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สารจากประธานคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

	 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ	 20	 ปีข้างหน้า	 ให้บรรลุเป้าหมาย	
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 และข้ามพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	 มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมี
เสถียรภาพมั่นคง	และยั่งยืนได้นัน้	ทุกองคก์รที่เป็น	Micro	Unit	ของประเทศต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรง	ใน
ด้านการบรหิารจดัการ	กล่าวคอื	ต้องเพิม่ผลิตภาพ	(Productivity)	ของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาประเทศ	ไม่เฉพาะภาคการผลติ	การเกษตร	และการบริการ	แต่ยงัต้องครอบคลุมถงึผลิตภาพของ
ภาครฐั	และภาคประชาชน	ทีต้่องให้ความส�าคญักบัการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	เพ่ือรองรับและสนบัสนนุการ
สร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงต่าง	ๆ	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุก	ๆ	ด้าน		

	 รางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิเป็นกลไกทีส่�าคญั	ในการขบัเคลือ่นผลติภาพ	โดยเป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน	 สร้างคุณค่าใหม่ส�าหรับอนาคต	 ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	
พัฒนาคนรุ่นใหม่	 มุ ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม	 รวมถึงส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ	 (Business	
Transformation)	 เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย	 โดยมุ่งมองไปยังอนาคต	บนพื้นฐานของการพัฒนา
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	เป็นส�าคญั		การน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในองค์กร	
ไม่ว่าเป็นองค์กรขนาดใด	 และจากภาคส่วนใด	 จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเข้มแข็ง	
ความยั่งยืน	และความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจจากภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต	ิฉบบัที	่12	รวมทัง้ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาคอตุสาหกรรมและการบริการไทย	4.0	ระยะ	20	ปี	
ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	ทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ่	และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	หรือ	SMEs

	 ในปี	2562	คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบโครงการส�าคัญ	ๆ	ดังนี้
	 1.	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครขอรับรางวัล	พร้อม	Feedback
	 2.	โครงการจัดอบรมหลักสูตร	TQA	Criteria	ในอุตสาหกรรม	S-Curve	และ	New	S-Curve
	 3.	โครงการจัดกิจกรรม	Collaborative	Assessment	for	TQA	และ	for	SMEs	รวมทั้งจัดท�า 
	 			หนังสือสรุปองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับรางวัล	(Best	Practices)
	 4.	โครงการชวนเชิญองค์กรขนาดใหญ่	เพื่อมาสมัครขอรับรางวัล	
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	 นอกจากนัน้แล้ว	คณะกรรมการฯ	ยงัได้ให้ความเหน็ชอบเปลีย่นแปลงคณุสมบตัอิงค์กรทีส่ามารถ
ขอรับรางวัล	 รวมถึงแนวทางการเพิ่มจ�านวนผู้ตรวจประเมิน	 โดยจะเชื้อเชิญผู้เช่ียวชาญที่เกษียณอายุ
และอยากท�าคุณประโยชน์ให้ประเทศ	ได้มีโอกาสเข้ามาท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินต่อไป

	 ในนามของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 ขอแสดงความยินดีต่อองค์กรท่ีได้รับรางวัล
การบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ	ทีม่คีวามโดดเด่นด้านการปฏบิตักิาร	และด้านลกูค้า	หรอื	Thailand	Quality	
Class	Plus:	Operation,	Thailand	Quality	Class	Plus:	Customer	และรางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ	หรือ	Thailand	Quality	Class	ประจ�าปี	2561	ทั้ง	13	องค์กร	ขอแสดงความชื่นชมในความ
มานะพยายามของท่าน	ที่ได้มุ่งมั่นปรับปรุงองค์กรจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

	 ขอขอบคุณทา่นผูต้รวจประเมนิทุกท่านที่เป็นกลุ่มบคุคลส�าคญัที่สุด	ที่อยู่เบือ้งหลังความส�าเร็จ
ของโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อุทิศแรงกาย	แรงใจ	และเวลาอันมีค่า	ด้วย
ความเสียสละและไม่ได้รับผลตอบแทนอันใด	มาร่วมท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

	 ขอขอบคณุทมีผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่าน	ทีท่�าให้โครงการรางวลัคุณภาพแห่งชาตดิ�าเนนิมา
ด้วยดีตลอดระยะเวลา	17		ปี

                                                      นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์
	 																																																					ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	
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                                                      นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์
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	 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 เป็นบรรทัดฐานส�าหรับการประเมินตนเองขององค์กร	 ซ่ึงสามารถน�าไป
ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท	และทุกขนาด	ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ	หรือภาคเอกชน	ส�าหรับองค์กรที่น�าเกณฑ์
ไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	และสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ		จะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการ
ตรวจประเมินองค์กร	โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่าง	ๆ 	ที่ได้
รบัการอบรมเพือ่เป็นผูต้รวจประเมนิรางวลัคณุภาพแห่งชาติโดยเฉพาะ	องค์กรจะน�าข้อมลูจากรายงานป้อนกลบั	
มาใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ต่อไป	รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	จึงมีบทบาท
ส�าคัญในการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กรต่าง	ๆ	ส่งผลให้เกดิการส่งมอบคณุค่าทีด่ขีึน้เสมอ
ให้แก่ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร	และการปรับปรุงประสิทธิผล	ยกระดับ
ขีดความสามารถขององค์กร	และน�าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิยงัมกีารปรบัเปลีย่นทกุ	2	ปี	ท�าให้องค์กรรูว่้าต้องเตรยีมองค์กร	เพือ่รบัมอื
กบัการเปลีย่นแปลงในเร่ืองใดบ้าง	ผูบ้รหิารขององค์กร	จงึสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดทศิทางขององค์กร	
ให้ทนักบัสถานการณ์ทางธรุกจิอยูเ่สมอ	อาท	ิทศิทางของการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในองค์กร	เกณฑ์ได้มกีารกล่าวถงึ	
และปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งสอดรับกับการน�าประเทศไทย
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม	4.0

	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ได้รับความร่วมมือ	จากหน่วยงาน	และกลุ่มบุคคลต่าง	ๆ	ในการผลักดันรางวัล
คณุภาพแห่งชาติให้เป็นทีย่อมรบั	และถกูน�าไปใช้ในวงกว้าง	ทัง้นี	้ผู้มส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้องค์กรในประเทศจ�านวนมาก	
ริเริ่มน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้	 คือ	 องค์กรที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี	 ซึ่งมีบทบาทในการแบ่งปัน
ประสบการณ์จากบทเรยีนแห่งความส�าเรจ็ขององค์กร	และกลยทุธ์ด้านคุณภาพ	เพือ่เป็นแบบอย่างให้องค์กรอืน่	ๆ	
ได้เรียนรู้	และน�าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

	 ในโอกาสนี้	ขอแสดงความยินดี	และขอบคุณผู้บริหาร	และบุคลากรขององค์กรที่ได้รับรางวัล	ประจ�าปี	
2561	ทั้ง	 13	องค์กร	 	 รวมทั้งองค์กรที่ได้รับรางวัลในทุกปีที่ผ่านมา	 ในความพยายามและความร่วมมือจากทุก
ท่าน	ซึง่ก่อให้เกดิการขยายผลรางวลัคณุภาพแห่งชาตอิอกไปอย่างกว้างขวาง	นบัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อโครงการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	และต่อประเทศโดยรวม

                                               ดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์
	 																	ผู้อ�านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	
	 	 	 								 													กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สารจากผู ้อ�านวยการ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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7สัญลักษณ์

ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่ส่องประกาย 
ระยิบระยับ อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย

ความหมาย

รางวลัคณุภาพแห่งชาติเป็นรางวลัอนัทรงเกยีรตทิีพ่งึปรารถนาของทกุหน่วยงาน เพราะเป็น
เครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน ตลอดจนผลประกอบการที่ดี 
เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก

องค์ประกอบ

ดาวฤกษ์ สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความส�าเร็จ ความรุ่งโรจน์ และการเป็นที่ยอมรับ 
 ทั่วไปอันเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกองค์กร

ช่อฟ้าสีทอง สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ช่องหน้าต่างทรงไทย สื่อถึงวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกลสู่ความส�าเร็จ

ตราสัญลักษณ์
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“
“

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์

กลุ ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด  

มุ่งม่ันพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร

จัดการให้เทียบเท่าองค์กรระดับโลก เพื่อ

ตอบสนองวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผู ้ส ่งมอบ

ผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์และอนุพันธ์ 

ท่ีดเีลิศ องค์กรจึงน�าเกณฑ์รางวลัคุณภาพ

แห่งชาติ มาเป็นกรอบในการบริหารงาน 

เพ่ือหาช่องทางประเมินตนเองและปรับปรุง

การก�าหนดวิธีการและเป้าหมายท่ีชัดเจน 

จนได้รับรางวัล TQC
+
 Operation ซึ่งเป็น 

ส่ิงบ่งบอกถึงศักยภาพในการยกระดับ

มาตรฐานและขีดความสามารถขององค์กร 

เพื่อบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์และ

ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความส�าเร็จท่ีย่ังยืน

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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ลักษณะองค์กร

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์เอทลินีออกไซด์	(Ethylene	
oxide	-Based	Performance	Business	Unit	
(EOB-BU))	 ถือก�าเนิดขึ้น	 ภายใต้วิสัยทัศน์
ของ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	
(มหาชน)	(PTTGC)	เพือ่เป็น	Flagship	ในธุรกจิ
ผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์โดยเป็นรายแรก	
และรายเดยีวของประเทศไทย	เป็นต้นน�า้ให้
กบัอตุสาหกรรมสิง่ทอ	บรรจภุณัฑ์พลาสตกิใส	
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยด้วยก�าลังการ

ผลติเอทิลนีออกไซด์บรสิทุธิ	์136,000	ตนัต่อปี	
โมโนเอทิลีนออกไซด์	 422,980	 ตันต่อป	ี 
ไดเอทิลีนออกไซด์	 40,480	 ตันต่อปี	 และ 
ไตรเอทิลนีออกไซด์	5,200	ตนัต่อปี	จ�าหน่าย 
ให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศเป็น
หลักและปริมาณที่เกินความต้องการใน
ประเทศจึงส่งออกไปตลาดต่างประเทศผ่าน
พันธมิตรที่เป็นตัวแทน	 จ�าหน่ายในตลาด
ครอบคลุมกว่า	44	ประเทศทั่วโลก	
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ลักษณะองค์กร

กลุม่ธรุกจิผลติภณัฑ์เอทิลนีออกไซด์	(Ethylene	
oxide	-Based	Performance	Business	Unit	
(EOB-BU))	 ถือก�าเนิดขึ้น	 ภายใต้วิสัยทัศน์
ของ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	
(มหาชน)	(PTTGC)	เพือ่เป็น	Flagship	ในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์โดยเป็นรายแรก	
และรายเดยีวของประเทศไทย	เป็นต้นน�า้ให้
กบัอตุสาหกรรมสิง่ทอ	บรรจภุณัฑ์พลาสตกิใส	
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยด้วยก�าลังการ

ผลติเอทิลนีออกไซด์บรสิทุธิ	์136,000	ตนัต่อปี	
โมโนเอทิลีนออกไซด์	 422,980	 ตันต่อป	ี 
ไดเอทิลีนออกไซด์	 40,480	 ตันต่อปี	 และ 
ไตรเอทิลนีออกไซด์	5,200	ตนัต่อปี	จ�าหน่าย 
ให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศเป็น
หลักและปริมาณที่เกินความต้องการใน
ประเทศจึงส่งออกไปตลาดต่างประเทศผ่าน
พันธมิตรที่เป็นตัวแทน	 จ�าหน่ายในตลาด
ครอบคลุมกว่า	44	ประเทศทั่วโลก	
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	 EOB-BU	มีวิสัยทัศน์เป็นผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์และอนุพันธ์ที่ดี
เลศิผ่านการบรูณาการและความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างสมดุลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีทัง้	4	ด้านทีก่�าหนดเป้าหมาย 
ความเป็นเลิศ	ได้แก่

Figure 1:  
Vision, Mission, 
Goal of Excellence,  
Core Competency, 
and Values

	 1.	ด้านลกูค้า/ตลาด	มุง่เน้นผลติภณัฑ์
ท่ีมคีณุภาพท่ีเป็นเลศิ	(High	Product	Quality),	
การจัดส่งทีเ่ชือ่ถอืได้	(High	Service	Reliability)	
และเป็นผูน้�าส่วนแบ่งตลาดในประเทศ	(No.1	
Domestic	Market	Share)
 
	 2.	ด้านชมุชน		สงัคมและสิง่แวดล้อม
ต้องเป็นทีเ่ช่ือม่ันของชุมชน	(High	Community	
Trust)	และ	มุง่สูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีวในระดบั
สูงสุด	(Top	Level	Green	Industry)
 
	 3.	ด้านพนกังานต้อง	เป็นบรษิทัช้ันน�า
ของประเทศ	(Best	Employer	of	Thailand)
 
	 4.	ด้านผูถ้อืหุน้	ต้องมกีารปฎบิติัการ
ที่เป็นเลิศในด้านโรงงาน	 (World	 Class	
Operational	 Excellence)	 และมุ่งสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นด้วยเงินปันผล	 (High	
Dividend	Payout)

	 EOB-BU	มีสมรรถนะหลัก	 (Core	
Competency)	ได้แก่	การปฏิบัติการที่เป็น
เลิศ	(Operational	Excellence)	และการ
ตลาดที่เป็นเลิศ	 (Marketing	Excellence)	
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม	
GCSPIRIT	 ท่ีถูกจัดกลุ่มเป็นพฤติกรรมพึง
ประสงค์	4	Core	Behaviors	
 
	 ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
และมุง่เน้นการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม	
ประกอบด้วย	
	 1.	กล้าคิด	กล้าท�า	สร้างสรรค์สิ่งที่
ดีกว่า	
	 2.	 พัฒนาตน	 ท�างานเป ็นทีม	 
	 3.	ท�างานเชิงรุกสนองตอบความ	
ต้องการของลกูค้า	
	 4.	มุ่งปฏบัิตงิานเพือ่ประโยชน์ส่วน	
รวมมากกว่าส่วนตน
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การน�าองค์กร

ผู้บริหารระดับสูงได้ออกแบบกระบวนการ	
EOB-BU	 Leadership	 System	 เป็น 
เครื่องมือก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 และ
ถ่ายทอดสูก่ารปฎิบติัไปยังพนักงาน	ผูส่้งมอบ	 
พันธมิตรและลูกค้า	 ประกอบด้วยขั้นตอน 
1) Stakeholder’s need	 ส�ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีทกุกลุม่	2) Pathfinding	ผูบ้ริหารระดับ
สงูน�าผลวเิคราะห์ความต้องการ	 ปัจจยัภายใน
และภายนอก	ผลการด�าเนินงาน	เพือ่ก�าหนด
วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 3) Team aligning 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ท�าให้	EOB-BU	เผชิญความท้าทายส�าคัญ	

	 1.	 ราคาผลิตภัณฑ์ที่แปรผันตาม 
	 ราคาน�้ามันดิบโลกที่ผันผวน	
	 2.	 การได้เปรียบด้านวัตถุดิบของ 
	 คู่แข่ง	
	 3.	 การลดลงของแหล่งวัตถุดิบ 
	 ในประเทศ	
	 4 . 	 นโยบายภาครั ฐต ่อธุ รกิ จ 
	 ปิโตรเคมี
	 5 . 	 คู ่ แข ่ งพัฒนาเทคโนโลยีที ่
	 ลดต้นทุนผลิตหรือขยายก�าลังการ 
	 ผลิต	เป็นต้น

แต่ด้วยความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ
เพ่ือสอดรับกับความท้าทาย	 ทั้งด้านท�าเล 
ที่ตั้ง	 การใช้พลังงานอยู่ในระดับที่ดีกว่า	 1st	

Quartile	และพนักงานที่มีประสบการณ์ทั้ง
การเดินเคร่ืองและการตลาดในผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมมีากว่า	15	ปี	เป็นต้น	ทัง้นีท้กุความ
ท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว	EOB-BU	 
ได้น�าไปเป็นปัจจัยในการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือ
ให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนด
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

กลยุทธ์

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ
ส� าคัญเ พ่ือขับเคลื่อนองค ์กรให ้บรรล ุ
วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	 และเป้าหมายขององค์กร	
ท่ีสอดคล้องกับ	 PTTGC	 ด้วยกระบวนการ	 
4	 เฟส	 10	 ขั้นตอนหลัก	 EOB-BU	 ตั้งแต ่

ถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติโดยก�าหนดกลยุทธ์	 
เป้าหมายและแผนปฎบัิตกิาร,	ถ่ายทอดลงสู่
พนกังานทกุระดบัและพนัธมติรผ่าน	Co-KPI	 
ผูส่้งมอบผ่าน	SLA	4) Taking action	ดแูล
ให้ผู ้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/ 
เป้าหมายผ่านระบบ	QSHEB	MS	5) Gauging 
performance	 ผู้บริหารระดับสูงติดตาม	
ตัดสินใจและก�ากับให้ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
ผลการด�าเนนิงานและรายงานตาม	Agenda	
Based	Meeting	เป็นประจ�า 6) Committing 
to improvement	 ผู ้บริหารก�ากับให้
ปรับปรุงผลอย่างต่อเนื่อง	 หากมีแนวโน้ม 
ต�่ากว่าเป้าหมายจะสั่งการให้แก้ไขปรับปรุง	
หากสูงกว่าเป้าหมายให้น�ามาแลกเปลี่ยนวิธี
ปฎิบัติ	 พร้อมหาโอกาสยกย่องชมเชยและ
มอบรางวัลผ่านกิจกรรมต่างๆ	และผู้บริหาร
ระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 (Role	
Model)	ให้พนกังานปฏบัิต	ิตาม	4	พฤตกิรรม
พึงประสงค์	4	Core	Behaviors		
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การน�าองค์กร

ผู้บริหารระดับสูงได้ออกแบบกระบวนการ	
EOB-BU	 Leadership	 System	 เป็น 
เครื่องมือก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 และ
ถ่ายทอดสูก่ารปฎิบัตไิปยังพนกังาน	ผูส่้งมอบ	 
พันธมิตรและลูกค้า	 ประกอบด้วยข้ันตอน 
1) Stakeholder’s need	 ส�ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีทกุกลุม่	2) Pathfinding	ผูบ้รหิารระดบั
สูงน�าผลวเิคราะห์ความต้องการ	 ปัจจยัภายใน
และภายนอก	ผลการด�าเนนิงาน	เพือ่ก�าหนด
วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 3) Team aligning 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ท�าให้	EOB-BU	เผชิญความท้าทายส�าคัญ	

	 1.	 ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีแปรผันตาม 
	 ราคาน�้ามันดิบโลกที่ผันผวน	
	 2.	 การได้เปรียบด้านวัตถุดิบของ 
	 คู่แข่ง	
	 3.	 การลดลงของแหล่งวัตถุดิบ 
	 ในประเทศ	
	 4 . 	 นโยบายภาครั ฐต ่อธุ รกิ จ 
	 ปิโตรเคมี
	 5 . 	 คู ่ แข ่ งพัฒนาเทคโนโลยีที ่
	 ลดต้นทุนผลิตหรือขยายก�าลังการ 
	 ผลิต	เป็นต้น

แต่ด้วยความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส�าคัญ
เพ่ือสอดรับกับความท้าทาย	 ทั้งด้านท�าเล 
ที่ตั้ง	 การใช้พลังงานอยู่ในระดับที่ดีกว่า	 1st	

Quartile	และพนักงานที่มีประสบการณ์ทั้ง
การเดินเครื่องและการตลาดในผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมมีากว่า	15	ปี	เป็นต้น	ทัง้นีท้กุความ
ท้าทายและความได้เปรยีบดงักล่าว	EOB-BU	 
ได้น�าไปเป็นปัจจยัในการวางแผนกลยทุธ์เพือ่
ให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนด
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

กลยุทธ์

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ
ส� าคัญเ พ่ือขับเคลื่อนองค ์กรให ้บรรล ุ
วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	 และเป้าหมายขององค์กร	
ท่ีสอดคล้องกับ	 PTTGC	 ด้วยกระบวนการ	 
4	 เฟส	 10	 ขั้นตอนหลัก	 EOB-BU	 ต้ังแต ่

ถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติโดยก�าหนดกลยุทธ์	 
เป้าหมายและแผนปฎบัิตกิาร,	ถ่ายทอดลงสู่
พนกังานทกุระดบัและพนัธมติรผ่าน	Co-KPI	 
ผูส่้งมอบผ่าน	SLA	4) Taking action	ดแูล
ให้ผู ้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/ 
เป้าหมายผ่านระบบ	QSHEB	MS	5) Gauging 
performance	 ผู้บริหารระดับสูงติดตาม	
ตัดสินใจและก�ากับให้ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
ผลการด�าเนนิงานและรายงานตาม	Agenda	
Based	Meeting	เป็นประจ�า 6) Committing 
to improvement	 ผู ้บริหารก�ากับให้
ปรับปรุงผลอย่างต่อเนื่อง	 หากมีแนวโน้ม 
ต�่ากว่าเป้าหมายจะสั่งการให้แก้ไขปรับปรุง	
หากสูงกว่าเป้าหมายให้น�ามาแลกเปลี่ยนวิธี
ปฎิบัติ	 พร้อมหาโอกาสยกย่องชมเชยและ
มอบรางวัลผ่านกิจกรรมต่างๆ	และผู้บริหาร
ระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 (Role	
Model)	ให้พนกังานปฏบิติั	ตาม	4	พฤติกรรม
พึงประสงค์	4	Core	Behaviors		
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ลูกค้า

EOB-BU	 ให้ความส�าคัญกับการรับฟังเสียง
ของลูกค้า	 สร้างความผูกพัน	 และความ
สัมพันธ์กับลูกค้า	 เพื่อความส�าเร็จด้านการ
ตลาดในระยะยาว	 ผ่านการใช้สารสนเทศ

Figure 2:  
Customer 

Focus
Model

เกีย่วกบัลกูค้าเพือ่ปรบัปรงุและค้นหาโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม	 ด้วยกระบวนการ	
Customer	Focus	Model	ทีบ่รหิารจดัการ
ข้อมูลลูกค้าอย่างบูรณาการและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์องค์กร	ตั้งแต่การรับฟังเสียงของ
ลกูค้าตามช่องทางทีก่�าหนดและน�ามาวเิคราะห์
ทางการตลาดประกอบด้วยแนวโน้มตลาด	
ราคา	ความต้องการลูกค้า	การจ�าแนกลูกค้า	
การเปรยีบเทยีบคู่แขง่	และหาโอกาสในการ
ปรบัปรงุพฒันา	เพือ่น�ามาก�าหนดแผนพฒันา	
ผลิตภัณฑ์	 แผนสนับสนุนลูกค้า	 และแผน
บรหิารความสมัพนัธ์	เพือ่ให้ตรงตามความต้องการ
และให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า	 
มีการติดตามผลผ่านกระบวนการประเมิน
ความพึงพอใจ,	ความไม่พึงพอใจ	และความ
ผูกพัน	 ที่ครอบคลุมทุกกลุ ่มลูกค ้าโดย
ประเมินท้ังทางตรงและทางอ้อม	 และ 
น�าไปใช้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ	 เป็น
ข้อมูลป้อนกลับในการวิเคราะห์เพื่อจัดท�า
แผนกลยุทธ์

การน�าข้อมลูทีผ่่านการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ	
อย่างรอบด้านมาใช้เป็นตัวก�าหนดกลยุทธ ์
และแผนปฎบิติัการ	พร้อมทบทวนระบบงาน
และสมรรถนะหลกัขององค์กรให้สอดรบักับ
กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งยังสร้างสมดุลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีและรกัษาความสามารถในการ
แข่งขันให้ธุรกิจเติบโตได้	 ตลอดจนค�านึงถึง
การเปลีย่นแปลงแบบพลกิโฉม	มุง่เน้นความ
คล่องตัวและความยืดหยุ่นของกระบวนการ	
เพือ่ให้สามารถปรบัเปลีย่นแผนปฏิบัตกิารได้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ	 โดยมกีาร
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด	 (KPIs)	
อย่างเป็นล�าดับขั้นไปท่ัวท้ังองค์กร	 เพ่ือให้
พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการที่ก�าหนดผ่านกระบวนการ	
Value	Driver	Tree	เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่า
แผนกลยุทธ์ได้ถูกขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกนั	โดย	EOB-BU	มกีารคาดการณ์	เปรยีบ
เทียบ	 และติดตามผลการด�าเนินงานอย่าง
สม�า่เสมอเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายท้ังในระยะสัน้
และระยะยาว
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การวัด การวิเคราะห์  

และการจัดการความรู้

EOB-BU	 ใช ้ ข ้ อมู ลและสารสน เทศ 
ติดตามการปฏิบัติการประจ�าวันและผลการ
ด�าเนนิการ	ด้วยกระบวนการ	Performance	
Monitoring	Process	ทีก่�าหนดระบบวดัผล
และการคัดเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ	โดย
แบ่งเป็น	4	มุมมอง	ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย	 ที่เชื่อมโยงตัววัดผลในแต่ละระดับ
สอดคล้องกันกับกลยุทธ์เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
ผลการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที ่
วางไว้	 พร้อมติดตามผลการด�าเนินการ 
	โดยใช้	EOB-BU	Agenda	Based	Meeting	
ทีก่�าหนดวาระการประชมุ	ผูร้บัผดิชอบ	และ
ผลการประชมุทีช่ดัเจน	เพือ่ให้ทกุการประชมุ
ได้ข้อสรุปครอบคลุมผลส�าเร็จในทุกระดับ	
นอกจากนี	้EOB-BU	พฒันาระบบบรหิารจดัการ
ข้อมลูและสารสนเทศ	เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าข้อมลู
และสารสนเทศมีคุณภาพ	 มีความแม่นย�า	 
ถูกต้อง	คงสภาพ	เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน	
ทั้งยังเตรียมความพร้อมในการใช้ข้อมูล 
ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ทกุกลุม่และ
สอดคล้องกับกลยทุธ์ของ	EOB-BU	นอกจากนี้	
EOB-BU	ยงัมกีารพฒันากระบวนการจัดการ
ความรูอ้ย่างเป็นระบบ	เพือ่สร้าง	รวบรวมและ
ถ่ายทอดความรู้	 และพัฒนาต่อยอดความรู้
ของพนกังาน	ตามกระบวนการ	Knowledge	
Based	System	ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัแหล่งข้อมลู
ความรู้ต่างๆ	เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา
และการเข้าถึง	 เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู	้
และการประยกุต์ใช้ให้เกดิเป็นองค์ความรูใ้หม่	
เช่น	Applied	Practice	หรอื	เกิดโครงการใหม่ๆ

บุคลากร

EOB-BU	ให้ความส�าคญักบัทรพัยากรบุคคล
ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
สู่เป้าหมาย	ที่บริหารงานโดย	HR	Business	
Partner	 ด้วยกระบวนการ	 Workforce	
Management	 Framework	 ท่ีวิเคราะห์
ความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก�าลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร	 เพื่อวางแผนการสรรหาว่าจ้าง	และ
เตรยีมบคุลากรให้พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	
ท้ังยังวางแผนการท�างานแบบบูรณาการ 
ตามโครงสร้างและแบบทีมข้ามสายงาน	 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด	
นอกจากนี้ยั ง เข ้มงวดในการจัดสภาพ
แวดล้อมการท�างานให้พนักงานทุกคน	 
รวมถึงผู้รับเหมา	 มีสุขภาพ	 สวัสดิภาพและ
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีท�างาน	
ภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัย	 ทั้งนี้ยังให้ความส�าคัญด้านสิทธิ
ประโยชน์	 และนโยบายสวัสดิการต่างๆ	 ที่
สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังานจาก
การประเมินความผูกพันและให้ทัดเทียมกับ
กลุม่บรษิทัปิโตรเคม	ีควบคูก่นักบัการจัดการ
ผลการปฏิ บัติ งาน	 ตามกระบวนการ	
Performance	 Management	 System	
เพ่ือให้เกิดผลการด�าเนินงานที่ดีและสร้าง
ความผูกพันของพนักงาน	ทั้งนี้	EOB-BU	ยัง
ได้พัฒนาระบบ	 Competency-Based	
Management	 System	 ให้เกิดการเรียนรู้
พัฒนาตนเองของพนักงาน	 พร้อมวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน 
ทุกระดับตาม	Progression	Scheme	เพื่อ
ให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อม 
ในการปฏบัิตงิานสามารถน�าองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์	พันธกิจและเป้าหมายได้
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การวัด การวิเคราะห์  

และการจัดการความรู้

EOB-BU	 ใช ้ ข ้ อมู ลและสารสน เทศ 
ติดตามการปฏิบัติการประจ�าวันและผลการ
ด�าเนนิการ	ด้วยกระบวนการ	Performance	
Monitoring	Process	ทีก่�าหนดระบบวดัผล
และการคัดเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ	โดย
แบ่งเป็น	4	มุมมอง	ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย	 ท่ีเช่ือมโยงตัววัดผลในแต่ละระดับ
สอดคล้องกันกับกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจว่า 
ผลการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ี 
วางไว้	 พร้อมติดตามผลการด�าเนินการ 
	โดยใช้	EOB-BU	Agenda	Based	Meeting	
ทีก่�าหนดวาระการประชมุ	ผูร้บัผดิชอบ	และ
ผลการประชมุทีช่ดัเจน	เพือ่ให้ทกุการประชมุ
ได้ข้อสรุปครอบคลุมผลส�าเร็จในทุกระดับ	
นอกจากนี	้EOB-BU	พฒันาระบบบรหิารจดัการ
ข้อมลูและสารสนเทศ	เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าข้อมลู
และสารสนเทศมีคุณภาพ	 มีความแม่นย�า	 
ถูกต้อง	คงสภาพ	เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน	
ทั้งยังเตรียมความพร้อมในการใช้ข้อมูล 
ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ทกุกลุม่และ
สอดคล้องกับกลยทุธ์ของ	EOB-BU	นอกจากนี้	
EOB-BU	ยงัมกีารพฒันากระบวนการจดัการ
ความรูอ้ย่างเป็นระบบ	เพือ่สร้าง	รวบรวมและ
ถ่ายทอดความรู้	 และพัฒนาต่อยอดความรู้
ของพนกังาน	ตามกระบวนการ	Knowledge	
Based	System	ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัแหล่งข้อมลู
ความรู้ต่างๆ	เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา
และการเข้าถึง	 เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู	้
และการประยกุต์ใช้ให้เกดิเป็นองค์ความรูใ้หม่	
เช่น	Applied	Practice	หรอื	เกิดโครงการใหม่ๆ

