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นายทิินกร ลิิมปนสุุทิธิิพงศ์์

ผู้้ �อำ ำานวยการโรงไฟฟ้าวังน�อำย

โรงไฟฟ้าวังน�อำย ได้�นำาเกณฑ์์รางวัลิคุุณภาพแห่่งชาติิ

มาปรับปรุงกระบวนการทิำางาน โด้ยมุ่งเน�นผู้ลิลิัพธิ์

ทิ่�ติอำบสุนอำงติ่อำพันธิกิจแลิะวิสุัยทิัศ์น์ ทิำาให่�ได้�รับรางวัลิ

การบริห่ารสุ้่คุวามเป็นเลิิศ์ในปี 2564 เรายังคุงมุ่งมั�น

ทิ่�จะด้ำาเนินการติ่อำไป  เพ่อำให่�ม่คุวามพร�อำมรอำงรับติ่อำ

สุถานการณ์ทิ่�ม่การเปลิ่�ยนแปลิง   เพ่อำเพิ�มขี่ด้คุวาม

สุามารถในการแขี่งขีันในธิุรกิจพลิังงานในอำนาคุติ แลิะ

เพ่อำมุ่งไปสุ้่อำงคุ์กรแห่่งคุวามเป็นเลิิศ์ในระดั้บสุากลิต่ิอำไป

โรงไฟฟ้าวังน�อำย การไฟฟ้า

ฝ่่ายผู้ลิิติแห่่งประเทิศ์ไทิย
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     โรงไฟฟ้าวัังน้้อย เป็็น้หน่้วัยงาน้ระดัับฝ่่าย สัังกััดัผู้้้ช่ ่วัยผู้้้ว่ัา 

กัารผู้ลิิตไฟฟ้า 2 สัายงาน้รองผู้้้ว่ัากัารผู้ลิิตไฟฟ้า กัารไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิิต

แห่งป็ระเทศไทย ซ่ึ่�งเป็็น้รัฐวิัสัาหกิัจภายใต้กัารกัำากัับด้ัแลิของกัระทรวัง

พลิังงาน้ป็ระเภทโรงไฟฟ้าพลิังงาน้ควัามร้อน้ร่วัมใช่้กั๊าซึ่ธรรมช่าติ

เป็็น้เช้่�อเพลิิงหลัิกัแลิะน้ำ�ามัน้ดีัเซึ่ลิเป็็น้เช้่�อเพลิิงสัำารองใน้กัารผู้ลิิตไฟฟ้า

ป็ระกัอบด้ัวัยโรงไฟฟ้าวัังน้้อยชุ่ดัที� 3 กัำาลิังผู้ลิิตติดัตั�ง 729 เมกัะวััตต์ 

แลิะโรงไฟฟ้าวัังน้้อยชุ่ดัที� 4 กัำาลัิงผู้ลิิตติดัตั�ง 788 เมกัะวััตต์ ซ่ึ่�งโรงไฟฟ้า

ทั�ง 2 ชุ่ดั เป็็น้โรงไฟฟ้าที�ผู้ลิิตไฟฟ้าเพ้�อรักัษาควัามมั�น้คงใน้ระบบกัารผู้ลิิต

กัำาลิังไฟฟ้า แลิะลิดัควัามส้ัญเสีัยระบบส่ัง เน้้�องจากัอย่้ใกัล้ิศ้น้ย์กัลิาง

กัารใช้่ไฟฟ้า(ภาคกัลิาง)

ลิักษณะอำงคุ์กร
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 โรงไฟฟ้าวัังน้้อย ตั�งอย้่ใกัลิ้ศ้น้ย์กัลิางกัารใช่้พลัิงงาน้ไฟฟ้า 

แลิะมีป็ระสัิทธิภาพสั้ง โดัยเฉพาะโรงไฟฟ้าวัังน้้อยชุ่ดัที � 4 เป็็น้โรง

ไฟฟ้าแบบ Flexible Power Plant สัามารถผู้ลิิตไฟฟ้ารองรับควัาม

ผัู้น้ผู้วัน้ของพลัิงงาน้ทดัแทน้ที�มีต่อระบบกัำาลัิงไฟฟ้า เช่่น้ กัารลิดัเวัลิา

ใน้กัาร Startup / Shutdown เพิ�มอัตราเร่งกัารเพิ�ม/กัารลิดักัำาลิัง

กัารผู้ลิิต สัามารถเดิัน้เคร้�องที�กัำาลัิงกัารผู้ลิิตตำ�ากัว่ัาเดิัม น้อกัจากันี้�

