
สารจากผูบริหารองคกร

เขื่อนภูมิพล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในฐานะที่เปน 1 ในโรงไฟฟาพลังนํ้าที่มีกําลัง 

ผลติตดิตัง้ขนาดใหญของประเทศไทย มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะดาํเนนิงานเพือ่ใหเกดิความพรอมในการ 

เดินเครื่องหนวยผลิตไฟฟา ตลอดจนจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบตามที่ศูนยควบคุมระบบกําลัง 

ไฟฟาแหงชาติส่ังการมาอยางมีประสิทธิผลและไดประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงไดนําแนวทาง 

ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากระบวนการในการ 

ทํางานใหไดผลลัพธที่ดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง และใชขอมูลโอกาสในการปรับปรุงจากรายงาน 

ปอนกลับ (Feedback Report) ที่ไดรับมาพิจารณารวมเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับองคกร 

เราจึงมีความรูสึกยินดีและภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่เปนหนึ่งในองคกรที่ไดรับรางวัลการบริหาร

สูความเปนเลศิในป 2560 นี ้และเราจะยงัคงมุงมัน่พฒันา โดยใชเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ 

เปนแนวทาง เพื่อกาวสูรางวัลคุณภาพแหงชาติ ดวยคานิยมและวัฒนธรรม “รักองคการ 

มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม นําดวยนวัตกรรม ทําประโยชนเพื่อสังคม” ตามวิสัยทัศน “นวัตกรรม 

พลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตที่ดีกวา” ซึ่งเริ่มใชตั้งแตกลางป 2560 ตอไป
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คุณสุชีพ มีถม

ผูอำนวยการเข�อนภูมิพล

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

เข�อนภูมิพล

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย



 เขือ่นภมูพิล (ขภ.) เปนเขือ่นอเนกประสงคแหงแรกของประเทศไทย และยังเปนเขือ่นประเภทคอนกรตีโคงทีใ่หญทีส่ดุในภมูภิาค 
เอเชียอาคเนย เดิมมีช่ือเรียกวา “เข่ือนยันฮี” ตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานพระปรมาภิไธยใหเปนช่ือเข่ือนวา “เข่ือนภูมิพล” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2500 และยังเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงประกอบพิธีเปดเข่ือนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2507 ขภ. เปนหนวยงานระดับฝาย             
1 ใน 6 ที่มีโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ ซึ่งอยูภายใตหนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการโรงไฟฟาพลังนํ้า (ชฟน.), สายงานรองผูวาการผลิต 
ไฟฟา (รวฟ.), การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) อันเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยมีกําลังผลิต 
ติดตั้งสูงที่สุดคือ 779.2 เมกะวัตต ต้ังอยูเลขที่ 180/2 หมู 6 ต.สามเงา อ. สามเงา จ.ตาก ดําเนินงานตามพันธกิจ 2 ดาน คือ 
  1) การใหบริการผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้า 
  2) การเปนองคกรที่ใสใจดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

ลักษณะองคกร

 ขภ. มีพันธกิจหลักในการใหบริการผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา โดยอาศัยการระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าผานชุดกังหันของเคร่ืองกําเนิด 
ไฟฟาลงสูทายนํา้ ซึง่เปนไปตามแผนการระบายนํา้จากขอตกลงรวมระหวางหนวยงานภาครฐัตางๆ ในรปูของคณะทาํงานวางแผนการเพาะปลกู 
พืชฤดูแลงซึ่งทําหนาที่สําหรับชวงเวลาตั้งแตเดือน พ.ย.ของทุกป จนถึง เม.ย.ของปถัดไป และคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนม 
สถานการณนํ้าซ่ึงทําหนาที่สําหรับชวงเวลาต้ังแตเดือน พ.ค.จนถึง ต.ค.ของทุกป เพื่อดูแลการใชนํ้าเพื่อการเกษตรตลอดจนการอุปโภค และ 
บริโภค ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายการใชนํ้าประจําป โดยพิจารณาปจจัยหลายๆ ดานรวมทั้งนํ้าตนทุนของแตละเขื่อน จากน้ันกรมชลประทาน 
และ กฟผ. โดยกองจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งอยูภายใตสังกัดของฝายสํารวจ หนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟา 
สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา รวมกันวิเคราะหและวางแผนการระบายน้ําทั้งในระดับรายเดือนและรายสัปดาห แลวฝายควบคุมระบบ 
กําลังไฟฟา (อคฟ.) ซึ่งอยูภายใตหนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการควบคุมระบบกําลังไฟฟา สายงานรองผูวาการระบบสง นําแผนรายสัปดาห 
มาจัดทําเปนแผนการระบายนํ้ารายวันและรายช่ัวโมงใหสอดคลองกับความตองการดานไฟฟา เพื่อสั่งการให ขภ. ระบายน้ําเดินเครื่องผลิต 
พลงังานไฟฟาจายเขาระบบสายสงใหสอดคลองกบัแผนการระบายน้ําทีไ่ดรับมา เนือ่งดวย ขภ. อยูในภาคเหนอืซึง่มโีรงไฟฟา (รฟ.) พลงัความรอน 
คือ รฟ.แมเมาะ และ รฟ.พลังน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ขภ. จึงมีบทบาทในการสรางเสถียรภาพใหระบบไฟฟาของประเทศ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
ภาวะปกติ โดย อคฟ. ส่ังการให ขภ. เดินเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาในชวงที่มีความตองการสูงในแตละวัน 
(Peak Load) แบบทันที (Just In Time) และในภาวะฉุกเฉิน (กรณี Blackout หรือไฟดับเปนวงกวาง) ดวยการ ประสานกับ อคฟ. และ 
รฟ. ท้ังประเทศ โดยใชแผนกูคืนระบบไฟฟาใหกลับคืนมาเปนปกติ (Blackout Restoration Plan)
 ผลิตภัณฑหลักของ ขภ. คือ ความพรอมจายพลังงานไฟฟา โดยที่ ขภ. สามารถเดินเครื่องไดทันทีตามที่ อคฟ. สั่งเพื่อรองรับ 
ความตองการดานพลังงานไฟฟา โดยวัดดวยคาความพรอมในการผลิตและจายพลังงานไฟฟา (Generating Weighted Equivalent 
Availability Factor : GWEAF) ซ่ึงมีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของผลิตภัณฑตอความสำเร็จอันบงบอกถึงความสามารถในการตอบสนองตอ 
ความตองการของ อคฟ. ในดานการเดินเครื่องจายไฟฟาเขาระบบภายในเวลาที่กำหนดไวในขอตกลงการซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 
Agreement : PPA) ระหวาง อคฟ. กับ ขภ. เพื่อตอบสนองความไมแนนอนดานความตองการในแตละวัน และภาวะฉุกเฉินจากการเกิด 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง การเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟามุงเนนการเสริมระบบในชวง Peak Load เพื่อทำใหไฟฟาทั้งระบบมีเสถียรภาพ โดยสง 
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเขาระบบสงของ กฟผ. ตามกลไกในการสงมอบพลังงานไฟฟาซึ่งมี อคฟ. รับผิดชอบควบคุมระบบกำลังไฟฟาของ 
ประเทศและเปนผูรับซื้อพลังงานไฟฟาจากผูผลิตหลักๆ ทั้งหมดรายเดียวของประเทศ (Enhanced Single Buyer) เพื่อดูแลคุณภาพของไฟฟา 
ที่สงตอใหกับ กฟน., กฟภ. และลูกคาตรง จึงถือเปนลูกคาเพียงรายเดียวทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานในฐานะผูกำกับดูแลและกำหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน การเดินเครื่อง 
ผลิตไฟฟาของ ขภ. มีการประสานงานรวมกับ อคฟ. ตามแผนการผลิตรายวัน, รายสัปดาห, รายเดือน และรายปซึ่งประสานงานรวมกับ 
กรมชลประทาน รวมทั้งชุมชนทั้งเหนือเขื่อนและทายเขื่อน ตามฤดูกาลอยางเหมาะสม พลังงานไฟฟาที่ผลิตโดย ขภ. เมื่อจายเขาระบบสง 
ขนาด 230 กิโลโวลต (kV) แลว จะจำหนายใหผูใชไฟฟาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ สวนน้ำที่ระบายผานชุดกังหันของ ขภ. นั้น จะไหล 
ลงลำน้ำปงเขาสูระบบชลประทานของกรมชลประทาน เพ่ือการอุปโภคและบริโภค การรักษาระบบนิเวศน และการผลักดันน้ำเค็มท่ีปากแมน้ำ 
เจาพระยาบริเวณอาวไทยตอไป

