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คุุณชาญณรงคุ์ จัันทมงคุล

ผู้้�อำำานวยการเขื่่อำนสิิริกิติ์ิ�

การไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิติ์แห่่งประเทศไทย

เขื่่อำนสิิริกิติ์ิ� การไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิติ์แห่่งประเทศไทย มี

คุวามมุ่งมั�นที�จัะดำำาเนินงานในการผู้ลิติ์พลังงานไฟฟ้า 

ให่�มีประสิิทธิิภาพส้ิงสุิดำ ดำ�วยการบริห่ารงานติ์ามแนวทาง

เกณฑ์์รางวัลคุุณภาพแห่่งชาติ์ิ เพ่อำพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการในการทำางานให่�ไดำ�ผู้ลลัพธิ์ที�ดำีขื่้ �นอำย่าง

ติ์่อำเน่อำง และมีคุวามร้�สิ้กยินดำี ภาคุภ้มิใจั เป็นอำย่างยิ�ง 

ที� เป็นห่น้ �งในอำงคุ์กรที � ไดำ�ร ับรางวัลการบริห่ารส่้ิ

คุวามเป็นเลิศในปี 2564 เราจัะยังคุงมุ ่งมั�นพัฒนา 

โดำยใช�เกณฑ์์รางวัลคุุณภาพแห่่งชาติ์ิ และ Feedback 

Report เป็นแนวทางการขื่ับเคุล่อำนเพ่อำก่อำให่�เกิดำ

คุวามเขื่�มแขื่็ง คุวามยั�งยืน ก�าวสิ้่มาติ์รฐานในระดำับ

สิากล ติ์ลอำดำไป

เขื่่อำนสิิริกิติ์ิ� 

การไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิติ์แห่่งประเทศไทย
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เขื่่ �อนสิิริิกิิติ์ิ �เป็็นเขื่่ �อนดิินที่่�ใหญ่่ที่่�สิุดิในป็ริะเที่ศไที่ยติ์้�งอย่่ เลขื่ที่่� 40 

หมู่่ ่10 ติ์ำ�บลผ�เล่อดิ อำ�เภอที่่�ป็ล� จั้งหวั้ดิอุติ์ริดิิติ์ถ์์ ไดิ้ริ ้บ

พริะบริมู่ริ�ช�นุญ่�ติ์ให้อ้ญ่เชิญ่พริะน�มู่�ภิไธย ขื่องสิมู่เด็ิจัพริะน�งเจ้ั� 

สิิริิกิิติ์ิ �พริะบริมู่ริ�ชิน่น�ถ์ พริะบริมู่ริ�ชชนน่พ้นป็ีหลวังขื่น�นน�มู่ว่ั� 

“เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�” เมู่่�อว้ันท่ี่� 24 พฤษภ�คมู่ 2511 มู่่พ่�นท่ี่�อ่�งเก็ิบนำ��

ป็ริะมู่�ณ 259 ติ์�ริ�งกิิโลเมู่ติ์ริ ควั�มู่จุันำ�� 9,510 ล้�นล่กิบ�ศก์ิเมู่ติ์ริ 

เป็็นโริงไฟฟ้�พล้งนำ��ขื่น�ดิใหญ่่ในภ�คเหน่อมู่่เคร่ิ�องกิำ�เนิดิไฟฟ้�  

ขื่น�ดิ  125  MW. จัำ�นวัน 4 เคร่ิ�อง ริวัมู่กิำ�ล้งผลิติ์ติิ์ดิต้ิ์�ง 500 MW. 

ที่�งกิ�ยภ�พโริงไฟฟ้�สิ�มู่�ริถ์เดิินเคริ่�องผลิติ์กิริะแสิไฟฟ้�เพ่�อเสิริิมู่

ควั�มู่มู้่�นคงริะบบได้ิริวัดิเร็ิวั

วิัส้ิยท้ี่ศน์ : ผลิติ์ไฟฟ้�เพ่�อควั�มู่มู้่�นคง ย้�งย่น ด้ิวัยเที่คโนโลย่และ

นวั้ติ์กิริริมู่ “Smart Energy For Sustainability”

พ้นธกิิจั : ผลิติ์ไฟฟ้�ให้มู่่ควั�มู่มู้่�นคงและติ์อบสินองล่กิค้� มู่่ต้ิ์นทุี่นท่ี่�

เหมู่�ะสิมู่ พ้ฒน�บุคล�กิริ เสิริิมู่สิร้ิ�งนว้ัติ์กิริริมู่ใส่ิใจัสิิ�งแวัดิล้อมู่ 