กัระบวัน้กัารผู้ลิิตยังไม่ส่ังผู้ลิกัระทบต่อสิั�งแวัดัล้ิอม สัามารถตอบสัน้อง

ต่อควัามต้องกัารแลิะควัามคาดัหวัังของล้ิกัค้า ชุ่มช่น้รอบข้างแลิะผู้้้

มีสั่วัน้ได้ัส่ัวัน้เสัียได้ัเป็็น้อย่างดีั

      ปั็จจุบัน้ธุรกิัจพลัิงงาน้มี Disruptive อัน้เน้้�องมาจากั Renewable 

energy , Energy Storage, Digital Technology รวัมถ่งควัามคาดัหวััง

ผู้้้มีส่ัวัน้ได้ัส่ัวัน้เสีัยมีมากัข่�น้ สัิ�งเหลิ่าน้ี�ลิ้วัน้เป็็น้ควัามท้าทายที�องค์กัร

ต้องเผู้ชิ่ญ โรงไฟฟ้าวัังน้้อยจ่งได้ักัำาหน้ดัมุมมองเชิ่งกัลิยุทธ์ (Strategic 

Viewpoint) ใน้กัารดัำาเนิ้น้งาน้จำาน้วัน้ 6 ด้ัาน้ อัน้ได้ัแก่ั 1 . Customer 

2. Operation and Maintenance 3. Innovation 4. Digital 5. CSR 

and Environment แลิะ 6. Human Resource รวัมถ่งมีแผู้น้งาน้กัาร

ป็รับป็รุงป็ระสิัทธิภาพกัารผู้ลิิตแลิะบำารุงรักัษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน้้�อง 

เพ้�อรองรับกัารเป็ลีิ�ยน้แป็ลิงที�จะเกิัดัข่�น้ใน้อน้าคต

สุิ�งสุำาคุัญทิ่�ม่ผู้ลิ

ติ่อำวิธิ่การด้ำาเนินงาน

คุวามทิ�าทิายสุำาคุัญ

ทิ่�อำงคุ์กรเผู้ชิญ
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              โรงไฟฟ้าวัังน้้อยมีควัามมุ่งมั�น้ใน้กัารขับเคล้ิ�อน้องค์กัร

ส่้ัควัามเป็็น้เลิิศจ่งได้ัน้ำาควัามต้องกัารแลิะควัามคาดัหวัังของล้ิกัค้า ผู้้้มี

ส่ัวัน้ได้ัส่ัวัน้เสีัย รวัมถ่งปั็จจัยภายใน้แลิะภายน้อกัมากัำาหน้ดัวิัสััยทัศน์้ 

มีกัารน้ำาค่านิ้ยม SPEED ของ กัฟผู้. มาเป็็น้แน้วัทางใน้กัารทำางาน้  มุ่งเน้้น้

ให้มีกัารป็ฏิิบัติอย่างจริงจังโดัยกัารกัำาหน้ดัเป็็น้น้โยบาย เป้็าป็ระสังค์ 

แลิะตัวัชี่�วััดัส่้ัผู้้้ป็ฏิิบัติงาน้ทุกัระดัับ ผู่้าน้กัระบวัน้กัารส้ั�อสัาร กัารจัดัทำา

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยให้ควัามสัำาคัญกัับล้ิกัค้าโดัยใช้่กัรอบแน้วัคิดั 

เข้าใจ เข้าถ่ง ผู้้กัพัน้ ใน้กัารรักัษา ครองใจล้ิกัค้า แลิะเข้าใจควัามต้องกัาร

ควัามคาดัหวัังของล้ิกัค้า ตามสััญญาแลิะข้อกัำาหน้ดัใน้กัารซ้ึ่�อขายไฟฟ้า 

จากันั้�น้น้ำาข้อม้ลิมาจัดัลิำาดัับควัามเร่งด่ัวัน้ใน้กัารแก้ัปั็ญหา แลิะพัฒน้า

ป็รับป็รุงป็ระสิัทธิภาพของโรงไฟฟ้า ก่ัอน้ส่ังมอบพลัิงงาน้ไฟฟ้า ตลิอดัจน้

มีกัารพัฒน้าป็รับป็รุงกัารบริกัารที�มีคุณภาพตามควัามต้องกัารของล้ิกัค้า

อย่างครบถ้วัน้ รวัมถ่งมีกิัจกัรรมอย่างสัมำ�าเสัมอที�เช้่�อถ้อไว้ัใจได้ั โดัยล้ิกัค้า

