาค 4  

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

18-มี.ค.-58  

นางศศวิิภาอมัพรสทิธิกลู  ผู้ อํานวยการ

สาํนกัผู้วา่การ 

54 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

วทิยาศาสตรบณัฑิต/การบญัชี - ผู้ อํานวยการสาํนกัผู้วา่การ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายงานผู้วา่การ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายงานผู้วา่การ  

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59  

นางชตุมิาเผา่ชยั ผู้ อํานวยการ

สาํนกัตรวจสอบ

ภายใน 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - ผู้ อํานวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนและ

สนบัสนนุการตรวจสอบ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนและ

สนบัสนนุการตรวจสอบ 

 

  

1-ต.ค.-60 

18-มี.ค.-58 

 

1-ม.ค.-57 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บญัชีบณัฑิต 

นางพิบลูรัชต์วงศ์ลมาย ผู้ อํานวยการ

สาํนกักฏหมาย 

57 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นิตศิาสตรบณัฑิต - ผู้ อํานวยการสาํนกักฎหมาย 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายคดีและสอบสวน 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายนิตกิาร   

1-ต.ค.-60 

1-พ.ค.-60 

1-ม.ค.-58 
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การลงทนุที*สาํคัญในปัจจุบนัและอนาคต 

แผนงานและโครงการต่างๆ 

แผนงานและนโยบายของรัฐบาลที*เกี*ยวข้องกับการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า 

แผนพฒันาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้
คํานงึถงึนโยบายพลงังานของรัฐบาล ดงันี N 

1.  สง่เสริมและผลกัดนัให้อตุสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึUงถือเป็นอตุสาหกรรม 
เชิงยทุธศาสตร์ เพิUมการลงทนุในโครงสร้างพื Nนฐานด้านพลงังานและพฒันาศนูย์กลางธุรกิจพลงังานของภมิูภาค 
โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภมิูยทุธศาสตร์ 

2.  สร้างความมัUนคงทางพลงังาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลงังานและระบบไฟฟ้าจากทั Nงใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมทั Nงให้มีการกระจายแหลง่ประเภทพลงังานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม ยัUงยืน 

3.  ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจยัและพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก โดย
ตั Nงเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื Nอเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั Nงนี N ให้มีการพัฒนา
อตุสาหกรรมอยา่งครบวงจร 

4.  ส่งเสริมและผลกัดนัการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดบัการใช้พลงังานต่อผลผลิต
ลงร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานทีU 
ทีUมีประสิทธิภาพสงู ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทีUสะอาดเพืUอลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน  
สร้างจิตสํานึกของผู้บริโภคในการใช้พลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจงัและต่อเนืUอง
ทั Nงภาคการผลติ การขนสง่ และภาคครัวเรือน 

วัตถุประสงค์ในการจัดทาํแผนพฒันาระบบไฟฟ้า 

1. เพิUมประสิทธิภาพการดําเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพืUอเป็นผู้ นําในธุรกิจ
จําหน่ายไฟฟา้ 

2. มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 
3. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพืUอสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจทีU

เกีUยวเนืUองทั Nงในประเทศและตา่งประเทศ 
4. สง่เสริมการใช้งาน และพฒันาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ 

การวางแผนการลงทุน 
เพืUอให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และคํานึงถึงการรองรับความต้องการ

ไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนืUอง รวมทั Nงสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค จึงได้กําหนดแผนการลงทนุ        
ในแผนต่อเนืUอง ตามกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยโครงการลงทุนทีUสําคญัประกอบด้วย   
การลงทนุทีUอยูร่ะหวา่งดําเนินการจํานวน 16 โครงการ 3 แผนงาน ดงันี N 
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โครงการลงทุนที*สาํคัญในปัจจุบัน 
หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ 
วงเงนิลงทุน (ล้านบาท) 

สถานะดาํเนินงาน 
 เงนิกู้ใน

ประเทศ 
เงนิรายได้ 

กฟภ. 
รวมวงเงนิ

ทั Sงสิ Sน 

 โครงการที*อยู่ระหว่างดาํเนินการ 

1. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟา้ ระยะทีU d (สว่นทีU f) 

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

2. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟา้ ระยะทีU d (สว่นทีU k) 

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

3. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟา้ ระยะทีU d (สว่นทีU l) 

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

4. โครงการพฒันาระบบสายสง่และ
สถานีไฟฟา้ ระยะทีU d (สว่นทีU m) 

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

5. โครงการเพิUมความเชืUอถือได้ของ
ระบบไฟฟา้ ระยะทีU l 

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

6. โครงการขยายเขตไฟฟา้ให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่

2,761 926 3,687 ดําเนินการแล้วทั Nงสิ Nน 
137,232 ครัวเรือน คิดเป็น 
104.26%  

7. โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ให้
ครัวเรือนหา่งไกล 

910 305 1,215 ดําเนินการแล้วทั Nงสิ Nน 
12,465 ครัวเรือน คิดเป็น 
107.46% 

8. โครงการเพิUมประสทิธิภาพระบบ
ศนูย์สัUงการจ่ายไฟ 

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

9. โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟา้
อจัฉริยะ (Smart Grid) ในพื NนทีU
เมืองพทัยา จ.ชลบรีุ 

800 269 1,069 ผลความคืบหน้าโครงการ 
72.00% 

10. โครงการพฒันาระบบสง่และ
จําหน่าย ระยะทีU f 

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

11. โครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพืUอ
รองรับการจดัตั Nงเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก        
(จ.ตาก, จ.สระแก้ว, จ.ตราด,       
จ.มกุดาหาร, จ.สงขลา และ                    
จ.หนองคาย 

2,355 785 3,140 ผลความคืบหน้าโครงการ  
32.68% 

12. โครงการขยายเขตไฟฟา้ให้พื NนทีU
ทํากินทางการเกษตร ระยะทีU k 
 

1,522 508 2,030 ผลความคืบหน้าโครงการ 
69.17% 
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โครงการ 
วงเงนิลงทุน (ล้านบาท) 

สถานะดาํเนินงาน 
 

เงนิกู้ใน
ประเทศ 

เงนิรายได้ 
กฟภ. 

รวมวงเงนิ
ทั Sงสิ Sน 

13. โครงการพฒันาระบบไฟฟา้ใน
เมืองใหญ่ ระยะทีU f 

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

14. โครงการพฒันาระบบไฟฟา้แบบ
โครงขา่ยขนาดเลก็มาก (Micro 
Grid) ทีUอ.แมส่ะเรียง                
จ.แมฮ่อ่งสอน 

198 67 265 ผลความคืบหน้าโครงการ  
96.24% 

15. แผนงานพฒันาภมิูสารสนเทศ
ระบบไฟฟา้ ระยะทีU l 

1,560 530 2,090 อยูร่ะหวา่งการสง่มอบ 
เครืUองคอมพิวเตอร์ พร้อม
ติดตั Nงซอฟต์แวร์ และสว่น
เกีUยวข้อง 

16. แผนระยะยาวก่อสร้างเคเบิล    
ใต้ดิน 

1,000 350 1,350 ผลความคืบหน้าโครงการ  
7.55% 

17. แผนงานพฒันาศนูย์วิเคราะห์
และแก้ปัญหาไฟฟา้ขดัข้อง 

17 
 

5.44 
 

22.44 
 

ระยะทีU f จํานวน fk แหง่
ดําเนินการแล้วเสร็จ       

 96 32.30 
 

128.30 ระยะทีU k จํานวน kl แหง่
ดําเนินการแล้วเสร็จ            

 529 176 705 ระยะทีU l จํานวน fmm แหง่              
แล้วเสร็จ  fkf แหง่                 

18. โครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพืUอ
รองรับการจดัตั Nงเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะทีU k (จ.
เชียงราย, จ.นราธิวาส,             
จ.นครพนม และ จ.กาญจนบรีุ) 

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

19. โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่     
ระยะทีU k 

4,923 1,642 6,565 ผลความคืบหน้าโครงการ 
14.69% 

รวมโครงการที*อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ 

108,433.56 43,032.74 151,466.30 
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เงนิลงทุน 

แหล่งเงินลงทุนประกอบด้วย สถาบันเงินกู้ จากในประเทศหรือการระดมทุน และเงินลงทุนของการ
ไฟฟา้สว่นภมิูภาค โดยมีสดัสว่นเงินลงทนุ ดงันี N 

แหล่งเงนิทุน วงเงนิ (ล้านบาท) อัตราส่วน (ร้อยละ) 

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

รวม 151,466.30 100.00 

ผลที*คาดว่าจะได้รับ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า พ.ศ. k~�f-k~ÅÇ ตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. k~�f-k~ÅÇ คาดวา่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ดงันี N 

1. ด้านขยายบริการไฟฟ้า 

สามารถขยายบริการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าทีUเพิUมขึ Nนรองรับการ
ขยายตวัของภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม และการท่องเทีUยว  และโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ หรือ PEA Smart Grid ทีU
กําลงัจะเกิดขึ Nนในอนาคต รวมถงึเชืUอมโยงระบบจําหน่ายไฟฟา้ขยายเขตบริการไฟฟา้ให้บ้านเรือนราษฎรได้อยา่ง
ทัUวถงึ  

2. ด้านการปรับปรุงคุณภาพความมั*นคงในการจ่ายไฟ 

สามารถให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพิUม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้ารองรับการเชืUอมต่อสืUอสารข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน
เครือข่ายได้ง่ายขึ Nน ทําให้สามารถวางแผนการบริหารจดัการ ลดปัญหาในการปฏิบติัการและการบํารุงรักษาของ
ระบบไฟฟ้า นําไปสูค่วามมัUนคงในการจ่ายไฟฟ้าให้สมํUาเสมอ ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดบัและหน่วยสญูเสียใน
ระบบไฟฟ้า รวมทั NงสามารถเชืUอมต่อแหล่งพลงังานทดแทน และการเชืUอมต่อกบัผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเกิด
ความเชืUอถือได้สงู ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟา้ได้มากขึ Nน 

3. ด้านเศรษฐกจิและสังคม 

3.1 เกิดการจดัการพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3.2 เพิUมสมรรถนะของระบบไฟฟา้และคณุภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ 
3.3 เพิUมสดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนพลงังานสะอาด ลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
3.4 ชะลอการสร้างโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ ลดคา่ใช้จา่ยเงินตราตา่งประเทศในการนําเข้าพลงังาน 
3.5 ระบบไฟฟา้ทีUมัUนคงโดยลดจํานวนครั NงทีUไฟดบัและระยะเวลาทีUไฟดบัสั Nนลง 
3.6 ผู้ใช้ไฟฟา้จะสามารถเลือกทีUจะบริหารจดัการใช้ไฟฟา้ภายในบ้านเรือน สํานกังานหรืออาคาร

ตา่งๆ ได้อยา่งคุ้มคา่ตามรูปแบบทีUต้องการ สามารถประหยดัเงินทีUต้องชําระคา่ไฟ 
3.7 สนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และยกระดบัคณุภาพชีวิตโดยการกระจาย    

การบริการโครงสร้างพื Nนฐานไปยงัประชาชนในสว่นภมิูภาคและชนบทอยา่งทัUวถงึ 
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3.8 สนบัสนนุการพฒันาเมืองในสว่นภมิูภาค ให้เป็นเมืองน่าอยู ่โดยการจดัการด้านระบบไฟฟา้
ทําให้เกิดทศันียภาพทีUดีขึ Nน 

3.9 สนบัสนนุการสร้างงานในชนบท จากการพฒันาอตุสาหกรรมระดบัครัวเรือน อตุสาหกรรม
ชนบท และอตุสาหกรรมชมุชน ช่วยให้ประชาชนมีงานทําในท้องถิUนมากขึ Nน มีรายได้เพิUมขึ Nน 
และลดการอพยพเข้ามาในเมือง 

การพัฒนาพลังงานโดยคํานึงถึงผลกระทบทีUมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิUงแวดล้อม ช่วยให้
ประชาชนมีความเป็นอยูที่UดีมีคณุภาพชีวิตและมีสขุภาพทีUดี 
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รายงานข้อมูลสาํคัญ  

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
เพิ*ม (ลด) ปี 2562-2561 
จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้ (ล้านบาท) 504,403 483,477 20,926 4.15 
เงินกู้  (ล้านบาท) 75,651 71,580 4,071 5.38 
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 423,080 414,880 8,200 1.94 
จํานวนผู้ใช้ไฟฟา้ (ราย) 20,193,865  19,768,754  425,111  2.15  
หน่วยจําหน่าย รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย) 138,178  134,674  3,504  2.60  
หน่วยจําหน่ายโดยเฉลีUย (หน่วย/ราย) 6,843  6,812  31  0.46  
คา่ไฟฟา้โดยเฉลีUย (บาท/หน่วย) 3.6150  3.5664  0.05  1.36  
ความต้องการพลงัไฟฟา้สงูสดุ (เมกะวตัต์) 20,952 19,475 1,477 7.05 
พลงังานไฟฟา้ (ล้านหน่วย) 146,015  142,296  3,719  2.61  
     - รับซื Nอ (ล้านหน่วย) 145,930  142,191  3,739  2.63  
     - ผลติเอง (ล้านหน่วย) 85  105  (20) (19.05) 
ระบบสายสง่ (วงจร-กิโลเมตร) 13,097 12,765 3,743 2.56 
ระบบจําหน่ายแรงสงู (วงจร-กิโลเมตร) 318,349 313,424 (20) (23.53) 
ระบบจําหน่ายแรงตํUา (วงจร-กิโลเมตร) 480,447 472,464 332 2.53 
จํานวนสํานกังาน (แหง่) 946  945  1  0.11  
จํานวนพนกังาน (คน) 29,085 29,659 7,983 1.66 
จํานวนหมูบ้่านทัUวประเทศ 74,304 74,304 13 1.36 
จํานวนหมูบ้่านทีUมีไฟฟา้ใช้ 74,298 74,300 (574) (1.97) 
ร้อยละของหมูบ้่านทีUมีไฟฟา้ใช้ 99.99 99.99 0 0 
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จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

