่ เสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
สง
ทศวรรษที 3 : 2524 - 2533
ไฟฟ้ ามีบทบาทอันสําคัญยิง ต่อความเจริญก ้าวหน ้า ในทุกๆด ้านของประเทศ
เนืองจากไฟฟ้ า เป็ นส่วนหนึง ในโครงสร ้างพืนฐานที ใช ้ในการดําเนินกิจกรรม
ทุกประเภท สร ้างผลผลิต ช่วยส่งเสริมให ้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างต่อเนือง ดังนันอัตราการใช ้ไฟฟ้ าของประเทศ มีความสัมพันธ์โดยตรง กับ
ปริมาณการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ◌ิรายได ้ประชาชาติ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพือตอบสนองความต ้องการในการใช ้ไฟฟ้ าทีเพิมสูงขึนมาก การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภ
ิ าค ได ้มีการดําเนินการเสริมระบบจําหน่าย ไฟฟ้ า เพือเพิมขีดความสามารถ
ของระบบไฟฟ้ าให ้มีความพร ้อม สําหรับรองรับการขยายตัว ของการใช ้ไฟฟ้ าที
เพิมขึนอย่าง รวดเร็วได ้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยก่อสร ้างเพิมวงจร
ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า ในพืนทีทีมีการใช ้ไฟฟ้ าหนาแน่น และเปลียน ระบบแรงดัน
11 กิโลโวลต์ เป็ น 22 กิโลโวลต์ทังหมด ขณะ เดียวกัน เพือลดต ้นทุนการผลิต
ของโรงจักรไฟฟ้ าดีเซลซึง ต ้องเผชิญปั ญหาราคานํ ามันแพงขึน จึงเชือมโยงโรง
จักรของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคทังหมด เข ้ารับไฟฟ้ า
จากสถานียอ
่ ยของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทน ส่วนที
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ได ้ดําเนินการก่อสร ้าง
เชือมโยงระบบจําหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ ด ้วยสายเคเบิลใต ้นํ า จากสถานี
ไฟฟ้ าย่อยขนอม ของ กฟผ. ไปยังตัวเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
ใช ้เงินลงทุน 247 ล ้านบาทซึงนับเป็ นการวางสายเคเบิลใต ้นํ าครังแรกในประเทศ
ไทย ทําให ้ลดภาระขาดทุน ของการไฟฟ้ า ส่วนภูมภ
ิ าค ลงได ้มาก และทําให ้มี
พลังงานสํารองเพียงพอ รองรับความเจริญจากธุรกิจการท่องเทียวได ้อีกด ้วย
นอกจากนี การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค เริมพัฒนานํ าทรัพยากรพลังงานตามธรรมชาติ
ในประเทศมาใช ้ เช่นพลังงานนํ า และแสงอาทิตย์ เป็ นต ้น มาผลิต พลังงาน
ไฟฟ้ า จ่ายให ้กับหมูบ
่ ้านใกล ้เคียงบริเวณโรงจักร และส่งเข ้าระบบจําหน่าย ของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค เป็ นการส่งเสริมให ้เกิดความมันคง ของระบบมากขึน และ
ช่วยยกระดับแรงดันปลายทางในระบบให ้สูงขึน รวมทังเป็ นการลดหน่วยสูญเสีย
และ ลดการใช ้เชือเพลิงลง โรงจักรพลังนํ าหลายแห่ง ได ้ก่อสร ้างแล ้วเสร็จ
ในช่วงนี เช่น
- โรงจักรพลังงานนํ า แม่เตียน (อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่)
- โรงจักรพลังนํ าแม่ใจ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
- โรงจักรพลังนํ าแม่ยะ (อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
- โรงจักรพลังนํ าขุนแปะ(บ ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
่ งสอน)
- โครงการไฟฟ้ าพลังนํ าขนาดเล็กแม่ปาย (อ.ปาย จ.แม่ฮอ
- โครงการไฟฟ้ าพลังนํ าขนาดเล็กแม่เทย (อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่)