สิร้ิ�งคุณค่�ร่ิวัมู่ก้ิบผ้่มู่่ส่ิวันได้ิส่ิวันเส่ิยอย่�งสิมู่ดุิลให้เกิิดิควั�มู่ย้�งย่น

ค่�นิยมู่และว้ัฒนธริริมู่องค์กิริ : SPEED 

ลักษณะอำงคุ์กร

เข่ื่�อนสิิริิกิิติ์ิ � มู่่ควั�มู่พริ้อมู่จั่�ยพล้งง�นไฟฟ้�ติ์ลอดิเวัล� ติ์�มู่ส้ิญ่ญ่�

กิ�ริซ่ื้�อไฟฟ้� (Power Purchase Agreement : PPA) โดิยจ่ั�ยพล้งง�น

ไฟฟ้�ได้ิติ์�มู่ควั�มู่ต้ิ์องกิ�ริขื่องศ่นย์ควับคุมู่ริะบบกิำ�ล้งไฟฟ้�แห่งช�ติิ์ 

(NCC) ซ่ื้�งเป็็นล่กิค้� เพ่�อให้เกิิดิควั�มู่มู้่�นคงในริะบบไฟฟ้�ขื่องป็ริะเที่ศ 

ริวัมู่ที่้�งกิ�ริดิำ�เนินง�นที่้�งหมู่ดิติ์้องไมู่่ส่ิงผลกิริะที่บติ์่อชุมู่ชน สิ้งคมู่ 

และสิิ�งแวัดิล้อมู่ 

1. กิ�ริเพิ�มู่ป็ริะสิิที่ธิภ�พในกิ�ริผลิติ์พล้งง�นไฟฟ้�เพ่�อให้มู่่ควั�มู่

   มู้่�นคงและเพิ�มู่ควั�มู่พ่งพอใจัขื่องล่กิค้�

2. กิ�ริบริิห�ริต้ิ์นทุี่นด้ิ�นกิ�ริผลิติ์และบำ�รุิงร้ิกิษ�ให้มู่่ต้ิ์นทุี่นท่ี่�ลดิลง

3. กิ�ริพ้ฒน�เที่คโนโลย่ใหมู่่ในกิ�ริผลิติ์ไฟฟ้�ให้มู่่ป็ริะสิิที่ธิภ�พเพิ�มู่ข่ื่�น

4. เพิ�มู่ริะด้ิบควั�มู่ไว้ัวั�งใจัและกิ�ริยอมู่ร้ิบจั�กิชุมู่ชน

5. กิ�ริพ้ฒน�ง�นไป็ส่่ินว้ัติ์กิริริมู่อย่�งต่ิ์อเน่�อง  

สิิ�งสิำาคุัญที�มีผู้ล

ติ์่อำวิธิีการดำำาเนินงาน

คุวามท�าทายสิำาคุัญ

ที�อำงคุ์กรเผู้ชิญ

เขื่่อำนสิิริกิติ์ิ� 

การไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิติ์แห่่งประเทศไทย
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ผ้่อำ�นวัยกิ�ริเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� เป็็นผ้่นำ�ส่ิงสุิดิ กิำ�หนดิทิี่ศที่�งองค์กิริโดิยนำ�

วิัส้ิยท้ี่ศน์ท่ี่�ได้ิร้ิบมู่�จั�กิ กิฟผ.  โดิยมู่่กิ�ริที่บที่วันจั�กิคณะกิริริมู่กิ�ริ

บริิห�ริเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� ริะหว่ั�งกิ�ริวั�งแผนกิลยุที่ธ์ โดิยพิจั�ริณ�ปั็จัจ้ัยนำ�เข้ื่� 

ป็ริะกิอบด้ิวัย ผลกิ�ริดิำ�เนินง�นท่ี่�ผ่�นมู่� ข้ื่อมู่่ลควั�มู่ต้ิ์องกิ�ริขื่องล่กิค้�ผ้่

มู่่ส่ิวันได้ิส่ิวันเส่ิย ผ้่ส่ิงมู่อบ ค่่ควั�มู่ร่ิวัมู่มู่่อ และชุมู่ชน ปั็จัจ้ัยเส่ิ�ยงและ

ข้ื่อมู่่ล Benchmarking เพ่�อเป็็นกิริอบกิำ�หนดิทิี่ศที่�งกิ�ริดิำ�เนินง�น  

โดิยให้ทุี่กิคนถ่์อเป็็นภ�ริกิิจัสิำ�ค้ญ่ท่ี่�ต้ิ์องยำ��เต่ิ์อนส่ิ�อสิ�ริถ่์�ยที่อดิ VMV 

