บทที่ 2
ยุทธศาสตร์ของเขื่อนรัชชประภา
2.1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจ
เพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุและกําหนดแนวทางใน
การบรรลุสภาพการณ์ที่กําหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ
การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่รอบด้าน คือ จะต้องคํานึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร
และ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
การกํ า หนดแนวทางที่ จ ะบรรลุ ส ภาพการณ์ ใ นอนาคตที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด จะต้ อ งเป็ น ระบบ คื อ
แนวทางที่กําหนดขึ้นจะต้องดําเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
การวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ
1. องค์กรกําลังจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?)
2. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?)
3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?)
องค์ประกอบหลักในการวางแผนกลยุทธ์
องค์ประกอบหลักที่ควรกําหนดอยู่ในแผนกลยุทธ์มีดังนี้
1.พันธกิจ (Mission) เป็นสิ่งที่สื่อถึงภารกิจหลักขององค์การซึ่งจะสะท้อนถึงปรัชญาที่จะ
กําหนดการดํารงอยู่ขององค์การ
2.จุดมุ่งหมาย (Goal) คือ ผลลัพธ์ปลายทาง (Outcomes) ที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
โดยไม่ต้องระบุช่วงเวลาที่แน่นอนลงไป
3. วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นผลผลิต (Output) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อได้กระทําสิ่งต่างๆ
ตามที่ได้กําหนดพันธกิจไว้วัตถุประสงค์จึงต้องกําหนดให้ชัดเจนวัดได้ และปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมกว่าจุดมุ่งหมาย
(Goal) และต้องเกิดขึ้นก่อนผลลัพธ์
4. นโยบาย (Policy) คือ ข้อความหรือสิ่งที่องค์การระบุไว้ว่าจะปฏิบัติหรือกระทําเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ดังนั้นการกําหนดนโยบายจึงเป็นการกําหนดกรอบกําหนดเกณฑ์ใน
การจะปฏิบัติให้กระชับและมีประสิทธิภาพ
5. กลวิธี/มาตรการ (Strategy) แนวทางปฏิบัติย่อยที่องค์การยึดเป็นกรอบสําหรับคัดเลือกแผนงาน /
งาน / โครงการต่างๆที่จะดําเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งกลวิธีต่างๆจะต้องสอดคล้องกับนโยบายข้อนั้นๆ
6. แผนงาน (Program) เป็นการจัดรวมกลุ่มของงานหรือโครงการหรืออาจกล่าวว่าแผนงาน คือ
งาน หรือโครงการย่อยๆ หลายโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน ซึ่งงานหรือโครงการจะประกอบด้วย
กิจกรรม (Activities) ต่างๆ ที่ดําเนินการภายใต้กรอบของงานหรือโครงการหนึ่งๆ ซึ่งจะมีเงื่อนไขระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดในการทํากิจกรรมต่างๆ

2/16/2015
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กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์นอกจากจะกําหนดสาระของแผนกลยุทธ์อันได้แก่พันธกิจจุดหมายวัตถุประสงค์
นโยบายและกลวิธีหรือมาตรการอันเป็นยุทธศาสตร์แล้ว
การวางแผนกลยุทธ์จะต้องมีองค์ประกอบและ
กระบวนการที่สําคัญในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมีส่วน
ช่วยในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่
เพียงแต่มีความผูกพันธ์กับกระทรวงเจ้าสังกัดและผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย
ลูกค้า/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ส่วนตลาด ทีส่ าํ คัญ
กลุ่มลูกค้า/ผูส้ ว่ นได้ส่วนเสีย
ความต้องการและความคาดหวัง
- การปฏิบัติตามข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า
ลูกค้า
- ความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าของ กฟผ.
- ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้า
- ความตรงเวลา, การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าได้ครบ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

- ข้อมูลปริมาณน้ําและ ระดับน้ําในเขื่อนเป็นข้อมูล
รายวัน เพื่อสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการน้ํา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบคําสั่ง
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- การผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พนักงานเขื่อนรัชชประภา

- เงินเดือน และ สวัสดิการทีด่ ี
- มีการเติบโตในเส้นทางอาชีพ
- ผลตอบแทน (โบนัส)ที่ดี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและสังคม

- ปริมาณน้ําที่เพียงพอและคุณภาพน้ําที่ดี
- ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม

พันธมิตรที่สําคัญ
ประเภท
พันธมิตร
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องค์กรทีส่ ําคัญ
กฟผ.
- อบค.
- อบย
- อบฟ.
- อปต.