     (หนว่ย : ราย) 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

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

หนว่ยจําหนา่ยแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟา้     (หนว่ย : ราย) 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟา้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

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

การผลติและรับซื Nอพลงังานไฟฟา้ หน่วย : ล้านหน่วย  

แหล่งที*มา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

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

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

พลังงานไฟฟ้าเพื8อแสงสว่าง ธุรกจิและอุตสาหกรรม 

พลงังานไฟฟา้แบง่ตามประเภท (ไมร่วมไฟฟรี)   หน่วย : ล้านหน่วย 

ประเภท 
  

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
  

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

 
ปีงบประมา

ณ 
แสงสว่าง ธุรกจิและอุตสาหกรรม รวม 

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

จํานวนพนกังานแยกตามคณุวฒิุ หน่วย : ราย 

คุณวุฒ ิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ปริญญา 9,190 9,148 8,949 8,897 8,167 

อนปุริญญา - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั Nนสงู 16,006 15,785 15,409 15,193 14,296 

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

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

ในการบริหารจดัการองค์กร การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้คํานึงถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการ 
ทีUดี  โดยมีการบูรณาการตั Nงแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงานสําคัญ ได้แก่ การบริหารความเสีUยง  
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเสี8ยง 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค มีการบริหารความเสีUยงให้เป็นไปตามหลกัการ COSO ERM และตามแนวทาง
ปฏิบัติเกีUยวกับการบริหารความเสีUยงและควบคุมภายใน ปี 2555 ตามทีUสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดไว้ ซึUงการระบปัุจจยัเสีUยงในระดบัองค์กรจะพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ทั Nงภายในและ
ภายนอกซึUงมีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์และเปา้หมายขององค์กร  

ในปี 2562  การไฟฟา้สว่นภมิูภาค มีปัจจยัเสีUยงทีUได้จากการประเมินประสทิธิผลของการควบคมุทีUมีอยู่
ของแตล่ะปัจจยัเสีUยงรวมทั Nงสิ Nน 11 ปัจจยัเสีUยง ได้แก่ 

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

RF 2 :  ความสําเร็จของการลงทนุและพฒันาธรุกิจเกีUยวเนืUอง (Business Model) 
RF 3 :  การบริหารจดัการงานด้านจดัซื Nอระบบการจดัการโครงสร้างพื Nนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและสืUอสารแบบรวมศนูย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and 
Consolidation for PEA: ITiDC) ไมส่ามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลา 

RF 4 :  Cyber Security 
RF 5 :  การบรูณาการการทํางานร่วมกนั เพืUอให้สามารถบรรลเุปา้หมายในการเป็น Digital Utility 
RF 6 :  การบริหารหน่วยสญูเสียในภาพรวม 
RF 7 :  การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพืUอรองรับการดําเนินงานธรุกิจหลกัและธรุกิจเกีUยวเนืUอง 
RF 8 :  การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพืUอเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนินงาน 
RF 9 :  ขาดการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัมาสนบัสนนุเพืUอเพิUม Productivity ในการทํางาน/

เพิUมโอกาสในการดําเนินธรุกิจ 
RF 10 :  การบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 
RF 11 :  การยกระดบัการให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟา้ได้อยา่งตอ่เนืUอง 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค มีระบบสารสนเทศทีUสนบัสนนุการรายงานการวิเคราะห์ระดบัผลกระทบความ
เสีUยง และการเตือนภยั / แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (early warning system) ถึงเหตกุารณ์หรือความเสีUยงทีUจะเกิดขึ Nน ซึUง
อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร และได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบในการบริหารความเสีUยง รายงานและ
ประเมินผลการบริหารความเสีUยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีUยงและควบคมุภายในไตรมาสละ 1 ครั Nง 
โดยหากผลการบริหารความเสีUยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีUกําหนดหรือมีปัจจยัทีUอาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไม่บรรลุวตัถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารความเสีUยงและควบคุมภายในจะมีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น ซึUงฝ่ายบริหารความเสีUยงและความปลอดภยัและ Risk Owner จะรับไปดําเนินการและพิจารณาปรับ
กลยทุธ์ในการบริหารความเสีUยงให้อยูใ่นระดบัทีUยอมรับได้ตอ่ไป 
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ระบบการควบคุมภายใน 

หลักเกณฑ์ / แนวทางปฏบัิต ิ

กฟภ. ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์ปฏิบติัการควบคมุภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึUงประกาศ ณ วนัทีU 3 ตลุาคม พ.ศ. 
2561 และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกีUยวกับการบริหารความเสีUยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทัUวทั Nงองค์กรมี
วตัถุประสงค์ให้มัUนใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมโดยในการประเมินการควบคุม
ภายในระดบัองค์กรมีการสอบทานเอกสารประกอบการประเมินการควบคมุด้วยตนเองของสายงานในสงักดัเพืUอ
ความถกูต้องครบถ้วนและสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทั Nง 3 ด้านคือ 

• การดําเนินงานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล (Operation: O) 
• ความเชืUอถือได้ของรายงานทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน (Reporting:R) 
• การปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั (Compliance : C) 

กฟภ.จดัทํารายงานการควบคุมภายในของกฟภ.ประจําปี(แบบ ปค.1 ปค. 4 ปค.5 และรายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)) รายงานต่อ
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 90 วนัหลงัสิ Nนปี 

รายงานระบบการควบคุมภายในของกฟภ. ประจาํปี 2562 

กฟภ.มีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายในและประเมินผลระบบการควบคุมภายในตาม
หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัวา่ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบติัการควบคมุภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561โดยให้การควบคมุภายในเป็นกลไกทีUจะทําให้มีความมัUนใจอย่างสมเหตสุมผลว่าภายในองค์กรมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และคําสัUงของผู้ บริหาร ส่งเสริมให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ประหยดัมีประสิทธิผลและบรรลวุตัถปุระสงค์สําเร็จตามเป้าหมายได้แก่ ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทีUเกีUยวข้องมีการดูแลป้องกันทรัพยากรจากการทุจริต 
ความเสียหาย การสญูเปล่าหรือการบริหารจดัการทีUผิดพลาด จดัให้มีและดํารงไว้ซึUงข้อมลูรายงานทางการเงิน
และการบริหารทีUเชืUอถือได้ทนัตอ่เวลาโดยมีผลการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในทั Nง5ด้านสรุปได้ดงันี N 

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

กฟภ.จดัให้มีกระบวนการการควบคมุภายในมีคณะกรรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอ
และประสิทธิภาพของการควบคมุ โดยการติดตามและทบทวนรายงานการเงินและมิใช่การเงินอย่างสมํUาเสมอ
เป็นประจําทกุเดือนมีการมอบอํานาจหน้าทีUและความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรยดึหลกัการกํากบัดแูลทีUดี
ตามหลกัธรรมภิบาลเพืUอให้การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบ
ได้และมีการส่งเสริมค่านิยมหลกักฟภ.เพืUอสนับสนุนให้กฟภ.เป็นองค์กรทีUมีค่านิยมและวฒันธรรมทีUเข้มแข็ง 
โดยกฟภ.มีโครงการกระตุ้นผลกัดนัสง่เสริมให้พนกังานทกุคนสามารถประพฤติปฏิบติัตนตามคา่นิยมองค์กรและ
นํามาบรูณาการเข้ากบักระบวนการอืUนๆ 
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2. ด้านการประเมินความเสี8ยง 
การบริหารความเสีUยงดําเนินงานตามแนวทาง COSOERMเป็นมาตรฐานเดียวกันทัUวทั Nงองค์กร 

มีคณะกรรมการบริหารความเสีUยงและควบคุมภายในของกฟภ.ทําหน้าทีUกํากับดูแลกําหนดนโยบายกําหนด
ระดับความเสีUยงทีUยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบีUยงเบนทีUยอมรับได้ (Risk Tolerance) การ
วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกเชืUอมโยงกบัยทุธศาสตร์โดยมีการติดตามประเมินผลเป็นประจําทกุไตรมาส 

3. ด้านกจิกรรมการควบคุม 
กําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครบทุกด้านโดยมีคู่มือทีUสําคัญซึUงมีการทบทวน/

ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอการแบ่งแยกหน้าทีU/อนมุติั/ดแูลป้องกนัทรัพย์สินกําหนดหน้าทีUความรับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรมีสํานักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการเงินและมิใช่การเงินรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกฟภ.เป็นประจําทุกเดือนและกฟภ.ได้กําหนดวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายของ กฟภ.ว่าจะเป็นองค์กรชั NนนําทีUทนัสมยัในระดบัภูมิภาคมุ่งมัUนให้บริการพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจ
เกีUยวเนืUองอย่างมีประสิทธิภาพ เชืUอถือได้เพืUอพฒันาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัUงยืนการทีUจะให้
บรรลเุปา้หมายนี Nกฟภ.ได้จดัแผนพฒันาคนด้วยนวตักรรม พฒันางานด้วยเทคโนโลยี มุ่งสูก่ารไฟฟ้าแห่งอนาคต
รวมทั Nงมีนโยบายการเป็นองค์กรแหง่ความโปร่งใสซึUงจะก่อให้เกิด PerformanceทีUยัUงยืนตอ่องค์กร 

4. ด้านสารสนเทศและการสื8อสาร 
มีระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมลูเพืUอนํามาใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์เป็นปัจจบุนัทั Nงการเงิน

และมิใช่การเงินและสะดวกในการเข้าถึงโดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกฟภ.กํากับดูแลให้
นโยบายบริหารจดัการระบบจดัทําแผนแม่บทมาตรฐานความมัUนคงปลอดภยัมีระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
เพืUอสนับสนุนข้อมูลสําหรับการตดัสินใจมีระบบสารสนเทศและสืUอสารทั Nงในภาวะปกติและภาวะวิกฤติหลาย
ช่องทางเพืUอเข้าถึงผู้ เกีUยวข้องอย่างทันกาลและกฟภ.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีUมีความมัUนคงปลอดภัย
สามารถให้บริการอย่างตอ่เนืUองแม้มีภยัคกุคามหรือภาวะวิกฤตรวมทั NงมีการสืUอสาร/ชี Nแจงสร้างความตระหนกัถึง
ความมัUนคงปลอดภยัการใช้งานสารสนเทศอยา่งทัUวถงึ 

5. ด้านการตดิตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลแบบระหว่างปฏิบัติงานทุกงานอย่างต่อเนืUองสมํUาเสมอมีการติดตาม

ประเมินผลแบบเป็นรายครั Nงด้วยการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง(Control Self-Assessment: CSA) ครบทกุ
สายงานโดยบรูณาการร่วมกบัการบริหารความเสีUยงซึUงมีการติดตามรายงานผลเป็นประจําทกุไตรมาสรวมทั Nงมี
การติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดยสํานักตรวจสอบภายในและ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกฟภ.มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกในฐานะผู้ตรวจประเมิน
คณุภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เป็นประจําอยา่งตอ่เนืUองทกุปีอยา่งไร
ก็ตามกฟภ.มีแนวทางในการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง (CSA) และการตรวจสอบ (IA)ทีUเน้นการปฏิบติังาน
และให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เนืUอง 

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.  