ต้ิ์วัช่�ว้ัดิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ (KPI) และแผนป็ฏิิบ้ติิ์กิ�ริไป็ย้งบุคล�กิริ โดิยมู่่กิ�ริจ้ัดิที่ำ�

บ้นท่ี่กิข้ื่อติ์กิลงป็ริะเมิู่นผลกิ�ริดิำ�เนินง�นริะหว่ั�งผ้่บริิห�ริไป็ส่่ิผ้่ป็ฏิิบ้ติิ์ง�น

ทุี่กิคน เพ่�อกิริะตุ้ิ์นให้เกิิดิควั�มู่มุู่่งมู้่�นในกิ�ริป็ฏิิบ้ติิ์ง�นและควั�มู่สิำ�เร็ิจั

เข่ื่�อนสิิริิกิิติ์ิ �มู่่กิ�ริติิ์ดิติ์�มู่ต้ิ์วัช่�ว้ัดิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ขื่องแผนป็ฏิิบ้ติิ์กิ�ริติ์�มู่วั�ริะท่ี่�

กิำ�หนดิห�กิมู่่แนวัโน้มู่ไมู่่บริริลุเป้็�หมู่�ยจัะที่บที่วัน และวิัเคริ�ะห์สิ�เหตุิ์

ผ่�นริะบบป็ร้ิบป็รุิงผลกิ�ริดิำ�เนินง�น เพ่�อดิำ�เนินกิ�ริป็ร้ิบป็รุิงแผนกิ�ริ

ดิำ�เนินง�นและถ่์�ยที่อดิผลสิริุป็ขื่องกิิจักิริริมู่ ริวัมู่ถ่์งวิัธ่กิ�ริกิำ�หนดิ 

วิัธ่กิ�ริดิำ�เนินง�นให้ทุี่กิหน่วัยง�นที่ริ�บเพ่�อนำ�ไป็ป็ฏิิบ้ติิ์ต่ิ์อไป็ กิ�ริถ่์�ยที่อดิ

คริอบคลุมู่ถ่์งล่กิค้� ผ้่ส่ิงมู่อบ พ้นธมิู่ติ์ริ และค่่ควั�มู่ร่ิวัมู่มู่่อ เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�

สิร้ิ�งบริริย�กิ�ศด้ิ�นนว้ัติ์กิริริมู่ต้ิ์�งแต่ิ์กิริะบวันกิ�ริวั�งแผนกิลยุที่ธ์ โดิยเฉพ�ะ

กิ�ริสิน้บสินุนให้มู่่กิ�ริป็ริะกิวัดิแข่ื่งข้ื่นผล้กิด้ินให้ผ้่ป็ฏิิบ้ติิ์ง�นสิร้ิ�ง

นว้ัติ์กิริริมู่ในหน่วัยง�นขื่องติ์นเองโดิยมู่่กิ�ริให้ Reward & Promotion

ให้ก้ิบหน่วัยง�นและผ้่ป็ฏิิบ้ติิ์ง�น ที่ำ�ให้ผ้่ป็ฏิิบ้ติิ์ง�นทุี่กิคนมู่่ส่ิวันร่ิวัมู่ป็ร้ิบป็รุิง

ริะบบง�น อ่กิท้ี่�งผ้่บริิห�รินำ�กิ�ริสิน้บสินุนชุมู่ชนและสิร้ิ�งควั�มู่เข้ื่มู่แข็ื่งให้แก่ิ

ชุมู่ชน โดิยใช้กิริะบวันกิ�ริกิำ�หนดิวิัธ่กิ�ริมู่่ส่ิวันร่ิวัมู่ก้ิบชุมู่ชน ร้ิบฟังควั�มู่

ต้ิ์องกิ�ริและควั�มู่ค�ดิหว้ังขื่องชุมู่ชน มู่�เป็็นปั็จัจ้ัยนำ�เข้ื่�ในกิ�ริจ้ัดิที่ำ�แผนด้ิ�น 

CSR นำ�ควั�มู่ท้ี่�ที่�ยและควั�มู่ได้ิเป็ร่ิยบเชิงกิลยุที่ธ์มู่�กิำ�หนดิกิิจักิริริมู่เพ่�อ

สิร้ิ�งควั�มู่เข้ื่มู่แข็ื่งโดิยมุู่่งเน้นกิ�ริมู่่ส่ิวันร่ิวัมู่ก้ิบชุมู่ชนอย่�งย้�งย่น ส่ิงผลให้

