
PEA  
To become a

Regional leader Vision Mission Value
กฟภ.เป็นองค์กรชัน้น ำที่ทนัสมยั
ในระดับภูมิภำค มุ่งมัน่ให้บริกำร

พลังงำนไฟฟำ้ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่ำงครบวงจรที่มีประสิทธิภำพ 
เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยัง่ยืน

จัดหำ ให้บริกำรพลังงำน
ไฟฟำ้ และด ำเนินธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ให้เกิดควำมพึงพอใจทัง้ด้ำน
คุณภำพและบริกำร โดยกำร
พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม

“ทันโลก บริการดี 
มีคุณธรรม”



STRATEGIC
ADVANTAGE

ควำมมัน่คงของระบบจ ำหน่ำย และควำมพร้อม
ในกำรขยำยระบบจ ำหน่ำยไปยังเขตพ้ืนที่พิเศษ

ประสิทธิภำพของบุคลำกร
ในกำรด ำเนินธุรกิจหลัก 

กำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในกำรยกระดับกำร
ให้บริกำร

โครงสร้ำงองค์กรที่มีหนว่ยงำนรับผิดชอบโดยตรง
ด้ำนลูกค้ำ และกำรน ำองค์กรไปสู่ Digital Utility

โครงกำรและนโยบำยภำครัฐที่ส่งผลต่อโอกำส
ทำงธุรกิจของ กฟภ. เช่น นโยบำย Smart Grid 
โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
(EEC) นโยบำยในกำรสนับสนนุกำรลงทุนร่วมกับ
เอกชน (PPP)  เป็นต้น

STRATEGIC
CHALLENGE

Business Alignment ระหว่ำง กฟภ. กับ
บริษัทในเครือยงัไม่ชัดเจน

ส่งเสริมกำรใช้ Core Competency ของ
องค์กรเพ่ือวิเครำะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ

ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรและเคร่ืองมือ ให้มี 
Future Core Competency เพ่ือรองรับตลำด
ซื้อขำยไฟฟำ้เสรี และธุรกิจดิจิทัลในอนำคต

ส่งเสริมกำรผลักดันนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริกำร

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพยม์ีแนวโนม้
ลดลง โดยยังขำดกำรวิเครำะห์ถึง Potential 
Business ที่มีศักยภำพ

กำรยกระดับและปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำร ทัง้ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

หมายเหตุ : ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยส าคัญ

Core
Competency
ความสามารถพิเศษในปัจจุบัน
• บริหำรจัดกำร และบริกำรระบบจ ำหน่ำย
พลังงำนไฟฟำ้ที่มีควำมครอบคลุม มี
ประสิทธิภำพ มัน่คงปลอดภัย เชื่อถือได้ 

• กำรให้บริกำรระบบไฟฟำ้ที่ครบวงจรอย่ำง
มีมำตรฐำนและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ต่อผู้ใช้บริกำร

ความสามารถพิเศษที่
จ าเป็นในอนาคต
• ควำมสำมำรถในกำรบริหำร

จัดกำรธุรกิจหลักให้รองรับ
ตลำดซ้ือขำยไฟฟำ้เสรี

• ควำมสำมำรถในกำรด ำเนนิงำน 
และทักษะของบุคลำกรเพ่ือ
รองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องในอนำคต 

• กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบ Big 
Data Analytics 
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STRATEGIC POSITIONING 
2565-2569 2570 2580

Ensure Accomplishment of Digital 
Utility and  Create Value Through 

DIGITAL INNOVATION

To be a Regional 
leader

Sustainable
Electricity

Utility
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย

Digital Utility และสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมด้วยนวัตกรรม

ก้ำวสู่ผู้น ำ ในธุรกิจด้ำน
พลังงำนไฟฟำ้ทัง้ในประเทศ

และในระดับภูมิภำค

องค์กรด้ำน
พลังงำนอย่ำง

ยัง่ยืน

ควำมน่ำเชื่อถือของระบบไฟฟำ้แรงต ่ำ และกำรรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟำ้ในอนำคต  โดยมีมำตรฐำนคุณภำพและ
ควำมเชื่อถือได้ของระบบไฟฟำ้ 
โครงกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟำ้  และ Smart Meter 
(โครงกำร Pilot :เมืองพัทยำ) และ 4 เมืองใหญ่ตำมแผนงำน 
Smart Grid ท่ีก ำหนด (ปี 2565)