จะได้ัรับกัารตอบสัน้องอย่างรวัดัเร็วั ซ่ึ่�งเป็็น้สิั�งที�ช่่วัยให้ล้ิกัค้ามีมุมมองที�ดีั

ต่อองค์กัรเพ้�อก่ัอให้เกิัดัควัามพ่งพอใจแลิะเกิัน้ควัามคาดัหวัังของล้ิกัค้า

   กัระบวัน้กัารวัางแผู้น้กัลิยุทธ์เป็็น้หัวัใจสัำาคัญใน้กัารขับเคล้ิ�อน้

องค์กัรให้บรรลุิวิัสััยทัศน์้ พัน้ธกัิจ เป็้าหมาย แลิะให้ควัามสัำาคัญต่อ

กัารกัำาหน้ดักัลิยุทธ์โดัยน้ำาข้อม้ลิน้ำาเข้าที�ผู่้าน้กัารวัิเคราะห์ปั็จจัยต่าง ๆ 

อย่างครบถ้วัน้รอบด้ัาน้ เพ้�อตอบสัน้องควัามท้าทายที�องค์กัรต้องเผู้ชิ่ญ 

มีกัารกัำาหน้ดัแผู้น้ป็ฏิิบัติกัารรองรับให้สัอดัคล้ิองกัับระบบงาน้แลิะ

สัมรรถน้ะหลัิกัขององค์กัร สัร้างควัามสัมดัุลิของผู้้้มีสั่วัน้ได้ัส่ัวัน้เสีัย 

มีกัารวิัเคราะห์ควัามเสีั�ยงอย่างรอบด้ัาน้จากักัารเป็ลีิ�ยน้แป็ลิงที�สัำาคัญ

เพ้�อหาโอกัาสัเช่ิงกัลิยุทธ์ จากัน้ั�น้สั้�อสัารแลิะถ่ายทอดักัลิยุทธ์ไป็สั้่

กัารป็ฏิิบัติผู่้าน้ตัวัช่ี�วััดั (KPIs) ตามลิำาดัับขั�น้

การนำาอำงคุ์กร

ลิ้กคุ�ากลิยุทิธิ์

แผู้น้กัลิยุทธ์แลิะแผู้น้ป็ฏิิบัติกัาร  ติดัตามกัารป็ฏิิบัต ิงาน้แลิะกัาร

ป็ระเมิน้ผู้ลิ น้อกัจากัน้ี�ผู้้ ้น้ ำาระดัับสั้งยังมุ ่งเน้้น้ถ่งควัามผู้าสุักัแลิะ

ผู้ลิป็ระโยช่น์้ของสัังคมโดัยกัำาหน้ดัเป็็น้ส่ัวัน้หน่้�งใน้พัน้ธกิัจแลิะ

วััตถุป็ระสังค์เชิ่งกัลิยุทธ์ตามแน้วัทางควัามรับผิู้ดัช่อบต่อสัังคม 

(ISO26000) ป็ระพฤติป็ฏิิบัติตน้อย่างมีจริยธรรมตามหลัิกัธรรมาภิบาลิ 

ส่ังเสัริมให้ผู้้้ป็ฏิิบัติงาน้ป็ฏิิบัติตน้ตามค่าน้ิยม SPEED ตามที�ตั �งไว้ั

         โรงไฟฟ้าวัังน้้อย กัำาหน้ดัตัวัชี่�วััดัผู้ลิกัารดัำาเนิ้น้งาน้โดัยใช้่ระบบ 

X-Matrix ที�สัำาคัญทั�งใน้กัระบวัน้กัารหลัิกัแลิะกัระบวัน้กัารสันั้บสันุ้น้ เพ้�อ

ติดัตามแลิะสัะท้อน้ผู้ลิกัารดัำาเนิ้น้งาน้อย่างมีป็ระสิัทธิผู้ลิ โดัยกัำาหน้ดัตัวั

ชี่�วััดัใน้ระดัับกัลิยุทธ์ ระดัับป็ฏิิบัติกัารแลิะระดัับบุคคลิผู่้าน้กัระบวัน้กัารวััดั 

ผู้ลิกัารดัำาเนิ้น้งาน้ทำาให้เกิัดัควัามสัอดัคล้ิองเป็็น้ไป็ใน้ทิศทางเดีัยวักััน้ทั�วั

ทั�งองค์กัรส่ังผู้ลิให้ผู้ลิลิัพธ์ที �ผู้่าน้มาดัีข่�น้ โรงไฟฟ้าวัังน้้อย น้ำาผู้ลิกัาร

