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“INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE” 
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ภาพอนาคตของ กฟผ. ยังคงมีบทบาทหลักตามพันธกิจในการดูแลลความมั่นคงระบบไฟฟCาของ

ประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 5 ทิศทาง ดังน้ี  

1) ความมั่นคงของระบบไฟฟ3า การพัฒนาโรงไฟฟCาเพื่อความมั่นคง และพัฒนาระบบกMาซธรรมชาติ 

ถQานหินสะอาด ใหSโรงไฟฟCามีประสิทธิภาพสูง  

2) ระบบส6งไฟฟ3า การพัฒนาระบบสQงเพื่อความมั่นคง การเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคตQาง ๆ การพัฒนา 

ระบบสQงรองรับพลังงานหมุนเวียน การขยายระบบสQง 230/500 kV ใหSเป\นเสมือน Backbone ของประเทศ  

เพื่อรองรับการเป\นศูนยdกลางการซื้อขายไฟฟCาของภูมิภาค (Regional Energy Hub) และการพัฒนาระบบ 

กักเก็บพลังงาน (Battery Storage) ในระดับของ Grid-scale Battery Energy Storage System (BESS)  

3) ระบบโครงข6ายไฟฟ3าอัจฉริยะ การพัฒนาระบบ EGAT Micro Energy Management System 

(Micro EMS) เพื ่อรองรับการสื ่อสารขSอมูลกับ Smart Grid รวมทั ้งพัฒนา AI RE Control Center และ 

Demand Response Control Center รองรับการจัดการความผันผวนของ RE ท้ังฝ��ง Demand และ Supply  

4) พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบผสมผสาน ซึ่งมีทั้งแบบผสมผสานพลังงาน

หมุนเวียนตQางชนิดกัน และแบบผสมผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบกักเก็บพลังงาน เพื ่อจัดการป�ญหา 

ความผันผวนในระบบผลิตไฟฟCา การพัฒนานวัตกรรม Integrated RE Solutions ดSวยการพัฒนาโรงไฟฟCา 

Floating Solar with Hydro และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากผลิตผลในพื้นที่ของชุมชน เพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากตามโครงการโรงไฟฟCาชุมชนของรัฐบาล  

5) ระบบยานยนตFไฟฟ3า (EV) และกักเก็บพลังงาน การบริการแกQผูSผลิตไฟฟCาใชSเอง (Independent 

Power Supply : IPS) และกลุQมที่เป\นทั้งผูSใชSไฟฟCาจากระบบและจQายไฟฟCาใหSระบบ (Prosumer) รวมไปถึง 

การใหSบริการดSานการบริหารจัดการพลังงาน การพัฒนาการใหSบริการดSาน EV Charging Station โดยเฉพาะ

สำหรับรถโดยสารหรือรถบรรทุกขนาดใหญQ และการศึกษารูปแบบของยานยนตdไฟฟCาแบบอ่ืน เชQน Electric Boat 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) ซ่ึงจะศึกษาถึงความเป\นไปไดS

ในการเขSาสูQ Value Chains อื่น ของอุตสาหกรรม Battery ทั้งในสQวนของตัว Battery เอง และสQวนประกอบ 

ในการควบคุมการใชSงาน (Control system) ดSวย ซึ ่งเมื ่อประกอบเขSากับ Solutions ดSาน Smart Energy  

จะเป\นบริการใหมQสูQภายนอกของ กฟผ. ในอนาคต 

นอกจากน้ี กฟผ. ยังมีธุรกิจท่ีดำเนินการในดSานตQาง ๆ ดังน้ี 

- ธุรกิจเชื้อเพลิง ทั้งหQวงโซQอุปทาน ตั้งแตQการลงทุนในแหลQงเช้ือเพลิง ตลอดจนการซื้อขายเชื้อเพลิง

เพ่ือนำมาสนับสนุนโครงการโรงไฟฟCาของกลุQม กฟผ. 

- โรงไฟฟ3าต6างประเทศผ6านกลุ6ม กฟผ. เป\นการลงทุนโครงการโรงไฟฟCาในตQางประเทศผQานบริษัท

ในกลุQม กฟผ. 