สิ่งสำคัญที่มีผลตอวิธีการดำเนินงาน 
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 ขภ. มีพันธกิจหลักในการใหบริการผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้า โดยอาศัยการระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าผานชุดกังหันของเครื่องกําเนิด 
ไฟฟาลงสูทายนํา้ ซ่ึงเปนไปตามแผนการระบายนํา้จากขอตกลงรวมระหวางหนวยงานภาครฐัตางๆ ในรปูของคณะทาํงานวางแผนการเพาะปลกู 
พืชฤดูแลงซ่ึงทําหนาที่สําหรับชวงเวลาตั้งแตเดือน พ.ย.ของทุกป จนถึง เม.ย.ของปถัดไป และคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนม 
สถานการณน้ําซ่ึงทําหนาที่สําหรับชวงเวลาต้ังแตเดือน พ.ค.จนถึง ต.ค.ของทุกป เพื่อดูแลการใชนํ้าเพื่อการเกษตรตลอดจนการอุปโภค และ 
บริโภค ซ่ึงมีการกําหนดเปาหมายการใชนํ้าประจําป โดยพิจารณาปจจัยหลายๆ ดานรวมทั้งนํ้าตนทุนของแตละเขื่อน จากน้ันกรมชลประทาน 
และ กฟผ. โดยกองจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งอยูภายใตสังกัดของฝายสํารวจ หนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟา 
สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา รวมกันวิเคราะหและวางแผนการระบายน้ําทั้งในระดับรายเดือนและรายสัปดาห แลวฝายควบคุมระบบ 
กําลังไฟฟา (อคฟ.) ซึ่งอยูภายใตหนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการควบคุมระบบกําลังไฟฟา สายงานรองผูวาการระบบสง นําแผนรายสัปดาห 
มาจัดทําเปนแผนการระบายน้ํารายวันและรายช่ัวโมงใหสอดคลองกับความตองการดานไฟฟา เพื่อสั่งการให ขภ. ระบายน้ําเดินเครื่องผลิต 
พลงังานไฟฟาจายเขาระบบสายสงใหสอดคลองกบัแผนการระบายน้ําทีไ่ดรับมา เนือ่งดวย ขภ. อยูในภาคเหนอืซึง่มโีรงไฟฟา (รฟ.) พลงัความรอน 
คือ รฟ.แมเมาะ และ รฟ.พลังน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ขภ. จึงมีบทบาทในการสรางเสถียรภาพใหระบบไฟฟาของประเทศ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
ภาวะปกติ โดย อคฟ. สั่งการให ขภ. เดินเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาในชวงที่มีความตองการสูงในแตละวัน 
(Peak Load) แบบทันที (Just In Time) และในภาวะฉุกเฉิน (กรณี Blackout หรือไฟดับเปนวงกวาง) ดวยการ ประสานกับ อคฟ. และ 
รฟ. ท้ังประเทศ โดยใชแผนกูคืนระบบไฟฟาใหกลับคืนมาเปนปกติ (Blackout Restoration Plan)
 ผลิตภัณฑหลักของ ขภ. คือ ความพรอมจายพลังงานไฟฟา โดยที่ ขภ. สามารถเดินเครื่องไดทันทีตามที่ อคฟ. สั่งเพื่อรองรับ 
ความตองการดานพลังงานไฟฟา โดยวัดดวยคาความพรอมในการผลิตและจายพลังงานไฟฟา (Generating Weighted Equivalent 
Availability Factor : GWEAF) ซ่ึงมีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของผลิตภัณฑตอความสำเร็จอันบงบอกถึงความสามารถในการตอบสนองตอ 
ความตองการของ อคฟ. ในดานการเดินเครื่องจายไฟฟาเขาระบบภายในเวลาที่กำหนดไวในขอตกลงการซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 
Agreement : PPA) ระหวาง อคฟ. กับ ขภ. เพื่อตอบสนองความไมแนนอนดานความตองการในแตละวัน และภาวะฉุกเฉินจากการเกิด 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง การเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟามุงเนนการเสริมระบบในชวง Peak Load เพื่อทำใหไฟฟาทั้งระบบมีเสถียรภาพ โดยสง 
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเขาระบบสงของ กฟผ. ตามกลไกในการสงมอบพลังงานไฟฟาซึ่งมี อคฟ. รับผิดชอบควบคุมระบบกำลังไฟฟาของ 
ประเทศและเปนผูรับซื้อพลังงานไฟฟาจากผูผลิตหลักๆ ทั้งหมดรายเดียวของประเทศ (Enhanced Single Buyer) เพื่อดูแลคุณภาพของไฟฟา 
ที่สงตอใหกับ กฟน., กฟภ. และลูกคาตรง จึงถือเปนลูกคาเพียงรายเดียวทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานในฐานะผูกำกับดูแลและกำหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน การเดินเครื่อง 
ผลิตไฟฟาของ ขภ. มีการประสานงานรวมกับ อคฟ. ตามแผนการผลิตรายวัน, รายสัปดาห, รายเดือน และรายปซึ่งประสานงานรวมกับ 
กรมชลประทาน รวมทั้งชุมชนทั้งเหนือเขื่อนและทายเขื่อน ตามฤดูกาลอยางเหมาะสม พลังงานไฟฟาที่ผลิตโดย ขภ. เมื่อจายเขาระบบสง 
ขนาด 230 กิโลโวลต (kV) แลว จะจำหนายใหผูใชไฟฟาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ สวนน้ำที่ระบายผานชุดกังหันของ ขภ. นั้น จะไหล 
ลงลำน้ำปงเขาสูระบบชลประทานของกรมชลประทาน เพ่ือการอุปโภคและบริโภค การรักษาระบบนิเวศน และการผลักดันน้ำเค็มท่ีปากแมน้ำ 
เจาพระยาบริเวณอาวไทยตอไป