ทบทวัน้ผู้ลิกัารดัำาเนิ้น้งาน้มาวิัเคราะห์แน้วัทางกัารป็รับป็รุงโดัยใช้่ 

การวัด้ วิเคุราะห่์

แลิะการจัด้การคุวามร้�

ข้อม้ลิเชิ่งเป็รียบเทียบ (Benchmark) แลิะข้อม้ลิเชิ่งแข่งขัน้มาวิัเคราะห์

ด้ัวัย Trend แลิะ Gap Analysis จัดัลิำาดัับควัามสัำาคัญของงาน้ที�จะต้อง

น้ำาไป็ป็รับป็รุงผู้่าน้กิัจกัรรมพัฒน้าคุณภาพงาน้ เช่่น้ QCC/Kaizen, 

AAR, BAR แลิะมีกัารจัดัเกั็บไวั้เป็็น้องค์ควัามร้้ทั �งระดัับองค์กัรแลิะ

บุคคลิที� KM Corner เพ้�อให้ผู้้ ้ป็ฏิิบัติงาน้ทุกัคน้ไดั้เรียน้ร้้แลิะน้ำาไป็

ป็ฏิิบัติ มีกัารน้ำาควัามร้้จากั KM Corner ไป็ต่อยอดัควัามร้้ เกิัดักัารพัฒน้า

ป็รับป็รุงคุณภาพงาน้ต่อไป็
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 โรงไฟฟ้าวัังน้้อย ให้ควัามสัำาคัญกัับบุคลิากัรทุกัระดัับ ซ่ึ่�งเป็็น้

ปั็จจัยที�สัำาคัญใน้กัารขับเคล้ิ�อน้องค์กัรไป็ส่้ัควัามสัำาเร็จ โดัยกัารวิัเคราะห์

แลิะวัางแผู้น้อัตรากัำาลิังให้เพียงพอ   กัารพัฒน้าสัมรรถน้ะที �สัำาคัญ 

เพ้�อตอบสัน้องควัามท้าทายเช่ิงกัลิยุทธ์ กัารบริหารผู้ลิกัารป็ฏิิบัติงาน้

ผู้่าน้กัารถ่ายทอดัเป็้าหมายขององค์กัรสั้่ K P I  รายบุคคลิอย่างเป็็น้

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยกัำาหน้ดักัระบวัน้กัารหลัิกัแลิะสันั้บสันุ้น้ที�

สัำาคัญภายใต้ระบบงาน้ จากั Core Competency ป็ระกัอบดั้วัย

กัระบวัน้กัารหลิักั 3 กัระบวัน้กัาร ไดั้แกั่ กัระบวัน้กัารผู้ลิิตไฟฟ้า 

กัระบวัน้กัารบำารุงรักัษาโรงไฟฟ้า แลิะกัระบวัน้กัารควัามรับผิู้ดัช่อบต่อ

สัังคมแลิะชุ่มช่น้ มีกัระบวัน้กัารสัน้ับสันุ้น้ 4 กัระบวัน้กัาร ไดั้แกั่ 

กัระบวัน้กัารด้ัาน้จัดัหาแลิะพัสัดุั กัระบวัน้กัารด้ัาน้งบป็ระมาณ กัระบวัน้กัาร

ด้ัาน้บุคลิากัร แลิะกัระบวัน้กัารดั้าน้ดัิจิตอลิ โดัยมีกัารระบุข้อกัำาหน้ดั

ที�สัำาคัญของตัวัช่ี�วััดัใน้แต่ลิะกัระบวัน้กัาร ทำาให้สัามารถติดัตามป็ระเมิน้

ป็ระสัิทธิผู้ลิของกัระบวัน้กัารที�ตอบสัน้องต่อควัามต้องกัารของล้ิกัค้า

แลิะผู้้้มีสั่วัน้ไดั้สั่วัน้เสีัยได้ัดีั กัารออกัแบบกัระบวัน้กัารทำางาน้มีกัารใช้่

ผู้ลิลัิพธ์ที�สัำาคัญของโรงไฟฟ้าวัังน้้อยหลิายด้ัาน้มีระดัับดีักัว่ัาเป้็าหมาย 

แน้วัโน้้มดีั แลิะดีักัว่ัาค่้เทียบ ซ่ึ่�งสัะท้อน้ถ่งควัามสัำาเร็จใน้กัารตอบสัน้องต่อ

