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รวฟ. เดินสายพบผู้ปฏิบัติงาน พร้อมสื่อสารนโยบายและค่านิยม ‘SPEED’

รวฟ. เดิน สายพบปะผู้ ป ฏิ บั ติ งานในสายงาน พร้อ มสื่อ สารวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย และวั ฒ นธรรมองค์ ก าร ‘SPEED’
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปพัฒนางานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ธุรกิจ และภารกิจของตน

นายพลศรี สุ วิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่ าการผลิ ตไฟฟ้ า (รวฟ.) เดินสายพบปะผู้ปฏิ บั ติ งานเพื่ อสื่ อสารนโยบายจากการสั มมนา
“รวมพลังสร้างวัฒนธรรม กฟผ.” พร้อมถ่ายทอดทิศทางของสายงานและค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร ‘SPEED’ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในสายงาน รวฟ. โดยมี น ายไพฑู รย์ ตั้ งจิ ต ร่วมบุ ญ ผู้ ช่ วยผู้ ว่ าการผลิ ต ไฟฟ้ า 1 (ชฟฟ1.) ร่ว มพบปะเยี่ ย มเยี ย นผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
และถ่ายทอดนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ชฟฟ1. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยก่อนหน้านี้ได้พบปะเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบตั ิงานและถ่ายทอดนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงานในสังกัดผู้ชว่ ยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และมีกำหนดพบปะเยี่ยมเยียน ถ่ายทอดนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้า
กฟผ. ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รวฟ. กล่าวว่า ผลสรุปจากการสัมมนา “รวมพลังสร้างวัฒนธรรม กฟผ.” ซึ่งนายบุญญนิตย์
วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ถ่ายทอดมุมมองแนวคิดในการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร กฟผ. ในระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องการถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานคือการปรับวิธีคิด
และเปลี่ยนพฤติกรรม (Shifted Mindset and Changed Behaviors) โดยการปรับวิธีคิด (1) อ่อนน้อมถ่อมตนเปิดใจ เป็นมิตร
และให้เกียรติกัน (Humility) (2) เห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวม ของหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ (Think Bigger than Self)
โดยคิดแบบผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน คำนึงทรัพยากรความคุ้มค่า (Entrepreneurship) และ (3) คิดในเชิงบวก
(Think Positively) เรียนรู้สิ่ งที่ ควรทำหรือไม่ ควรทำ พิ จารณาข้ อดี ของแต่ ละเหตุ การณ์ ฝึ กฝนจิ ตใจให้ รู้จั กการปล่ อยวาง รวมถึ ง
การปรับพฤติ กรรมตามสมการ E+E+E = E & T หมายถึง การมีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) มี อำนาจในกระบวนการต่าง ๆ เช่ น
การตัดสินใจ (Empowerment) และมีความผูกพันว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ กฟผ. (Engagement) ย่อมนำไปสู่พฤติกรรมการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความน่าเชื่อถือ (Trust)
ทั้งนี้ จากการระดมความคิด เห็ น ต่อค่านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์ก าร “SPEED” ได้มีการปรับเปลี่ยนความหมายและ
คำจำกัดความให้สอดรับบริบทของสังคมและองค์การที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ ‘S’ Synergy หมายถึง ทำงานร่วมกันเป็นทีม ประสาน
ประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ‘P’ Proactive Approach หมายถึง ทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคำว่า Proactive นี้
ต้ อ งมี ค วามเป็ น Professional คื อ ความเป็ น มื อ อาชี พ ในการทำงานด้ ว ย ‘E’ Empathy หมายถึ ง ความเข้ า อกเข้ า ใจผู้ อื่ น
ทั้ งผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ภายในและภายนอกองค์กร ‘E’ Entrepreneurship หมายถึง ความรู้สึ กเป็ น เจ้ าของ (EGAT for ALL)
มีความเป็นผู้ประกอบการ ‘D’ Digitalization หมายถึง ขับเคลื่อนองค์ก ารด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล สร้างการแข่งขัน พัฒ นา
และหารูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ จากการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (New S-curve) ให้กับองค์การ
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“การปรับเปลี่ยนข้างต้นนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น นับต่อจากนี้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าต้องนำไปสัมมนากันต่อ
ในระดั บกองและแผนก เพื่ อระดมสมองหาสิ่ งที่ ควรทำให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ธุรกิจ และลักษณะภารกิจของแต่ล ะ
หน่วยงานต่อไป” รวฟ. กล่าว ❑

2