พันธมิตรที่สาํ คัญ
บทบาทที่สาํ คัญ
- ซ่อมบํารุงตามวาระ
- ตรวจสอบความปลอดภัย
ของตัวเขื่อน อาคาร รฟ
- ดูแล ระบบส่งและหม้อ
แปลง

ความต้องการ/ความคาดหวัง
-ระบบการบํารุงรักษา ตาม
วาระ
- มีการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์

10. ทบทวน
ขัน
้ ตอน
การวางแผนกลยุทธ์

1.รวบรวม&
ทบทวน
ข ้อมูลนํ าเข ้า

2. กําหนด
ทิศทาง
องค์กร

9. ทบทวนผล
ดําเนินการ

3. วิเคราะห์
ข ้อมูล

8. นํ าแผน
ไปปฏิบต
ั ิ

4. กําหนด
กลยุทธ์
7. ถ่ายทอด
ทิศทาง

6. อนุมต
ั ิ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร

5. จัดทําแผน
ปฏิบต
ั ก
ิ าร

2.2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเขือ่ นรัชชประภา

กระบวนการจัดทําแผน อขช. ปี 2558

1. วิเคราะห์ข้อมูลภายใน
2. วิเคราะห์ข้อมูลภายนอก

คณะจัดทําแผน.อขช. ทบทวน
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4. กรอบยุทธศาสตร์
5. กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ส.ค. 57

ทบทวนการทํา
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4. ภารกิจ
5. ผลการดําเนินงาน

ก.ย. 57

10. จัดทําแผนปฏิบัติการ
11. นําเสนอร่างแผนปฏิบัติการ

ต.ค. 57

จัดทํา
6. จัดทําStrategy Map/O-M-T
7. จัดทํา I : Initiative
8. กลั่นกรอง Strategy Map
และ O-M-T-I

พ.ย. 57

9. คบ.อขช.ให้ความ
เห็นชอบ ตาม 8.
12.คบ.อขช.ให้ความ
เห็นชอบ ร่างแผน.

www.themegallery.com

2/16/2015

LOGO

14

2.3 ยุทธศาสตร์เขื่อนรัชชประภา
เพื่อให้เขื่อนรัชชประภา ดําเนินกิจการด้านผลิตไฟฟ้าพลังน้ําอย่างมีศักยภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน
จึงได้กําหนด วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมขององค์การ กรอบยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับสายงาน ชฟน. รวฟ. และ ภาพรวมของ กฟผ. ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูง
ในระดับ Global Top Quartile ภายในปี 2562”

พันธกิจ (Mission)
* เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ําที่มีสมรรถนะเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ผลิตไฟฟ้า ในระดับ Top Quartile (โดยเทียบกับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าระดับชั้นนําของโลก)
* มีระบบการจัดการและการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า

คํานิยามวิสัยทัศน์ อขช. 2558
ความหมาย
คนเก่ง
Operational
Excellence

คนดี
Good
Governance

2/16/2015

• ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านการ
ผลิตไฟฟ้าไปสู่ระดับ
Top Quartile (โดย
เทียบกับผู้ผลิตไฟฟ้า
ระดับชัน้ นําของโลก)
• มีระบบการจัดการ
และการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล
• ได้รับความไว้วางใจ
จากชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า

ดัชนีวัด
กรอบเวลา
1. Availability - GWEAF
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
2. Efficiency ประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้า
5 ปี
3. O&M Cost –
Production Cost
4. ระดับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและป้องปรามการทุจริต
คอร์รับชั่น (CG)
5. ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
โดยรวมของสายงาน รวฟ.
(ระดับ: สถานการณ์สื่อสาร
สัมพันธภาพ การยอมรับ
และความรับผิดชอบต่อ
สังคมสิ่งแวดล้อม)
6. ผลสํารวจสุขภาพองค์กร
เปรียบเทียบกับองค์กรอืน่
ทุกภูมิภาคทั่วโลก
7. Green Industry ระดับ 5