ควัามท้าทายเชิ่งกัลิยุทธ์แลิะควัามสัามารถใน้กัารแข่งขัน้ขององค์กัร เช่่น้ 

ผู้ลิลัิพธ์ด้ัาน้ควัามผู้้กัพัน้ของบุคลิากัร ผู้ลิลัิพธ์ด้ัาน้ควัามรับผิู้ดัช่อบต่อสัังคม

แลิะกัารสันั้บสันุ้น้ชุ่มช่น้ น้อกัจากันี้� ผู้ลิลัิพธ์หลิายด้ัาน้มีระดัับดีักัว่ัาเป้็าหมาย 

แลิะมีแน้วัโน้้มดีั สัะท้อน้ถ่งควัามสัำาเร็จใน้กัารบรรลุิพัน้ธกิัจขององค์กัร 

บุคุลิากร

การปฏิิบัติิการ

ผู้ลิลิัพธิ์

ระบบด้ัวัย X-Matrix น้อกัจากันี้�มุ่งเน้้น้กัารสัร้างวััฒน้ธรรมใน้กัารทำางาน้ 

ที�ดีั แลิะยกัระดัับควัามผู้้กัพัน้ของบุคลิากัรด้ัวัยกัารสัร้างสัภาพแวัดัล้ิอม

ใน้กัารทำางาน้ที�มีควัามป็ลิอดัภัย เปิ็ดักัว้ัางใน้กัารรับฟังควัามคิดัเห็น้

ผู้่าน้ช่่องทางที�หลิากัหลิาย รวัมถ่งให้กัารสัน้ับสันุ้น้แลิะตอบสัน้อง

ควัามต้องกัารของบุคลิากัรทุกัระดัับ 

ข้อม้ลิทางกัฎหมาย ข้อบังคับ ควัามต้องกัารควัามคาดัหวัังของล้ิกัค้า แลิะ

ผู้้้มีส่ัวัน้ได้ัส่ัวัน้เสีัย มาพิจารณาโดัยมีเกัณฑ์์กัารพิจารณาที�ต้องสัอดัคล้ิอง

กัับข้อตกัลิงซ้ึ่�อขายไฟฟ้า แลิะดีักัว่ัาเกัณฑ์์ที�กัฎหมายกัำาหน้ดัสัอดัคล้ิอง

กัับที�ระบุไว้ัใน้ E IA มุ่งเน้้น้กัารผู้ลิิตไฟฟ้าได้ัตามข้อตกัลิงตามสััญญา

ซ้ึ่�อขายไฟฟ้า ซ่ึ่�งทำาให้ตอบสัน้องต่อควัามต้องกัารของล้ิกัค้าแลิะผู้้้มีส่ัวัน้ได้ั

ส่ัวัน้เสัียไดั้ดัียิ �งข่�น้ น้อกัจากันี้�ยังมุ่งเน้้น้กัารจัดักัารน้วััตกัรรม จากักัาร

พิจารณาปั็จจัยเสีั�ยงที�มาจากักัารเป็ลีิ�ยน้แป็ลิงที�สัำาคัญ อัน้จะส่ังผู้ลิกัระทบ

ต่อกัารบรรลิุพัน้ธกิัจแลิะวัิสััยทัศน้์ทำาให้สัร้างควัามมั�น้คงใน้ระบบกัาร

ผู้ลิิตพลัิงงาน้ไฟฟ้า แลิะเป็็น้ผู้้้ผู้ลิิตพลิังงาน้ไฟฟ้าชั่�น้น้ำาของป็ระเทศ

ดั้วัยน้วััตกัรรมกัารผู้ลิิต

  โรงไฟฟ้าวัังน้้อย การไฟฟ้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย 
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เช่่น้ ผู้ลิลัิพธ์ด้ัาน้ควัามป็ลิอดัภัยแลิะกัารเตรียมควัามพร้อมต่อภาวัะฉุกัเฉิน้ 

ผู้ลิลัิพธ์ด้ัาน้กัารน้ำาองค์กัรกัำากัับด้ัแลิองค์กัร  ร้อยลิะกัารรับร้้แลิะเข้าใจ

วิัสััยทัศน้์แลิะค่าน้ิยมของผู้้้ป็ฏิิบัติงาน้ ผู้ลิลัิพธ์ด้ัาน้กัารน้ำากัลิยุทธ์ไป็

ป็ฏิิบัติ ปั็จจัยค่าควัามพร้อมจ่ายไฟฟ้า (AFoee) ร้อยลิะค่าอัตรากัารใช่้

ควัามร้อน้ใน้กัารผู้ลิิตไฟฟ้าสุัทธิ (Net Heat Rate) 


