คำนำ
ด้วยวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) “เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภำค
มุ่งมั่นให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ ำ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน ” โดยมีภารกิจในกำรจัดหำ ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ
และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจทั้งด้ำน
คุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการจะผลักดันให้ภารกิจ และวิสัยทัศน์ บรรลุผลสาเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น กฟภ. จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องกาหนด “ค่ำนิยม” เพื่อเป็นแนวทางหรือรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของบุคลากร
ทุกคนในองค์กร ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นแบบแผนเฉพาะขององค์กรในที่สุด
การปลูกฝังค่านิยม กฟภ. ที่เหมาะสม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นที่บุคลากร
ทุกระดับต้องให้ความสาคัญและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม กฟภ. โดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ
และเป็นกาลังสาคัญในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ตามทิศทางที่องค์กร
ก าหนด แล้ ว ถื อ ปฏิ บั ติ จ นกลายเป็ น วิ ถี ที่ สื บ ทอดที่ เ ข้ ม แข็ ง จากรุ่ น สู่ รุ่ น อั น จะเป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในระดับบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างราบรื่น

คณะทำงำนเสริมสร้ำงวัฒนธรรม กฟภ.
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บทนำ
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร
องค์กรทุกองค์กรย่อมมีแบบแผนความคิดและแนวทางปฏิบัติงานที่สมาชิกในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็น
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะขององค์ ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาเป็ น ระยะเวลายาวนานต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น พลั ง ส าคั ญ ใน
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย นั้น ก็คือ วัฒนธรรม และการจะทาให้การดาเนินงานขององค์กรราบรื่น บรรลุ
ตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง ย่อมเกิดจากรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจนของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในองค์กร นั่นก็คือ ค่านิยมองค์กร ดังนั้น การที่ กฟภ. จะสามารถสร้างพลังที่เข้มแข็งและสามารถ
ดาเนิน งานได้บ รรลุผลสาเร็ จอย่างยั่ งยืน นั้น จึงควรมีการกาหนดค่านิยมที่ชัดเจน เพื่อให้ มีรากฐานในการสร้าง
วัฒนธรรม กฟภ. จากรุ่นสู่รุ่น โดยนิยำมของค่ำนิยมและวัฒนธรรม กฟภ. คือ
วัฒนธรรม กฟภ. (PEA CULTURE) หมำยถึง
วิถีชีวิต หรื อ แบบแผนของ กฟภ. ที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง ค่า นิยม ความรู้ ความคิด ทัศ นคติ ความเชื่ อ
ศรั ทธาร่ ว มกั น อย่างเป็น ระบบ และสมาชิ กถื อปฏิบัติร่ ว มกัน อย่า งต่ อเนื่ อง จนกลายเป็น ลั กษณะเฉพาะของ
บุ คลากร กฟภ. รวมทั้งเป็น พื้น ฐานที่สาคั ญที่จ ะทาให้ อ งค์ กรดาเนินการอย่างราบรื่ นและยั่งยืน
 ค่ำนิยมหลักของ กฟภ. (PEA VALUES) หมำยถึง
แบบพฤติกรรมของบุ คลากร กฟภ. ที่เกิ ดจากความเชื่อ ร่ว มกั นว่ามี คุณค่า มีประโยชน์ ถูก ต้อง ดีงาม
ควรยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และเป้าหมายของ กฟภ. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว”
กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำคัญอย่ำงไรกับ กฟภ.
จากนิยามของค่านิยมและวัฒนธรรม จะเห็นว่าเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน โดยมีค่านิยมเป็น จุดเริ่มต้นที่สาคัญ
ซึ่ ง เป็ น รากฐานพฤติ ก รรมที่ บุ ค ลากรขององค์ ก ร เห็ น ว่ า มี คุ ณ ค่ า ยอมรั บ และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนกลายเป็นแบบแผนเฉพาะขององค์กร ซึ่งการสร้างค่านิยมที่เหมาะกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร
จะเป็นแรงผลักดันอันเข้มแข็งที่ทาให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน
กฟภ. ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนาในระดับประเทศที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ
มากว่า 50 ปี ย่อมมีวัฒ นธรรมหรื อแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรในระดับหนึ่ง แต่เมื่อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่ อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาวการณ์ต่างๆในอนาคต ทาให้ กฟภ. ต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการด าเนิ น งานที่ มุ่ ง เน้ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความทั น สมั ย และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
โดยในปี 2559 จึงได้ทบทวนและกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภำค
มุ่งมั่นให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ ำ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน ” ดังนั้น การจะทาให้วิสัยทัศน์และภารกิจสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง
การสร้างค่านิยมของ กฟภ. จึงเป็นศูนย์กลางที่สาคัญอันจะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กฟภ. จึงมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมเป็น เบื้องต้น ด้วยการทบทวนและ
กาหนดค่านิยมองค์กรใหม่ คือ “ทันโลก บริกำรดี มีคุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของ
องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา คือ วิสัยทัศ น์, ภำรกิจ, ยุทธศำสตร์
องค์กร และผลสำรวจกำรรับรู้ค่ำนิยม กฟภ. ตลอดจนผู้ว่าการได้แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามคาสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 10/2559 ผวก. สั่ ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 โดยรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลเป็น
ประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัฒนธรรมที่องค์กรต้องการได้รับการทบทวนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ ค่านิยม และ
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ได้รับการเสริมสร้างขยายผลไปยัง บุคลากร จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและเกิดประโยชน์ ต่อบุคลากรและ
องค์กร แสดงตามรูปดังนี้