ไมู่่มู่่ข้ื่อร้ิองเร่ิยนขื่องชุมู่ชน มู่่ริะด้ิบท้ี่ศนคติิ์เชิงบวักิด้ิ�นควั�มู่ร้ิบผิดิชอบต่ิ์อ

ส้ิงคมู่ท่ี่�ด่ิกิว่ั�เป้็�หมู่�ย

กิ�ริดิำ�เนินง�นในปี็ท่ี่�ผ่�นมู่� และปั็จัจ้ัยเส่ิ�ยงต่ิ์�ง ๆ มู่�ที่บที่วันเพ่�อกิำ�หนดิ

นโยบ�ยและกิลยุที่ธ์ขื่องเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� ให้สิอดิคล้องก้ิบ VMV กิฟผ. โดิย

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�จัะที่บที่วันสิมู่ริริถ์นะหล้กิขื่ององค์กิริ ให้ริองร้ิบ VMV ท่ี่�

เป็ล่�ยนแป็ลง จ้ัดิที่ำ� SWOT Analysis ห� SC, SA แล้วัจ่ังกิำ�หนดิ SO 

เป้็�ป็ริะสิงค์เพ่�อจั้ดิที่ำ�แผนกิลยุที่ธ์ริะยะส้ิ�น-ย�วั ในกิ�ริจ้ัดิที่ำ�แผนที่่�

กิลยุที่ธ์ เข่ื่�อนสิิริิกิิติ์ิ �ใช้ Balanced Scorecard (BSC) กิำ�หนดิเป้็�หมู่�ย

และต้ิ์วัช่�ว้ัดิริองร้ิบ SO และมู่่กิ�ริติิ์ดิติ์�มู่ผลกิ�ริดิำ�เนินง�นโดิยใช้ 

Trigger Point ใน Lead Indicator ในกิ�ริติิ์ดิติ์�มู่ Action plan ทุี่กิ

เด่ิอน เพ่�อเพิ�มู่ควั�มู่คล่องต้ิ์วัในกิ�ริเป็ล่�ยนแป็ลงกิลยุที่ธ์ อย่�งริวัดิเร็ิวั

ส่ิงผลให้มู่่ผลกิ�ริดิำ�เนินง�นบริริลุกิิจักิริริมู่ติ์�มู่แผนป็ฏิิบ้ติิ์กิ�ริด่ิข่ื่�น

การนำาอำงคุ์กร

กลยุทธิ์

ระบบการนำำาองค์์กร

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� กิำ�หนดิกิริอบเวัล�กิริะบวันกิ�ริวั�งแผนกิลยุที่ธ์ แบ่งเป็็น 2 ริะยะ 

ค่อ 1) แผนริะยะย�วั 10 ปี็ ให้สิอดิคล้องก้ิบกิริอบเวัล�แผนร้ิฐวิัสิ�หกิิจั กิฟผ.  

 2) แผนริะยะส้ิ�น 1 ปี็ เพ่�อติ์อบสินองควั�มู่ต้ิ์องกิ�ริพล้งง�นไฟฟ้�ขื่อง NCC

โดิยมู่่แผนกิ�ริผลิติ์พล้งง�นไฟฟ้�ริ�ยปี็  เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�นำ�ข้ื่อมู่่ลจั�กิผล
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เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�มู่่กิ�ริว้ัดิวิัเคริ�ะห์ 2 ริะด้ิบ ค่อ ริะด้ิบกิลยุที่ธ์ และริะด้ิบป็ฏิิบ้ติิ์

กิ�ริโดิยใช้ต้ิ์วัช่�ว้ัดิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ (KPI) ในกิ�ริติิ์ดิติ์�มู่กิ�ริป็ฏิิบ้ติิ์ง�นและผลกิ�ริ

ดิำ�เนินง�นผ่�นริะบบ Balloon Office (BO) พร้ิอมู่ท้ี่�งถ่์�ยที่อดิต้ิ์วัช่�ว้ัดิ

ลงส่่ิหน่วัยง�น และริ�ยบุคคล โดิยต้ิ์วัช่�ว้ัดิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ (KPI) ในกิ�ริติ์อบสินอง

พ้นธกิิจัและสิมู่ริริถ์นะหล้กิขื่องเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� ได้ิแก่ิ ค่�ควั�มู่พร้ิอมู่จ่ั�ย 

เป็็นต้ิ์น เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�ที่บที่วันข้ื่อมู่่ลองค์ควั�มู่ร้่ิท่ี่�จ้ัดิเก็ิบไว้ัใน KM corner 

