
คูมือการเสริมสราง

พฤติกรรม “ เกงและดี ” แบบ EGAT

รองรับการเปนองคการสมรรถนะสงูและเปนองคการแหงสุจริตธรรม
( ฉบับยอความ ป 2553 )

สําหรับบุคลากร กฟผ.

ที่เชือ่มั่นในวัฒนธรรม “ รักองคการ มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม ”

เพื่อมุงสูองคการสมรรถนะสูงที่พรอมรับการเปลีย่นแปลง

(ISM 9312/089 – 0 – 31/05/53)                                                               การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย



กฟผ.
ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

EGAT
องคการชั้นนําระดบัสากล

HPO & HIO ตามแนวทาง SEPA

0. วัตถุประสงคในการจัดทําคูมอืนี้

ในการจัดทําคูมือการเสริมสรางพฤติกรรม “เกงและดี” แบบ EGAT 

ฉบบันี้มวีัตถุประสงคสําคัญคือ

1. แสดงความมุงมั่นของ กฟผ.ในการมุงสูวิสัยทัศนและพันธะสัญญาเรื่องความ เกงและดี ที่ประกาศไวอยาง

เปนรูปธรรม

2. สื่อสารยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของแกบุคลากรทุกกลุมทุกระดับใหเกิดความชัดเจน

และความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความเกงและดีที่พึงสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น

3. สนองเจตนารมณของกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับความ เกงและดี ที่ กฟผ.ตอง

ปฏิบัติตามและบุคลากรกฟผ.ทุกคนพึงใหความรวมมือ

4. สมานหลักการ แนวคิด รูปแบบและวิธีจัดองคประกอบของความเกงและดีดานตางๆที่เกี่ยวของใหเกิด

การบูรณาการที่นําไปสูความเปนเอกภาพและบุคลากรสามารถใชเสริมสรางพฤติกรรมไดดวยตนเอง

5. เตรียมสํารวจขอมูลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพและระดับการพัฒนาดานพฤติกรรม รวมถึง

ขอมูลประกอบการวิเคราะหหาแนวทางปรับปรุงความเกงและดีแบบEGATใหบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้นตอไป



วิสัยทศัน
เปนองคการชั้นนําในกิจการไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับสากล

จุดมุงหมายสูงสุด
ใหบริการดานพลังงานที่มีคณุภาพ เชื่อถือไดในราคาที่เหมาะสม เปนธรรม 

ใหความสาํคญัตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางสรรค 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการแขงขนัของประเทศ

ยุทธศาสตรการพฒันา
เปนองคการสมรรถนะสงูที่พรอมรับการเปลีย่นแปลง

(L2.เสริมสรางจรยิธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมการทํางานตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี)

แผนงานป 2553 รองรับเปาประสงคหลกั
(L2.1เสริมสรางพฤติกรรมการทํางานแบบองคการสมรรถนะสูงทีเ่ปนองคการแหงสุจริตธรรม)

ตัวชี้วัดผลสาํเร็จป 2553

รอยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมรองรับวัฒนธรรมการทํางานตามวัฒนธรรม กฟผ.

วัฒนธรรม กฟผ.
รักองคการ                 มุงงานเลิศ                 เทิดคุณธรรม
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1. ความมุงมั่นและพันธะสัญญาดานความ “เกงและด”ี ของ กฟผ.
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2. ยทุธศาสตรและแนวทางการเสริมสรางพฤติกรรม “เกงและด”ี ของ กฟผ.

ยุทธศาสตร

แนวทางการเสริมสรางพฤติกรรม “เกงและด”ี ในทุกระดับ

1. ยดึเจตนารมณของกฎหมาย       2. ถือหลักการบริหารสากล

3. มุงบูรณาการสูความสมบูรณ     4. มั่นใจในศักยภาพการเรียนรู

1. ทบทวนเหตุผลความเปนมาและเปาประสงคที่เกี่ยวเนื่องประจําปใหสอดคลองกันใน ทุกระดับ

2. จัดการสัมมนากําหนดลักษณะพฤติกรรมการทํางานที่มุงเนนประจําปใหทุกระดับมีสวนรวม

3. จัดทําสื่อประกอบการสรางการรับรูเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการทํางานที่มุงเนน ประจําปใหสามารถเขาถึงบุคลากรทุกคน

4. สื่อสาร/ประชาสัมพันธสรางการรับรูเรื่องพฤติกรรมการทํางานที่มุงเนนประจําปใหทั่วถึงทุกระดับ

5. จัดการฝกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักในวัฒนธรรม กฟผ.ใหพอเพียง

6. รณรงคเสริมสรางพฤติกรรมที่มุงเนนโดยการถายทอดย้ําเตือนของผูบริหารใหชัดเจนและตอเนื่อง

7. จัดกิจกรรมถายทอดแบบอยาง สรางแรงบันดาลใจ เสริมจิตสํานึก เพิ่มความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดผลตอการเสริมสราง

พฤติกรรมระหวางกัน

8. สํารวจพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานรองรับวัฒนธรรม “รักองคการ มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม” ใหรูถึงระดับการพัฒนา

9. สรุปผลการดําเนินงานและประมวลขอมูลเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่องนําเรียนเสนอฝายบริหารที่กํากับดูแล 
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3. กฎหมาย กฎเกณฑและระเบยีบขอบงัคบัทีเ่กี่ยวของกับความ “เกงและด”ี

1.1.  รัฐธรรมนญูรัฐธรรมนญู
พุทธศกัราชพุทธศกัราช  ๒๕๕๐๒๕๕๐

2.2.  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา  
การบริหารกิจการการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ีบานเมืองทีด่ี  ๒๕๔๖๒๕๔๖

3.3.หลักการและแนวทางหลักการและแนวทาง
การกํากับดูแลที่ดีในการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ  ๒๕๕๒๒๕๕๒

4.4.การกําหนดนโยบายการกําหนดนโยบาย
การบริหารการบริหาร  การพัฒนาการพัฒนา
และการประเมินผลและการประเมินผล

5.5.การเสริมสรางพฤติกรรมการเสริมสรางพฤติกรรม
ของบุคลากรของบุคลากร  กฟผกฟผ..

1.1 มาตรา ๗๔ (กําหนดใหบุคลากรดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการที่ดี)
1.2 มาตรา ๗๘ (กําหนดใหองคการพัฒนาระบบงานโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม)
1.3 มาตรา ๗๙ (กําหนดใหองคการสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาเพื่อเสริมสรางคุณธรรม)
1.4 มาตรา ๘๓ (กําหนดใหองคการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
1.5 มาตรา ๘๔ (กําหนดใหองคการใชหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ)
2.1 เกิดประโยชนสุขของประชาชน     2.2 เกิดผลสัมฤทธิตอภารกิจของรัฐ      2.3 มีประสิทธิภาพและความคุมคา    
2.4 ไมมีขั้นตอนเกินความจําเปน          2.5 มีการปรับปรุงทันตอสถานการณ    2.6 ประชาชนไดรับความสะดวก 
2.7 มีการประเมินผล
3.1 ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่       
3.2 ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
3.3 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริตและเทาเทียม   
3.4 ความโปรงใสในการดําเนินงานและการเปดเผยขอมูล
3.5 การสรางมูลคาเพิ่มที่เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
3.6 การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
3.7 การมีสวนรวมในการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน
4.1 วิสัยทัศนสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันตามแผน ศสช.10
4.2 แนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ (SOD รัฐวิสาหกิจ ; เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศบนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล)
4.3 การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคการตามหลัก TQM 
4.4 การประเมินคุณภาพ / สมรรถนะการบริหารตามระบบ SEPA
5.1 จรรยาบรรณ กฟผ.และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาองคการที่ประกาศไว
5.2 คานิยมรวม บุคลิกภาพ กฟผ. แผนแมบทมุงสูองคการแหงสุจริตธรรม ฯลฯ ที่มีการดําเนินการอยูแลว
5.3 การสนองนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
5.4 ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝายบริหารและผูปฏิบัติงาน กฟผ.
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4. มิติและระดบัของพฤติกรรมที่ตองประเมินเพื่อการพัฒนา

เกณฑการประเมินระดับของพฤติกรรมเกณฑการประเมินระดับของพฤติกรรมX

ระดับ5 - ประพฤติปฏิบตัิไดอยางมีบูรณาการ

ระดับ4 - ประพฤติปฏิบตัิไดทุกสถานการณ

ระดับ3 - ประพฤติปฏิบตัิไดบางสถานการณ

ระดับ2 - ระบุขอประพฤติปฏิบตัิไดชัดเจน

ระดับ1 - มีการปฏิญาณ / คําปณิธาน

มิติดานตางๆมิติดานตางๆ
ในการเสริมสรางพฤติกรรมในการเสริมสรางพฤติกรรม

A A มิติดานกฎหมายมิติดานกฎหมาย

B B มิติดานการบริหารมิติดานการบริหาร

C C มิติดานระบบงานมิติดานระบบงาน

D D มิติดานการเรียนรูมิติดานการเรียนรู
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3.13.1  การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง  ;;  ทานประกอบวิชาชีพโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวของเพียงใดทานประกอบวิชาชีพโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวของเพียงใด

..........(1)(1)  นอยนอย      ……....(2)(2)  คอนขางนอยคอนขางนอย    ……....(3)(3)  ปานกลางปานกลาง      ……....(4)(4)  คอนขางมากคอนขางมาก      ……....(5)(5)  มากมาก        

3.23.2  การมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติการมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  ;;  ทานเหน็วาผูบริหารสวนใหญมีความเปนธรรมทานเหน็วาผูบริหารสวนใหญมีความเปนธรรม  //  ไมเลือกปฏิบัตเิพยีงใดไมเลือกปฏิบัตเิพยีงใด

..........(1)(1)  นอยนอย      ……....(2)(2)  คอนขางนอยคอนขางนอย    ……....(3)(3)  ปานกลางปานกลาง      ……....(4)(4)  คอนขางมากคอนขางมาก      ……....(5)(5)  มากมาก

(( 33 ))เทิดคุณธรรมเทิดคุณธรรม

2.12.1  การรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่นการรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น  ;;  ทานเหน็วาผูบริหารสวนใหญรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัตงิานเพีทานเหน็วาผูบริหารสวนใหญรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัตงิานเพียงใดยงใด

..........(1)(1)  นอยนอย      ……....(2)(2)  คอนขางนอยคอนขางนอย    ……....(3)(3)  ปานกลางปานกลาง      ……....(4)(4)  คอนขางมากคอนขางมาก      ……....(5)(5)  มากมาก

2.22.2  ความตัง้ใจขยนัหมัน่เพยีรความตัง้ใจขยนัหมัน่เพยีร  ;;  ทานสามารถทํางานบรรลผุลตามขอตกลงหรือเปาหมายที่กําหนดไดเพียงใดทานสามารถทํางานบรรลผุลตามขอตกลงหรือเปาหมายที่กําหนดไดเพียงใด

..........(1)(1)  ต่ํากวาต่ํากวา  6060%% ……....(2)(2) 6161--7070 %% ……....(3)(3) 7171--8080 %% ……....(4)(4) 8181--9090 %% ……....(5)(5)  เกินกวาเกินกวา  9090%%

(( 22 ))  มุงงานเลิศมุงงานเลิศ

1.11.1  การตรงตอเวลานัดหมายการตรงตอเวลานัดหมาย  ;;  ทานเหน็วาผูบริหารเริ่มประชุมตรงตามเวลาที่กําหนดไวเพยีงใดทานเหน็วาผูบริหารเริ่มประชุมตรงตามเวลาที่กําหนดไวเพยีงใด

..........(1)(1)  นอยกวานอยกวา  6060%% ……....(2)(2) 6161--7070 %% ……....(3)(3) 7171--8080 %% ……....(4)(4) 8181--9090 %% ……....(5)(5)  มากกวามากกวา  9090%%

1.21.2  การทํางานตามเวลาที่การทํางานตามเวลาที่  กฟผกฟผ..กําหนดกําหนด  ;;  ทานมาทํางานกอนเวลาทานมาทํางานกอนเวลา  //  ไมพักกอนเวลาไมพักกอนเวลา  //  ไมเลิกงานกอนเวลาเพียงใดไมเลิกงานกอนเวลาเพียงใด

..........(1)(1)  นอยกวานอยกวา  6060%% ……....(2)(2) 6161--7070 %% ……....(3)(3) 7171--8080 %% ……....(4)(4) 8181--9090 %% ……....(5)(5)  มากกวามากกวา  9090%%

(( 11 ))  รักองคการรักองคการ

พฤติกรรมพฤติกรรม    --  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  ((เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน))วัฒนธรรมวัฒนธรรม  กฟผกฟผ..

• หลายเลขประจําตัว............................................ • ว/ด/ป ที่ประเมิน ..............................