สรุปได้ว่า กฟภ.มีการดําเนินการเรืUองการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบครบทั Nง5องค์ประกอบ 
เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัUวทั Nงองค์กรมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมทําให้บรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์
ของระบบการควบคมุภายใน และได้จดัทํารายงานการควบคมุภายในของ กฟภ. (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค. 5 และ 
ปค. 6) รายงานตอ่กระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ภายในกําหนดเวลา 
(ภายใน 90 วนัหลงัสิ Nนปี ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบติัการควบคมุ
ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561) 
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การตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการปฏิบติังาน เพืUอให้ความเชืUอมัUน(Assurance Services)และให้
คํ า ป รึก ษ า (Consulting Services)อ ย่ า ง เทีU ย งธ รรม  แ ล ะ เป็ น อิ ส ระ  เพืU อ เพิU ม คุ ณ ค่ า แ ล ะ ป รับ ป รุง 
การดําเนินงานขององค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสีUยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ มีการให้
ความเห็นทีUเป็นอิสระและเทีUยงธรรม ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบภายใน 
ได้กําหนดบทบาท หน้าทีU และความรับผิดชอบไว้ในข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย กฎบตัรของสํานกั
ตรวจสอบภายในซึUงสอดคล้องกบัคู่มือการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 สํานกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลงั และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

สํานักตรวจสอบภายในมีแนวทางในการดําเนินงานทีUมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบติังาน
ร่วมกนัเป็นทีมลดขั Nนตอนในการปฏิบติังาน และสร้างมลูค่าเพิUม เพืUอให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ตอบสนองวิสยัทศัน์ 
และพนัธกิจของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค มีความเป็นมืออาชีพในงานทีUจะต้องปฏิบติั มีทศันคติมมุมองในเชิงบวก 
มีการร่วมกับหน่วยรับตรวจ ในการตรวจสอบเชิงรุก หรือเชิงป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี N ยังมี
นโยบายการพฒันางานตรวจสอบภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบติังานอีกด้วย 

การปฏบัิตงิานตรวจสอบและการรายงาน  

การปฏิบติังานตรวจสอบได้มีการจดัทําแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจําปีทีU
เป็นไปตามฐานความเสีUยง (RiskBasedAudit) ตามแนวทางทีUสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงักําหนด โดยทบทวนกระบวนการทํางาน (Work System Process)ทีUสําคญัรวมถึงข้อกําหนด
ของระบบงาน (Work System Requirement) ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ข้อตรวจพบทีUสําคญั เกณฑ์ประเมินผล 
แผนกลยุทธ์ ปัจจัยเสีUยงต่างๆ ข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเด็นทีUผู้บริหารให้ความสนใจเพืUอให้แผนการตรวจสอบครอบคลมุในทกุกระบวนการทางธุรกิจของ
การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

การรายงานผลการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขให้หน่วยรับตรวจ และผู้บริหารสาย
งาน เพืUอนําไปปรับปรุงการปฏิบติังาน รวมทั Nงมีการติดตามผลการดําเนินการรายงานตอ่ ผู้วา่การ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เป็นประจําทกุไตรมาส 

การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  

กําหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับ มีการประเมินคุณภาพในทุกกิจกรรมของ 
การตรวจสอบภายใน มีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประเมินคุณภาพภายหลัง 
การตรวจสอบภายในจากหน่วยรับตรวจ และมีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี นอกจากนี Nในทุก 5 ปี  
จะมีการประเมินคุณภาพจากผู้ เชีUยวชาญภายนอกองค์กรทีU มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเป็นอิสระ  
เพืUอปรับปรุงและพฒันางานตรวจสอบภายในของสํานกัตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล การ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีการสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเองให้มีวฒิุบตัรวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในหรืออืUนๆทีUเกีUยวข้อง มีการเพิUมพูนความรู้ด้านสารสนเทศให้ผู้ ตรวจสอบภายในเข้าใจใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพืUอใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลยิUงขึ Nน 
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การกาํกับดแูลกจิการที*ด ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการดําเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีUส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินทีUมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาในเรืUอง 
“Good Governance ดําเนินธุรกิตตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกํากับดูแล
กิจการทีUดี  โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน” เป็นแนวทางหลักในการดําเนินงาน นอกจากนี N การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาคยงัมุ่งเน้นการบริหารจดัการภายใต้มาตรฐานการดําเนินงานร่วมกนัในทกุภาคส่วน อนัได้แก่ หน่วยงาน
กํากบัดแูล, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร, พนกังาน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพืUอให้เกิดความเข้าใจและนํา
หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีUดีสูก่ารปฏิบติัจริงได้ ดงันี N 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. กําหนดทิศทางและผลสําเร็จด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน ตามความคาดหวงัทีBมีต่อการก่อตั Dง
การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

2. กํากับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงานอย่าง
เต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรมจริยธรรมทีBดี 
เพืBอสร้างผลสําเร็จตามความคาดหวังของ
หนว่ยงานกํากบัดแูล 

3. บริหารจดัการองค์กรทีBเป็นเลิศและมีจริยธรรมเป็นพื Dนฐาน
การปฏิบัติงาน เพืBอสร้างผลสําเร็จตามกรอบแนวทางทีB
คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาคกําหนด 

4. ป ฏิ บัติ งาน อ ย่ าง เต็ ม ศัก ย ภ าพ  แล ะมี
พฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหารของ
ผู้ว่าการและผู้บริหารระดบัสงูของการไฟฟ้า
สว่นภมิูภาค 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน/นอก กฟภ. 

5. มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น ดําเนินการและ
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค    ทีBส่งผลกระทบเศรษฐกิจ 
ชมุชน/สงัคม และสิBงแวดล้อม  

หน่วยงาน 
กาํกับดูแล 

(กระทรวงการคลงั, 
กระทรวงมหาดไทย) 

คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร 

พนักงาน กฟภ. 
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นโยบายด้านการกาํกับดูแลกจิการที8ดี  

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคมุ่งมัUนพฒันากรอบหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติัเพืUอการกํากบัดแูลกิจการทีU
ดีให้มีมาตรฐานเทียบเทา่สากล อนัจะนํามาซึUงการดําเนินงานด้วยความซืUอสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ดงันั Nน เพืUอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัรู้และสามารถยดึถือปฏิบติัจงึประกาศนโยบายด้าน
การกํากบัดแูลกิจการทีUดี ดงันี N 

1. ให้การกํากบัดแูลกิจการทีUดีของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคยดึถือและมุ่งมัUนปฏิบติัตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการทีUดี และกรอบทีUสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนด กลา่วคือให้ดําเนินการ
ในทุกกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าทีU (Accountability)   สํานึกในหน้าทีUด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพทีUเพียงพอ (Responsibility) ปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้อง
พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) โปร่งใส (Transparency) สร้างมูลค่าเพิUมแก่
กิจการทั Nงในระยะสั Nนและระยะยาว (Value Creation) ส่งเสริมพัฒนาการกํากบัดแูลและจรรยาบรรณทีUดี 
(Ethics) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเกีUยวกบัการ
ดําเนินการใดๆ ทีUอาจมีผลกระทบต่อสิUงแวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชมุชนหรือ
ท้องถิUน (Participation) 

2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ปฏิบติัตามมาตรการเพืUอสง่เสริมความโปร่งใส
และปอ้งกนัการทจุริต ดงันี N 

2.1  การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ 
ทั Nงด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทนักาล และ
ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสําคญัและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรทกุภาคสว่นอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

2.2  การให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการ 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

2.3  การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซื Nอจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องดําเนินการตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัUงทีUเกีUยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั Nงมีการประกาศเผยแพร่
รายละเอียด การจดัซื Nอจดัจ้างครบถ้วนทกุช่องทางทีUกฎหมายกําหนด 

2.4  การจัดการเรืUองร้องเรียนทจุริตประพฤติมิชอบ กําหนดให้มีช่องทางในการรับเรืUองร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส  เมืUอพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน รวมถึงปกป้อง คุ้ มครอง สร้างความมัUนใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ แจ้ง
เบาะแสหรือให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกีUยวกับพฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับ
ภยนัตรายหรือความไมเ่ป็นธรรมอนัเนืUองมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมลูการทจุริต 

2.5  การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ทั Nงทางตรง
และทางอ้อม รวมถงึไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมืUอพบเห็นการกระทําทีUเข้าขา่ยทจุริต โดยให้ถือ
ว่า การป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าทีUความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟา้สว่นภมิูภาคทกุระดบั 

2.6  การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กําหนด
ระเบียบแนวปฏิบติั รวมทั Nงพฒันาระบบสารสนเทศ เพืUอนํามาใช้ในการป้องกนัการขดักนั
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม  
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2.7  การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กําหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพืUอตรวจสอบการ
ดําเนินงานของผู้ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานทีUกําหนด เพืUอลดการใช้
ดลุพินิจ 

3. ให้คณะกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือ 
การกํากบัดแูลกิจการทีUดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทั Nงกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัUง 
ประกาศทีUเกีUยวข้องกบัการปอ้งปรามการทจุริต 

4. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบติัตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างทีUดี (Role Model) แก่
พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยกุต์ใช้และกํากบัดแูลให้พนกังานร่วมกนัปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม  

5. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
เพืUอใช้เป็นเครืUองมือทีUสําคัญในการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส 
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัUนและป้องกันความเสีUยงทีUอาจจะเกิดขึ Nน พร้อมทั NงพัฒนาเพิUมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําการทจุริตอยา่งจริงจงั 

จรรยาบรรณการปฏบัิตงิานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคญักับการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบติัทีUถูกต้องและเหมาะสม
ของบคุลากรทกุระดบั โดยให้ปฏิบติัไปในทางเดียวกนั ภายใต้กรอบคณุธรรม ความซืUอสตัย์ ความเสมอภาคและ
ความเทา่เทียม จงึได้มีการกําหนดจรรยาบรรณเพืUอการปฏิบติังานไว้เป็นแนวทาง ดงันี N 

• จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

ปฏิบติังานโดยปราศจากผลประโยชน์ สว่นตน อิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด ตลอดจนการตระหนกัถงึการมี
ส่วนได้เสีย หลีกเลีUยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวักับผลประโยชน์ขององค์กร เพืUอให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้งดการปฏิบติันั Nนและให้
ผู้ อืUนเข้ามารับผิดชอบแทน เพืUอไม่ให้เกิดประเด็นวา่ด้วยการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ใช้อํานาจของตนในทางทีUผิด 
เอื Nอประโยชน์ต่อตนเอง  และมุ่งเน้นให้ความสําคญัและปฏิบติัตามนโยบาย, มาตรการการป้องกนัและระเบียบ
ข้อบงัคบัในเรืUองการมีสว่นได้เสีย และการเปิดเผยสว่นได้เสียอยา่งเคร่งครัด 

• จรรยาบรรณต่อพนักงาน 

จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างทัUวถึงและสมํUาเสมอ ให้ผลตอบแทนทีUเหมาะสมกบั
การทํางาน ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรืUองจรรยาบรรณ  และบทบาทหน้าทีUของตน พร้อมทั Nงปลูกฝังให้
พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิUงแวดล้อม 

• จรรยาบรรณต่อลูกค้า 

จะคํานงึถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า ด้วยราคาทีUเป็นธรรมและมีคณุภาพ มีการเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารเกีUยวกบัการบริการอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง มีการจดัระบบการให้บริการทีUดีมีประสิทธิภาพ รวมทั Nงเก็บ
รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและไมนํ่าข้อมลูเหลา่นั Nนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 



หน้า | 103  
 

• จรรยาบรรณต่อคู่ค้า/เจ้าหนี c/ลูกหนี c 

ให้ความสําคญักบัขั NนตอนการดําเนินงานทีUโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความสําคญักบัคูค้่าอนัเป็น
บคุคลสําคญัในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกระบวนการตั Nงแต่การจดัหา ไปจนถึงรายละเอียดขั Nนตอนการดําเนินการ 
ทั Nงนี N การปฏิบติัต่อคู่ค้าต้องมีความเสมอภาคบนพื Nนฐานของการแข่งขนัทีUเป็นธรรม เคารพซึUงกนัและกนั อีกทั Nง
ปฏิบติัตามเงืUอนไขตา่งๆของคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี N และ/หรือลกูหนี Nอยา่งเคร่งครัด 

• จรรยาบรรณต่อสังคม 

การเป็นส่วนหนึUงของสงัคม ย่อมมีภาระทีUต้องรับผิดชอบในการพฒันา และคืนผลประโยชน์กลบัสู่
ชมุชน และสงัคมโดยรวม เพืUอให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยัUงยืน ดงันั Nน จงึมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชมุชน 
สิUงแวดล้อม ได้แก่ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทีUด้อย
โอกาส  เพืUอนําชมุชนไปสูช่มุชนทีUเข้มแข็งพึUงพาตนเองได้ 

การดาํเนินงานเพื8อส่งเสริมการกาํกับดูแลกจิการที8ดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการทีUดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัUนของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (พ.ศ. k~�Ç-k~�m) ซึUงจดัทําขึ NนเพืUอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการกํากบัดแูลกิจการทีUดีขององค์กร มีการกําหนดกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการด้านการกํากบัดแูลกิจการทีUดี 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัUนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกับ
กรอบชี NนําทีUมีการเปลีUยนแปลงไป ทั Nงนี N ในปี k~�2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการทบทวนแผนแม่บทด้านการ
กํากบัดแูลกิจการทีUดี ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัUนของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค (พ.ศ. k~�Ç – k~�m) 
ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบักรอบชี Nนําใหม่ทั Nงภายในและภายนอกองค์กร จนสําเร็จเป็นแผนแม่บทด้าน
การกํากบัดแูลกิจการทีUดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัUนของ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (พ.ศ. k~�Ç – 
k~�m) (ทบทวนครั NงทีU 2 พ.ศ. k~�2) ประกอบด้วย m กลยทุธ์ ดงันี N 