ติ์�มู่ป็ริะเภที่ควั�มู่ร้่ิขื่องเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�  เพ่�อค้ดิเล่อกิองค์ควั�มู่ร้่ิท่ี่�มุู่่งเน้นให้ผ้่

ป็ฏิิบ้ติิ์ง�นนำ�ไป็ใช้ในกิ�ริป็ฏิิบ้ติิ์ง�นป็ริะจัำ� และนำ�ไป็ป็ร้ิบป็รุิง

กิริะบวันกิ�ริท่ี่�ร้ิบผิดิชอบ ซ่ื้�งเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�มุู่่งเน้นองค์ควั�มู่ร้่ิหล้กิท่ี่�สิน้บสินุน

ให้กิริะบวันกิ�ริท่ี่�สิำ�ค้ญ่ เป็็นองค์ควั�มู่ร้่ิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ต่ิ์อกิ�ริป็ฏิิบ้ติิ์ง�นขื่อง 

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� โดิยมู่่กิ�ริค้ดิเล่อกิองค์ควั�มู่ร้่ิท่ี่�สิำ�ค้ญ่นำ�ไป็ต่ิ์อยอดิและแสิวังห�

ควั�มู่ร้่ิจั�กิแหล่งต่ิ์�ง ๆ ท้ี่�งภ�ยในและภ�ยนอกิองค์กิริ ด้ิวัยริะบบป็ร้ิบป็รุิง

ผลกิ�ริดิำ�เนินง�น และจ้ัดิที่ำ�แผนฝึึกิอบริมู่พ้ฒน�บุคล�กิริให้มู่่ควั�มู่ร้่ิใน

กิ�ริใช้เคร่ิ�องมู่่อในกิ�ริพ้ฒน�ง�น เพ่�อสิน้บสินุนให้เกิิดิสิภ�พแวัดิล้อมู่ท่ี่�

สิน้บสินุนกิ�ริเกิิดินว้ัติ์กิริริมู่ เพ่�อให้มู่่กิ�ริป็ร้ิบป็รุิงกิริะบวันกิ�ริ ผลิติ์ภ้ณฑ์์ 

และมู่่นว้ัติ์กิริริมู่เพ่�อเพิ�มู่คุณค่�ให้แก่ิล่กิค้�และองค์กิริ 

การวัดำ การวิเคุราะห่์  

และการจััดำการคุวามร้�

บุคุลากร

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�ให้ควั�มู่สิำ�ค้ญ่ก้ิบบุคล�กิริ ซ่ื้�งเป็็นกิำ�ล้งสิำ�ค้ญ่ในกิ�ริข้ื่บเคล่�อน

องค์กิริสิ่่เป็้�หมู่�ยที่่ �ติ์ ้ �งไวั้ โดิยมู่่ริะบบป็ริะเมู่ินควั�มู่ติ์้องกิ�ริด้ิ�น

ข่ื่ดิควั�มู่สิ�มู่�ริถ์และที่บที่วันกิริอบอ้ติ์ริ�กิำ�ล้งทุี่กิปี็ มู่่กิ�ริวัิเคริ�ะห์

กิริะบวันกิ�ริที่ำ�ง�น ให้สิอดิคล้องกิ้บแผนกิลยุที่ธ์ที่ิศที่�งองค์กิริใน

อน�คติ์ และวิัส้ิยท้ี่ศน์ท่ี่�กิำ�หนดิซ่ื้�งพิจั�ริณ�จั�กิพ้นธกิิจั ในกิริณ่จัำ�เป็็น

เริ่งดิ่วันที่่�อ้ติ์ริ�กิำ�ล้งมู่่ไมู่่เพ่ยงพอจัะจั้ดิสิริริบุคล�กิริที่่�มู่่อย่่ให้ช่วัย

ป็ฏิิบ้ติ์ิง�น ติ์ลอดิจันพ้ฒน�บุคล�กิริให้มู่่ Multi-skill เพ่�อให้สิ�มู่�ริถ์

ที่ำ�ง�นที่ดิแที่นก้ิน เข่ื่�อนสิิริิกิิติ์ิ �มู่่กิ�ริป็ริะเมิู่นข่ื่ดิควั�มู่สิ�มู่�ริถ์บุคล�กิริ

