
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิสัยทัศน ์(Vision) 

กฟภ. เป็นองค์กรชั้นน ำที่ทันสมัยในระดับภูมิภำค มุ่งม่ันให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่ำงครบวงจร  
ทีมี่ประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

 
ภารกิจ (Mission) 

จัดหำ ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และด ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจ 
ทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ค่านิยม (Core Value) 

ทันโลก บริกำรดี มีคุณธรรม 

 

 

ความสามารถพิเศษ (Core Competency) 

1) ควำมสำมำรถพิเศษในปัจจุบัน 
• บริหำรจัดกำร และบริกำรระบบจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำที่มีควำมครอบคลุม มีประสิทธิภำพ มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้  
• กำรให้บริกำรระบบไฟฟ้ำที่ครบวงจรอย่ำงมีมำตรฐำนและสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อผู้ใช้บริกำร  

2) ควำมสำมำรถพิเศษท่ีจ ำเป็นในอนำคต 
• ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน และทักษะของบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนำคต 

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 

1) Business Alignment ระหว่ำง กฟภ. กับบริษัทในเครือยังไม่ชัดเจน  
2) ขำดกำรใช้ Core Competency ขององค์กรเพื่อวิเครำะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ 
3) ขำดกำรพัฒนำบุคลำกรให้ม ีFuture Core Competency เพื่อรองรับธุรกิจในอนำคต 
4) ขำดกำรผลักดันนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
5) กำรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนและสำมำรถแข่งขันได้ 
6) อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลง โดยยังขำดกำรวิเครำะห์ถึง Potential Business ที่มีศักยภำพ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objective) ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค พ.ศ. 2564-2568 ได้ระบุเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ยกระดับกำรก ำกับดูแลแบบบูรณำกำร เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืน 
2. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้ำนเพื่อรองรับระบบไฟฟ้ำในอนำคต 
3. มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ 
4. มุง่สู่ Non - regulated Business โดยกำรสร้ำง Advantaged Portfolio 
5. ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

1) ควำมมั่นคงของระบบจ ำหน่ำย และควำมพร้อมในกำรขยำยระบบจ ำหน่ำยไปยังเขต พ้ืนที่พิเศษ 
2) ประสิทธิภำพของบุคลำกรในกำรด ำเนินธุรกิจหลัก 
3) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรยกระดับกำรให้บริกำร ส่งผลต่ออันดับ Doing Business ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น 
4) โครงสร้ำงองค์กรที่มีหน่วยงำนรับผิดชอบโดยตรงด้ำนลูกค้ำ และกำรน ำองค์กรไปสู่ Digital Utility 
5) ทิศทำงที่ชัดเจนในกำรรุกสู่ธุรกิจอ่ืนทั้ง Value Chain ของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 
6) โครงกำรและนโยบำยภำครัฐที่่ส่งผลต่อโอกำสทำงธุรกิจของ กฟภ. เช่น นโยบำย Smart Grid โครงกำรพัฒนำระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) นโยบำยใน กำรสนับสนุนกำรลงทุนร่วมกับเอกชน (PPP) เป็นต้น 
 



ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ส าคัญ ประจ าปี 2564 

 

SO1
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1

 แผนงาน/โครงการ/งาน  -  โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 - แผนงานการยกระดับการดําเนินงานเร่ืองความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
 - แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านท่ี 1 
   การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค์กรประจําปี 2564
 - แผนงานยกระดับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

SO2
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย
 - แผนงานพัฒนา Strong Grid
 - โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ยุทธศาสตร์ท่ี  4
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับระบบ Smart Grid

 - แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
 - แผนงานการพัฒนาการให้บริการ Third Party Access (TPA) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  5
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการปรับปรุงกระบวนการจดหน่วยพิมพ์บิล (Billing)

 - แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กร (Streamline Business Processes)

 ยุทธศาสตร์ท่ี  6
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ .

 - แผนงานการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีเพียงพอและมีต้นทุนท่ีเหมาะสม

SO3
 ยุทธศาสตร์ท่ี  7

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) 
   ท่ีเกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่เทียบ
 - แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) (PEA Smart Plus)

 ยุทธศาสตร์ท่ี  8
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพ่ือรักษาฐานลูกค้ารายสําคัญ (Key Account) และนําระบบ Digital CRM 

   มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า

SO4
 ยุทธศาสตร์ท่ี  9

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการกําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ. 
   และ บริษัทในเครือ

 ยุทธศาสตร์ท่ี  10
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Business Portfolio Implementation) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  11
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการจัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  12
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม่ จัดทําหรือปรับปรุง/มีส่วนร่วม

   ในการปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานในการดําเนินงาน 
   เพ่ือรองรับการดําเนินงานของ กฟภ. และธุรกิจเก่ียวเน่ือง

มุ่งสู่ Non - regulated Business โดยการสร้าง Advantaged Portfolio

การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้ารายส าคัญ (Key Account)

Grid Modernization Roadmap & Implementation

การบูรณาการกระบวนการท างานท้ังองค์กรด้วย Digitalization เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

การก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

สร้างความม่ันคงทางการเงินในระยะยาว

การด าเนินงานตามแผนส าหรับธุรกิจเก่ียวเน่ือง และการบริหาร Product Portfolio

การก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของบริษัทในเครือ

การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้มีความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้

ยกระดับการก ากับดูแลแบบบูรณาการเพ่ือสร้างความย่ังยืน

สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างย่ังยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติท่ีดีของสากล OECD และ DJSI

 การให้ความส าคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศในทุกด้านเพ่ือรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพในระดับช้ันน าของภูมิภาค



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO5
 ยุทธศาสตร์ท่ี  13

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานบริหารอัตรากําลัง เพ่ือรองรับการเป็น Digital Utility
 - แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 14

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
 - แผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 15

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

 ยุทธศาสตร์ท่ี 16
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System)

ยกระดับการบริหารและพัฒนาของทุนมนุษย์

ขับเคล่ือนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการขับเคล่ือนองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital 
Technology)

การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)


