
 

นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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 การพัฒนาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภบิาลและ   
การป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 การส่งเสริมบทบาทและใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นโยบายรัฐบาล 
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 มุ่งเน้นการบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า  ให้ทั่วถึง และระบบไฟฟ้า
มีความปลอดภัย 

 เสริมสร้างระบบคณุธรรมและน าบริการที่ดีสู่ประชาชน ด้วยการ
ปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเ้ป็นเชงิรกุมากขึ้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
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 ส่งเสริมและผลกัดันใหอุ้ตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้
ประเทศ 

 สนับสนุนและสง่เสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 

 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปรับปรุง
การจัดการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระบบ SEPA และยกระดับองค์กรเข้า
สู่มาตรฐานสากล 

 ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใต้กรอบ AEC การใช้ทรัพยากรและความ
ร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ 

 

นโยบายกระทรวงการคลัง 
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 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนรุักษ์พลังงาน 

 การเตรียมความพร้อมในการขยายและเพิม่ระบบไฟฟ้า เพื่อ
รองรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น  

 การเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid 

 

นโยบายกระทรวงพลังงาน 
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 สนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินนโยบายด้านพลังงานสะอาด 
พลังงานทางเลอืก และการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 

 พัฒนาประสทิธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายคณะกรรมการ กฟภ. 

 การใช้หลักธรรมธิบาลในการบริหารจัดการของ กฟภ. 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 การบริหารงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ท าก าไร โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 การส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

 การสร้างระบบคลังสมอง  

 การส่งเสริมงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

 กฟภ. ควรพัฒนาองคก์รให้เป็น Super PEA 
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ปัจจัยความท้าทายของ กฟภ.  

8 

ความมั่นคง
ของประเทศ

และ
ประชาชน 

การแข่งขัน
และความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ 

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ 

เศรษฐกิจ
ดิจิตอล 

นวัตกรรม
และ

เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

การขยายตัว
ของเมือง 

การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ความ
คาดหวังจาก

ลูกค้า 

ลูกค้าเป็น 
Prosumer 

การส่งเสริม
พลังงาน
ทดแทน 
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หลักแนวคิดในการพัฒนา กฟภ. 

SEPA 

CG 

CSR & CSV 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

PEA 
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วิสัยทัศน์ ภารกิจวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และค่านิยมร่วม  
วัต

ถุป
ระ

สง
ค์เ

ชิง
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ 

วิสัยทัศน์:  กฟภ. เป็นองค์กรชั้นน าที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

ภารกิจ:  จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ  โดยการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรที่มีธรรมา     
ภิบาล:  
มีการด าเนินการท่ี
โปร่งใส ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูก
จิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม และ
จริยธรรม 

องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเป็นเลิศ:  
องค์กรท่ีมีลูกค้าเป็นจุด
ศูนย์กลาง พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้
เป็นทุนมนุษย์ การ
จัดการสินทรัพย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
บริหารพลังงานไฟฟ้าท่ี
ปลอดภัยมีคุณภาพ 

องค์กรที่ส่งเสริมการ
พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ:      
ผู้น าด้านการประหยัด
พลังงานและผู้ส่งเสริม
การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

รัฐวิสาหกิจต้นแบบ: 
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะ
สูง ขับเคล่ือนโดย
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืน:           
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน มี
บริการท่ีได้มาตรฐาน
และปลอดภัย และเป็น
ผู้น าด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ค่านิยมร่วม: บริการดี มีคุณธรรม  



Good Governance, Operation Excellence, RE & EE Focus, Role 
Model of SOE, and Sustainability 
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นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. 
นโยบาย 4S 

Strengthening 

Standardizing 

Smart 

Sustainable 
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 Strengthening (S1) 

•  Capability Building 

•  Strong Grid 

•  REEP 

 Standardizing (S2) 

•  PEA Standard 

•  Safety Excellence 

•  Operational Excellence 

 Smart (S3) 

•  Service Excellence 

•  Grid Modernization 

•  Smart Organization 

 Sustainable (S4) 

•  Excellence in Governance 

•  Towards Sustainable CSR 

•  Enhancing Human Capital 

นโยบายการบริหารและ
พัฒนา กฟภ. 