 ขภ. กาํหนดความทาทายเชงิกลยทุธ และ 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญจากการวิเคราะห 
SWOT ในระหวางการจัดทําแผนกลยุทธ ขภ. ตาม 
พันธกิจที่ 1 และ 2 ดังรูป

ความทาทายสำคัญท่ีองคกรเผชิญ

 ขภ. มีระบบการนําองคกรทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยผูนําระดับสูงที่มี 4 คน ไดแก ผูอํานวยการ (อขภ.) ผูชวยผูอํานวยการ 2 
คน และพนักงานระดับ 11 และ คณะกรรมการบริหารเขื่อนภูมิพล (คบ.อขภ.) จะใชระบบฯ แนวดิ่งตามรูปซึ่งมุงเนนการกําหนด 
เปาหมายที่ทาทาย การถายทอดเปาหมาย เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ (SP) การปรับปรุงกระบวนการเพื่อยกระดับสมรรถนะหลักในการ 
กําหนด ถายทอดและแสดงความมุงมั่นตอ วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ (VVM) ของ ขภ. โดยสอดคลองกับ ของ ชฟน. และ กฟผ. 
รวมทั้งสื่อสารและสรางความผูกพัน กับผูปฏิบัติงานและ อคฟ. โดยใชการสื่อสารทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตซึ่งระบุขาวสาร และ 
ผูใหขาวสารตามประเภทของเหตุการณ

 สวนระบบฯ แนวราบ ไดแกคณะทํางาน (คทง.) ตางๆ ที่รับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก อขภ. อนึ่ง คบ.อขภ. สราง 
สภาพแวดลอมใน ขภ. เพื่อสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมและกํากับดูแลตามระบบธรรมาภิบาล (GG) และใช 
TQM ผานระบบการนําองคกรแนวด่ิง และแนวราบ และกระบวนการ SP โดยมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือทําให ขภ. ประสบ 
ความสําเร็จทั้งในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อใหบรรลุพันธกิจดวยการตรวจติดตามโดยใช PPA เพื่อ 
กําหนด KPI ดาน GWEAF, SR, FOR และ KPI  ดาน CSR ในแผนกลยุทธ (SP) ขภ. และจัดทําแผนปฏิบัติการ (AP) ถายทอดไปสูกอง 
แผนกและบคุคล ซึง่ดาํเนนิการทกุปี

 สวน คบ.อขภ. แสดงความรับผิดชอบในการกระทําของตนและภาระรับผิดชอบตอ SP โดยหัวหนากองรายงาน KPI ตาม PA 
ทุกเดือน ในที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน ในทํานองเดียวกับ อขภ. ที่รายงาน KPI ตาม PA ทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (คบ.) 
ชฟน. เพือ่ประเมนิผลการดําเนนิงานตามหลกัความรบัผดิชอบของระบบ GG สวนการสนบัสนนุและสรางความเขมแขง็ใหแกชมุชนทีส่าํคญั 
จะใชกลยุทธสรางแนวทางความรวมมือการจัดการนํ้าแบบมีสวนรวมและกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนรอบโรงไฟฟา และสราง 
เครือขายการทํางาน ซึ่งทบทวนทุกป