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กฟภ.
 ประโยชน์ต่อบุคลำกร
1. บุคลากรเห็นทิศทาง เข้าใจในแนวทางการทางานขององค์กรที่ชัดเจน และปฏิบัติตนตามพฤติกรรมร่วมที่
องค์กรกาหนด
2. ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับ กฟภ. ได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุข
เนื่องจาก มีแบบแผนพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์(Do) และไม่พึงประสงค์ (Don’t) ที่ชัดเจน ทาให้ตัดสินใจว่า
สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าควรทาหรือไม่ควรทา
 ประโยชน์ต่อองค์กร
1. เกิดแบบแผนและมาตรฐานชัดเจนในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่สอดประสานกัน
3. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
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แนวทำงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กฟภ.
การก าหนดแนวทางการเสริ มสร้ างค่านิ ยมและวัฒนธรรมของ กฟภ. อ้ างอิ งจากทฤษฎี การบริ หารองค์ กร
7s McKinsey เป็ นการพิจารณา 7 องค์ประกอบหลั ก คือ กลยุทธ์ (Strategy),โครงสร้างองค์กร (Structure),สไตล์
(Style),ระบบ (System),บุคลากร (Staff),ทักษะ (Skill) และค่านิยม (Shared Value) ซึ่งค่านิยมเป็นตัวที่เชื่อมโยงทุกๆ
องค์ประกอบ ดังนั้น กฟภ. จึงนาหลักดังกล่าวมาจัดทาเป็นแนวทางการเสริมสร้าง ซึ่งตามรูปจะเห็นว่ามีลูกศรรอบด้าน
โดยลูกศรล่างสุดเป็นที่มาของการกาหนดค่านิยม ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายองค์กร นโยบายของ ผวก. เป็นต้น
ทางด้านซ้าย เป็นช่องทางหรือรูปแบบในการสื่อสาร ทางด้านขวา เป็นโครงสร้าง กฟภ. ที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ซึ่งการเสริมสร้างจาเป็นต้องพิจารณาทุกองค์ประกอบและเสริมสร้างให้เหมาะสมตามทิศทางองค์กร,
พื้นที่การปฏิบัติงาน หรือลักษณะของกลุ่มบุคลากร สามารถแบ่งขั้นการเสริมสร้างเป็น 3 ระยะ ตามรูปดังนี้
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Set definition from Strategy (2559)
(Vision / Mission / Policy of Stage & Organization)

คำนิยำมในแต่ละขั้นตอน
Set definition : กำรทบทวนและกำหนดค่ำนิยม, ปัจจัยขับเคลื่อน และพฤติกรรมให้ชัดเจน
1. Awareness : บุคลำกรสำมำรถรับรู้ เข้ำใจ และอธิบำยเกี่ยวกับควำมสำคัญและคำจำกัดควำมของพฤติกรรมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
2. Acceptable : บุคลำกรยอมรับเอำค่ำนิยมที่องค์กรมุ่งหวัง มำเป็นค่ำนิยมในกำรดำเนินงำนของตนเอง
3. Adaptable : บุคลำกรพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องตำมพฤติกรรมที่องค์กรมุ่งหวัง
4. Sustainable : บุคลำกรแสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับพฤติกรรมที่องค์กรมุ่งหวัง ทั้งในกำรดำเนินงำนและกำรดำเนินชีวิตประจำวัน

ในการเสริ มสร้ างค่านิย มและวัฒนธรรมทุกช่วงจะต้องมี 4 ปัจจัยเป็นองค์ประกอบหลั กที่จะทาให้ การ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ ได้แก่
Top manager