นโยบาย 4S 

Good Governance, 
Operation Excellence, 
RE & EE Focus, 
Role Model of SOE, 
and Sustainability 
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Capability Building 
สร้าง กฟภ. ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่ขับเคลื่อน

โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุขและมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

สร้างคุณภาพชีวิต 

เพิ่มขีดความสามารถ ปรับโครงสร้างและระบบการท างาน 

 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
(Happy Workplace) 

 สภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ดี 
 ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพของบคุลากร 
 ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
 บริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ โปร่งใส  
 การประเมินผลงานอย่างเปน็ธรรม 
 ระบบการให้รางวัลและการลงโทษ 
 ความก้าวหน้าในสายงาน และสายวิชาชีพ 

 ต าแหน่งงานที่เหมาะสม 
 ประสิทธิภาพการท างานและผลงาน 
 สร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง 

และแผนบริหารบุคคลทดแทน 
 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ปรัชญาการบริหารจัดการที่มุ่งท าให้พนักงานทุกคนมีความสุข 

S1-1 

สร้างระบบคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
สร้าง Role Model ในการส่งเสริมและเชิดชูคนดี ลงโทษคนผิด 
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การพัฒนาระบบไฟฟ้าส าหรับเมืองใหญ่
และอุตสาหกรรม 

 พัฒนาระบบ Underground Cable 
 สร้างระบบ Loop-Line 
 เพิ่ม Compact Substation 
 พัฒนาสู่ Super PEA 

การพัฒนาระบบไฟฟ้า 
 เสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพ้ืนท่ี

ส าคัญ เช่น พระต าหนัก 
 รองรับนโยบายรัฐบาล - เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษและการขนส่งระบบราง 
 ขยายการให้บริการไฟฟ้าครอบคลุม

ลูกค้าให้ทั่วถึง 
 เพิ่มประสิทธิภาพ 

 ลด Losses ในระบบไฟฟ้า 
 สร้างระบบ Asset Management  

ส าหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ 
 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มเติม 
 พัฒนางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

โดยเฉพาะระบบ Condition-based 
maintenance 

 เปลี่ยนระดับแรงดัน 33 เควี เป็น 22 เควี 
ในพื้นที่ภาคใต ้

Strong Grid 

Strong Grid 
มุ่งเน้นการเสรมิสร้างระบบไฟฟา้ให้มีความมั่นคงมีประสิทธิภาพ 

S1-2 
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REEP 

ส่งเสริม สนับสนุน และลงทุน ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

S1-3 

การพัฒนาบุคลากร 

Solar Wind 

Biomass Biogas MSW 

 มีความรู้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน เช่น การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และ O&M 

 มีความรู้ในการวิเคราะห์
ผลกระทบและการแก้ปัญหา 
รวมทั้งด้าน Smart Grid 

 มีความรู้ด้านการเงินการลงทุน 

การให้บริการ 
 EPC  
 O & M 
 Feasibility Study & Impact 

Study 
 ให้บริการจัดการพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Energy 
efficiency) 

การส่งเสริมและสนับสนุน 
 Zoning (FiT – Competitive Bidding) 
 การสร้างระบบไฟฟ้ารองรับ 
 ระบบ Smart Grid และ SCADA เฟส 3 

การลงทุน 
 การลงทุนโรงฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน ทั้งในและนอกประเทศ 
 การร่วมลงทุน (Joint Venture) 

Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership 
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PEA Standard 
S2-1 

มีมาตรฐานด้านระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค 
 ปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน PEA Standard ของระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และ Smart Grid 

 ยกระดับความเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ
คุณภาพของระบบไฟฟ้า 

 เผยแพร่มาตรฐาน PEA Standard ให้การไฟฟ้าในกลุ่ม 
LMS ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 
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Safety Excellence 
S2-2 

 
มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ 

Zero Accidents Does Not Equal Safety Excellence 
  สร้าง Safety Management System ให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝัง Safety Culture ในการปฏิบัติงาน 
 ยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกค้า 
 จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ทั้งระดับบุคคลและ

หน่วยงาน 
 ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
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Operational Excellence 
S2-3 

มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน วิธีด าเนินการ ให้มีความ
ชัดเจนและมีความยืดหยุ่น 

ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

พัฒนาระบบงานทั้งงาน Front Office และ Back Office  

บริหารจัดการตามกรอบระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
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Service Excellence 
S3-1 

มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร 

มุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจร รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน โปร่งใส  โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานที่มีคุณภาพ 

พัฒนาและเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างลูกค้ากับ กฟภ.  

