“พี่ธานี” ถ่ายทอดนโยบาย “พี่สิงห์” ขับเคลื่อน กฟผ. ภายใต้ #EGATforALL กฟผ. เป็น
ของพวกเราทุกคน เปรียบ กฟผ. คล้ายเรือที่กาลังจะล่ม ต้องร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนนาพา
เครื่องยนต์ของเรือให้กลับมาแล่นอีกครั้ง
“พี่ธานี” ถ่ายทอดนโยบาย “พี่สิงห์” ขับเคลื่อน กฟผ. ภายใต้ #EGATforALL กฟผ. เป็นของพวกเรา
ทุกคน เปรียบ กฟผ. คล้ายเรือที่กาลังจะล่ม ต้องร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนนาพาเครื่องยนต์ของเรือให้กลับมาแล่น
อีกครั้ง

เมื่ อ วั น ที่ 29 มี น าคม 2564 ที่ อ าคารประชาสั ม พั น ธ์ กฟผ.แม่ เ มาะ “พี่ ธ านี ” นายธานี โพธิ์ เ อี้ ย ง
ผู้อานวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) พร้อมด้วย “พี่ตุ่น” นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
การผลิตเหมืองแม่เมาะ-1. (ช.อผม-1.) “พี่วิเชียร” นายวิเชียร ทรงพุฒิ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่
เมาะ-2. และ“พี่แจ๋ว”นางสุดคนึง พุกจาปา วิทยากรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ร่วมกิจกรรม “พี่ธานี
ถ่ายทอดนโยบายพี่สิงห์และทิศทางเหมืองแม่เมาะ” โดยมีผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมรับฟังเป็นจานวนมาก

พี่ธานี เปิดเผยว่า เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา “พี่สิงห์” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นาคณะผู้บริหาร กฟผ. ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปกว่า 120
คน ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “รวมพลังสร้างวัฒนธรรม กฟผ.” ที่จังหวัดเพชรบุรี และฝาก
กาชับให้ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปนาสิ่งต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันมาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดได้รับทราบรับรู้
อย่างทั่วถึง โดย “พี่สิงห์” ได้เล่าถึงที่มาและความหมายของ #EGATforALL ว่า ทุกคนต้องทาเพื่อ กฟผ. เเละ
กฟผ. เป็นของทุกคนทั้งภายในเเละภายนอก เราคือผู้รับผิดชอบการผลิตเเละส่งไฟฟ้าให้กับชาติเเละคนในชาติ
ภารกิจของพวกเราใหญ่หลวงนัก คนในองค์กรต้องตระหนักเเละทางานเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัว คานี้เริ่มเเพร่หลาย
มากขึ้น ถูกนามาใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นการย้าเตือนในใจคน กฟผ. ทุกคน ให้
อยู่ในวิถีการทางานของพวกเรา #ทาเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันนี้เราทุกคนจะร่วมกัน Change (เปลี่ยน) หากคนทั้งองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันจะได้เห็น กฟผ. เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เราต้องปรับเปลี่ยน
ความคิด เช่น การตัดสินใจช้า คือการไม่ตัดสินใจ , ไม่อยากได้ยินคาว่า “ทาไม่ได้” อยากได้ยินคาว่า “ถ้าจะทา
ได้ ต้องทาแบบนี้ . ..”, งานไหนที่ทาต่อๆ กันมา แล้ ว ไม่รู้ว่าทาไปทาไม ก็ ”เลิ ก” , ถ้า “Lean” องค์กรจะมี
Efficiency ขึ้นเยอะ รวมถึงการเรียกตาแหน่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้เรารู้สึกลอยให้เรียก “พี่...” แทนได้ไหม ,

