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นายเขมญาติ  ยมานันตกุล

ผู ้ อ� านวยการ

โรงไฟฟ ้าพระนครเหนือ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้น � าแนวทางการ

บริหารจัดการที ่ เช ื ่ อมโยงกันเป็นระบบตาม

เ กณฑ์ ร า งวั ล คุณภาพแห่ ง ช าติ ม า ใ ช้ เ ป็ น

แนวทางในการยกระดับกระบวนการท�างาน

ตั ้งแต่ปี 2557 และได้น�า Feedback report 

มาท�าการปรับปรุงการบริหารงานในองค์กร

เรื ่อยมาท�าให้องค์กรเกิดการเรียนรู ้ส ่งผลให้

ผลลัพธ์การด�าเนินงานดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 

การได้รับรางวัล TQC ในครั้งนี้ถือเป็นความ

ส�าเร็จที่ส�าคัญอีกก้าวหนึ่ง เราจะยังคงมุ ่งมั ่น

ในการสร้างการเติบโตอย่างมั ่นคงและยั ่งยืน 

ให้ เกิดประ โยชน์ต่ อทุ กภาคส่ วนของสังคม 

เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และ

พร้อมที ่จะพัฒนาไปสู ่การเป็นองค์กรชั ้นน�า 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (รฟน.) เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1  สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้า  ประกอบด้วย  รฟน. ชุดที่ 1 ก�าลังผลิตติดตั้ง 704 เมกะวัตต์ และ รฟน. 

ชุดที่ 2 ก�าลังผลิตติดตั้ง 848.3 เมกะวัตต์  โรงไฟฟ้าทั้ง 2 ชุด เป็นโรงไฟฟ้าที่รักษาระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และลดความสูญเสีย

ของระบบส่งไฟฟ้า เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า

รฟน. เป็นผู้ให้บริการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าล้อมรอบ

ด้วยชุมชน ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่มีผลต่อวิธีการด�าเนินงานคือ การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดย รฟน. 

เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า เมื่อระบบต้องการพลังงานไฟฟ้าเสริมอย่างทันทีทันใด (Primary 

response)  อีกทั้งกระบวนการผลิตของ รฟน. ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้างและตอบสนองต่อความคาดหวังชองชุมชน 

โดยการขับเคลื่อนจากเทคโนโลยี  นวัตกรรม และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถของ กฟผ. เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เป็นโรงไฟฟ้า

ที่มีความมั่นคง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน”

ลักษณะองค ์กร

ส่ิงส� า คัญท่ี มีผลต ่อ วิ ธีการด�า เ นินงาน

ความท ้าทายส� า คัญท่ีองค ์กรเผชิญ

ปัจจบุนัธรุกจิพลงังานม ีDisruptive มาจาก Renewable, Energy Storage and Digital Technology รวมถึงความคาดหวังของชมุชนทีม่ต่ีอโรง

ไฟฟ้าทีม่ากขึน้  ล้วนเป็นความท้าทายทีอ่งค์กรต้องเผชญิ รฟน. จงึได้มกีารก�าหนดวงล้อกลยทุธ์ (Strategic Wheel) ในการด�าเนนิงาน  6 ด้าน คอื 

1. Customer 2. Operation and Maintenance 3. Innovation 4. Digital 5. CSR and Environment และ 6. Human Resource   นอกจากนี้

ยังมแีผนงานท่ีส�าคญัของโรงไฟฟ้าระหว่างปี 2563-2571 เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีจะเกดิในอนาคตและขบัเคล่ือนองค์กรสูค่วามส�าเรจ็ทีย่ัง่ยนื
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การน� าองค ์กร

กลยุทธ ์

รฟน. ด�าเนนิการสะท้อนถงึมมุมองเชงิระบบ ตัง้แต่การก�าหนดวิสัยทศัน์ ค่านยิม พันธกิจ และสมรรถนะหลัก ขบัเคล่ือนโดยใช้ระบบการน�าองค์กร 