สําหรับพลังแสงอาทิตย์ ได ้ก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น ทีจังหวัดตาก
นครสวรรค์ และนครราชสีมา
การพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ตลอดระยะเวลา ทีผ่านมา มุง่ ทีการ
ก่อสร ้างระบบจําหน่าย หรือรับพลังไฟฟ้ าในระดับแรงดัน 22 และ 33 กิโลโวลต์ จากสถานียอ
่ ยไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตฯเป็ นหลัก หากยังไม่เพียงพอต่อความต ้องการทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ว ทําให ้ส่วนภูมภ
ิ าคต ้อง
จ่ายไฟ ให ้ท ้องทีต่างๆ เป็ นระยะทางไกลมาก เกินมาตราฐานทางเทคนิค ก่อให ้เกิดปั ญหา
ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้ าในบางพืนทีทังด ้าน แรงดันไฟฟ้ าตกปลายสายจําหน่ายมาก หน่วย
พลังงานสูญเสีย ในระบบสูง กระทบต่อความมันคงในการจ่ายไฟฟ้ า เกิดไฟฟ้ าขัดข ้อง และไฟฟ้ า
กระพริบได ้ง่าย ดังนันตังแต่ปี 2530 เป็ นต ้นมา การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค จึงขอรับกําลังไฟฟ้ า ในระดับ
แรงดันสูง 115 กิโลโวลต์ จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ เพิมอีกระบบหนึง สําหรับพืนทีทีมีการใช ้ไฟฟ้ า
สูง และหนาแน่นควบคูก
่ บ
ั การปรับปรุง เพิมกําลังการจ่ายไฟฟ้ า และประสิทธิภาพของระบบ
จําหน่าย ให ้สามารถรองรับ การใช ้งานไฟฟ้ าทีเพิมขึน โดยเฉพาะในเขต จังหวัดภาคกลาง รอบ
กรุงเทพมหานคร พืนทีชายฝั งทะเลตะวันออก
ขณะเดียวกัน ก็มก
ี ารศึกษาเพือพัฒนานํ าระบบ เทคโนโลยี อุปกรณ์เครืองมือ เครืองใช ้ทีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูง มาใช ้เพือ ให ้บริการ ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค มีประสิทธิภาพสูงยิงขึน ทัง
สนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ โดยส่วนรวม การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคได ้
จัดทําแผนงาน โครงการปกติและโครงการเร่งด่วน
1. แผนงานเสริมขีดความสามารถระบบไฟฟ้า
ก่อสร ้างสายจําหน่าย และสถานีไฟฟ้ าย่อยเพิมเติม และปรับปรุงระบบจําหน่ายในพืนทีที มีการใช ้
ไฟฟ้ าสูง และมีแนวโน ้มความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าเพิมอีกมาก ทําให ้สามารถบริการพลังงานไฟฟ้ า แก่
ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมได ้อย่างเพียงพอ และทันต่อความต ้องการ มีประสิทธิภาพ และ
ความมันคงมากยิงขึน
2. แผนงานพ ัฒนาระบบไฟฟ้า
นํ าระบบเทคนิควิศวกรรม อุปกรณ์ และเครืองมือเครืองใช ้ทีทันสมัย และเหมาะสม มาใช ้ในการจ่าย
กระแส ไฟฟ้ า การควบคุมสังการจ่ายไฟ การปฏิบต
ั ก
ิ าร และ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้ า เพือให ้การ
บริการพลังงานไฟฟ้ า มีประสิทธิภาพมันคง และเชือถือได ้สูงสุด โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม
ก่อสร ้างระบบสายส่ง115 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้ าย่อยในพืนทีจังหวัดภาคกลาง โครงการติดตัง
ระบบควบคุม และการสังจ่ายไฟฟ้ าแบบอัตโนมัต ิ (SCADA) ทําให ้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ า การถ่ายเท
โหลด และการแก ้ไขไฟฟ้ าขัดข ้อง ให ้คืนสภาพปกติ ได ้อย่างรวดเร็วยิงขึน ใช ้เงินลงทุนรวม11,068
ล ้านบาท
3.แผนงานขยายบริการไฟฟ้าให้หมูช
่ นบท
จะดําเนินขยายเขตจําหน่ายติดตังไฟฟ้ าให ้หมูบ
่ ้านชนบท ทียังไม่มไี ฟฟ้ าใช ้อย่างทัวถึง รวมทังหมด
12,320 แห่ง อันจะเป็ นการยกระดับความเป็ นอยู่ เสริมสร ้างความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการปกครอง ประกอบด ้วย โครงการพัฒนาไฟฟ้ าหมูบ
่ ้าน ระยะที3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ าหมูบ
่ ้านแบบพัฒนาการ ระยะที 2 โครงการขยายเขตไฟฟ้ าหมูบ
่ ้านแบบพัฒนาการพิเศษ 1, 2
และ3 โครงการขยายเขตไฟฟ้ าหมูบ
่ ้าน ในเขตทุง่ กุลาร ้องไห ้ และ โครงการพัฒนาดอยตุง ใช ้
เงินทุน รวม12,448 ล ้านบาท

