ฉบับที่ 42/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

สายงาน รวบ. พร้อมเดินหน้าสู่ “CFO GO PRO”
รวบ. นาทีมผู้บริหารในสายงาน ประกาศความพร้อมเดินหน้าสู่ “CFO GO PRO” ในเวทีแถลงนโยบายและแผนกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์การ โดยมองเป้าหมายร่วม “EGAT for ALL” พร้อมเผยแผนจัดหาเงินลงทุนระยะยาว
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินรองรับการดาเนินงานของ กฟผ. ในอนาคต รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมรองรับ
จานวนผู้ปฏิบัติงานที่จะลดลงกว่าครึ่งจากการเกษียณอายุภายใน 10 ปี

เมื่ อวั น ที่ 1 มี น าคม 2564 สายงานรองผู้ ว่ าการการเงิ นและบั ญ ชี (CFO) (รวบ.) จั ดงานแถลงนโยบายสายงาน รวบ.
ประจาปี 2564 ภายใต้ แนวคิด CFO GO PRO โดยมีคณะผู้ บริหาร ประกอบด้ วย นางสาวชู ศรี เกียรติ ขจรกุล รองผู้ ว่าการการเงิน
และบั ญ ชี (CFO) (รวบ.) นางสาวสมจิ ตต์ ด่ านศรี ป ระเสริ ฐ ผู้ ช่ วยผู้ ว่ าการการเงิ น (ชบง.) และ นางสาวกมลรั ตน์ กุ หลาบแก้ ว
ผู้ช่ วยผู้ ว่ าการบั ญชี (ชบบ.) ขึ้นเวที แถลงนโยบายและแผนกลยุ ทธ์ ของสายงาน รวบ. ซึ่ งตอบสนองต่ อยุ ทธศาสตร์หลั กของ กฟผ.
รวมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “EGAT for ALL” และแนวทางการบริหารงาน “ยืดหยุ่น ทันการณ์ ประสานประโยชน์” ของผู้ว่าการ
กฟผ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในทิศทางการดาเนินงาน และการบริหารงานบุคคลของสายงาน รวบ. ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ผลักดันภารกิจของ กฟผ. ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง 6 ฝ่ายในสายงาน
เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) สานักงานใหญ่ กฟผ. ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ
LIVE EGAT อีกด้วย
รวบ. วางกลยุทธ์สู่ CFO GO PRO
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รวบ. กล่าวว่า สายงาน รวบ. เป็นสายงานที่สนับสนุนให้ กฟผ. มีความมั่นคงด้านการเงิน
เพียงพอสาหรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมี 4 ภารกิจหลั ก ประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ การบริหารจัดการด้านบัญชี และการสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ทั้งนี้ ในส่วนของยุทธศาสตร์
กฟผ. E.G.A.T. ปี 2564-2573 นั้ น สายงาน รวบ. มี ความเกี่ยวข้องกั บมิ ติ A หรือ Agile EGAT to the Next Chapter จากกลยุ ท ธ์
S4 พลิกโฉมการบริหารทุนมนุษย์ การเงิน และการบัญชี
สายงาน รวบ. ยังพร้อมเดินหน้าไปสู่ CFO GO PRO เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กฟผ. และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสายงาน
โดยได้ ป ระยุ ก ต์ ม าจากแนวทางการบริ ห ารงาน “ยื ด หยุ่ น ทั น การณ์ ประสานประโยชน์ ” ซึ่ งประกอบด้ ว ย Professional
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ Proactive มีการทางานเชิงรุก มีเป้าหมาย และมีคุณภาพ และ Productivity ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้เป้าหมายร่วมกัน คือ EGAT for ALL โดย A คือ Accuracy มีความถูกต้องแม่นยาในงาน เชื่อถือได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้
L คือ Lean ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทาอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับวัฒนธรรมองค์การ SPEED ที่ได้ปรับปรุงล่าสุด เพื่อการดาเนินงาน
ที่คล่องตัวของ กฟผ. และเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรืองานใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ กฟผ. อยู่ได้ อย่างยั่งยืน ส่วน L ตัวสุดท้าย
คื อ Listen & Learn รับฟั งผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยทั้ งภายในและภายนอกแบบ 360 องศา เพื่ อให้ เป็ นประสบการณ์ และได้ เรียนรู้ว่ า
จะต่อยอดเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ EGAT for ALL และ CFO GO PRO ต่อไปได้อย่างไร
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“ขอให้ผู้ป ฏิบัติงานทางานอย่างมีความสุขและร่วมสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่ น
ที่จะทางานให้สาเร็จเพื่ อ กฟผ. และขอให้คิดว่าพวกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์การ เพราะ กฟผ.
เป็นของเราทุกคน และเพื่อเราทุกคน EGAT for ALL” รวบ. กล่าว

