
 

‘พี่สิงห์’ พร้อมพี่ ๆ ผู้บริหาร เปิดเวที Town Hall พบปะผู้ปฏิบัติงาน เน้นย ้าเดินหน้า SPEED พร้อมตอบทุกเรื่อง
คาใจ 

1 เมษายน 2564 
 

 ‘พี่สิงห์’ บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยพี่ ๆ ผู้บริหาร เปิดเวที Town Hall คุยกับพี่ 
ๆ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ มุ่งตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ทั งจากเฟซบุ๊ก ‘คุยกับพี่สิงห์’ และ
จากการไลฟ์สด พร้อมย ้าแนวคิดการท้างาน ปรับ Mindset เดินหน้า SPEED สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
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เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 ‘พ่ีสิงห์’ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วย ‘พ่ีเริง’           
นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ‘พ่ีจู’ นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ‘พ่ีเซี๊ยะ’ 
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) ‘พ่ียุทธ’ นายพลศรี             
สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) และ ‘พ่ีเหรียญ’ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองผู้ว่าการการเงินและ
บัญชี (CFO) (รวบ.) ขึ้นเวที Town Hall คุยกับพี่ ๆ โดยมี ‘พ่ีอาร์ม’ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
(รวธ.) ซึ่งแม้จะติดภารกิจ แต่สามารถเข้าร่วมงานผ่านระบบ ZOOM เพ่ือพบปะพูดคุยในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานดังกล่าว
นอกจากเป็นการถ่ายทอดนโยบายการท างานของพ่ี ๆ ผู้บริหารแล้ว ยังมุ่งเน้น เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ซักถามข้อ
สงสัยในเรื่องต่าง ๆ ในบรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ท.090 
ส านักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง live.egat.co.th และ ทางเฟซบุ๊กกรุ๊ป : คุยกับพ่ีสิงห์ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานที่ Work from Anywhere (WFA) และผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สามารถรับชมได้ไปพร้อม ๆ กัน 

เน้นย ้าขับเคลื่อนองค์การด้วย SPEED 

พ่ีสิงห์ เปิดประเด็นการพูดคุยด้วยการแถลงถึงผลงานที่ส าคัญ หลังจากด ารงต าแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. มาแล้ว 
119 วัน โดยการขับเคลื่อนองค์การที่พ่ีสิงห์ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ “การปรับเปลี่ยน Mindset” และ “การสร้าง
วัฒนธรรมและ ค่านิยมองค์การ” ซึ่ง กฟผ. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงค่านิยมองค์การใหม่โดยยังคงใช้ค าว่า SPEED 
เช่นเดิม เนื่องจากในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “รวมพลังสร้างวัฒนธรรม กฟผ.” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน สรุปเห็นพ้องตรงกันว่า ค าว่า “SPEED” ยังคงมีคุณค่า แต่ควร
ปรับเปลี่ยนความหมายและค าจ ากัดความของค่านิยมแต่ละตัวให้สอดรับบริบทของสังคมและองค์การเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดของผู้ปฏิบัติงานต่อค่านิยมและวัฒนธรรม กฟผ. ที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์การ (อทบ.) ได้จัดท าเมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมาอีกด้วย โดย SPEED ใหม่ ประกอบด้วย 

“S” Synergy รวมพลังประสาน มุ่งเน้นลดความเป็นไซโลขององค์การ ตั้งแต่ระดับกอง ระดับฝ่ายขึ้นไปถึง
ทั่วทั้งองค์การ 

“P” Proactive Approach รุกงานก้าวไกล มุ่งเน้นการลงมือท า ไม่นิ่งเฉย ไม่รอช้า ไม่ต้องให้คนอ่ืนมาบอก
ให้ 

“E” Empathy ใส่ใจสร้างมิตร หมายถึง การคิดถึงใจเขาใจเรา เอาใจใส่คนรอบข้าง เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนทั้งใน
ระดับเดียวกัน หัวหน้าลูกน้อง รวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

“E” Entrepreneurship คิดแบบผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการคิดเพ่ือองค์การว่าท าแบบใดองค์การจึงจะอยู่
รอด 

“D” Digitalization ขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงงานด้วยดิจิทัล เพ่ือลดต้นทุน 
ท างานสะดวกสบายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 
 

พ่ีสิงห์ กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีอยู่เพียงไม่กี่คน อีกทั้งยังเหลืออายุงานไม่มากนัก ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อน
องค์การนี้ ได้ส าเร็จ ดังนั้นพ่ี ๆ จึงตั้งใจที่จะถ่ายทอดค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เป็นหนึ่งเดียวกันไปสู่ยัง
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยแต่ละสายงานจะมีการจัดสัมมนาถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การภายในสายงาน โดย
ให้พ่ี ๆ ระดับ 10 ขึ้นไป เข้าร่วมสัมมนาและน ากลับไปถ่ายทอดให้น้อง ๆ ที่ใกล้ชิดในกอง และแผนกต่อไป ได้เข้าใจ
และรับทราบ เพ่ือสร้างทีม กฟผ. ที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์การต่อไป นอกจากนี้ พ่ี ๆ 
จะพยายามปรับตัวเข้าหาน้อง ๆ ให้มากข้ึน รับฟังความคิดเห็นจากน้อง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตขององค์การ 