กลยุทธ์ที8 d  ยกระดบัเจตจํานงในการบริหารงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีUดี  
กลยุทธ์ที8 e  เสริมสร้างองค์ความรู้ สงัคม และวฒันธรรมด้านการกํากบัดแูลกิจการทีUดี 
กลยุทธ์ที8 f  พฒันามาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการทีUดีและระบบปอ้งกนัการทจุริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที8 g  สร้างการมีสว่นร่วมในกระบวนการและกลไกการปอ้งปราม ติดตาม ตรวจสอบ และ

ลงโทษอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ผลการดาํเนินงานด้านการกาํกับดูแลกจิการที8ดี 

กลยุทธ์ที8 d  ยกระดับเจตจาํนงในการบริหารงานตามหลักการกาํกับดูแลกจิการที8ดี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการยกระดับเจตจํานงและพัฒนาประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานของคณะกรรมการในเรืUองการกํากับดูแลกิจการทีUดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยใน 
ปี k~�2 ได้มีการจัดอบรม / บรรยายให้ความรู้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมถึง มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกํากับดูแลกิจการทีUดีและต่อต้านการทุจริต อาทิเช่น กิจกรรมประกาศ
เจตจํานง “Zero Tolerance ชาว PEA ไมท่นตอ่การทจุริต” และพิธีเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานการไฟฟา้สว่นภมิูภาคโปร่งใสอยา่งยัUงยืน เมืUอวนัทีU 1 เมษายน 2562 เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที8 e  เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกาํกับดูแลกจิการที8ดี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน 

การปฏิบติังาน เพืUอเป็นการปลกูจิตสํานึกและส่งเสริมค่านิยม “ทนัโลก บริการดี มีคุณธรรม” และการน้อมนํา 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการต่อต้านการทจุริต ให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทัUวทั Nงองค์กร  
โดยมีผู้บริหารและพนกังาน จํานวน 6,474 คน เข้ารับการอบรม โดยมีหวัข้อการอบรมให้ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลกัการกํากับดูแลกิจการทีUดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน, หลกัธรรมาภิบาล, การปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน, การต่อต้าน ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต, 
การจดัซื Nอจดัจ้างอยา่งโปร่งใส เป็นต้น 

 

กลยุทธ์ที8 f  พัฒนามาตรฐานการกาํกับดูแลกจิการที8ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเข้าร่วม “โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ” ตั Nงแตปี่ k~~¨ โดยในปี k~62 การไฟฟา้สว่นภมิูภาคได้คะแนนประเมิน 92.19 มีระดบัการ
ประเมิน (Rating Score “ระดบั A”) มีคะแนนอยู่เป็นอนัดบัทีU 2 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังาน และเป็นอนัดบัทีU 4  
ของรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานและสาธารณปูโภค นอกจากนี N ในปี k~�2 การไฟฟา้สว่นภมิูภาคยงัได้นําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒนาการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีUดี (CG e-System) ซึUงประกอบด้วย 1) ระบบการ
ประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการทีUดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการตอ่ต้านการทจุริตในการปฏิบติังาน (CG Testing) 2) ระบบการลงนามรับทราบ
คู่มือการกํากบัดแูลกิจการทีUดี (CG Acknowledgement) และ 3) ระบบการรายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ Nน โดย
สามารถประมวลข้อมลูงานทีUมีลกัษณะเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบ Dash Board แบบ Real Time 
และสามารถเก็บข้อมลูของพนกังานได้ทกุคนทัUวประเทศ 

 
กลยุทธ์ที8 g  สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมประกาศเจตจํานง “Zero Tolerance  ชาว PEA ไม่ทนต่อ         

การทจุริต” และพิธีเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยัUงยืน โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั Nงภายในและภายนอกองค์กรเข้าร่วมงาน ทั Nงนี NเพืUอ
แสดงออกถึงความมุ่งมัUนตั NงใจทีUจะทําให้องค์กรมีกระบวนการทํางานทีUโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจดัปัญหาทจุริต
ภายในองค์กรทุกรูปแบบ ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพืUอขบัเคลืUอนองค์การสูค่วามโปร่งใสอย่าง โดยในปี 2562 การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้พฒันาระบบการ
รายงานและติดตามประเมินผลการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยัUงยืน ประกอบด้วย Å 
ระบบงานทีUสําคญั ดงันี N  

 1)  ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟา้สว่นภมิูภาคโปร่งใสอยา่งยัUงยืน 
 2)  ระบบทะเบียนควบคมุผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (คูค้่า/คูค่วามร่วมมือ) 
 3)  ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั Nงหม้อแปลงเฉพาะราย 
 4)  ระบบควบคมุงานจ้างเหมา 
 5)  ระบบการประเมินลกูค้าผา่นระบบ Customers’ Smile Feedback 
 6)  ระบบสรุปรายงานให้บริการลกูค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P3: การขอใช้ไฟ 
 7)  ระบบควบคมุเครือขา่ยการไฟฟา้สว่นภมิูภาคโปร่งใส 
 8)  ระบบควบคมุการจดัซื Nอจดัจ้าง (สขร.f) วงเงินตํUากวา่ fÇÇ,ÇÇÇ.- บาท 
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ประสิทธิผลการดาํเนินงานด้านการกาํกับดูแลกจิการที8ดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการกําหนดตัวชี NวัดทีUสําคัญเพืUอประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของ
แผนปฏิบัติการด้านการกํากับดูแลกิจการทีUดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัUนของการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาค ปี k~�2 ซึUงมีผลการดําเนินงานดีกวา่คา่เปา้หมาย สรุปได้ดงันี N 

1. ผลการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการทีUดี พ.ศ. 2560 (ทบทวนครั NงทีU 3) 
ของผู้บริหารและพนกังานจํานวน 27,319 คน คิดเป็นร้อยละ 94.28 จากจํานวนผู้บริหารและพนกังานทั Nงหมด
จํานวน 28,976 คน 

2. ผลการประเมินการตระหนกัรับรู้และประยกุต์ใช้การกํากบัดแูลกิจการทีUดีคณุธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้ บ ริหารและพนักงาน ประจําปี 2562 ผ่านระบบการประเมินผล 
การตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการทีUดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม       
ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจ ริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) มีผลประเมินเฉลีUย  95.52  
จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั Nงหมด 22,872 ราย (คิดเป็นร้อยละ 78.93 จากพนกังาน 28,976 คน) 

3. การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้รับรางวลัแห่งความภาคภมิูใจ ซึUงแสดงให้เห็นวา่ กฟภ. มีการดําเนินงาน
ด้านการกํากบัดแูลกิจการทีUดีทีUเป็นทีUยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

- รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2562” ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
(ติดตอ่กนั 3 ปีซ้อน) 

- รางวลั “ชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั NงทีU 9 (NACC Integrity Awards)” 

- หน่วยงานทีUมาศกึษาดงูานด้านการกํากบัดแูลกิจการทีUดี : Corporate Governance ของ การ
ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค เนืUองจากได้รับทราบวา่การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค มีการดําเนินการเรืUองนี Nอย่าง
จริงจงั จนประสบความสําเร็จและเป็นทีUยอมรับ (ตั Nงแตปี่ k~~Å – ปัจจบุนั) ได้แก่ ธนาคารเพืUอ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ, 
โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั, การประปาสว่นภมิูภาค, การยางแหง่ประเทศไทย, สํานกังาน
ผู้ ตรวจการแผ่นดิน, สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, กระทรวงการคลงั ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และโรงพิมพ์ตํารวจ เป็นต้น 
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นโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมีระเบียบการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคว่าด้วย การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคล
กบัประโยชน์สว่นรวม ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค พ.ศ. k~�Ç เพืUอเป็นกลไกในการปอ้งปรามการทจุริตภายในการ
ไฟฟา้สว่นภมิูภาคให้มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลยิUงขึ Nนและยงัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใส 
ของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ โดยมีข้อกําหนดในการป้องกนัมิให้เกิด
การขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวมให้ผู้บริหาร และพนกังานถือปฏิบติั ดงันี N  

1. ไมนํ่าทรัพย์สนิตา่งๆ ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาคไปใช้ในงานอืUนทีUไมเ่กีUยวกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค
ไมว่า่ด้วยตนเองหรือผู้ อืUน 

2. ไม่นําข้อมลูภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทจุริตด้วยวิธีการใดๆ 
ไมว่า่ด้วยตนเองหรือร่วมกบัผู้ใด 

3. ไม่เรียก หรือรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินใดหรือประโยชน์ใดๆ เพืUอการกระทําหรือการงดเว้นการ
กระทําใดๆ ตามอํานาจหน้าทีU เพืUอประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ใด โดยทจุริต 

4. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบติัหน้าทีUให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เพืUอการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง
และหรือของผู้ อืUนโดยทจุริต 

5. ไม่เข้ามีสว่นได้เสีย ด้วยประการใดๆ ไม่ว่าด้วยตนเองและหรือร่วมกบัผู้ ใด เพืUอแสวงหาประโยชน์
จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคโดยทจุริต 

6. ไมก่ระทําการใดๆ เพืUอแสวงหาผลประโยชน์ จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคโดยทจุริต ไมว่า่ด้วยตนเอง
หรือร่วมกบัผู้ใด 

7. ทํารายงานการขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวมโดยถกูต้อง ครบถ้วน และ
ตรงกบัความเป็นจริงทกุประการ 

8. เฝา้ระวงั ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบติัของพนกังานทีUอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา เพืUอให้เกิดการ
กํากบัดแูลทีUดีและได้ผลสําเร็จอยา่งจริงจงั 

แนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

§ ปรับปรุงเพิUมประสิทธิภาพกระบวนการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัเกีUยวกบัผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สว่นรวมทีUเป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั Nง สามารถดําเนินการสรุปรวบรวมข้อมลู
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
สว่นรวมของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค พ.ศ. k~�Ç  

§ นําระบบการบริหารความเสีUยง, ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มาใช้ในการควบคุม        
ลดความเสีUยง และตรวจติดตามประเดน็การขดักนัทางผลประโยชน์ภายในองค์กรอยา่งสมํUาเสมอ
ทกุปี 
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§ กําหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรมทีUมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่นตน รวมถงึจดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ความเข้าใจ และกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพืUอ
กระตุ้นให้เกิดจิตสํานกึทีUดีทีUจะหลีกเลีUยงและไมก่ระทําการทีUก่อให้เกิดการขดักนัระหวา่งประโยชน์
สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม 

§ รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมตั Nงแต่
ระดบัคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ซึUงทกุกลุม่ต้องถือปฏิบติัและดําเนินการรายงานตาม
กรอบแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยข้อมลูทีUนําเสนอต้องมีความครบถ้วน ถกูต้อง เชืUอถือได้ และทนั
กาล ครอบคลมุทั Nงตนเองและผู้ ทีUเกีUยวข้อง เช่น  คูส่มรส บตุร และบคุคลในครอบครัว เป็นต้น 

§ กรณีทีUมีความจําเป็นต้องทํารายการทีUเกีUยวโยงกันกับบุคคลภายในขององค์กร คณะกรรมการ   
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะกํากบัดแูลการดําเนินงานดงักล่าวอย่างใกล้ชิด ทั Nงนี N เพืUอทําให้รายการ
ดงักล่าวมีความโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานทีUมีส่วนได้เสียในรายการนั Nน จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัรายการทีU
เกีUยวโยงกนัดงักลา่ว 

§ เปิดเผยนโยบาย กรอบหลกัการ แนวปฏิบติั และผลการป้องกนัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแก่สาธารณชนภายนอกให้รับรู้อย่างทัUวถึงกันเป็นประจําทุกปี        
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ www.pea.co.th และ รายงานประจําปี (Annual Report) 
เป็นต้น 

การจัดทาํรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค พ.ศ. k~�Ç ลงวนัทีU k ตลุาคม k~�Ç กําหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน 
(ยกเว้นพนกังานทดลองงาน) จดัทํารายงานการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมเสนอ
ตามลําดบัชั Nน ผ่านทางระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI 
Reporting)  โดยแบง่การรายงานออกได้เป็น l กรณี ได้แก่ 

f) กรณีรายงานประจําปี (รายงานฯ ปีละ f ครั Nง ภายใน lÇ กนัยายน ของทกุปี)  
k) กรณีมีการแตง่ตั Nง โยกย้าย เลืUอนระดบั/ตําแหน่ง และบรรจใุหม่  (รายงานฯ ภายใน lÇ วนันบัตั Nงแต่

วนัทีUคําสัUงมีผล) 
l) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ Nนระหว่างปี (รายงานฯ 

ทนัที กรณีมีการขดักนัฯ) 
 

การรายงานการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นการดําเนินการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากเกิด
กรณีพนกังานในสงักดัรายงานว่ามีการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม ผู้บงัคบับญัชา
ต้องกํากบัดแูลไม่ให้พนกังานผู้นั Nนมีบทบาทในการอนมุติั/อนญุาต หรือมีสว่นเกีUยวข้องกบักระบวนการทีUรายงาน
ว่ามีโอกาสเกิดการขดักนัฯ เช่น กระบวนงานจดัซื Nอจดัจ้างในโครงการหรือกิจกรรมของตนเอง/ครอบครัว/ญาติพีU
น้อง และ/หรือ พวกพ้อง เป็นต้น 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ*งแวดล้อม 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาคมีความมุง่มัUนในการให้บริการพลงังานไฟฟา้และการดําเนินงานขยายเขตการจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปยังพื NนทีUทีUอยู่ห่างไกลเพืUอให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทัUวถึง ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิUงแวดล้อมทั Nงภายในและภายนอกองค์กรด้วยการสนบัสนุนให้มีการพฒันาการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ISO 26000) อยา่งเป็นรูปธรรมในทกุกระบวนงานของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบูรณาการแผนแม่บทด้านสงัคมและสิUงแวดล้อมร่วมกับทุกสายงาน 
เพืUอเตรียมพร้อมตอ่การปรับเปลีUยนไปสูแ่ผนแม่บทด้านการพฒันาความยัUงยืนของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค โดยจะ
เริUมนําแผนแม่บทดงักล่าวมาดําเนินการตั Nงแต่ ปี 2563 เพืUอให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียขององค์กรไปได้อย่างเหมาะสมยิUงขึ Nน 

นอกจากนี Nการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้จดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพืUอวิเคราะห์ระบจุดุแข็ง จดุอ่อน 
โอกาส และภยัคกุคามด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรรวมทั Nงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีความรู้
ความเข้าใจหลกัการและแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิUงแวดล้อมจากทั Nง CSR in Process 
และ CSR after Processมีการปอ้งกนัและลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานทีUมีต่อ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั Nงภายในและภายนอกองค์กร มีระบบประเมินผลสําเร็จในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิUงแวดล้อมทีUเป็นรูปธรรม และนําข้อมลูทีUได้รับ(Feedback) ย้อนกลบัไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ
ของกระบวนการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิUมขึ Nนและสอดคล้องมาตรฐานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม(ISO26000)โดยแบง่เป็น 7 หวัข้อหลกัดงันี N 

1. การกาํกับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกระดบัการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการจดัทําแผน
ยทุธศาสตร์การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิUงแวดล้อมทีUมุ่งเน้นการดําเนินงาน
ให้ครอบคลมุทกุกระบวนงานคํานึงถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สง่มอบผลิตภณัฑ์/บริการทีUมีประสิทธิภาพ มัUนคง และ
ปลอดภัยรวมไปถึงการปฏิบติังานของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิUงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคม (ISO 26000)มุ่งเน้นการดําเนินกิจการเพืUอสร้างให้เกิดคณุค่าร่วม (Creating Shared 
Value: CSV) ด้วยการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานในแตล่ะพื NนทีUความรับผิดชอบของการไฟฟา้สว่นภมิูภาคให้
ตรงกับความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิUงขึ Nน และนําแนวทางการปฏิบติัด้านการพฒันาอย่างยัUงยืน
ตามมาตรฐานสากลมาประยกุต์ใช้เพืUอนําการบริหารจดัการของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคไปสูก่ารปฏิบติัทีUยัUงยืนได้
อย่างแท้จริงรวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนานวตักรรมเพืUอสิUงแวดล้อมทีUยัUงยืนในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น 
สง่เสริมงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพืUอสร้างนวตักรรมทีUเชืUอมโยงกบัชมุชน สง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนเพืUอการ
ทอ่งเทีUยวและความปลอดภยัสง่เสริมวิสาหกิจชมุชนให้ใช้พลงังานสะอาดเป็นต้น 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคํานึงถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลกัการดําเนินงานกบัผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทั Nงภายในและภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมกนัในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการรับพนักงานและลูกจ้างทีUเป็นคนพิการ
ตามมาตรา 33 เข้าทํางานกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคจํานวน119 ราย โครงการสร้างอาชีพเพืUอผู้ พิการตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมลูนิธิสากลเพืUอคนพิการ จํานวน 117รายและการจดัสถานทีUจําหน่ายสนิค้า
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และบริการให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทั Nงในสํานักงานใหญ่และสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทัUว
ประเทศ รวมเป็นจํานวนทั Nงสิ Nน 91แหง่ ซึUงเป็นไปตามเปา้หมายทีUตั Nงไว้ 

สําหรับการดําเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนในองค์กร การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้บริหารจดัการรักษา
บคุลากรให้อยู่ในองค์กรด้วยการจดัสวสัดิการต่างๆเช่น การให้ทนุการศึกษา การให้เงินกู้สวสัดิการต่างๆ การให้บริการ
สถานรับเลี Nยงและพฒันาเด็กของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคฯลฯการบริหารจดัการทีUโปร่งใสเป็นธรรมโดยมีวิธีปฏิบตัิทีUเหมือนกนัทั Nงองค์กร พนกังานและลกูจ้างมี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองด้วยการอบรมความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะเพืUอเพิUม
ศกัยภาพในการทํางานอยา่งสมํUาเสมอ ตั Nงแตแ่รกเข้าทํางานจนถงึการดํารงตําแหน่งในระดบัทีUสงูขึ Nน 

3. การปฏบัิตด้ิานแรงงาน (Labor Practices) 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคดําเนินการวางแผนการดแูลรักษาบคุลากรทีUมีความรู้ความสามารถ และ
ความเชีUยวชาญให้สามารถเติบโตในหน้าทีUการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม ในการทํางาน
ให้มีสขุอนามยัและความปลอดภยัทีUดี ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุบคุลากร จดัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
สร้างช่องทางให้บคุลากรสามารถสืUอสาร ถ่ายทอดความต้องการและความคิดเห็น เพืUอให้บคุลากรมีความพงึพอใจ
และเกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิUงขึ Nน พร้อมทั Nงศึกษาผลสํารวจความต้องการและความคาดหวงัของ
บคุลากร ซึUงมีความแตกตา่งกนัตามลกัษณะงานและการปฏิบติัหน้าทีU เพืUอนํามาปรับปรุงนโยบายทางด้านสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการ ให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของบคุลากรได้ตรงประเดน็ 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาคให้ความสําคญัอยา่งมากในเรืUองความมัUนคงปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ
บุคลากรและเร่งดําเนินการปรับปรุงสถานทีUทํางานให้มีความปลอดภยั มีสขุอนามยัและสวสัดิภาพทีUดี โดยการ
จัดตั Nงคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้ครอบคลุมในทุกพื NนทีU
ปฏิบติังานของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาครวมเป็นจํานวนทั Nงสิ Nน 219 คณะ โดยมีตวัแทนของพนกังานทีUเข้ามามีสว่น
ร่วมเป็นตวัแทนนายจ้าง ร้อยละ 50 และเป็นตวัแทนลกูจ้าง ร้อยละ 50 และยงัมีหน่วยงานด้านความปลอดภยั
เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบติังานและดําเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เพืUอตอบสนองตอ่นโยบายด้านความปลอดภยัฯ นอกจากนี N การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้ใช้กระบวนการ
ด้านอาชีวอนามยัเชิงรุก โดยจดัให้มีการประเมินความเสีUยงด้านสขุภาพของบุคลากร การควบคมุอนัตรายจาก
สถานประกอบการตา่งๆ และการตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้อมในการทํางานอยา่งสมํUาเสมอ 

4. สิ8งแวดล้อม (The Environment) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิUงแวดล้อมในทุกกระบวนการทํางาน เพืUอ
ป้องกนัผลกระทบทีUอาจเกิดขึ Nนต่อชมุชนและสิUงแวดล้อมโดยก่อนเริUมงานโครงการก่อสร้างต่างๆการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิUงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :EIA) 
และปฏิบตัิตามกฎหมายทีUเกีUยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ พระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิUงแวดล้อม
แหง่ชาติ พ.ศ. 2535 และจําเป็นต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการทีUเกีUยวข้อง รวมทั Nงต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมาตรฐานในการก่อสร้างสถานีระบบส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้าซึUง
เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมและความปลอดภยั พร้อมทั Nงการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้อ้างอิงมาตรฐานระดบัประเทศ
และระดบัสากลในการออกแบบสถานี ระบบสง่และระบบจําหน่ายไฟฟ้า อาทิ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electro technical Commission :IEC) 
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สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) 
และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย (วสท.) เป็นต้น 

นอกจากนี N การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้จดัทําโครงการสํานกังานสีเขียว (Green Office) มาตั Nงแต่ปี 
2557เพืUอสง่เสริมให้ทกุหน่วยงานของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุคา่ เป็นมิตรกบัสิUงแวดล้อม ลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสํานักงานทีUเป็นมิตรกับสิUงแวดล้อมในระดับ
สากล พร้อมทั Nงมุง่มัUนในการปรับเปลีUยนพฤติกรรมของพนกังานและลกูจ้างให้ตระหนกัถงึผลกระทบตอ่สิUงแวดล้อม
อยา่งยัUงยืนเช่น การลดใช้พลงังานไฟฟา้ เชื Nอเพลงิและนํ Nา การใช้ซํ Nา การนํากลบัมาใช้ใหมเ่พืUอลดปริมาณขยะ การ
ลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอนัตรายภายในสํานักงานเพืUอลดการปล่อยมลพิษสู่สิUงแวดล้อมและลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานซึUงส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวลัสํานกังานสี
เขียว (Green Office) รวมเป็นจํานวนทั Nงสิ Nน 148แห่งโดยแบง่ตามระดบั ได้แก่ ระดบัทอง (ดีเยีUยม) ปี 2557 จํานวน 4 
แห่ง ปี 2558 จํานวน 12 แห่ง ปี 2559 จํานวน 24 แห่ง ปี 2560 จํานวน 29 แห่ง ปี 2561 จํานวน 30 แห่ง และปี 
2562 จํานวน 45 แห่ง ระดบัเงิน (ดีมาก) ปี2561 จํานวน 2 แห่ง  ปี 2562 จํานวน 2 แห่ง ทั Nงนี Nการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาควางเปา้หมายทีUจะขยายผลโครงการสํานกังานสีเขียว (Green Office) ให้ครอบคลมุสํานกังานการไฟฟ้า
สว่นภมิูภาคจํานวน  210 แหง่ทัUวประเทศภายในปี 2564 

5. การปฏบัิตอิย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัUน และ
มีการจดัทําแผนแมบ่ทด้านการกํากบัดแูลกิจการทีUดี ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัUนของ การไฟฟา้สว่น
ภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564)โดยกําหนดให้มี 4 กลยุทธ์สําคญัได้แก่ (1) ยกระดบัเจตจํานงของคณะกรรมการใน
เรืUองการกํากบัดแูลกิจการทีUดี ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต (2) เสริมสร้างสงัคมและวฒันธรรมต่อต้านการ
ทจุริตทัUวทั Nงองค์กร (3) พฒันามาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการทีUดีและระบบปราบปรามการทจุริตเชิงรุก และ (4) 
พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นทีUยอมรับใน
ระดบัสากลและ ได้การประกาศนโยบายการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคโปร่งใสอย่างยัUงยืน มุ่งเน้นหลกัการดําเนินงานทีU
สําคญั 6 ประการ ดงันี N  (1) การให้บริการทีUเป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ (2) การเปิดเผยข้อมลูทั Nงการเงิน
และไม่ใช่การเงิน (3) การจดัการเรืUองร้องเรียนอย่างเป็นระบบ (4) การต่อต้านและป้องปรามทจุริต (5) การกํากบั
ดแูลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส และ (6) การสง่เสริมเครือขา่ยภาคประชาคม 

นอกจากนี N ในปี 2562การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้มีการดําเนินงานทีUสําคญัอย่างต่อเนืUอง อาทิ ประกาศ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีU สานตอ่แผนงาน “การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคโปร่งใสอย่างยัUงยืน” แผนงานบรูณาการ
ระบบสารสนเทศเพืUอพฒันางานด้านการกํากับดูแลกิจการทีUดี (CG-eSystem)แผนงานติดตามและชี NแจงเรืUอง
การควบคมุภายในให้กบัหน่วยงานทีUเกิดการทจุริตคอร์รัปชัUนแผนงานพฒันาเพิUมประสทิธิภาพกระบวนการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท.PEAแผนงานพัฒนามาตรฐานการ
กํากับดูแลทีUดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบผู้ กระทําความผิด (E-
Investigate) รวมทั Nงยงัให้ความสําคญักบัการสืUอสารและการฝึกอบรมเรืUองนโยบายและวิธีดําเนินการต้านทจุริต
ขององค์กรให้กบัคณะกรรมการ พนกังานในทกุระดบั 
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6. ประเดน็ผู้บริโภค (Consumer Issues) 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคคํานึงเสมอว่าผู้บริโภคหรือลกูค้าเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทีUสําคญั จึงได้จดัทํา
แผนการบริหารจดัการโครงการแผนการพฒันาปรับปรุงระบบงาน ซึUงเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ามุ่งสู่องค์กรทีUมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer- Centric Organization) และให้ความสําคญัของ
กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer : VOC) เพืUอวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวงัของ
ลกูค้า และนํามาพฒันากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างตรงประเด็นโดยในปี2562การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้พฒันาระบบการให้บริการลกูค้าผ่าน Internet 
แบบครบวงจร ภายใต้ชืUอ “PEA Smart Plus”ซึUงเป็นการพฒันา MobileApplication บนSmart PhoneเพืUอ
อํานวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ เช่น การแจ้งค่าไฟฟ้าการคํานวณค่าไฟฟ้าการชําระค่าไฟฟ้าผ่าน
บตัรเครดิตและธนาคารออนไลน์การขอใช้ไฟฟา้ การติดกลบัมิเตอร์กรณีค้างชําระคา่ไฟฟา้การแจ้งเหตไุฟฟา้ขดัข้อง 
การส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน การค้นหาจดุให้บริการการแจ้งข่าวสารประชาสมัพนัธ์ “PEA Solar Hero”เป็น 
Application ทีUนํา Digital Plateformมาอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าทีUต้องการติดตั Nง Solar Rooftop ในด้าน
ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนและการติดตามขั Nนตอนการดําเนินการติดตั Nง การประเมินความคุ้มค่าการลงทนุใน
เบื Nองต้น  การเลือกรูปแบบการลงทนุตามความต้องการ (ลงทนุเอง/ ผอ่นชําระ/ พนัธมิตรร่วมลงทนุ) การให้ข้อมลู
ผลิตภัณฑ์ การบํารุงรักษา ระเบียบทีUเกีUยวข้องภายใต้มาตรฐานการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ
วางแผนการขายไฟฟ้าคืนกลับรัฐ และ “PEA Hero Care & Service”ซึUงเป็นApplicationของการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาคทีUให้บริการแบบ One-Stop Service ในการตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้าทีU
สะดวก ปลอดภยั และได้มาตรฐานโดยช่างไฟฟา้จาก “โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟา้” ทีUมีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟา้
ภายในอาคารพร้อมให้บริการครอบคลมุทัUวประเทศ 

