
แผนยุทธศาสตร การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

กฟภ. เปนองคกรชั้นนําท่ีทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงม่ันใหบริการพลังงานไฟฟา และธุรกิจเก่ียวเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 
เชื่อถือได เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

 
ภารกิจ (Mission) 

จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 
ท้ังดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 คานิยม (Core Value) 

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

 

 

ความสามารถหลัก (Core Competency) 

1) ความสามารถหลักขององคกรในปจจุบัน 

• บริหารจัดการ และบริการระบบจําหนายพลังงานไฟฟาท่ีมีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ม่ันคงปลอดภัย เชื่อถือได  

• การใหบริการระบบไฟฟาท่ีครบวงจรอยางมีมาตรฐานและนาเชื่อถือ  
2) ความสามารถหลักขององคกรในอนาคต 

• ความสามารถในการดําเนินงาน และทักษะของบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) 

1) การพัฒนาระบบงาน และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการรองรับในธุรกิจหลัก และธุรกิจเก่ียวเนื่อง/ธุรกิจเสริม รวมท้ัง
โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2) ทิศทางของการสงเสริมนวัตกรรม ท่ีตองสนับสนุนนโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
3) บทบาทในการเปนองคกรชั้นนําในการบริหารจัดการ รวมถึงการขยายบทบาทสูระดับภูมิภาค  
4) การตอบสนองตอความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และการปรับแผนงานเพ่ือสนองตอบตอความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
5) ความพรอมในการเตรียมองคกรเพ่ือมุงพัฒนาโครงขายอัจฉริยะ (Smart Grid) 
6) การบริหารจัดการสินทรัพยขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) 

1) ความพรอมของระบบโครงขายไฟฟา และความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานธุรกิจจําหนายไฟฟาเพ่ือรองรับความตองการ 

ในการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงการขยายบทบาทการวางระบบไฟฟาไปสูกลุมประเทศ AEC  

2) เปนท่ียอมรับของสาธารณชนในดานคุณธรรมและความโปรงใส ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสนับสนุนตอการขยายตัวทางธุรกิจ  

3) กฟภ. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมท้ังในระบบเครือขายและจําหนายไฟฟา (Core Process) และระบบสนับสนุนอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ เชน SCADA AMR GIS SAP 

4) การใชประโยชนจากระบบจําหนายไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรวมมือกับพันธมิตรในการขยายโอกาสในการลงทุน 



 

  

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2560) 
ไดระบุเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. เพ่ือสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และมีธรรมาภิบาล 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน และยกระดับศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพ่ือเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา  
3. มุงเนนการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
4. มุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจเก่ียวเนื่องท้ังในและตางประเทศ 
5. ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตร (Strategic Positioning) 



ยุทธศาสตรและแผนงานโครงการท่ีสําคัญ ประจําป 2560 

 

SO1

 ยุทธศาสตรที่  1

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ

   พ.ศ. 2559 (ITA)

 - แผนงานจัดทําระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย (มอก.18001)

 - แผนงานการปรับกระบวนงานและโครงสรางองคกรเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 ยุทธศาสตรที่  2

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ และการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

   และโปรงใส

 - แผนงานจัดทํา ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่

   เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ใหหนวยงานใน กฟภ .ใชประกอบในการปฏิบัติงาน

SO2

 ยุทธศาสตรที่  3

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - งานจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยและวางแผนบํารุงรักษาระบบไฟฟาของ กฟภ . 

   (Asset  Management  Roadmap)

 ยุทธศาสตรที่  4

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการดําเนินการจัดทํา SLA และ QA  for SLA  ตาม Supply Chain ของ กฟภ. 

 - แผนงานการปดงานกอสรางตามแผน

 ยุทธศาสตรที่  5

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 - งานคาดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ กฟภ. 

 - งานคาดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 12 เมืองใหญ

 - งานควบคุมหนวยสูญเสียในระบบ

 ยุทธศาสตรที่  6

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อน/ผลการปฏิบัติงาน และเสริมสราง สมรรถนะ

 - แผนงานระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency)

 - โครงการสํารวจปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรแตละกลุมของ กฟภ.

 ยุทธศาสตรที่  7

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพัฒนาผูบริหารตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

 - โครงการพัฒนาความรูเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

SO3

 ยุทธศาสตรที่  8

 ยุทธศาสตรที่  9

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและการตลาดประจําป 2560

 - งานพัฒนาการใหบริการที่ดีแกลูกคาจากการรับฟงเสียงลูกคา

 - งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ

 - แผนงานพัฒนาการบริการลูกคา

 - แผนงานพัฒนาการขายและบริหารกลุมลูกคา

 - งานความสําเร็จในการบูรณาการฐานขอมูลลูกคา

 ยุทธศาสตรที่ 10

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - งานสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของกลุมภาครัฐ กลุมคูคา 

   กลุมพนักงาน และกลุมลูกคา

 การบริหารความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

 มุงเนนการบริการลูกคาที่เปนเลิศและครบวงจร

 เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และมีธรรมาภิบาล

 มีการสงเสริมใหองคกร มีการเติบโตอยางยั่งยืน

 มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และยกระดับศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา

 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และสรางความมั่นคงทางการเงิน

 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ และทิศทางองคกร

 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล

 ยกระดับการบริหารทุนมนุษยเพื่อความเปนเลิศ

 สรางองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)

 มุงเนนการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

 มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา



 

SO4

 ยุทธศาสตรที่ 11

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - งานศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 - แผนงานเตรียมความพรอมและศึกษาความเปนไปไดในการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital)

 ยุทธศาสตรที่ 12

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - งานความสัมพันธกับตางประเทศของ กฟภ.

 - แผนงานมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับผูผลิตและผูจําหนายพลังงาน 

   (Energy Efficiency Resources Standard (EERS))

 - แผนงานสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ ในอาคารสํานักงาน

   กฟภ. ในอาคารภาครัฐ ในภาคธุรกิจและครัวเรือน และในภาคโรงงานอุตสาหกรรม

 ยุทธศาสตรที่ 13

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - งานสงเสริมและผลักดันผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม/กระบวนงานมาใชประโยชน

 - งานสงเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อใหเขาสูมาตรฐานสากล

SO5

 ยุทธศาสตรที่ 14

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนามาตรฐานดานความมั่นคง

   ปลอดภัย (IT Governance and Information Security Standard Development))

 - งานออกแบบระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย

 - งานพัฒนาขีดความสามารถดานระบบงานและขอมูล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   และบูรณาการ ของ กฟภ . (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA)

 - งานจัดหาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2

 ยุทธศาสตรที่ 15  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ใหมีความยั่งยืน (ICT Sustainable)

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพัฒนากระบวนการตามกรอบมาตรฐาน COBIT

 - งานจัดหาและพัฒนาระบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture)

 ขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)

 มุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งใน

 และตางประเทศ

 แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ

 เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงานทดแทน และดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

 สงเสริม และสรางความรวมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาสูธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT ใหมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได และทั่วถึง เพื่อรองรับการ


