คณะกรรมการ กฟภ.
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ว่าการ
สานักผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย

-กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
-กองแผนบริหารความเสี่ยง
-กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ฝ่ายงานผู้ว่าการ

-กองประสานนโยบายและพิธีการ
-กองกิจการคณะกรรมการ
-กองประมวลผลงานและกิจการ
สัมพันธ์
-กองกากับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายนิติการ
-กองนิติกรรม
-กองที่ปรึกษากฎหมายและ
ระเบียบ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

สายงานธุรกิจ

ฝ่ายบริการวิศวกรรม
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบส่ง
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบจาหน่าย
-กองบริการบารุงรักษา
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
-กองกลยุทธ์และพัฒนา
ธุรกิจเสริม
- กองกลยุทธ์และพัฒนา
ธุรกิจใหม่

สายงานยุทธศาสตร์

สายงานวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
-กองวางแผนวิสาหกิจ
- กองวิเคราะห์และ
ประเมินผล
- กองระบบงานองค์กร

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
- กองโครงการ
- กองวิเคราะห์และ
วางแผนระบบไฟฟ้า
- กองแผนที่ระบบไฟฟ้า
- กองแผนงานระบบ
ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ
พลังงาน
-ไฟฟ้กองเศรษฐกิ
จพลัง
า
- กองอัตราและธุรกิจ
ไฟฟ้า
- กองซื้อและบริหาร
ต้นทุนไฟฟ้า

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า
-กองบริหารกองทุนวิจัย
และนวัตกรรม
-กองวิจัย
-กองควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ฝ่ายส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
-กองส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก
-กองส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงาน

สานักตรวจสอบภายใน

สานักกฎหมาย
ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการ
ตรวจสอบ
-กองประสานงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
-กองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ฝ่ายคดีและ
สอบสวน
-กองคดี
-กองวินัยและ
สอบสวน

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก
-กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัติการ
-กองตรวจสอบการบารุงรักษา
-กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงาน
ก่อสร้าง
-กองตรวจสอบการขาย การตลาดและบริการ
ลูกค้า

กลุ่มเครือข่ายและบริการ

สายงาน
วิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม
-กองมาตรฐานระบบ
ไฟฟ้า
-กองข้อกาหนดทาง
เทคนิค

สายงานปฏิบัติการ
และบารุงรักษา

สายงานการไฟฟ้าภาค
1-4

สายงานสาร
สนเทศและสื่อสาร

สายงานบัญชี
และการเงิน

สายงาน
อานวยการ

ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
- กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
- กองทดสอบอุปกรณ์
สถานีไฟฟ้า
- กองสนับสนุนงาน
ก่อสร้าง

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
-กองควบคุมการจ่ายไฟ
-ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ควบคุม

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
-กองบริการลูกค้าและ
วิศวกรรม
- กองจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายวางแผนสารสนเทศ
และสื่อสาร
-กองแผนสารสนเทศและ
สื่อสาร
-กองบริการสารสนเทศ
และสื่อสาร

ฝ่ายงบประมาณ
- กองงบประมาณ
- กองประเมินผล
งบประมาณ
- กองวิเคราะห์การเงิน
และจัดการเงินทุน

ฝ่ายจัดหา
-กองจัดหาในประเทศ
-กองจัดหาต่างประเทศ
-กองวางแผนพัสดุ

ฝ่ายบารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ป้องกันและ
รีเลย์
-กองบารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้า
-กองบารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า

การไฟฟ้าเขต
1-12

ฝ่ายสารสนเทศ
-กองออกแบบระบบ
สารสนเทศ
-กองคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
-กองมาตรฐานและความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี
-กองบัญชี
-กองบัญชีบริหาร
-กองบัญชีทรัพย์สิน
-กองบัญชีทรัพย์สิน
เครือข่าย

ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1
- กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2
- กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า
-กองออกแบบสถานีไฟฟ้า
-กองจัดการงานสถานี
ไฟฟ้า

ฝ่ายบริหารโครงการ 1
- กองจัดการโครงการ 1
- กองจัดการโครงการ 2
- กองจัดการโครงการ 3

ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า
-กองออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ก.)
-กองออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (น.ฉ.ต.)
-กองจัดการงานระบบ
ไฟฟ้า

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 18 ธ.ค. 2561

กลุ่มสนับสนุน

สายงานก่อสร้าง
และบริหารโครงการ

ฝ่ายงานโยธา
-กองออกแบบงานโยธา
-กองจัดจ้างและก่อสร้าง
งานโยธา
-กองบริการงานโยธา

ฝ่ายบริหารโครงการ 2
- กองจัดการโครงการ 1
- กองจัดการโครงการ 2
- กองจัดการโครงการ 3
ฝ่ายบริหารโครงการ
พิเศษ
- กองจัดการโครงการ 1
- กองจัดการโครงการ 2

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการ
สนับสนุน
-กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการ
บัญชี
-กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองค์กร
-กองตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
-กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร
พัสดุ

กฟฟ

กองอานวยการ

ฝ่ายระบบมิเตอร์และ
หม้อแปลง
-กองมิเตอร์
-กองหม้อแปลง
-กองพัฒนาระบบมิเตอร์

ฝ่ายวิศวกรรม
และบริการ
-กองวิศวกรรมและ
วางแผน
-กองก่อสร้างและบริหาร
โครงการ
-กองบริการลูกค้า

ฝ่ายบารุงรักษาระบบ
ผลิต
-กองบริการและ
บารุงรักษาเครื่องกล
-กองควบคุมระบบผลิต

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บารุงรักษา
-กองปฏิบัติการ
-กองบารุงรักษา
-กองระบบสื่อสาร
ฝ่ายบัญชีและ
พลังงานไฟฟ้า
-กองบัญชี
-กองซื้อขายไฟฟ้า
-กองระบบสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและ
สนับสนุนระบบ
สารสนเทศ
-กองพัฒนาระบบสาร
สนเทศด้านบริการลูกค้า
-กองพัฒนาระบบสาร
สนเทศด้านการจัดการ
องค์กร
-กองสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสารและ
โทรคมนาคม
-กองออกแบบ
ระบบสื่อสาร
-กองบารุงรักษาอุปกรณ์
สื่อสาร
-กองบริหารเครือข่าย
สื่อสาร

ฝ่ายการเงิน
-กองการเงิน
-กองตรวจจ่าย
-กองภาษี
-กองรายได้

ฝ่ายพัสดุ
-กองบริหารและจัดการ
คลังพัสดุ 1
-กองบริหารและจัดการ
คลังพัสดุ 2
-กองบริหารและจัดการ
คลังพัสดุ 3
-กองบริหารและจัดการ
คลังพัสดุ 4

สายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
-กองประชาสัมพันธ์
-กองสื่อสารองค์กร
ฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
-กองแผนและพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
- กองจัดการโครงการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากร
บุคคล
-กองระบบงานบุคคล
-กองบริหารงานบุคคล
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
-กองพัฒนาบุคลากร
-โรงเรียนช่าง กฟภ.
-ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสูง
-กองฝึกอบรมช่าง
และฮอทไลน์
ฝ่ายบริการทรัพยากร
บุคคล
-กองสวัสดิการ
-กองสถานพยาบาล
-กองจัดการกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ

ฝ่ายธุรการ
-กองอานวยการ
-กองบริการ
-กองการพิมพ์

การบังคับบัญชา
การบริหารงาน