Supply Reliability (SAIDI&SAIFI)  เมืองใหญ่ 
ดีกว่ำ หรือเทียบเท่ำประเทศในภูมิภำคท่ีเทียบเคียงได้

Supply Reliability (SAIDI&SAIFI)  เมืองใหญ่ ดีกว่ำ หรือเทียบเท่ำ
ประเทศในภูมิภำคท่ีเทียบเคียงได้

กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงลึกของระบบโครงข่ำยไฟฟำ้อัจฉริยะ 
(Smart Grid Analytic) เพ่ือปรับปรุงระบบโครงข่ำย (Grid) 
กำรให้บริกำรลูกค้ำ (Customer)

โครงข่ำยระบบไฟฟำ้ Smart Grid และรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีระบบไฟฟำ้  
Smart Grid Index ดีกว่ำค่ำเฉลี่ยภูมิภำค เอเชียแปซิฟกิ

Smart Grid Index อยู่ในระดับ ชัน้น ำระดับภูมิภำค  และเป็น Best 
Practice อย่ำงน้อย 2 ด้ำน จำก 7ด้ำน

ต่อยอดทำงธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของ Portfolio (Enhance 
value of Portfolio) : เมืองพัทยำ

Virtual Utility แห่งแรกของประเทศไทย Virtual Utility 
เตรียมควำมพร้อมโครงกำรน ำร่องตลำดซื้อขำยไฟฟำ้ ปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำค่ำบริกำร 

(Wheeling Charge  และ TPA) ให้รองรับกำรแข่งขัน
ขยำยขอบเขตของตลำด Forward Market ให้ครอบคลุมทัง้
ประเทศ

จัดท ำหลักเกณฑ์และอัตรำ Wheeling Charge  และ TPA Main Player  ในพ้ืนท่ี EEC 

กำรด ำเนินกำรร่วมกับอีก 2 กำรไฟฟำ้ ในกำรเป็น Key Player : 
Treader

เป็นผู้น ำในกำรร่วมก ำหนดนโยบำยและอัตรำค่ำบริกำร 
(Wheeling Charge  และ TPA) กับ กกพ.

เริ่มด ำเนินกำรทดลอง และขยำยผล (ปี 2566)  และเป็น Main 
Player ในพ้ืนท่ี EEC (ปี 2568)

โครงสร้าง
ระบบ

จ าหน่าย
DSO

รองรับ
การเปดิ
ไฟฟา้เสรี



ส่งเสริมกำรใช้บริกำร กฟภ. ผ่ำน Digital Channel ควำมพึงพอใจลูกค้ำทุกกลุ่มเพ่ิมข้ึน Advocate Customer
Digital Service

- ทุกบริกำรของกำรไฟฟำ้ส ำนักงำนใหญ่ และ กฟฟ เขต
- ส่งเสริมกำรใช้บริกำร กฟภ. ผ่ำน Digital Channel 

(เมืองใหญ่)

Digital Service

- ทุกบริกำรของกำรไฟฟำ้ย่อย
- ส่งเสริมกำรใช้บริกำร กฟภ. ผ่ำน Digital Channel (กฟฟ. ย่อย)

Fully Digitalized Services

Digital Process

- กำรขอใช้ไฟ, ช ำระค่ำไฟ, ช ำระค่ำต่อกลับมิเตอรก์รณีถูกงดจ่ำยไฟ, ขอ
ขยำยเขต, ดำวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟำ้, ดำวน์โหลดใบเสร็จรบัเงนิ
อิเล็กทรอนิกส์, ขอยกเลิกกำรใช้ไฟฟำ้, ขอเพ่ิมขนำดมิเตอร์, ขอลดขนำด
มิเตอร์, ขอตัดฝำกมิเตอร,์ขอต่อกลบัมิเตอร,์ ขอคืนเงินประกนักรณี
ยกเลิกกำรใช้ไฟฟำ้ขอแก้ไขประวัติ, ขอโอนเปลี่ยนเจ้ำของ, 
ขอสับเปลี่ยนมเิตอร์ช ำรุด
- ต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำท่ีลดลง 35%

Digital Process

- กำรขอใช้ไฟ, ช ำระค่ำไฟ, ช ำระค่ำต่อกลับมเิตอร์กรณีถูกงดจ่ำยไฟ, ขอขยำยเขต, 
ดำวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟำ้, ดำวน์โหลดใบเสร็จรบัเงนิอเิล็กทรอนิกส์, ขอยกเลิกกำร
ใช้ไฟฟำ้, ขอเพ่ิมขนำดมเิตอร,์ ขอลดขนำดมิเตอร์, ขอตัดฝำกมิเตอร์, ขอต่อกลับมิเตอร,์
ขอคืนเงินประกันกรณียกเลิกกำรใช้ไฟฟำ้, ขอแก้ไขประวัติ, ขอโอนเปลี่ยนเจ้ำของ, ขอ
สับเปลี่ยนมิเตอร์ช ำรุด