5 ปี
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ค่านิยมองค์การ (Values)
เขื่อนรัชชประภา ได้กําหนดค่านิยมขององค์การสอดคล้องกับสายงาน ชฟน. รวฟ. และ ภาพรวมของ
กฟผ. ไว้ดังนี้
ค่านิยมองค์การ กฟผ. (FIRM-C)
ค่ า นิ ย มองค์ ก าร เป็ น สิ่ ง ที่ บุ ค คลในองค์ ก ารเชื่ อ และคิ ด ร่ ว มกั ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางพฤติ ก รรมที่ พึ ง
ปรารถนา เพื่อยรรลุผลสําเร็จทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน องค์การ ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่านิยมองค์การ กฟผ. จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางประพฤติปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้
เกิดวิถีการทํางานร่วมกัน มีทิศทางที่สอดคล้องกัน มีความเชื่อร่วมกันเพื่อเอกลักษณ์เฉพาะคน กฟผ. ในการ
นําไปสู่องค์การชั้นนําในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล

นโยบายและแนวทางการดําเนินงานเขื่อนรัชชประภา
(ก) ด้านการบริหารจัดการ

2/16/2015

1)

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ และความต้องการของประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2)

บริหารและดําเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่า
การโรงไฟฟ้าพลังน้ําโดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชน
16

3)

เสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยเน้นการพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยี

4)

ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ ให้กําหนดวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม

5)

บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

6)

ดําเนินการตามระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา พร้อมรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SEPA

7)

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันภายใน หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลัง
น้ํา เพื่อสนับสนุนให้มีการเก็บรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน
ส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

8)

นํานโยบายต่อประชาชนของ กฟผ. และแผนแม่บทสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มากําหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานด้านชุมชนสัมพันธ์ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการยอมรับและ
การมีส่วนร่วมกับสังคม ในชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

9)

ให้ความสําคัญในการสร้างบุคลากร เสริมสร้างคนดี คนเก่ง สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
เป็นทีม รับฟังและเคารพความคิดเห็นของกันและกัน เพือ่ ให้มีส่วนร่วมในการทํางาน

(ข) ด้านผลิตไฟฟ้า
1) ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ตามข้อตกลง (PPA) และบํารุงรักษาตาม MMA.
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม
2) บริหารและจัดการโรงไฟฟ้าให้มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยสากล * เปรียบเทียบกับสถิติของ NERC *
(North American Electric Reliability Corporation
3) ให้มีระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าเช่น Turnaround Management,RAMฯลฯ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารโรงไฟฟ้า
4) บริหารโรงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์
และผลตอบแทนสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน
โดยใช้
กระบวนการ วิธีปฏิบัติ และการปรับปรุงด้านเทคนิคที่เป็นระบบ เพื่อรองรับความต้องการ ด้าน
Safety, Availability, Performance และอื่นๆ โดยมีต้นทุนตลอดอายุการใช้งานอยู่ในระดับที่
เหมาะสม
5) ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน
6) สนับสนุนการใช้วัสดุ อะไหล่ ทีผ่ ลิตในประเทศ

2/16/2015
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์การ (Impact Analysis)
ระดับ
โลก

ภูมิภาค

2/16/2015

สภาพแวดล้อมระดับมหภาค
การเมือง
เศรษฐกิจ
สังคม
เทคโนโลยี
• วิกฤติหนี้สินใน • การต่อต้าน
• มีเทคโนโลยี
• การ
ภาวะโลกร้อน
กรีซและยุโรป
ใหม่ในการผลิต
เปลี่ยนแปลง
มุ่งไปทาง
น้ํามันและก๊าซ
ทางการเมืองใน • เศรษฐกิจถดถอย
Green Energy
ธรรมชาติ
ตะวันออกกลาง
ในอเมริกา
• ประชากรมาก • มีเทคโนโลยี
• การลงทุนและ
ขึ้นทําให้อัตรา
ใหม่ในการลด
การค้าของโลก
การใช้พลังงาน
ต้นทุนในการ
ชลอตัว
เพิ่มขึ้น
ผลิตพลังงาน
• อัตราการ
จาก Solar
ว่างงานเพิ่มขึ้น • การเกิดภัย
Cell, Wind
พิบัติทาง
Energy
ธรรมชาติ เช่น
• มีเทคโนโลยี
แผ่นดินไหว
สึนามิ ฯลฯ มี
ใหม่ในการ
สร้างพลังงาน
ผลกระทบต่อ
ทางเลือก เช่น
รูปแบบการผลิต
ไฟฟ้าจาก
พลังงานของโลก
พลังงานคลื่น
การแยกน้ําให้
เป็นเชื้อเพลิง
Hydrogen
• การแลกเปลี่ยน
• การรวมตัวของ • พัฒนา
• การ
ความรู้ด้าน
การศึกษา ด้าน
ประชาคม
เปลี่ยนแปลง
วิชาการและ
ภาษา
อาเซียน
ทางการเมืองใน
เทคโนโลยีใน
(AEC)ในปี 2558 • ความ
ประเทศพม่า
อาเซียน
หลากหลาย
• การเติบโตทาง
ทาง เชื้อชาติ
เศรษฐกิจใน
และวัฒนธรรม
เอเซีย
• เปิดเสรีด้าน
แรงงาน การเงิน,
การลงทุน,
ทรัพยากร, ภาค
ขนส่งในอาเซียน
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ประเทศ

