ภารกิจ (Mission)
จัด หา ให้บ ริ ก ารพลัง งานไฟฟ้ าและดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการ
ของลู ก ค้า ให้เ กิ ด ความพึ ง พอใจ ทั้ ง ด้า นคุ ณ ภาพและบริ ก าร โดยการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วิสยั ทัศน์ (Vision)
มุ่ ง มั น่ ให้บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ยงั ่ ยืน
ค่านิ ยมร่วม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า บริหารสู่ความเป็ นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่ อง สังคมไว้วางใจ
ยุทธศาสตร์
1. องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ (Performance & Utilization)
เพิ่มสมรรถนะขององค์กรให้ดียิ่งขึ้ นด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ องโดยการพัฒนานวัตกรรม
ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้อย่างเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการเรื่องหน่ วยไฟฟ้ าที่สูญเสีย (Loss) พัฒนา Smart Grid ที่เป็ น
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงต้นทุนที่ดียงิ่ ขึ้ น
2. องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process)
สร้างความสมดุลและการปรับระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการปรับปรุงกฎระเบียบ ปรับ
โครงสร้า งองค์ก ร พัฒ นาบุ ค ลากร ปรั บ ระบบการทํ า งานให้ส อดคล้อ งกับ โครงสร้า งองค์ก ร ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการด้านงบประมาณ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานอื่นๆ ให้เป็ นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
รองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. องค์กรที่มีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization)
มุ่งเน้นการเป็ นองค์กรที่มีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลางโดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจโดยการศึ กษา วิเคราะห์ และทําความเข้าใจกับพฤติ กรรม ความต้องการ และความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการ การส่งมอบคุณค่าให้แก่ลกู ค้าได้เหมาะสมที่สุด ตามหลักการ Value Innovation เพื่อสร้างความ
ภักดีให้กบั ผูใ้ ช้บริการ (Customer Loyalty) เป็ นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร และสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง
4. องค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
แสวงหาโอกาสการลงทุนและสร้างรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลัก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยการพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวม การสร้างประโยชน์ จากการ
Synergy ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่ องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจให้แก่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคได้อย่างดี
การวางบทบาทเชิงรุกของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคให้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและพัฒนากิจการพลังงาน
ของประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถรองรับความท้าทายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึง
ทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถวางแผนการดําเนิ นธุรกิจที่สอดคล้องและได้เปรียบจากความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
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แนวนโยบายผูถ้ ือหุน้ ภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
- มุ่ ง พั ฒ นาระบบจํ า หน่ ายไฟฟ้ าให้มี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของประเทศ
และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พัฒ นาและขยายระบบจํา หน่ า ยไฟฟ้ าให้มี คุ ณ ภาพ และเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการเพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- บริหารต้นทุนการดําเนิ นงานให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เสริ ม สร้า งความเข้า ใจและภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการดํ า เนินงาน โดยเฉพาะในพื้ นที่ ห่ า งไกล
รวมทั้งดูแลคุณภาพ ความปลอดภัยของชุมชน และมลภาวะอันอาจเกิดจากการประกอบการ
- มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และใช้ทรัพย์สิ นให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดเพื่อให้องค์ก ร
มีผลการดําเนิ นงานและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รองรับต่อการแข่งขันในอนาคต รวมทั้งการ
เป็ นแหล่งรายได้ของภาครัฐอย่างยัง่ ยืน
- สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- มีมาตรการยกระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
นโยบาย (Policy)
1. มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มนั ่ คงและมีการเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน
มีฐานะทางการเงินที่มนั ่ คงและมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่ องให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล เพิ่มการใช้
ประโยชน์ จ ากสิ น ทรัพ ย์ที่ มี อ ยู่อ ย่า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ สนั บ สนุ น ให้เ กิ ด การใช้ท รัพ ยากรร่ ว มกัน ระหว่า ง
รัฐวิสาหกิจ
2. กําหนดบทบาทและเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อการก้าวเข้าสู่ AEC แสวงหาโอกาสในการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อการก้าวเข้าสู่ AEC ด้วยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนและ
พัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการขยายการลงทุน
ของบริษัทในเครือ บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤติดา้ น
พลังงาน และภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ้ น
3. มุ่งไปสู่การเป็ นองค์กรที่มีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer - Centric Organization)
ให้ความสําคัญกับลูกค้าโดยเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการและสร้า งความพึ งพอใจให้กับลูกค้า รวมถึ ง การเพิ่ม พูน สมรรถนะในการส่ ง มอบบริ ก ารผ่ า นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างเหมาะสม
4. พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่ องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมุ่งพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้ าอัจฉริยะ (Smart Grid)
การยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้มีศกั ยภาพ เพื่อบริการพลังงานไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน ตลอดจนมีความมัน่ คงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล
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5. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นผูน้ ํ าด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อสนองตอบต่อวิกฤติภาวะโลกร้อน และเป็ นกลไกของรัฐ
ในการขับเคลื่อนและรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การเป็ นเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) ในอนาคต
6. มุ่งไปสู่การเป็ นองค์กรที่สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การเป็ นองค์ก รที่ ส ามารถพร้อ มรับ การเปลี่ ย นแปลง โดยมี บุ ค ลากรเป็ นกลไกสํา คัญ ในการ
ขับเคลื่ อน เน้นการพัฒนาทุ น มนุ ษ ย์และทุ นทางปั ญญา สร้า งความผูก พันที่ ดีข องบุ คลากรให้มีต่อ องค์ก ร
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จด้านการเงิน การ
ดูแลลูกค้าและการรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม
7. นําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อน
องค์กร
นํ าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
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