การนำองคกร
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 ขภ. มีพันธกิจหลักในการใหบริการผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา โดยอาศัยการระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าผานชุดกังหันของเคร่ืองกําเนิด 
ไฟฟาลงสูทายนํา้ ซึง่เปนไปตามแผนการระบายนํา้จากขอตกลงรวมระหวางหนวยงานภาครฐัตางๆ ในรปูของคณะทาํงานวางแผนการเพาะปลกู 
พืชฤดูแลงซึ่งทําหนาที่สําหรับชวงเวลาตั้งแตเดือน พ.ย.ของทุกป จนถึง เม.ย.ของปถัดไป และคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนม 
สถานการณนํ้าซ่ึงทําหนาที่สําหรับชวงเวลาต้ังแตเดือน พ.ค.จนถึง ต.ค.ของทุกป เพื่อดูแลการใชนํ้าเพื่อการเกษตรตลอดจนการอุปโภค และ 
บริโภค ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายการใชนํ้าประจําป โดยพิจารณาปจจัยหลายๆ ดานรวมทั้งนํ้าตนทุนของแตละเขื่อน จากน้ันกรมชลประทาน 
และ กฟผ. โดยกองจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งอยูภายใตสังกัดของฝายสํารวจ หนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟา 
สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา รวมกันวิเคราะหและวางแผนการระบายน้ําทั้งในระดับรายเดือนและรายสัปดาห แลวฝายควบคุมระบบ 
กําลังไฟฟา (อคฟ.) ซึ่งอยูภายใตหนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการควบคุมระบบกําลังไฟฟา สายงานรองผูวาการระบบสง นําแผนรายสัปดาห 
มาจัดทําเปนแผนการระบายนํ้ารายวันและรายช่ัวโมงใหสอดคลองกับความตองการดานไฟฟา เพื่อสั่งการให ขภ. ระบายน้ําเดินเครื่องผลิต 
พลงังานไฟฟาจายเขาระบบสายสงใหสอดคลองกบัแผนการระบายน้ําทีไ่ดรับมา เนือ่งดวย ขภ. อยูในภาคเหนอืซึง่มโีรงไฟฟา (รฟ.) พลงัความรอน 
คือ รฟ.แมเมาะ และ รฟ.พลังน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ขภ. จึงมีบทบาทในการสรางเสถียรภาพใหระบบไฟฟาของประเทศ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
ภาวะปกติ โดย อคฟ. ส่ังการให ขภ. เดินเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาในชวงที่มีความตองการสูงในแตละวัน 
(Peak Load) แบบทันที (Just In Time) และในภาวะฉุกเฉิน (กรณี Blackout หรือไฟดับเปนวงกวาง) ดวยการ ประสานกับ อคฟ. และ 
รฟ. ท้ังประเทศ โดยใชแผนกูคืนระบบไฟฟาใหกลับคืนมาเปนปกติ (Blackout Restoration Plan)
 ผลิตภัณฑหลักของ ขภ. คือ ความพรอมจายพลังงานไฟฟา โดยที่ ขภ. สามารถเดินเครื่องไดทันทีตามที่ อคฟ. สั่งเพื่อรองรับ 
ความตองการดานพลังงานไฟฟา โดยวัดดวยคาความพรอมในการผลิตและจายพลังงานไฟฟา (Generating Weighted Equivalent 
Availability Factor : GWEAF) ซ่ึงมีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของผลิตภัณฑตอความสำเร็จอันบงบอกถึงความสามารถในการตอบสนองตอ 
ความตองการของ อคฟ. ในดานการเดินเครื่องจายไฟฟาเขาระบบภายในเวลาที่กำหนดไวในขอตกลงการซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 
Agreement : PPA) ระหวาง อคฟ. กับ ขภ. เพื่อตอบสนองความไมแนนอนดานความตองการในแตละวัน และภาวะฉุกเฉินจากการเกิด 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง การเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟามุงเนนการเสริมระบบในชวง Peak Load เพื่อทำใหไฟฟาทั้งระบบมีเสถียรภาพ โดยสง 
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเขาระบบสงของ กฟผ. ตามกลไกในการสงมอบพลังงานไฟฟาซึ่งมี อคฟ. รับผิดชอบควบคุมระบบกำลังไฟฟาของ 
ประเทศและเปนผูรับซื้อพลังงานไฟฟาจากผูผลิตหลักๆ ทั้งหมดรายเดียวของประเทศ (Enhanced Single Buyer) เพื่อดูแลคุณภาพของไฟฟา 
ที่สงตอใหกับ กฟน., กฟภ. และลูกคาตรง จึงถือเปนลูกคาเพียงรายเดียวทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานในฐานะผูกำกับดูแลและกำหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน การเดินเครื่อง 
ผลิตไฟฟาของ ขภ. มีการประสานงานรวมกับ อคฟ. ตามแผนการผลิตรายวัน, รายสัปดาห, รายเดือน และรายปซึ่งประสานงานรวมกับ 
กรมชลประทาน รวมทั้งชุมชนทั้งเหนือเขื่อนและทายเขื่อน ตามฤดูกาลอยางเหมาะสม พลังงานไฟฟาที่ผลิตโดย ขภ. เมื่อจายเขาระบบสง 
ขนาด 230 กิโลโวลต (kV) แลว จะจำหนายใหผูใชไฟฟาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ สวนน้ำที่ระบายผานชุดกังหันของ ขภ. นั้น จะไหล 
ลงลำน้ำปงเขาสูระบบชลประทานของกรมชลประทาน เพ่ือการอุปโภคและบริโภค การรักษาระบบนิเวศน และการผลักดันน้ำเค็มท่ีปากแมน้ำ 
เจาพระยาบริเวณอาวไทยตอไป