กฟผ.

2/16/2015

• ความไม่แน่นอน • การเพิ่มของ
อัตราค่าแรงขั้น
ทางการเมือง
ต่าํ
• กาเปลี่ยนแปลง
• การส่งออกด้าน
นโยบายของ
อุตสาหกรรมมี
ภาครัฐด้านการ
แนวโน้มลดลงใน
บริหารจัดการ
ไตรมาส 2
น้ํา
• มีการย้ายฐาน
• การชุมนุม
การผลิตด้าน
ประท้วง
อุตสาหกรรมไป
ต่างประเทศ
เนื่องจาก ภัย
ธรรมชาติ
• อัตราการ
ว่างงานเพิ่มขึ้น
• ต้นทุนการผลิต
• การกําหนด
เพิ่มขึ้น
นโยบายของ
ภาครัฐส่งผลต่อ • สัดส่วนการใช้
การบริหารงาน
เชื้อเพลิงในการ
ของ กฟผ.
ผลิต มีความ
• การแทรกแซง
เสี่ยง เนื่องจาก
ผลิตด้วยก๊าซ
ทางการเมือง มี
ธรรมชาติมาก
ผลต่อการ
เกินไป
บริหารงาน
• การเมืองท้องถิ่น
เข้ามามีบทบาท
ที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการ

• บทบาทของ
NGO ต่อการ
สร้างเขื่อนและ
โรงไฟฟ้ามีมาก
ขึ้น
• ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น
• ประชากรมาก
ขึ้นทําให้อัตรา
การใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้น

• ภาครัฐมี
นโยบายในการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
พลังงาน
ทดแทน
(Renewable
energy)
• การซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต
(CDM)

• ความเชื่อและ
• มีการพัฒนา
ข่าวลือด้าน
โรงไฟฟ้าพลังน้ํา
ความมั่นคงของ
ขนาดเล็ก
เขื่อน
• การสนับสนุน
• ไม่สามารถสร้าง
ด้านนวัตกรรม
โรงไฟฟ้าพลังน้ํา • การซื้อขาย
ขนาดใหญ่ใน
คาร์บอนเครดิต
ประเทศได้
(CDM)
เนื่องจากการ
ต่อต้านจาก
NGO และ
ประชาชน
• การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
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ระดับ
โลก
ภูมิภาค

สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค
คู่แข่ง
ลูกค้า
ผู้ส่งมอบ
• ธุรกิจด้าน O&M • ด้าน O&M ใน • บ.ผลิต equip.
มีคู่แข่งจาก
ต่างประเทศ
จีน ญี่ปุ่น
ต่างประเทศ
ยุโรป

ประเทศ

• IPP & SPP

กฟผ.

Impact Analysis
ปัจจัย
มหภาค
• การต่อต้านภาวะ
โลกร้อน มุ่งไปทาง
Green Energy
• มีเทคโนโลยีใหม่ใน
การลดต้นทุนใน
การผลิตพลังงาน
จาก Solar Cell,
Wind Energy
• ภาครัฐมีนโยบาย
ในการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
(Renewable
energy)
2/16/2015

-

เหตุการณ์

• ศูนย์ควบคุมฯ
(NCC)
• ชุมชนและ
องค์กรที่ใช้น้ํา
และไฟฟ้า
• ศูนย์ควบคุมฯ
(NCC)