บุคลากร

EOB-BU	ให้ความส�าคญักบัทรพัยากรบคุคล
ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
สู่เป้าหมาย	ที่บริหารงานโดย	HR	Business	
Partner	 ด้วยกระบวนการ	 Workforce	
Management	 Framework	 ที่วิเคราะห์
ความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก�าลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร	 เพื่อวางแผนการสรรหาว่าจ้าง	และ
เตรยีมบคุลากรให้พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	
ท้ังยังวางแผนการท�างานแบบบูรณาการ 
ตามโครงสร้างและแบบทีมข้ามสายงาน	 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด	
นอกจากนี้ยั ง เข ้มงวดในการจัดสภาพ
แวดล้อมการท�างานให้พนักงานทุกคน	 
รวมถึงผู้รับเหมา	 มีสุขภาพ	 สวัสดิภาพและ
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท�างาน	
ภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัย	 ทั้งนี้ยังให้ความส�าคัญด้านสิทธิ
ประโยชน์	 และนโยบายสวัสดิการต่างๆ	 ที่
สอดคล้องกบัความต้องการของพนักงานจาก
การประเมินความผูกพันและให้ทัดเทียมกับ
กลุม่บรษิทัปิโตรเคม	ีควบคู่กนักบัการจัดการ
ผลการปฏิ บัติ งาน	 ตามกระบวนการ	
Performance	 Management	 System	
เพ่ือให้เกิดผลการด�าเนินงานที่ดีและสร้าง
ความผูกพันของพนักงาน	ทั้งนี้	EOB-BU	ยัง
ได้พัฒนาระบบ	 Competency-Based	
Management	 System	 ให้เกิดการเรียนรู้
พัฒนาตนเองของพนักงาน	 พร้อมวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน 
ทุกระดับตาม	Progression	Scheme	เพื่อ
ให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อม 
ในการปฏบัิตงิานสามารถน�าองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์	พันธกิจและเป้าหมายได้
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การปฏิบัติการ

EOB-BU	 มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาต่อยอดด้วย
นวัตกรรมเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพื่อเพ่ิมความ
สามารถในการแข ่งขันตลอดจนรักษา 
ส ่วนแบ ่งการตลาด	 ท�าให ้ 	 EOB-BU 
ได ้พัฒนากระบวนการ	 Product	 and	
Process	Design	System	ด้วยการวเิคราะห์
ข้อมูลจากการรับฟังเสียงของลูกค้า	 โอกาส
เชิงกลยุทธ์	 และการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้าน	 เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้

Figure 3:  
Product and Process  

Design System

สอดคล ้องกับแผนกลยุทธ ์ก ่อ ให ้ เ กิด 
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	 
และเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบัิตงิานประจ�าวนั
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว	้
EOB-BU	 ได้ใช้ระบบ	QSHEB	MS	 ในการ
ก�ากบัการปฏบัิติงานในขัน้ตอนต่างๆ	ทางด้าน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 EOB-BU	 แบ่ง 
การจัดการผู ้ส ่งมอบออกเป็น	 ผู ้ส ่งมอบ
ภายในกลุ่ม	PTTGC	และผู้ส่งมอบภายนอก	
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารด้านวัตถุดิบ	 
การจัดจ�าหน่าย	 และการขนส่งผลิตภัณฑ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้คุณภาพ	
ปริมาณ	 ตรงตามเวลาการจัดส ่ง	 และ
สอดคล ้องกับความต ้องการทางธุรกิจ	
กฎหมาย	 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
และหาโอกาสสร้างนวตักรรมระหว่างผูส่้งมอบ
และพันธมติรทางธุรกจิสูก่ารเตบิโตไปพร้อมกัน	
ด้านความปลอดภัย	 EOB-BU	 สร้างสภาพ
แวดล ้ อมการปฏิ บั ติ ก า รที่ ป ลอดภั ย
ครอบคลุมทุกพื้นที่	เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภยั	มกีารป้องกนัอบุตัเิหตุร้ายแรงตาม
ระบบ	EOB	SHE	Management	System	
ซ่ึงได้การรับรองมาตรฐานสากล	TIS/OHSAS	
18001	 มาตั้งแต่ปี	 2551,	 รางวัลสถาน
ประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยัตดิต่อ
เป็นปีที่	 7	 และ	 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทการบริหารความปลอดภัย	 ในป	ี
2560	 ตลอดจนมีการเตรียมพร้อมต่อภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉินโดยใช้กระบวนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 จัดท�าแผน
รองรบั	และฟ้ืนฟธูรุกจิกรณเีกดิภยัคกุคามที่
อาจท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก	 และมีการซ้อม
แผนฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี
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ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

และกระบวนการ

EOB-BU	ตระหนักดีว่าผลลัพธ์ด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์	 และกระบวนการมีความ
ส�าคัญต่อลูกค ้า	 ดังนั้นเพื่อให ้มั่นใจว ่า
ผลิตภณัฑ์ทีส่่งมอบให้กับลกูค้าจะมคีณุภาพ
ทีด่	ีตรงตามความต้องการและความคาดหวงั
ทุกกลุ ่มลูกค้า	 EOB-BU	 ติดตามผลลัพธ ์
ทัง้ด้านคณุภาพผลติภณัฑ์คณุภาพการจดัส่ง	
และ	 คุณภาพการบริการ	 ให้สูงกว่าคู่แข่ง 
ทกุตวัชีวั้ด	นอกจากนีจ้ากการปรบัปรงุอย่าง
ต่อเนือ่งในกระบวนการท�างาน	ท�าให้ผลลพัธ์	
Unplanned	Downtime	 และใช้พลังงาน 
ในการผลติ	อยูใ่นระดับดีกว่า	1st	Quartile-PTAI	
และได้รับรางวัล	Asian	Award	จาก	Asian	
Center	for	Energy	(ACE)	ในปี	2556	และ
รางวัล	 Prime	Minister	 Award	 ด้านการ
จัดการพลังงานในปี	2558

ผลลัพธ์ด้าน

การมุ่งเน้นบุคลากร

EOB-BU	 ให้ความส�าคัญกับการประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อตัราก�าลงัให้สอดคล้องกบักลยทุธ์	และ	มรีะบบ
การเรียนรู้และพัฒนาตาม	 Competency	
Model	 จนท�าให้ผลประเมิน	 OHI	 ด้าน	
Capability	และ	Productivity	สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 จนสูงกว่าค่า	 1st	Quartile-Asia	
Benchmark	ทั้ง	2	ตัวชี้วัด	ด้านบรรยากาศ
การท�างาน	EOB-BU	ให้ความส�าคญัอย่างสงู
กับสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ต ้อง
ปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพ	 สวัสดิภาพ	 ส่งผล
ให้ไม่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	 (LTIF)	
และไม่มีการบาดเจ็บขั้นเข้ารับการรักษา

ผลลัพธ์ด้าน

การมุ่งเน้นลูกค้า

ผลลัพธ์จากการประเมินความพึงพอใจ 
ของลูกค้าท่ีซื้อผลิตภัณฑ์	 รวมถึงสอบถาม
ความคดิเหน็ของลกูค้าทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์และ
บรกิารของคูแ่ข่งหลกั	พบว่ามคีวามพงึพอใจ
ในระดับท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้และ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกตัวชี้วัด	
ส�าหรับด้านความไม่พีงพอใจของลูกค้านั้น	
EOB-BU	ให้ความส�าคญักับข้อร้องเรยีนของ
ลูกค ้า	 โดยวิเคราะห์แยกประเภทของ 
ข้อร้องเรียนซึ่งพบว่าจ�านวนข้อร้องเรียนมี
แนวโน้มลดจ�านวนลงทกุปี	และบางประเภท
ไม่พบข้อร้องเรียนอีก	 เนื่องจาก	 EOB-BU	 
มุ่งมั่นใช้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
	 ส่งผลให้ลูกค้ามีความพอใจและยังเช่ือมั่น 
ทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์ของ	EOB-BU	อย่างต่อเนือ่ง

พยาบาล	 (TRIR)	 ในช่วงเวลา	6	ปีที่ผ่านมา
และเมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุของ	Bureau	
of	Labor	Statistic	–	USA	แล้ว		EOB-BU	
มีค่า	LTIF	&	TRIR	อยู่ในระดับ	1st	Quartile
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ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

และกระบวนการ

EOB-BU	ตระหนักดีว่าผลลัพธ์ด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์	 และกระบวนการมีความ
ส�าคัญต่อลูกค ้า	 ดังนั้นเพื่อให ้มั่นใจว ่า
ผลติภณัฑ์ทีส่่งมอบให้กับลกูค้าจะมคีณุภาพ
ทีด่	ีตรงตามความต้องการและความคาดหวงั
ทุกกลุ ่มลูกค้า	 EOB-BU	 ติดตามผลลัพธ ์
ทัง้ด้านคณุภาพผลติภณัฑ์คณุภาพการจดัส่ง	
และ	 คุณภาพการบริการ	 ให้สูงกว่าคู่แข่ง 
ทกุตวัชีว้ดั	นอกจากนีจ้ากการปรบัปรงุอย่าง
ต่อเนือ่งในกระบวนการท�างาน	ท�าให้ผลลพัธ์	
Unplanned	Downtime	 และใช้พลังงาน 
ในการผลติ	อยูใ่นระดับดกีว่า	1st	Quartile-PTAI	
และได้รับรางวัล	Asian	Award	จาก	Asian	
Center	for	Energy	(ACE)	ในปี	2556	และ
รางวัล	 Prime	Minister	 Award	 ด้านการ
จัดการพลังงานในปี	2558

ผลลัพธ์ด้าน

การมุ่งเน้นบุคลากร

EOB-BU	 ให้ความส�าคัญกับการประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อตัราก�าลงัให้สอดคล้องกบักลยทุธ์	และ	มรีะบบ
การเรียนรู้และพัฒนาตาม	 Competency	
Model	 จนท�าให้ผลประเมิน	 OHI	 ด้าน	
Capability	และ	Productivity	สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 จนสูงกว่าค่า	 1st	Quartile-Asia	
Benchmark	ทั้ง	2	ตัวชี้วัด	ด้านบรรยากาศ
การท�างาน	EOB-BU	ให้ความส�าคญัอย่างสงู
กับสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีต ้อง
ปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพ	 สวัสดิภาพ	 ส่งผล
ให้ไม่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	 (LTIF)	
และไม่มีการบาดเจ็บขั้นเข้ารับการรักษา

ผลลัพธ์ด้าน

การมุ่งเน้นลูกค้า

ผลลัพธ์จากการประเมินความพึงพอใจ 
ของลูกค้าท่ีซื้อผลิตภัณฑ์	 รวมถึงสอบถาม
ความคดิเหน็ของลกูค้าทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์และ
บรกิารของคูแ่ข่งหลกั	พบว่ามคีวามพงึพอใจ
ในระดับท่ีสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้และ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกตัวชี้วัด	
ส�าหรับด้านความไม่พีงพอใจของลูกค้าน้ัน	
EOB-BU	ให้ความส�าคญักับข้อร้องเรยีนของ
ลูกค ้า	 โดยวิเคราะห์แยกประเภทของ 
ข้อร้องเรียนซึ่งพบว่าจ�านวนข้อร้องเรียนมี
แนวโน้มลดจ�านวนลงทกุปี	และบางประเภท
ไม่พบข้อร้องเรียนอีก	 เน่ืองจาก	 EOB-BU	 
มุ่งมั่นใช้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
	 ส่งผลให้ลูกค้ามีความพอใจและยังเชื่อมั่น 
ทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์ของ	EOB-BU	อย่างต่อเนือ่ง

พยาบาล	 (TRIR)	 ในช่วงเวลา	6	ปีที่ผ่านมา
และเมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุของ	Bureau	
of	Labor	Statistic	–	USA	แล้ว		EOB-BU	
มีค่า	LTIF	&	TRIR	อยู่ในระดับ	1st	Quartile
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17ผลลัพธ์ด้าน

การน�าองค์กรและ 

การก�ากับดูแลองค์กร

ผู้บริหารระดับสูงใช้	EOB-BU	Leadership	
System	 และติดตามอย่างจริงจังผ ่าน	 
EOB-BU	 Agenda	 Based	 Meeting	 
ส ่งผลให ้ 	 Organizat ional	 Health 
Index	 ด้านการปฏิบัติอย่างจริงจัง	 เช่น	
Authoritative	&	Challenging	Leadership,	
Operational	Management	,	Professional	
Standard	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่า
ค่า	 1st	 Quartile-Asia	 Benchmark	 และ 
ยงัส่งผลต่อผลลพัธ์ด้าน	KPI	Achievement	
ที่มีแนวโน ้มดีขึ้นอย ่างต ่อเนื่องสูงกว ่า 
เป้าหมายที่ต้ังไว้	 รวมถึงความส�าเร็จด้าน 
แผนปฏบิติัการทีม่กีารตดิตามผลรายเดอืนมี
แนวโน้มดีขึน้อย่างต่อเนือ่งและดกีว่าคูเ่ทยีบ

ผลลัพธ์ด้าน

การเงินและตลาด

EOB-BU	 ก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านการเงินประกอบด้วย	 1.ความมั่นคง
ทางการเงิน	2.ความสามารถในการท�าก�าไร	
3.ผลตอบแทนทางการเงิน	 และ	4.	 ผลการ
ด�าเนินงานด้านงบประมาณ	 	 EOB-BU	 
มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
รวมถึงมีค่า	Debt	Ratio	ที่ต�่ากว่า	0.1	เท่า	
ดกีว่าค่ามาตรฐานที	่0.2	เท่า	ทัง้นี	้Revenue	
และ	Net	Profit	Margin	ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่งและสงูกว่ากลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมี
และคูแ่ข่งหลกั	ท�าให้อตัราการจ่ายเงินปันผลสงู
มาโดยตลอด	 ด้านตลาดที่มุ ่งเน้นลูกค้า
ภายในประเทศเป็นหลัก	EOB-BU	สามารถ
รักษาฐานลูกค้าและเป็นผู้น�าส่วนแบ่งตลาด
ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนตลาดต่าง
ประเทศ	EOB-BU	ขายไปยังตลาดที่มีมูลค่า
สูงเทียบกับ	Net	Price	เฉลี่ย	ที่ได้จากราคา	
Net	Price	ของตลาดในประเทศ	และมแีนวโน้ม
ปริมาณการขายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

บริษัทพีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

โรงงานระยอง

เลขที่	9,	9/1	ซอยจี-12,	 

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ	ตะวันออก	

(มาบตาพุด)	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์,	 

ต�าบลมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดระยอง	21150

ส�านักงานใหญ่

เลขที่	555/1	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 

อาคารเอ	ชั้น	15	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
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ผู้อ�านวยการเขื่อนรัชชประภา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป ็น

เกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา  Malcolm 

Baldrige  National Quality Award  

ซึ่งเป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่ง

ชาติกว่า 70 ประเทศ จึงเป็นรางวัลระดับ

มาตรฐานสากล เข่ือนรัชชประภา การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริหาร

จัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ ด้วยเช่ือม่ันว่าจะท�าให้องค์กรมี

ความสามารถทางการแข่งขันรองรับ

ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได้ 

และสามารถพัฒนาได้อย่างย่ังยืน

“
“

เข่ือนรัชชประภา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ลักษณะองค์กร

เขื่อนรัชชประภา	(ขช.)	เดิมชื่อ	“เขื่อนเชี่ยว
หลาน”	เป็น	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่ทีส่ดุ
ในภาคใต้	อยูใ่นสงักดั	ผูช่้วยผูว่้าการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน	 (ชฟม.)	 สายงานรอง 
ผูว่้าการผลติไฟฟ้า	(รวฟ.)	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นรฐัวสิาหกจิภายใต้
การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน	ตั้งอยู่
เลขท่ี	 53	 หมู ่ที่	 3	 ต�าบลเขาพัง	 อ�าเภอ
บ้านตาขุน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
เสด็จพระราชด�าเนินประกอบรัฐพิธีเปิด
เขื่อนเมื่อวันที่	 30	 กันยายน	 พ.ศ.	 2530	 
และทรงพระราชทานนามเขื่อนว่า	 “เขื่อน 
รัชชประภา”	 ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าจ�านวน	 3	 เครื่อง	 ก�าลังผลิต
เครื่องละ	 80	 MW	 รวมก�าลังผลิตติดต้ัง	 
ทั้งสิ้น	240	MW

ความท้าทายส�าคัญ 

ท่ีองค์กรต้องเผชิญ

ขช.	 ได้ก�าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ที่ส�าคัญ	 คือ	 1.	 การบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
ที่มีอายุการใช้งาน	 30	 ปี	 2.การพัฒนา
นวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 3.การ
บริหารจดัการน�า้	เพ่ือสร้างความพงึพอใจต่อ
ชุมชนท้ายน�้า

ขช.	ก�าหนดกลยุทธ์	เพื่อตอบสนองต่อความ
ท้าทายในแต่ละด้านส่งผลให้สามารถเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขัน

20

สิ่งส�าคัญท่ีมีผลต่อ 

วิธีการด�าเนินงาน

ขช.	มพัีนธกจิหลกัในการให้บรกิารผลติไฟฟ้า
ด้วยพลังน�้าตามแผนการผลิตไฟฟ้ารายป	ี
รายเดอืน	รายสปัดาห์	และรายวนั	ซึง่ก�าหนด
ร่วมกันระหว่าง	 ขช.และฝ่ายควบคุมระบบ
ก�าลังไฟฟ้า	(อคฟ.)	โดยพิจารณาจากข้อมูล
และปัจจัยหลายด้าน	 เช่น	 ระดับน�้าต้นทุน	
สภาพเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 ความต้องการน�้า
ท้ายน�า้ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศ	
เป็นต้น		ขช.มบีทบาทในการสร้างเสถยีรภาพ
ระบบไฟฟ้าของภาคใต้และประเทศเนือ่งจาก
ระบบไฟฟ้ามคีวามไม่แน่นอนด้านความต้องการ
และความสามารถในการผลิต	 ทั้งในภาวะ
ปกติ	อคฟ.	สั่งการให้	ขช.	เดินเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในช่วง
ความต้องการสูง	 (Peak	 Load)ในแต่ละวัน	
แบบ	 Just	 In	 Time	 และในภาวะฉุกเฉิน	
(Black	 Out	 หรือไฟดับในวงกว้าง)	 อคฟ.
ประสานกบั	ขช.และ	รฟ.	ทัง้ประเทศ	โดยใช้
แผนกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับคืนมาเป็นปกติ	
(Black	Out	Restoration	Plan)
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ลักษณะองค์กร

เขื่อนรัชชประภา	(ขช.)	เดิมชื่อ	“เขื่อนเชี่ยว
หลาน”	เป็น	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่ทีส่ดุ
ในภาคใต้	อยูใ่นสงักดั	ผูช่้วยผูว่้าการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน	 (ชฟม.)	 สายงานรอง 
ผูว่้าการผลติไฟฟ้า	(รวฟ.)	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นรฐัวสิาหกจิภายใต้
การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน	ตั้งอยู่
เลขท่ี	 53	 หมู ่ที่	 3	 ต�าบลเขาพัง	 อ�าเภอ
บ้านตาขุน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
เสด็จพระราชด�าเนินประกอบรัฐพิธีเปิด
เขื่อนเมื่อวันที่	 30	 กันยายน	 พ.ศ.	 2530	 
และทรงพระราชทานนามเข่ือนว่า	 “เข่ือน 
รัชชประภา”	 ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าจ�านวน	 3	 เครื่อง	 ก�าลังผลิต
เครื่องละ	 80	 MW	 รวมก�าลังผลิตติดต้ัง	 
ทั้งสิ้น	240	MW

ความท้าทายส�าคัญ 

ท่ีองค์กรต้องเผชิญ

ขช.	 ได้ก�าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ที่ส�าคัญ	 คือ	 1.	 การบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
ที่มีอายุการใช้งาน	 30	 ปี	 2.การพัฒนา
นวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 3.การ
บรหิารจดัการน�า้	เพ่ือสร้างความพงึพอใจต่อ
ชุมชนท้ายน�้า

ขช.	ก�าหนดกลยุทธ์	เพื่อตอบสนองต่อความ
ท้าทายในแต่ละด้านส่งผลให้สามารถเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

20

สิ่งส�าคัญท่ีมีผลต่อ 

วิธีการด�าเนินงาน

ขช.	มพัีนธกจิหลกัในการให้บรกิารผลติไฟฟ้า
ด้วยพลังน�้าตามแผนการผลิตไฟฟ้ารายป	ี
รายเดอืน	รายสปัดาห์	และรายวนั	ซึง่ก�าหนด
ร่วมกันระหว่าง	 ขช.และฝ่ายควบคุมระบบ
ก�าลังไฟฟ้า	(อคฟ.)	โดยพิจารณาจากข้อมูล
และปัจจัยหลายด้าน	 เช่น	 ระดับน�้าต้นทุน	
สภาพเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 ความต้องการน�้า
ท้ายน�า้ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศ	
เป็นต้น		ขช.มบีทบาทในการสร้างเสถยีรภาพ
ระบบไฟฟ้าของภาคใต้และประเทศเน่ืองจาก
ระบบไฟฟ้ามคีวามไม่แน่นอนด้านความต้องการ
และความสามารถในการผลิต	 ทั้งในภาวะ
ปกติ	อคฟ.	สั่งการให้	ขช.	เดินเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในช่วง
ความต้องการสูง	 (Peak	 Load)ในแต่ละวัน	
แบบ	 Just	 In	 Time	 และในภาวะฉุกเฉิน	
(Black	 Out	 หรือไฟดับในวงกว้าง)	 อคฟ.
ประสานกบั	ขช.และ	รฟ.	ทัง้ประเทศ	โดยใช้
แผนกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับคืนมาเป็นปกติ	
(Black	Out	Restoration	Plan)
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21

การน�าองค์กร

ผูบ้รหิารระดบัสงู	ก�าหนด	วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	
และค่านิยม	โดยค�านึงถึงความคล่องตัวและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี	ผ่านระบบการน�าองค์กร	โดยใช้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร	และถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ	 ผ ่านกลไกการสื่อสารไปยัง

บุคลากร	 ลูกค้า	 ผู้ส่งมอบ	 พันธมิตร	 และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มีท้ังยังให้ความส�าคัญ 
ต่อการปรบัปรงุพฒันางานกระบวนการท�างาน	
กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม	ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติ
งานพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
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22

กลยุทธ์

กระบวนการวางแผนกลยทุธ์เป็นหวัใจส�าคญั
ของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัย
ทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายโดยรวม	 
ขช.	ให้ความส�าคญัต่อการก�าหนดกลยทุธ์	
โดยน�าข้อมูลน�าเข้าท่ีผ่านการวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ	อย่างครบถ้วน	และรอบด้าน	
โดยมุ่งเน้นการยกระดบัการบรหิารจดัการ
เทียบเท่าระดับสากล	 มีเป้าหมายเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงในระดับ	 	 Global		
Top	 	 Decile	 	 และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มุ ่งสู ่นวัตกรรม	 ภายในปี	 2564	 
และปรับ	Roadmap	ใหม่ให้ท้าทาย	เพื่อ

ตอบสนองวสัิยทัศน์	รวมท้ังค�านงึถึงความ
ยืดหยุ ่นในการปฏิบัติการให้สามารถ 
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงทางธรุกจิ	โดยก�าหนดกลยทุธ์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม	
ตลอดจนออกแบบระบบงานและสมรรถนะ
หลักขององค์กรให้สอดรับกับกลยุทธ์		 
อีกทั้ง	 ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดอย่างเป็นล�าดับ	 เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่าแผนกลยทุธ์ได้ถกูขบัเคลือ่นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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22

กลยุทธ์

กระบวนการวางแผนกลยทุธ์เป็นหวัใจส�าคญั
ของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัย
ทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายโดยรวม	 
ขช.	ให้ความส�าคญัต่อการก�าหนดกลยทุธ์	
โดยน�าข้อมูลน�าเข้าที่ผ่านการวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ	อย่างครบถ้วน	และรอบด้าน	
โดยมุง่เน้นการยกระดบัการบรหิารจดัการ
เทียบเท่าระดับสากล	 มีเป้าหมายเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงในระดับ	 	 Global		
Top	 	 Decile	 	 และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มุ ่งสู ่นวัตกรรม	 ภายในปี	 2564	 
และปรับ	Roadmap	ใหม่ให้ท้าทาย	เพื่อ

ตอบสนองวสัิยทัศน์	รวมทัง้ค�านงึถงึความ
ยืดหยุ ่นในการปฏิบัติการให้สามารถ 
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงทางธรุกจิ	โดยก�าหนดกลยุทธ์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม	
ตลอดจนออกแบบระบบงานและสมรรถนะ
หลักขององค์กรให้สอดรับกับกลยุทธ์		 
อีกทั้ง	 ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดอย่างเป็นล�าดับ	 เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่าแผนกลยทุธ์ได้ถูกขับเคลือ่นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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23

ลูกค้า

ขช.	 ให้ความส�าคัญกับลูกค้า	 คือ	 ฝ่าย
ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า	 (อคฟ.)	 โดย 
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ	และ
ความคาดหวัง	 ตามที่	 อคฟ.สั่งการเพื่อ
รองรบัความไม่แน่นอนด้านพลงังานไฟฟ้า
โดยก�าหนดตัววัดความส�าเร็จด้วยค่า
ปัจจัยความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า	
(GWEAF)	 ท่ีสะท้อนต่อการตอบสนอง
ความต้องการของ	 อคฟ.	 ตามข้อตกลง
และเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้า	 (PPA)	
ระหว่าง	อคฟ.	กับ	ขช.		

ขช.	มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวงัของลกูค้าในด้านผลิตภณัฑ์
และบริการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการ	

ออกแบบผลิตและกระบวนการท�างาน	 
ซ่ึงรวมข้ันตอนการทบทวนและจัดท�า 
ข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์	 ตามข้อตกลง
และเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้า	 (PPA)	
ระหว่าง	อคฟ.	กับ	ขช.	โดยใช้สารสนเทศ
จากการรับฟ ังเสียงของลูกค ้า	 และ
กระบวนการตอบสนองลูกค้าในด้าน
ผลิตภัณฑ ์ 	 ขช.	 น�าเสียงของลูกค ้า	 
มาพจิารณาเพือ่	1)	ก�าหนดความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า	 2)	 ก�าหนด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและท�าให้เหนือกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า	3)	ค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือรักษาความ
สมัพนัธ์และได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า	
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24

การวัด การวิเคราะห์ 

และการจัดการความรู้

ขช.	 ก�าหนดตวัวดัทีส่�าคัญทัง้ในกระบวนการ
หลกัและกระบวนการสนบัสนนุ	เพือ่ตดิตาม
และสะท้อนผลการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธผิล	
โดยก�าหนดตัววัดในระดับกลยุทธ์	 ระดับ
ปฏิบติัการ	และระดบับคุคล	ผ่านกระบวนการ
กระบวนการวัดผลการด�าเนนิงาน	ท�าให้เกดิ
ความสอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดียวกันทัว่
ทั้งองค์กร	ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ผ่านมาดีขึ้น		

ขช.	น�าผลการทบทวนผลการด�าเนินงานมา
วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงโดยใช้
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ	 (Benchmark)	และ
ข้อมูลเชิงแข่งขันมาวิเคราะห์ด้วย	 Trend	
และ	 Gap	 Analysis	 จัดล�าดับความส�าคัญ
ของงานทีจ่ะต้องน�าไปปรบัปรงุผ่านกจิกรรม
พฒันาคณุภาพงาน	เช่น	QCC/Kaizen,	AAR,	
BAR,	CFT	และมกีารจัดเกบ็ไว้เป็นองค์ความ
รู้ท้ังระดับองค์กรและบุคคลที่	 KM	 Corner	
เพ่ือให้ผู้ปฏบิตังิานทกุคนได้เรยีนรูแ้ละน�าไป
ปฏิบัติมีการน�าความรู้จาก	KM	Corner	ไป
ต่อยอดความรู ้ เกิดการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพงานต่อไป
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24

การวัด การวิเคราะห์ 

และการจัดการความรู้

ขช.	 ก�าหนดตวัวดัทีส่�าคญัทัง้ในกระบวนการ
หลกัและกระบวนการสนบัสนนุ	เพือ่ตดิตาม
และสะท้อนผลการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธผิล	
โดยก�าหนดตัววัดในระดับกลยุทธ์	 ระดับ
ปฏิบัติการ	และระดบับุคคล	ผ่านกระบวนการ
กระบวนการวัดผลการด�าเนนิงาน	ท�าให้เกดิ
ความสอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกันทัว่
ทั้งองค์กร	ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ผ่านมาดีขึ้น		

ขช.	น�าผลการทบทวนผลการด�าเนินงานมา
วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงโดยใช้
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ	 (Benchmark)	และ
ข้อมูลเชิงแข่งขันมาวิเคราะห์ด้วย	 Trend	
และ	 Gap	 Analysis	 จัดล�าดับความส�าคัญ
ของงานท่ีจะต้องน�าไปปรบัปรงุผ่านกจิกรรม
พฒันาคณุภาพงาน	เช่น	QCC/Kaizen,	AAR,	
BAR,	CFT	และมกีารจดัเกบ็ไว้เป็นองค์ความ
รู้ท้ังระดับองค์กรและบุคคลท่ี	 KM	Corner	
เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานทกุคนได้เรยีนรูแ้ละน�าไป
ปฏิบัติมีการน�าความรู้จาก	KM	Corner	ไป
ต่อยอดความรู ้ เ กิดการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพงานต่อไป
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25

บุคลากร

ขช.เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลัง	 โดย
มอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดับพิจารณา
ด�าเนินการตากระบวนการจัดการบุคลากร	
และเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผล	SO,	AP	
และมผีลการด�าเนนิการท่ีเหนอืความคาดหวงั	
โดยการกระจายตัวชีว้ดัของ	ขช.	สู	่หน่วยงาน	

และตวับคุคล	ผ่าน	X-Matrix	ซึง่ตวัชีว้ดัและ
เป้าหมายเหล่านัน้	 ตอบสนองความต้องการ	
อคฟ.	 และสนับสนุนให้มีการท�างานท่ีให ้
ผลการด�าเนินการและความผูกพันของ
บคุลากรทีด่	ีโดยก�าหนด	KPI	รายบคุคลของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ	 ส่งผลให้องค์กรมี
ศกัยภาพในการแข่งขนั	และสร้างความผกูพัน
ทีด่กีบับคุลากร
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26

การปฏิบัติการ

ขช.มีวิธีในการก�าหนดกระบวนการหลัก 
และสนับสนุนท่ีส�าคัญอยู่ภายใต้ระบบงาน	
โดยพิจารณาจาก	 Core	 Competency	
ได้แก่	 กระบวนการเดินเคร่ือง,	 กระบวนการ
บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและกระบวนการสร้าง
การยอมรบัต่อสงัคม	โดยมแีนวคดิในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าของประเทศ	 จึงออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานเพื่อให้

เป็นไปตามข้อก�าหนดทีส่�าคญั	มกีารก�าหนด	
SOP	เพื่อจัดการนวัตกรรม	โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งส�าคัญ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรล	ุวสิยัทัศน์	พนัธกิจ	
ของ	 ขช.	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พลงังานในอนาคต,	ความต้องการของ	อคฟ.,	
Gap	จากข้อมูล	Benchmarking	และเป้าหมาย
ตามตวัชีว้ดั	เป็นต้น	ผ่านกระบวนการจัดการ
ด้านนวัตกรรม

เข่ือนรัชขประภา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่	53	หมู่ที่	3	ต�าบลเขาพัง	อ�าเภอบ้านตาขุน	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี		84230
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การปฏิบัติการ

ขช.มีวิธีในการก�าหนดกระบวนการหลัก 
และสนับสนุนท่ีส�าคัญอยู่ภายใต้ระบบงาน	
โดยพิจารณาจาก	 Core	 Competency	
ได้แก่	 กระบวนการเดนิเคร่ือง,	 กระบวนการ
บ�ารงุรักษาโรงไฟฟ้าและกระบวนการสร้าง
การยอมรบัต่อสงัคม	โดยมแีนวคดิในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าของประเทศ	 จึงออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานเพื่อให้

เป็นไปตามข้อก�าหนดทีส่�าคญั	มกีารก�าหนด	
SOP	เพื่อจัดการนวัตกรรม	โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งส�าคัญ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรล	ุวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	
ของ	 ขช.	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พลงังานในอนาคต,	ความต้องการของ	อคฟ.,	
Gap	จากข้อมูล	Benchmarking	และเป้าหมาย
ตามตวัชีว้ดั	เป็นต้น	ผ่านกระบวนการจัดการ
ด้านนวัตกรรม

เข่ือนรัชขประภา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่	53	หมู่ที่	3	ต�าบลเขาพัง	อ�าเภอบ้านตาขุน	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี		84230
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เข่ือนวชิราลงกรณ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เข่ือนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็น 1 ในโรงไฟฟ้า

พลังน�้าที่มีก�าลังผลิตติดตั้งขนาดใหญ่

ของประเทศไทย มีความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินงาน

ให้เกิดความพร้อมในการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามแผนการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าของศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า 

แห่งชาติ (NCC) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

เราจึงได้น�าแนวทางตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติมาใช ้ ในการบริหาร

จัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการในการ

ท�างานให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อเป็นองค์กรท่ี ได้มาตรฐานในระดับ

สากลและย่ังยืน เราจึงมีความรู้สึกยินดี

และภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ท่ีเป็นหน่ึงใน

องค์กรท่ีได้รับรางวัลการบริหารสู่ความ

เป็นเลิศในปี 2561 และเราจะยังคงมุ่งม่ัน

พัฒนา โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

ชาตเิป็นแนวทางเพือ่ก้าวสู่รางวลัคุณภาพ

แห่งชาตต่ิอไป 

ผู้อ�านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณไววิทย์  แสงพานิชย์

“

“
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28 ลักษณะองค์กร

เขื่ อนวชิราลงกรณ	 (ขว. ) 	 เป ็นเขื่ อน
เอนกประสงค์แห่งหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 อันเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต ้การก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน	ของแผนพัฒนาลุ่มน�้าแม่
กลอง	 มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในบริเวณลุ่มน�้าแม่
กลองแล้วยังอ�านวยประโยชน์ในด้านการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นและยังเป็นเขื่อนประเภทหินถมแห่งแรก
ในประ เทศไทย 	 ที่ ด าดผิ วหน ้ าด ้ วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก	 เดิมมีชื่อว่า	“เขื่อนเขา
แหลม”	ต่อมาได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตรพระราชทานพระ
ปรมาภไิธยให้เป็นชือ่เขือ่นว่า	“เขือ่นวชริาลง
กรณ”	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2544	และ

ยังเสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์	 อัคราราชกุมารี	 เพื่อทรง
ประกอบพิธีเปิดเข่ือนเมื่อวันท่ี	 9	 มกราคม	
2529		มกี�าลงัผลติตดิตัง้	300	เมกะวตัต์	ผลติ
พลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ	777	ล้านหน่วย	
ตัง้อยูเ่ลขที	่444	ม.1	ต.ท่าขนนุ	อ.ทองผาภมูิ	
จ.กาญจนบุรี	

 วิสัยทัศน์ :	 นวัตกรรมพลังงาน
ไฟฟ้าเพือ่ชวีติทีด่กีว่า	“INNOVATE	POWER	
SOLUTIONS	FOR	A	BETTER	LIFE”
 
 พันธกิจ :	มุ่งเน้นนวัตกรรมในการ
ผลติไฟฟ้าพลงัน�า้และพลงังานทดแทนทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยสร้างคุณค่าร่วมกับ
ชุมชน	สังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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28 ลักษณะองค์กร

เขื่ อนวชิราลงกรณ	 (ขว. ) 	 เป ็นเขื่ อน
เอนกประสงค์แห่งหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 อันเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต ้การก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน	ของแผนพัฒนาลุ่มน�้าแม่
กลอง	 มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในบริเวณลุ่มน�้าแม่
กลองแล้วยังอ�านวยประโยชน์ในด้านการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นและยังเป็นเขื่อนประเภทหินถมแห่งแรก
ในประ เทศไทย 	 ท่ี ดาดผิ วหน ้ าด ้ วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก	 เดิมมีชื่อว่า	“เขื่อนเขา
แหลม”	ต่อมาได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตรพระราชทานพระ
ปรมาภไิธยให้เป็นชือ่เขือ่นว่า	“เขือ่นวชริาลง
กรณ”	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2544	และ

ยังเสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์	 อัคราราชกุมารี	 เพื่อทรง
ประกอบพิธีเปิดเข่ือนเมื่อวันท่ี	 9	 มกราคม	
2529		มกี�าลงัผลติตดิต้ัง	300	เมกะวตัต์	ผลติ
พลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ	777	ล้านหน่วย	
ตัง้อยูเ่ลขที	่444	ม.1	ต.ท่าขนนุ	อ.ทองผาภมูิ	
จ.กาญจนบุรี	

 วิสัยทัศน์ :	 นวัตกรรมพลังงาน
ไฟฟ้าเพือ่ชวีติทีด่กีว่า	“INNOVATE	POWER	
SOLUTIONS	FOR	A	BETTER	LIFE”
 
 พันธกิจ :	มุ่งเน้นนวัตกรรมในการ
ผลติไฟฟ้าพลงัน�า้และพลงังานทดแทนทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยสร้างคุณค่าร่วมกับ
ชุมชน	สังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การน�าองค์กร

ผู ้น�าระดับสูง	 ก�าหนดทิศทางองค์กรให้
สอดคล้องกบั	VMV	ชฟน.	รวฟ.	และ	ทศิทาง
ยุทธศาสตร์	 กฟผ.โดยผ่านการทบทวนจาก
คณะกรรมการบริหารเข่ือนวชิราลงกรณ	
(คบ.ขว.)	และสื่อสารถ่ายทอด	VMV	ตัวชี้วัด
ที่ส�าคัญ	 (KPI)	 และแผนปฏิบัติการไปยัง
บุคลากร	 โดยใช ้แบบประเมินการรับรู  ้
ความเข้าใจในการถ่ายทอดทิศทางของ
องค์กร	 และผลส�ารวจความผูกพันผู้ปฏิบัติ
งานในปัจจัยการสื่อสาร	 มาใช้เป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงให้การสื่อสารและถ่ายทอด 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 อีกทั้งมีการสื่อสาร 
ไปยงัลกูค้า	ผูส่้งมอบ	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย		
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	 ๆ	 เช่น	 การ
ประชุมประสานงานผลิตไฟฟ้า,	 Social	
Media	 เป็นต้น	 โดยมีการติดตามตัวช้ีวัดที่
ส�าคัญจากการการจัดท�าบันทึกข้อตกลง	PA	
ระหว่างหัวหน้ากองกับหัวหน้าแผนกใน
สังกัด	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อความส�าเร็จของ	 ขว.		
นอกจากนี้ยังมีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เครื่อง
มอืคณุภาพต่างๆ	เช่น	ระบบมาตรฐานสากล	
BAR&AAR	,	Lean	Management,	QCC&	
Kaizen	 ,	 Turnaround	Management,	
Model	Plant	และการท�างานวจิยัทกุหน่วย
งานในองค์กร	 เป็นต้น	 พร้อมกับให้รางวัล
ส�าหรับหน่วยงานท่ีผ่านการน�าเสนอผลงาน	
และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าแก่องค์กร

ความท้าทายส�าคัญ 

ท่ีองค์กรเผชิญ

1.	ปรบัปรงุอปุกรณ์โรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของ	NCC
2.	เตรยีมความพร้อมผลติพลงังานไฟฟ้าและ
บริหารค่าใช้จ่ายด้านการบ�ารุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ
3.	 พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ
4.	 เพ่ิมระดับความไว้วางใจ	 ความเชื่อถือ 
จากชุมชน
5.	 สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้น
ลูกค้า
6.	เพิ่มประสิทธิภาพ	และการเสถียรในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

สิ่งที่ส�าคัญท่ีมีผลต่อวิธี

การด�าเนินงาน

ขว.	 ต้องมีความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ตลอดเวลา	ตามแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ของศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาต	ิ
(NCC)	เพือ่ให้เกดิความมัน่คงในระบบไฟฟ้า
ของประเทศ	ทัง้นีจ้ะต้องปฏบิตัติามข้อตกลง
ของ	NCC	ตามสัญญาการซื้อไฟฟ้า	(Power	
Purchase	Agreement:	PPA)	รวมทั้งการ
ด�าเนินงานทั้งหมดต้องไม่ส ่งผลกระทบ 
ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
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ผู ้น�าระดับสูง	 ได้ส่งเสริมและสร้างความ
เข้าใจ	พร้อมปฏิบติัตนตามหลกัในการก�ากบั
ดูแลที่ดี	 (GG)	 โดยใช้คู ่มือจรรยาบรรณ	 
กฟผ.	คู่มือค่านิยมองค์การ	กฟผ.	และคู่มือ
การเสริมสร้างพฤติกรรมที่มีจริยธรรมตาม
วัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้น	 แสดงให้เห็นถึงความ 
มุ่งม่ันและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	จรยิธรรม	ค่านยิม	พร้อมมกีาร
แสดงผลการด�าเนินงานด้วยการรายงาน
ทางการเงิน	มี	สนตน.	และ	สตง.	ประเมิน
ด้านการเงิน	รวมทัง้ด้านการปฏบิตังิาน	ด้าน
การจัดหาพัสดุ	 และ	 การบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน	ซึง่เป็นไปตามหลกัความ
โปร่งใสในการด�าเนินงาน	และแสดงออกถึง
นโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	
ส�าหรับการปฏบิติัตามระบบมาตรฐานสากล	

ขว.	 ก�าหนดให้บุคลากรลงนามรับทราบ	
ท�าความเข้าใจ	และปฏบิตัติามวธิปีฏบิตังิาน	
พร้อมก�าหนดให้มีการ	 Verify	 จากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก	 (CB)	 เพื่อน�าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ	 ปลอดภัย	 และยังค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	โดยมกีาร
กักเก็บน�้าและระบายน�้า	 ช ่วยบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง	 ผลักดันน�้าเค็ม	 รักษา
ระบบนิเวศลุ ่มน�้าแก่ประชาชนพื้นที่ลุ ่ม 
น�้าแม่กลอง	การช่วยเหลือประชาชนในการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม	 ด้านการ
ประมง	และด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	
พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	 
ข้อกังวลของชุมชน	 ร ่วมท�ากิจกรรมที่
สนบัสนนุและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน
ในพื้นที่รอบองค์กร	 อันเป็นการรักษาผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างย่ังยนื	

กลยุทธ์

ขว.	 มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์	 และ
ก�าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายตาม	 VMV	 และ
สมรรถนะหลักขององค์กร	 การถ่ายทอด 
เป้าหมาย	กลยุทธ์รับนโยบายมาจาก	กฟผ.	
รวฟ.	 และ	 ชฟน.	 รวมทั้งมีการปรับปรุง
กระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ 
ตอบสนอง	 NCC	 อย ่างทันเวลาตาม
กระบวนการวางแผนของ	 ขว.	 15	 ข้ันตอน	
ซึ่งก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
ที่ส�าคัญ	 เน้นผลลัพธ์ท่ีส�าคัญ	 คือ	 ค่าความ
พร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า	(GWEAF)	ซึ่งมีผล
ให้บรรลุ	VMV	และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ต่อยอดกับองค์กรอีกด้วย	พร้อมตอบสนอง
ต่อความต้องการของ	 NCC	 ได้ตามตาม 
ข้อตกลงของ	NCC	ตามสัญญาการซื้อไฟฟ้า	
PPA	 และมีการก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์	 (SO)	 ที่ส�าคัญตามมุมมอง	 BSC	 ทั้ง	 
4	มุมมอง	

ขว.	มกีารท�า	SWOT	เพือ่น�ามาก�าหนดความ
ท้าทาย	(SC)	ความได้เปรยีบเชงิกลยทุธ์	(SA)	
และโอกาสเชงิกลยทุธ์	(SOp)	พร้อมหาปัจจยั
เส่ียงและผลกระทบท่ีจะคุกคามต่อความ
ส�าเร็จในอนาคต	 เพื่อปิดจุดบอดท่ีอาจเกิด
ขึ้นในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์	 อีกทั้ง	
ขว.	 มีกระบวนการตัดสินใจระบบงานซ่ึงจะ
ด�าเนินการโดยผู้ส่งมอบ	และพันธมิตรค�านึง
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ผู ้น�าระดับสูง	 ได้ส่งเสริมและสร้างความ
เข้าใจ	พร้อมปฏิบตัตินตามหลกัในการก�ากบั
ดูแลที่ดี	 (GG)	 โดยใช้คู ่มือจรรยาบรรณ	 
กฟผ.	คู่มือค่านิยมองค์การ	กฟผ.	และคู่มือ
การเสริมสร้างพฤติกรรมที่มีจริยธรรมตาม
วัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้น	 แสดงให้เห็นถึงความ 
มุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	จรยิธรรม	ค่านยิม	พร้อมมกีาร
แสดงผลการด�าเนินงานด้วยการรายงาน
ทางการเงิน	มี	สนตน.	และ	สตง.	ประเมิน
ด้านการเงนิ	รวมทัง้ด้านการปฏบิตังิาน	ด้าน
การจัดหาพัสดุ	 และ	 การบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน	ซึง่เป็นไปตามหลกัความ
โปร่งใสในการด�าเนินงาน	และแสดงออกถึง
นโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	
ส�าหรบัการปฏบิตัติามระบบมาตรฐานสากล	

ขว.	 ก�าหนดให้บุคลากรลงนามรับทราบ	
ท�าความเข้าใจ	และปฏบิตัติามวธิปีฏบิตังิาน	
พร้อมก�าหนดให้มีการ	 Verify	 จากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก	 (CB)	 เพื่อน�าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ	 ปลอดภัย	 และยังค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	โดยมกีาร
กักเก็บน�้าและระบายน�้า	 ช ่วยบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง	 ผลักดันน�้าเค็ม	 รักษา
ระบบนิเวศลุ ่มน�้าแก่ประชาชนพื้นที่ลุ ่ม 
น�้าแม่กลอง	การช่วยเหลือประชาชนในการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม	 ด้านการ
ประมง	และด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	
พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	 
ข้อกังวลของชุมชน	 ร ่วมท�ากิจกรรมที่
สนบัสนนุและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน
ในพื้นที่รอบองค์กร	 อันเป็นการรักษาผล
ประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างย่ังยนื	

กลยุทธ์

ขว.	 มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์	 และ
ก�าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายตาม	 VMV	 และ
สมรรถนะหลักขององค์กร	 การถ่ายทอด 
เป้าหมาย	กลยุทธ์รับนโยบายมาจาก	กฟผ.	
รวฟ.	 และ	 ชฟน.	 รวมทั้งมีการปรับปรุง
กระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ 
ตอบสนอง	 NCC	 อย ่างทันเวลาตาม
กระบวนการวางแผนของ	 ขว.	 15	 ขั้นตอน	
ซึ่งก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
ที่ส�าคัญ	 เน้นผลลัพธ์ที่ส�าคัญ	 คือ	 ค่าความ
พร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า	(GWEAF)	ซึ่งมีผล
ให้บรรลุ	VMV	และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ต่อยอดกับองค์กรอีกด้วย	พร้อมตอบสนอง
ต่อความต้องการของ	 NCC	 ได้ตามตาม 
ข้อตกลงของ	NCC	ตามสัญญาการซื้อไฟฟ้า	
PPA	 และมีการก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์	 (SO)	 ที่ส�าคัญตามมุมมอง	 BSC	 ทั้ง	 
4	มุมมอง	

ขว.	มกีารท�า	SWOT	เพือ่น�ามาก�าหนดความ
ท้าทาย	(SC)	ความได้เปรยีบเชงิกลยทุธ์	(SA)	
และโอกาสเชงิกลยทุธ์	(SOp)	พร้อมหาปัจจัย
เส่ียงและผลกระทบที่จะคุกคามต่อความ
ส�าเร็จในอนาคต	 เพื่อปิดจุดบอดที่อาจเกิด
ขึ้นในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์	 อีกทั้ง	
ขว.	 มีกระบวนการตัดสินใจระบบงานซึ่งจะ
ด�าเนินการโดยผู้ส่งมอบ	และพันธมิตรค�านึง
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การวัด การวิเคราะห์ 

และการจัดการความรู้

ขว.	 การวัด	 วิเคราะห์	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับ
กลยุทธ์	 และแผนระดับปฏิบัติการโดยใช ้
ตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	(KQI)	และ	ตวัชีว้ดัรายบคุคล	
(KPI)	 ในการติดตามการปฏิบัติงานและ 
ผลการด�าเนนิงานผ่านระบบ	VRK	Cockpit	
พร้อมท้ังถ่ายทอดตัวช้ีวดัลงสูห่น่วยงาน	และ
รายบคุคล	(KPI)	ด้วย	X-Matrix		การเลอืกโดย
ตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	(KQI)	ก�าหนดด้วยการตอบสนอง
พันธกิจและสมรรถนะหลักของ	 ขว.	 ได้แก	่
GWEAF,	 SR	 ,FOR	 ,	 ความพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ/ความผูกพันของ	 NCC	 และ 
มคีูเ่ทียบทีส่�าคญัโดยพจิารณาจากมาตรฐาน

ลูกค้า

ขว.	ให้ความส�าคญัต่อ	NCC	โดยมกีารตดิต่อ
สื่อสารและรับฟังข้อมูลป้อนกลับของ	NCC	
ตลอดเวลา	ผ่านโทรศัพท์	,	Party	Line	และ	
Social	Media	ท�าให้	ขว.	สามารถติดตาม
ความคิดเห็นของ	NCC	 ได้ตลอดเวลา	ทั้งนี้

ถึงสมรรถนะหลักขององค์กรเป็นส�าคัญ	 
มกีารก�าหนดแผนปฏบิตักิารระยะสัน้	ระยะยาว
ที่สอดคล้องกับ	 SO	 ถ่ายทอดสู่การปฏิบัต	ิ
สื่อสารและติดตามทุกเดือนด้วยระบบ	
Balloon	Office	และ	VRK	COCKPIT	ด้าน
การจัดสรรทรัพยากร	คยศ-ขว.	ก�าหนดให้ท�า	
AP	 ด้านงบประมาณการเงินและด้านอื่นๆ	
พร้อมสนับสนุนจนส�าเร็จตามภารกิจ	อีกทั้ง
ยังมีแผนงานด้านบุคลากรสนับสนุน	SO	ทั้ง
ระยะสั้นระยะยาว	 พร้อมกับน�ากรอบอัตรา
ก�าลังมาวิเคราะห์อัตราก�าลังพร้อมขีดความ
สามารถให้สอดคล้องกบัระบบงานในองค์กร
ทัง้ปัจจบุนั	และอนาคต	หากมกีารปรบัเปลีย่น
และน�า	AP	ไปปฏบิตั	ิหากมสีถานการณ์ทีเ่กดิ
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	 ขว.	 สามารถ
ปรบัแผนและน�าไปปฏิบัตพิร้อมรายงานไปยงั
ผูเ้ก่ียวข้องในทันที

ยังมีการประเมินความพึงพอใจ	 ไม่พึงพอใจ	
และความผูกพันของ	 NCC	 เพื่อน�ามา
ปรับปรุง	 แก้ไขปัญหาและมีมาตรการไม่ให้
เกดิซ�า้	นอกจากนีย้งัน�าสารสนเทศด้านความ
พึงพอใจของ	 NCC	 ที่มีต่อ	 ขว.	 มาเปรียบ
เทียบกับองค์กรอื่นๆ	เพื่อน�ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุ	 (Root	 Cause	 Analysis)	 ผลการ
ด�าเนินงานท่ีเด่นและด้อยกว่าคู่เทียบ	 ซึ่ง	
NCC	 สามารถดูข้อมูลสารสนเทศได้จาก	
Website	ฐานข้อมูล	คือ	1.ระดับน�้าในอ่าง
เกบ็น�า้		2.ปรมิาณน�า้ไหลเข้าอ่าง		3.ปรมิาณ
ที่ระบาย	 4.ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
เป็นรายชั่วโมง	 และ	 ขว.	 มีกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน	 พร้อมสามารถรับ	 และ
แก้ไขได้ในทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิผล
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บุคลากร

ขว.	ให้ความส�าคัญกับบุคลากร	ซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้	 โดยมีระบบประเมินความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลัง	 ซึ่ง
พิจารณาจากภารกิจและน�ามาจัดท�าแผน
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล	(IDP)	เพื่อพัฒนา
จุดอ่อน	และเสริมสร้างจุดแข็งของบุคลากร	
ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร	และ	VMV	
จากนัน้น�ามาเปรยีบเทยีบแผนอตัราก�าลงักบั
จ�านวนและต�าแหน่งงานท่ีมีอยู ่จริง	 โดย 
มีการทบทวนการประเมินขีดความสามารถ
และอัตราก�าลังให้เพียงพอและเหมาะสม
ตามภาระงานปัจจุบัน	 และน�ามาวิเคราะห์
หาส่วนต่างระหว่างขีดความสามารถและ
อตัราก�าลังในปัจจบัุนกับท่ีต้องการในอนาคต	
เพื่อน�าไปก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งที่ต้องการ

นอกจากนี	้ขว.	ยงัมนีโยบายด้านความปลอดภยั	
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	 และมีการบริหารจัดการตามระบบ
มาตรฐานสากล	เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ี
ให้กับบุคลากร	และก่อให้เกิดผลการด�าเนิน
การที่ดี	ซึ่ง	ขว.	ได้รับรางวัลสถานประกอบ

สากล	คอื	NERC	ขว.	 มกีารจดัการความรู้ 
ขององค์กร	ด้วยกระบวนการจดัการความรู้
เ พ่ือยกระดับ	 สมรรถนะหลัก	 และ 
ตอบสนอง	NCC	ทัง้ยงัใช้องค์ความรูห้ลกั
และสนบัสนนุ	เพ่ือใช้ในการสร้างนวตักรรม
และกระบวนการท�างานใหม่ๆ	 เพือ่ให้การ
เรยีนรูฝั้งลกึลงไปในวถิกีารปฏิบัตงิานของ
องค์กร	 อกีทัง้	 ขว.	 มกีระบวนการในการ
ตรวจสอบ	 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 
ดงัรปู	โดยการเข้าระบบฐานข้อมลูท่ีน�าเข้า
สารสนเทศ	ต้องได้รบัการตรวจสอบรบัรอง
จากหัวหน้ากอง	หรือเจ้าของข้อมูล	 เพื่อ 
ให้ได้ข้อมลูสารสนเทศทีม่คีณุภาพ	พร้อม
พิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าระบบงาน	 ท�าให้ 
ข้อมูลต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับผู ้ ใช ้งาน 
ไม่ผดิพลาดก่อนเข้าระบบ	 ระบบ	 IT	 ของ	
ขว.	จดัแบ่งเป็นระบบหลกัท่ีมุง่เน้น	พนัธกจิ	
ได้แก่	 ระบบ	SCADA	ทีเ่ชือ่มต่อกบั	NCC	
เพ่ือบริหารการเดินเครื่อง	 และระบบ
สนับสนุน	 ได้แก่	 ระบบ	 ERP,	 Control	
Telemetering	ซึง่เป็นระบบฐานข้อมลูการ
บรหิารระบบ	Web	Database	และระบบ
ต่างๆ	 ของ	 กฟผ.	 และ	 VRK	 Cockpit	 
ซึง่ผูบ้รหิารใช้ตดิตาม	KPI	ทีส่�าคญั	ซึง่	ขว.	
มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศขององค์กรที่
ส�าคัญมีความปลอดภัยและเป็็นความลับ	
ถกูต้อง	แม่นย�า	คงสภาพเชือ่ถอืได้	ส�าหรบั
บคุลากร	ผูส่้งมอบ	พนัธมติร	รวมทัง้ลกูค้า	
นอกจากน้ันยงัผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน	
ISO	 27001	 รวมท้ังมีการก�าหนดวิธีการ 
และผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมการรองรับ
ภาวะฉกุเฉนิ	 รวมทัง้การฟ้ืนฟภูาวะฉกุเฉนิ	
อกีด้วย
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บุคลากร

ขว.	ให้ความส�าคัญกับบุคลากร	ซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้	 โดยมีระบบประเมินความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลัง	 ซึ่ง
พิจารณาจากภารกิจและน�ามาจัดท�าแผน
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล	(IDP)	เพื่อพัฒนา
จุดอ่อน	และเสริมสร้างจุดแข็งของบุคลากร	
ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร	และ	VMV	
จากนัน้น�ามาเปรยีบเทยีบแผนอตัราก�าลงักบั
จ�านวนและต�าแหน่งงานที่มีอยู ่จริง	 โดย 
มีการทบทวนการประเมินขีดความสามารถ
และอัตราก�าลังให้เพียงพอและเหมาะสม
ตามภาระงานปัจจุบัน	 และน�ามาวิเคราะห์
หาส่วนต่างระหว่างขีดความสามารถและ
อตัราก�าลังในปัจจบัุนกับทีต้่องการในอนาคต	
เพื่อน�าไปก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งที่ต้องการ

นอกจากนี	้ขว.	ยงัมนีโยบายด้านความปลอดภยั	
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	 และมีการบริหารจัดการตามระบบ
มาตรฐานสากล	เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ี
ให้กับบุคลากร	และก่อให้เกิดผลการด�าเนิน
การที่ดี	ซึ่ง	ขว.	ได้รับรางวัลสถานประกอบ

สากล	คอื	NERC	ขว.	 มกีารจดัการความรู้ 
ขององค์กร	ด้วยกระบวนการจดัการความรู้
เพื่อยกระดับ	 สมรรถนะหลัก	 และ 
ตอบสนอง	NCC	ทัง้ยงัใช้องค์ความรูห้ลกั
และสนับสนุน	เพ่ือใช้ในการสร้างนวตักรรม
และกระบวนการท�างานใหม่ๆ	 เพือ่ให้การ
เรยีนรูฝั้งลกึลงไปในวถิกีารปฏิบตังิานของ
องค์กร	 อกีทัง้	 ขว.	 มกีระบวนการในการ
ตรวจสอบ	 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 
ดงัรูป	โดยการเข้าระบบฐานข้อมลูท่ีน�าเข้า
สารสนเทศ	ต้องได้รับการตรวจสอบรับรอง
จากหัวหน้ากอง	หรือเจ้าของข้อมูล	 เพื่อ 
ให้ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีมคีณุภาพ	พร้อม
พิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าระบบงาน	 ท�าให้ 
ข้อมูลต่างๆ	 ที่ เ ก่ียวข้องกับผู ้ ใช ้งาน 
ไม่ผดิพลาดก่อนเข้าระบบ	 ระบบ	 IT	 ของ	
ขว.	จดัแบ่งเป็นระบบหลกัท่ีมุง่เน้น	พนัธกจิ	
ได้แก่	 ระบบ	SCADA	ทีเ่ชือ่มต่อกบั	NCC	
เพ่ือบริหารการเดินเครื่อง	 และระบบ
สนับสนุน	 ได้แก่	 ระบบ	 ERP,	 Control	
Telemetering	ซึง่เป็นระบบฐานข้อมลูการ
บรหิารระบบ	Web	Database	และระบบ
ต่างๆ	 ของ	 กฟผ.	 และ	 VRK	 Cockpit	 
ซึง่ผู้บริหารใช้ติดตาม	KPI	ทีส่�าคญั	ซึง่	ขว.	
มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศขององค์กรที่
ส�าคัญมีความปลอดภัยและเป็็นความลับ	
ถกูต้อง	แม่นย�า	คงสภาพเชือ่ถอืได้	ส�าหรับ
บุคลากร	ผู้ส่งมอบ	พันธมติร	รวมทัง้ลูกค้า	
นอกจากนัน้ยงัผ่านการรับรองตามมาตรฐาน	
ISO	 27001	 รวมทั้งมีการก�าหนดวิธีการ 
และผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมการรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน	รวมทัง้การฟ้ืนฟูภาวะฉุกเฉิน	
อกีด้วย
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การดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ	ในการท�างาน
ระดับประเทศ	18	ปี	ติดต่อกัน	