4.แผนงานพ ัฒนาพล ังงานทดแทน
ศึกษา และพัฒนา และใช ้ประโยชน์จากพลังงานนํ า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม อันเป็ น
แหล่งพลังงาน ทีมีอยูใ่ นประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า ประกอบด ้วย โครงการไฟฟ้ าพลังนํ า
ขนาดเล็ก ระยะที 1 โครงการ ไฟฟ้ าพลังงานขนาดเล็ก โครงการไฟฟ้ าพลังงานลม จ่ายไฟฟ้ า
ร่วมกับโรงจักรดีเซลกําเนิดไฟฟ้ าในแบบ Hybrid System ทีเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ระบบ Hybrid ระหว่างโรงจักรดีเซลกําเนิดไฟฟ้ า กับพลังงาน แสงอาทิตย์ทเกาะสี
ี
ชงั จังหวัดชลบุรี
ใช ้เงินลงทุนรวม 320.6 ล ้านบาท

การดําเนินงานตามโครงการต่างๆทุกโครงการ ประสบความสําเร็จด ้วยดี ทําให ้เมือสินปี งบประมาณ
2532 การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค สามารถบริการไฟฟ้ า ในพืนทีรับผิดชอบ ได ้ครบทัง 70 จังหวัด 642
อําเภอ 81 กิงอําเภอ 6,369 ตําบลแล ้ว เป็ นผลให ้ประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา
หน่วยราชการ ทังทางทหาร ตํารวจ พลเรือนได ้ใช ้ไฟฟ้ าประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมทังประชาชนใน
หมูบ
่ ้านชนบท 52,446 แห่ง หรือร ้อยละ 89 ของหมูบ
่ ้านในชนบททังหมด ได ้รับบริการ ไฟฟ้ าอย่าง
ทัวถึง กิจการของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ขยายตัวเจริญก ้าวหน ้าอย่างมาก เทียบเมือก่อตังในปี 2503
สินทรัพย์เพิมเป็ น43,416 ล ้านบาทเพิมขึนถึง 500 เท่ามีผู ้ใช ้ไฟฟ้ าถึง 1,340แห่ง การใช ้ไฟฟ้ าพลัง
สูงสุดเพิมเป็ น 3,266 เมกะวัตต์ ขณะทีปริมาณความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าสูงขึนเป็ น 16,178 ล ้านหน่วย
ซึงเพิมขึนถึง 220 และ 610 เท่าตัว ตามลําดับ ผลงานต่างๆของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคทีผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 30 ปี แม ้จะถือได ้ว่าประสบความสําเร็จ อย่างงดงามเพียงใดก็ตาม แต่ภารกิจของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ยังไม่หยุดยัง ยังคงต ้องต ้องทุม
่ เทความพยายาม อย่างเต็มขีดความสามารถ
ทังด ้านเงินลงทุน และทรัพยากรทีมีอยู่ เพือบริการพลังงานไฟฟ้ า ให ้แก่ประชาชน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภ
ิ าค ให ้มีประสิทธิภาพมันคง เพียงพอต่อความต ้องการ และให ้ทัวถึง มาก
ทีสุดต่อไปดังคําขวัญ

ยึดหลัก “โปร่ งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ ”
ความเป็ นมาและการให้ความสาคัญของผูบ้ ริหารองค์กรในการจัดตัง้ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร PEA

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาดาเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ PEA กาหนดให้มีศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร PEA
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการดาเนินการต่างๆ
ขององค์กร สามารถติดต่อขอใช้บริการ เข้าใจระบบงานและรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน โดยยึดหลักปฏิบัติที่ว่า"
เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"
นอกจากนี้ PEA ยังกาหนดวัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนด้วยหลักโปร่งใสมีคุณธรรม ตรวจสอบได้
โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ
C – Careทาทุกอย่างด้วยความรอบคอบ
L - Loyalty ภาคภูมิและภักดีต่อองค์กร
O – Obligationปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
D – Disclosureโปร่งใสและตรวจสอบได้
ดังนั้น PEA จึงสนับสนุนให้สานักงาน PEA ทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง PEA มีศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่สานักงานใหญ่ เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้กับสานักงาน
PEA ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศและมีศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 4 แห่งเป็นที่ปรึกษา
ในระดับภาค
สานักงานใหญ่
ในปี 2557 PEA ส่งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารจานวน 3 เขตเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงาน
ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ใน
นามกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาตรวจประเมินศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 PEA เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
2557 และ PEA เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โดยศูนย์ฯ ทั้ง 3 แห่งผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วและเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตามโครงการ
พัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่ง
หน่วยงานต้นแบบ) กับผู้แทนจาก 6 กระทรวง 1 หน่วยงานอิสระ รวมกรม รัฐวิสาหกิจและจังหวัดต่างๆ ใน
สังกัดที่ได้รับการคัดเลือกจานวน 64 หน่วยงาน