- ต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ลดลง 45%

Digital Process

- กำรขอใช้ไฟ, ช ำระค่ำไฟ, ช ำระค่ำต่อกลับมเิตอร์กรณีถูกงดจ่ำยไฟ, ขอขยำยเขต, 
ดำวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟำ้, ดำวน์โหลดใบเสร็จรบัเงนิอเิล็กทรอนิกส์, 
ขอยกเลิกกำรใช้ไฟฟำ้, ขอเพ่ิมขนำดมิเตอร,์ ขอลดขนำดมิเตอร,์ ขอตัดฝำกมิเตอร์
,ขอต่อกลับมิเตอร์, ขอคืนเงินประกันกรณียกเลิกกำรใช้ไฟฟำ้
ขอแก้ไขประวัติ, ขอโอนเปลี่ยนเจำ้ของ, ขอสับเปลี่ยนมิเตอรช์ ำรดุ

- ต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ลดลง 80%
Customer Data Analytics

- Customer Data Lake & Data Warehouse (Integrated 
with PEA Big Data)
- High Value Analytic Sandbox
- Analytic Models Validation (Descriptive, Predictive, 

Prescriptive)

Customer Data Analytics

- Analytic Models Implementation (Descriptive, Predictive, 
Prescriptive)

Customer Data Analytics

- Realized Profit from Customer Data Analytics

STRATEGIC POSITIONING 
2570 2580
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Service
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STRATEGIC POSITIONING 
2570 2580

Business 
Model

- มีกำรก ำหนดและปฏิบัติตำม way of conduct ระหว่ำง กฟภ. 
และบริษัทในเครอื ผลักดัน PEA ENCOM จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ 
และมีทิศทำงที่ชัดเจนส ำหรับ Business Alignment

- มีกำรสร้ำง Advantage Portfolio ในธุรกิจของ กฟภ. 
และบริษัทในเครอื ผลักดัน PEA ENCOM ให้เป็น Holding Company 

- Market Leader โดยประเมินจำก Market Share ใน 3 อันดับแรกของธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอย่ำงนอ้ย 2 ผลิตภัณฑ์

- พัฒนำแพลตฟอร์มตลำดกลำงซื้อขำยพลงังำนแห่งชำติ (NETP) 
และต่อยอดสู่กำรพัฒนำ Digital Platform ต่ำงๆ สู่เชิงพำณิชย์ 
เพ่ือก้ำวสู่ผู้น ำตลำด และเชื่อมโยงกับฐำนข้อมลูพลงังำน -
- พัฒนำแพลตฟอร์มด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรพลังงำน 
บรรลุตำมเป้ำหมำยทัง้ Output และ Outcome ในกำรพลิกองค์กรสู่กำร
เป็น Digital Utility (ปี 2565)

- ผู้น ำตลำดของ Digital Platform ในด้ำนบริหำรจัดกำรพลงังำน

- พัฒนำ Social innovation และน ำไปสู่กำรใช้งำนในพ้ืนที่เป้ำหมำย - Eco- Efficiency  สะท้อน Product life cycle และมี  EE 
มำกกว่ำ 1.1092 เท่ำ - Eco- Efficiency  สะท้อน Product life cycle และมี  EE ดีขึ้น 

- บริหำรอัตรำก ำลังได้อยำ่งเหมำะสมจำกกระบวนกำรที่มใีช้ 
Digital Process และ Digital Service 

- บริหำรอัตรำก ำลังได้อยำ่งเหมำะสมจำกกระบวนกำรที่มใีช้ 
Digital Process และ Digital Service 

- บริหำรอัตรำก ำลังได้อยำ่งเหมำะสมจำกกระบวนกำรที่มใีช้ 
Digital Process และ Digital Service 

- โครงสร้ำงองค์กรระยะ 3 บรรลุเป้ำหมำย (End State ปี 2567)
ประกอบด้วยLean Organization (ควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน)
Energy Disruption (รองรับกำรขยำยธุรกิจและอุตสำหกรรมไฟฟำ้ในอนำคต)
Enhancement (เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน)

