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วิสัยทัศน์ (Vision) 

กฟภ. เป็นองค์กรชั้นน าที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งม่ันให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร  
ทีมี่ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
ภารกิจ (Mission) 

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ค่านิยม (Core Value) 

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

 

 

ความสามารถพิเศษ (Core Competency) 

1) ความสามารถพิเศษในปัจจุบัน 
• บริหารจัดการ และบริการระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้  
• การให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ  

2) ความสามารถพิเศษท่ีจ าเป็นในอนาคต 
• ความสามารถในการด าเนินงาน และทักษะของบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคต 

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 

1) การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า และฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน 
2) ยังไม่สามารถบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจจากการพัฒนานวัตกรรม 
3) การวิเคราะห์และจัดท า Business Model ขององค์กรเพ่ือสอดรับกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
4) การบูรณาการระบบงาน และความพร้อมของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้าสู่ Digital Transformation 
5) การใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์กร และการด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความ

แข็งแกร่งของ Business Portfolio ขององค์กร 
6) รายได้ของธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้าในระยะยาวมีแนวโน้มท่ีลดลง เนื่องด้วยผลกระทบจาก Prosumer 
7) ขีดความสามารถของบุคลากรในรูปแบบ Multi Skill และการสร้าง Business Mind ให้กับบุคลากร เพื่อรองรับการด าเนิน

ธุรกิจภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
8) การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และกระบวนการท างานให้รองรับในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และการขับเคลื่อน

องค์กรสู่การเป็น Digital Utility 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

1) ประสิทธิภาพของบุคลากรในการด าเนินธุรกิจหลัก และรองรับการขยายตัวของความต้องการการใช้พลังงานตามนโยบายรัฐ 
2) ความพร้อมของโครงข่ายระบบจ าหน่าย ในการให้บริการและการพัฒนาการให้บริการรวมถึงการตอบสนองต่อนโยบายรัฐ

ในการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
3) คุณภาพของระบบจ าหน่าย และคุณภาพบริการดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
4) โครงสร้างขององค์กรและบริษัทย่อย และความพร้อมของเงินลงทุนและแหล่งเงินทุนภายนอก มีความพร้อมในการขยาย

โอกาสทางธุรกิจที่ครอบคลุม Value chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 ได้ระบุเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
2. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization 
3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
4. การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
5. ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ส าคัญ ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

SO1
 ยทุธศาสตร์ที ่ 1

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 - แผนงานการยกระดับการด าเนินงานเร่ืองความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
 - แผนงานยกระดับการด าเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน OECD, กรอบ DJSI และเกณฑ์การก ากบัดูแลของ สคร.
 - แผนงานยกระดับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน

 ยทุธศาสตร์ที ่ 2
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

 - แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพในทุกภาคส่วน

SO2
 ยทุธศาสตร์ที ่ 3

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพือ่รองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษ ระยะท่ี 1 (คพพ.1)
 - โครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพือ่รองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2)
 - แผนงานพฒันา Strong Grid
 - แผนงานพฒันาระบบไฟฟา้เพือ่รองรับระบบ Smart Grid

 ยทุธศาสตร์ที ่ 4
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการพฒันาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟา้ ของ กฟภ.

 ยทุธศาสตร์ที ่ 5
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กร (Digital Operational Excellence) 

   ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

SO3
 ยทุธศาสตร์ที ่ 6

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการพฒันาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) (PEA Smart Plus)

 ยทุธศาสตร์ที ่ 7
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานสร้างความสัมพนัธ์เพือ่รักษาฐานลูกค้า High Value และน าระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุน

   ในการให้บริการลูกค้า

SO4
 ยทุธศาสตร์ที ่ 8

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานจัดท า Portfolio Mix Planning & Implementation และการก าหนดนโยบายในการลงทุน
   ในธุรกจิเกีย่วเนื่องเพือ่ยกระดับผลประกอบการของ กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate

 การเพ่ิมมลูค่าทางธุรกิจขององค์กรโดยสร้าง Advantaged Portfolio

 การสร้างความสัมพันธแ์ละรักษาฐานลูกค้า High Value

 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย ์และสร้างความมัน่คงทางการเงิน

 ปรับโครงสร้างองค์กรใหม้ีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของธรุกิจ โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร

 การเพ่ิมประสิทธภิาพการใหบ้ริการลูกค้า

 แสวงหาโอกาสในการลงทนุในธรุกิจเก่ียวเน่ือง

 มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

 ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยนื
 สร้าง กฟภ. ใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติทีดี่ของสากล OECD และ DJSI

 การใหค้วามส าคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 มุง่สู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization
 มีการจ าหน่ายไฟฟ้าทีไ่ด้คุณภาพในระดับช้ันน าของภูมิภาค



 

SO5
 ยทุธศาสตร์ที ่ 9

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่สนับสนุนการยกระดับการบริหารและพฒันาทุนมนุษย์
 - แผนงานการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลท่ีรองรับการด าเนินธุรกจิและพฒันาการส่งเสริม Digital

 ยทุธศาสตร์ที ่10

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพฒันาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่รองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

 ยทุธศาสตร์ที ่11

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพฒันาระบบรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

 ยทุธศาสตร์ที ่12
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการพฒันาระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System)

 ยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของทนุมนุษย์

 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมยัด้วยทุนมนุษย ์เทคโนโลยดิีจิทัล และนวตักรรม

 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั (Digital Technology) เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร
 อยา่งมีประสิทธภิาพ (Digital Transformation)

 เสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยดิีจทิลั (Sustainable and Secured Digital
 Technology)

 การพัฒนาระบบจดัการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS)