ในปี 2558 PEA ส่งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สานักงานใหญ่และศูนย์ฯ ในส่วนภูมิภาคจานวน 28
แห่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง (หนึ่ง
กระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ในนามกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจประเมินศูนย์ฯ สานักงานใหญ่ PEA เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2558 และศูนย์ฯ ในส่วนภูมิภาคช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558

การอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
PEA พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร ในอนาคต PEA กาหนดเป้าหมายให้มีศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบครบทั้ง
12 เขต ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ แล้ว PEA ยังพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 โดยจัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรแกนนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ PEA” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ให้กับพนักงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 12 เขต
นอกจากนี้ ยังจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ที่จังหวัดนครนายกให้กับคณะทางาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในสังกัด PEA เขต 1 (ภาคกลาง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม 43 แห่ง รวมถึงคณะทางานฯ จาก PEA เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมาและ PEA เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา บรรยายความรู้เรื่องดังกล่าวให้ผู้จัดการสังกัด PEA
เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PEA จัดอบรมความรู้ภาควิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงรายให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของPEA จากสานักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค 12 เขตเกี่ยวกับการจัดระบบ
เอกสาร PEA ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 สาหรับศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและการจัดทาเว็บไซต์ศูนย์ฯ โดย
ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี คณะทางานศูนย์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร PEA สานักงานใหญ่และเขตที่ได้รับรางวัลเป็นวิทยากรบรรยาย
นอกจากนี้ PEA ยังจัดอบรมที่สานักงานใหญ่ให้เจ้าหน้าที่ที่ประจาศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ PEA เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี PEA เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา PEA
เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา PEA เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี และ PEA เขต 3
(ภาคใต้) จังหวัดยะลา โดยเชิญวิทยากรจากกองสื่อสารองค์กร กองนิติการและกองพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามมาตรา 7 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และจัดทาเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 นายนภดล เกิดน้อย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี
มีการประกาศเจตนารมณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี เป็นการไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง
ตามนโยบาย “การไฟฟ้าโปร่งใส” ของนายเสริมกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในวันดังกล่าว
มีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานีและ กฟฟ.ในสังกัดได้เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.
ปัตตานี โดยมี ผจก.ปน.เป็นประธานเปิดศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี

ตามที่ กฟต.3 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ใน
สานักงานเขต และ กฟฟ.ต้นแบบ กฟจ.ยะลา, กฟอ.เบตง และมีโครงการขยายผล จัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูล
ข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ของราชการของทุกหน่วยงาน ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กฟต.3 ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกับการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540” ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 SCADA การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการขยายผลการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ กับทุก
กฟฟ.ชั้น 1-3 ไปแล้วนั้น สานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ได้เข้ามาดาเนินการตรวจและติดตาม
การจัดทา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทางศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทาให้ยังต้องมีการปรับปรุงข้อมูล
ทางศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ และการจัดทา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฟต.3 จึงมีการจัดประชุมการจัดทา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์กายภาพ) ระหว่างวันที่ 24 – 25
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 SCADA ผปบ.ต.3 การไฟฟ้าเขต 3 (ภาคใต้) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
PEA จังหวัดปัตตานี
ด้วย กฟจ.ปัตตานี ได้ย้ายมาปฎิบัติงานที่สานักงานอาคาร 3 ชั้น และได้ปรับปรุงศูนย์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย และพร้อมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วไป และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
เวลา 09.30 น. นายนภดล เกิดน้อย ผจก.ปน., นายวิวัฒน์ชัย สงสม รจก.ท. และ นางจิตรา จินดารัตน์ รจก.บ. ได้
เยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี (ศูนย์ข้อมูลอิเลกทรอนิกส์และศูนย์กายภาพ) ที่อาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ"
จากการตรวจประเมินของสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
การไฟฟ้าส่วนภุมภิ าคจังหวัดปัตตานี ผ่านเกณฑ์ชั้นสูงตามโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ"
ได้รับการตรวจประเมินพื้นทีจ่ ริงของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 นายนภดล เกิดน้อย ผจก.กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่เกียรติคุณ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการโดดเด่นทีผ่ ่านเกณฑ์ขั้นสูง ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