คู่ความร่วมมือ
• รฟ.พลังน้ําใน
สปป.ลาว
• Hepco
(Hokaido
Electric Power
Company)
• รฟ.พลังน้ําใน
ประเทศภูฏาน
• สถาบันการศึกษา
• กรมชลประทาน
• ชุมชนรอบเขื่อน
โรงไฟฟ้า

• ธรรมชาติ
• บ.ผลิต equip
ในประเทศ
• บ.รับเหมาใน
ประเทศ
• ฝ่ายก่อสร้างพลัง • น้ํา:อบย.อสร.,
อคม.
น้ํา
• ฝ่ายทรัพยากร • ไฟฟ้า:อบฟ.
,อบค.,รวส.
บุคคล

ผลกระทบ

• ทําให้มีโอกาสสร้าง • ทําให้กําลังผลิต
รฟ.พลังน้ําขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น
และพลังงานทดแทน
ภาพลักษณ์ของ
มากขึ้น
กฟผ.ดีข้นึ

มาตรการ/กระบวนการ
• พัฒนาบุคลากรในการ
เดินเครื่องและบํารุงรักษา
• นวัตกรรมด้าน Remote
Control and MSS.
• การทํา CSR. กับชุมชน
รอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า
• ศึกษาความเหมาะสมของ
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาด
เล็กและพลังงานทดแทน
• สนับสนุนงานวิจัยและการ
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• มีการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังน้ํา
ขนาดเล็ก
• การสนับสนุนด้าน
นวัตกรรม
• การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองใน
ประเทศพม่า

Impact Analysis
ปัจจัย
• การแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีใน
อาเซียน

สร้างนวัตกรรม

• นักลงทุนจาก
• ทําให้มีโอกาสรับ • พัฒนาบุคลากรในการ
ต่างประเทศมาลงทุน
งานด้าน O&M ใน
เดินเครื่องบํารุงรักษาและ
ในประเทศพม่า ทํา
ต่างประเทศเพิ่ม
ภาษาต่าง ประเทศ
ให้มีโอกาสสร้าง รฟ.
มากขึน้
พลังน้ํา

เหตุการณ์
• มี MOU กับ
ต่างประเทศ (สปป.
ลาว,ภูฏาน,ญี่ปุ่น)

ผลกระทบ
มาตรการ/กระบวนการ
• เกิดความสัมพันธ์
• พัฒนาบุคลากรในการ
และความร่วมมือที่ดี
เดินเครื่องบํารุงรักษา
ต่อกัน
และภาษาต่าง
ประเทศ
• สนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรม

• การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐ
ด้านการบริหาร
จัดการน้ํา
• การกําหนดนโยบาย
ของภาครัฐส่งผลต่อ
การบริหารงานของ
กฟผ.

• การระบายน้ําเป็นไป • ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
• มีนโยบายจาก
ภาครัฐมาควบคุม
ในเรื่องการบริหาร
ตามคณะกรรมการ
การบริหารจัดการน้ํา
บริหารจัดการน้ํา
จัดการน้ํา
(กฟผ.ไม่สามารถ
บริหารจัดการน้ําได้
เองทําให้อาจเกิด
ภาวะน้ําท่วมหรือ
เกิดภัยแล้งได้)

• การชุมนุมประท้วง

• มีการชุมนุมประท้วง • ไม่สามารถบริหาร
ในบางพื้นที่(เขื่อน
จัดการน้ําได้เอง
ปากมูล,เขื่อนอุบล
ส่งผลต่อการผลิต
รัตน์)
พลังงานไฟฟ้า
•

2/16/2015

• ทํา CSR. กับมวลชน
มากขึ้น
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• บทบาทของ NGO • การสร้างเขื่อนและ • ไม่สามารถสร้าง
โรงไฟฟ้ามี NGO เข้า
ต่อการสร้างเขื่อน
เขื่อนและโรงไฟฟ้า
มาต่อต้าน
และโรงไฟฟ้ามีมาก
เพิม่ ได้
ขึ้น
• ประชาชนมีความ
• ประชาชนมีส่วนร่วม
ตื่นตัวกับผลกระทบ
ในการแสดงความ
ที่จะเกิดขึ้นในการ
คิดเห็นมากขึ้น
สร้างเขื่อนและ
• ไม่สามารถสร้าง
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังน้ํา
ขนาดใหญ่ใน
ประเทศได้ เนื่องจาก
การต่อต้านจาก
NGO และประชาชน
• การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