ขว.	 มีวิธีสร้างความผูกพันกับบุคลากร	 โดย
จัดให ้มีการสื่อสารท่ีเป ิดกว ้างระหว่าง 
ผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา	 และ
ระหว่างผูป้ฏบิติังานด้วยกนัเอง	ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย	 รวมทั้งมีการยกย่องชมเชย
บุคลากรที่เสียสละหรือด�าเนินกิจกรรมใน
การพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	 และ 
มีสวัสดิการที่เหมาะสม	 รวมทั้งมีหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมวงจรชีวิต
การเป็นผู้ปฏิบัติงานตามเส้นทางการพัฒนา
ในระดับต่าง	ๆ 	เพือ่น�าศกัยภาพของบคุลากร
มาใช้อย่างเต็มที่และสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน	 ส่งผลให้	 ขว.	 มีผลคะแนนความ
ผูกพันของบุคลากร	 สูงกว่าค่า	 Thailand	
Average

การปฏิบัติการ

ขว.	 จัดท�าข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการตามการเปลี่ยนแปลงของ	PPA	
และคุณลักษณะในการเดินเครื่องที่สามารถ
ตอบสนองต่อการสัง่การ	(COCs)	ซึง่มวีธีิการ
ออกแบบวิธีการท�างานท่ีสร้างข้ึนตามแผน	
PDP	ของประเทศ	เพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของ	 NCC	 และ
เสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ	 ดังนั้น	 ขว.จึงมีวิธีการปรับปรุง
ผลติภณัฑ์และการด�าเนนิงานโดยใช้แนวทาง	
TQM	 	 และวงจรการบริหารงานคุณภาพ	
PDCA	 ซึ่งมีติดตามผลการด�าเนินงานผ่าน
ระบบ	VRK	Cockpit	โดยผู้บริหารทุกระดับ
ด้านการจัดการนวัตกรรม	 ขว.	 ได้ใช้โอกาส
เชิงกลยุทธ ์	 (SOp)	 ในการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม	 ด้วยการน�า	
Model	 Plant	 เพื่อให้เกิดเป็น	 Initiative	 
มาปรับปรุงกระบวนการท�างานและก�าหนด

ตวัชีว้ดัทีส่�าคญัและรายงานผ่าน	KPI	Board	
และน�าเสนอ	Initiative	ผ่าน	Lean	Board	
ในทีป่ระชมุ	War	Room	ทกุเดอืน	ด้านความ
ปลอดภัยสารสนเทศ	ขว.	มวีธิกีารป้องกันภยั
บนโลกไซเบอร์	เป็นความลับและการเข้าถึง
ข้อมลูได้ยาก	ด้วยระบบมาตรฐานสากล	ISO	
27001
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34

ผลลัพธ์

ขว.	 มีการพัฒนางานเพื่อตอบสนองต่อ 
วิสยัทศัน์	 นวัตกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่า	 ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ ์
และกระบวนการท่ีมุ่งเน้นต่อลูกค้า	 ได้แก่	 
ค่าความพร้อมจ่าย	 (GWEAF)	 และอัตรา 
การหยดุเดนิเครือ่ฉกุเฉนิ	(FOR)	มค่ีาเกนิกว่า
เป้าหมายและคู่เทยีบ	ซึง่อยูใ่นระดับ	Global	
Top	Decile	และเหนอืความคาดหวงัของลกูค้า	

ด ้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ	 ขว.	 มีผลลัพธ์
ด้านนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์ใหม่ๆ	เพิม่ขึน้
อย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการท�างานของบคุลากร	 รวม
ทั้งสามารถลดต้นทุนและชั่วโมงการท�างาน	
จากการจดัท�า	Lean	Management

ขว.	 มีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสิทธิผล	ส่งผลให้	ขว.	
ไม่มข้ีอร้องเรียนจากลกูค้า	 และมผีลประเมนิ
ความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้าดี
กว่าเป้าหมาย	คู่เทยีบ	และมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนือ่ง	

ผลลพัธ์ด้านบรรยากาศในการท�างาน	 ความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
ภาพลักษณ์ต่อองค์กร	 ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	งานประจ�าและ
กระบวนการ	 และสมดุลระหว่างงานกบัชวีติ
ส่วนตัว	มคีะแนนสงูกว่า	Thailand	Average	
รวมทั้งผลลัพธ์ด ้านการพัฒนาบุคลากร
ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับและต�าแหน่ง	 
มกีารเตรยีมพร้อมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
และนโยบายขององค์กร

ขว.	มช่ีองทางการสือ่สารระหว่างผูน้�าระดบัสงู
กบับุคลากร	และลกูค้า	อย่างมปีระสทิธิภาพ	
ส่งผลให้ระดบัความพงึพอใจด้านการสือ่สาร	

เพิ่มสูงข้ึนผ่านการส�ารวจแบบประเมินการ 
รบัรูก้ารสือ่สารของผูน้�าองค์กร

ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบและการก�ากับ
ดแูลองค์กร	 มกีารตรวจสอบการด�าเนนิงาน
ด้านการเงินจากภายใน	 (สนตน.)	 และ
ภายนอก	 (สตง.)	 และมีการติดตามตัวชี้วัด 
ทีส่�าคญัตามบนัทกึข้อตกลงประเมนิผล	 (PA)	
และผลลัพธ์ด้านการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
สามารถด�าเนินการตามแผน	 (AP)	 มีผล 
การด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกปี	

จากผลลพัธ์ข้างต้น	แสดงให้เหน็ว่า	ขว.	มกีาร
ด�าเนนิงานท่ีมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล
ครอบคลุมทุกด้าน	 และมีแนวโน้มที่จะ
สามารถยกระดบัมาตรฐานการจดัการองค์กร
ให้เทียบเท่าองค์กรในระดบัสากล

เข่ือนวชิราลงกรณ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

444	หมู่	1	ต�าบลท่าขนุน	อ�าเภอทองผาภูมิ	

กาญจนบุรี	71180
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ผลลัพธ์

ขว.	 มีการพัฒนางานเพื่อตอบสนองต่อ 
วสิยัทศัน์	 นวัตกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ชีวิตท่ีดีกว่า	 ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ ์
และกระบวนการท่ีมุ่งเน้นต่อลูกค้า	 ได้แก่	 
ค่าความพร้อมจ่าย	 (GWEAF)	 และอัตรา 
การหยดุเดนิเครือ่ฉกุเฉนิ	(FOR)	มค่ีาเกนิกว่า
เป้าหมายและคูเ่ทียบ	ซ่ึงอยูใ่นระดบั	Global	
Top	Decile	และเหนอืความคาดหวงัของลกูค้า	

ด ้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ	 ขว.	 มีผลลัพธ์
ด้านนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์ใหม่ๆ	เพิม่ข้ึน
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการท�างานของบคุลากร	 รวม
ทั้งสามารถลดต้นทุนและชั่วโมงการท�างาน	
จากการจดัท�า	Lean	Management

ขว.	 มีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสิทธิผล	ส่งผลให้	ขว.	
ไม่มข้ีอร้องเรียนจากลกูค้า	 และมผีลประเมนิ
ความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้าดี
กว่าเป้าหมาย	คูเ่ทียบ	และมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน
อย่างต่อเนือ่ง	

ผลลพัธ์ด้านบรรยากาศในการท�างาน	 ความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
ภาพลักษณ์ต่อองค์กร	 ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	งานประจ�าและ
กระบวนการ	 และสมดลุระหว่างงานกบัชวีติ
ส่วนตัว	มคีะแนนสงูกว่า	Thailand	Average	
รวมทั้งผลลัพธ์ด ้านการพัฒนาบุคลากร
ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับและต�าแหน่ง	 
มกีารเตรยีมพร้อมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
และนโยบายขององค์กร

ขว.	มช่ีองทางการสือ่สารระหว่างผูน้�าระดบัสงู
กบับุคลากร	และลกูค้า	อย่างมปีระสทิธิภาพ	
ส่งผลให้ระดบัความพงึพอใจด้านการสือ่สาร	

เพิ่มสูงข้ึนผ่านการส�ารวจแบบประเมินการ 
รบัรูก้ารสือ่สารของผูน้�าองค์กร

ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบและการก�ากับ
ดแูลองค์กร	 มกีารตรวจสอบการด�าเนนิงาน
ด้านการเงินจากภายใน	 (สนตน.)	 และ
ภายนอก	 (สตง.)	 และมีการติดตามตัวชี้วัด 
ทีส่�าคญัตามบนัทกึข้อตกลงประเมนิผล	 (PA)	
และผลลัพธ์ด้านการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
สามารถด�าเนินการตามแผน	 (AP)	 มีผล 
การด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกปี	

จากผลลพัธ์ข้างต้น	แสดงให้เหน็ว่า	ขว.	มกีาร
ด�าเนนิงานท่ีมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล
ครอบคลุมทุกด้าน	 และมีแนวโน้มที่จะ
สามารถยกระดบัมาตรฐานการจดัการองค์กร
ให้เทียบเท่าองค์กรในระดับสากล

เข่ือนวชิราลงกรณ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

444	หมู่	1	ต�าบลท่าขนุน	อ�าเภอทองผาภูมิ	

กาญจนบุรี	71180
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เข่ือนศรีนครินทร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัลแห่งคุณภาพ TQC (Thailand 

Quali ty Class) นับเป ็นรางวัลอัน 

ทรงเกียรตริางวลัหน่ึง ท่ีแสดงถึงการยก

ระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการ  

โดยเข่ือนศรีนครินทร์ได้น�าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ มาประยุกต์ ใช้ให้เหมาะ

สมกับบริบทและสภาพแวดล ้อมของ

องค์กร ท�าให้มีความเข้าใจองค์กรชัดเจน

ย่ิงข้ึน ว่าในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วด้วย Disruptive Technology 

องค์กรต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู ่รอดได้

อย่างไร ด้วยการคัดเลือกและจัดการ 

Management Tools ให้เหมาะสมกับ

องค์กรในแต่ละช่วงเวลา จนส่งผลให้เข่ือน

ศรนีครนิทร์ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

และสร้างช่ือเสียงให้กับการไฟฟ้าฝ่าย

ผ ลิตแห ่ งปร ะ เ ทศ ไทย  ท้ั ง น้ี เ ข่ื อ น

ศรีนครินทร์ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาโดยใช้

เกณฑ ์รางวัลคุณภาพแห ่งชาติ เป ็น

แนวทางในการขับเคล่ือนไปสู่ความส�าเร็จ

อย่างต่อเน่ือง

ผู้อ�านวยการเขื่อนศรีนครินทร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณประเสริฐ  อันทับ

“

“
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ลักษณะองค์กร 

เขือ่นศรนีครนิทร์	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาด
ใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
มีความจุอ่างเก็บน�้า	 17,745	 ล้านลูกบาศก์
เมตร	 เริ่มด�าเนินกิจการ	 พ.ศ.	 2523	 โดย
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร	 ทรงพระราชทานพระบรม 
ราชานญุาตให้อญัเชญิพระนามาภิไธยสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนน	ีมาขนานนาม
เป็นชือ่เขือ่น	 และเสด็จพระราชด�าเนินพร้อม
ด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี	 ทรงประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนเมื่อ 
วนัที	่15	มถินุายน	2524	มเีครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า
จ�านวน	 5	 เครื่อง	 ก�าลังการผลิตรวม	 720	 
เมกะวตัต์	 ผลติภณัฑ์หลกัของโรงไฟฟ้าเขือ่น
ศรนีครนิทร์	คอื	พลงังานไฟฟ้า

 วสิยัทศัน์ :	เป็นแหล่งผลติพลงังาน
หมุนเวียนด้วยนวัตกรรม	 เสริมสร้างการ
พัฒนาสังคม	ชุมชนอย่างยั่งยืน	

 พันธกิจ :	มุ่งเน้นนวัตกรรมในการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	 โดยสร้างคุณค่าร่วมกับ	 ชุมชน	
สังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

 เทคโนโลยี สารสนเทศ :	 ระบบ
ควบคุมการผลิตและควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ	 ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะ
ไกลด้านความปลอดภัยเข่ือน	 ระบบโทร
มาตร	 และระบบรายงานแผ่นเดินไหวผ่าน	
LINE	Application.
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ลักษณะองค์กร 

เขือ่นศรนีครนิทร์	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาด
ใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
มีความจุอ่างเก็บน�้า	 17,745	 ล้านลูกบาศก์
เมตร	 เริ่มด�าเนินกิจการ	 พ.ศ.	 2523	 โดย
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร	 ทรงพระราชทานพระบรม 
ราชานญุาตให้อญัเชิญพระนามาภิไธยสมเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีมาขนานนาม
เป็นช่ือเข่ือน	และเสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อม
ด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี	 ทรงประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนเมื่อ 
วนัที	่15	มถุินายน	2524	มเีครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า
จ�านวน	 5	 เครื่อง	 ก�าลังการผลิตรวม	 720	 
เมกะวตัต์	 ผลติภณัฑ์หลกัของโรงไฟฟ้าเข่ือน
ศรนีครนิทร์	คอื	พลงังานไฟฟ้า

 วสิยัทศัน์ :	เป็นแหล่งผลติพลงังาน
หมุนเวียนด้วยนวัตกรรม	 เสริมสร้างการ
พัฒนาสังคม	ชุมชนอย่างยั่งยืน	

 พันธกิจ :	มุ่งเน้นนวัตกรรมในการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	 โดยสร้างคุณค่าร่วมกับ	 ชุมชน	
สังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

 เทคโนโลยี สารสนเทศ :	 ระบบ
ควบคุมการผลิตและควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ	 ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะ
ไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน	 ระบบโทร
มาตร	 และระบบรายงานแผ่นเดินไหวผ่าน	
LINE	Application.
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การน�าองค์กร

ผู้น�าระดับสูงบริหารงานผ่านระบบการน�า
องค์กร	 ซึ่งประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 
1)	ก�าหนดทศิทางองค์กร	2)	วางแผนกลยทุธ์	
3)	สือ่สาร	ถ่ายทอด	4)	ตรวจตดิตาม	5)	สร้าง
แรงจูงใจและความผูกพัน	 และ	 6)	 สร้าง
บรรยากาศเรยีนรู	้ โดยมช่ีองทางการสือ่สาร
วสิยัทศัน์	 พนัธกิจ	 และค่านยิมองค์กร	 ไปสู่
บุคลากร	 ลูกค้า	 ผู ้ส่งมอบ	 พันธมิตรและ 

สิ่งส�าคัญท่ีมีผลต่อ 

วิธีการด�าเนินงาน

1.	Disruptive	Technology
2.	Climate	Change
3.	 Regulatory	 Change	 :	 Renewable	
Energy

ความท้าทายส�าคัญท่ีองค์กรเผชิญ

ด้านธุรกิจ

ด้านปฏิบัติการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านบุคลากร

มุมมอง ความท้าทายท่ีส�าคัญ

การผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพและมีความ
มั่นคงเหนือความคาดหวังของลูกค้า

การจัดการน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
โดยมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

การเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นเรื่อง
ความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการท�างาน
หลายด้าน	(Multi	skill)	เพื่อรองรับ
การเกษยีณอายขุองผูป้ฏบิตังิานในอนาคต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เช่น	 วันผู ้บริหารพบ 
ผู้ปฏิบัติงาน	 การประชุมประสานงานผลิต
ไฟฟ้า	เป็นต้น	โดยมกีารประเมนิและทบทวน
ช่องทางการสื่อสาร	 เพื่อให้การสื่อสารมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้	มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัผ่าน	
X-Matrix	 ลงสู่ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล	 และ
ติดตามผลการด�าเนินงานผ่านการประชุม
หวัหน้าหน่วยงาน	และคณะกรรมการบรหิาร
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ทุกเดือน	 รวมท้ังองค์กรได้ก�าหนดการ
ประเมินผลการด�าเนินงานของผู้น�าระดับสูง
ด้วยข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
(Performance	 Agreement	 :	 PA)	 ปีละ	 
2	 ครั้ง	 การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
ค่านิยมและ	ธรรมาภบิาล	ด้วยการมอบรางวลั
คนดีศรีเขื่อนซึ่งเป ็นบุคคลต้นแบบตาม 
หลกัธรรมาภบิาล	โดยผูน้�าองค์กรเป็นผูม้อบ
รางวัลด้วยตนเอง	 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�า
แผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และ 
สิง่แวดล้อม	เพือ่แสดงออกถงึความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและชมุชน

กลยุทธ์ 

กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์	 และแผน
ปฏิบัติการ	 มุ ่งเน้นการก�าหนดเป้าหมาย 
ที่ท้าทาย	 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์	 การ
ก�าหนดวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ทีต่อบสนอง
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	
การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้วย	 Initiative	

เพือ่ให้เกิดโอกาสเชิงกลยทุธ์	และการรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลน�าเข้าด้วยเครื่องมือ	 เช่น	
SWOT	Matrix	,	Trend	Analysis	,	Financial	
Ratio	เป็นต้น	มกีารจดัสรรงบประมาณ	และ
บุคลากร	เพือ่สนบัสนนุแผนปฏบัิตงิานระยะสัน้
และระยะยาว	มรีะบบงานท่ีแบ่งกระบวนการ
ท�างานออกเป็น	Management	 Process	 ,	
Core	Process	และ	Support	Process	ซึง่มี
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติด้วยการกระจาย 
ตวัชีว้ดัทีส่�าคัญผ่าน	X-Matrix	 และประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ	 PMSP	 โดยมี 
การติดตามความก้าวหน้าของแผนงานผ่าน
โปรแกรม	 Balloon	 Office	 เพื่อติดตาม 
ตัวช้ีวัดผ่าน	 Cockpit	 โดยเทียบกับคู่เทียบ 
และค่าคาดการณ์	 หากผลการด�าเนินงาน 
และค่าคาดการณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องหาแนวทางแก้ไข	
หากเกดิกรณทีีผ่ดิปกต	ิเช่น	การเปลีย่นแปลง
นโยบาย	 ปัจจยัภายนอกทีม่นียัส�าคญั	 คณะ
กรรมการยทุธศาสตร์จะจดัประชุม	 เพือ่ปรบั
เปลี่ยนแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดแผนท่ี
ปรบัใหม่นีไ้ปสู่การปฏิบัตต่ิอไป
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ทุกเดือน	 รวมท้ังองค์กรได้ก�าหนดการ
ประเมินผลการด�าเนินงานของผู้น�าระดับสูง
ด้วยข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
(Performance	 Agreement	 :	 PA)	 ปีละ	 
2	 ครั้ง	 การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
ค่านยิมและ	ธรรมาภบิาล	ด้วยการมอบรางวลั
คนดีศรีเขื่อนซึ่งเป ็นบุคคลต้นแบบตาม 
หลกัธรรมาภบิาล	โดยผูน้�าองค์กรเป็นผูม้อบ
รางวัลด้วยตนเอง	 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�า
แผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และ 
ส่ิงแวดล้อม	เพือ่แสดงออกถึงความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและชมุชน

กลยุทธ์ 

กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์	 และแผน
ปฏิบัติการ	 มุ ่งเน้นการก�าหนดเป้าหมาย 
ที่ท้าทาย	 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์	 การ
ก�าหนดวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ทีต่อบสนอง
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	
การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้วย	 Initiative	

เพือ่ให้เกิดโอกาสเชิงกลยทุธ์	และการรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลน�าเข้าด้วยเครื่องมือ	 เช่น	
SWOT	Matrix	,	Trend	Analysis	,	Financial	
Ratio	เป็นต้น	มกีารจดัสรรงบประมาณ	และ
บุคลากร	เพือ่สนบัสนนุแผนปฏบิติังานระยะสัน้
และระยะยาว	มรีะบบงานทีแ่บ่งกระบวนการ
ท�างานออกเป็น	Management	 Process	 ,	
Core	Process	และ	Support	Process	ซึง่มี
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติด้วยการกระจาย 
ตวัชีว้ดัทีส่�าคัญผ่าน	X-Matrix	 และประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ	 PMSP	 โดยมี 
การติดตามความก้าวหน้าของแผนงานผ่าน
โปรแกรม	 Balloon	 Office	 เพื่อติดตาม 
ตัวช้ีวัดผ่าน	 Cockpit	 โดยเทียบกับคู่เทียบ 
และค่าคาดการณ์	 หากผลการด�าเนินงาน 
และค่าคาดการณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องหาแนวทางแก้ไข	
หากเกดิกรณทีีผ่ดิปกต	ิเช่น	การเปลีย่นแปลง
นโยบาย	 ปัจจยัภายนอกทีม่นียัส�าคญั	 คณะ
กรรมการยทุธศาสตร์จะจัดประชมุ	 เพือ่ปรบั
เปลี่ยนแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดแผนท่ี
ปรบัใหม่นีไ้ปสู่การปฏิบัติต่อไป
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เขือ่นศรนีครนิทร์	สือ่สารตวัชีว้ดัตามล�าดบัชัน้
จนถึงระดับบุคคล	 ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ประจ�าวัน	 ผลการด�าเนินงาน	 ข้อมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส�าคัญ	 ความ 
พงึพอใจ	และเสยีงลกูค้า	เพือ่น�ามาวเิคราะห์	
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 จนท�าให้ตอบ
สนองความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็	
หรือที่ไม่ได้คาดคิด	 ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร	 ซึ่งการติดตามตัวช้ีวัดต่าง	 ๆ	 มี	 2	
ระดับ	ได้แก่	1)	ระดับกลยุทธ์	โดยใช้ตัวชี้วัด
ใน	 OMTI	 ติดตามผลการด�าเนินงานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุม
หัวหน้าหน่วยงาน	 รวมทั้งน�ามาเทียบกับ 
เป้าหมาย	หากแนวโน้มของผลการด�าเนนิงาน

ลูกค้า 

โรงไฟฟ้าเขือ่นศรนีครนิทร์	มลีกูค้ารายเดยีว
คือ	ฝ่ายควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า	การไฟฟ้า
ฝ ่ายผลิตแห ่งประเทศไทย	 โดยเ ข่ือน
ศรีนครินทร์ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
ด้วยการปฏบิตัติามข้อตกลงสญัญาซ้ือไฟฟ้า	
(Power	 Purchase	 Agreement	 :	 PPA)	 
ทีไ่ด้ลงนามกบัลกูค้าไว้	ดงันัน้การรบัฟังเสียง
ของลูกค้า	การมีปฏิสัมพันธ์	และการสังเกต
ลูกค้า	 เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน�าไป
ใช้ต่อน้ัน	 มีขั้นตอนเริ่มจากการก�าหนดและ
ทบทวนช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า	 
ในไตรมาสแรกของทกุปี	โดยจดัท�าแผนเสรมิ

สร้างความสมัพนัธ์พร้อมก�าหนดผูร้บัผดิชอบ	
และสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องทุกคน
ทราบและปฏบัิต	ิท้ังนีม้กีารน�าข้อมลูสารสนเทศ
ที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนตอบสนอง
ความต้องการ	และความคาดหวังของลูกค้า
ทุกไตรมาส	 มีการประเมินความพึงพอใจ	
ความไม่พึงพอใจ	 และความผูกพัน	 ปีละ	 
2	 ครั้ง	 	 ตลอดจนก�าหนดวิธีการจัดการข้อ 
ร้องเรยีนของลกูค้า	เพือ่มัน่ใจว่าข้อร้องเรยีน
จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที	 เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ	 และความผูกพันกับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืเข้าใกล้ค่าวกิฤต	ิ
จะรวบรวมข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นมาท�าการ
วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุ	 และพิจารณา 
จัดล�าดับความส�าคัญของเรื่องที่วิเคราะห์	
ทบทวนและปรับปรุง	 เพื่อท�าการปรับแผน
ในเดือนมิถุนายนของทุกปี	 ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ผลการด�าเนนิงานในรอบต่อไปบรรลผุลตาม
เป้าหมายและมคีวามส�าเร็จอย่างยัง่ยนื	และ	
2)	 ระดับปฏิบัติการ	 ทุกหน่วยงานติดตาม 
ตัวชี้วัดในที่ประชุมวาระติดตามแผนการ
ด�าเนินงาน	 ผลการปฏิบัติงาน	 และข้อมูล
สถานการณ์ทางเทคนิคต่าง	ๆ	โดยพิจารณา
จากค่าเป้าหมายและข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบ	 Cockpit	 และเครื่องมือต่างๆ	
ส�าหรับการคาดการณ์ผลการด�าเนินงาน 
ในอนาคตใช้	Trend	Analysis	เช่น	ค่าความ
พร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า	(GWEAF)	มีความ
แตกต่างระหว่างการคาดการณ์กับผลการ
ด�าเนนิการในอนาคต	จะด�าเนนิการปรบัแผน
พฒันาระบบบรหิารจดัการด้านการผลติและ
บ�ารุงรักษา	โดยปรับการ	Interval	ของงาน	
Minor	Inspection	จาก	2	ปี	เป็น	4ปี	และ

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
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40 การปฏิบัติการ 

เข่ือนศรีนครินทร์ได้จัดท�าข้อก�าหนด	 การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์	 กระบวนการท่ีมุ่งเน้น
พันธกิจหลัก	 และการก�าหนดตัวชี้วัดของ
กระบวนการท�างาน	 ทั้งกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุนด้วย	Leading	&	
Lagging	KPI	และมกีารปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลการ
ด�าเนินการ	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
สมรรถนะหลัก	 ลดความแปรปรวนของ
กระบวนการโดยใช้แนวทาง	Total	Quality	
Management	และ	Model	Plant	อีกทั้ง
ควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ
ด้วย	Lean	Management

เข่ือนศรีนครินทร์ให้ความส�าคัญด้านความ
ปลอดภัย	 โดยก�าหนดการก�ากับดูแลอย่าง
ครอบคลมุ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานทกุคน
ปฏบิตังิานภายใต้สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั

บุคลากร 

การประเมนิความต้องการอตัราก�าลงับคุลากร
และขีดความสามารถ	เช่น	จ�านวนบุคลากร
ที่ต้องการ	ทักษะ	และสมรรถนะหลักที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน	 โดยยกระดับความ
สามารถของบุคลากรเพื่อตอบสนองลูกค้า	
อย่างทันเวลา	 มีการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง
รายปี	ราย	5	ปี	และราย	10	ปี	อีกทั้งจัดให้
มีรูปแบบการท�างานและบริหารบุคลากร
แบบบรูณาการ	การบริหารงานแบบโครงการ
และข้ามสายงาน	 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน	 มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
บคุลากรระหว่างกองเดนิเครือ่ง	และกองบ�ารงุ
รักษาโรงไฟฟ้า	 เพื่อให้เกิดความช�านาญ
หลายด้าน	(Multi-skill)	

ส�าหรบัการด�าเนนิการด้านสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน	ใช้ระบบมาตรฐานสากล	(QSHEEn)	
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพอนามัย	
สวสัดภิาพ	ความสะดวกในการเข้าถงึสถานที่
ท�างานของบุคลากร	 และมีการปรับปรุงให ้
ดข้ึีนอย่างต่อเน่ือง	นอกจากนี	้เขือ่นศรนีครนิทร์
ยังให้ความส�าคญัด้านบรกิาร	 สทิธปิระโยชน์	
และสวัสดิการไม่ต�่ากว่าข้อก�าหนดของ
กฎหมาย	มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผ่านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	 และ 
การจดัการด้วยกระบวนการสร้างและจัดการ
ความผกูพนัและความพงึพอใจอย่างเป็นระบบ	
ส่งผลให้ความผูกพันและผลการด�าเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น	 มีระบบ
การพัฒนาผู ้ปฏิบัติงานและผู ้น�าผ่านเส้น
ทางการพัฒนาผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งในระดบัต่างๆ	
โดยครอบคลุมวงจรชีวิตของผู ้ปฏิบัติงาน	 

ซึ่ งแบ ่ ง เป ็นทักษะหลัก	 (ความรู ้ด ้ าน
วศิวกรรม)	และทักษะสนับสนุน	(ความรูด้้าน
อื่น	ๆ)	ด้วย	Multi-skill	 ,	Re-skill	 เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงาน	 มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน	 และสามารถน�าองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย	พันธกิจ	และวิสัยทัศน์ขององค์กร

งาน	Major	Overhaul	จาก	8	ปี	เป็น	12	ปี	
เป็นต้น	มกีารจัดการความรู	้สารสนเทศ	และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 อย่างมีระบบผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้	 โดยมุ ่งเน้น 
ทัง้องค์ความรู้หลกัและองค์ความรูส้นบัสนนุ	
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40 การปฏิบัติการ 

เข่ือนศรีนครินทร์ได้จัดท�าข้อก�าหนด	 การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์	 กระบวนการที่มุ่งเน้น
พันธกิจหลัก	 และการก�าหนดตัวชี้วัดของ
กระบวนการท�างาน	 ทั้งกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุนด้วย	Leading	&	
Lagging	KPI	และมกีารปรบัปรุงกระบวนการ
ท�างานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลการ
ด�าเนินการ	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
สมรรถนะหลัก	 ลดความแปรปรวนของ
กระบวนการโดยใช้แนวทาง	Total	Quality	
Management	และ	Model	Plant	อีกทั้ง
ควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ
ด้วย	Lean	Management

เข่ือนศรีนครินทร์ให้ความส�าคัญด้านความ
ปลอดภัย	 โดยก�าหนดการก�ากับดูแลอย่าง
ครอบคลมุ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูป้ฏบิติังานทกุคน
ปฏบิตังิานภายใต้สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั

บุคลากร 

การประเมนิความต้องการอตัราก�าลงับคุลากร
และขีดความสามารถ	เช่น	จ�านวนบุคลากร
ที่ต้องการ	ทักษะ	และสมรรถนะหลักที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน	 โดยยกระดับความ
สามารถของบุคลากรเพื่อตอบสนองลูกค้า	
อย่างทันเวลา	 มีการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง
รายปี	ราย	5	ปี	และราย	10	ปี	อีกทั้งจัดให้
มีรูปแบบการท�างานและบริหารบุคลากร
แบบบูรณาการ	การบริหารงานแบบโครงการ
และข้ามสายงาน	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน	 มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
บคุลากรระหว่างกองเดนิเครือ่ง	และกองบ�ารงุ
รักษาโรงไฟฟ้า	 เพื่อให้เกิดความช�านาญ
หลายด้าน	(Multi-skill)	