 ขภ. มีกระบวนการวางแผนกลยุทธโดยมุงเนนการกำหนดเปาหมายที่ทาทายตามวิสัยทัศน พัฒนาสมรรถนะหลัก การถายทอด 
เปาหมายและกลยุทธตามสายบังคับบัญชา รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนอง อคฟ. อยางทันเวลาตาม 10 ขั้นตอน  
ซึ่งกำหนดบทบาทของผูเกี่ยวของที่สำคัญโดยมุงเนนการใหบริการผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน กระตุนและทำใหเกิดนวัตกรรม 
เพื่อตอยอดสมรรถนะหลักที่ตอบสนองความตองการของ อคฟ. อยางทันเวลา มีการกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO) และวิธีการสราง 
นวัตกรรมทั้งจากภายในและภายนอก ขภ. โดยรวมกับพันธมิตรและผูใหความรวมมือ (Open Innovation) ซึ่งเปน SO ที่สรางสมดุล 
ระหวางความตองการที่หลากหลายและแขงขันกันเองโดยใช BSC แลว อขภ. มอบหมายให คทง.จัดทำแผนฯ ทบทวนและจัดทำ AP ระยะสั้น 
และระยะยาวทุกป ซึ่งสัมพันธกับ SO แลวถายทอด AP สูการปฏิบัติ โดยสื่อสาร AP และติดตามผลทุกเดือน และยังจัดทำแผนบริหาร              
งบประมาณและการเงิน เพื่อรองรับ AP ตามระเบียบ กฟผ. ทำใหมีทรัพยากรดานการเงินและดานอื่นๆ พรอมสนับสนุนจนประสบความ 
สำเร็จ และบรรลุภาวะผูกพัน 
 อีกทั้งยังมีแผนดานบุคลากรที่สำคัญที่สนับสนุน SO และ AP ระยะสั้นและระยะยาว คือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และแผนกรอบอัตรากำลัง กฟผ. ป 2558-2562 และ ป 2562-2567 ซึ่งจัดทำทุกป โดยผูรับผิดชอบ AP ระบุความตองการดานทรัพยาก 
รบุคคลรองรับ SO และ AP ระยะสั้นและระยะยาว เสนอตอ คบ.อขภ. พิจารณา แลว ควผฝ-อขภ. รวบรวมสงให คทง. บริหารทรัพยากร 
บุคคล ขภ. เพื่อวิเคราะหความตองการอัตรากำลังและขีดความสามารถซึ่งสอดคลองกับระบบงาน 
 จากนั้น ระบุความตองการพัฒนาบุคลากร สงใหกอง แผนก นำเขาสูกระบวนการพัฒนาและเรียนรู ตามแผนบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ แผนกรอบอัตรากำลัง กฟผ.ฯ นอกจากนั้นยังมีแผนพัฒนาบุคลากรตามระบบ PROFESSIONAL PARTY (P ), 
แผนฝกอบรม Coach เพื่อบริหารอัตรากำลังและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนผูเชี่ยวชาญ และแผนพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ที่สำคัญ โดยมี 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ใชติดตามความสำเร็จและประสิทธิผลของ AP ซึ่งรองรับ SO ตางๆ และมีการจัดทำทุกป ตลอดจน 
มีการคาดการณผลการดำเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุมระยะเวลา 10 ป ตาม KPI ซึ่งทบทวน 
ทุกป สวนการปรับเปลี่ยนและนำ AP ไปปฏิบัติในกรณีที่สถานการณบังคับใหตองปรับแผนและนำไปปฏิบัติอยางรวดเร็วนั้น จะแบงเปน 
สองสภาวะ ไดแก สภาวะปกติ และสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

