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วิสัยทัศน์ (Vision) 

กฟภ. เป็นองค์กรชั้นน าที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
ภารกิจ (Mission) 

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ค่านิยม (Core Value) 

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

 

 

ความสามารถหลัก (Core Competency) 

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

2) ความสามารถหลักขององค์กรในอนาคต 
• ความสามารถในการด าเนินงาน และทักษะของบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคต 

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 

1) การจัดท า Business Model เพ่ิมศักยภาพบุคลากร รวมถึงระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการรองรับ
ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง/ธุรกิจเสริม เพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
3) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
4) การสูญเสียรายได้จากผู้ประกอบการ/หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคครัวเรือนที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) 

และลูกค้าที่มีมูลค่าสูงให้กับ SPP 
5) ทิศทางของการส่งเสริมนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขัน 
6) การเตรียมความพร้อมของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือลดผลกระทบจากพลังงานทดแทน 
7) การเตรียมความพร้อมสู่ Digital Transformation และ Cyber Security 

 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

1) ภาพลักษณ์ขององค์กร น าไปสู่ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน 
2) ประสิทธิภาพของระบบจ าหน่าย เพ่ือมุ่งสู่ผู้น าในระดับภูมิภาค 
3) การใช้ประโยชน์จากพันธมิตรธุรกิจเพ่ือแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการด าเนินงานในระบบเครือข่ายและจ าหน่ายไฟฟ้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) 
ได้ระบุเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
2. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน 
3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
4. การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือความยั่งยืน 
5. ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ส าคัญ ประจ าปี 2561 

 
 

 

SO1
 ยทุธศาสตร์ที ่ 1

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการยกระดับผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 - แผนงานยกระดับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
   อย่างย่ังยืน

 ยทุธศาสตร์ที ่ 2
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานส ารวจความพงึพอใจในการด าเนินงานของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ

   กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า
 - แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

SO2
 ยทุธศาสตร์ที ่ 3

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - โครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานีไฟฟา้
 - โครงการพฒันาระบบส่งและจ าหน่าย
 - โครงการเพิม่ความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟา้
 - แผนงานพฒันา Strong Grid
 - โครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพือ่รองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2)
 - แผนงานพฒันาระบบไฟฟา้ในเมอืงใหญ่ ระยะท่ี 1
 - แผนงานการด าเนินงานตามโครงการ Smart Grid

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

 ยทุธศาสตร์ที ่ 5
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานจัดท า/ปรับปรุง SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.

 - แผนงานการปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กร (Digital Operational Excellence) 
   ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

SO3
 ยทุธศาสตร์ที ่ 6

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานการวิเคราะห์ข้อมลูลูกค้า (Market Research) เพือ่พฒันา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์การให้บริการ
   ของลูกค้า
 - แผนงานทบทวนมาตรฐานการให้บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
 - แผนงานการพฒันาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
 - แผนงานการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 - แผนงานพฒันาสนับสนุนพนักงานท่ีดูแลลูกค้ารายใหญ่ (Key Account)

SO4
 ยทุธศาสตร์ที ่ 7

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาธุรกจิพลังงานและธุรกจิท่ีเกีย่วเนื่อง
 - แผนงานลงทุนในพลังงานทดแทน

 ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยนื
 มีการส่งเสริมใหอ้งค์กร มีการเติบโตอยา่งยัง่ยนื ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติทีดี่ตามกรอบ DJSI

 การใหค้วามส าคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 มุง่สู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
 มีการจ าหน่ายไฟฟ้าทีไ่ด้คุณภาพในระดับช้ันน าของภูมิภาค

 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย ์และสร้างความมัน่คงทางการเงิน

 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับความต้องการของธรุกิจและทศิทางองค์กร

 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า

 แสวงหาโอกาสในการลงทนุในธรุกิจเก่ียวเน่ือง

 มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

 การบริหารจัดการธุรกิจเก่ียวเน่ืองเพ่ือความยัง่ยนื



 

 

SO5
 ยทุธศาสตร์ที ่ 8

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่รองรับการด าเนินงานในธุรกจิใหม่ๆ
 - แผนงานการพฒันาเพือ่ให้บุคลากรพร้อมเพือ่มุง่สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
 - แผนงานพฒันาและบูรณาการกระบวนการจัดการองค์ความรู้เพือ่การพฒันา กฟภ . อย่างย่ังยืน

 ยทุธศาสตร์ที ่9

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่รองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Operational
   Excellence)

 ยทุธศาสตร์ที ่10

 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานพฒันาระบบรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

 ยทุธศาสตร์ที ่11
 แผนงาน/โครงการ/งาน  - แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมธุรกจิใหม่ๆ

   ขององค์กร

 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Technology) เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร
 อยา่งมีประสิทธภิาพ (Digital Transformation)

 เสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยดิีจิทลั (Sustainable and Secured Digital
 Technology)

 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธรุกิจหลักและธรุกิจเก่ียวเน่ือง

 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทนุมนุษย์

 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมยัด้วยทุนมนุษย ์เทคโนโลยดิีจิทัล และนวตักรรม