โดิยใช้ EGAT Core Competency เพ่�อห� Competency Gap และ

นำ�มู่�จ้ัดิที่ำ�แผนพ้ฒน�บุคล�กิริริ�ยบุคคล (IDP) เพ่�อพ้ฒน�จุัดิอ่อน 

และเสิริิมู่สิร้ิ�งจุัดิแข็ื่งขื่องบุคล�กิริ ให้สิอดิคล้องก้ิบโคริงสิร้ิ�งองค์กิริ 

และ VMV ขื่ององค์กิริ

นอกิจั�กิน่� เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�กิำ�หนดินโยบ�ยด้ิ�นควั�มู่ป็ลอดิภ้ย อ�ช่วัอน�มู้่ย 

และสิภ�พแวัดิล้อมู่ในกิ�ริที่ำ�ง�น ให้เป็็นไป็ติ์�มู่มู่�ติ์ริฐ�นสิ�กิล 

(Global Standard) และมู่่กิ�ริบริิห�ริจ้ัดิกิ�ริติ์�มู่ริะบบมู่อกิ./OHSAS 

18001 เพ่�อสิร้ิ�งสิภ�พแวัดิล้อมู่ท่ี่�ด่ิให้ก้ิบบุคล�กิริ และก่ิอให้เกิิดิผล

กิ�ริดิำ�เนินกิ�ริท่ี่�ด่ิ ส่ิงผลให้เข่ื่�อนสิิริิกิิติ์ิ �ไดิ้ริ้บริ�งว้ัลสิถ์�นป็ริะกิอบกิ�ริ

ด่ิเด่ินด้ิ�นควั�มู่ป็ลอดิภ้ยฯ ในกิ�ริที่ำ�ง�นริะด้ิบป็ริะเที่ศ 10 ปี็ติิ์ดิต่ิ์อก้ิน 

เข่ื่�อนสิิริ ิกิ ิติ์ ิ �มู่ ่วั ิธ ่สิริ ้�งควั�มู่ผ่กิพ้นกิ้บบุคล�กิริ โดิยใช้ขื่้อมู่่ลปั็จัจ้ัย

ภ�ยในและปั็จัจ้ัยภ�ยนอกิ นำ�มู่�วิัเคริ�ะห์และที่บที่วันปั็จัจ้ัยข้ื่บเคล่�อน

ควั�มู่ผ่กิพ้น และกิำ�หนดิ Engagement Driver และ Engagement 

Behavior เช่น โอกิ�สิกิ้�วัหน้�ในกิ�ริที่ำ�ง�น กิ�ริมู่อบอำ�น�จั/อิสิริะ

ในกิ�ริที่ำ�ง�น สิ่งผลให้ผลสิำ�ริวัจัควั�มู่ผ่กิพ้นขื่องบุคล�กิริเพิ�มู่ส่ิง

ข่ื่�นอย่�งต่ิ์อเน่�อง ส่ิงกิว่ั�ค่� Thailand Average 



Thailand Quality Class : TQC 12

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� กิาริไฟฟ้าฝ่่ายผลิิติ์แห่่งปริะเทศไทย

เลขื่ท่ี่� 40 หมู่่่  10 ติ์ำ�บลผ�เล่อดิ 

อำ�เภอท่ี่�ป็ล� จ้ังหว้ัดิอุติ์ริดิิติ์ถ์์

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�มู่่กิ�ริพ้ฒน�ง�นเพ่�อติ์อบสินองต่ิ์อวิัส้ิยท้ี่ศน์ นว้ัติ์กิริริมู่ผลิติ์

พล้งง�นไฟฟ้�เพ่�อควั�มู่มู่้�นคง สิ่งผลให้ผลล้พธ์ดิ้�นผลิติ์ภ้ณฑ์์และ

กิริะบวันกิ�ริท่ี่�มุู่่งเน้นต่ิ์อล่กิค้� ได้ิแก่ิ ค่�ควั�มู่พร้ิอมู่จ่ั�ย (GWEAF) มู่่ริะด้ิบ

ส่ิงกิว่ั�เป้็�หมู่�ยและด่ิกิว่ั�ค่่เท่ี่ยบ และอ้ติ์ริ�กิ�ริติ์อบสินองแริงด้ินไฟฟ้�ต่ิ์อ 

NCC อ้ติ์ริ�กิ�ริติ์อบสินองควั�มู่ถ่์�ต่ิ์อ NCC มู่่ริะด้ิบด่ิติ์�มู่เป้็�หมู่�ย ซ่ื้�ง

สิะท้ี่อนถ่์งควั�มู่ได้ิเป็ร่ิยบเชิงกิลยุที่ธ์ขื่ององค์กิริท่ี่�สิ�มู่�ริถ์เดิินเคร่ิ�อง

ติ์อบสินองริะบบ ได้ิริวัดิเร็ิวัท้ี่นควั�มู่ต้ิ์องกิ�ริขื่อง NCC ด้ิ�นป็ริะสิิที่ธิผล

และป็ริะสิิที่ธิภ�พขื่องกิริะบวันกิ�ริที่ำ�ง�นท่ี่�มู่่ผลล้พธ์ส่ิวันใหญ่่มู่่ริะด้ิบติ์�มู่

เป้็�หมู่�ยท่ี่�กิำ�หนดิหร่ิอด่ิกิว่ั� เช่น ควั�มู่สิ�มู่�ริถ์ในกิ�ริขื่น�นเคร่ิ�องเข้ื่�ส่่ิ

ริะบบ (SR) อ้ติ์ริ�ส่ิวันกิ�ริหยุดิเคร่ิ�องนอกิแผน, จัำ�นวันช้�วัโมู่งกิ�ริซ่ื้อมู่บำ�รุิง

ร้ิกิษ�เท่ี่ยบแผนมู่่ผลล้พธ์บ�งส่ิวันท่ี่�มู่่แนวัโน้มู่ท่ี่�ด่ิข่ื่�นอย่�งต่ิ์อเน่�อง เช่น 

อ้ติ์ริ�กิ�ริหยุดิเคร่ิ�องติ์�มู่แผน, จัำ�นวันง�นท่ี่�พ้ฒน�, กิ�ริป็ริะหย้ดิพล้งง�น 

ริวัมู่ถ่์งอ้ติ์ริ�กิ�ริหยุดิเคร่ิ�องฉุกิเฉินมู่่แนวัโน้มู่ด่ิต่ิ์อเน่�องและมู่่ข้ื่อมู่่ลเป็ร่ิยบ

เท่ี่ยบก้ิบค่่เที่่ยบ และ NERC สิะที่้อนควั�มู่สิ�มู่�ริถ์ขื่องเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� 

ในกิ�ริติ์อบสินองควั�มู่ท้ี่�ที่�ยเชิงกิลยุที่ธ์ด้ิ�นกิ�ริเพิ�มู่ป็ริะสิิที่ธิภ�พในกิ�ริ

ผลิติ์พล้งง�นไฟฟ้� เพ่�อให้มู่่ควั�มู่มู้่�นคงและเพิ�มู่ควั�มู่พ่งพอใจัขื่องล่กิค้� 

กิ�ริจ้ัดิกิ�ริเคร่ิอข่ื่�ยอุป็ที่�น แสิดิงผลล้พธ์บริริลุค่�เป้็�หมู่�ย สิ�มู่�ริถ์

สิ่งมู่อบอะไหล่โริงไฟฟ้�ถ์่กิต้ิ์องติ์�มู่เง่�อนไขื่ ไมู่่มู่่อ้ติ์ริ�ง�น Rework

อ้ติ์ริ�กิ�ริส่ิงมู่อบง�นจ้ั�งติ์ริงติ์�มู่เง่�อนไขื่กิ�ริจ้ั�ง ซ่ื้�งสิะท้ี่อนถ่์งกิ�ริจ้ัดิกิ�ริ

เคร่ิอข่ื่�ยอุป็ที่�นซ่ื้�งส่ิงเสิริิมู่กิ�ริบริริลุพ้นธกิิจัในด้ิ�นกิ�ริผลิติ์ไฟฟ้�ให้มู่่

ควั�มู่มู้่�นคงและติ์อบสินองล่กิค้�ได้ิด่ิ จั�กิผลล้พธ์ข้ื่�งต้ิ์น แสิดิงให้เห็นว่ั� 

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�มู่่กิ�ริดิำ�เนินง�นท่ี่�มู่่ป็ริะสิิที่ธิภ�พและป็ริะสิิที่ธิผลคริอบคลุมู่

ทุี่กิด้ิ�น และมู่่แนวัโน้มู่ท่ี่�จัะสิ�มู่�ริถ์ยกิริะด้ิบมู่�ติ์ริฐ�นกิ�ริจ้ัดิกิ�ริองค์กิริให้

มู่่คุณภ�พเท่ี่ยบเท่ี่�องค์กิริริะด้ิบสิ�กิลในอน�คติ์

เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�จ้ัดิที่ำ�ข้ื่อกิำ�หนดิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ขื่องผลิติ์ภ้ณฑ์์และกิริะบวันกิ�ริที่ำ�ง�น 