นอกจากนี Nการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้สืUอสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ เป็นหนึUงใน
ช่องทางรับฟังและติดตามความคิดเห็นของลกูค้าในเรืUองคณุภาพผลิตภณัฑ์และบริการ ได้แก่ ระบบติดตามงาน
สายดว่น 1129 PEA Call Center  การติดตามข้อมลูปอ้นกลบัจากลกูค้าทางโทรศพัท์  ระบบบริหารจดัการคิวและ
กลอ่งประเมินความพงึพอใจ (Smile Box) และการบริหารลกูค้ารายสําคญั (Key Account Management: KAM) 

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการสานสมัพนัธ์กบัชุมชนเพืUอสร้างความเข้าใจ สอบถามถึงปัญหา
หรือผลกระทบจากการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตลอดจนการให้ความรู้แก่ชมุชนในเรืUองความ
ประหยดัความปลอดภยัจากการใช้ไฟฟ้า และการประยกุต์ใช้พลงังานสะอาดเพืUอรองรับความต้องการการใช้
ไฟฟ้าทีUสงูขึ Nนในอนาคต โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้ดําเนินการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ชมุชน
จํานวนทั Nงสิ Nน 15 ชมุชนสําคญัทัUวประเทศ เพืUอเข้าไปรับทราบปัญหาและผลกระทบทีUประชาชนได้รับ อาทิ ข้อกงัวล
เรืUองอนัตรายจากหม้อแปลงไฟฟา้ทีUติดตั Nงในชมุชน การปักเสาพาดสายไฟฟา้แรงสงูผา่นทีUอยูอ่าศยั การเกิดอนัตราย
จากกระแสไฟฟ้ารัUวไหล การสร้างองค์ความรู้ในเรืUองความประหยดัและปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า รวมทั Nง
การประยกุต์ใช้พลงังานสะอาดร่วมกบัวิสาหกิจชมุชน โดยผา่นโครงการตา่งๆ ดงันี N 

• โครงการ 1 ตาํบล 1 ช่างไฟฟ้า 

จากการสํารวจช่างไฟฟ้าของชุมชนในตําบลจํานวน 7,087 ตําบล ในพื NนทีUให้บริการของการ
ไฟฟา้สว่นภมิูภาค 74 จงัหวดั พบวา่ในแตล่ะตําบลยงัมีช่างไฟฟ้าไมเ่พียงพอ และขาดแคลนช่างไฟฟ้าทีUมีความรู้
ความสามารถมีใบประกอบอาชีพช่างเพืUอให้บริการภายในชมุชน ดงันั Nนการไฟฟา้สว่นภมิูภาคจงึได้จดั “โครงการ 
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1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า” เพืUอฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอัน
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนนั Nนๆ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาคกบัชมุชนอีกด้วยนอกจากนี Nยงัเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยในปี 2562การไฟฟ้า
สว่นภมิูภาคได้จดัสรรงบประมาณจํานวนทั Nงสิ Nน 8,00,000 บาท และมีประชาชนในชมุชนเข้าร่วมโครงการ จํานวน
2,000 คน จากสํารวจความพึงพอใจพบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในประโยชน์ทีUได้รับ คิดเป็น
ร้อยละ 94 

• โครงการชุมชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้จดัทํา“โครงการชมุชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA” ขึ Nนตั Nงแต่ปี 2556 และได้
ดําเนินการอย่างต่อเนืUองเข้าสูปี่ทีU 7 โดยมีเปา้หมายเพืUอเผยแพร่ความรู้ทีUเป็นประโยชน์เกีUยวกบัการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยดัและปลอดภยั ซึUงช่วยลดความเสีUยงจากการสญูเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษา ผู้ นําชมุชน และการให้ความรู้แก่นกัศกึษาสาขาวิชาไฟฟา้กําลงั
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั Nนสงู (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าชุมชนในพื NนทีUความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทัUวประเทศให้มีความปลอดภัยทั Nงนี Nใน
ปี2562การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้จดัสรรงบประมาณสําหรับการอบรมให้ความรู้ เป็นเงินจํานวน 7,617,200บาทและ
สามารถเข้าดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ชุมชนจํานวนทั Nงสิ Nน6,000 ครัวเรือนโดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการฯ 
ดงันี Nบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และเทศบาล จํานวน 1,200 คน นกัศึกษาสงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน600คนอาจารย์จากสถาบันการศึกษา จํานวน 360 คน นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 600 คน พร้อมตั Nงจดัตั Nงศนูย์การเรียนรู้เพืUอสร้างชมุชนต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด ปลอดภัย ถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเพืUอให้เป็นแห่งศึกษาดูงาน แลกเปลีUยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
จํานวน 12 แหง่  
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

โครงสร้างของคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เป็นไปตามพระราชบญัญติัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค พ.ศ. 
2503 และทีUแก้ไขเพิUมเติม หมวด 2 มาตรา 20 ทีUกําหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึUงคน ผู้วา่การเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอืUนอีกไม่น้อยกวา่ห้าคน แตไ่ม่เกินสิบสาม
คน อีกทั Nงตามพระราชบญัญติัคณุสมบติัมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีUแก้ไข
เพิUมเติม มาตรา 12/1 กําหนดให้มีกรรมการทีUมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง มาจากบุคคลในบญัชีรายชืUอกรรมการทีU
กระทรวงการคลงัจัดทําขึ Nนไม่น้อยกว่าหนึUงในสามของจํานวนกรรมการอืUน ของรัฐวิสาหกิจนั Nน นอกจากนี Nตาม
ระเบียบว่าด้วยการบญัชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 กําหนดให้มีผู้แทนกระทรวงการคลงัเข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทกุแหง่  

สําหรับอํานาจหน้าทีUของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 และทีUแก้ไขเพิUมเติม กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีUสรุปได้ดงันี N 

1. วางนโยบายและควบคมุดแูลกิจการของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค โดยรวมถึงการวางข้อบงัคบัในการ
ดําเนินงานด้านตา่ง ๆ การกําหนดอตัราคา่ไฟฟา้คา่บริการ และการกําหนดอตัราเงินเดือนพนกังาน 

2. เป็นเจ้าพนกังานตามความหมายแหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
3. กําหนดเงินสํารองของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
4. กําหนดระเบียบการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
5. นําเรืUองเสนอรัฐมนตรีเพืUอเสนอตอ่ไปยงัคณะรัฐมนตรี 
6. พิจารณาแตง่ตั Nงผู้วา่การตามคณุสมบติัทีUกําหนด เงินเดือน และการให้ออกจากตําแหน่ง 
7. ให้ความเห็นชอบ หรือให้สตัยาบนัในการทํานิติกรรมของผู้วา่การ 
8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั Nง ถอดถอน เลืUอนขั Nน ลดขั Nน หรือตัดเงินเดือน และการกําหนด

เงืUอนไขในการทํางานของพนกังานชั NนทีUปรึกษา ผู้ เชีUยวชาญ หรือผู้ อํานวยการฝ่ายตา่ง ๆ 
9. แต่งตั NงพนักงานคนหนึUงเป็นผู้ รักษาการแทนผู้ ว่าการในขณะทีUผู้ ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าทีU หรือ

ตําแหน่งผู้วา่การวา่งลง 
10. วินิจฉยัคําร้องของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอืUนเกีUยวกบัการใช้ทีUดินภายใน

กําหนดเวลา 15 วนั นบัแตว่นัทีUได้รับหนงัสือแจ้ง 
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นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

มีการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการทีUเหมาะสม มีการดําเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย อีก
ทั Nงในรายงานประจําปีมีการเปิดเผยนโยบายคา่ตอบแทนและรายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี N 

1.  อัตราค่าตอบแทน และเบี cยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เมืUอวนัทีU 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ
การปรับปรุงอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี Nยประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการ
อืUนในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานอืUน สําหรับกลุม่ทีU 1 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึUงการ
ไฟฟา้สว่นภมิูภาคได้ปรับปรุงอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน และเบี Nยประชมุกรรมการ ตั Nงแตเ่ดือนพฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป ดงันี N 

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน  
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับคา่ตอบแทนเป็น 2 เทา่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดงันี N 

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

ทั Nงนี NในกรณีทีUกรรมการรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายค่าตอบแทนราย
เดือนตามสดัสว่นระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 

1.2 เบี Nยประชมุกรรมการ 
1) จ่ายเบี Nยประชุมให้แก่กรรมการเป็นรายครั Nง เดือนละ 1 ครั Nง ทั Nงนี N ในกรณีมีเหตุ

สมควรอาจพิจารณาจา่ยเบี Nยได้เกินกวา่ 1 ครั Nง / เดือน แตต้่องไมเ่กิน 15 ครั Nง / ปี 
2) ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี Nยประชุมกรรมการสงูกว่ากรรมการร้อยละ 

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

สําหรับประธานกรรมการคณะย่อย กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการ / 
คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับเบี Nยประชุมเป็นรายครั Nงในอตัรา 0.5 เท่าของเบี Nย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คือไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ครั Nง) โดยประธานกรรมการ
ได้รับเบี Nยประชุมสงูกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 และจ่ายเฉพาะกรรมการทีUมาประชุม 
ทั Nงนี N ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี Nยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานอืUน รวมแล้วไมเ่กิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครั Nงตอ่เดือน 

2.  โบนัส การจ่ายคา่ตอบแทนทีUเป็นตวัเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ หวัข้อการ
จ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพืUอสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากกําไรสทุธิ และคะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
ตามหลกัเกณฑ์ทีUกระทรวงการคลงักําหนด 

ทั Nงนี N ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนสัมากกวา่กรรมการ ร้อยละ 25 และร้อย
ละ 12.5 ตาม ลําดับ  และในปี บัญ ชี รัฐ วิสาห กิจใดทีU กรรมการรัฐ วิสาห กิจนั Nนขาดป ระชุม เกินกว่า  
3 เดือน ให้จ่ายโบนสัตามหลกัเกณฑ์ดงันี N 

1) ขาดการประชมุเกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 25 
2) ขาดการประชมุเกินกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 50 
3) ขาดการประชมุเกินกวา่ 9 เดือนขึ Nนไป ให้จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ 75 
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ประจาํปี 2562 

รายชื&อ / ครั,งที& / วันประชุม 
ครั %งที) 

1 
ครั %งที) 

2 
ครั %งที) 

3 
ครั %งที) 

4 
ครั %งที) 

5 
ครั %งที) 

6 
ครั %งที) 

7 
ครั %งที) 

8 
ครั %งที) 

9 
ครั %งที) 

10 
ครั %งที) 

11 
ครั %งที) 

12 
ครั %งที) 