ผูน้�าระดบัสงูปฏบิตัติามค่านยิม Devotion to society และน�าแนวทางทีเ่ป็นระบบอย่าง ISO9001 ,ISO14001 ,ISO26000 ,ISO45001 และ CSR-DIW 

ในการด�าเนนิการและก�ากับดูแล รวมถึงมีกระบวนการจัดการความกังวลสาธารณชน จนได้รับรางวัลและการรับรองที่ส�าคัญอย่างต่อเนือ่ง 

ตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม 

ท่ีช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์และคงไว้ซึ่งพันธกิจที่ตั้งไว้

กลยุทธ์เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก โดย รฟน. มีการทบทวนกระบวนการ

วางแผนกลยุทธ์เพ่ือปิดจุดบอดและเพิ่มความคล่องตัวทุกปี ตั้งแต่การน�าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้าน การตอบสนองความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญ และการปฏิบัติตามนโยบายสายงานที่มุ่งเน้นให้โรงไฟฟ้า

เป็นผู้น�าด้าน Digital Power Plant โดยจัดท�าเป็นวงล้อกลยุทธ์ ก�าหนดแผนรองรับให้สอดคล้องกับระบบงาน และสมรรถนะหลัก

ขององค์กร ทั้งยังสร้างสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบด้านจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเพื่อหาโอกาส

เชิงกลยุทธ์ อันจะน�าไปสู่ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง จากนั้นจึงสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPIs) 

ตามล�าดับชั้นให้กับทุกหน่วยงานและตวับคุคล และมกีระบวนการตดิตามผลส�าเรจ็ตามตวัชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรในที่สุด 

รวมทั้งมีการติดตามเพื่อท�าให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร

รฟน. ให้ความส�าคัญลูกค้า ด�าเนินการโดยใช้กรอบแนวคิด เข้าใจ-เข้าถึง-ผูกพัน ในการรักษาและครองใจลูกค้า ต้องเข้าใจ

ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า เช่น Heat rate และข้อมูลที่กระทบต่อค่าปรับตาม PPA  น�าข้อมูลดังกล่าวมาจัดล�าดับ

ความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ส่งมอบการบริการผลิตพลังงานไฟฟ้าและมีการพัฒนา

ปรับปรุงการบริการที่มีคุณภาพตามความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าครบถ้วนอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมกีจิกรรมสม�่าเสมอที่เชื่อถือ

ไว้ใจได้ และมีความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์ ลูกค้าได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่

ช ่วยให้ลูกค้ามีมุมมองที่ดีต ่อองค์กรก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

ลูกค ้ า
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การวัด วิ เคราะห ์  และการจัดการความรู ้

บุคลากร

รฟน. ก�าหนดตัววัดผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เป็น 2 ระดบั คอื ระดบัปฏบิตัิการซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกระบวนการ และระดับองค์กรเรียกว่า

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ ถ่ายทอดตัวชี้วัด ลงสู่ทุกหน่วยงานจนถึงระดับบุคคลโดยใช้ X-Matrix  รฟน. มกีระบวนการตดิตามตวัชี้วัด ตามแนวทาง 

Model Plant ตั้งแต่ปี 2557 และปี 2561 รฟน. ได้รับนโยบายให้เป็น Pilot Digital Plant จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการติดตามตัวชี้วัด 

โดยก�าหนดให้มีการประชุม Top Team Meeting (TTM) ทุกวันเพื่อติดตามตัวชี้วัดของกระบวนการทั้งที่เป็น Leading และ Lagging 

พร้อมการรายงานข้อมูลด้านการเดินเครื่อง-การบ�ารุงรักษาที่ส�าคัญและด้านประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจากระบบ Online Monitoring 

เป็นข้อมูลน�าเข้าในการวเิคราะห์เพือ่ให้ทีป่ระชมุ TTM พจิารณาวางแผนและส่ังการไปยงัผูรั้บผดิชอบทนัททีกุวัน การติดตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 