4 factors to
success

Manager
Staff
HR System

ผู้บริหำรระดับผู้อำนวยกำรฝ่ำย(หรือเทียบเท่ำ( จนถึง ผู้ว่ำกำร
ผู้บริหำรระดับผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก จนถึง รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย
(หรือเทียบเท่ำ(
พนักงำนทุกระดับ
ระบบงำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ กฟภ.
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นโยบำยกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กฟภ.
1. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยมของ กฟภ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจ
ในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในทางที่ดี ตรงกับทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง
2. ให้ ถือเป็ น หน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบของ “บุค ลำกรตั้งแต่ร ะดับ หัวหน้ำ แผนกขึ้น ไปทุกคน”ในการให้
ความส าคัญกับ การเผยแพร่ การประชาสั มพันธ์ การชี้แจง การถ่ายทอด การสังเกต การพัฒนา และ
การปลูกฝังค่านิยม กฟภ. ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ตลอดจนทีมงาน หรือ หน่วยงานที่ตนเกี่ยวข้อง
รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม กฟภ. ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น
3. ให้บุคลากรทุกระดับประพฤติตนอย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอภายใต้ค่านิยมของ กฟภ.“ทันโลก บริกำรดี
มีคุณธรรม” ด้วยการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ TRUST+E ดังนี้
TECHNOLOGY SAVVY
: ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่
RUSH TO SERVICE
: บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ
UNDER GOOD GOVERNANCE : ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
SPECIALIST
: รอบรู้ เชี่ยวชาญ ในงานที่ทา แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
TEAMWORK
: มุ่งมั่นทางานเป็นทีม มีน้าใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
ENGAGEMENT
: รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. การบริห ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกระบวนการ ต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยมของ กฟภ.
โดยให้ ความส าคัญตั้ งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลื อกบุ คลากร การประเมิ นผลการปฏิบัติงาน,
การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการยกย่องชมเชยต่างๆ เป็นต้น
5. สาหรับกิจกรรมอื่นๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ แนวทาง
และพฤติกรรมตามที่องค์กรกาหนด

คู่มือค่ำนิยม และวัฒนธรรม กฟภ. 5

ปัจจัยขับเคลื่อนค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กฟภ.
คณะท างานเสริ ม สร้ างวั ฒ นธรรม กฟภ. ได้ ร่ ว มกั นก าหนดปั จจั ย ขั บ เคลื่ อ นค่ า นิ ย มหรื อที่ เ รี ยกสั้ น ๆ
ว่า “TRUST+E” โดยเชื่อมั่นว่าทั้ง 6 ปัจจัย จะช่วยผลักดันให้ กฟภ. มีค่านิยมที่ชัดเจน และกลายเป็นค่านิยมที่บุคลากร
ทุกระดั บเข้ าใจ เข้าถึง และสามารถปฏิบั ติตามได้อย่างชัดเจน ด้ วยการนาเอาสิ่ งที่บุคลากรในองค์กรคุ้ นเคยอย่าง
สมรรถนะหลักขององค์กร (TRUST) มาปรับปรุงและพัฒนาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนและได้เพิ่ม +E (Engagement) เพื่อให้
บุคลากรได้ตระหนักถึงองค์กรในทางที่ดี รักและทุ่มเททางานเพื่อประโยชน์ขององค์กรภาพรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนค่ำนิยม
(6 FACTORS TO DRIVE PEA CULTURE)

ENGAGEMENT

TECHNOLOGY SAVVY

รักองค์กร ทุม่ เท เสียสละ
ทางานอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ

ทันโลก เรี ยนรู้ เข้ าใจ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่

TEAMWORK

มุง่ มัน่ ทางานเป็ นทีม
มีน ้าใจ เปิ ดใจกว้ าง
แบ่งปั นทักษะ

SPECIALIST

รอบรู้ เชี่ยวชาญ ในงานที่ทา
แบ่งปั น สร้ างสรรค์และพัฒนา

RUSH TO SERVICE
บริ การด้ วยใจ รวดเร็ ว
เป็ นนรรม ทันสมัย
ใส่ใจผู้รับบริ การ

UNDER GOOD GOVERNANCE
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ต่อต้ านทุจริ ต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จากปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมของ กฟภ. ทั้ง 6 ปัจจัย จะทาให้วัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้
การดาเนินงานของ กฟภ. บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทางานฯ จึงจาเป็นต้อง
กาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (DO) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (DON’T) ตามค่านิยมให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรได้
ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