โดิยนำ�ทิี่ศที่�งกิลยุที่ธ์ และริะบบง�นท่ี่�สิำ�ค้ญ่ขื่องเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� ดิำ�เนินกิ�ริ

ที่บที่วันกิ�ริออกิแบบผลิติ์ภ้ณฑ์์ กิริะบวันกิ�ริที่ำ�ง�น และกิ�ริป็ร้ิบป็รุิง 

เพ่�อใช้ควับคุมู่กิ�ริป็ฏิิบ้ติิ์ติ์�มู่กิิจักิริริมู่ท่ี่�ส่ิงผลกิริะที่บต่ิ์อกิ�ริไมู่่บริริลุ

ผลล้พธ์ขื่องกิริะบวันกิ�ริ และกิำ�หนดิติ์้วัช่�วั้ดิกิริะบวันกิ�ริท่ี่�ติ์อบสินอง

ข้ื่อกิำ�หนดิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ขื่องกิริะบวันกิ�ริ (Output process indicator : OP) 

โดิยติิ์ดิติ์�มู่ผลสิำ�เร็ิจัขื่องกิริะบวันกิ�ริผ่�น KPI ซ่ื้�งแบ่งออกิเป็็น KPI ท่ี่�

เป็็นผลจั�กิกิ�ริป็ฏิิบ้ติิ์ง�น (Lagging Indicator) และ KPI ท่ี่�เป็็นสิ�เหตุิ์ 

(Leading Indicator) ซ่ื้�งกิ�ริติิ์ดิติ์�มู่ผลสิำ�เร็ิจัขื่องกิ�ริดิำ�เนินง�นให้

ที่ำ�กิ�ริบ้นท่ี่กิผลกิ�ริดิำ�เนินง�นเป็็น Electronic Documents ผ่�นริะบบ

จ้ัดิกิ�ริเอกิสิ�ริ (Balloon Office) มู่่กิ�ริติิ์ดิติ์�มู่ทุี่กิเด่ิอนในทุี่กิริะด้ิบ 

ส่ิงผลให้ค่�คุณภ�พขื่องพล้งง�นไฟฟ้�เป็็นไป็ติ์�มู่ COCs นอกิจั�กิน่�

ด้ิ�นริะบบควั�มู่ป็ลอดิภ้ยสิ�ริสินเที่ศ ให้ป็ฏิิบ้ติิ์ติ์�มู่มู่�ติ์ริฐ�นสิ�กิล

ผู้ลลัพธิ์

การปฏิิบัติ์ิการ

เขื่่ �อนสิิริิกิิติ์ิ �ให้ควั�มู่สิำ�ค้ญ่ต่ิ์อ NCC มู่่กิ�ริดิำ�เนินกิ�ริในกิ�ริร้ิบฟังกิ�ริ

ป็ฏิิส้ิมู่พ้นธ์ และกิ�ริส้ิงเกิติ์ โดิยมู่่กิ�ริติิ์ดิต่ิ์อส่ิ�อสิ�ริและร้ิบฟังข้ื่อมู่่ลป้็อน

กิล้บขื่อง NCC ติ์ลอดิเวัล� ผ่�นโที่ริศ้พท์ี่, Party Line และ Social Media 

ที่ำ�ให้เข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์�สิ�มู่�ริถ์ติิ์ดิติ์�มู่ควั�มู่ต้ิ์องกิ�ริขื่อง NCC ได้ิติ์ลอดิเวัล� 

ท้ี่�งน่�ย้งมู่่กิ�ริป็ริะเมิู่นควั�มู่พ่งพอใจัไมู่่พ่งพอใจั และควั�มู่ผ่กิพ้นขื่อง NCC 

เพ่�อนำ�มู่�ป็ร้ิบป็รุิง แก้ิไขื่ปั็ญ่ห�และมู่่มู่�ติ์ริกิ�ริไมู่่ให้เกิิดิซื้ำ�� นอกิจั�กิน่�ย้งมู่่

กิ�รินำ�สิ�ริสินเที่ศให้ NCC สิ�มู่�ริถ์ด่ิข้ื่อมู่่ลได้ิจั�กิ Website ฐ�นข้ื่อมู่่ล 

ค่อ สิภ�พกิ�ริณ์นำ��และกิ�ริผลิติ์กิริะแสิไฟฟ้�ขื่องเข่ื่�อนสิิริิกิิติิ์� ได้ิติ์ลอดิเวัล�

ล้กคุ�า

Dashboard แสดงข้้อมููลการระบายนำำ�าและผลิตกระแสไฟฟ้า สำาหรับลูกค้์า