ส�าหรบัการด�าเนนิการด้านสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน	ใช้ระบบมาตรฐานสากล	(QSHEEn)	
เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพอนามัย	
สวสัดภิาพ	ความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ี
ท�างานของบุคลากร	 และมีการปรับปรุงให ้
ดข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนี	้เขือ่นศรนีครนิทร์
ยงัให้ความส�าคญัด้านบรกิาร	 สทิธปิระโยชน์	
และสวัสดิการไม่ต�่ากว่าข้อก�าหนดของ
กฎหมาย	มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผ่านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	 และ 
การจดัการด้วยกระบวนการสร้างและจดัการ
ความผกูพนัและความพงึพอใจอย่างเป็นระบบ	
ส่งผลให้ความผูกพันและผลการด�าเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีดีข้ึน	 มีระบบ
การพัฒนาผู ้ปฏิบัติงานและผู ้น�าผ่านเส้น
ทางการพฒันาผูท่ี้ด�ารงต�าแหน่งในระดบัต่างๆ	
โดยครอบคลุมวงจรชีวิตของผู ้ปฏิบัติงาน	 

ซึ่ งแบ ่ ง เป ็นทักษะหลัก	 (ความรู ้ด ้ าน
วศิวกรรม)	และทักษะสนับสนุน	(ความรูด้้าน
อื่น	ๆ)	ด้วย	Multi-skill	 ,	Re-skill	 เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงาน	 มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน	 และสามารถน�าองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย	พันธกิจ	และวิสัยทัศน์ขององค์กร

งาน	Major	Overhaul	จาก	8	ปี	เป็น	12	ปี	
เป็นต้น	มกีารจัดการความรู	้สารสนเทศ	และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 อย่างมีระบบผ่าน
กระบวนการจัดการความรู ้	 โดยมุ ่งเน้น 
ทัง้องค์ความรูห้ลกัและองค์ความรูส้นบัสนนุ	
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ผลลัพธ์ 

ผลลพัธ์ด้านผลติภณัฑ์และกระบวนการ	มตีวั
ชีว้ดัทีส่�าคญัและตอบสนองลกูค้าคอื	ค่าความ
พร้อมจ่ายพลงังานไฟฟ้า	 (GWEAF)	ผลลพัธ์
อยูใ่นระดับ	Global	Top	Decile	ที	่99.90%		
ซึง่เหนอืกว่าคูเ่ทยีบ	ผลลพัธ์ด้านประสทิธิผล
และประสทิธภิาพของกระบวนการ	สามารถ
ปฏบิตัไิด้ตามความต้องการของลกูค้า	ส่งผล
ให้ลูกค้าพึงพอใจ	 เขื่อนศรีนครินทร์มีความ
มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืน	 โดยน�าระบบ
มาตรฐานสากลมาใช้งานอย่างต่อเนือ่ง	ส่งผล
ให้ได้รบัรางวลัและการรบัรองมาตรฐานสากล	
ซึ่งสามารถธ�ารงรักษาไว้	 เช่น	 การรับรอง
มาตรฐาน	ISO	9001,	ISO	14001,	OHSAS	
18001,	 ISO		50001,	 ISO	26000	รางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	ระดบัประเทศต่อเนือ่ง	
15	ปี	รางวลัอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั	4,	CSR-
DIW,	รางวลั	Zero	Accident	(ระดบัทองแดง)	
และรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	
ส�าหรับผลลัพธ์ด้านลูกค้า	 มีระดับความ 
พึงพอใจและความผูกพันในภาพรวมมีแนว
โน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองและดีกว่าคู่เทียบ	
ผลลัพธ์ด้านบุคลากร	 มีระดับความผูกพัน
ของผู ้ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นและสูงกว ่า	
Thailand	 Average	 ผลลัพธ์ด้านการน�า
องค์กรและการก�ากับดแูลองค์กร	การสือ่สาร
ของผู้น�าระดับสูงในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์	
และค่านยิมสูก่ารปฏบิตัดิกีว่าเป้าหมายและ
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส่วนด้าน
จริยธรรม	 ไม่พบข้อร้องเรียนเร่ืองจริยธรรม
และธรรมาภิบาลตลอด	 3	 ปี	 ท่ีผ่านมา	 

ด้วยระบบ	OHSAS	18001	ตลอดจนมีการ 
เตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน	ด้วยการ
จดัท�าแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิและ	มกีารซ้อม
แผนฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
การสนับสนุนชุมชนท่ีส�าคัญ	 มีการประเมิน
สมัพนัธภาพโดยรวมของระดบัความสมัพนัธ์
ระหว่างชุมชนโดยรอบเข่ือน/โรงไฟฟ้า	 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดย	 บริษัท	 Custom	
Asia	 จ�ากัด	 ซึ่ งผลการประเมินเ ข่ือน
ศรีนครนิทร์	อยูอ่นัดบัที	่2	ของโรงไฟฟ้าพลัง
น�้า	มีการเข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง	มุ่งเน้น
กิจกรรมการสร้างฝาย	 ปลูกป่า	 ปล่อยพันธุ์ 
สัตว์น�้า	 เพื่อฟื ้นฟูธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	
ระบบนเิวศน์	ส่งเสริมรายได้จากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ ์ชุมชนรอบเขื่ อนและอัตรา 
ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ	(SROI)	
ส�าหรับโครงการชีววิถีเป็นการเพิ่มมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจด้านการประมงและปศุสัตว ์
ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี	 อีกท้ังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
เยาวชนรอบเขื่อน/โรงไฟฟ้า	 เพื่อน�าความรู้
กลับมาพัฒนาท้องถ่ิน	 จากการด�าเนินการ 
ดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนท่ีอยู่รอบโรงไฟฟ้า
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เข่ือนศรีนครินทร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ต�าบล	ท่ากระดาน	อ�าเภอ	ศรีสวัสดิ์	

กาญจนบุรี	71250
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เข่ือนศรีนครินทร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ต�าบล	ท่ากระดาน	อ�าเภอ	ศรีสวัสดิ์	

กาญจนบุรี	71250
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน

จ�ากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

บริษัท บางจากฯ ด�าเนินงานตามแนวทาง 

TQA มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ป ี พ.ศ. 

2549 คณะผู้บริหารบางจากฯ เช่ือว่า

เกณฑ์ TQA จะสามารถท�าให้องค์กร 

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปอย่างย่ังยืน

จากแนวคิดการบริหารจัดการของเกณฑ์

ท่ีเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ความท้าทาย

ส�าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรคือ 

การหาบริบทท่ีเหมาะสมกับองค์กรเพือ่ก้าว

สู่การเป็นผู้น�าในอตุสาหกรรมและสามารถ

แข่งขันในระดับนานาชาติได้ การได้รับ

รางวัลในคร้ังน้ีถือเป ็นความส�าเร็จที่

ส�าคัญอีกก้าวหน่ึง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้

บริษัทฯ พัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA 

ต่อไป เพื่อก้าวสู่องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศ

ในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล

ส่ิงแวดล้อมและร่วมพัฒนาสังคมไทย

อย่างย่ังยืน 

“

“
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ลักษณะองค์กร

บรษิทั	บางจาก	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	
หรือ	 BCP	 ชื่อเดิมคือ	 บริษัท	 บางจาก	
ปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ได้จัดตั้งเป็น
บริษัทจ�ากัด	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2527	
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนในปี	2536	และเปลีย่นชือ่เป็น	บรษิทั	
บางจาก	 คอร์ปอเรช่ัน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
เมื่อปี	2559	เพื่อตอกย�้าถึงจุดยืนการมุ่งเน้น
การลงทุนในธุรกิจพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ	 เป็นการ
กระจายความเสีย่งของรายได้จากธุรกจิหลกั
และหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ขององค์กร	
อย่างไรก็ตาม	 องค์กรยังด�าเนินกิจการหลัก
ด้วยธุรกิจปิโตรเลียม	เริ่มตั้งแต่	

1)	 การจัดหาวัตถุดิบหลักคือ	 น�้ามันดิบจาก
แหล่งภายในและภายนอกประเทศเข้ามา 
กลั่นเป็นน�้ามันส�าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน	
2)	 โรงกลั่นน�้ามันเป็นแบบ	 Complex	
Refinery	 ท่ีสามารถผลิตน�้ามันกลุ่มเบนซิน
และดีเซลที่มีมูลค่าสูงได้เป็นส่วนใหญ่
3)	 จ�าหน่ายน�้ามันส�าเร็จรูปให้กับผู้บริโภค
ผ่านเครือข่ายสถานีบริการมากกว่า	 1,000	
แห่งทั่วประเทศ	
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ลักษณะองค์กร

บรษิทั	บางจาก	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั	(มหาชน)	
หรือ	 BCP	 ชื่อเดิมคือ	 บริษัท	 บางจาก	
ปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ได้จัดตั้งเป็น
บริษัทจ�ากัด	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2527	
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนในปี	2536	และเปลีย่นช่ือเป็น	บรษิทั	
บางจาก	 คอร์ปอเรช่ัน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
เมื่อปี	2559	เพื่อตอกย�้าถึงจุดยืนการมุ่งเน้น
การลงทุนในธุรกิจพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ	 เป็นการ
กระจายความเสีย่งของรายได้จากธุรกจิหลกั
และหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ขององค์กร	
อย่างไรก็ตาม	 องค์กรยังด�าเนินกิจการหลัก
ด้วยธุรกิจปิโตรเลียม	เริ่มตั้งแต่	

1)	 การจัดหาวัตถุดิบหลักคือ	 น�้ามันดิบจาก
แหล่งภายในและภายนอกประเทศเข้ามา 
กลั่นเป็นน�้ามันส�าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน	
2)	 โรงกลั่นน�้ามันเป็นแบบ	 Complex	
Refinery	 ท่ีสามารถผลิตน�้ามันกลุ่มเบนซิน
และดีเซลที่มีมูลค่าสูงได้เป็นส่วนใหญ่
3)	 จ�าหน่ายน�้ามันส�าเร็จรูปให้กับผู้บริโภค
ผ่านเครือข่ายสถานีบริการมากกว่า	 1,000	
แห่งทั่วประเทศ	

Untitled-3   44 9/28/2562 BE   7:59 PM

45

ความท้าทายส�าคัญ 

ท่ีองค์กรเผชิญ

BCP	 วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ที่ส�าคัญ	 เป็นปัจจัยน�าเข้าในกระบวนการ 
จัดท�าแผนกลยุทธ ์องค ์กรและก�าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องไปกับ
กลยุทธ ์ 	 3S	 (Secur ity , 	 Stabi l i ty ,	
Sustainability)	และน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ความส�าเร็จขององค์กรท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว	ดังนี้

1.	 เพิ่มปริมาณการกลั่นและค่าการกล่ัน
อย่างต่อเนื่อง	
2.	เพิม่สถานบีรกิารให้ครอบคลมุและเข้าถงึ
ลูกค้า
3.	เพิ่มธุรกิจและนวัตกรรมใหม่	 เพือ่รองรบั
การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี	
4.	 เพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
อื่นๆ	เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
5.	บรหิารจดัการการลงทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ
6.	 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง
7.	 ควบคุมต้นทุนการด�าเนินการให้มีความ
คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
8.	 ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม
9.	 ปลูกฝังค่านิยมด้านนวัตกรรมและความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
10.	 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ

สิ่งส�าคัญท่ีมีผลต่อ 

วิธีการด�าเนินงาน

BCP	 มุ ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนตาม
กลยุทธ์ 3S	 ที่สอดรับกับการเติบโตของ
ธรุกจิ	ทศิทางการพฒันาความยัง่ยนืของโลก	
ความต้องการและความคาดหวังของผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	

1.	Security	สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้กับประเทศ	โดยพัฒนาธุรกิจโรงกลั่นและ
การตลาด	 เพื่อจัดหา	 ผลิตและจัดจ�าหน่าย
น�้ามนัส�าเรจ็รปูให้เพยีงพอกบัความต้องการ	
2.	 Stability	 พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและ 
มีการกระจายความเสี่ยงสู ่ธุรกิจที่รายได้
มั่นคง	 โดยการเป็นองค์กรท่ีลงทุนในธุรกิจ
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท้ังในและ
ต่างประเทศ	 เช่น	 โรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว	
และผลติภณัฑ์ชวีภาพ	สร้างผลตอบแทนทีด่ี
ต่อผู้ถือหุ้น	
3.	Sustainability	พฒันาธรุกจิทีก่่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	มุ่งมั่นที่
จะสร้างผลการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ	
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
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กลยุทธ์

องค์กรมีการถ่ายทอด	 วิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	
กลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติผ่านคณะกรรมการ
บริษัท	 ให้กลุ่มธุรกิจน�าไปตั้งเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์	 การ
ถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารและตวัชีว้ดัจะใช้วธิี	
Cascade	 down	 จากผู้บริหารถึงบุคลากร	
ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บคุลากร	ทัง้นีก้ลุม่ธรุกจิ/ส่วนงาน/ผูร้บัผดิชอบ
โครงการสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและ
ข้อคิดเห็นกลับมาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ ์และ 

การน�าองค์กร

องค์กรจะท�าการทบทวนและก�าหนด	 VMV	
ใหม่โดยการระดมสมองระหว่างผูน้�าระดับสงู
และผูบ้รหิารทีด่แูลงานกลยุทธ์จากกลุ่มธรุกิจ
ต่างๆ	 ผ่านการประชมุสมัมนาเชงิปฏบัิติการ 
ทีจ่ะมกีารวเิคราะห์	หารอื	และให้ข้อคดิเหน็
ร่วมกัน	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน	
เช่น	 สมรรถนะองค์กร	 ผลการด�าเนินการ 
ที่ผ่านมา	 และข้อมูลภายนอก	 ได้แก่	 ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทิศทางและ
แนวโน้มของสถานการณ์และความเสี่ยง 
ด้านต่างๆ	 ทั้งด้านธุรกิจ	 สิ่งแวดล้อมและ
สังคม	จากนั้นน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	
เพื่อพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารขององค์กร
อกีคร้ัง	หากมกีารเปลีย่นแปลงกจ็ะถ่ายทอด
และก�าหนดเป็นเป้าหมายทิศทางองค์กร 
ระยะส้ัน/ระยะยาวและวางแผนปฏิบัติการ
ต่อไป	จากการทบทวน	VMV	ทีผ่่านมาพบว่า	
ภารกิจเดิม	 Greenergy	 Excellence	 ได้
บรรลเุป้าหมายไปในระดับทีพ่งึพอใจ	ยิง่กว่า
นั้นเกิด	Disruption	ของเทคโนโลยี	ในการ
ส�ารวจและขดุเจาะน�า้มนัทีด่ขีึน้	ปรมิาณการ

ผลติทีม่ากกว่าความต้องการในตลาด	(Over	
Supply)	ท�าให้ราคาน�า้มนัปรบัตวัลง	รวมถงึ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีทดแทนน�้ามัน	
(Conventional	 Fuel)	 อย่างต่อเนื่อง	 
ในขณะเดียวกันองค์กรมีสมรรถนะหลัก 
ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม	จงึได้ดงึสมรรถนะ
หลั กประกอบกับ โอกาส ท่ี เหมาะสม	 
เกิดการตั้งเป้าหมายใหม่เป็น Evolving 
Greenovation	สูธ่รุกจิพลงังานสีเขียวและ
การสร้างนวัตกรรมธุรกิจมากขึ้น	

แผนปฏิบัติการที่ได้ก�าหนดในการประชุม
ระดับต่างๆ	
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กลยุทธ์

องค์กรมีการถ่ายทอด	 วิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	
กลยุทธ์ท่ีได้รับอนุมัติผ่านคณะกรรมการ
บริษัท	 ให้กลุ่มธุรกิจน�าไปตั้งเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์	 การ
ถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารและตวัชีว้ดัจะใช้วธิี	
Cascade	 down	 จากผู้บริหารถึงบุคลากร	
ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บคุลากร	ท้ังนีก้ลุม่ธรุกิจ/ส่วนงาน/ผูร้บัผดิชอบ
โครงการสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและ
ข้อคิดเห็นกลับมาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ ์และ 

การน�าองค์กร

องค์กรจะท�าการทบทวนและก�าหนด	 VMV	
ใหม่โดยการระดมสมองระหว่างผูน้�าระดบัสงู
และผูบ้รหิารท่ีดแูลงานกลยุทธ์จากกลุ่มธรุกิจ
ต่างๆ	 ผ่านการประชุมสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร 
ทีจ่ะมกีารวเิคราะห์	หารอื	และให้ข้อคดิเหน็
ร่วมกัน	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน	
เช่น	 สมรรถนะองค์กร	 ผลการด�าเนินการ 
ที่ผ่านมา	 และข้อมูลภายนอก	 ได้แก่	 ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทิศทางและ
แนวโน้มของสถานการณ์และความเสี่ยง 
ด้านต่างๆ	 ท้ังด้านธุรกิจ	 สิ่งแวดล้อมและ
สังคม	จากนั้นน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	
เพื่อพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารขององค์กร
อกีครัง้	หากมกีารเปลีย่นแปลงกจ็ะถ่ายทอด
และก�าหนดเป็นเป้าหมายทิศทางองค์กร 
ระยะสั้น/ระยะยาวและวางแผนปฏิบัติการ
ต่อไป	จากการทบทวน	VMV	ทีผ่่านมาพบว่า	
ภารกิจเดิม	 Greenergy	 Excellence	 ได้
บรรลเุป้าหมายไปในระดบัทีพ่งึพอใจ	ยิง่กว่า
นั้นเกิด	Disruption	ของเทคโนโลยี	ในการ
ส�ารวจและขดุเจาะน�า้มนัทีด่ขีึน้	ปรมิาณการ

ผลติทีม่ากกว่าความต้องการในตลาด	(Over	
Supply)	ท�าให้ราคาน�า้มนัปรบัตัวลง	รวมถงึ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีทดแทนน�้ามัน	
(Conventional	 Fuel)	 อย่างต่อเนื่อง	 
ในขณะเดียวกันองค์กรมีสมรรถนะหลัก 
ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม	จึงได้ดึงสมรรถนะ
หลั กประกอบกับ โอกาสที่ เ หมาะสม	 
เกิดการตั้งเป้าหมายใหม่เป็น Evolving 
Greenovation	สูธ่รุกจิพลงังานสีเขยีวและ
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แผนปฏิบัติการที่ได้ก�าหนดในการประชุม
ระดับต่างๆ	
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ลูกค้า
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ค้นหาข้อมลูเพือ่ช่วยจดัการข้อร้องเรยีนให้มี

องค์กรให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยก�าหนดนโยบาย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการ
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2)	 สร้างช่องทางเพื่อรวบรวมความรู้ของ

ประสิทธิภาพ	 องค์กรได้ก�าหนดแนวทาง
ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าให้ตอบสนอง
ลกูค้ากรณต้ีองการข้อมลูหรอืการแก้ไขทันที	
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ส่งไปยงัหน่วยงานท่ีดูแลโดยตรง	ซ่ึงได้ก�าหนด
เป้าหมายในการติดตามปัญหาและปิดเร่ือง
ภายใน	2	วนัท�าการหลงัจากรบัเรือ่งเพ่ือเรยีก
ความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมา	 องค์กรจะ
ทบทวนข้อร้องเรียนลูกค้าทุกเดือนเพื่อ
ปรับปรุงนโยบายและมาตรฐานของสถานี
บรกิารเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาข้ึนอีก

องค์กรด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	การสัมภาษณ์,	
การจัดเก็บในรูปแบบของ	 VDO	 หรือ 
การถ่ายทอดสด
3)	 ความรู ้ที่จัดเก็บจะถูกน�าไปใช ้และ
ถ่ายทอด	 ซึ่งพนักงานสามารถเข้ามาศึกษา
และน�าวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิไปพฒันาปรบัปรุง
ต่อยอดการท�างานของตนเองให้ดีขึ้น	
4)	 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะติดตาม	 ทบทวน
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้	
เพื่อวิเคราะห์และน�าไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง	

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
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บุคลากร

องค์กรน�าทิศทางองค์กรมาก�าหนดเป็น
กลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลและเพื่อให้สามารถเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล	 และมุ่งเน้นการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่การเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น	
(Best	 Employer)	 ที่แสดงถึงการด�าเนิน
ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จจากการบริหาร
พนักงานได้อย่างยอดเยีย่มตามแนวทางของ	
Aon	 Hewitt	 โดยมุ่งเน้น	 	 4	 ด้านส�าคัญ	 
ได้แก่	 High	 Employee	 Engagement,	
Compelling	Employer	Brand,	Effective	
Leadership	 และ	 HighPerformance	
Culture	 องค์กรมีการประเมินและทบทวน	
ระดับความผูกพันบุคลากรเป็นประจ�าทุกป	ี
เพื่อน�ามาปรับปรุงกลยุทธ์ด้านบุคลากร	 
รวมถึงการจัดการผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ	 โดยประเมินจากตัวชี้วัดระดับ
บุคคลที่ถูกถ่ายทอดมาจากทิศทางระดับ
องค์กรเป็นล�าดบัขัน้	และประเมนิด้วยตัวช้ีวดั
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร	 
ผลการประเมินจะน�าไปสูก่ารวางแผนพฒันา
ศักยภาพบุคลากรตามกระบวนการพัฒนา
บุคลากรและผู้น�าต่อไป	 อีกทั้งองค์กรได้ให้

ความส�าคญักบัการบรหิารสภาพแวดล้อมใน
การท�างานเพื่อยกระดับความผูกพันของ
บคุลากร	โดยก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ตามกฎหมายแรงงาน	 มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย	 (TIS/OHSAS	 18001)	 และ 
สิง่แวดล้อม	(ISO	14001)	และข้อกฎหมายอืน่ๆ	
รวมถึงแต่งตั้งคณะท�างานดูแลด้านความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ	 (SHEEM)	
ท่ีประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง	 มีหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย	 ทบทวนระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภยัเพือ่ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	
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การปฏิบัติการ

องค์กรมีระบบการปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานผนวกกับหลักการ	 PDCA	 เป ็น 
พื้นฐานส�าคัญเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ 
ผลการด�าเนินการ	 นอกจากนั้นองค์กร 
ยงัได้หาโอกาสปรบัปรงุเทยีบเคยีงจากระบบ
มาตรฐานที่เป็นสากล	 เช่น	 เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ	 (TQA),	 การปรับปรุง
กระบวนการท�างานเพื่อมุ ่งสู ่องค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูง 	 (High	 Performance	
Organization)	 เป็นต้น	 เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	
องค์กรให้ความส�าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์	
ด้วยการใช้ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ประจ�าวันอย่างคล่องตัวผ่านห้อง
ปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	

ISO/IEC	17025	รวมถึงองค์กรมีการปฏิบัติ
การผลิตที่มุ ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพท่ีเป็นมิตรต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม	ด้วยระบบการจดัการ
ตามมาตรฐาน	 ISO	 14001/	 ISO	 50001	
และยกระดับการบริหารด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภยัจากระบบมาตรฐาน	TIS/
OHSAS	 18001	 สู ่การจัดการด้านความ
ปลอดภัยด้วยระบบ	 Process	 Safety	
Management	 (PSM)	 ซึ่งทุกกระบวนการ
ในองค์กรจะถูกควบคุม	 ติดตามตัวช้ีวัดเพื่อ
น�าไปสู ่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ท�างานผ่านคณะท�างาน	Cross	Functional	
Team	อย่างต่อเนื่อง
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ผลลัพธ์

องค์กรได้มีการติดตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินการในด้านต่างๆ	ซึ่งเป็นไปตามตัวอย่างดังนี้

1)	ผลลพัธ์ด้านผลติภณัฑ์และกระบวนการ

2)	ผลลัพธ์ด้านลูกค้า

3)	ผลลัพธ์ด้านบุคลากร

4)	 ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์กรและการ

ก�ากับองค์กร

5)	ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด	

•	คุณภาพน�้ามันเทียบมาตรฐาน

•	ค่าก�ามะถันในน�้ามัน

•	ยอดขายผ่านบัตรสมาชิก

•	Net	Promoter	Score

•	อัตราการลาออก

•	ค่าตอบแทนเทียบเคียงอุตสาหกรรม

•	ผลการประเมินการก�ากับกิจการที่ดี

•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•	ผลการประเมินดัชนีความยั่งยืน

•	ก�าไรต่อหุ้น

•	ส่วนแบ่งการตลาด

•	ยอดจ�าหน่ายต่อสถานีบริการ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานใหญ่

2098	อาคารเอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	8	

ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	

เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10260

โรงกลั่นบางจาก

210	ซอยสุขุมวิท	64	แขวงพระโขนงใต้	

เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด (บฟข.) 

ก�าหนดวิสัยทัศน์และเจตจ�านง “เป็น

องค์กรช้ันน�าด้านการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็น

โรงไฟฟ้าต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม

และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน” 

โดยก�าหนดให้การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

กับชุมชน เป็นหน่ึงในสมรรถนะหลัก และ

มุ่งพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากร

ด้านการเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาเพื่อ 

ลดค่าใช้จ่าย แต่ยังคงเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธภิาพสูงเพือ่ความม่ันคงของระบบ

ไฟฟ้าในภาคใต้ การจะท�าให้องค์กรเกิด

ความย่ังยืน ผู้บริหารจึงก�าหนดกลยุทธ์

โดยการน�าเกณฑ์ TQA มาถ่ายทอดลง 

สู ่การปฏิบัติอย ่างจริงจังในทุกระดับ  

ส่งผลให้กระบวนการท�างานมีความเป็น

ระบบอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพใน

การท�างานท่ีดี ข้ึนอย ่างก ้าวกระโดด  

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท�างานเป็นทีม

มากย่ิงข้ึน รวมท้ังองค์กรมีความสัมพันธ์

ท่ีดีกับชุมชนการได้รับรางวัลการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC ประจ�าปี 2561 

ไม่เพียงแต่สร้างความภูมิใจ ยังสร้าง

ความม่ันใจว่า บฟข. ได้ด�าเนินการใน

ทิศทางท่ีถูกต้อง จึงเป็นแรงผลักดันให้

พนักงานและผู ้บริหารทุกคนมุ่งม่ันท่ีจะ

พัฒนาต ่อไปอย ่างไม ่ห ยุด ย้ัง ตาม

เจตจ�านงและวิสัยทัศน์ ในการสร้างความ

ย่ังยืนให้กับองค์กรสู่การเป็นโรงไฟฟ้าชั้น

น�าในระดับภูมิภาคท่ีมีส่วนส�าคัญในการ

รักษาเสถียรภาพด ้านพลังงานของ

ประเทศ โดยใช้เกณฑ์ TQA เป็นกรอบใน

การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด

คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์

บริษัท 

ผลิตไฟฟ้าขนอม 

จ�ากัด

“
“
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ลักษณะองค์กร

บรษิทั	ผลติไฟฟ้าขนอม	จ�ากดั	เป็นผูผ้ลติไฟฟ้า
อิสระรายใหญ่	 (Independent	 Power	
Producer,	IPP)	ก่อตัง้เมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	
2538	 เป็นบริษทัในเครอื	 บริษัท	 ผลติไฟฟ้า	
จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	“เอก็โก”	ตัง้อยูใ่นพ้ืนที่	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ด�าเนินธุรกิจผลิต 
และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ภายใต้สัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว	 (Power	 Purchase	
Agreement,	PPA)	

การที่	 บฟข.	 มุ ่งเน้นความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา
ควบคูก่บัการดูแลชุมชน	สงัคมและสิง่แวดล้อม	
เป็นผลให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในโรงไฟฟ้า	 
เป็นทีย่อมรบัและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี	
จากการท่ีรายได้ของ	 บฟข.	 เป็นไปตามที่

ก�าหนดไว้ในสญัญา	PPA	เพือ่ให้บรรลวิุสยัทัศน์
และพนัธกิจดงักล่าว	ดงันัน้	บฟข.	จึงได้ก�าหนด
สมรรถนะหลกัขององค์กร	คอื	(1)	การบรหิาร
ต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายด้านเดินเคร่ือง 
และบ�ารงุรกัษา	(Total	Controllable	Cost)		 
(2)	 พฒันาบคุลากรให้มีความสามารถทีเ่ป็น
เลิศทั้งด้านการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	
(Operation	&	Maintenance	Excellent)	
และ	 (3)	 การสร้างความสัมพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน	
(Corporate	Community	Responsibility)		
ซึง่ความส�าเรจ็ดงักล่าว	เกดิจากความมุง่มัน่ใน
ค่านิยมและวัฒนธรรม	ทีพ่นกังานทกุคนยดึถอื
เป็นหลกัในการปฏบิตังิาน	รวมทัง้การค�านึงถงึ
การสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีอย่างสมดลุ	 เพือ่ให้องค์กรบรรลวุสิยัทัศน์	
พันธกิจ	 และเป็นองค์กรชั้นน�าด้านการผลิต
ไฟฟ้าอย่างยัง่ยนื	
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ลักษณะองค์กร

บริษทั	ผลติไฟฟ้าขนอม	จ�ากดั	เป็นผูผ้ลติไฟฟ้า
อิสระรายใหญ่	 (Independent	 Power	
Producer,	IPP)	ก่อตัง้เมือ่วนัท่ี	20	กุมภาพนัธ์	
2538	 เป็นบรษิทัในเครอื	 บริษทั	 ผลติไฟฟ้า	
จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	“เอก็โก”	ตัง้อยูใ่นพ้ืนที่	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ด�าเนินธุรกิจผลิต 
และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ภายใต้สัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว	 (Power	 Purchase	
Agreement,	PPA)	

