
EGAT’s Executives workshop
19 กุมภาพันธ์ 2564



What? ผู้น ำแบบไหน

ที่ กฟผ. ต้องกำร

How? ปรับเปล่ียน

อย่ำงไร

Why? 

ท ำไมต้องเปล่ียน

Disruptive world Leader’s characteristics ระบบสนับสนุน
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❑ ท ำงำนช้ำ ตัดสินใจช้ำ ไม่มีประสิทธิภำพ

❑ ยึดติดระเบียบ

❑ ท ำงำนไม่ประสำนกัน

❑ มองแต่หน่วยงำนตัวเอง

❑ คนเยอะไป คนท ำงำนจริงๆมีน้อย

❑ คนท่ีสำมำรถท ำงำนได้แต่ถูกลอยมีเยอะ

❑ Generation gap

❑ ขำดควำมเช่ือม่ันระหว่ำงกัน

❑ กำรแข่งขันในธุรกิจไฟฟำ้

❑ ผู้มีส่วนได้เสียไม่เช่ือม่ัน

❑ Energy & Digital 
Disruption

Decarbonization, 
Digitalization, 
Decentralization, 
Electrification

❑ Policy Disruption

❑ Social Disruption

ท ำไมต้องปรับวัฒนธรรมองค์กร





























วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่ กฟผ. ต้องกำร

เพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

สร้ำง TRUST 

เพ่ิมควำมเก่ง

เป็นท่ียอมรับใน
ควำมดี

ปรับตัวทัน
สร้ำงนวัตกรรม

High performance
Cost effective

Creditability
Trustability

Stakeholder-centric
Social responsibility

Silo-less
Empathy 
Empower 

Engagement
Sense of urgency

เปดิเผย โปร่งใส
รักษำสัญญำ

ให้ควำมส ำคัญกับกำรประสำน
ประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสีย

เปดิใจ สนับสนุนไอเดียแปลกใหม่
ออกจำก comfort zone
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Knowledge, Skill

Teamwork

Effective

Vision, Stimulative

Humility

Professional will

ผู้น ำ 5 ระดับ (Maxwell)

ผู้น ำแบบไหนที่ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรใหม่ได้



เขียว- แนวคดิ/แนวทางปฏิบตัเิพ่ือพัฒนาการท างาน
น า้เงิน-ดา้นลกัษณะนสัิยทีต่อ้งการ
เหลือง-ดา้นแนวคดิหลกั (core) ขององคก์ร
แดง-ปญัหา

เสียงจำกคน กฟผ. 300 comments 600 Likes
อ้างอิงข้อมูลจาก facebook page คุยกับพ่ีสิงห์ @150264



7

Shifted

Changed



Do you know what helps you make your point clear? Lists like this one:

● Because they’re simple 
● You can organize your ideas clearly
● And because you’ll never forget to buy milk!

And the most important thing: the audience won’t miss the point of your 
presentation

The slide title goes here!
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• สวัสดี 
• ขอบคุณ 
• ขอโทษ
• กำรแสดงกิริยำท่ำทำง (สีหน้ำ ท่ำทำง)
• อ่อนน้อมถ่อมตน
• ไม่ยึดติดกับระดับ (กำรแบ่งชนชั้นวรรณะ)

• ถำมสุขทุกข์ของพนักงำน
• พูดคุยเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องกับงำนบ้ำง
• เรียกช่ือ ไม่เรียกต ำแหน่ง

• เปดิใจรับฟงัควำมคิดเห็น
• มองถึงคุณค่ำของทุกควำมเห็น
• หัวหน้ำพูดน้อยๆ ไม่เก่งคนเดียว
• ให้ควำมส ำคัญกับคน
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Change

อ่อนน้อมถ่อมตน



• ให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองท่ีรวดเร็ว

10

Change

มองในส่ิงท่ีใหญ่กว่ำตนเอง

• คิดแบบผู้ประกอบกำร/เชิงธุรกิจ
• ค ำนึงถึงทรัพยำกร ควำมคุ้มค่ำ ควำมเหน่ือย
• กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำล้มเหลว

• มองผลประโยชน์ของหน่วยงำน สังคม ประเทศชำติ
• เสียสละในเร่ืองต่ำงๆ ของตนเอง ท ำเพ่ือคนรุ่นหลัง
• คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติด กล้ำออกจำก comfort zone
• ไม่ท ำงำนโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่น
• เปล่ียนใจคนท่ีอยำกกลับบ้ำนให้นึกถึงภำพใหญ่ของ กฟผ.



o เด่ียวมันก็ผ่ำนไป วำงมันลง
o เปำ้หมำยคุ้มท่ีจะฝ่ำฟนั → หำวิธีกำรทำงเลือก

ไม่ได้ ก็ปล่อยวำง
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Change

o คิดถึงมุมดีของแต่ละเหตุกำรณ์
o ฝึกฝน เช่น ท ำ session พิเศษในกำรประชุม
ท่ีให้พูดแต่เร่ืองบวก

o สังเกต เรียนรู้ เลือกสรร ท ำตำม/ไม่หำท ำ

o ผู้มีประสบกำรณ์อำจให้ค ำปรึกษำในกำร ท ำ
โครงกำรว่ำ ส่ิงใด้ควรท ำหรือไม่ควรท ำ

มองบวก



• นึกถึงควำมรู้สึกผู้อื่น

• เอำใจใส่และเข้ำใจแต่ละ
คน (ไม่มีใครเหมือนกัน)