ต้องทางานกับใครก็ได้ ไม่มีคู่แข่ง ไม่มีศัตรู , อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ได้แปลว่า ยอม แต่แปลว่า “รับฟังได้” , การ
ตรงเวลา โดย “พี่สิ งห์ ” พยายามทาให้ เห็ นว่าเป็นคนตรงเวลาเป็น Legacy ที่ทิ้งไว้ , เรื่อง Safety ต้องไม่
Compromise ต้องเด็ดขาด ต้องจ้าจี้จ้าไช , เวลาไปงานข้างนอก ต้องทาตัวเป็น “ตัวแทน กฟผ.” ไม่ใช่ไปใน
นามของตัวเอง , ต้องปรับตัวเข้าหาน้องๆ
ขณะที่ การประชุมต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ คือ เข้าประชุมอย่างตั้งใจให้ความเห็น , การประชุมให้
โจมตีที่ประเด็นที่คนคนนั้นพูด อย่าโจมตีที่ตัวบุคคล , ประธานประชุมให้เปิดประชุมสั้นๆ แต่ฟังมากๆ , เราไม่
อาจปล่อยให้องค์การเป็นเหมือนเดิมได้ เพราะสภาพแวดล้อมตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง , อยากเห็น
ความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตอนนี้องค์กรเหมือนเรือที่ กาลังจะล่ม พวกเราต้องช่วยให้เครื่องยนต์ของเรือลานี้
กลับมาแล่นได้ไวอีกครั้ง , ผู้บริหารต้องเลิกเก่งอยู่คนเดียว , ทางานด้วยความรู้สึกที่ว่า เราเป็นเจ้าขององค์กร
และที่สาคัญ การเปลี่ยน Mindset ของผู้ปฏิบัติงาน ต้องเริ่มเปลี่ยนที่ผู้บริหารก่อ น พี่ธานี ยังกล่าวด้วยว่า การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด (Mindset) ควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมิตร เปิดใจรับฟังความคิดเห็น มองเห็น
คุณค่าของทุกความเห็น หัวหน้าไม่ได้เก่งคนเดียว ควรให้ความสาคัญกับคน , มีความเป็นมิตร ถามสุขทุกข์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน พูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานบ้ าง นอกจากนั้น ต้องมองในสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเอง (Think Bigger
than Self) มองผลประโยชน์ของหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ , เสียสละในเรื่องต่างๆ ของตนเอง ทาเพื่อคนรุ่น
หลัง , คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติด กล้าออกจาก Comfort Zone, ไม่ทางานโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่น , ให้นึกถึงภาพ
ใหญ่ของ กฟผ.
ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็น ต่อค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ “SPEED” ได้มีการปรับเปลี่ยน
ความหมายและคาจากัดความให้สอดรับบริบทของสังคมและองค์การที่เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย
“S” หมายถึง Synergy รวมพลังประสาน , “P” หมายถึง Proactive Approach รุกงานก้าวไกล , “E”
หมายถึง Empathy ใส่ ใจสร้ างมิตร , “E” หมายถึง Entrepreneurship คิดแบบผู้ ประกอบการ , และ “D”
หมายถึง Digitalization ขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทัล
พี่ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเหมืองแม่เมาะ ตามแผนแม่บทการทาเหมืองจะดาเนินการจนถึงปี
2592 สอดรับกับการปลดระวางโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 หรือ MMRP 2 ระหว่างนี้พวกเราทุกคน
จะต้องช่วยกันทางานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะเดียวกัน ยังต้องช่วยกันคิดหาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน
ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับเราทุกคน คือ เรื่องการทางาน
โดยมีบริษัทผู้รับจ้างที่จะต้องทางานควบคู่กับ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง ไม่อยากให้พวกเราตื่นกลัวหรือกังวลใจกับ
เรื่องนี้
ทั้งนี้ ภายหลังการนาเสนอของ “พี่ธานี” แล้วเสร็จ “พี่วิเชียร” ก็ได้นาเสนองานสาคัญสายงาน ช.อผม2. ปี 2564 ตามด้วย “พี่แจ๋ว” นาเสนอแผนปฏิบัติการ อผม. ประจาปี 2564 และปิดท้ายด้วย “พี่ตุ่น” นาเสนอ
เหมืองแม่เมาะกับความท้าทายยุค 4.0 โดยระหว่างการบรรยายของพี่ๆ ได้มีกิจกรรมตอบคาถามชิงของรางวัล
และปิดท้ายกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมรับฟังถาม-ตอบกับผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง

