
TMO-อศค. ถือฤกษ์ดีรบัตรุษจีน ลุยตอ่อีก 11 โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ใน EGAT Process Transformation Season 2 

3 กุมภาพันธ์ 2565 

 
เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ‘พี่สิงห์’ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. มอบนโยบาย 

EGAT Transformation พร้ อมให้ ก าลั ง ใจน้อง  ๆ  ผู้ ปฏิบั ติ ง านที่ เ ข้ า ร่ วมโครงการ  EGAT Process 
Transformation Season 2 จ านวน 90 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในกิจกรรม On-Boarding 
EGAT Process Transformation Project Season 2 ซึ่ ง  Transformation Management Office (TMO) 
น าโดย ‘พ่ีนก’ นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ าส านักผู้ว่าการ (ชกสก.) ทนท. TMO และฝ่าย
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) จัดขึ้นเพื่อปฐมนิเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งมี 11 โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งในด้านบัญชี-การเงิน งานบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า งานพัฒนา
ระบบส่ง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะน าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานใน กฟผ. ต่อไป 
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‘พี่สิงห์’ แนะน้องให้ปล่อยของและคิดนอกกรอบให้เต็มที่ 
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‘พ่ีสิงห์’ กล่าวว่า ท่ามกลางดิสรัปชันทางเทคโนโลยี กฟผ. ต้องชิงปรับ ตัวเองก่อนในทางบวก โดย
ปรับปรุงกระบวนการท างานผ่านโครงการ EGAT Process Transformation ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการใน
แต่ละ Season จะได้มาเรียนรู้แนวคิด วิธีการ รวมถึงเครื่องมือใหม่ ๆ โดยน าองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไป
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานในหน่วยงานของตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัว ใน
การท างานให้มากขึ้น จากนั้นน ามาเสนอผลงานแก่พ่ี ๆ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่ให้
ข้อคิดเห็น ค าแนะน า และรับผลงานของน้อง ๆ ไปด าเนินการต่อไป  

นอกจากนี้ น้อง ๆ จะได้ปรับ Mindset ของตัวเองด้วย เพราะการท างานในโครงการนี้ มีความ
เชื่อมโยงกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ SPEED จึงขอให้ทุกคนสู้และตั้งใจ และใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ 
ปล่อยของโดยไม่ต้องกั๊ก และคิดนอกกรอบให้มาก ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณทีม TMO และทีมงาน อศค. 
ที่จะมาช่วยดูแลน้อง ๆ ตลอดท้ังโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
‘พี่นก’ TMO พร้อมผลักดันหน่วยงานสู่ Organization Transformation 

 
 ‘พ่ีนก’ นางสาวพนา สุภาวกุล TMO กล่าวว่า การด าเนินงานของ TMO เป็นไปตามนโยบายรวมศูนย์

งานสนับสนุน และนโยบายปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยด าเนินการร่วมกับทุกสายงานใน กฟผ. รองรับ
ยุทธศาสตร์ กฟผ. Organization Transformation เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ ควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้ต้นทุนการด าเนินงานมีความเหมาะสม ผ่านการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โดย TMO จะช่วย
ขับเคลื่อนผลักดันและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการและจะต้องด าเนินการเป็นหลักคือผู้แทน
หน่วยงานของแต่ละสายงาน นอกจากนี้ TMO จะช่วยปรับ Mindset ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการพร้อมเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้วย 
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‘พี่เปิ้ล’ อศค. เตรียม 2 หลักสูตรหนุนพัฒนาบุคลากร 

ทางด้าน ‘พ่ีเปิ้ล’ นางปรมาภา ศรีสารคาม อศค. กล่าวว่า อศค. ยินดีให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ TMO เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน กฟผ. และขอให้น้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเปิดใจรับ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดทั้งโครงการ พร้อมคิดเชิงบวก และให้มองเป็นภาพรวม โดยมีความเชื่อมโยงกันของ
ทั้ง กฟผ. โอกาสนี้  ทีมงานจาก อศค. ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามแผน EGAT 
Transformation ซึ่งจะแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับ การอบรมใน 2 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร TMO Camp เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Mindset พฤติกรรม
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ การน าการเปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยจะจัดการอบรมให้กับรุ่น
ที ่1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 ส านักงานใหญ่ 
กฟผ. ส่วนอีกหลักสูตรคือ Process Transformation Workshop เป็นการเรียนรู้การออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานรูปแบบใหม่ ผ่านการอบรมออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นน าระดับแนวหน้าของเมืองไทย 
ซึ่งจะจัดอบรมทั้ง 2 รุ่นแบบคู่ขนานกันไปโดยไม่ต่อเนื่องกัน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์–5 เมษายน 2565 
และจะมี Pitching Day เพ่ือน าเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วย 

ส าหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้แทนโครงการ และ BA (Business 
Analyst; ผู้วิเคราะห์ระบบงานทางด้านดิจิทัล) ประจ าโครงการ ใน EGAT Process Transformation Season 
1 ที่มาจากโครงการ reServe, Sit & Save โครงการระบบสารสนเทศในการด าเนินงานความปลอดภัย และ
โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดท าและติดตามแผนวิสาหกิจ แผนบริหาร ความเสี่ยง และควบคุมภายใน PA 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน และ BA ในโครงการ EGAT Process Transformation 
Season 2 ที่จะมาท างานร่วมกันต่อไปด้วย 
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ทั้งนี้ โครงการ EGAT Process Transformation Season 2 ประกอบด้วยโครงการที่จะต้องปรับปรุง

กระบวนการท างาน จ านวน 11 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงินของ กฟผ. (i-Payment) 
จากฝ่ายบัญชี (อบช.) โครงการพัฒนาระบบการรับเงินของ กฟผ. มุ่งสู่สังคมไร้เงินสด ( i-Receive) จากฝ่าย
บัญชีและการเงินภูมิภาค (อบภ.) โครงการหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ( i-Guarantee) จากฝ่ายบริหาร
การเงิน (อหง.) โครงการพัฒนากระบวนการก าหนดโครงสร้างรหัสและข้อมูลหลักบัญชี จากฝ่ายรายงาน ทาง
การเงินและบัญชี (อรง.) โครงการพัฒนาคลังเสมือน (Virtual Inventory Management) จากฝ่ายบริหาร
จัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า (อหฟ.) โครงการ Maintenance Transformation to Excellence Service 
Provider จากสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบ ารุงรักษา (ชธธ.) โครงการพัฒนาการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ (i-Maintenance) จาก ชธธ. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ( i-Secure) 
จาก ชธธ. โครงการ STIS: ระบบบริหารสัญญาและติดตามโครงการระบบส่งแผนระยะยาว 2 ปี จากฝ่าย
วิศวกรรมระบบส่ง (อวส.) และฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง (อกส.) โครงการ STIS: ระบบบริหารโครงการและจัดการ
ข้อมูลจากฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง (อผค.) และโครงการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรบุคคล กฟผ. 
ระยะที่ 1 จากสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ (ชหพ.) 
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