การที่	 บฟข.	 มุ ่งเน้นความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา
ควบคูกั่บการดูแลชุมชน	สงัคมและสิง่แวดล้อม	
เป็นผลให้ชุมชนมีความเช่ือมั่นในโรงไฟฟ้า	 
เป็นทีย่อมรบัและให้การสนบัสนนุเป็นอย่างดี	
จากการท่ีรายได้ของ	 บฟข.	 เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดไว้ในสญัญา	PPA	เพือ่ให้บรรลวิุสยัทศัน์
และพนัธกิจดงักล่าว	ดงันัน้	บฟข.	จงึได้ก�าหนด
สมรรถนะหลกัขององค์กร	คอื	(1)	การบรหิาร
ต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายด้านเดินเคร่ือง 
และบ�ารงุรกัษา	(Total	Controllable	Cost)		 
(2)	 พฒันาบคุลากรให้มีความสามารถทีเ่ป็น
เลิศทั้งด้านการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	
(Operation	&	Maintenance	Excellent)	
และ	 (3)	 การสร้างความสัมพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน	
(Corporate	Community	Responsibility)		
ซึง่ความส�าเรจ็ดงักล่าว	เกดิจากความมุง่มัน่ใน
ค่านิยมและวัฒนธรรม	ทีพ่นกังานทกุคนยดึถอื
เป็นหลกัในการปฏบิตังิาน	รวมทัง้การค�านึงถงึ
การสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีอย่างสมดลุ	 เพือ่ให้องค์กรบรรลวุสิยัทัศน์	
พันธกิจ	 และเป็นองค์กรชั้นน�าด้านการผลิต
ไฟฟ้าอย่างยัง่ยนื	
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การน�าองค์กร กลยุทธ์  

วสิยัทัศน์	พนัธกจิ	และค่านยิม	บฟข.	ก�าหนด
จากการน�าความต้องการและความคาดหวงั
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	รวมทัง้ปัจจยั
แวดล้อมภายในและภายนอกมาทบทวน 
ทุกปี	 เพื่อก�าหนดทิศทาง	 เป้าหมายองค์กร
ตามกระบวนการวางแผนกลยทุธ์	โดยจดัท�า
แผนธุรกิจ	 ก�าหนดตัวช้ีวัดการถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการ	 มีระบบการ
ควบคุมการวัดผลและติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกระดับ	 นอกเหนือจากการมุ ่งเน้น 
การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 
ผู้บริหารได้มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 การท�าให้ชุมชนเข้มแข็งและ 
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล ้อมท่ีดี 	 รวมทั้ ง 
สร้างจิตส�านึก	 และตระหนักในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	มีจริยธรรม	คุณธรรม	โปร่งใส
ตรวจสอบได้	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายและ
สื่อสารน�าสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
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บฟข.	 มีความเป็นเลิศในการมุ่งเน้นลูกค้า	 
โดยมีกลไกในการรับฟังเสียงของลูกค้า	 
การประเมนิความพงึพอใจ	ความไม่พงึพอใจ	
ความผูกพนั	และมปีฏสิมัพนัธ์กบัลกูค้า	เพือ่
ให้ได้สารสนเทศที่สามารถน�าไปสนองตอบ
ต่อลูกค้าให้เหนือความคาดหมาย	 ผ่านช่อง
ทางทีห่ลากหลายท้ังการใช้สือ่สงัคมออนไลน์
และเทคโนโลยบีนเวบ็ไซต์	แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้
จากการรับฟังไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์	
และปรบัปรงุกระบวนการ	เพือ่ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

บฟข.	ก�าหนดให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้	(Learning	Organization)	เป็นหนึ่ง
ในค่านิยมขององค์กรเพือ่ให้การเรยีนรูฝั้งลกึ
ไปในวิธีการปฏิบัติงาน	โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้มีการแบ่งปัน
ความรู้	 จัดกิจกรรม	 การสร้าง	 การจัดการ
ความรู้ขององค์กร	 และมีการถ่ายทอดให้
บุคลากรทั่วทั้งองค ์กร	 การด�าเนินการ 
ดังกล่าวจะช่วยเสริมสมรรถนะหลักของ
องค์กรในด้านเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	

ลูกค้า บุคลากร การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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บฟข.	 มีความเป็นเลิศในการมุ่งเน้นลูกค้า	 
โดยมีกลไกในการรับฟังเสียงของลูกค้า	 
การประเมนิความพงึพอใจ	ความไม่พงึพอใจ	
ความผกูพนั	และมปีฏสิมัพนัธ์กบัลกูค้า	เพือ่
ให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน�าไปสนองตอบ
ต่อลูกค้าให้เหนือความคาดหมาย	 ผ่านช่อง
ทางท่ีหลากหลายท้ังการใช้สือ่สงัคมออนไลน์
และเทคโนโลยบีนเวบ็ไซต์	แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้
จากการรับฟังไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์	
และปรบัปรงุกระบวนการ	เพือ่ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

บฟข.	ก�าหนดให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้	(Learning	Organization)	เป็นหนึ่ง
ในค่านยิมขององค์กรเพือ่ให้การเรยีนรูฝั้งลกึ
ไปในวิธีการปฏิบัติงาน	โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้มีการแบ่งปัน
ความรู้	 จัดกิจกรรม	 การสร้าง	 การจัดการ
ความรู้ขององค์กร	 และมีการถ่ายทอดให้
บุคลากรท่ัวท้ังองค ์กร	 การด�าเนินการ 
ดังกล่าวจะช่วยเสริมสมรรถนะหลักของ
องค์กรในด้านเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	

ลูกค้า บุคลากร การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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การปฏิบัติการ

บฟข.	 ออกแบบระบบงานและกระบวนการ
ท�างานที่ส�าคัญครอบคลุม	 Core	 Process	
และ	 Support	 Process	 โดยมุ่งเน้นตาม 
ค่านยิมในการท�างานเชิงระบบ	ซ่ึงมข้ีอก�าหนด
ของผลติภณัฑ์ตามสญัญา	 PPA	 และตวัชีว้ดั
ขององค์กร	 น�ามาจดัท�ากระบวนการท�างาน
และข้อก�าหนดท่ีส�าคัญ		ตามแนวทางปฏบัิติ
ของระบบ	 ISO	 (Quality,	 Environment,	
Safety	&	Health,	Energy	Conservation)	
ตามแผนคุณภาพ	(Quality	Plan)	และจดัท�า
คู่มอื		อบรม	จัดท�า	Action	Plan	และตวัช้ีวดั	

เพือ่ควบคมุกระบวนการ	อกีท้ังมกีารตดิตาม
แบบ	Real-time,	Hourly,	Daily,	Monthly	
และรายงานผลการด�าเนินการประจ�าเดือน
และประชมุทบทวนโดยฝ่ายบรหิารทกุไตรมาส	
เพื่อน�าผลไปใช้ในกระบวนการปรับปรุงผล
การด�าเนนิงาน	รวมทัง้น�าข้อมลูความต้องการ
ของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ข้อมูลสภาพ
แวดล้อม	ภายใน	ภายนอก	น�ามาวเิคราะห์	
และก�าหนดแผนการปรับปรุง	 พัฒนาระบบ
งาน	และสร้างนวตักรรม	ท�าให้เกดิการพฒันา
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื
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ผลลัพธ์

บฟข.	 มีผลการด�าเนินงานที่ดีเป็นไปตาม 
เป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง	
ด้านดชันคีวามพร้อมจ่าย	EAF	สงูกว่าเป้าหมาย	
ดีกว่าคู่เทียบและมีแนวโน้มสูงขึ้น	 อันเป็น 
ผลมาจากการท่ี	บฟข.	ควบคมุประสทิธภิาพ
การเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาอย่างดี	เป็นผล
ให้ดัชนีการหยุดเคร่ืองนอกแผน	 และดัชนี
การหยุดเครื่องฉุกเฉินต�่าและดีกว่าคู่เทียบ

บฟข.	ด�าเนินการสร้างความผาสกุของชมุชน
และสงัคม	โดยก�าหนดเป็น	นโยบาย	กลยทุธ์
และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ไปยังทุกส่วน
งาน	ซึ่งด�าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
ความต้องการและความคาดหวังของชุมชน
และสังคม	 ตัวอย่างกิจกรรมด้านการส่ง
เสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน	 บฟข.	 ได้
ด�าเนินการในการตรวจสุขภาพประจ�าปีกับ
ชมุชน	มรีะดบัความพึงพอใจในโครงการดีขึน้
อย่างต่อเน่ือง	การมผีลการด�าเนนิงานทีด่ดีงั
กล่าวจะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์	 ในการเป็น
องค์กรด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

Untitled-3   56 9/28/2562 BE   8:00 PM



56

ผลลัพธ์

บฟข.	 มีผลการด�าเนินงานที่ดีเป็นไปตาม 
เป้าหมายและมีแนวโน้มดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง	
ด้านดชันคีวามพร้อมจ่าย	EAF	สงูกว่าเป้าหมาย	
ดีกว่าคู่เทียบและมีแนวโน้มสูงขึ้น	 อันเป็น 
ผลมาจากการที	่บฟข.	ควบคมุประสทิธภิาพ
การเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาอย่างด	ีเป็นผล
ให้ดัชนีการหยุดเครื่องนอกแผน	 และดัชนี
การหยุดเครื่องฉุกเฉินต�่าและดีกว่าคู่เทียบ

บฟข.	ด�าเนนิการสร้างความผาสกุของชมุชน
และสงัคม	โดยก�าหนดเป็น	นโยบาย	กลยทุธ์
และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ไปยังทุกส่วน
งาน	ซึ่งด�าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
ความต้องการและความคาดหวังของชุมชน
และสังคม	 ตัวอย่างกิจกรรมด้านการส่ง
เสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน	 บฟข.	 ได้
ด�าเนินการในการตรวจสุขภาพประจ�าปีกับ
ชุมชน	มรีะดบัความพงึพอใจในโครงการดขีึน้
อย่างต่อเนือ่ง	การมผีลการด�าเนนิงานทีด่ดีงั
กล่าวจะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์	 ในการเป็น
องค์กรด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด

เลขที่	112	ม.8	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม	

จ.นครศรีธรรมราช	80210
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด

เลขที่	112	ม.8	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม	

จ.นครศรีธรรมราช	80210
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ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น บริษัทปิโตรเคมี 

ครบวงจรช้ันน�าของเอเชียในปี 2563 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด(มหาชน) หรือ  

ไออาร์พซี ีจึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์กร

แห่งความเป็นเลิศ และย่ังยืน มีการพฒันา

และปรับปรุงกระบวนการ สร้างผลการ

ด�าเนินการท่ีดอีย่างต่อเน่ือง เพือ่ตอบสนอง

การเติบโตของธุรกิจ ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และมีผลลัพธ ์

ท่ีตอบสนองวสัิยทัศน์ และเป้าหมายองค์กร 

ไออาร์พซี ีได้เล็งเหน็คุณค่าในการน�ากรอบ

ของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ(TQA) 

มาเป็นแนวทางท่ีจะช่วยยกระดบัการบริหาร

จัดการให้เกิดการพฒันาเสริมจุดแข็งและ

ปรับปรุงในจุดท่ีจะสามารถเพิ่มคุณค่าได้

อย่างต่อเน่ือง ซึง่เกณฑ์ TQA เป็นเกณฑ์ท่ี

มีความทันสมัย สร้างแรงกระตุน้ให้องค์กร

เกิดการตื่นตัว ไม่หยุดน่ิง มีการพัฒนา 

อยู่ตลอดเวลา พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง

ในอนาคต การท่ี ไออาร์พซี ี ได้รับรางวัล 

TQC จึงเป็นเคร่ืองสะท้อนถึงความมุ่งม่ันท่ี

ไออาร์พซี ี จะเป็นองค์กรท่ีมีบริหารจัดการ

อย่างบูรณาการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

คุณนพดล ปิ่นสุภา 

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

“
“
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ลักษณะองค์กร

ไออาร์พีซี	 เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	มทีัง้ธรุกจิปิโตรเลยีม	
และธุรกิจปิโตรเคมี	 พร้อมสาธารณูปโภคที่
สนับสนุนการด�าเนินการ	 เช่น	 ท่าเรือน�้าลึก	
คลังน�้ามัน	 และโรงไฟฟ้า	 มีโรงงานตั้งอยู่ที่
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	
จังหวัดระยอง	 โดยธุรกิจปิโตรเลียมมีอัตรา
การกลั่น	 215,000	 บาร์เรล/วัน	 	 สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์น�้ามันที่หลากหลาย	 ใช้เป็น
วัตถดุบิหลกัเพ่ือป้อนเข้าธรุกจิปิโตรเคมหีรอื
กลุ ่มเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ	 ที่ใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน	และจ�าหน่ายในส่วนทีเ่หลอื	 โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก	คือ	

 ธุรกิจปิโตรเลียม	 :	 น�้ามันเบนซิน	
น�้ามันดีเซล	น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

 ธุรกิจปิโตรเคมี	 :	 เม็ดพลาสติก 
กลุ่มโอลิฟินส์	PP	HDPE	เม็ดพลาสติกกลุ่ม
สไตรีนิกส์	ABS	PS	

ไออาร์พซี	ี	ปลกูจิตส�านึกด้วยค่านิยม	iSPIRIT	
ทีจ่ะปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรทีป่ระกอบด้วย
บุคลากรที่จะเป็นทั้งคนเก่งและคนดี	 ควบคู่
ไปพร้อมกัน	และส่งสรมิให้เกิดการมส่ีวนร่วม
ของบคุลากรในทุกๆ	กระบวนการ	ครอบคลมุ
ถงึการบรกิาร	สิทธปิระโยชน์	การจัดการด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร	
ผ่านคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและคณะ
กรรมการลูกจ้าง	 	 และสหภาพแรงงาน 
ที่จัดตั้งขึ้น	 และด้วยความผันผวนของธุรกิจ
ทีข่ึน้กบัสถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลก	
จึงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญและควบคุมได้
ค่อนข้างยาก	 แต่ด้วยสมรรถนะหลักด้าน	
Value	Chain	Optimization	ท�าให้		ไออาร์พซีี
สามารถควบคุมต้นทนุการผลติให้ตอบสนอง
ต่อสภาวะการณ์ของตลาดที่ผันผวนได้	

รูปท่ี 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักและค่านิยมของไออาร์พีซี

รูปท่ี 2 กระบวนการปรับปรุงผลการดำาเนินการ

ประกอบด้วยกระบวนการ	Operational	Excellence	ที่บริษัทมุ่งเน้น
การปรับปรุงผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	 (Continuous	 Process	
Improvement;	CPI)	ดงัรปูท่ี	2	กระบวนการปรบัปปรุงผลการด�าเนนิการ	
จึงท�าให้	 ไออาร์พีซี	 สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการได้อย่างบรูณาการ
และสามารถสร้างองค์ความรูจ้นน�าไปสู่นวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูงได้อย่างต่อเนื่อง
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ลักษณะองค์กร

ไออาร์พีซี	 เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	มทีัง้ธรุกจิปิโตรเลยีม	
และธุรกิจปิโตรเคมี	 พร้อมสาธารณูปโภคท่ี
สนับสนุนการด�าเนินการ	 เช่น	 ท่าเรือน�้าลึก	
คลังน�้ามัน	 และโรงไฟฟ้า	 มีโรงงานตั้งอยู่ที่
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	
จังหวัดระยอง	 โดยธุรกิจปิโตรเลียมมีอัตรา
การกลั่น	 215,000	 บาร์เรล/วัน	 	 สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์น�้ามันท่ีหลากหลาย	 ใช้เป็น
วตัถดุบิหลกัเพือ่ป้อนเข้าธรุกจิปิโตรเคมหีรอื
กลุ ่มเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ	 ที่ใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั	และจ�าหน่ายในส่วนทีเ่หลอื	 โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก	คือ	

 ธุรกิจปิโตรเลียม	 :	 น�้ามันเบนซิน	
น�้ามันดีเซล	น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

 ธุรกิจปิโตรเคมี	 :	 เม็ดพลาสติก 
กลุ่มโอลิฟินส์	PP	HDPE	เม็ดพลาสติกกลุ่ม
สไตรีนิกส์	ABS	PS	

ไออาร์พซี	ี	ปลกูจติส�านกึด้วยค่านยิม	iSPIRIT	
ทีจ่ะปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีประกอบด้วย
บุคลากรที่จะเป็นทั้งคนเก่งและคนดี	 ควบคู่
ไปพร้อมกัน	และส่งสรมิให้เกิดการมส่ีวนร่วม
ของบคุลากรในทุกๆ	กระบวนการ	ครอบคลมุ
ถงึการบรกิาร	สทิธปิระโยชน์	การจดัการด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร	
ผ่านคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและคณะ
กรรมการลูกจ้าง	 	 และสหภาพแรงงาน 
ที่จัดตั้งขึ้น	 และด้วยความผันผวนของธุรกิจ
ทีข่ึน้กบัสถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลก	
จึงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญและควบคุมได้
ค่อนข้างยาก	 แต่ด้วยสมรรถนะหลักด้าน	
Value	Chain	Optimization	ท�าให้		ไออาร์พซีี
สามารถควบคุมต้นทุนการผลติให้ตอบสนอง
ต่อสภาวะการณ์ของตลาดที่ผันผวนได้	

รูปท่ี 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักและค่านิยมของไออาร์พีซี

รูปท่ี 2 กระบวนการปรับปรุงผลการดำาเนินการ

ประกอบด้วยกระบวนการ	Operational	Excellence	ที่บริษัทมุ่งเน้น
การปรับปรุงผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	 (Continuous	 Process	
Improvement;	CPI)	ดังรูปที	่2	กระบวนการปรับปปรุงผลการด�าเนนิการ	
จึงท�าให้	 ไออาร์พีซี	 สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการได้อย่างบรูณาการ
และสามารถสร้างองค์ความรูจ้นน�าไปสู่นวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงได้อย่างต่อเนื่อง
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รูปท่ี 3 ระบบการนำาองค์กร

การน�าองค์กร

ไออาร์พซี	ีน�าองค์กรโดยคณะกรรมการ	และ
ผูน้�าระดับสูงของบรษิทัฯ	ดงัรปูที	่3	ระบบการ 
น�าองค์กร	 พัฒนาองค์กรจากบริษัทท่ีเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟกูจิการจนสามารถเป็นหนึง่
ในกลุ่มบริษัทชั้นน�าของเอเซีย	 และสร้าง
ความเติบโตอย่างยั่งยืน	 ตอบสนองผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยีอย่างสมดลุ	และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสังคม	 ผู ้น�าระดับสูงทบทวนวิสัยทัศน์	
พนัธกจิ	และค่านยิม	น�าเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติ	 และถ่ายทอดให้
บคุลากรทกุคนน�าไปปฏบิตัจินบรรลเุป้าหมาย	
ผ่านกระบวนการสื่อสาร	 การจัดท�ากลยุทธ์
และแผนปฏบิตักิาร	การตดิตามการปฏบัิตงิาน	
และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าป	ี
ส�าหรบัการถ่ายทอดค่านยิมสูบ่คุลากร	ผูบ้ริหาร
ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง	 เพื่อแสดงความ
มุ ่งมั่นต ่อค่านิยม	 และสื่อสารแบบสอง

ทิศทางแก่ผู ้ส ่งมอบ	 พันธมิตร	 และผู ้ม ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ	 และก�าหนดให้พฤติกรรม
เป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน
ประจ�าปี	ซึง่ได้ก�าหนดพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์
เรียกว่า	 “IRPC	 DNA”	 ประกอบด้วย	 I	 :	
Individual	 Ownership,	 R	 :	 Result	
Oriented,	 P	 :	 Promise	 &	Deliver,	 C	 :	
Continuous	 Improvement,	 D	 :	 Do	
Things	Together,	N	:	No	Bias,	และ	A	:	
Actively	Solve	the	Problem	เพือ่ปลกูฝัง
พฤตกิรรมเชงิบวกสูก่ารสร้างเป็นวฒันธรรม
องค์กรตามค่านิยม	iSPIRIT	ที่ตั้งไว้		พร้อม
ท้ังมกีารประเมนิประสทิธผิลการถ่ายทอดค่า
นิยมทุกป ี	 โดยการประเมินพฤติกรรม
บุคลากร	และประเมินประสิทธิผลวิสัยทัศน์	
และพันธกิจ	 เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง 
ที่ส�าคัญ	
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กลยุทธ์

ไออาร์พีซี	 ด�าเนินการจัดท�าแผนกลยุทธ์ 
เป็นประจ�าทกุปี	โดยค�านงึถงึสภาวะปัจจบุนั
ขององค์กร	 โอกาส	 ความท้าทายที่ส�าคัญ	
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ธรุกจิ	และมเีป้าหมายทีจ่ะยกระดบัสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูงและมีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า	
สร้างความสมดุลของคุณค่า	มีการวิเคราะห์
ปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกเทียบเคียงระดับโลก	
การจัดท�าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์	 ได ้
พจิารณาข้อมลูด้านความพงึพอใจของลกูค้า	
ชุมชนเป็นข้อมูลป้อนเข้า	 โดยพิจารณาทุก
ความคาดหวังและความต้องการของผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีตามหลกัการ	Balance	Scorecard	
และวางกลยทุธ์หลกั	 (Strategic	Focus)	 ใน
การเพ่ิมศกัยภาพขององค์กรให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง	
น�าข้อมูลที่ส�าคัญ	เช่น	ผล	SWOT	Analysis			
PESTEL	Market	Trend	เป็นข้อมลูป้อนเข้า
ส�าหรับก�าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	
ก�าหนดเป้าประสงค์ทีส่�าคญัของตวัชีว้ดัและ
กรอบเวลาที่สอดคล้องกบัแผนระยะสัน้และ
แผนระยะยาว	 กระบวนการใดเป็นกระบวน
การทีส่�าคญัและมีผลโดยตรงกบัความส�าเรจ็
ของพันธกิจและกลยุทธ์	 จะด�าเนินการด้วย
บุคลากรของบริษัท	 หรือพิจารณาให้ผู ้ส่ง
มอบและพนัธมติรด�าเนินการในกระบวนการ
ที่ส�าคัญรองลงไป	 โดยจัดระบบงานให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก

เสียงของลูกค้า 

ไออาร์พซี	ี	ให้ความส�าคญักบัการรบัฟังลกูค้า
อย่างเป็นระบบและสร้างความสมัพนัธ์ตลอด
วงจรชวีติของลกูค้า	โดยเริม่จากการก�าหนด
กลุ่มลูกค้าตามความต้องการที่คล้ายคลึงกัน
มีช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าที่หลาก
หลายและเหมาะสม	รวมทัง้พฒันาเครือ่งมอื
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและแม่นย�าในการรับข้อมูล	 การ
วิเคราะห์ผล	ทบทวนและจดัท�าแผนปรบัปรงุ
กระบวนการรบัฟังเสยีงลกูค้าเพือ่การน�าไปใช้
ในการจดัท�าแผนกลยทุธ์และแผนปฎิบตักิาร
เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น	 เพื่อยกระดับความ
สมัพนัธ์กับลกูค้า	 โดยมหีน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 
ที่ชัดเจน	 โดย	 ไออาร์พีซี	 มีการประเมิน 
ความพงึพอใจ	 ความไม่พึงพอใจ	 และความ
ผูกพันของลูกค้าที่มีต ่อผลิตภัณฑ์	 และ
บริการ	 ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและ	 ส่วน
ตลาด		และส�ารวจความพงึพอใจลกูค้าเทยีบ
กบัลกูค้าของคูแ่ข่ง	 เพือ่ก�าหนดแนวทางการ
ยกระดับความพึงพอใจ	 และความผูกพัน 
ให้สูงข้ึน	 มีการสร้างความผูกพันกับลูกค้า 
ผ่านกระบวนการจัดการความสัมพันธ์และ 
จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	 (Complaint	
Management	System)	ผ่านช่องทางการ
รบัฟังเสยีงของลกูค้าทกุกลุม่ลกูค้าด้วยระบบ	
Application	 บน	 social	media	 เพื่อให้
มั่นใจว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไข 
และมีประสิทธิผล	
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กลยุทธ์

ไออาร์พีซี	 ด�าเนินการจัดท�าแผนกลยุทธ์ 
เป็นประจ�าทกุปี	โดยค�านงึถงึสภาวะปัจจบุนั
ขององค์กร	 โอกาส	 ความท้าทายท่ีส�าคัญ	
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ธรุกจิ	และมเีป้าหมายทีจ่ะยกระดบัสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูงและมีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า	
สร้างความสมดุลของคุณค่า	มีการวิเคราะห์
ปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกเทียบเคียงระดับโลก	
การจัดท�าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์	 ได ้
พิจารณาข้อมลูด้านความพงึพอใจของลกูค้า	
ชุมชนเป็นข้อมูลป้อนเข้า	 โดยพิจารณาทุก
ความคาดหวงัและความต้องการของผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีตามหลกัการ	Balance	Scorecard	
และวางกลยทุธ์หลกั	 (Strategic	Focus)	 ใน
การเพ่ิมศกัยภาพขององค์กรให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง	
น�าข้อมูลที่ส�าคัญ	เช่น	ผล	SWOT	Analysis			
PESTEL	Market	Trend	เป็นข้อมลูป้อนเข้า
ส�าหรับก�าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	
ก�าหนดเป้าประสงค์ทีส่�าคญัของตวัชีว้ดัและ
กรอบเวลาที่สอดคล้องกบัแผนระยะสัน้และ
แผนระยะยาว	 กระบวนการใดเป็นกระบวน
การท่ีส�าคญัและมีผลโดยตรงกบัความส�าเรจ็
ของพันธกิจและกลยุทธ์	 จะด�าเนินการด้วย
บุคลากรของบริษัท	 หรือพิจารณาให้ผู ้ส่ง
มอบและพนัธมติรด�าเนนิการในกระบวนการ
ที่ส�าคัญรองลงไป	 โดยจัดระบบงานให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก

เสียงของลูกค้า 

ไออาร์พซี	ี	ให้ความส�าคัญกบัการรบัฟังลกูค้า
อย่างเป็นระบบและสร้างความสมัพันธ์ตลอด
วงจรชวีติของลกูค้า	โดยเริม่จากการก�าหนด
กลุ่มลูกค้าตามความต้องการที่คล้ายคลึงกัน
มีช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าที่หลาก
หลายและเหมาะสม	รวมทัง้พฒันาเครือ่งมอื
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและแม่นย�าในการรับข้อมูล	 การ
วเิคราะห์ผล	ทบทวนและจดัท�าแผนปรบัปรงุ
กระบวนการรบัฟังเสยีงลกูค้าเพือ่การน�าไปใช้
ในการจดัท�าแผนกลยทุธ์และแผนปฎิบติัการ
เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น	 เพื่อยกระดับความ
สมัพนัธ์กับลกูค้า	 โดยมหีน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 
ที่ชัดเจน	 โดย	 ไออาร์พีซี	 มีการประเมิน 
ความพงึพอใจ	 ความไม่พึงพอใจ	 และความ
ผูกพันของลูกค้าที่มีต ่อผลิตภัณฑ์	 และ
บริการ	 ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและ	 ส่วน
ตลาด		และส�ารวจความพงึพอใจลกูค้าเทยีบ
กบัลกูค้าของคูแ่ข่ง	 เพือ่ก�าหนดแนวทางการ
ยกระดับความพึงพอใจ	 และความผูกพัน 
ให้สูงข้ึน	 มีการสร้างความผูกพันกับลูกค้า 
ผ่านกระบวนการจัดการความสัมพันธ์และ 
จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	 (Complaint	
Management	System)	ผ่านช่องทางการ
รบัฟังเสยีงของลกูค้าทกุกลุม่ลกูค้าด้วยระบบ	
Application	 บน	 social	media	 เพื่อให้
มั่นใจว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไข 
และมีประสิทธิผล	
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ไออาร์พีซี	 ใช้หลักการ	 SMART	 &	 BALLS	 
ในการก�าหนดตัวช้ีวัดระดับองค์กร	 และ
ถ่ายทอดตัววัดใน	3	ระดับ	คือ	Corporate	
KPI,	Functional	KPI	และ	Individual	KPI	
โดยใช้เครื่องมือ	 Value	 Tree	 เชื่อมโยงตัว
วัดผลในแต่ละระดับให้บูรณาการในเชิง	
Leading/Lagging	 ผ่าน	 KPI	 Alignment	
Workshop	กบัผูเ้กีย่วข้องและบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน	 และติดตามผลผ่านระบบ	 SAP	
และ	 Performance	 Management	
System	 (PMS)	 มีการปรับปรุงการติดตาม
ผลการปฏิบัติ	โดยพัฒนาให้สามารถติดตาม
แบบ	Real	Time	ประจ�าวันผ่านระบบ	MIS	
365		และระบบ	Plant	Digital	Dashboard	 
ซึ่งผู้บริหารระดับ	 VP	 ขึ้นไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกกลุ่มข้อมูล	ทุกที่	 ทุกเวลา	และ
หากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้า
หมายที่ก�าหนด	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะ
ปรับแผนงานเพื่อให้ได้ตามเป้าเดิม	 ใช้	 KPI	
Dashboard	ในการติดตาม	ทบทวน	ผลการ
ด�าเนินการ	 น�าระบบดิจิทัลภายใต้โครงการ	
IRPC	4.0	มาปรบัปรงุกระบวนการท�างาน	เพือ่

บูรณาการข้อมลู	 ลดงานทีซ่�า้ซ้อน	 ลดความ
เสี่ยงต่อความผิดพลาดการโอนถ่ายข้อมูล	
และใช้ข้อมลูเชิงเปรยีบเทียบในตวัวดัท่ีส�าคญั	
เพือ่วดัการบรรลวุสิยัทัศน์	เมือ่ดกีว่าเป้าหมาย
จะน�าเป็น	Best	Practice	และ	เป็น	lesson	
learnt	 หากผลได้ต�า่กว่าเป้าหมาย	 	 ในด้าน
ลกูค้าได้รวบรวมสารสนเทศท้ังจากการตดิต่อ	
ส�ารวจ	 รับฟังสื่อสังคมออนไลน์มาปรบัปรงุ
พฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการ	รวมถงึน�ามา
วางแผนกลยทุธ์องค์กร/การตลาด/การสนับสนนุ
และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	
	 ในการจัดการความรู ้ได ้พัฒนา
ระบบ	KM	Treasury	ให้บุคลากรเข้าถึงเพื่อ
ค้นหาและสร้างความรู้ใหม่ได้สะดวก	 เกิด
การน�าไปประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรม	
โดยมีโดย	 CoP	 Leader	 และ	 Expert	 ใน
แต่ละด้านในการแบ่งปันความรู้	 รวมถึงจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
และนอกองค์กรเป็นประจ�าทุกปี	 เช่น	 KM	
Day	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้
และน�าไปต่อยอด	 เพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้
จ่ายแก่องค์กร

การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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บุคลากร

