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คลอดแล้ว!! ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การใหม่ พร้อมขับเคลื่อน กฟผ. ไปด้วยกัน

ผู้ ว่ าการฯ เผยปรั บ ความหมายค่ านิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก าร “SPEED” ใหม่ ให้ เป็ น ไปตามบริ บ ทของสั ง คม
และองค์ ก ารที่ เปลี่ ย นแปลงไป โดยผู้ บ ริ ห ารพร้ อ มเป็ น ต้ น แบบและถ่ ายทอดสู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ กคน เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ปฏิ บั ติ
ให้สอดคล้อง สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การให้เกิดขึ้นจริง พร้อมขับเคลื่อนองค์การให้เดินหน้าต่อไป

เมื่อวันที่ 18–20 กุมภาพั นธ์ 2564 ณ โรงแรมดุสิ ตธานี หั วหิน จังหวัดเพชรบุ รี นายบุญญนิ ตย์ วงศ์รักมิ ตร ผู้ว่าการ กฟผ.
นำคณะผู้บริหาร กฟผ. ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กว่า 120 คน ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ (Workshop) “รวมพลังสร้าง
วัฒนธรรม กฟผ.” ระดมความคิดสร้างค่ านิ ยมและวัฒนธรรมองค์ การใหม่ รวมถึงยั งเป็ นการสร้างความผู กพั นกันระหว่ างพี่ น้ อง
ชาว กฟผ. เพื่อจับมือกันบูรณาการงานทุกสายงาน สร้างทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์การ

ผู้ ว่ าการ กฟผ. กล่ าวว่ า ถึ งเวลาแล้ วที่ ทุ กคนในองค์ การต้ องเข้ าใจปั ญหาขององค์ การร่วมกั น หากเราไม่ เปลี่ ยนตอนนี้
เราไปไม่รอด แต่จะเปลี่ยนไปแบบไหนต้องเริ่มจากการมีต้นแบบที่ ดี คือผู้บริหารต้องเริ่มก่อน ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
สร้างความต่ อเนื่ อง พาทุ กคนในองค์การร่วมปรับเปลี่ ยนไปด้ วยกัน ภายใต้ เป้ าหมายเดี ยวกันทั้ งองค์ การ นั บตั้ งแต่ วันนี้ เราทุ กคน
จะร่วมกัน Change (เปลี่ยน) หากคนทั้ งองค์การกว่า 17,000 คน ขับเคลื่ อน กฟผ. ไปข้างหน้ าด้ วยค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์ การ
เดียวกัน ไปพร้อมกันทั้งองค์การ รับรองว่าเราจะได้เห็น กฟผ. เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
จากการระดมความคิดเห็นต่อค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ “SPEED” ที่ใช้อยู่เดิมนั้น ผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน กฟผ.
สรุปเห็นพ้องตรงกันว่ายังคงมีคุณค่า แต่ควรปรับเปลี่ยนความหมายและคำจำกัดความของค่านิยมแต่ละตัวให้สอดรับบริบทของ
สังคมและองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจความคิด เห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อค่านิยมและวัฒนธรรม กฟผ.
ที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ (อทบ.) ได้จัดทำเมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมาอีกด้วย โดย SPEED ใหม่ประกอบด้วย
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“S” หมายถึง Synergy
“P” หมายถึง Proactivity
“E” หมายถึง Empathy
“E” หมายถึง Entrepreneurship
“D” หมายถึง Digitalization
SPEED นิ ย ามใหม่ นี้ สื่ อถึ งความร่ วมมื อร่ วมใจเพื่ อสร้ างความเข้ ม แข็ งให้ กั บ องค์ การ โดยที่ เราจะต้ องทำงานเชิ งรุ ก
มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
ซึ่ งจะทำให้ เราคิ ดแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ และมี ความกล้ าที่ จะสร้างสรรค์ นวั ตกรรม รวมทั้ งนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาต่ อยอดภารกิ จ
และธุรกิจใหม่ได้
“กฟผ. มี หน่ วยงานกระจายอยู่ ทั่ วประเทศ แต่ ละที่ มี ลักษณะเฉพาะไม่ เหมื อนกัน แต่ เชื่ อว่ านั บจากจบการสัมมนาครั้งนี้
เป็ นต้ นไป กฟผ. จะเป็ นหนึ่ งเดี ยวกั น คน กฟผ. จะมี ความประพฤติ และการปฏิ บั ติ ที่ คล้ ายคลึ งกั นด้ วยค่ านิ ยมและวั ฒ นธรรม
องค์การเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารจะเป็นต้นแบบและนำไปถ่ายทอดลงไปถึงยังน้อง ๆ ทุกคน นอกจากนี้จะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) “รวมพลังสร้างวัฒนธรรม กฟผ.” ในระดั บสายรอง โดยรองผู้ว่าการแต่ ละสายงานจะเป็ นผู้ นำ พาผู้บริหารระดับกอง
ผู้ปฏิบัติงานระดับ 10 และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นดาวรุ่ง (star) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติต่อไป” ผู้ว่าการ กล่าว ❑
.

กฟผ. Kick off ศูนย์เรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา
“โคก หนอง นา โมเดล” 3 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน

กฟผ. เปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 แห่ง ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิ พล
และ กฟผ.แม่ เมาะ สื บ สานศาสตร์พ ระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ให้ ผู้ ส นใจ หวั งฟื้ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตของโลกในอนาคต
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