5A. แบบสาํรวจพฤติกรรมที่มุงเนนป 2553



((  เฉลี่ยเฉลี่ย  == …………………………………… ))

D3.D3.การเรียนรูทางจิตใจการเรียนรูทางจิตใจ  //  สติปญญาสติปญญา  //  กฎสากลกฎสากล

D2.D2.การเรียนรูทางธรุกิจการเรียนรูทางธรุกิจ  //  การแขงขนัการแขงขนั  //  สมรรถนะสมรรถนะ

D1.D1.การเรียนรูทางเทคนิคการเรียนรูทางเทคนิค  //  วิชาชีพวิชาชีพ  //  ความสามารถความสามารถD. D. มิติดานการเรียนรูมิติดานการเรียนรู

C3.C3.ระบบที่มุงเนนความยัง่ยนืระบบที่มุงเนนความยัง่ยนื  //  ความสมบูรณความสมบูรณ

C2.C2.ระบบที่มุงเนนชุมชนระบบที่มุงเนนชุมชน  //  สงัคมสงัคม  //  สิง่แวดลอมสิง่แวดลอม

C1.C1.ระบบที่มุงเนนผลิตภาพระบบที่มุงเนนผลิตภาพ  //  คุณภาพคุณภาพ  //  คณุคาคณุคาC. C. มิติดานระบบงานมิติดานระบบงาน

B3.B3.ตามระบบการประเมินคุณภาพตามระบบการประเมินคุณภาพ  SEPASEPA

B2.B2.ตามหลกัการบริหารทั่วทั้งองคการตามหลกัการบริหารทั่วทั้งองคการ  TQMTQM

B1.B1.ตามยทุธศาสตรการพัฒนาองคการตามยทุธศาสตรการพัฒนาองคการ  EGATEGATB. B. มิติดานการบริหารมิติดานการบริหาร

A3.A3.หลักหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลสากลบาลสากล//ระหวางประเทศระหวางประเทศ

A2.A2.กฎเกณฑการบริหารกฎเกณฑการบริหาร//การกํากับดูแลที่ดีการกํากับดูแลที่ดี

A1.A1.รัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวของรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวของAA..  มิติดานกฎหมายมิติดานกฎหมาย

5544332211

ระดับของพฤติกรรมระดับของพฤติกรรม
มิติมิติ  --  องคประกอบในการประเมินองคประกอบในการประเมิน

กฟผ.
ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

EGAT
องคการชั้นนําระดบัสากล

HPO & HIO ตามแนวทาง SEPA

• หลายเลขประจําตัว............................................ • ว/ด/ป ที่ประเมิน ..............................

5B. แบบประเมินพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ



3.12)3.12)  ไมเลือกปฏิบัติตอผูใดผูหนึ่งไมเลือกปฏิบัติตอผูใดผูหนึ่ง2.12)2.12)  พัฒนางานใหมีประสทิธิผลเปนทีย่อมรบัพัฒนางานใหมีประสทิธิผลเปนทีย่อมรบั1.12)1.12)  ปกปองชื่อเสยีงขององคการปกปองชื่อเสยีงขององคการ

3.11)3.11)  ใหความเปนธรรมแกทกุฝายใหความเปนธรรมแกทกุฝาย2.11)2.11)  พัฒนางานใหมีประสทิธภิาพเปนทีย่อมรับพัฒนางานใหมีประสทิธภิาพเปนทีย่อมรับ1.11)1.11)  รกัษาผลประโยชนขององคการรกัษาผลประโยชนขององคการ

3.10)3.10)  ขจัดความประพฤติชั่วทั้งปวงขจัดความประพฤติชั่วทั้งปวง2.10)2.10)  พัฒนาใหผลงานมีคุณภาพพัฒนาใหผลงานมีคุณภาพ1.10)1.10)สุจรติตอองคการสุจรติตอองคการ

3.9)3.9)  ขจัดการแสวงหาผลประโยชนขจัดการแสวงหาผลประโยชน2.9)2.9)  พัฒนาตนสม่ําเสมอพัฒนาตนสม่ําเสมอ1.9)1.9)  ซื่อสัตยตอองคการซื่อสัตยตอองคการ

3.8)3.8)  ประกอบคณุงามความดใีหแกประกอบคณุงามความดใีหแก  กฟผกฟผ..2.8)2.8)  คํานึงถงึความปลอดภัยคํานึงถงึความปลอดภัย1.8)1.8)  อทุิศตนเพื่อองคการอทุิศตนเพื่อองคการ

3.7)3.7)  ประกอบคณุงามความดใีหแกประเทศชาติประกอบคณุงามความดใีหแกประเทศชาติ2.7)2.7)  คํานึงถงึสังคมและสิ่งแวดลอมคํานึงถงึสังคมและสิ่งแวดลอม1.7)1.7)  ทุมเทเพื่อองคการทุมเทเพื่อองคการ