ให้บริการงานคุณภาพไฟฟ้าเชิงรุกส าหรับระบบไฟฟ้าของลูกค้า 

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

ให้บริการไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

พัฒนาและปรับปรุงงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องให้มีประสิทธิภาพ  
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Grid Modernization 
S3-2 

การพัฒนาบุคลากร 
 ด้านระบบ AMI & Smart Meter 
 ด้าน MicroGrid & Energy Storage 
 ด้าน ICT & Interoperability 
 ด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
 ด้าน Smart Grid อื่น 

 
 

Interoperability 
 ใช้ระบบ IEC61850 ให้อุปกรณ์

ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความปลอดภัย 

เร่งรัดโครงการระยะแรก 
 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา 
 MicroGrid ที่แม่สะเรียง 
 พัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง 
 

เร่งรัดและพัฒนางานที่
เกี่ยวข้อง 
 SCADA เฟส 3 เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบ

จากพลังงานทดแทน 
 ระบบ GIS เฟส 3 
 ระบบ Asset Management 
 ผลักดันให้ทุกระบบสามารถเชื่อมโยงกันได้ 
 ส่งเสริมงานวิจัยรองรับโครงการ 

 

พัฒนาระบบไฟฟา้ให้ทันสมัยเป็น Smart Grid 
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Smart Organization 
S3-3 

การพัฒนาบุคลากรรองรับ DIGITAL Economy 
 พัฒนา User:                       

พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนา Developer:                     
พัฒนาและสนับสนนุก าลังคนด้าน ICT 
ที่มีคุณภาพ 

Interoperability 
 การสร้างระบบมาตรฐานข้อมูลและ

การเชื่อมโยงระบบ ICT 

ICT Infrastructure Excellence 
การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานปัจจุบัน 
 มีระบบโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงครอบคลุมหน่วยงานของ 

กฟภ. อย่างทั่วถึง และพัฒนาไปสู่โครงข่ายสมัยใหม่ (NGN :  
Next Generation Network) 

 พัฒนาระบบงานที่มีใช้งานปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 ส่งเสริมการใช้งานระบบ IT ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ 
 ใช้ทรัพยากรด้าน ICT เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

 มุ่งสู่ระบบ Cloud 
 พัฒนาระบบ MDMS รองรับระบบ 

AMI 
 IT Governance and Security 
 CBS เฟส 2 

 
 

สนับสนุนงานภาครัฐ 
 การใช้ระบบ ICT เพื่อความมั่นคงและ

สนับสนุนงานด้านสาธารณภัย 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการขององค์กร 
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Excellence in Governance 
S4-1 

มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป็นองค์กรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภบิาล  
 พัฒนาและส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 

ด าเนินงานโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 สร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ 
 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 
 การพัฒนาคนเน้นทั้ง Soft Skill & Hard Skill 
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Towards Sustainable CSR 
S4-2 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนรว่มกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

CSR CSV 

 การสร้างโรงไฟฟ้าขยะและจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่ชุมชน  

 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
สร้างนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับชุมชน 

 สร้างความเท่าเทียมทางสังคม โดยเร่งรัด
ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับทุกครัวเรือน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อการท่องเที่ยวและความปลอดภัย 
 

 สร้างภาพลักษณ์ของ กฟภ. โดยบูรณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 มุ่งเน้น CSV – Creating Shared Value 
 ให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจ าวันทั่วทั้งองคก์ร 
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Enhancing Human Capital 
S4-3 

 สร้างกลไกในการน าศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกดิประโยชนต์่อองค์กรสูงสุดให้บุคลากรมี
ทักษะการท างานท่ีเป็นเลิศ ทุ่มเทท างานให้กับ กฟภ. อย่างมืออาชีพ  

 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้งานอยา่งเป็นระบบ 
 จัดตั้งระบบคลังสมอง (Think Tank)  
 ริเร่ิมก่อตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) 
 ใช้กระบวนงาน KM ในการสร้างการเรียนรู้ ก่อให้เกิดนวัตกรรม  
 ส่งเสริมกระบวนการ KM จนน าไปสู่การปฏิบตัิในการท างาน

ประจ าวัน 
 ใช้ KM เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้มี Productivity 

สูงขึ้น 
 

ส่งเสริมการพฒันาทนุมนุษย์เพือ่การพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟา้ในกลุ่ม LMS 
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บันได 5 ขั้น ของผู้น า 

ผู้น าที่มาจากความศรัทธา
(Personhood Respect) 

ผู้น าที่เน้นการพัฒนาคน (People Reproduction) 

ผู้น าที่อาศัยประสิทธิภาพและผลงาน (Production Results) 

ผู้น าที่อาศัยสัมพันธภาพ (Permission Relationships) 

ผู้น าที่อาศัยต าแหน่งหน้าที่การงาน (Position Rights) 

ปัญหาและอุปสรรคการท างานย่อมมีแต่ขอให้ยึดมั่นว่า “อุปสรรคในการท างานเป็นเพียงเส้นทางผ่าน มิใช่เส้นทางหลัก” 



THANK YOU  

FOR 

YOUR 

ATTENTION 

 