ชบง. เผยแผนสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินให้ กฟผ.
ทางด้ าน นางสาวสมจิ ตต์ ด่ านศรี ประเสริ ฐ ชบง. ได้ กล่ าวถึ งการบริ หารการเงิ น และการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลว่ า
แผนการลงทุนระยะยาว 10 ปี ของ กฟผ. (ปี 2564-2573) มีวงเงินรวมอยู่ที่ 653,574 ล้านบาท แบ่งออกเป็นงบประมาณการเงินลงทุน
ในโครงการต่ าง ๆ ตามแผน PDP2018 วงเงิ น 647,217 ล้ านบาท และการสนั บสนุ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม ที่ กฟผ. ถื อหุ้ น และลงทุ น
ในบริษัททางด้านนวัตกรรมพลังงานที่จะเกิดขึ้น หรือ Innovation Holding Company วงเงิน 6,357 ล้านบาท
ส่วนแผนการจัดหาเงิน ทุนนั้น เงินทุนจานวน 159,000 ล้านบาท หรือ 24 เปอร์เซ็นต์ จะได้มาจากเงินทุนภายนอก
ทั้งการออกพั นธบั ตรและหุ้ น กู้ รวมถึงนวัตกรรมทางการเงิน ใหม่ ๆ ส่วนอี กจานวน 494,574 ล้านบาท หรือ 76 เปอร์เซ็น ต์
เป็นเงินทุนภายใน ซึ่งได้มาจากผลกาไรจากการดาเนินงานในแต่ละปีของ กฟผ. ประมาณการอยู่ที่ 4 หมื่นกว่าล้ านบาทต่อปี
หรือ ภายใน 10 ปี จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 4-5 แสนล้ า นบาท นอกจากการวางแผนการจั ด หาเงิ น ทุ น ระยะยาวให้ ส อดคล้ องกั บ
ความต้ องการใช้ เงิน แล้ ว ระหว่ า งปี จ ะต้ องมี การบริห ารสภาพคล่ อ งทางการเงิน เพื่ อให้ แผนงานและงบประมาณประจ าปี
ซึ่งถูกวัด PA สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสาคัญและมีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ กฟผ. นั้น ภายใน 10 ปีนี้ สายงาน รวบ.
จะเหลื อผู้ ปฏิ บั ติ งานอยู่ ประมาณครึ่งหนึ่ งของที่ มี อยู่ ณ ปั จจุ บั นเท่ านั้ น จึ งต้ องมี การบริ หารทรัพยากรบุ คคล พั ฒ นาบุ คลากร
ปรับกระบวนการทางานและบูรณาการการทางานร่วมกัน เพื่อให้งานนั้นสาเร็จผ่านไปได้ด้วยดี
ชบบ. ชี้ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาความรู้และทันตามเทคโนโลยี
ด้าน นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว ชบบ. มองแนวทางการมุ่งไปสู่ CFO GO PRO ว่า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้อันเป็น
พื้นฐานสาคัญ ซึ่งสายงาน รวบ. ได้มีการจัดทาองค์ความรู้ของสายงานวิชาชีพทางการเงิน บัญชี และงบประมาณด้วย โดยในปีที่ผ่านมา
สามารถจัดทาได้ถึง 39 เรื่อง ซึ่งได้นาขึ้นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ ELS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปีนี้ก็มีแผนที่จะเดินหน้า
อีก 39 เรื่องเช่นกัน
สาหรับการดาเนินงานทางด้าน Digital and Innovation ที่ได้นาระบบ IT เข้ามาใช้ในกระบวนการทางาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทางานได้อย่างสะดวกสบาย และรองรับผู้ปฏิบัติงานที่จะเกษียณอายุออกไปจานวนมากนั้น สามารถแบ่งการดาเนินงานได้เป็น 4 กลุ่ม
คือ Digital Life @EGAT, Digital Transformation, Support EGAT New Business และ In-House Development
นอกจากนี้ ขอให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสานต่ อในกิ จกรรมคุ ณ ภาพ กฟผ. เพื่ อแสดงให้ เห็ นว่ าแม้ เราจะเป็ น สายงานสนั บสนุ น
แต่ก็สามารถทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา สายงาน รวบ. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมคุณภาพ กฟผ.
ถึง 9 ผลงาน และสามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัลในอันดับต้น ๆ อีกทั้งยังย้าในเรื่องของการส่งมอบงานที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วย
ในช่ วงท้ ายของงาน ผู้ บริ หารทั้ ง 3 ท่ านได้ ร่ วมกั นตอบค าถามที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานให้ ความสนใจส่ งค าถามและข้ อคิ ดเห็ น
เข้ามามากมายผ่านการสแกน QR Code พร้อมกันนี้ ผู้ บริหารสายงาน รวบ. ผู้อานวยการฝ่าย และผู้ปฏิบัติ งานได้ร่วมกันประกาศ
เจตจ านงในการบริหารอย่ างซื่ อสั ตย์ สุ จริตและมี ธรรมาภิ บาล ซึ่ งเป็ นหั วใจส าคัญในการดาเนิ นงานของทุ กองค์ กรและหน่ วยงาน
ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้มอบรางวัลจากการสุ่มรหัสประจาตัว จานวน 16 รางวัล เพื่อส่งความสุขไปยังผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวบ. ในช่วง
ต้นปีอีกด้วย 
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