• รับฟงัท้ังในเร่ืองงำนและ
เร่ืองส่วนตัว 12

Change

Empathy Empowerment Engagement Efficiency Trust
เข้ำอกเข้ำใจ ให้อ ำนำจ สร้ำงควำมผูกพัน มีประสิทธิภำพ มีควำมเช่ือถือ

หู้ปฏิบัติงำนมีอ ำนำจ
ในกระบวนกำรต่ำงๆ 
เช่น กำรตัดสินใจ, 
กำรน ำเสนอไอเดีย 

ให้รู้สึกว่ำตัวเองเป็นส่วน
หน่ึงของภำรกิจ กฟผ. 
เป็นฟนัเฟอืงขับเคล่ือน
องค์กร

@podcast THE STANDARD



• ไม่แบ่งแยกหน่วยงำน ท ำงำน
ร่วมกัน ปฏิบัติงำนโดยมีเป้ำหมำย
เดียวกันคือผลส ำเร็จของงำน

• Comments ข้ำมหน่วยงำน 
“เผือกอย่ำงสร้ำงสรรค์”

Change



• ตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน สร้ำงควำมมุ่งม่ันร่วม 

• ผู้บริหำรไม่เก่งคนเดียว

• ไม่ให้มี local rule ท่ีริดรอนสิทธิ์ของ
พนักงำน
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Change



• ประหยัด ลดกำรเดินทำง

• ไม่จัดงำนเลี้ยงเยอะ

• ไม่จ ำเป็นต้องให้ดอกไม้

• ไม่เรียกต ำแหน่ง 

• ไม่ลอย ลืมตัว
15

Change



• ประชุมให้รวดเร็ว

• ประชุมอย่ำงสร้ำงสรรค์ ด้วย 

3Ps: Punctuality, 
Participation, Phone

• ใช้กำรประชุมออนไลน์

• ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำ
ประชุมบอร์ด, คบ. ระดับต่ำงๆ
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Change

• เร่ืองดีให้รีบตอบ                        
เร่ืองร้ำยให้ดูจังหวะก่อนชี้แจง

• หำทำงแก้ข้อขัดข้อง ข้อจ ำกัด

• ลดงำนส่วนกลำง

• เอำคนลอยลงงำนประจ ำ

• ประสำนงำนระหว่ำงสำยงำน

• กำรแทงหนังสือ ไม่ต้องผ่ำนเยอะ 
ใช้ส ำเนำเเทน



17



18

Change

• ไม่หวงคน ให้พนักงำนท่ีเก่ง

ไปท ำงำนท่ีเหมำะกับควำมรู้

• กำรลงโทษ ตักเตือนเม่ือท ำผิด 

อย่ำเกรงใจจนท ำให้เสีย

• ไม่ compromise เร่ือง safety

• จ ้ำจ้ีจ ้ำไชเร่ืองงำน ทวนค ำส่ัง

• ลงพ้ืนท่ีทันทีเม่ือเกิดเหตุ ดูแลขวัญ
ก ำลังใจ

• กำรด ำเนินงำน CSR, PR, IT, HR 
ต้องท ำตำมนโยบำย กฟผ. เป็นหลัก 



19

Change

• ทุกคนเป็น Brand Ambassador กฟผ.

• ส่ือสำรนโยบำย กฟผ. ไปในทำงเดียวกัน

• สร้ำงคอนเนคชั่นเยอะๆ 

• เพ่ิมกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำง social
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Change

• สร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีจะท ำให้กำร
ท ำงำนมีควำมสุข

• คนส ำเร็จ งำนส ำเร็จ 
ให้ควำมส ำคัญกับคน มำกกว่ำงำน
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จะไปสู่กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงไร

❑ ติดตำม ประเมินพฤติกรรมท่ีปรับเปลี่ยน

❑ วำงระบบท่ีสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรใหม่

❑ แสดงกำรเช่ือมโยงผลของกำรปรับเปลี่ยน
วิธีคิด/พฤติกรรม สู่ performance ของ
องค์กร

❑ Transformation team น ำโดย CTO
(Chief Transformation Officer)



Together we make change!



ynergy
รวมพลังประสาน

roactive
รุกงานก้าวไกล

Approach
mpathy

ใส่ใจสร้างมิตร

ntrepreneurship
คิดแบบผู้ประกอบการ

igitalization
ขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทลั

•ท ำงำนร่วมกัน ประสำน
งำนกัน (Teamwork)
•ร่วมพลัง ประสำนพลัง
/ก ำลังกัน (ทลำย Silo)
•ประสำนประโยชน์ทัง้ภำยใน/
ภำยนอก
•ควำมส ำเร็จ/บรรลุเป้ำหมำย
จำกที่ทุกคนร่วมมือกัน
(สำมัคคี คือ พลัง)
•ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกัน
น ำพำองค์กำร
•ตอบโจทย์เรื่องรักองค์กำร
•แบ่งปันองค์ควำมรู้
(Knowledge Sharing)
•หัวหน้ำงำน ต้องสร้ำง
พลังงำนร่วมของทุกกลุ่มงำน
cross function นอกจำก
ทีมตัวเองท ำได้แล้ว 
ทีมอื่นต้องท ำได้ด้วย
•พนักงำน ท ำงำนประสำนกัน