จะมีการติดตามเป็นประจ�าทุกเดือนในที่ประชุม Co-Work  Meeting หากตัวชี้วัดใดมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นั้นจะต้องก�าหนดกิจกรรมเพือ่แก้ไขปัญหา เรยีกว่า Initiative และน�าไปติดตามเพ่ิมเตมิในทีป่ระชมุ TTM และ Co-work Meeting เพ่ือให้ 

การด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการปรับปรุงการท�างานนี้จะท�าให้เกดิเป็นวธิปีฏบิตั ิ(WI) ใหม่ส�าหรบังานนัน้ ๆ  เป็นตามกระบวนการ

จัดการความรู้ อันเป็นจุดเริ่มกระบวนการส�าหรับการสร้างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) จนถึงโอกาสการสร้างนวัตกรรมต่อไป

รฟน. เตรยีมบคุลากรให้พร้อมทัง้ในด้านขดีความสามารถและอัตราก�าลัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายก�าลังการผลติ 

ทัง้นีไ้ด้มกีารน�าแผนกลยทุธ์ด้านบคุลากร สมรรถนะหลกั ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมถึงความแตกต่างของ Generation ของ

บคุลากรในหน่วยงาน มาวเิคราะห์และประเมนิ เพือ่บรหิารจดัการทรัพยากรบคุคลภายในองค์กร โดยเชือ่มโยงกับการประเมนิผลการปฏบิติังาน 

ด้วยการก�าหนด KPI ผ่าน X-Matrix ซ่ึงตวัชีว้ดัและเป้าหมายเหล่านัน้ตอบสนองความต้องการในการเป็น Digital Power Plant และตอบโจทย์ต่อการ

เป็นองค์กรทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ เช่น การพฒันาบุคลากรเพือ่ให้สามารถพัฒนาระบบ Performance Monitoring ไปสู่การใช้  AI ในการ

บ�ารงุรกัษาเชงิคาดการณ์ได้ในปี 2567
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การปฏิ บัติการ

ผลลัพธ ์ 

รฟน. มีวิธีในการก�าหนดกระบวนการหลักและสนับสนุนที่ส�าคัญอยู่ภายใต้ระบบงาน โดยพิจารณาจาก Core Competency ได้แก่ 

กระบวนการเดนิเครือ่ง กระบวนการบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า และกระบวนการสร้างการยอมรับต่อสังคม  การออกแบบกระบวนการมีแนวคิดมาจาก

การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ จงึออกแบบกระบวนการท�างานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญตามสัญญา PPA  

มกีารมุง่เน้นการจดัการนวตักรรม จากการพจิารณาถงึปัจจยัเสีย่งทีม่าจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ อันจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 

ของ รฟน. เช่น การเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความมั่นคง  และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการจัดการนวัตกรรม

ผลลพัธ์ทีส่�าคญัของ รฟน. หลายเรือ่งสะท้อนถงึความเป็นเลิศทีมุ่ง่เน้นลูกค้าอันเป็นค่านยิมและแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น

ค่าอตัราการใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟ้าสุทธิ ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพตามข้อตกลง PPA ระดับความผูกพันของลูกค้า เป็นต้น 

อกีทัง้ผลลพัธ์ทีส่�าคญัหลายด้านเหนอืกว่าคูแ่ข่งหรอืคูเ่ทยีบ เช่นพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตได้สุทธ ิ ค่าใช้จ่ายด้านงานบ�ารงุรักษาต่อหน่วยผลิต เป็นต้น 

สะท้อนถงึการเป็นองค์กรทีร่บัค�าส่ังผลิตไฟฟ้าส่งเข้าระบบเป็นอันดบัต้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตอบสนองถงึ

ความพร้อมเผชญิความท้าทายเชงิกลยทุธ์ และคงไว้ซึง่ความได้เปรียบเชงิกลยทุธ์ ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ในการเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมคีวามมัน่คง 

อกีทัง้ผลลพัธ์ทีส่�าคญัหลายเรื่องยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นร้อยละความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละความเชื่อมั่นของชุมชน 

รวมถึงผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ในเรื่องสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

53 หมู ่2 ถนนจรัญสนทิวงศ์ บางกรวย นนทบรีุ 11130