• ทํา CSR. กับมวลชน
มากขึ้น

ปัจจัย
เหตุการณ์
ผลกระทบ
• สร้างรายได้เพิ่มจาก
• การซื้อขายคาร์บอน • มีโครงการขาย
เครดิต (CDM)
CDM. ของเขื่อนแก่ง
การขาย CDM
กระจานและเขื่อน
แม่งัดสมบูรณ์ชล

มาตรการ/กระบวนการ
• เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
กฟผ. ในการลด
ภาวะโลกร้อน

• ความเชื่อและข่าวลือ
ด้านความมั่นคงของ
เขื่อน

2/16/2015

• สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับ NGO

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
• มีข่าวลือในด้าน
• กระทบต่อความ
ความมั่นคงของเขื่อน
และเผยแพร่ความรู้
เชื่อมั่นและ
เรื่องความมั่นคงของ
ภาพลักษณ์ของเขื่อน
เขื่อน เช่น โครงการ
• ส่งผลต่อการ
เปิดบ้านให้เยี่ยมชม
ท่องเที่ยวในพื้นที่
เขื่อน
ของจังหวัดที่มีเขื่อน
• ทํา CSR. กับชุมชน
รอบเขื่อนและ
โรงไฟฟ้า
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Impact Analysis
ปัจจัย
จุลภาค
-ศูนย์ NCC.

เหตุการณ์

ผลกระทบ

มาตรการ/กระบวนการ

- สั่งเดินเครื่องในกรณีท้าย
น้ําสูง
-สั่งเดินเครื่องต่อเนื่อง
กรณีเชื้อเพลิงก๊าซไม่
เพียงพอ

-น้ําท่วมท้ายน้าํ
ทรัพย์สินเสียหาย
-ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
เขื่อน

-ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า
-มีคู่มือปฏิบัติในการ
บริหารจัดการน้ํา
-มีแผนฉุกเฉินการระบาย
น้ําในภาวะวิกฤติ

• ทําให้รับงาน O&M
ในต่าง ประเทศได้
น้อยลง

• พัฒนาบุคลากรในการ
เดินเครื่องบํารุงรักษา
และภาษาต่าง
ประเทศ

• ได้ประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะความ
เชี่ยวชาญของ
บุคลากร

• พัฒนาบุคลากรในการ
เดินเครื่องบํารุงรักษา
และภาษาต่าง
ประเทศ

• ธุรกิจด้าน O&M มี • มีคู่แข่งด้าน O&M
คู่แข่งจาก
จากประเทศญีป่ ุ่น
ต่างประเทศ
• รฟ.พลังน้ําใน
สปป.ลาว
• รฟ.พลังน้ําใน
ประเทศภูฏาน

• มีการแลกเปลีย่ น
ความรู้ทางวิชาการ

• สถาบันการศึกษา
• CSR In Process
• มีความร่วมมือและ
• ชุมชนและองค์กรที่ • มีการร้องเรียนของ
สม่ําเสมอ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ใช้น้ําและไฟฟ้า
ชุมชนระบายน้ําตาม
แผนของกรม
• กระทบต่อภาพลักษณ์
• ชุมชนรอบเขื่อน
ชลประทาน
โรงไฟฟ้า
ของเขื่อน
•
• มีการประสานงานใน
การดําเนินงาน
• มีการประสานงานใน • มีความร่วมมือและ
• ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
การดําเนินงาน
ความสัมพันธ์ที่ดี
• น้ํา:อบย.อสร.,อคม.
• ไฟฟ้า:อบฟ.
,อบค.,รวส.

2/16/2015

• ประชุมและติดต่อกัน
อย่างสม่ําเสมอ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เขื่อนรัชชประภา ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางในการดําเนินงานปี 2558 ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
1. กลยุทธ์
1.1 มีระบบการจัดการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1.2 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ในหน้าที่การงาน
1.3 การวางแผนอัตรากําลังไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
1.4 มีแผนงานด้าน CSR อย่างชัดเจน
2. โครงสร้าง
2.1 มีการกําหนดโครงสร้างของการบริหารที่ชัดเจน
2.2 มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคลอย่างชัดเจน
3. ระบบปฏิบตั ิการ
3.1 มีระบบบริหารงานคุณภาพ
3.2 มีระบบ ICT
3.3 มีระบบ ERP
4. ทักษะ
4.1 ด้าน O&M
4.2 ด้าน CSR
4.3 มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ตรงกับลักษณะงาน
5. รูปแบบการบริหารจัดการ
5.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
5.2 การบริหารงานไม่เป็นไปตามโครงสายบังคับบัญชา
5.3 มีระบบธรรมาภิบาล
5.4 ระบบบริหารและติดตามงบปราณ
6. บุคลากร
6.1 บุคลากรมีช่วงอายุ 55 ปี เกิน 50 % ทําให้ขาดช่วงการถ่ายทอดความรู้
6.2 ขาดบุคลากรบางสาขาอาชีพ (ช่างเชื่อม , พขก.)
6.3 ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (เงินเดือนตัน)
7. ค่านิยมร่วม
7.1 มี FIRM-C
7.2 มีจรรยาบรรณ กฟผ.
7.3 มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
7.4 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
2/16/2015