•ต้องท ำงำนเชิงรุก
คิดวิเครำะห์ มีกำร
แบ่งปันข้อมูลกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
•ท ำงำนเชิงรุกใน
กำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอก
เพ่ือท ำงำน
ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน
•ภำยในค ำว่ำ Proactive
มีค ำว่ำ Professional
ซ่อนอยู่ แสดงถึง
ควำมเป็นมืออำชีพ
ในกำรท ำงำนด้วย
•ท ำทันที

•ควำมเข้ำอกเข้ำใจ
ผู้อื่น ทัง้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน
และภำยนอก
•อ่อนน้อมถ่อมตน
• เข้ำอกเข้ำใจ
ร่วมหัวจมท้ำยกัน
(EGAT for ALL)
•ข้ำงนอกเข้ำใจ
ข้ำงในรักกัน
•สร้ำงควำมเข้ำใจ/
ผูกพัน
• เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
• ให้ควำมเป็นธรรม
(เทิดคุณธรรม)

•ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
(EGAT for ALL)
•อยำกรักษำ อยำกพัฒนำ
องค์กำร สร้ำง Value
Added
•ช่วยให้ กฟผ. อยู่รอด
•มีจิตวิญญำณในกำร
เป็นเจ้ำขององค์กร
•มีควำมเป็นผู้ประกอบกำร
มองกระบวนกำรตัง้แต่
ต้นจนจบ ตอบเรื่อง
รักองค์กำร มุ่งงำนเลิศ

ควำมคิดเห็นจำกกำร Workshop: รวมพลังสร้ำงวัฒนธรรม กฟผ. (ผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยขึ้นไป) 
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 โดย อทบ. จะด ำเนินกำรก ำหนดพฤตกิรรมที่สะท้อนค่ำนิยม และ
น ำเสนอ คบ.กฟผ. เพ่ือพิจำรณำต่อไป

Co
re

 V
alu

es

•ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยนวัตกรรม
และดิจิทัล
•สร้ำงกำรแข่งขัน และ
New S-curve ด้วย
เทคโนโลยีและดิจิทัล
•น ำด้วยเทคโนโลยี
•พัฒนำองค์กร
ให้เท่ำทันโลก
•ทันสมัย



ACTIONS AFTER THE WORKSHOP (DRAFT) 01
การสรา้งบรรยากาศ

1. ผู้บริหารเปน็แบบอย่างท่ีดี (Role Model) ให้พนักงานโหวตพร้อมให้
เหตุผล เพ่ือเลือกรองผู้ว่าการ ท่ีเป็นตัวแทนของ SPEED แต่ละตัว

2. SPEED HERO คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามค่านิยมฯ SPEED 
โดยให้มีการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสายงาน
3. SAY SPEED : ชมและให้ feedback for improvement โดยใช้ 
speed เป็นหลัก
4. ประกวด SPEED Contest แนวทางการการสร้างพฤติกรรมตาม
ค่านิยมฯ ของแต่ละหน่วยงาน โดยโชว์ผลลัพธ์หลังจากด าเนินการ 
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมผลลัพธ์

การปรบัปรงุระบบงานด้านทรพัยากรบคุคล
1. การปรบัปรงุการประเมินผลบุคคล
ควบรวมการเมินผลเชิงพฤติกรรม (Soft KPI) กับการประเมินสมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency) 
โดยน าค่านิยมฯ SPEED ใหม่ เพ่ือลดความซ ้าซ้อนของการประเมินผล

2. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมี้พฤติกรรมตามค่านิยมฯ SPEED เช่น โครงการ EGAT Accelerator Program

3. ส ารวจการรบัรู ้และความเขา้ใจในค่านิยมฯ SPEED ผลการรับรู้ค่านิยมฯ SPEED ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ตัววัดร่วมถึงระดับฝ่าย)

การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานน าค่านิยมฯ SPEED ไปปรบัใชก้บัการท างาน 
1.1 ก าหนดแนวทางการสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมฯ พร้อมก าหนด
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน
1.2 จัดท าแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน รองรับ SPEED 

(เร็ว) โดยก าหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข พร้อมข้อมูลBaseline 
1.3 ออกแบบการส่ือสารเป้าหมาย กลยุทธ์สายงาน ตัวชี้วัดระดับฝ่าย 
และค่านิยมฯ ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม

2. Change Agent มีความรู้ และความเข้าในค่านิยมฯ SPEED และ
สามารถเป็นส่ือบุคคลได้

*** ร่างแนวทางการเสริมสร้างค่านิยม กฟผ. ปี 2564 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และน าเสนอ คบ.กฟผ. เพ่ือพิจารณาต่อไป 


