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สายงาน รวย. มุง่ ปรับโครงสร้างสู่ Flat Organization
พร้อมนำ SPEED Meeting ผลจาก Workshop มาใช้ในการทำงาน

สายงานรองผู ้ว่า การยุท ธศาสตร์ ประเดิม สายงานแรกจัด สัม มนาเชิง ปฏิบ ัต ิก าร (Workshop) : รวมพลัง
สร้า งวัฒ นธรรม กฟผ. ระดับ สายงาน เพื ่อ เดิน หน้า สร้า งความเข้า ใจค่า นิย มและวัฒ นธรรมองค์ก าร SPEED ใหม่
เตรีย มปรับ โครงสร้า งสู ่ Flat Organization มุ ่ง สร้า ง Productivity รองรับ การแข่ง ขัน พร้อ มนำผลจากการระดม
ความคิดเห็น “SPEED Meeting” มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop): รวมพลัง
สร้างวัฒนธรรม กฟผ. สายงาน รวย. โดยมี นายบุญญนิ ตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเปิ ดในประเด็น Change for Chances
และ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) กล่าวเสริมในประเด็น Cheers to Change ซึ่งสายงาน รวย. เป็นสายงานแรก
ในการจั ด สั ม มนาดั งกล่ า วเพื่ อ ถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งของค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม องค์ ก าร SPEED
สู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับ 10 ขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางของสายงานเข้ าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท
จังหวัดกระบี่ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ (อทบ.) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) และฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีแผนจะดำเนินการ
จัดอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกสายงานภายในเดือนมิถุนายนนี้

รวย. มุ่งปรับโครงสร้างสู่ Flat Organization เพื่อสร้าง Productivity
ดร.จิราพร ศิริคำ รวย. กล่าวว่า การปรับเปลี่ยน Mindset และพฤติกรรมในการทำงาน จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อความอยู่รอด
ของ กฟผ. และของทุกคน นอกจากนี้ เราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมจึงยังคงต้องมี กฟผ. โดยก่อนอื่นนั้นจะต้องแก้ปัญหาผู้ปฏิบัติงาน
ระดับ 8-10 ที่ลอยเป็นจำนวนมากให้ได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น แต่โครงสร้างภายในไม่ได้สนับสนุน
ให้พวกเขาได้มีผลงานหรือเข้ามาบริหารงาน ส่งผลให้การทำงานของ กฟผ. ขาดผลิตภาพ หรือ Productivity
สายงาน รวย. จึงคิดเริ่มต้นปรับโครงสร้างเป็นแบบราบ หรือ Flat Organization โดยยังคงต้องมีฝ่ายและกองเพื่อการบริหาร
จัดการแต่ไม่จำเป็นต้องมีแผนก ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 8-10 ทุกคนจะต้องทำงานในลักษณะรายโปรเจค มีผู้ปฏิบัติงานระดับ 9-10
ที่ มี ความรู้ ความสามารถเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบงาน ส่ วนผู้ ปฏิ บั ติ งานระดั บ 8 ลงมาจะต้ องเลื อกและเข้ าสู่ การทำงาน แต่ ละโปรเจค
มีการประเมินผลรายโปรเจคและรายบุคคล เพื่อให้การทำงานของ กฟผ. มี Productivity สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ และสิ่งนี้เอง
ก็จะตอบคำถามได้ ว่ าทำไมจึ งยั งคงต้ องมี กฟผ. ซึ่ งผู้ บริหารระดั บกลางคื อหั วใจสำคั ญในการดำเนิ นงานและปรับเปลี่ ยนองค์ การ
จึงต้องสื่อสารทำความเข้าใจภายในฝ่ายต่อไปด้วย
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“ขอให้ ทุกคนมี 4 มี คือ 1) มีใจ ซึ่ งจะส่ งผลให้งานสำเร็ จ 2) มี ความศรัท ธา ทั้ งศรัท ธาในผู้ นำ ทีม งาน และทิ ศทาง
ที่จะเดินไป 3) มีความเชื่อแห่งความสำเร็จว่าสามารถทำได้ และ 4) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท หากทุกคนมีครบก็จะสามารถ
ฟันฝ่าความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ เพื่อ กฟผ. ของเรา กฟผ. เป็นของทุกคน เพื่อทุกคน EGAT for ALL” รวย. กล่าว
สายงาน รวย. เตรียมใช้ SPEED Meeting เพิ่มประสิทธิภาพงาน
สำหรั บการสั มมนาในครั้ งนี้ ได้ มี การคิ ดกิ จกรรมกลุ่ มเพื่ อเสริ มสร้ างค่ านิ ยมและวั ฒ นธรรมองค์ การ SPEED โดยได้ มี
การนำเสนอผลงานจากทั้ง 8 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มดาวสีม่วง ได้นำเสนอผลงาน “กิจกรรม SPEED Meeting” เป็นการปรับปรุงการจัดประชุม
โดยนำ SPEED มาเป็นตัวกำหนดกติการ่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อลดจำนวนและเวลาการประชุมต่อครั้ง ซึ่งทำให้กระบวนการ
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลงานนี้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ซึ่งหลังจากนี้จะได้รับการนำไปปฏิบัติในทุกฝ่ายของสายงาน รวย.
และจะมีการติดตามผลในช่วงสิ้นปี
ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ระดมสมองกันว่าพฤติกรรมของคน กฟผ. ใน SPEED แต่ละตัวนั้นควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งในท้ายสุดทาง
อทบ. จะนำทุ กความเห็ นไปกลั่นกรองให้ได้ออกมาเป็ นพฤติ กรรม นอกจากนี้ การทำงาน “ยืดหยุ่น ทันการณ์ ประสานประโยชน์ ”
ก็จะผนวกรวมอยู่ใน SPEED ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยม ความผูกพัน และความสุขของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะทำตลอดทั้งปี แบ่งออกเป็น
3 ระยะ ประกอบด้ วย ระยะที่ 1 สื่ อสารสร้างบรรยากาศให้ เกิดการรั บรู้และเข้าใจจนกลายเป็ นสิ่ งที่ ติ ดปาก หรือ SPEED ติ ดปาก
ระยะที่ 2 มีการเชื่อมโยงไปถึงผลลัพธ์และการวัดผลทางธุรกิจ เป็น SPEED ติดงาน และระยะที่ 3 มีการเชื่อมโยงกับระบบประเมินผล
เป็น SPEED ติดใจ ❑
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