13 จํานวนครั %ง
ที)มาประชมุ 23  

 ม.ค. 
27  

ก.พ.  
20  

มี.ค. 
19  

เม.ย. 
15 

พ.ค. 
19 

มิ.ย. 
18 

ก.ค. 
21 

ส.ค. 
5 

ก.ย. 
18 

ก.ย. 
16 

ต.ค. 
20 

พ.ย. 
18 

ธ.ค. 
1. นายชยพล ธิตศัิกดิ0 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P × P P P P P P P P P P P 12/13 
2. นายสุรงค์ บลูกุล 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั) × P P × P P P P P P P P P 11/13 
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมติร 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P P P P P P P P P P P P P 13/13 
4. นายดนุชา พชิยนันท์ 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) × P P × P P P P × × P P × 8/13 
5. นายยงยุทธ โกเมศ 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P P P P P P P P P P P P P 13/13 
6. นายปฏคิม วงษ์สุวรรณ 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั) × P P P P P P P P P P P P 12/13 
7. นายศักดิ0 เสกขุนทด 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P P P × P P P P P P P P P 12/13 
8. นางสาวพรรณิภา อภชิาตบุตร 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P P P P P P P P P P P P P 13/13 
9. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P P × P P × P P P × P P P 10/13 
10. นายนิกร สุศริิวัฒนนนท์ 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P × P P P P P P P P P P P 12/13 
11. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 8 ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั) P P P × P P P P P P P P × 11/13 
12. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั) P P P P P P P P P P P P P 13/13 
13. รองศาสตราจารย์ ธีร เจยีศริิพงษ์กุล 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 27 มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั) P P P P P P P P P P P P P 13/13 
14. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
(ดํารงตําแหนง่ตั -งแตว่นัที1 12 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั) P P P P P P P P P P P P P 13/13 
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สรุปเบี (ยประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ปี 2562 
 

*หมายเหตุ* 1. ในการประชมุครั /งที3 1 – 4 ได้รับเบี /ยประชมุในอตัราเดมิ ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื3อวนัที3 2 กรกฎาคม 2556  

(ประธานฯ ได้รับ 12,500 บาท กรรมการได้รับ 10,000 บาท) 

       2. ในการประชมุครั /งที3 5 – 13 ได้รับเบี /ยประชมุในอตัราใหม ่ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื3อวนัที3 24 เมษายน 2562  

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

 

  

รายชื-อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนเงนิ 

เบี =ยประชุมที-ได้รับ  

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดอืน 

(บาท) 

โบนัส

ประจาํปี 

2562 

ที-จ่ายในปี 
2563  

(บาท) 

ก่อนหกั

ภาษี 

หลังหกั 

ภาษี 

ก่อนหกั 

ภาษี 

หลังหกั 

ภาษี 

1. นายชยพล ธิตศิกัดิU 
ประธาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ   
และ

เลขานกุาร 

220,000 198,000 120,000 108,000  
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การแต่งตั )งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้กําหนดกลไกในการกํากบัดแูลและทบทวนระบบงานที=สําคญัทกุ

ระบบ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบติัที=ดี โดยได้แต่งตั Gงคณะกรรมการเฉพาะเรื=อง 10 คณะ ซึ=งมีกรรมการ

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการในทกุคณะ โดยออกเป็นคําสั=งแตง่ตั Gงคณะกรรมการฯ พร้อมระบอํุานาจ

หน้าที=และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื=อติดตามการดําเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้

ความเห็นและกลั=นกรองแผนงานทกุระบบก่อนนําเสนอตอ่ที=ประชมุคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ดงันี G 

1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

บทบาทและหน้าที>ความรับผิดชอบ 
1)  พิจารณากลั=นกรองการขออนมุติัซื Gอ/จ้าง ในอํานาจคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

2)  พิจารณากลั=นกรองระเบียบ ข้อบงัคบั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

3)  พิจารณากลั=นกรองแผนยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ยกเว้นแผนการดําเนินงานที=คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการ

บริหารความเสี=ยงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

ที=ดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคได้ให้

ความเห็นชอบแล้ว 

4)  พิจารณากลั=นกรองงบประมาณประจําปีของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

5)  พิจารณา กลั=นกรอง โยกย้าย แตง่ตั Gงพนกังานในอํานาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค

ยกเว้นการโยกย้าย แตง่ตั Gง พนกังาน ในสงักดัสํานกัตรวจสอบภายใน 

6)  การดําเนินการอื=น ๆ ตามที=คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ได้อนมุติัมอบหมายไว้ 

  

รายชืGอคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทั (งหมด 

จาํนวนเงนิเบี (ยประชุม 
ทีGได้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษี 

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

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

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

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

5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
กรรมการ 

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

*หมายเหตุ* 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 16 ให้
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึJง นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากบัเบี Oยประชมุกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั Oน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน
เพิJมขึ Oนในอตัราร้อยละ 25 ของคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

   2.  ตามทีJกระทรวงมหาดไทยได้มีหนงัสือ ลงวนัทีJ 8 พฤษภาคม 2562 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมืJอวนัทีJ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ
ข้อเสนอการปรับปรุงอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนและเบี Oยประชมุคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอืJน
ในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานอืJน และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมืJอวนัทีJ 2 กรกฎาคม 2556 ในสว่น
ของอตัราและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนและเบี Oยประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึJงสรุปอตัราคา่ตอบแทนและ เบี Oยประชมุกรรมการ
ได้ดงันี O เบี Oยประชมุกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ครั Oง โดยประธานกรรมการได้รับเบี Oยประชมุสงูกว่า
กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

 3.  เบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทีJเพิJมขึ Oนตามมติคณะรัฐมนตรี เมืJอวนัทีJ 24 เมษายน 2562 ตั Oงแต่
เดือน พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

บทบาทและหน้าที>ความรับผิดชอบ 
1) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีWยงของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
2) ความเชืWอถือได้ของรายงานทางการเงินประจําปี รวมทัง̂คําอธิบายในรายงานประจําปี เกีWยวกบั

ฐานะการเงินของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ประเด็นเกีWยวกบัการบญัชี และการรายงานข้อตรวจพบ
ของผู้สอบบญัชี รวมทัง̂ข้อเสนอแนะเพืWอให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข 

3) ความเชืWอถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน 

4) ความครบถ้วน เพียงพอ  และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายทีWอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของการไฟฟ้า 
สว่นภมิูภาค 

5) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค  

6) กํากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกํากับดูแลกิจการทีWดี การบริหารความเสีWยง และ 
การปฏิบัติตามระเบียบ ในส่วนทีWเกีWยวข้อง เพืWอขับเคลืWอนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้า 
สว่นภมิูภาคบรรลผุลสําเร็จได้  

7) ปฏิบติังานอื=นใดตามที=คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ=งอยู่ภายใต้ขอบเขต
หน้าที=และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) การดําเนินการอื=น ๆ ตามที=กําหนดไว้ในข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556 และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค (ฉบบัที= 2) พ.ศ. 2559  

  

รายชืGอคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  

การประชุมทั (งหมด 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

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

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

3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 10/12 200,000 180,000 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี>ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

*หมายเหตุ* 1. ลาํดบัที3 2 ได้รับเบี /ยประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

       2. ลาํดบัที3 4 ได้รับเบี /ยประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหน้าที>ความรับผิดชอบ 
1) กํากบัดแูลกระบวนการบริหารความเสี=ยงและการควบคมุภายในของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

2) มอบนโยบายการบริหารความเสี=ยงและการควบคมุภายในของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี=ยง และรายงานการควบคมุภายในประจําปีของการไฟฟา้ 

สว่นภมิูภาค 

4) กํากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี=ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

และการจดัทํารายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค 

5) กํากบัดแูลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคและการจดัทํา

รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. 2544 

6) อนุมัติแต่งตั Gงคณะทํางาน เพื=อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี=ยงและควบคุมภายใน  

ตามความเหมาะสม 

7) กํากบัดแูลให้มีการบรูณาการระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการที=ดี การบริหารความเสี=ยง และการปฏิบติั

ตามระเบียบในส่วนที=เกี=ยวข้อง เพื=อขับเคลื=อนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บรรลผุลสําเร็จได้ 

8) ดําเนินการอื=นใดนอกเหนือจาก (1) – (7) ที=เกี=ยวข้องกบัการบริหารความเสี=ยงและการควบคมุภายใน 

ตามที=คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาคมอบหมาย 
  

รายชื>อคณะกรรมการ  ตาํแหน่ง ร่วมประชุม /  
การประชุมทั Oงหมด 

จาํนวนเงนิเบี Oยประชุม 
ที>ได้รับ (บาท) 

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

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

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

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

5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ 4/5 40,000 36,000 
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4. คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที>ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บทบาทและหน้าที>ความรับผิดชอบ 
1) วางกรอบและเสนอแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการที=ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมของการ

ไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตอ่คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

2) ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค และฝ่ายบริหาร ในเรื=องเกี=ยวกบัการกํากบัดแูล

กิจการที=ดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3) ทบทวนแนวทางและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที=ดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเปรียบเทียบกบั  

แนวปฏิบติัสากล และนําเสนอตอ่คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

4) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย และพิจารณากลั=นกรองแผนแม่บท และ/หรือแผนการ

ดําเนินงานประจําปีด้านการกํากบัดแูลกิจการที=ดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการ

กํากบัดแูลกิจการที=ดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

6) กํากบัดแูลให้มีการบรูณาการระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการที=ดี การบริหารความเสี=ยง และการปฏิบติั

ตามระเบียบในส่วนที=เกี=ยวข้อง เพื=อขบัเคลื=อนให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคบรรลผุล

สําเร็จได้ 

7) กํากบัดแูลการบริหารจดัการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบที=สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสียอยา่งมีประสทิธิภาพ 

8) สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ

นโยบาย การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 

9) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั=งยืน (Sustainability 

Management : SM) 

10) สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือบุคคลใด ๆ ที=เกี=ยวข้องกับการดําเนินงานที=

กําหนดในกฎบตัรมาให้ถ้อยคํา สง่คําชี Gแจงเป็นหนงัสือ หรือสง่บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ เพื=อ

มาตรวจสอบหรือเพื=อประกอบการพิจารณาได้ตามที=เห็นสมควร 

11) สนบัสนนุและติดตามการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที=ดีและความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ผู้บริหาร และพนกังานการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ในกิจกรรมการกํากบัดแูลกิจการที=ดีและกิจกรรม         

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
  

รายชื>อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั Oงหมด 

จาํนวนเงนิเบี Oยประชุม 
ที>ได้รับ (บาท) 

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

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

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



หน้า | 121  
 

5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

*หมายเหตุ* ลาํดบัที3 2 ตดิภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

บทบาทและหน้าที>ความรับผิดชอบ 
1) กําหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของผู้วา่การการไฟฟา้สว่นภมิูภาค และเกณฑ์ชี G

วดัในการประเมินผลการดําเนินงาน 

2) หารือร่วมกับผู้ ว่าการเพื=อทําความเข้าใจร่วมกันเกี=ยวกับรายละเอียด วิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงานก่อนการประเมิน เพื=อให้การประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น

ธรรม 

3) ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทั Gงปัญหา อปุสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี=ยวกบัการ

ประเมินผล ให้คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ทราบ 

4) ประเมินผลการดําเนินงานของผู้วา่การการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตามเกณฑ์ที=กําหนด 

5) พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม

หลกัเกณฑ์ของกระทรวงการคลงั และเงื=อนไขในสญัญาจ้าง 

6) จดัให้มีการแถลงแผนงานและผลการดําเนินงานที=สําคญัขององค์กร 

 
  

รายชื>อคณะกรรมการ  ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั Oงหมด 

จาํนวนเงนิเบี Oยประชุม 
ที>ได้รับ (บาท) 

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

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน อนกุรรมการ -/2 - - 

3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ อนกุรรมการ 2/2 20,000 18,000 
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6. คณะกรรมการเทคโนโลยีดจิทิลั การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 
*หมายเหตุ*    1.  ลาํดบัทีJ 1 ได้รับการแตง่ตั Oงเป็นประธานกรรมการเทคโนโลยีดจิิทลั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตามคําสัJงการไฟฟา้ 

สว่นภมิูภาค ทีJ กฟภ. 3/2562 สัJง ณ วนัทีJ 10 มีนาคม 2562 
      2.  ลาํดบัทีJ 2 และ 4 ได้รับการแตง่ตั Oงเป็นกรรมการเทคโนโลยีดจิิทลั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตามคําสัJงการไฟฟา้ 

สว่นภมิูภาค ทีJ กฟภ. 3/2562 สัJง ณ วนัทีJ 10 มีนาคม 2562 
 3. ลาํดบัทีJ 3 ได้รับการแตง่ตั Oงเป็นกรรมการเทคโนโลยีดจิิทลั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตามคําสัJงการไฟฟา้ 

สว่นภมิูภาค ทีJ กฟภ. 4/2562 สัJง ณ วนัทีJ 31 กรกฎาคม 2562 
4. ลาํดบัทีJ 5 พ้นวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการเทคโนโลยีดจิิทลั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตามมตทีิJประชมุ 

คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ครั OงทีJ 7/2562 เมืJอวนัทีJ 18 กรกฎาคม 2562 

บทบาทและหน้าทีGความรับผิดชอบ 

1) พิจารณากลัWนกรองการขออนุมติัจดัซือ̂/จ้าง/เช่า งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัในด้านเทคนิคในอํานาจ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
และคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตอ่ไป 

2) พิจารณากรอบการลงทนุในโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
3) พิจารณาทิศทางและนโยบายการเชืWอมตอ่โครงการ/แผนงาน/งานตา่ง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของการ

ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค เพืWอให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเพืWอให้มัWนใจวา่โครงการ/แผนงาน/งานใหม่ ๆ ทีW
เกิดขึน̂จะสอดคล้องและสามารถเชืWอมต่อกับโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของการ
ไฟฟา้สว่นภมิูภาคทีWได้ลงทนุไปแล้ว 