ไออาร ์พีซี	 ใช ้ระบบ	 Integrated	 HR	
Management	ในการบริหารบุคลากร	โดย
จัดโครงสร้าง	 วิเคราะห์และประเมินความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรา
ก�าลัง	จากการน�าแผนกลยทุธ์	สมรรถนะหลกั	
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	
มาเป็นปัจจัยพิจารณา	 กระบวนการพัฒนา
บุคลากรเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ		มีกระบวนการ
เสริมสร้างความผกูพนัและวฒันธรรมองค์กร	
น�ากระบวนการ	PMS	มาบรหิารการประเมนิ
ผลงาน	 โดยใช้ระบบ	 KPI	 ถ่ายทอดตัวชี้วัด 
ลงสู่ระดับบุคลากรแต่ละระดับ	 สร้างสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ดีทั้งด้านสุขภาพ	
สวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึง
สถานทีท่�างานของบคุลากรภายใต้ระบบการ
จัดการ	 มอก./OHSAS	 18001	 โดยมี 
คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานก�ากับ 
ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานทุกพ้ืนที	่
ให้ความส�าคัญกับบุคลากรในพ้ืนที่เสี่ยง 
ด้วยแผนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
เป็นประจ�าทกุปีและจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ
แก่บคุลากรให้มีร่างกายพร้อมในการท�างาน	
ดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ด้วยคณะกรรมการลกูจ้างและคณะกรรมการ
ฝ่ายนายจ้างตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด
เป็นขัน้ต�า่	และจดัให้มสีวสัดกิารทีด่ขีึน้อย่าง
ต่อเน่ือง	บคุลากรสามารถแจ้งความต้องการ
ด้านสวัสดิการผ่าน	 คณะกรรมการลูกจ้าง	
หรือคณะกรรมการสหภาพฯ	 เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	 มีการประเมินความ
ผกูพันบคุลากรแยกตามสายอาชพีทกุปี	และ
น�าผลที่ได ้มาจัดล�าดับความส�าคัญที่จะ
พัฒนาปรับปรุงความผูกพัน	 เสริมสร้าง
ศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถของ
บคุลากรทัง้ด้าน	Organization	Knowledge	,	

Competency,	Leadership	Competency	
และวัดผลตอบแทนทางการเงิน	 (HCROI)	 
ในการพัฒนาบุคลากรในประเด็นที่ส�าคัญ	
และได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ในสายอาชีพและคณะกรรมการพัฒนา 
ผู้บริหาร	 เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มที่มีสมรรถนะสูง	 (Talent	 &	
Successor)	 ส�าหรับเตรียมการทดแทน
บุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญ	 เพื่อให้องค์กรมี
ความพร้อมด้านบคุลากรอยูอ่ย่างต่อเนือ่งและ
สอดคล้องกบักลยทุธ์และบรรลเุป้าหมาย
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บุคลากร

ไออาร ์พีซี	 ใช ้ระบบ	 Integrated	 HR	
Management	ในการบริหารบุคลากร	โดย
จัดโครงสร้าง	 วิเคราะห์และประเมินความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรา
ก�าลัง	จากการน�าแผนกลยทุธ์	สมรรถนะหลกั	
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	
มาเป็นปัจจัยพิจารณา	 กระบวนการพัฒนา
บุคลากรเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ		มีกระบวนการ
เสรมิสร้างความผกูพนัและวฒันธรรมองค์กร	
น�ากระบวนการ	PMS	มาบรหิารการประเมนิ
ผลงาน	 โดยใช้ระบบ	 KPI	 ถ่ายทอดตัวชี้วัด 
ลงสู่ระดับบุคลากรแต่ละระดับ	 สร้างสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ดีทั้งด้านสุขภาพ	
สวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึง
สถานท่ีท�างานของบุคลากรภายใต้ระบบการ
จัดการ	 มอก./OHSAS	 18001	 โดยมี 
คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานก�ากับ 
ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานทุกพ้ืนที	่
ให้ความส�าคัญกับบุคลากรในพื้นที่เสี่ยง 
ด้วยแผนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
เป็นประจ�าทกุปีและจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ
แก่บคุลากรให้มร่ีางกายพร้อมในการท�างาน	
ดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ด้วยคณะกรรมการลกูจ้างและคณะกรรมการ
ฝ่ายนายจ้างตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด
เป็นขัน้ต�า่	และจดัให้มสีวสัดกิารทีด่ขีึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง	บคุลากรสามารถแจ้งความต้องการ
ด้านสวัสดิการผ่าน	 คณะกรรมการลูกจ้าง	
หรือคณะกรรมการสหภาพฯ	 เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	 มีการประเมินความ
ผกูพนับุคลากรแยกตามสายอาชีพทุกปี	และ
น�าผลที่ได ้มาจัดล�าดับความส�าคัญที่จะ
พัฒนาปรับปรุงความผูกพัน	 เสริมสร้าง
ศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถของ
บคุลากรทัง้ด้าน	Organization	Knowledge	,	

Competency,	Leadership	Competency	
และวัดผลตอบแทนทางการเงิน	 (HCROI)	 
ในการพัฒนาบุคลากรในประเด็นที่ส�าคัญ	
และได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ในสายอาชีพและคณะกรรมการพัฒนา 
ผู้บริหาร	 เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มที่มีสมรรถนะสูง	 (Talent	 &	
Successor)	 ส�าหรับเตรียมการทดแทน
บุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญ	 เพื่อให้องค์กรมี
ความพร้อมด้านบคุลากรอยูอ่ย่างต่อเนือ่งและ
สอดคล้องกบักลยทุธ์และบรรลเุป้าหมาย
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ระบบปฏิบัติการ

ไออาร์พีซี	ใช้ระบบการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	
(Operational	Excellence	Management	
System;	OEMS)	ก�ากบัการปฏบัิตงิานในข้ัน
ตอนต่างๆ	เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการปฏบิตัิ
งานประจ�าวัน	 โดยมีการควบคุม	 Process	
Control	 Parameter	 เชื่อมโยงกับผลการ 
ด�าเนินการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 ใช้
หลักการ	Value	Chain	Optimization	ที่
เป็นสมรรถนะหลักในการบริหารการผลิต
ผลิตภัณฑ์	 โดยการออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการจะพจิารณาถึงคณุภาพ	ผลติภาพ	
ต้นทุน	 การจัดส ่ง	 ความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในระดับ
บุคคลและองค์กร	 จัดระบบเก็บข้อมูล 
การผลิต	 ระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
เพื่อควบคุมการผลิตให ้ ได ้ 	 Product	
Consistency	 ตรวจสอบติดตามและ 
รายงานคุณภาพระหว่างการผลิตตามแผน
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ์ 	 พัฒนา
กระบวนการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์	 และ 
ใช้เครื่องมือ	Dash	board	แบบ	Real	time	
ในการวัดและติดตามผลการด�าเนินงาน	 
มีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูล
และสารสนเทศให้มีความเช่ือถือได้	 และ 
มีความปลอดภัย	 ครอบคลุมถึงการป้องกัน
บนโลกไซเบอร์ภายใต้มาตรฐาน	 ISO/IEC	
27001:2013		และให้ความส�าคญัด้านความ
ปลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร	บรหิารจดัการภายใต้
มาตรฐาน	 TIS/OHSAS	 18001	 มีการ
ประเมินและทบทวนความเส่ียงทุกปี	 มีการ
พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธรุกิจตามมาตรฐาน	ISO	22301	รองรบักรณี
เกดิเหตฉุกุเฉนิหรือภาวะวกิฤต	เพือ่ไม่ให้ธรุกิจ
หยดุชะงกั	มกีารฝึกซ้อมเตรยีมความพร้อมใน
การจดัการภาวะวกิฤต	เพือ่ให้มัน่ใจว่าธรุกจิ
สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	

ผลลัพธ์

ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร	ได้พฒันาคณุภาพ
สินค้าปิโตรเคมี	 ในด้านความใส	 ความแข็ง	
ค่าทนแรงกระแทก	 ได้สูงกว่าเป้าหมายและ
คู ่แข่ง	 และพัฒนาคุณสมบัติที่ส�าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องให้ได้
คุณภาพตามกฎหมายท่ีก�าหนด	 และความ
ต้องการของลกูค้า	ควบคูก่บัการควบคมุต้นทนุ
การจดัเกบ็และการส่งมอบสนิค้าได้ตรงเวลา	
เพิ่มร้อยละรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่	 ท�าให้	
ร้อยละของมลูค่าผลติภณัฑ์ต่อยอด	มแีนวโน้ม
สูงข้ึนและสามารถน�าผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนา 
ในห้องปฏบัิตกิารสูเ่ชิงพาณชิย์ได้อย่างต่อเนือ่ง	
ปรับปรุงกระบวนการจดัซือ้	 จดัจ้าง	 ด้วยวธิี	
e-Auction		ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายการ
จัดหาวัตถุดิบและสารเคมี	 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอุบัติการณ์	 (IdMS)	 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางบริหารจัดการอุบัติการณ์	 พร้อม
ทั้งซ้อมภาวะฉุกเฉินในทุกพื้นที่	 ประยุกต์ใช้	
Digital	 Technology	 ในระบบปฏิบัติการ	
สามารถน�าข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการได้แบบ	
Real	 Time	 ควบคุมการใช ้ไฟฟ้าและ 
ไอน�้ารวม	 ส่งผลค่าดัชนีพลังงาน	 Energy	
Intensity	 Index	ลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับ	1st	quartile	ท�าให้	ไออาร์พีซี	ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการ
พลังงาน	 ด้านการเพิ่มผลผลิต	 และด้าน
คุณภาพ	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	รางวัล	
Thailand	Energy	Awards	จากกระทรวง
พลงังาน	รางวลั	TPM	Consistency	Awards	
2017	 ในธุรกิจปิโตรเลียม	 และ	 TPM	
Excellence	 Award	 2017	 ในธุรกิจ
ปิโตรเคมี	 จากสถาบัน	 Japan	 Institute	of	
Plant	Maintenance	(JIPM)
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ด้านลูกค้า 

ความพงึพอใจของลูกค้าโดยรวมทัง้ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม	 สูงขึ้นและดีกว่า 
เป้าหมาย	 ความไม่พึงพอใจของลูกค้าลดลง 
ต่อเนื่องและดีกว่าเป้าหมาย	 ได้เพิ่มการวัด	
Net	Promoter	Score	เพื่อปรับปรุงวิธีวัด
ความผูกพนั	และลกูค้าผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม
ได้จดัล�าดบัความผกูพนัให้แก่	ไออาร์พซี	ีเป็น
อันดับ	1	ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่	555/2	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	ชั้น	6		

ถ.วิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	

กรุงเทพฯ	10900

ด้านบุคลากร 

สามารถคงอัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน
เป็นศูนย์	ค่า	TRIR	ดีกว่า	Top	Quartile	ค่า	
Turnover	rate	ของบคุลากรต�า่	ระดับความ
ผูกพันบุคลากรอยู่ใน	Top	Quartile	ระดับ
สากล	 มีระบบประเมินประสิทธิผลการ
พัฒนาบุคลากร	 จากการน�าความรู ้ไปใช้
เทียบกับเงินลงทุนการพัฒนาบุคลากร	 ซึ่งมี
ผลตอบแทนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ด้านการน�าองค์กร 

ผู้น�าได้สื่อสารแบบสองทิศทาง	 และปฏิบัติ
ตนเป็น	Role	Model	ที่ดี	 ในการถ่ายทอด 
วิสัยทัศน์และค่านิยมทั่วทั้งองค์กรและ 

ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่ม	 ส่งผลให้ผลการ
ประเมินสุขภาพองค์กร	 (OHI)	 ด้านการ 
รบัรู	้ความเข้าใจต่อวสิยัทศัน์และค่านยิมของ
องค์กรดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 และผู้น�าได้รับ
รางวัล	 Asia’s	 Best	 CEO	 (Investor	
Relations)	ต่อเนื่อง	2	ปีซ้อน	ผลประเมิน
การก�ากับดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	
(CGR)	อยูใ่นระดบั	“ด”ี	รวมถึง	ได้รับคะแนน	
ASEAN	CG	Scorecard	ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ในการเป็นสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์	
(Dow	 Jones	 Sustainability	 Indexes;	
DJSI)	 ประเภท	 Emerging	Market	 ได้รับ
คะแนนการประเมินสูงสุด	 เป็นผู ้น�าด้าน
อุตสาหกรรมการกลั่นและจ�าหน่ายน�้ามัน
และก๊าซ	 (Oil	 and	 Gas	 Refining	 and	
Marketing)	ของโลกในปี	2561	

ด้านการเงิน 

ก�าไรสทุธมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้สงูกว่าเป้าหมายมี	
Market	 GIM	 จากธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมแีละธรุกจิอืน่สงูขึน้	 แนวโน้มอัตรา	
Debt	 to	 EBITDA	 ดี	 อัตรา	 ROE	 สูงขึ้น	 
และอัตรา	D/E	ลดลง	 	 รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีในกลุ่ม	 CLMV	 และรายได้จาก
ผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันามมีลูค่าสงูขึน้
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ด้านลูกค้า 

ความพงึพอใจของลูกค้าโดยรวมทัง้ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม	 สูงข้ึนและดีกว่า 
เป้าหมาย	 ความไม่พึงพอใจของลูกค้าลดลง 
ต่อเนื่องและดีกว่าเป้าหมาย	 ได้เพิ่มการวัด	
Net	Promoter	Score	เพื่อปรับปรุงวิธีวัด
ความผกูพนั	และลกูค้าผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม
ได้จดัล�าดบัความผกูพนัให้แก่	ไออาร์พซี	ีเป็น
อันดับ	1	ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่	555/2	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	ชั้น	6		

ถ.วิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	

กรุงเทพฯ	10900

ด้านบุคลากร 

สามารถคงอตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน
เป็นศูนย์	ค่า	TRIR	ดีกว่า	Top	Quartile	ค่า	
Turnover	rate	ของบุคลากรต�า่	ระดบัความ
ผูกพันบุคลากรอยู่ใน	Top	Quartile	ระดับ
สากล	 มีระบบประเมินประสิทธิผลการ
พัฒนาบุคลากร	 จากการน�าความรู ้ไปใช้
เทียบกับเงินลงทุนการพัฒนาบุคลากร	 ซึ่งมี
ผลตอบแทนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ด้านการน�าองค์กร 

ผู้น�าได้สื่อสารแบบสองทิศทาง	 และปฏิบัติ
ตนเป็น	Role	Model	ที่ดี	 ในการถ่ายทอด 
วิสัยทัศน์และค่านิยมทั่วทั้งองค์กรและ 

ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่ม	 ส่งผลให้ผลการ
ประเมินสุขภาพองค์กร	 (OHI)	 ด้านการ 
รบัรู	้ความเข้าใจต่อวสิยัทศัน์และค่านิยมของ
องค์กรดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 และผู้น�าได้รับ
รางวัล	 Asia’s	 Best	 CEO	 (Investor	
Relations)	ต่อเนื่อง	2	ปีซ้อน	ผลประเมิน
การก�ากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย	
(CGR)	อยูใ่นระดบั	“ด”ี	รวมถึง	ได้รับคะแนน	
ASEAN	CG	Scorecard	ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ในการเป็นสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์	
(Dow	 Jones	 Sustainability	 Indexes;	
DJSI)	 ประเภท	 Emerging	Market	 ได้รับ
คะแนนการประเมินสูงสุด	 เป็นผู ้น�าด้าน
อุตสาหกรรมการกลั่นและจ�าหน่ายน�้ามัน
และก๊าซ	 (Oil	 and	 Gas	 Refining	 and	
Marketing)	ของโลกในปี	2561	

ด้านการเงิน 

ก�าไรสทุธมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้สงูกว่าเป้าหมายมี	
Market	 GIM	 จากธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมแีละธรุกจิอืน่สงูขึน้	 แนวโน้มอัตรา	
Debt	 to	 EBITDA	 ดี	 อัตรา	 ROE	 สูงขึ้น	 
และอัตรา	D/E	ลดลง	 	 รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีในกลุ่ม	 CLMV	 และรายได้จาก
ผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันามมีลูค่าสงูขึน้
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โรงไฟฟ้าพลังน�า้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วย

ความมุ่งม่ันของพนักงานในการพัฒนา 

เพื่อสร้างความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้า

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นท่ี

ยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เราจึงได้

น�าแนวทางตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่ง

ชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนากระบวนการในการท�างานให้ได้

ผลลัพธ์ท่ีดย่ิีงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และใช้ข้อมูล

โอกาสในการปรับปรุงจากรายงานป้อนกลับ 

(Feedback Report) ท่ีได้รับมาพจิารณา

ร่วมเพือ่สร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรเกิด

ระบบการท�างานแบบบูรณาการ ตอบสนอง

ความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและย่ังยืน

ด้วยความทุ่มเทและมุ่งม่ันของทุกคนใน

องค์กรท�าให้หน่วยงานของเราได้รับรางวลั 

TQC ในปี 2561 ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน 

ให้ทุกคนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า

หลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ให้เกิดอย่างย่ังยืนตลอดไป

โรงไฟฟ้าพลังน�้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าพลังน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิพัทต์ คงสินทวีสุข  

“

“
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ลักษณะองค์กร 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
(ฟอ.)	 เป็นหน่วยงานระดบัฝ่าย	 สงักดัผูช่้วย 
ผูว่้าการผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน	 (ชฟม.)	
สายงานรองผู ้ว ่าการผลิตไฟฟ้า	 (รวฟ.)	 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน	 มีสถานที่ต้ังอยู่ที่เลขที	่	
103	 หมู่	 1	 ต.เขื่อนอุบลรัตน์	 อ.อุบลรัตน์	
จ.ขอนแก่น	มหีน้าทีร่บัผดิชอบดูแลโรงไฟฟ้า
และเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
จ�านวน	 5	 พื้นที่	 ได้แก่	 เข่ือนอุบลรัตน	์
จ.ขอนแก่น,	เขื่อนน�้าพุง	จ.สกลนคร,	เขื่อน
จุฬาภรณ์และเขื่อนห้วยกุ่ม	 จ.ชัยภูมิ	 เขื่อน 
สิรินธร	เขื่อนปากมูล	โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์สิรินธร	จ.อบุลราชธาน	ีและโรงไฟฟ้า

ล�าตะคองชลภาวัฒนา	 โรงไฟฟ้ากังหันลม 
ล�าตะคอง	จ.นครราชสีมา	มีก�าลังผลิตติดตั้ง	
771.76	MW.	 โดยใช้ระบบการควบคุมการ
เดินเครื่องแบบทางไกลด้วยระบบ	Remote	
Control	 ที่ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขื่อนอุบลรัตน์	
ด�าเนินงานตามพันธกิจ	2	ด้าน	คือ	

	 1.	 ผลิตพลังงานไฟฟ้าและบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม	
	 2.	ให้ความส�าคญักบัสังคมสิง่แวดล้อม
อย่างมีธรรมาภิบาล
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ลักษณะองค์กร 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
(ฟอ.)	 เป็นหน่วยงานระดบัฝ่าย	 สงักดัผูช่้วย 
ผู้ว่าการผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน	 (ชฟม.)	
สายงานรองผู ้ว ่าการผลิตไฟฟ้า	 (รวฟ.)	 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน	 มีสถานท่ีตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี		
103	 หมู่	 1	 ต.เข่ือนอุบลรัตน์	 อ.อุบลรัตน์	
จ.ขอนแก่น	มหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลโรงไฟฟ้า
และเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
จ�านวน	 5	 พื้นที่	 ได้แก่	 เข่ือนอุบลรัตน	์
จ.ขอนแก่น,	เขื่อนน�้าพุง	จ.สกลนคร,	เขื่อน
จุฬาภรณ์และเขื่อนห้วยกุ่ม	 จ.ชัยภูมิ	 เขื่อน 
สิรินธร	เขื่อนปากมูล	โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์สรินิธร	จ.อบุลราชธาน	ีและโรงไฟฟ้า

ล�าตะคองชลภาวัฒนา	 โรงไฟฟ้ากังหันลม 
ล�าตะคอง	จ.นครราชสีมา	มีก�าลังผลิตติดตั้ง	
771.76	MW.	 โดยใช้ระบบการควบคุมการ
เดินเครื่องแบบทางไกลด้วยระบบ	Remote	
Control	 ที่ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขื่อนอุบลรัตน์	
ด�าเนินงานตามพันธกิจ	2	ด้าน	คือ	

	 1.	 ผลิตพลังงานไฟฟ้าและบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม	
	 2.	ให้ความส�าคัญกบัสังคมสิง่แวดล้อม
อย่างมีธรรมาภิบาล
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สิ่งส�าคัญท่ีมีผลต่อ

วิธีการด�าเนินงาน

ฟอ.	มพัีนธกิจหลักในการให้บรกิารผลติไฟฟ้า
ด้วยพลังน�้า	 โดยอาศัยการระบายน�้าจาก 
อ่างเก็บน�้าผ่านชุดกังหันของเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าลงสู่ท้ายน�้า	 ซึ่งเป็นไปตามแผนการ 
ระบายน�้า	 	จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารจดัการน�า้ระดบัจงัหวดั	และหน่วยงาน
ภาครฐัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องและจากการจดัสาน
เสวนากบัชมุชนเหนอืเขือ่น	ชมุชนท้ายเขือ่น	
ชมุชนพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า	ในการวางแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในช่วงเดือน	พ.ย.-เม.ย.	
และตดิตามและวเิคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
น�้าในช่วงเดือน	 พ.ค.-ต.ค.	 ของทุกปีท�าให	้
ฟอ.	 ได้สารสนเทศท่ีน�าไปใช้งานต่อ	 คือ
ข้อมูลน�้าท่ีระบายรายสัปดาห์	 และรายวัน	
และส่งข้อมูลน�้าให้	 ฝ่ายควบคุมระบบก�าลัง
ไฟฟ้า	 (อคฟ.)	 เพื่อวางแผนผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ารายสัปดาห์	 และรายวันในเวลาท่ี
เหมาะสมกับความต ้องการของระบบ	 
เน่ืองด้วย	 ฟอ.	 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืซึง่มโีรงไฟฟ้า	(รฟ.)	พลงัความร้อนร่วม
คือ	 รฟ.น�้าพอง	 จึงมีบทบาทในการสร้าง
เสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ	ซึ่งมี
ความเปลี่ยนแปลงท้ังในภาวะปกติ	 โดย	
อคฟ.	สั่งการให้	ฟอ.	เดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	
เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มี
ความต้องการสูงในแต่ละวัน	 (Peak	 Load)	
แบบทนัท	ี(Just	In	Time)	และในภาวะฉกุเฉนิ	
(กรณี	 Blackout	 หรือไฟดับเป็นวงกว้าง)	
ด ้วยการ	 ประสานกับ	 อคฟ.	 และรฟ.	 
ทั้งประเทศโดยใช้แผนกู้คืนระบบไฟฟ้าให้
กลบัคืนมาเป็นปกติ	(Blackout	Restoration	
Plan)	

ผลิตภัณฑ์ของ	ฟอ.	คือ	พลังงานไฟฟ้าและ
การบริหารโรงไฟฟ้าให้พร้อมเดินเครื่องโดย
พลงัไฟฟ้าทีผ่ลติได้ส่งมอบให้	อคฟ.	ส่วนการ
บริหารโรงไฟฟ้าฯ	วดัด้วยค่าความพร้อมจ่าย

พลังงานไฟฟ้า(GWEAF)	การเดินเครื่องเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ามุ่งเน้นการเสริมระบบในช่วงที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูของแต่ละวนั	(Peak	
Load)	ซึง่อาจจะมหีลายช่วงเวลา	เพือ่ท�าให้
ไฟฟ้าทั้งระบบมีเสถียรภาพ	โดยส่งพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าระบบส่งของ	 กฟผ.	 ซึ่ง	
อคฟ.	เป็นผูค้วบคมุและเป็นผูร้บัซือ้พลงังาน
ไฟฟ้าจากผูผ้ลติหลกัๆ	ทัง้หมดรายเดยีวของ
ประเทศ	(Enhanced	Single	Buyer)	โดย
เป็นลูกค้าเพียงรายเดียวทั้งในอดีต	 ปัจจุบัน	
และอนาคต	ตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากบักจิการพลงังาน(กกพ.)	ในฐานะผูก้�ากบั
ดูแลและก�าหนดนโยบายด้านพลังงานของ
ประเทศตาม	พ.ร.บ.	ประกอบกจิการพลงังาน	
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้า	
(PPA)	ระหว่าง	อคฟ.	กับ	ฟอ.	 โดยมีความ
ส�าคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความส�าเร็จ	 คือ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีการค�านวณเป็น
หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ส ่วนค่า	 GWEAF	 
บ่งบอกถึงความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการ
เดินเครื่อง	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของ	 อคฟ.ซ่ึงรับผิดชอบควบคุมระบบก�าลัง
ไฟฟ้าของประเทศเพื่อดูแลคุณภาพไฟฟ้า 
ท่ีส่งต่อให้กับ	 กฟน.	 กฟภ.และลูกค้าตรง	
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตโดย	 ฟอ.เมื่อจ่ายเข้า
ระบบส่งแล้วจะจ�าหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพืน้ท่ี	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ส่วนน�้าที่ระบาย
ผ่านชุดกังหนัของ	ฟอ.	นัน้	จะไหลลงล�าน�า้พอง	
เพ่ือใช้ในกจิกรรมด้านต่างๆ	คอื	การชลประทาน
ทัง้สถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้าตามล�าน�า้พองและ
เข้าสู่ระบบชลประทานของโครงการส่งน�้า
และบ�ารงุรกัษาหนองหวาย	การอปุโภคและ
บริโภค	 การเกษตร	 การรักษาระบบนิเวศน์	
โดยล�าน�้าพองจะไหลมาบรรจบกับแม่น�้าชี
ที่มาจาก	 จ.ชัยภูมิ	 แล้วรวมกันเป็นแม่น�้าชี
ไหลผ ่าน	 จ.มหาสารคาม	 จ.กาฬสินธุ ์	
จ.ร้อยเอ็ด	 จ.ยโสธร	 ไปบรรจบกับแม่น�้ามูล
ที่	จ.อุบลราชธานี	และรวมกันเป็นแม่น�้ามูล	
แล ้วไหลลงสู ่แม ่น�้ าโขงที่ 	 อ.โขงเจียม	
จ.อุบลราชธานี	ต่อไป

Untitled-3   69 9/28/2562 BE   8:00 PM



70

ความท้าทายส�าคัญที่

องค์กรเผชิญ

ฟอ.	 ก�าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	จากการ
วิเคราะห์	SWOT	รวมทั้งความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อบทบาท
ของ	 ฟอ.ในระหว่างการจัดท�าแผนกลยุทธ์
ตามพันธกิจทั้ง	2	ด้าน	ดังรูป >>

การน�าองค์กร

ฟอ.มีการน�าองค์กรโดยผู้น�าระดับสูง	 คือ	
คบ.อฟอ.	ใช้ระบบการน�าองค์กรทัง้แนวดิง่และ
แนวราบ	เพือ่ก�าหนด	ถ่ายทอดและแสดงความ
มุง่มัน่ต่อ	 VVM	ของ	ฟอ.	 โดยสอดคล้องกับ	
VVM	ชฟน.	รวฟ.	และยทุธศาสตร์ของ		กฟผ.	
ดงัรปู >>

คบ.อฟอ.ก�าหนดวิสัยทัศน์	 ตามระบบการ 
น�าองค์กร	 โดยเป็นส่วนส�าคญัของขัน้ตอนที	่ 
1	 การวางแผนเชงิกลยทุธ์	 เริม่จากน�าความ
ต้องการ	ความคาดหวงัของลกูค้า	 ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยี	และปัจจยัภายใน-ภายนอก	มาท�าการ
วเิคราะห์เพ่ือก�าหนดทศิทางของ	ฟอ.	 เพือ่ให้
วสิยัทศัน์	และทศิทางของ	ฟอ.	สอดคล้องกบั
ความต้องการของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	
ทนัต่อความต้องการของธรุกจิอยูเ่สมอ	อกีทัง้
วสิยัทศัน์ทีก่�าหนดขึน้จะเป็นตัวชีน้�าในการจัดท�า
พันธกิจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 (SO)	 และ 
แผนปฏบิตักิาร	(AP)	รองรบักลยทุธ์	คบ.อฟอ.	
มีการมอบหมายและติดตามการด�าเนินการ
ตามวสิยัทศัน์	และค่านยิมขององค์กรผ่าน	KPI	
ของแผนกลยทุธ์ท่ีถ่ายทอดลงสู	่ AP	และ	PA	
หน่วยงานระดบักอง	 โดย	 ควผฝ-อฟอ.	 เป็น 
ผูต้ดิตามรายงานความก้าวหน้าทกุเดือนและ
เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง	ประเมนิ
การรับรูแ้ละเข้าใจทศิทางองค์กรของผูป้ฏบิติั

งานทุกระดบัด้วยแบบสอบถามทุกปี	วเิคราะห์
ผลการประเมนิ	 เพือ่ใช้ประกอบการทบทวน
ประสทิธผิล	และวธิกีารถ่ายทอดทศิทางของ	
ฟอ.ในช่วงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประจ�าปี	 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทบทวน	จะน�าไปใช้
ปรบัปรงุกระบวนการถ่ายทอดทศิทางองค์กร
จากการด�าเนนิการ	คบ.อฟอ.	อนึง่	 คบ.อฟอ.	
สร้างสภาพแวดล้อมใน	ฟอ.	เพือ่ส่งเสรมิการ
ประพฤตปิฏบัิตติามกฎหมายและมจีรยิธรรม
และก�ากบัดแูลตามระบบธรรมาภบิาล	 (GG)	
เพื่อท�าให้	 ฟอ.	 ประสบความส�าเร็จทั้ง 
ในปัจจุบันและอนาคต	ตลอดจนท�าให้เกิดการ
ปฏบัิตอิย่างจรงิจัง
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ความท้าทายส�าคัญที่

องค์กรเผชิญ

ฟอ.	 ก�าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	จากการ
วิเคราะห์	SWOT	รวมทั้งความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อบทบาท
ของ	 ฟอ.ในระหว่างการจัดท�าแผนกลยุทธ์
ตามพันธกิจทั้ง	2	ด้าน	ดังรูป >>

การน�าองค์กร

ฟอ.มีการน�าองค์กรโดยผู้น�าระดับสูง	 คือ	
คบ.อฟอ.	ใช้ระบบการน�าองค์กรท้ังแนวดิง่และ
แนวราบ	เพือ่ก�าหนด	ถ่ายทอดและแสดงความ
มุง่มัน่ต่อ	 VVM	ของ	ฟอ.	 โดยสอดคล้องกับ	
VVM	ชฟน.	รวฟ.	และยทุธศาสตร์ของ		กฟผ.	
ดงัรปู >>