ต้องตระหนักว่า กฟผ. จะอยู่แบบเดิมไม่ได้ 

“อยากให้น้อง ๆ ตระหนักว่าองค์การของเราในวันนี้ พวกเราจะยังท าแบบเดิมและอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้ว กฟผ. 
ไม่ใช่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเพียงรายเดียว เพราะปัจจุบันเหลือสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ราว 30 เปอร์เซ็นต์ แต่อนาคต
ไม่รู้ว่าจะลดลงไปอีก เท่าใด เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเผยแล้วว่า ภายใน 10 ปี โซลาร์เซลล์ ลม และแบตเตอรี่ จะเข้ามา
แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิล แล้ว กฟผ. จะเหลืออะไร จะมีเพียงเขื่อน โซลาร์ลอยน้ า เท่านั้นเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นในวันนี้
น้อง ๆ ต้องเลิกมองเพียงเรื่องของตัวเอง เงินเดือนจะข้ึนมากขึ้นน้อย ระดับจะได้เลื่อนหรือไม่ แต่อยากให้มองว่าตอนนี้
เราท าอะไรเพ่ือช่วยให้องค์การนี้อยู่รอดได้บ้าง ส าหรับพี่นั้นเวลาอีก 2 ปี 5 เดือนที่เหลือ พ่ีจะท าทุกอย่างเพ่ือองค์การ
ให้ดีที่สุด และสุดพลังที่พ่ีจะท าได้” พ่ีสิงห์ กล่าว 
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เปิดฟลอร์ “พี่ ๆ มีค้าตอบ” 

ภายในงาน พ่ีสิงห์และพ่ี ๆ ผู้บริหาร ได้ร่วมตอบค าถามจากเฟซบุ๊ก ‘คุยกับพ่ีสิงห์’ และเปิดโอกาสให้มีช่วง
ถามตอบกับพ่ี ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถซักถามข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ได้ ซึ่งพ่ี ๆ ผู้บริหารทุกคนได้ร่วม
ตอบค าถามอย่างชัดเจนและเป็นกันเอง อาทิ 

1) ค้าถามเกี่ยวกับการ Work from Anywhere (WFA)  

ตอบ : WFA คือการท างานที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกับการท างานที่ออฟฟิศ 
มีข้อดีคือ สามารถประหยัดค่าเดินทางได้ ประหยัดเวลาการเดินทาง ซึ่งจะมีบางส่วน ที่ไม่สามารถ WFA ได้ เพราะต้อง
ปฏิบัติงานหน้างาน เช่น งานด้านบ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักร งานด้านระบบสายส่ง เป็นต้น อย่าน้อยใจว่า ท าไม
ตัวเองถึงไม่ได้ WFA แต่ขอให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ทุกหน้าที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ 

2) อยากเห็นภาพ กฟผ. ในอนาคต  

ตอบ : อยากให้ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตัวเองให้ดีที่สุด โดยเรื่อง ของอนาคตนั้นมี
หน่วยงานที่ก าลังด าเนินการ ซึ่งบางส่วนเริ่มเห็นชัดเจนแล้ว ได้แก่ บริษัทนวัตกรรมของ กฟผ. ที่ผ่านการพิจารณา ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และอยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่การ
พิจารณา ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือการด าเนินการของทีม Proventure หรือในเรื่อง LNG Trader ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
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3) สิ่งไหนที่พี่ ๆ อยากให้ กฟผ. หรือพวกเราเปลี่ยนหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพื่อน้าไปพัฒนาให้ดีขึ น  

ตอบ : อยากให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เปลี่ยน Mindset (แนวคิด) ก่อนแล้วเชื่อว่าอย่างอ่ืนจะตามมา เนื่องจาก
การเปลี่ยนแนวคิดนั้น จะท าให้มุมมอง ต่อการท างานเปลี่ยนแปลงไป เมื่อแนวคิดที่มีต่อการท างานเปลี่ยนไปการ
ท างานก็จะเปลี่ยนไป ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่าง ก็ปรับในส่วนของตัวเอง และขอให้ลดการต าหนิการท างานของ
องค์การในเชิงลบ อยากให้เปลี่ยนเป็นการเสนอแนะในทางบวก เป็นการแนะน าการปรับปรุงการท างานขององค์การ
มากกว่า เพ่ือให้ไม่บั่นทอนขวัญก าลังใจของคนท างานทุกคน 

4) กฟผ. จะมีการปรับการเบิกค่าเดินทางเป็นการเหมาค่าใช้จ่ายเดินทางหรือไม่  

ตอบ : มีแนวคิดในเรื่องนี้ ซึ่งแนวทาง ก็คือ เมื่อขอค าสั่งเดินทางไปจังหวัดใด ให้ระบบค านวณค่าใช้จ่าย
เดินทางในลักษณะเหมาจ่าย เพ่ือส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และโอนเงินไปในบัญชีผู้ปฏิบัติงานคนนั้น และเมื่อกรณีที่
เกินราคาเหมาจ่ายก็ให้น าเอกสารมาเบิกเพ่ิมเป็นรายกรณีไป เพ่ือลดกระบวนการท างาน ลดการเคลียร์เอกสารต่ าง ๆ 
และลดภาระงานเจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย 
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ทั งนี  ส้าหรับค้าถามที่เป็นข้อเสนอแนะ พี่ๆ ผู้บริหารก็ได้รับไว้และจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไป
พิจารณาอีกครั ง ส่วนค้าถามที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นกฎระเบียบ หรือ
เรื่องท่ียังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี  ผู้บริหารก็ระบุว่าขอรับไปพิจารณาและบางค้าถามจะไปตอบให้ชัดเจนในเฟ
ซบุ๊ก คุยกับพี่สิงห์ต่อไป 

 