4) พิจารณาเทคโนโลยีด้านดิจิทลัทีWเป็นมาตรฐานเป็นทีWยอมรับของอตุสาหกรรม และทิศทางการพฒันา
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย หรือทิศทางการพฒันาของอตุสาหกรรม 

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

6) พิจารณากลัWนกรองการจดัทําและการทบทวนแผนปฏิบติัการดิจิทลั 5 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

7) กํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการดิจิทลัของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
8) พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานการกํากับดูแลทีWดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค เพืWอกลัWนกรอง และนําเสนอรายงานตามหลกัการกํากบัดแูลทีWดีด้านเทคโนโลยีสารทน
เทศตอ่คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ( IT Governance) 

9) งานอืWน ๆ ตามทีWคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค มอบหมาย  

รายชืGอคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั (งหมด 

จาํนวนเงนิเบี (ยประชุม 
ทีGได้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษี 

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

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

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

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

5. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ 4/9 40,000 36,000 
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7. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

*หมายเหตุ* ในปี 2562 ไมมี่การประชมุคณะกรรมการสรรหาผู้วา่การการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

บทบาทและหน้าทีGความรับผิดชอบ 

1) ดําเนินการสรรหาผู้ ที=มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมที=จะเป็นผู้ ว่าการการ

ไฟฟา้สว่นภมิูภาค โดยคํานงึถงึความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ=งต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะ

ต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบญัญัติคณุสมบติั

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที= 6) พ.ศ. 2550 นอกจากนี G ต้องไม่เป็น

กรรมการของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค และมีอายไุมเ่กินห้าสบิแปดปีบริบรูณ์ในวนัยื=นใบสมคัร 

2) ดําเนินการตา่ง ๆ ที=เกี=ยวเนื=องกบัหน้าที=ที=ได้รับมอบหมาย 

3) เมื=อพิจารณาสรรหาได้ผู้ ที=เหมาะสมแล้ว ให้เสนอชื=อต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื=อ

พิจารณา  

  

รายชื>อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั Oงหมด 

จาํนวนเงนิเบี Oยประชุม 
ที>ได้รับ (บาท) 

ก่อนหกัภาษี หลังหกัภาษี 
1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ - - - 

2. นายดนชุา พิชยนนัท์ กรรมการ - - - 

3. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ - - - 

4. นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการ - - - 

5. ศาสตราจารย์ วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ - - - 
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8. คณะอนุกรรมการพจิารณาอุทธรณ์คาํสั>งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และอุทธรณ์คาํสั>ง

ให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 

บทบาทและหน้าทีGความรับผิดชอบ 

1)  พิจารณา กลั=นกรอง อุทธรณ์คําสั=งทางปกครอง คําสั=งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

อทุธรณ์คําสั=งให้พนกังานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด ตามข้อบงัคบัการไฟฟ้า     

ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์การปฏิบติัเกี=ยวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที= พ.ศ. 2545 พระราชบญัญัติวิธี

ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที= พ.ศ. 

2539 แล้วเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื=อพิจารณาสั=งการต่อไป 

โดยให้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที=ข้างต้น ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ

ข้อเท็จจริงที=เกี=ยวข้องอยา่งเคร่งครัด 

2)  ประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ์ฯ ทั Gงในและนอกสถานที= หรือออกตรวจเยี=ยมสํานกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื Gนที=ต่าง ๆ เพื=อให้ความรู้ รับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามเกี=ยวกับ

กระบวนการสอบสวนและการอุทธรณ์ให้กับพนักงาน รวมทั Gงสร้างขวัญและกําลังใจอันเป็นการ

สง่เสริมการกํากบักิจการที=ดี ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ 

  

รายชื>อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง ร่วมประชุม /  
การประชุมทั Oงหมด 

จาํนวนเงนิเบี Oยประชุม 
ที>ได้รับ (บาท) 

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

บทบาทและหน้าทีGความรับผิดชอบ 

ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กําหนดให้จัดตั Gงคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ=งเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทน

ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่ากันจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ดงักลา่วมีอํานาจหน้าที=ตามมาตรา 23 ของพระราชบญัญติัแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 ดงันี G 

1) พิจารณาให้ความเห็นเกี=ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ตลอดจนสง่เสริมและพฒันาการแรงงานสมัพนัธ์ 

2)  หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในรัฐวิสาหกิจนั Gน 

3)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่นายจ้าง ลกูจ้าง และ 

รัฐวิสาหกิจนั Gน 

  4)  ปรึกษาหารือเพื=อแก้ปัญหาตามคําร้องทกุข์ของลกูจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถงึการร้องทกุข์ 

ที=เกี=ยวกบัการลงโทษทางวินยั 

5)  ปรึกษาหารือ เพื=อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 
  

รายชื>อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั Oงหมด 

จาํนวนเงนิเบี Oยประชุม 
ที>ได้รับ (บาท) 

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

 
*หมายเหตุ* 1. ลาํดบัที3 2 ไมไ่ด้รับเบี /ยประชมุในการประชมุครั /งที3 2/2562 เนื3องจากได้รับเบี /ยประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

 2. ลาํดบัที3 3 ไมไ่ด้รับเบี /ยประชมุในการประชมุครั /งที3 1 – 3/2562 เนื3องจากได้รับเบี /ยประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

 3. ลาํดบัที3 6 ตดิภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

 4. ลาํดบัที3 7 ไมไ่ด้รับเบี /ยประชมุในการประชมุครั /งที3 2/2562 เนื3องจากได้รับเบี /ยประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแล้ว 

บทบาทและหน้าทีGความรับผิดชอบ 

1. หลกัการแนวทางการกํากบัดแูลที=ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 กําหนดในหมวด 3 ข้อ 3.5 วา่ บทบาทสําคญั 

ของกรรมการอิสระ เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ=มให้แก่รัฐวิสาหกิจนั Gน ๆ 

กรรมการโดยรวมจะเน้นหนกัในการดํารงรักษา และสร้างประโยชน์สงูสดุในระยะยาวแก่ประชาชน

ตามวตัถปุระสงค์ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค พร้อมทั Gงต้องมีความสามารถและเต็มใจที=จะเรียนรู้

กิจการของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค พร้อมที=จะแสดงความเห็นของตนเองอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจน

อทิุศเวลา ทุม่เทความสนใจให้แก่การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

2. หน้าที=ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

1) ใช้ดลุยพินิจที=เป็นอิสระของตนในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ โดยใช้ทกัษะ และประสบการณ์

ของตน พิจารณาให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 

2) คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและประชาชน 

3) เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุขององค์กรและ

เสนอความคิดเห็นเกี=ยวกบัการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

4) ควรเข้าประชมุทกุครั Gง 

5) ทํารายงานรับรองความเป็นอิสระ เมื=อได้รับการแตง่ตั Gง และเป็นประจําทกุปี 

 

รายชื>อคณะกรรมการการ ตาํแหน่ง 
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั Oงหมด 

จาํนวนเงนิเบี Oยประชุม 
ที>ได้รับ (บาท) 

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

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

3. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 3/4 - - 

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

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

6. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ -/4 - - 

7. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กลุ กรรมการ 4/4 30,000 27,000 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี>ยงและควบคุมภายใน 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.)ได้นําหลกัการบริหารความเสีWยงและการควบคมุภายในซึWง

ป ระยุก ต์ ม าจาก เกณ ฑ์ ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway 

Commission) โดยพฒันามาจาก COSO 2013 – Internal Control และ COSO 2017 – Enterprise Risk 

Management Integrating with Strategy and Performance ซึW ง ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญ กั บ ก า รมุ่ งส ร้า ง

มูลค่าเพิWมให้กับองค์กร และการดําเนินงานทีWสอดคล้องไปกับกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ และการ

ควบคุมภายในไปพร้อมๆ กัน ทัง̂นีไ̂ด้มีการจัดโครงสร้างการบริหารความเสีWยงและระบบการควบคุม

ภายในโดยแบง่ออกเป็นระดบัองค์กรและระดบัสายงานมีช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผล

ทัง̂การบริหารจดัการความเสีWยงและการควบคมุภายในอยา่งเป็นระบบ เพืWอให้มัWนใจวา่ กฟภ.มีการบริหาร

ความเสีWยงและระบบการควบคมุภายในครอบคลมุทัWวทัง̂องค์กร พร้อมรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะ

แวดล้อมทีWเปลีWยนแปลงซึWงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานได้อย่างทันกาลเกิดผลลพัธ์เชิงบวกต่อ

ภารกิจของ กฟภ. ทัง̂ปัจจบุนัและอนาคต 

ในปี 2562กฟภ. ได้ประเมินความเสีWยงโดยพิจารณาทัง̂ปัจจยัภายในและภายนอกทีWอาจ

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานพร้อมจดัเตรียมแผนรองรับเพืWอสร้างความเชืWอมัWนในการบรรลเุป้าหมาย

ตามยทุธศาสตร์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสีWยงและควบคมุภายในของกฟภ. ได้ให้ความ

เห็นชอบปัจจยัเสีWยงทีWกฟภ. นํามาบริหารจดัการจํานวน 11ปัจจยัเสีWยง ดงันี ̂

1. ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับ ธุรกิจหลกั ระยะทีW 2 

(CBS2 Project Management Office : PMO CBS2) 

2.  ความสําเร็จของการลงทนุและพฒันาธรุกิจเกีWยวเนืWอง (Business  Model) 

3. การบริหารจดัการงานด้านจดัซือ̂ระบบการจดัการโครงสร้างพืน̂ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและสืWอสารแบบรวมศูนย์ของกฟภ. (IT Infrastructure Design and 

Consolidation for PEA : ITiDC) 

4. ความมัWนคงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

5. การบรูณาการการทํางานร่วมกนั เพืWอให้สามารถบรรลเุปา้หมายในการเป็น Digital Utility 

6.  การบริหารหน่วยสญูเสียในภาพรวม 

7.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพืWอรองรับการดําเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจ

เกีWยวเนืWอง 

8. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพืWอเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนินงาน 

9.  ขาดการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเพืWอเพิWม Productivity ใน

การทํางาน/เพิWมโอกาสในการดําเนินธรุกิจ 

10.  การบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ (Asset Management Roadmap) 

11.  การยกระดบัการให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟา้ได้อยา่งตอ่เนืWอง 

ด้านระบบการควบคมุภายในกฟภ. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพืWอสนบัสนนุในการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและพฒันาปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน เพืWอให้มัWนใจวา่ระบบการ
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ควบคุมภายในทีWมีอยู่มีความทันสมัย เพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันหรือลดความ

เสีWยงให้อยู่ในระดับทีWยอมรับได้และจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ส่งให้

กระทรวงมหาดไทยภายใน 90 วนัหลงัสิน̂ปี รวมทัง̂จดัส่งสําเนารายงานฯ ให้คณะกรรมการ กฟภ. และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้ บริหารของ กฟภ. เพืWอกําหนดมาตรการต่าง ๆ 

ในการบริหารจดัการความเสีWยงให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสีWยง

และระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง̂แนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ทีWอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี

นัยสําคัญทุกไตรมาส รวมทัง̂สิน̂4 ครัง̂ และได้ตรวจเยีWยมการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคร่วมกับ

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค1ครัง̂ 

คณะกรรมการบริหารความเสีWยงและควบคมุภายในของ กฟภ.มีความมุ่งมัWนทีWจะปฏิบติั

หน้าทีWในการกํากับดูแล บริหารจัดการความเสีWยงทีW สําคัญและระบบการควบคุมภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสม เพืWอให้การดําเนินงานของ กฟภ. บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทกุประการ และเชืWอมัWน

เป็นอย่างยิWงว่าการมีส่วนร่วมของพนกังานทกุคนในการดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสีWยงและ

ตามระบบการควบคมุภายในทีW กฟภ. จดัวางไว้จะเพิWมโอกาสแหง่ความสําเร็จ สามารถลดปัญหา อปุสรรค 

ความไมแ่น่นอนทีWอาจจะเกิดขึน̂ตอ่การดําเนินงานโดยรวมของกฟภ. 

 

 

(นายสรุงค์  บลูกลุ) 

ประธานกรรมการบริหารความเสีWยงและควบคมุภายในของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
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สรุปข้อมูลในรอบ 10 ปี 

รายการ 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

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

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

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

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

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

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

หนว่ยจําหนา่ย รวมไฟฟรี (ล้านหนว่ย) 138,178  134,674  132,401  129,674  123,212  118,632  114,609  111,726  102,947  102,464  

หนว่ยจําหนา่ยโดยเฉลี@ย (หนว่ย/ราย) 6,843  6,812  6,839  6,863  6,699  6,631  6,601  6,651  6,358  6,513  

คา่ไฟฟา้โดยเฉลี@ย (บาท/หนว่ย) 3.6150  3.5664  3.4689  3.4848  3.7481  3.8825  3.7341  3.4602  3.1358  3.1106  

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



หน้า | 130  
 

รายการ 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

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

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

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

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

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

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

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

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