คบ.อฟอ.ก�าหนดวิสัยทัศน์	 ตามระบบการ 
น�าองค์กร	 โดยเป็นส่วนส�าคญัของขัน้ตอนที	่ 
1	 การวางแผนเชงิกลยทุธ์	 เริม่จากน�าความ
ต้องการ	ความคาดหวงัของลกูค้า	 ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยี	และปัจจยัภายใน-ภายนอก	มาท�าการ
วิเคราะห์เพือ่ก�าหนดทิศทางของ	ฟอ.	 เพือ่ให้
วิสัยทัศน์	และทิศทางของ	ฟอ.	สอดคล้องกับ
ความต้องการของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	
ทนัต่อความต้องการของธรุกิจอยูเ่สมอ	อกีท้ัง
วิสัยทัศน์ท่ีก�าหนดข้ึนจะเป็นตวัช้ีน�าในการจดัท�า
พันธกิจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 (SO)	 และ 
แผนปฏบัิตกิาร	(AP)	รองรบักลยทุธ์	คบ.อฟอ.	
มีการมอบหมายและติดตามการด�าเนินการ
ตามวสิยัทัศน์	และค่านยิมขององค์กรผ่าน	KPI	
ของแผนกลยทุธ์ท่ีถ่ายทอดลงสู	่ AP	และ	PA	
หน่วยงานระดบักอง	 โดย	 ควผฝ-อฟอ.	 เป็น 
ผู้ตดิตามรายงานความก้าวหน้าทกุเดอืนและ
เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ประเมนิ
การรับรูแ้ละเข้าใจทิศทางองค์กรของผูป้ฏบัิติ

งานทุกระดบัด้วยแบบสอบถามทกุปี	วเิคราะห์
ผลการประเมนิ	 เพือ่ใช้ประกอบการทบทวน
ประสทิธผิล	และวธิกีารถ่ายทอดทศิทางของ	
ฟอ.ในช่วงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประจ�าปี	 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทบทวน	จะน�าไปใช้
ปรบัปรงุกระบวนการถ่ายทอดทศิทางองค์กร
จากการด�าเนนิการ	คบ.อฟอ.	อนึง่	 คบ.อฟอ.	
สร้างสภาพแวดล้อมใน	ฟอ.	เพือ่ส่งเสริมการ
ประพฤตปิฏบัิตติามกฎหมายและมจีรยิธรรม
และก�ากบัดแูลตามระบบธรรมาภบิาล	 (GG)	
เพื่อท�าให้	 ฟอ.	 ประสบความส�าเร็จทั้ง 
ในปัจจุบันและอนาคต	ตลอดจนท�าให้เกดิการ
ปฏบัิตอิย่างจรงิจัง
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กลยุทธ์

ฟอ.มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์	 มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์การผลิตพลังงานไฟฟ้า	 เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์	 	ก�าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
ตามวิสัยทัศน์	พัฒนาต่อยอดสมรรถนะหลัก
ด้านการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 การ
ถ่ายทอดเป้าหมายและกลยุทธ์ตามสาย
บังคับบัญชามีการปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนอง	 อคฟ.	 อย่าง 
ทันเวลา	มีขั้นตอนการวางแผน	10	ขั้นตอน	
การจดัท�าแผนกลยทุธ์	ได้ก�าหนด	วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์	(SO)	,	KPI	,	เป้าหมาย	,	กลยุทธ์	
,ระยะเวลาผู้รับผิดชอบรองรับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์	 (SO)	 จากสายงาน	 โดยสรุป
กลยุทธ์ทั้งหมด	 เป็นตาราง	Matrix	 มีการ
ประเมนิความเสีย่ง	SO	จดัท�าแผนปฏบัิตกิาร	
(AP)	 	 รองรับ	 SO	 โดยใช้แบบฟอร์ม	 BCG	
และ	 คบ.อฟอ.เห็นชอบ	 AP	 มีขั้นตอนการ
ถ่ายทอด	AP	สู่การปฏิบัติงานถึงระดับ	กอง	
แผนก	และติดตามการด�าเนนิงาน	หากมกีาร
เปลีย่นแปลง	หรอืผลการด�าเนนิงานไม่เป็นไป
ตามที่ก�าหนดจะทบทวนและปรับ	 AP	ตาม
ขั้นตอน	 ทั้งนี้กรอบเวลาของการวางแผน
กลยทุธ์	ก�าหนดเป็นแผนระยะยาว	10	ปี	เพ่ือ
ให้สอดคล้องกับกรอบเวลาแผนวิสาหกิจ	
กฟผ.	และแผนระยะสั้น1	ปี	การวางแผนฯ	
ค�านึงถึงความคล่องตัวและความยืดหยุ่นใน
การปฏบิติัการ	โดย	ควผฝ-อฟอ.	จะน�าข้อมลู
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงส�าคัญท้ังจาก
ภายในและภายนอก	 เสนอ	 คบ.อฟอ.	
พิจารณาได้ตลอดเวลา	 แม้ไม่ใช่กรอบเวลา
ปกติเพื่อทบทวนกลยุทธ์ให้สามารถรองรับ

ลูกค้า

ฟอ.	 ม	ี อคฟ.เป็นลกูค้าท่ีรบัซือ้ไฟฟ้าท้ังหมด
รายเดยีว	เป็นท้ังลกูค้าในอดตี	ปัจจุบัน	และ
อนาคต	การรบัฟังลูกค้า	การมปีฏิสมัพนัธ์และ
สงัเกตลกูค้าเพือ่ให้ได้สารสนเทศทีน่�าไปใช้ต่อ
ได้มีวงจรชีวิตลูกค้าและวิธีการรับฟังฯ	 ที่ 
แตกต่างกัน	ซ่ึงแบ่งการใช้งานท้ังในภาวะปกติ	
(โดยใช้ช่องทางท่ัวไป)	 และภาวะฉุกเฉิน	 
(โดยใช้ช่องทาง	Party	Line	เป็นหลกั	ซ่ึงเป็น	
Hotline	และเป็นสายตรงท่ีไม่ต้องหมนุเบอร์	
ที่มีคนตอบสนองความต้องการของ	 อคฟ.	
ตลอด	 24	 ชม.)	 	 มีการบริหารการรับฟังฯ	 
โดยมกีระบวนการ	1.	วางแผน	2.	ด�าเนินการ	
3.	ประเมินผล	4.	ปรบัปรงุ	โดยการวางแผน	
ใช้ข้อมูลผลลัพธ์ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ	
ด้านการสื่อสาร	 รวมท้ังข้อมูลวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์	 มีกิจกรรมการทบทวนปรับปรุง
ช่องทางการรบัฟังเสยีงลกูค้า	 ในการด�าเนนิ
การผลติพลงังานไฟฟ้า	ในภาวะปกต	ิมกีารรบั
ข้อมลูท่ีส�าคญัจาก	อคฟ.	จากการจดัสมัมนา
แผนการผลติไฟฟ้าประจ�าปีโดยมตีวัแทนของ	
ฟอ.	 และโรงไฟฟ้าต่างๆ	ทัว่ประเทศเข้าร่วม	 
มีการน�าเสนอข้อมูลแผนการผลิตไฟฟ้าใน 
ช่วง	5	ปีข้างหน้า	แผนหยดุเครือ่งบ�ารงุรกัษา
โรงไฟฟ้า	 และแผนการระบายน�า้รายปี	และ
รายเดือนการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
บรหิารจัดการน�า้ระดบัจังหวดั	และหน่วยงาน
ภาครฐัต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องและจดัสานเสวนากบั
ชุมชนเหนอืเข่ือน	ชุมชนท้ายเข่ือน	ชุมชนพืน้ที่
รอบโรงไฟฟ้า	และชุมชนพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าใน
การวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในช่วง
เดอืน	พ.ย.-เม.ย.	 และติดตามและวเิคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น�า้ในช่วงเดอืน	พ.ค.-ต.ค.	
ของทกุปีท�าให้	ฟอ.	 ได้สารสนเทศทีน่�าไปใช้
งานต่อ	คอืข้อมลูน�า้ทีร่ะบายรายสปัดาห์	และ
รายวนั	และส่งข้อมลูน�า้ให้	อคฟ.	เพือ่วางแผน
ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายสัปดาห์	 และรายวัน 
ในเวลาทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของระบบ	
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟอ.

การวัด วิเคราะห์ 

และการจัดการความรู้ 

ฟอ.	 ให้ข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติการประจ�าวันและผลการด�าเนินการ	
โดยใช้KPIซึ่งก�าหนด/ทบทวนตามขั้นตอน	 
ทุกปีและการบริหารผลการด�าเนินงานตาม	
KPI	 ซ่ึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการ
วางแผนโดยมุ ่งเน้นข้อมูลตามผลิตภัณฑ	์
ควผฝ-อฟอ	เลอืก	รวบรวม	ปรบัให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการข้อมูล
และสารสนเทศ	 เพือ่	 ติดตามการด�าเนินการ
โดยรวมของฟอ.ซึ่งรวมถึงการติดตามความ
ก้าวหน้าเทยีบกบั	SO	และ	AP	โดยใช้ข้อมูล
ตาม	KPI	ทีร่ายงานโดย	คทง.	ทีร่บัผดิชอบ	ตาม	AP	
ผ่าน	Balloon	Office	เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย
ใน	AP	ของ	คทง.	ซึง่แสดงด้วย	S-Curve	และ
พิจารณาผลลัพธ์ตาม	 KPI	 ต่างๆ	 และสรุป
ผลลพัธ์รายงานในทีป่ระชมุฝ่ายทกุเดือน	 ใน
ระดับปฏิบัติการหัวหน้ากอง	 และหัวหน้า
แผนก	เลอืก	รวบรวม	KPI	ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด
มาจาก	อฟอ.	 โดย	ควผฝ-อฟอ.	 เพือ่ให้	 KPI	
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน	 และเพื่อ
ตดิตามผลการปฏบิติังานประจ�าวนั	ฟอ.	ม	ีKPI	
ด้านการเงินทีส่�าคญัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	
ตามมมุมอง	BSC	โดยที	่KPI	ถกูตดิตามอย่าง
ต่อเน่ืองและแสดงผลใน	Cockpit	ทีใ่ช้ในการ
บรหิาร	AP	ฟอ.	ปรบัปรงุกระบวนการบรหิาร
ผลการด�าเนินการโดยใช้	Cockpit	ตดิตามตวั
ชีว้ดัทีส่�าคัญ	 เช่น	GWEAF,	SR,	 FOR	ท�าให้	
คบ.อฟอ.	รบัทราบผลลพัธ์ตาม	KPI	ในรปูของ
กราฟรายเดอืนและสะสมแบบ	 Real	 Time 
ในกรณค่ีา	KPI	 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	อฟอ.	
มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปปรบัปรงุ
กระบวนการท�างาน	 รวมทั้งผลักดันให้เกิด
นวตักรรมด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจาก
น้ันระบบจะประมวลผล	 เพือ่สรุปเป็นข้อมลู
และสามารถรายงานต่อผูบ้รหิารได้ทนัที	ระบบ
การจดัการความรูข้ององค์กรซึง่แบ่งเป็นองค์
ความรูห้ลกั	 และสนบัสนนุ	 ด้วยกระบวนการ

จัดการความรู้	 เพื่อยกระดับสมรรถนะหลัก	
และตอบสนอง	อคฟ.	ทัง้ยงัใช้องค์ความรูแ้ละ
ทรพัยากรต่างๆ	 เพือ่ให้การเรยีนรูฝั้งลกึลงไป
ในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กรใน2	 ระดับ	
ได้แก่	 ระดับกลยุทธ์ผ่านการปรับ	 SP	 ส่วน
ระดบัปฏบิตักิารผ่านข้อมลูในระบบ	 IT	 และ
ข้อมลูการปรบัปรงุการด�าเนนิงานจากกิจกรรม	
แลกเปลีย่นเรยีนรู,้	วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	รวมท้ัง	
KM		ระบบ	IT	ของ	ฟอ.	จดัแบ่งเป็นระบบหลกั
ที่มุ่งเน้นพันธกิจการเป็นผู้ให้บริการผลิตไฟ
ฟ้าฯ	ได้แก่	ระบบSCADA	ทีเ่ชือ่มต่อกบั	อคฟ.	
เพือ่บรหิารการเดนิเครือ่ง	และระบบสนบัสนนุ	
ได้แก่	 ระบบ	ERP,	Balloon	Office	ซึง่เป็น
ระบบฐานข้อมลู	การบรหิารระบบ	KM	Web	
Database	และระบบต่างๆ	ของ	กฟผ.	และ	
Cockpit	 ซึง่ผูบ้รหิารใช้ตดิตาม	 KPI	 ส�าคญั	 
ซึ่ง	 ฟอ.	 มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของ
องค์กรทีอ่่อนไหวหรอืส�าคญัมคีวามปลอดภยั
และเป็นความลบั	และยงัพร้อมใช้งานด้วยรปูแบบ
ทีใ่ช้งานง่าย	และทนักาล	ส�าหรบับคุลากร	ผูส่้งมอบ	
พันธมิตร	 ผู้ให้ความร่วมมือ	 รวมทั้งลูกค้า	
นอกจากนัน้ยงัท�าให้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
มคีวามปลอดภยั	เชือ่ถอืได้	และใช้งานง่าย	รวมทัง้
ข้อมลูมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนือ่ง	 โดยกลุม่งาน	 IT	น�ามาตรฐานความ
มัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ	กฟผ.	 มาใช้
งานตามบรบิทของ	ฟอ.	ท้ังยงัมกีารจัดท�าแผน
ส�ารองข้อมูลและการกู้คืนระบบเพื่อรองรับ
แผนงานบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศของ	กฟผ.	ซึง่ผ่านการรบัรอง
ตามมาตรฐาน	 ISO	 27001	 รวมทั้งมีการ
ก�าหนดวธิกีารและผูร้บัผดิชอบเพือ่เตรยีมการ
รองรบัภาวะฉกุเฉนิ	รวมทัง้การฟ้ืนฟภูาวะฉกุเฉนิ
ดงัรปูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ฟอ.	อกีด้วย
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟอ.

การวัด วิเคราะห์ 

และการจัดการความรู้ 

ฟอ.	 ให้ข้อมลูและสารสนเทศเพือ่ตดิตามการ
ปฏิบัติการประจ�าวันและผลการด�าเนินการ	
โดยใช้KPIซึ่งก�าหนด/ทบทวนตามข้ันตอน	 
ทุกปีและการบริหารผลการด�าเนินงานตาม	
KPI	 ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการ
วางแผนโดยมุ ่งเน้นข้อมูลตามผลิตภัณฑ	์
ควผฝ-อฟอ	เลอืก	รวบรวม	ปรบัให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการข้อมูล
และสารสนเทศ	 เพือ่	 ตดิตามการด�าเนนิการ
โดยรวมของฟอ.ซึ่งรวมถึงการติดตามความ
ก้าวหน้าเทยีบกบั	SO	และ	AP	โดยใช้ข้อมูล
ตาม	KPI	ทีร่ายงานโดย	คทง.	ทีร่บัผดิชอบ	ตาม	AP	
ผ่าน	Balloon	Office	เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย
ใน	AP	ของ	คทง.	ซึง่แสดงด้วย	S-Curve	และ
พิจารณาผลลัพธ์ตาม	 KPI	 ต่างๆ	 และสรุป
ผลลพัธ์รายงานในทีป่ระชมุฝ่ายทกุเดอืน	 ใน
ระดับปฏิบัติการหัวหน้ากอง	 และหัวหน้า
แผนก	เลอืก	รวบรวม	KPI	ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด
มาจาก	อฟอ.	 โดย	ควผฝ-อฟอ.	 เพือ่ให้	 KPI	
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน	 และเพื่อ
ตดิตามผลการปฏบัิติงานประจ�าวนั	ฟอ.	ม	ีKPI	
ด้านการเงนิทีส่�าคญัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	
ตามมมุมอง	BSC	โดยที	่KPI	ถกูตดิตามอย่าง
ต่อเนือ่งและแสดงผลใน	Cockpit	ทีใ่ช้ในการ
บริหาร	AP	ฟอ.	ปรบัปรงุกระบวนการบรหิาร
ผลการด�าเนนิการโดยใช้	Cockpit	ตดิตามตวั
ชีว้ดัทีส่�าคัญ	 เช่น	GWEAF,	SR,	 FOR	ท�าให้	
คบ.อฟอ.	รบัทราบผลลพัธ์ตาม	KPI	ในรปูของ
กราฟรายเดอืนและสะสมแบบ	 Real	 Time 
ในกรณค่ีา	KPI	 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	อฟอ.	
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปปรบัปรงุ
กระบวนการท�างาน	 รวมท้ังผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมด้วยการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งจาก
นัน้ระบบจะประมวลผล	 เพือ่สรุปเป็นข้อมลู
และสามารถรายงานต่อผูบ้รหิารได้ทนัท	ีระบบ
การจดัการความรูข้ององค์กรซึง่แบ่งเป็นองค์
ความรูห้ลกั	 และสนบัสนนุ	 ด้วยกระบวนการ

จัดการความรู้	 เพื่อยกระดับสมรรถนะหลัก	
และตอบสนอง	อคฟ.	ทัง้ยงัใช้องค์ความรูแ้ละ
ทรพัยากรต่างๆ	 เพือ่ให้การเรียนรู้ฝังลกึลงไป
ในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กรใน2	 ระดับ	
ได้แก่	 ระดับกลยุทธ์ผ่านการปรับ	 SP	 ส่วน
ระดบัปฏบิตักิารผ่านข้อมลูในระบบ	 IT	 และ
ข้อมลูการปรบัปรงุการด�าเนนิงานจากกจิกรรม	
แลกเปลีย่นเรยีนรู,้	วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	รวมท้ัง	
KM		ระบบ	IT	ของ	ฟอ.	จดัแบ่งเป็นระบบหลกั
ที่มุ่งเน้นพันธกิจการเป็นผู้ให้บริการผลิตไฟ
ฟ้าฯ	ได้แก่	ระบบSCADA	ทีเ่ชือ่มต่อกบั	อคฟ.	
เพือ่บรหิารการเดนิเครือ่ง	และระบบสนบัสนนุ	
ได้แก่	 ระบบ	ERP,	Balloon	Office	ซึง่เป็น
ระบบฐานข้อมลู	การบรหิารระบบ	KM	Web	
Database	และระบบต่างๆ	ของ	กฟผ.	และ	
Cockpit	 ซึง่ผูบ้รหิารใช้ตดิตาม	 KPI	 ส�าคญั	 
ซึ่ง	 ฟอ.	 มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของ
องค์กรทีอ่่อนไหวหรอืส�าคัญมคีวามปลอดภยั
และเป็นความลบั	และยงัพร้อมใช้งานด้วยรปูแบบ
ทีใ่ช้งานง่าย	และทนักาล	ส�าหรบับคุลากร	ผูส่้งมอบ	
พันธมิตร	 ผู้ให้ความร่วมมือ	 รวมทั้งลูกค้า	
นอกจากนัน้ยงัท�าให้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
มคีวามปลอดภยั	เชือ่ถอืได้	และใช้งานง่าย	รวมทัง้
ข้อมลูมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนือ่ง	 โดยกลุม่งาน	 IT	น�ามาตรฐานความ
มัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ	กฟผ.	 มาใช้
งานตามบรบิทของ	ฟอ.	ทัง้ยงัมกีารจดัท�าแผน
ส�ารองข้อมูลและการกู้คืนระบบเพื่อรองรับ
แผนงานบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศของ	กฟผ.	ซึง่ผ่านการรบัรอง
ตามมาตรฐาน	 ISO	 27001	 รวมทั้งมีการ
ก�าหนดวธิกีารและผูร้บัผดิชอบเพือ่เตรยีมการ
รองรบัภาวะฉกุเฉนิ	รวมทัง้การฟ้ืนฟภูาวะฉกุเฉนิ
ดงัรปูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ฟอ.	อกีด้วย
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บุคลากร

ฟอ.ประเมินความต้องการด้านขีดความ
สามารถและอตัราก�าลงับคุลากรรวมทัง้ทกัษะ
สมรรถนะรบัรองมาตรฐานและจ�านวนบุคลากร
ที่ต้องการแต่ละระดับเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์	
พันธกิจ	 และตอบสนองความต้องการของ	
อคฟ.อย่างทันเวลาผ่านสมรรถนะหลักด้าน
เดินเครือ่งและบ�ารงุรกัษาตามแนวคดิ	Lean	
Workforce	 ที่มุ ่งยกระดับความสามารถ
บคุลากรมากกว่าจ�านวน	 ในระดบักลยทุธ์ใช้	
แผนกลยทุธ์สายงาน	ระดบัปฏบิตักิารใช้การ
วเิคราะห์ภาระงานและอตัราก�าลงัทีต้่องการ
เพือ่รองรบังานประจ�าทกุปี	การด�าเนนิงานใน
ระดับกลยุทธ์	 คทบ.อฟอ.มีส่วนร่วมจัดท�า
แผนกลยุทธ์	 โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานเป็น	
คทง.	 เสนอข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก�าลัง	
ตามภารกิจที่ ได ้ รับมอบหมายโดยวิธี	
Workload	Analysis	จดัท�ากรอบอตัราก�าลงั	
10	 ปีถ ่ายทอดสู ่หน่วยงานเพื่อก�าหนด
แนวทางการบรหิารบคุลากรให้สอดคล้องกบั
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย	 ระดับปฏิบัติการ	

คทบ-อฟอ.	 ทบทวนความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก�าลังท่ีต้องการใน
ปัจจุบัน-อนาคต	 เพื่อมุ่งสู่ความส�าเร็จตาม
กลยทุธ์	พนัธกิจและความท้าทายเชงิกลยทุธ์		
ก�าหนดทกัษะความสามารถ	 จ�านวนทีต้่องมี
การรบัรองคณุวฒุ	ิ เช่น	 ต�าแหน่งทีก่ฎหมาย
ก�าหนดทีต้่องมตีาม	AP	จ�านวนบคุลากรทีจ่ะ
เกษียณเปรียบเทียบจ�านวนและขีดความ
สามารถที่มีอยู่ปัจจุบันเพื่อหา	 Gap	 มุ่งเน้น	
กองเดินเครื่องและกองบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	
ส่วนอตัราก�าลงัทีต้่องการสรรหา	คทบ-อฟอ. 
สรปุเป็นแผนอตัราก�าลงัสรรหาประจ�าปีตาม
ท่ีได้รับอนุมัติ	 ฟอ.	 ปรับปรุงประเมินความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอตัราก�าลัง
บุคลากรโดยใช้ระบบ	 IDP	 และตัวชี้วัด 
ด้านผลิตภาพของผู้ปฏิบัติงานระบบ	 IDP 
ให้ข้อมูลด้านขีดความสามารถของบุคลากร 
ที่เป็นจริงและที่ควรจะเป็นในอนาคตตาม	
Core	Competency	ของผูป้ฏบิตังิานท�าให้
ฟอ.	ทราบถงึความพร้อมของบคุลากรซึง่เป็น
ข้อมลูป้อนกลบัในการประเมนิความต้องการ
ในด้านขีดความสามารถ	 ตัวช้ีวัดด้านผลิต
ภาพเป็นการค�านวณเพื่อแสดงผลลัพธ์ด้าน
ความคุ้มค่าของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในการปฏบิตังิาน	 ซึง่เป็นข้อมลูป้อนกลบัใน
การประเมนิความต้องการด้านอตัราก�าลงั	

นอกจากนัน้ยงัสนบัสนนุบุคลากรโดยจดัให้มี
การบรกิาร	สทิธปิระโยชน์	และนโยบายด้าน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ	 ตาม
ระเบียบ	 กฟผ.	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
มีความผูกพันกับองค์กร	 และตอบสนอง	
อคฟ.	 อย่างทนัเวลา	 ซึง่มกีารก�าหนดปัจจยั 
ที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน	 แล้ว
ประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยใช้วิธี
การของ	กฟผ.
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กระบวนการออกแบบและ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /กระบวนการ

การปฏิบัติการ

ความต้องการด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศ
มีเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 อคฟ.	 ท�าหน้าที่บริหาร
ระบบพลงังานไฟฟ้าของประเทศและก�าหนด
ให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 ผลิตไฟฟ้า 
ตอบสนองความต้องการช่วง	 Base	 Load	
และก�าหนดให้โรงไฟฟ้าพลงัน�า้เดนิเคร่ืองเพือ่
ตอบสนองความต้องการช่วง	 Peak	 Load	
โดย	Peak	Load	เกดิจากความต้องการด้าน
พลงังานไฟฟ้าพร้อมกนั	ณ	เวลาใดเวลาหนึง่
ในแต่ละวันซึ่ง	 อคฟ.	 ได้พยากรณ์	 โดยใช้
ข้อมูลในอดีต	 ข้อมูลด้านอื่นๆ	 เพื่อจัดท�า
แผนการเดนิเครือ่งประจ�าปี/เดือน/สปัดาห์/
วันของทุกเขื่อนไว้แล้วและเมื่อถึงช่วงเวลา
ของ	Peak	Load	ในแต่ละวนั	อคฟ.จะสัง่การ
ให้โรงไฟฟ้าพลังน�้าเดินเคร่ือง	 ซึ่งจะตอบ
สนองต่อ	อคฟ.	ได้ทนัท	ีจะท�าให้ระบบไฟฟ้า

ของประเทศมีเสถียรภาพ	 นอกจากนั้นใน
กรณทีีโ่รงไฟฟ้าพลงัความร้อนมปัีญหา	 การ
ตอบสนองของโรงไฟฟ้าพลังน�้าจะมีความ
ส�าคัญ	 เนื่องจากช่วยป้องกันปัญหาการเกิด
ไฟฟ้าดับในวงกว้าง	 และความเสียหายทาง
เศรษฐกจิทีม่มีลูค่ามหาศาล	 ดงันัน้การตอบ
สนองของโรงไฟฟ้าพลังน�้าต่อ	 อคฟ.	 ท้ังใน
ยามปกตแิละภาวะวกิฤตซึง่คาดการณ์ทัง้ล่วง
หน้าได้และไม่ได้	จงึแสดงถงึความพร้อมจ่าย
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมี
การระบุข้อก�าหนดและออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการอย่างเป็นขัน้ตอนเพือ่จดัท�า
ข ้อก�าหนดที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ ์และ
กระบวนการท�างานโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลัก
คอืการให้บรกิารผลติไฟฟ้าฯ	โดยการปฏบิตัิ
งานประจ�าวนัของกระบวนการเหล่านีเ้ป็นไป
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กระบวนการออกแบบและ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /กระบวนการ

การปฏิบัติการ
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พลงังานไฟฟ้าพร้อมกนั	ณ	เวลาใดเวลาหนึง่
ในแต่ละวันซึ่ง	 อคฟ.	 ได้พยากรณ์	 โดยใช้
ข้อมูลในอดีต	 ข้อมูลด้านอื่นๆ	 เพื่อจัดท�า
แผนการเดนิเครือ่งประจ�าปี/เดอืน/สปัดาห์/
วันของทุกเขื่อนไว้แล้วและเมื่อถึงช่วงเวลา
ของ	Peak	Load	ในแต่ละวนั	อคฟ.จะสัง่การ
ให้โรงไฟฟ้าพลังน�้าเดินเคร่ือง	 ซึ่งจะตอบ
สนองต่อ	อคฟ.	ได้ทนัท	ีจะท�าให้ระบบไฟฟ้า

ของประเทศมีเสถียรภาพ	 นอกจากนั้นใน
กรณทีีโ่รงไฟฟ้าพลงัความร้อนมปัีญหา	 การ
ตอบสนองของโรงไฟฟ้าพลังน�้าจะมีความ
ส�าคัญ	 เนื่องจากช่วยป้องกันปัญหาการเกิด
ไฟฟ้าดับในวงกว้าง	 และความเสียหายทาง
เศรษฐกจิทีม่มีลูค่ามหาศาล	 ดงันัน้การตอบ
สนองของโรงไฟฟ้าพลังน�้าต่อ	 อคฟ.	 ทั้งใน
ยามปกตแิละภาวะวกิฤตซึง่คาดการณ์ทัง้ล่วง
หน้าได้และไม่ได้	จงึแสดงถงึความพร้อมจ่าย
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมี
การระบุข้อก�าหนดและออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการอย่างเป็นขัน้ตอนเพือ่จัดท�า
ข ้อก�าหนดที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ ์และ
กระบวนการท�างานโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลัก
คอืการให้บรกิารผลติไฟฟ้าฯ	โดยการปฏบิติั
งานประจ�าวนัของกระบวนการเหล่าน้ีเป็นไป
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ตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญซึ่งใช้	 KPI	 ผลการ
ด�า เนินการที่ ส� าคัญเพื่ อ ให ้ ได ้ผลลัพธ ์ 
ของกระบวนการตามพนัธกจิหลกั	 ส่วนการ
ก�าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส�าคัญ	 
จะมุ่งเน้นกระบวนการสนับสนุนภายใต ้
พันธกิจหลัก	 มีการปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลการ
ด�าเนินการ	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
สมรรถนะหลกั	 และลดความแปรปรวนของ
กระบวนการ	 โดยใช้แนวทาง	 TQM	 รวมถึง
จัดการนวัตกรรม	 ส่วนการควบคุมต้นทุน 
โดยรวมของการปฏิบัติการ	 จะใช้ระบบ
บรหิารงบประมาณซึง่ก�าหนดให้ทกุกระบวน 
การค�านงึถงึต้นทนุ	 และปรบัปรงุต้นทนุด้วย

โรงไฟฟ้าพลังน�้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เขื่อนอุบลรัตน์	ต.เขื่อนอุบลรัตน์	

อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น	40250

แนวทางและเครือ่งมอืด้าน	Leanมกีารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานภายใต้พันธกิจการเป็นผู้ให้
บริการผลิตไฟฟ้าฯ	 โดยก�าหนดให้การเบิก
จ่ายงบประมาณเป็น	PA	ของแต่ละหน่วยงาน	
มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุก
เดอืนผ่านการประชมุฝ่าย	 และรายงานผ่าน
ระบบ	Cockpit

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนปากมูล เขื่อนน้ำาพุง

เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา
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