3.6)3.6)  เปนผูมีจรยิธรรมและมีคณุธรรมเปนผูมีจรยิธรรมและมีคณุธรรม2.6)2.6)  คํานึงถงึผลประโยชนของประเทศชาติคํานึงถงึผลประโยชนของประเทศชาติ1.6)1.6)  เสยีสละเพื่อองคการเสยีสละเพื่อองคการ

3.5)3.5)  สนับสนุนผูมีจรยิธรรมและมคีณุธรรมสนับสนุนผูมีจรยิธรรมและมคีณุธรรม2.5)2.5)  ขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียร1.5)1.5)  มีความรับผิดชอบตอหนาที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่

3.4)3.4)  เปนผูมีความซื่อสตัยสุจรติเปนผูมีความซื่อสตัยสุจรติ2.4)2.4)  มุงกระทําการดวยความตั้งใจมุงกระทําการดวยความตั้งใจ1.4)1.4)  มีวินัยมีวินัย

3.3)3.3)  สนับสนุนผูมีความซื่อสตัยสุจริตสนับสนุนผูมีความซื่อสตัยสุจริต2.3)2.3)  มีการวางแผนงานที่ดีมีการวางแผนงานที่ดี1.3)1.3)  เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

3.2)3.2)  เปนผูประพฤติปฏิบัติตนดีงามเปนผูประพฤติปฏิบัติตนดีงาม2.2)2.2)  มองการณไกลมองการณไกล1.2)1.2)  มีความสามัคคีมีความสามัคคี

3.1)3.1)  สนับสนุนผูประพฤติปฏิบัติตนดีงามสนับสนุนผูประพฤติปฏิบัติตนดีงาม2.1)2.1)  มีวิสัยทัศนมีวิสัยทัศน1.1)1.1)  มีความผูกพันตอองคการมีความผูกพันตอองคการ

(3)(3)  เทิดคุณธรรมเทิดคุณธรรม(2)(2)  มุงงานเลิศมุงงานเลิศ(1)(1)  รกัองคการรกัองคการ

กฟผ.
ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

EGAT
องคการชั้นนําระดบัสากล

HPO & HIO ตามแนวทาง SEPA

5C. ขอประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรม กฟผ.ทีจ่ะนําไปสูการพัฒนาทีย่ัง่ยนื



Modelพฤติกรรม “เกงและดี” แบบ EGAT

ศรัทธาวัฒนธรรมองคการ / ขยายฐานการเรียนรู / บูรณาการดวยสุจริตธรรม 

ใชหลักธรรมทางศาสนาใชหลักธรรมทางศาสนา  //  หลักปรัชญาของผูนําตนแบบระดับสูงสุดหลักปรัชญาของผูนําตนแบบระดับสูงสุด

ยึดหลักยึดหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล

และแนวทางการกํากบัดูแลที่ดีและแนวทางการกํากบัดูแลที่ดี

มมีาตรฐานทางจริยธรรมในการดําเนนิงานและการปฏิบัติตนมมีาตรฐานทางจริยธรรมในการดําเนนิงานและการปฏิบัติตน

ปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมาย
จรรยาบรรณจรรยาบรรณ  และมาตรฐานสากลและมาตรฐานสากล

รับผิดชอบสังคมรับผิดชอบสังคม

และรักษาสิ่งแวดลอมและรักษาสิ่งแวดลอม

ประพฤติตามประพฤติตาม
บุคลิกภาพหลักบุคลิกภาพหลัก

รวมจิตสํานึกรวมจิตสํานึก
ที่ถูกตองที่ถูกตอง  ดีงามดีงาม

ยึดถือยึดถือ
คานิยมรวมคานิยมรวม

มีสมรรถนะมีสมรรถนะ

ดานนวัตกรรมดานนวัตกรรม

มีสมรรถนะมีสมรรถนะ

ดานคุณคาดานคุณคา

มีสมรรถนะมีสมรรถนะ

ดานประสิทธิภาพดานประสิทธิภาพ

มีสมรรถนะมีสมรรถนะ

ดานความปลอดภัยดานความปลอดภัย

มีสมรรถนะมีสมรรถนะ

ดานความประหยัดดานความประหยัด

มีสมรรถนะมีสมรรถนะ

ดานคุณภาพดานคุณภาพ

มีสมรรถนะมีสมรรถนะ

ดานผลิตภาพดานผลิตภาพ

กฟผ.
ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

EGAT
องคการชั้นนําระดบัสากล

HPO & HIO ตามแนวทาง SEPA

5D. Model พฤติกรรม “เกงและด”ี แบบ EGAT ทีจ่ะนาํมาซึ่งการพัฒนาสูงสดุ