- ธุรกิจวิศวกรรมและก6อสรVางโรงไฟฟ3าและระบบส6ง การใหSบริการดSานวิศวกรรม ที่ปรึกษา และ

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมถึงงานทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟCา 
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- ธุรกิจเดินเครื ่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ3า การใหSบริการเดินเครื ่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟCา 

ท้ังของ กฟผ. และโรงไฟฟCาเอกชน 

- ธุรกิจบำรุงรักษาระบบส6ง การใหSบริการดำเนินการและซQอมบำรุงระบบสQงของ กฟผ. และระบบสQง

ในตQางประเทศ 

- ธุรกิจวัตถุพลอยไดVจากการผลิตไฟฟ3า วัตถุพลอยไดS ประกอบดSวย เถSาลอยลิกไนตdและยิปซัม

สังเคราะหd ซึ่งเป\นผลิตผลจากโรงไฟฟCาถQานหิน สามารถนำไปใชSประโยชนdในอุตสาหกรรมตQางๆ

มากมาย อาทิ อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต ปูนซีเมนตd วัสดุกQอสรSาง ไฟเบอรdซีเมนตd ตลอดจน

อุตสาหกรรมเกษตร 

- ธุรกิจโทรคมนาคม การใหSบริการโครงขQายโทรคมนาคมจากศักยภาพของทรัพยากร กฟผ. ท่ีมีอยูQ 

- ธุรกิจระบบส6ง การใหSบริการท่ีเก่ียวขSองกับธุรกิจระบบสQงแบบครบวงจรท้ังในและตQางประเทศ 

- ธุรกิจ Behind the Meter เป\นโครงการที่นำเทคโนโลยีในดSานการผลิตไฟฟCาจากแสงอาทิตยd 

มาผนวกกับ แบตเตอรี่และระบบบริการจัดการ เพื่อใชSผลิตไฟฟCาในโรงงาน อาคาร และบSานพัก

อาศัย 

- ธุรกิจ Renewable Energy Certificate (REC) กฟผ. ในฐานะผูSที่มีกำลังการผลิตพลังงาน

หมุนเวียนติดตั ้ งมากที ่สุดในประเทศไทย มีความพรSอมที่จะใหSการสนับสนุนการกSาวไปสูQ

เปCาหมายการใชSพลังงานสีเขียว 100% ทั้งการซื้อขายและการรับรองเครดิตการผลิตพลังงาน

หมุนเวียนใหSแกQบริษัทเหลQาน้ันท่ีดำเนินการอยูQในประเทศไทย 
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พันธกิจ 

“เปLนองคNการหลักเพ่ือรักษาความม่ันคงดQานพลังงานไฟฟ@า 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขJงขันของประเทศดQวยนวัตกรรม เพ่ือความสุขของคนไทย” 

 

ค0านิยมและวัฒนธรรมองค*การ 

 
 

นอกจากนี้คำวQา “SPEED” ยังมีความหมายอีกนัยหนึ่ง คือ “ความเร็ว” เพื่อเป\นการกระตุSนเตือน 

ใหSทราบวQา กฟผ. จะดำเนินการภารกิจตQาง ๆ รวมถึงพัฒนาและเลือกสรรนวัตกรรมดSวยความเร็วทันตQอสภาพ

การเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่ เป \นไปอยQางรวดเร็ว ไมQแนQนอน ควบคุมไมQไดS เพื ่อร ักษาความสามารถ 

ในการตอบสนองตQอความคาดหวังของผูSมีสQวนไดSสQวนเสียทุกภาคสQวนอยQางทันทQวงที 
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แผนที่ยุทธศาสตร* (Strategy Map)  

แผนท่ียุทธศาสตรd (Strategy Map) ของแผนแมQบทลูกคSาและตลาด กฟผ. ป� 2565-2573   ประกอบดSวย 

วิสัยทัศนd พันธกิจ คQานิยม การจำแนกกลุQมลูกคSา การเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ กฟผ.  วัตถุประสงคdเชิง

ยุทธศาสตรd ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ยุทธศาสตรd และกลยุทธd 