กลยุทธ

 ขภ. รับฟง, มีปฏิสัมพันธ และสังเกต อคฟ. เพื่อใหไดสารสนเทศที่นำไปใชตอได มีวงจรชีวิตลูกคาและกระบวนการรับฟงฯ ทั้งใน  
ภาวะปกติ (ใชชองทางทั่วไป) และภาวะฉุกเฉิน (ใชชองทาง Party Line ซึ่งเปน Hotline และเปนสายตรงที่ไมตองหมุนเบอร ที่ตอบสนอง 
อคฟ. ตลอด 24 ชม.) และมีการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของ อคฟ. ผานระบบบริหารความพึงพอใจ/ 
ไมพึงพอใจ/ผูกพัน โดยมี 4 ขั้นตอน ไดแก  1. วางแผน   2. ดำเนินการ  3. ประเมินผล  และ 4. ปรับปรุง 
 นอกจากนั้น ยังเสาะหาสารสนเทศดานความพึงพอใจของ อคฟ. ที่มีตอ ขภ. เปรียบเทียบกับองคกรอื่น โดยใหความสำคัญดาน 
คุณภาพ และ PPA ซึ่งพิจารณา 4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ  1. GWEAF  2. FOR  3. POF  และ 4. UOF ซึ่งดำเนินการโดยฝายวางแผนและ 
พัฒนาคุณภาพ สายงาน รวฟ. ขภ. กำหนดผลิตภัณฑตาม PPA ซึ่งเริ่มจัดทำในเดือน ส.ค.2548 โดย คทง. กลั่นกรองแนวทางการจัดทำ PPA 
ของกลุมผลิตไฟฟา ประกอบดวยผูแทน รฟ.พลังความรอน, รฟ.พลังความรอนรวม รวมทั้ง รฟ.พลังน้ำตางๆ ของ กฟผ. วิธีการกําหนด 
หลักเกณฑ PPA คํานึงถึงความหลากหลายของประเภทและอายุ รฟ. รวมถึงแนวคิดดานธุรกิจ เพื่อให รฟ. แตละแหงยอมรับได รวมทั้ง 
อคฟ. สามารถสั่งการ Dispatch โดยอาศัย Merit of Order หรือ Control คา Energy Payment ใหต่ำสุด การทำ PPA เปนแบบ Two-Tier 
Tariff คือคิดคาความพรอมจาย (Availability Payment : AP) ซึ่งคิดจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน Grid Code และ COC กับคาพลังงาน 
ไฟฟาที่ผลิตและจายเขาระบบจริง (Energy Payment : EP) ตามที่ อคฟ. สั่งการใหเดินเครื่อง โดย ขภ. เปดชองทางให อคฟ. สามารถ 
สืบคนขอมูลสารสนเทศไดทาง Website และไดรับการสนับสนุนผานกลไกการสื่อสาร จากการที่ ขภ. จำแนกลูกคาและสวนตลาด โดย 
กำหนดให อคฟ. เปนลูกคาเพียงรายเดียวและมีตลาดเดียวโดยไมมีคูแขง ขภ. จึงมุงสรางความสัมพันธกับ อคฟ. โดยใชกระบวนการ 
สรางความสัมพันธกับลูกคา ตลอดจนกำหนดวิธีการจัดการกับขอรองเรียนของ อคฟ. เพื่อใหมั่นใจวาขอรองเรียนจะถูกดำเนินการแกไข 
อยางทันทวงที สรางความผูกพัน ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหกับ อคฟ.
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 ขภ. มีพันธกิจหลักในการใหบริการผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้า โดยอาศัยการระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าผานชุดกังหันของเครื่องกําเนิด 
ไฟฟาลงสูทายนํา้ ซ่ึงเปนไปตามแผนการระบายนํา้จากขอตกลงรวมระหวางหนวยงานภาครฐัตางๆ ในรปูของคณะทาํงานวางแผนการเพาะปลกู 
พืชฤดูแลงซ่ึงทําหนาที่สําหรับชวงเวลาตั้งแตเดือน พ.ย.ของทุกป จนถึง เม.ย.ของปถัดไป และคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนม 
สถานการณน้ําซ่ึงทําหนาที่สําหรับชวงเวลาต้ังแตเดือน พ.ค.จนถึง ต.ค.ของทุกป เพื่อดูแลการใชนํ้าเพื่อการเกษตรตลอดจนการอุปโภค และ 
บริโภค ซ่ึงมีการกําหนดเปาหมายการใชนํ้าประจําป โดยพิจารณาปจจัยหลายๆ ดานรวมทั้งนํ้าตนทุนของแตละเขื่อน จากน้ันกรมชลประทาน 
และ กฟผ. โดยกองจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งอยูภายใตสังกัดของฝายสํารวจ หนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟา 
สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา รวมกันวิเคราะหและวางแผนการระบายน้ําทั้งในระดับรายเดือนและรายสัปดาห แลวฝายควบคุมระบบ 
กําลังไฟฟา (อคฟ.) ซึ่งอยูภายใตหนวยงานในสังกัดผูชวยผูวาการควบคุมระบบกําลังไฟฟา สายงานรองผูวาการระบบสง นําแผนรายสัปดาห 
มาจัดทําเปนแผนการระบายน้ํารายวันและรายช่ัวโมงใหสอดคลองกับความตองการดานไฟฟา เพื่อสั่งการให ขภ. ระบายน้ําเดินเครื่องผลิต 
พลงังานไฟฟาจายเขาระบบสายสงใหสอดคลองกบัแผนการระบายน้ําทีไ่ดรับมา เนือ่งดวย ขภ. อยูในภาคเหนอืซึง่มโีรงไฟฟา (รฟ.) พลงัความรอน 
คือ รฟ.แมเมาะ และ รฟ.พลังน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ขภ. จึงมีบทบาทในการสรางเสถียรภาพใหระบบไฟฟาของประเทศ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
ภาวะปกติ โดย อคฟ. สั่งการให ขภ. เดินเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาในชวงที่มีความตองการสูงในแตละวัน 
(Peak Load) แบบทันที (Just In Time) และในภาวะฉุกเฉิน (กรณี Blackout หรือไฟดับเปนวงกวาง) ดวยการ ประสานกับ อคฟ. และ 
รฟ. ท้ังประเทศ โดยใชแผนกูคืนระบบไฟฟาใหกลับคืนมาเปนปกติ (Blackout Restoration Plan)
 ผลิตภัณฑหลักของ ขภ. คือ ความพรอมจายพลังงานไฟฟา โดยที่ ขภ. สามารถเดินเครื่องไดทันทีตามที่ อคฟ. สั่งเพื่อรองรับ 
ความตองการดานพลังงานไฟฟา โดยวัดดวยคาความพรอมในการผลิตและจายพลังงานไฟฟา (Generating Weighted Equivalent 
Availability Factor : GWEAF) ซ่ึงมีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของผลิตภัณฑตอความสำเร็จอันบงบอกถึงความสามารถในการตอบสนองตอ 
ความตองการของ อคฟ. ในดานการเดินเครื่องจายไฟฟาเขาระบบภายในเวลาที่กำหนดไวในขอตกลงการซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 
Agreement : PPA) ระหวาง อคฟ. กับ ขภ. เพื่อตอบสนองความไมแนนอนดานความตองการในแตละวัน และภาวะฉุกเฉินจากการเกิด 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง การเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟามุงเนนการเสริมระบบในชวง Peak Load เพื่อทำใหไฟฟาทั้งระบบมีเสถียรภาพ โดยสง 
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเขาระบบสงของ กฟผ. ตามกลไกในการสงมอบพลังงานไฟฟาซึ่งมี อคฟ. รับผิดชอบควบคุมระบบกำลังไฟฟาของ 
ประเทศและเปนผูรับซื้อพลังงานไฟฟาจากผูผลิตหลักๆ ทั้งหมดรายเดียวของประเทศ (Enhanced Single Buyer) เพื่อดูแลคุณภาพของไฟฟา 
ที่สงตอใหกับ กฟน., กฟภ. และลูกคาตรง จึงถือเปนลูกคาเพียงรายเดียวทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานในฐานะผูกำกับดูแลและกำหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน การเดินเครื่อง 
ผลิตไฟฟาของ ขภ. มีการประสานงานรวมกับ อคฟ. ตามแผนการผลิตรายวัน, รายสัปดาห, รายเดือน และรายปซึ่งประสานงานรวมกับ 
กรมชลประทาน รวมทั้งชุมชนทั้งเหนือเขื่อนและทายเขื่อน ตามฤดูกาลอยางเหมาะสม พลังงานไฟฟาที่ผลิตโดย ขภ. เมื่อจายเขาระบบสง 
ขนาด 230 กิโลโวลต (kV) แลว จะจำหนายใหผูใชไฟฟาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ สวนน้ำที่ระบายผานชุดกังหันของ ขภ. นั้น จะไหล 
ลงลำน้ำปงเขาสูระบบชลประทานของกรมชลประทาน เพ่ือการอุปโภคและบริโภค การรักษาระบบนิเวศน และการผลักดันน้ำเค็มท่ีปากแมน้ำ 
เจาพระยาบริเวณอาวไทยตอไป

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขภ.