-
-

- Human Capability for business - Human Capability for business 
- EBITDA ตำมเป้ำหมำยปี 2565
- EBITDA ตำมเป้ำหมำยปี 2569

- EBITDA ตำมเป้ำหมำยปี 2570 - EBITDA ตำมเป้ำหมำยปี 2580

Human 
Capital 

Financial 
Goal
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STRATEGIC OBJECTIVE

สร้ำงองค์กรสู่ควำมยัง่ยืน และยกระดับกำร
บริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกล 

ยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
ระดับสำกล เพ่ือสร้ำง

ควำมยัง่ยืน

SO1
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SO2 SO3 SO4
ระบบจ ำหน่ำยที่มีประสิทธิภำพและ
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือต่อลูกค้ำและ

ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำน Digital 
Utility และมุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำระบบ
ไฟฟำ้ในอนำคตระดับภูมิภำค

ยกระดับผลประกอบกำร
และทิศทำงของ PEA 

Portfolio 

Go
al

 

กำรใช้ดิจิทัลและนวัตกรรมสู่กำร
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน

กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลท่ีดี
และบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

คุณภำพระบบจ ำหน่ำยใน
ระดับชัน้น ำของภูมิภำค 

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำร
ระบบไฟฟำ้แรงต ่ำ

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควำมส ำเร็จของโครงกำร Smart Grid

ควำมส ำเร็จของโครงกำรน ำร่อง -
กำรรองรับกำรเปิดไฟฟำ้เสรี

ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน

กำรด ำเนินงำนตำม Portfolio 
Selection ของบริษัทในเครือ

S1 สร้ำง กฟภ. ให้เติบโต อย่ำงยัง่ยนื
S2 ยกระดบักำรบริหำรทุนมนุษย์
S3 ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ที่มีควำมมัน่คงปลอดภัย 
เพ่ือกำรขับเคล่ือนองค์กรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ (Digital 
Transformation)

S4 พัฒนำระบบจัดกำรนวัตกรรมองค์กร 
(Corporate Innovation System :CIS)

S5 พัฒนำระบบจ ำหน่ำยที่ไดคุ้ณภำพใน
ระดับชัน้น ำของภมูิภำค

S6 ยกระดบัควำมพึงพอใจและควำม
ผูกพันของลูกค้ำและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

S7 ยกระดบั Grid Modernization 
Roadmap & Implementation

S9 ก ำหนดทิศทำงเชิงยุทธศำสตร ์ระหว่ำง 
กฟภ. และบริษัทในเครือ

S10 ด ำเนินงำนตำมแผนส ำหรับธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง และกำรบริหำร Product 
Portfolio

S11 ปรับปรุงกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องให้มีควำม
คล่องตัว และสำมำรถแข่งขันได้

ยกระดับทักษะท่ีสอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และ
ภำวะกำรแข่งขัน

S8 ส่งเสริมบทบำท กฟภ. ในกำร
ผลักดันบทบำทเพ่ือรองรับนโยบำย
กำรเปิดไฟฟำ้เสรี



Strategy Tactics Initiatives ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

S1 สร้าง กฟภ. 
ให้ เติบโต อย่าง
ยั่งยืน

OC1 วิเคราะห์ GAP 
และแนวทางการ
ผลักดันองค์กรสู่
ความ ยั่งยืน

แผนงานยกระดับการด าเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ
มาตรฐาน/ระดับสากล 

- ความส าเร็จของแผนงานยกระดับการด าเนินงาน
เร่ืองความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับ
สากล 
- ดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury 
Index:√DI) 

ม.ค-ธ.ค. 2565

แผนงานยกระดับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

ได้รับรางวัล CSR ระดับนานาชาติหรือการรับรอง
รายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

ม.ค-ธ.ค. 2565

OC2 สนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพ

แผนงานยกระดับการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency)

ค่าแฟคเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตามแนวทาง 
ISO 14045 

ม.ค-ธ.ค. 2565

S2 ยกระดับการ
บริหารทุนมนุษย์

HCM1 ส่งเสริมการ
บริหารทุนมนุษย์โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการพัฒนา
ระบบงานด้าน HCM

แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน 
(New-Skill/Up-skill/Re-skill) 

Competency ของกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการ
พัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill

ม.ค-ธ.ค. 2565

แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลที่รองรับการเปลี่ยน
ผ่านรูปแบบทางธุรกิจไปสู่ Digital Utility และ การด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง 

ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้าน Digital

ม.ค-ธ.ค. 2565

HCM2 พัฒนาระบบ
การเรียนรู้และ
พัฒนา ในการ
เสริมสร้างและ
ยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลากร

แผนงานพัฒนาบุคลากรและเคร่ืองมือให้มี Future Core 
Competency 

ร้อยละของกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการพัฒนาตาม 
Future Core Competency 

ม.ค-ธ.ค. 2565

แผนงานยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Analytics) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data Analytic)

ความส าเร็จของกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการยกระดับ
บุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics) 

ม.ค-ธ.ค. 2565

SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล เพ่ือสร้างความย่ังยืน



Strategy Tactics Initiatives ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

S3 ส่งเสริมและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Technology) 
ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย เพ่ือ
การขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Digital 
Transformation)

DT1 พัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของ
การบริหารค่าใช้จ่าย
และประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
ด าเนินงาน

แผนงานพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

ความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแล
ที่ดีและบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ISO38500)

ม.ค-ธ.ค. 2565

แผนงานยกระดับการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนงานยกระดับ
การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance)

ม.ค-ธ.ค. 2565

DT2 พัฒนาขีด
ความสามารถด้าน 
Cyber Security 
และการบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล

แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล ความส าเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

ม.ค-ธ.ค. 2565

S4 การพัฒนา
ระบบจัดการ
นวัตกรรม
องค์กร 
(Corporate 
Innovation 
System :CIS)

CIS1 พัฒนา
โครงสร้างและ
กระบวนการด้าน
นวัตกรรม

แผนการพัฒนาระบบต่อยอดนวัตกรรมที่ลดรายจ่าย/สร้างรายได้เชิง
พาณิชย์/สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร และการติดตามผลลัพธ์ของ
นวัตกรรม 

จ านวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกระบวนการที่สร้าง
รายได้/ลดค่าใช้จ่าย และมูลค่ารวมจากรายได้และ
การลดค่าใช้จ่ายจากนวัตกรรม/กระบวนการ

ม.ค-ธ.ค. 2565

SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล เพ่ือสร้างความย่ังยืน



Strategy Tactics Initiatives ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

S5 พัฒนาระบบ
จ าหน่ายที่ได้
คุณภาพใน
ระดับช้ันน าของ
ภูมิภาค

OM1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความน่าเช่ือถือของ
ระบบจ าหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่ายระบบไฟฟา้ (Strong Grid) - ดัชนีจ านวนคร้ังที่ไฟฟา้ขัดข้อง (SAIFI) ของ 
กฟภ.
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟา้ขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.

ม.ค-ธ.ค. 2565

แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟา้ของ 
กฟภ. 

- ร้อยละความส าเร็จของการมีฐานข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการสินทรัพย์ในระยะยาว (ร้อยละ 100)
- ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective 
Maintenance) ของหม้อแปลงไฟฟา้ก าลังบน
ส่วนประกอบหลักตาม FMECA ได้แก่ OLTC, 
Winding, HV Bushing ที่ลดลง

ม.ค-ธ.ค. 2565

OM2 ยกระดับ
คุณภาพระบบ
จ าหน่ายไฟฟา้แรง
ต ่ารองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟา้

แผนงานติดตามและแก้ไขปญัหาไฟดับระบบจ าหน่ายแรงต ่า - ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาจัดท าระบบ
ประมวลค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจ าหน่าย
แรงต ่า

ม.ค-ธ.ค. 2565

แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟา้แรงต ่าเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟา้ 

- แรงดันไฟฟา้ในระดับที่ก าหนด
- ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาจัดท าระบบ
ประมวลค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจ าหน่าย
แรงต ่า 

ม.ค-ธ.ค. 2565

SO2 ระบบจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชือ่ถอืต่อ
ลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



Strategy Tactics Initiatives ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

S6 ยกระดับ
ความพึงพอใจ
และความผูกพัน
ของลูกค้าและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

SCM1 มุ่งตอบสนอง
ความต้องการความ
คาดหวังและความ
กังวลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

แผนงานยกระดับการด าเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจในการด าเนินงานของ กฟภ. ที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ม.ค-ธ.ค. 2565

SCM2 การสร้าง
ประสบการณที่ดี
ของการให้บริการ
แบบ New Normal 
(Digital 
Customer 
Experience)

แผนงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือก าหนดและด าเนินการตาม
มาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และ
เหนือกว่าคู่เทียบ 

ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า (ตามประเภทลูกค้า
และ Key Account)

ม.ค-ธ.ค. 2565

SCM3 การรักษาฐาน
ลูกค้ารายส าคัญ 
(Key Account)

แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพ่ือรักษาฐานลูกค้ารายส าคัญ (Key 
Account) และน าระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการ
ลูกค้า 

ร้อยละของลูกค้ารายส าคัญ (Key Account) 
ต่อลูกค้า High Value ความพึงพอใจกลุ่มลูกค้า
รายส าคัญ (Key Account Customer)

ม.ค-ธ.ค. 2565

SO2 ระบบจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชือ่ถอืต่อ
ลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



Strategy Tactics Initiatives ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

S7 ยกระดับ Grid 
Modernization 
Roadmap & 
Implementation

GM1 การเสริมสร้าง
ศักยภาพของระบบ
จ าหน่าย โดย 
Smart Grid และ
ระบบที่รองรับธุรกิจ
ในอนาคต

แผนงานยกระดับคุณภาพข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา้ (GIS) 
ส าหรับการวางแผนและปรับปรุงระบบไฟฟา้ 

ความส าเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ ม.ค-ธ.ค. 2565

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ ความส าเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ ม.ค-ธ.ค. 2565

S8 ส่งเสริมบทบาท 
กฟภ. ในการผลัดก
ดันบทบาทเพ่ือ
รองรับนโยบาย
การเปดิไฟฟา้เสรี

GM2 การผลักดัน
ความส าเร็จของ
โครงการน าร่อง -
การรองรับการเปดิ
ไฟฟา้เสรี

แผนงานการเตรียมความพร้อมสู่การเปดิไฟฟา้เสรี ความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมสู่การเปดิ
ไฟฟา้เสรี

ม.ค-ธ.ค. 2565

SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และมุ่งสู่การเป็นผู้น า
ระบบไฟฟา้ในอนาคตระดับภูมิภาค



Strategy Tactics Initiatives ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

S9 การก าหนด
ทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ 
ระหว่าง กฟภ. 
และบริษัทใน
เครือ 

NM1 การก าหนด
นโยบายและก าหนด
ทิศทางการ
ด าเนินงานของ
บริษัทในเครือ
รวมถึงการวิเคราะห์
ถึง Business 
Alignment

แผนงานนโยบายการบริหารจัดการระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ 
กฟภ. (Way of Conduct) 

ความส าเร็จในการก าหนดแนวทางและการน าไป
ปฏิบัติของ Way of Conduct ระหว่าง กฟภ. และ
บริษัทในเครือ

ม.ค-ธ.ค. 2565

S10 การ
ด าเนินงานตาม
แผนส าหรับ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
และการบริหาร 
Product 
Portfolio

NM2 การ
ด าเนินงานตามแผน 
PEA Portfolio 
Management

แผนงานการด าเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio 
Implementation) 

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ม.ค-ธ.ค. 2565

NM3 ยกระดับผล
ประกอบการของ
องค์กร และการ
จัดท าบัญชีต้นทุน
ระหว่าง Regulated 
Business และ 
Non-regulated 
Business รวมถึง
การท าบัญชีต้นทุน
รายกิจกรรม (ABC 
Costing)

แผนการจัดท าบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจนอก
การก ากับดูแล (Non-regulated)

ความส าเร็จในการจัดท าบัญชีต้นทุนตามประเภท
รายได้ในส่วนของธุรกิจนอกการก ากับดูแล 
(Non-regulated) 

ม.ค-ธ.ค. 2565

NM4 มุ่งเน้นการ
สร้างมูลค้าเพ่ิมจาก
ฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟ

แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer 
Analytics) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

- ความส าเร็จของจ านวนลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึน
- มูลค่าโครงการทั้งหมด

ม.ค-ธ.ค. 2565

SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio 



Strategy Tactics Initiatives ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

S11 การปรับปรุง
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้มี
ความคล่องตัว 
และสามารถ
แข่งขันได้

RS1 ทบทวน
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือ
รองรับการ
ด าเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึง
ก ากับการ
ด าเนินงานของ
บริษัทในเครือ 
เพ่ือให้เกิด 
Synergy

โครงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกิจเกี่ยวเนื่องและ
ธุรกิจใหม่ (New Business) และ IP Management ของ กฟภ. 

ความส าเร็จของการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการท าธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ IP 
Management ของ กฟภ.

ม.ค-ธ.ค. 2565

SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio 