 ขภ. ใช KPI ติดตามปฏิบัติการประจำวันและผลการดำเนินงาน แลวบริหารผลฯ ตาม KPI ซึ่งกำหนด/ทบทวนทุกป โดยเลือก 
และใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่มุงเนนพันธกิจการใหบริการผลิตไฟฟาดวยพลังน้ำที่มีสมรรถนะสูงในระดับ Global Top Quartile มีคูเทียบ 
หลัก คือ เขื่อนศรีนครินทร ตาม KPI ทั้ง 5 ตัว ไดแก ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของ อคฟ., GWEAF, SR, FOR และเทียบกับคูเทียบอื่นๆ 
อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในองคกรซึ่งดำเนินการทุกปผานกระบวนการ Benchmarking อันประกอบดวยการวางแผน, 
การรวบรวมขอมูล, การวิเคราะหเปรียบเทียบ และการปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งใชขอมูลจากเสียงของ อคฟ. โดยมุงเนนผลิตภัณฑผาน 
ชองทางท่ีปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของ อคฟ. ตลอดจนทำใหระบบการวัดผลการดำเนินการของ ขภ. ตอบสนองความเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วหรือที่ไมไดคาดคิดทั้งภายในหรือภายนอกองคกรโดยใชตาราง Objective Measure Target Initiatives แลวทบทวน 
ผลการดำเนินงานและขีดความสามารถขององคกรใน 2 ระดับ 
 โดยระดับกลยุทธใช KPI ใน OMTI สวนระดับปฏิบัติการใชขอมูลตาม KPI ซึ่ง KPI ในทั้งสองระดับจะตองถูกทบทวนเปนประจำ 
ขภ. คาดการณผลการดำเนินงานในอนาคตซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 10 ป ตาม KPI ที่ คทง.จัดทำ AP ตั้งไวทุกปโดยใช Trend Analysis 
และขอมูลตางๆ โดยมุงเนน GWEAF ตามพันธกิจการเปนผูใหบริการผลิตไฟฟาฯ แลวนำผลของการทบทวนผลการดำเนินงาน ไปใชจัดลำดับ 
ความสำคัญของเร่ืองท่ีตองนำไปปรับปรุงอยางตอเน่ือง และนำไปเปนโอกาสสรางนวัตกรรมโดยการประชุม คบ.อขภ. ทุกไตรมาส
 ขภ. จัดการความรูขององคกรซ่ึงแบงเปนองคความรูหลัก และสนับสนุน ดวยกระบวนการจัดการความรูของ ขภ. เพ่ือยกระดับ 
สมรรถนะหลัก และตอบสนอง อคฟ. ทั้งยังใชองคความรูและทรัพยากรตางๆ เพื่อใหการเรียนรูฝงลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององคกรใน 
2 ระดับ ไดแก ระดับกลยุทธผานการปรับ SP สวนระดับปฏิบัติการผานขอมูลในระบบ IT และขอมูลการปรับปรุงการดำเนินงานจากกิจกรรม 
ลปรร. วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศรวมทั้ง KM ระบบ IT ของ ขภ. จัดแบงเปนระบบหลักที่มุงเนนพันธกิจการเปนผูใหบริการผลิตไฟฟาฯ ไดแก ระบบ 
SCADA ที่เชื่อมตอกับ อคฟ. เพื่อบริหารการเดินเครื่อง และระบบสนับสนุน ไดแก ระบบ ERP, Balloon Office ซึ่งเปนระบบฐานขอมูล 
การบริหารระบบ KM Web Database และระบบตางๆ ของ กฟผ. และ Cockpit ซึ่งผูบริหารใชติดตาม KPI สำคัญ ซึ่ง ขภ. มั่นใจวา 
ขอมูลและสารสนเทศขององคกรที่ออนไหวหรือสำคัญมีความปลอดภัยและเปนความลับ และยังพรอมใชงานดวยรูปแบบที่ใชงานงาย และ 
ทันกาล สำหรับบุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตร ผูใหความรวมมือ รวมทั้งลูกคา นอกจากนั้นยังทำใหระบบฮารดแวรและซอฟตแวรมีความ 
ปลอดภัย เชื่อถือได และใชงานงาย ตาม AP ของ ฝายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2559-2569 ของระบบ IT ทั้งในระดับ กฟผ. 
และแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขภ. ซึ่งทบทวนทุกป ตลอดจนทำใหระบบฮารดแวรและซอฟตแวร รวมทั้งขอมูลมีความปลอดภัย 
และพรอมใชงานอยางตอเนื่อง โดยกลุมงาน IT นำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กฟผ. มาใชงานตามบริบทของ ขภ. ทั้งยัง 
มีการจัดทำแผนสำรองขอมูลและการกูคืนระบบเพื่อรองรับแผนงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ กฟผ. ซึ่งผานการ 
รับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 รวมทั้งมีการกำหนดวิธีการและผูรับผิดชอบเพื่อเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการฟนฟูภาวะฉุกเฉิน 
ดังรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขภ. อีกดวย 
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 นอกจากนั้นยังสนับสนุนบุคลากรโดยจัดใหมีการบริการ สิทธิประโยชน และนโยบายดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ตาม 
ระเบียบ กฟผ. เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความผูกพันกับองคกร และตอบสนอง อคฟ. อยางทันเวลา ซึ่งมีการกำหนดปจจัยที่มีผลตอความ 
ผูกพันของผูปฏิบัติงานแลวประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยใชวิธีการของ กฟผ. และที่ ขภ. ดำเนินการเองทุกป รวมทั้งเสริมสราง 
วัฒนธรรมองคกรโดยใชแนวทางของ กฟผ. ในการดำเนินกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงออกของผูปฏิบัติงาน ขภ. มีระบบการจัดการผลการ 
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานซึ่งแบงเปนระบบฯ แนวดิ่งซึ่งมุงเนนผูปฏิบัติงานทุกระดับตามโครงสายบังคับบัญชาแนวดิ่งตามขอกำหนด กฟผ. ที่ 
109/2549 เรื่องการประเมินผลบุคคล และระบบฯ แนวราบซึ่งมุงเนนการดำเนินงานของ คทง. และยังมีระบบการเรียนรูและการพัฒนาสำหรับ 
บุคลากรและผูนำตามระบบการพัฒนาบุคลากรของ กฟผ. และของ ขภ. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะหลักและพัฒนาผูปฏิบัติงานใหพรอม 
ตอบสนอง อคฟ. อยางทันเวลา โดย ขภ. ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนาตามระบบ P ของ ขภ. 
และระบบการพัฒนาบุคลากรของ กฟผ. ในดาน Output, Outcome และ Impact มีการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานขององคกร 
โดยใชระบบ Career Path และ Career Development ของ กฟผ. ซึ่งปรับปรุงตามแผนวิสาหกิจ กฟผ.

 ขภ. ประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรรวมทั้งทักษะ สมรรถนะ การรับรองมาตรฐาน และ 
จำนวนบุคลากรที่ตองการผานสมรรถนะหลักที่มุงยกระดับความสามารถของบุคลากรมากกวาจำนวนเพื่อตอบสนอง อคฟ. อยางทันเวลา โดย 
ในระดับกลยุทธใช SP สวนระดับปฏิบัติการใชการวิเคราะหภาระงานและอัตรากำลังซึ่งดำเนินการทุกป โดยสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษา 
บุคลากรใหมผานระบบการสรรหาบุคลากรภายนอกและภายในซึ่งดำเนินการโดย อทบ. รวมทั้งที่ดำเนินการโดย ขภ. เองผานการจางเหมา 
งานบริการและจางทำของ เพ่ือลดคาใชจายดานบุคลากรและเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรตามแนวคิดของ Lean และยังผานการสับเปล่ียนหมุนเวียน 
บุคลากรระหวางกองเดินเครื่อง และกองบำรุงรักษาโรงไฟฟา เพื่อตอบสนอง อคฟ. อยางทันเวลา ขภ. จัดรูปแบบการทำงาน และบริหาร 
บุคลากรโดยใชโครงสายบังคับบัญชาแนวด่ิงตามหนาท่ีงาน (Functional Structure) และกลไกการประสานงานแนวราบ (Horizontal Mechanism) 
เพื่อใหเกิดความคลองตัว ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงตางๆ ตามแนวคิดของ Lean เชนเดียวกัน สวนการเตรียมบุคลากรใหพรอมรับ 
ตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรในระยะยาว ใชขอมูลอัตรากำลัง 10 ป ซึ่งสอดคลองกับ 
กรอบอัตรากำลังของ กฟผ. รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพดานบุคลากรตามแนวคิดของ Lean สวนในระยะสั้น 1 ป ใชการ 
จัดการบุคลากรซ่ึงดำเนินการทุกป ขภ. สรางความม่ันใจดานสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากร และความสะดวกในการเขาถึงสถานท่ีทำงาน 
ของบุคลากร เพื่อใหผูปฏิบัติงานพรอมในการทำงานตอบสนอง อคฟ. อยางทันเวลาโดยใช QSHEEnIS ซึ่งรับผิดชอบโดย คทง. QSHEEnIS 
รวมท้ังมีการแตงต้ัง คปอส. พิจารณาแผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ 
และมี จป. ระดับบริหาร ระดับหัวหนางาน ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ ดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อมุงเนนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยกำหนดดัชนี (KPI) การประสบอันตราย (DI) และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน กฎกระทรวงแรงงานเรื่องมาตรฐานและการ 
จัดการดานความปลอดภัยฯ รวมทั้งนำระเบียบปฏิบัติ SHEP-HY-22 และกิจกรรม 5ส. มาใชในงาน 
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 เนื่องจากการตอบสนองของ ขภ. ตอ อคฟ. ทั้งในยามปกติชวง Peak Load และภาวะวิกฤตที่ รฟ. พลังความรอนมีปญหา 
ซึ่งคาดการณลวงหนาทั้งไดและไมได แสดงถึงความพรอมของ ขภ. ในการจายไฟฟา จึงจำเปนตองมีการระบุขอกำหนด และออกแบบ 
ผลิตภัณฑและกระบวนการอยางเปนขั้นตอนเพื่อจัดทำขอกำหนดที่สำคัญของผลิตภัณฑและกระบวนการทำงานโดยมุงเนนพันธกิจหลัก 
คือการใหบริการผลิตไฟฟาฯ ซึ่ง รฟ. ของ ขภ. ถูกสรางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผน PDP ของประเทศ รวมทั้ง PPA 
โดยการปฏิบัติงานประจำวันของกระบวนการเหลานี้เปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญซึ่งใช KPI ผลการดำเนินการที่สำคัญเพื่อใหไดผลลัพธของ 
กระบวนการตามพันธกิจหลัก สวนการกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ จะมุงเนนกระบวนการสนับสนุนภายใตพันธกิจหลัก มีการ 
ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑและผลการดำเนินการ เสริมสรางความแข็งแกรงของสมรรถนะหลัก และลดความแปรปรวน 
ของกระบวนการ โดยใชแนวทาง TQM รวมถึงจัดการนวัตกรรม ตามรูป สวนการควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ จะใชระบบบริหาร 
งบประมาณซ่ึงกำหนดใหทุกกระบวนการคำนึงถึงตนทุนโดยพิจารณาเปนขอมูลนำเขา และปรับปรุงตนทุนดวยแนวทางและเคร่ืองมือดาน Lean 
มีการจัดการหวงโซอุปทานภายใตพันธกิจการเปนผูใหบริการผลิตไฟฟาฯ โดยมุงเนนผูผลิตอุปกรณ, อบย., อบฟ. และ อบค. ตามระเบียบ 
กฟผ. ดวยวิธี Collaboration และสัญญา Major Maintenance Agreement และทำใหเกิดสภาพแวดลอมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย 
ผานระบบ OHSAS/TIS18001 ใน QSHEEnIS มีการทบทวนทุกปโดย คทง.บริหารจัดการมาตรฐานสากล ขภ. รวมถึงเตรียมพรอมตอ 
ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินโดยกำหนดประเภทของภัยพิบัติและมาตรการที่เกี่ยวของแยกตามพันธกิจ
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