จุดแข็ง

จุดอ่อน

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
1.ปัจจัยทางการเมือง
1.1 นโยบายรัฐ

1.2 นโยบาย รวฟ.

1.3 ความไม่สงบจากเหตุการณ์ภาคใต้
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
2.1 ต้นทุน
2.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
3.ปัจจัยทางสังคม
3.1 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
3.2 ประชาชน
4.ปัจจัยทางเทคโนโลยี
4.1 ระบบตรวจสอบ
4.2 การสื่อสาร
4.3 ระบบโทรมาตร
5.ปัจจัยทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย
5.1 ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
5.2 อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5.3 กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า (กพพ.)
6.ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
6.1 ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ
2/16/2015

ลักษณะ

โอกาส

1. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทําให้โรงไฟฟ้าพลังน้ํา
มีโอกาสผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
2. ด้านบริหารจัดการน้ํา ทําให้ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
ได้ตามแผนการผลิต
1. นโยบาย รวฟ. ให้นําระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
เข้าใช้งาน
2. สนับสนุนธุรกิจ O&M
1. กระทบโอกาสในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
2. ขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานและความปลอดภัย

X

1. มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่ํา
1. การบริหารงบลงทุน

x

1. สังคมเริ่มให้ความสนใจ ในพลังงานสะอาดมากขึ้น
1. มีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นและรับรูใ้ นข้อมูลข่าวสาร
2. ความเขื่อมั่นในความมั่นคงของเขื่อน

x

1. เครื่องมือตรวจวัดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
2. ทําให้การส่งผ่านข้อมูลมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขึ้น
1. มีข้อมูลในการบริหารจัดการน้ําได้ถูกต้องและทันเวลา

x

1. ทําให้ใช้เวลามาก
1. อยู่ในดุลยพินิจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้กระทบ
ต่อ
การจัดตั้งงบประมาณ
1. มีงบประมาณให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ภัย
คุกคาม

X
X

X
X

x

x
x

x
x
x
x
x

1. แผ่นดินไหว , น้ําท่วม , ภัยแล้ง กระทบโอกาสการ
เดินเครื่อง

x
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เขื่อนรัชชประภา ตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจนํามาถึง
ความเสี่ยงในการดําเนินงานได้ ดังนั้นเขื่อนรัชชประภา จึงได้บูรณาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยวิเคราะห์และพิจารณานําความเสี่ยงเขื่อนรัชชประภา ที่อยู่ในระดับรุนแรงมาบริหาร
ความเสี่ยงนั้นลดระดับความรุนแรงลง
และเพื่อให้เขื่อนรัชชประภา ดําเนินการได้ตามพันธกิจที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงให้
ความสําคัญด้านการบริหาร และการบริหารการเงินเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานในสังกัด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขื่อนรัชชประภา มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เขื่อนรัชชประภา ได้กําหนดพันธกิจเพื่อสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ดังนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม




กฟผ./อคฟ.



ลูกค้า




คู่ค้า
พนักงาน
2/16/2015

พันธกิจ
ดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล
ดําเนินการด้าน CSR โดยให้ความสําคัญชุมชน/ สังคม และให้การสนับสนุนด้าน
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ําอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคง และเชื่อถือได้ระดับ
มาตรฐานสากล
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ผลิตไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่ายสูง สนองตอบความต้องการของศูนย์ควบคุม

 บริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา โดยสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสม
 พัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า(เชี่ยวชาญ)ในอาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 ดูแลพนักงานในเรื่องคุณภาพชีวิติ จริยธรรมและคุณธรรม
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กรอบยุทธศาสตร์
เนื่องจาก
1.ความต้องการจากประชาชนและผูใ้ ช้ไฟฟ้า ที่ต้องการให้ กฟผ. เป็นผู้ผลิตทีม่ ีต้นทุนต่ําและมีคุณภาพสูง
กฟผ. จึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก
2.การที่ กฟผ. ไม่สามารถกําหนดรายได้ได้เอง มีผลให้การขยายการดําเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจไม่เป็นไป
ตามศักยภาพที่องค์การมี ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน กฟผ. จึงไม่
สามารถขยายการเติบโตในธุรกิจหลักได้เต็มที่ จําเป็นต้องขยายการเติบโตผ่านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อ
สร้างองค์การให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน
3.กฟผ. เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดําเนินโครงการต่างๆ ในทุกแห่งที่ กฟผ.
ดําเนินการอยู่ เพื่อให้สังคมชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้ง กฟผ. ยังมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน กฟผ. จึงต้องสื่อสารและให้ความรู้แก่สังคมและชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงการดําเนินงานของ กฟผ. ใน
การพัฒนาประเทศ
สภาวการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่สูง การพัฒนาของเทคโนโลยี รวมทั้งการ
ดําเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐ กฟผ. จึงต้องมีการบริหารจัดการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เมื่อ กฟผ. สามารถดําเนินการรองรับสภาวการณ์ต่างๆ ดังกล่าว กฟผ. จะสามารถพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศได้ในที่สุด
ดังนั้น แผนปฏิบัติการเขื่อนรัชชประภา ได้จัดทําขึ้น โดยให้เนื้อหาสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจสาย
งานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) และแผนปฏิบัติการ ( ชฟน.) ประจําปี 2558 จึงได้นําได้นํากรอบยุทธศาสตร์หลัก
(Strategic Theme) 2 กรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. เป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูง
2. เป็นองค์กรที่ห่วงใยต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ยุทธศาสตร์
สามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระดับองค์การสู่สายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสอดคล้อง และ
มุ่งเน้นให้การดําเนินงานรองรับยุทธศาสตร์ทั่วทั้ง กฟผ. จึงได้นําแนวคิดของระบบ Balance Scorecard
(BSC) มาใช้ โดยการพัฒนาแผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การตามกรอบยุทธศาสตร์หลัก
(Strategic Theme) 4 กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาแล้ว ภายใต้มุมมอง (Perspective) พื้นฐานของ BSC
4 มุมมอง ได้แก่
1) มุมมองด้านจุดเน้น (Theme Perspective)
2) มุมมองด้านผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective)
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning & Growth Perspective)
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แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เขื่อนรัชชประภา ปี 2558

แผนที่ยุทธศาสตร์เขื่อนรัชชประภา ปี 2558
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูง
ในระดับ Global Top Quartile ภายในปี 2562
T1
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูง
S1
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
P1.1
เพิ่มความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
(GWEAF)
P1.2
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงไฟฟ้า (PI)
P1.3
ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า/บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
(Production Cost)
L1
วางแผนอัตรากําลังและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
และสมรรถนะความสามารถ
เป็นผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ

L2
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ

T2
T2
เป็
เป็นนองค์
องค์กกรที
รทีห่ ห่ ่ว่วงใยต่
งใยต่ออชุชุมมชนรอบโรงไฟฟ้
ชนรอบโรงไฟฟ้าา
และสิ
และสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม
S 2.1
โรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
อย่างยั่งยืน
S 2.2
โรงไฟฟ้าได้รับการยอมรับจากสังคม
P2.1
สื่อสารเชิงรุกให้ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้ามีทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้า
P2.2
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

L3
ดําเนินการตามแผนแม่บท
การกํากับดูแลที่ดีของ กฟผ.

L4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสายงาน

Stakeholde
r

Theme

การกําหนดตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ในแผนที่ยุทธศาสตร์เขื่อนรัชชประภา ได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ทั้งสิ้น จํานวน
14 เป้าประสงค์ ซึ่งรายละเอียดของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย มีดังต่อไปนี้
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ตารางคําอธิบายเป้าประสงค์โดยย่อ
ชื่อเป้าประสงค์
คําอธิบายโดยย่อ
T1
มีระบบการจัดการโรงไฟฟ้าที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูง พลังงานไฟฟ้าของประเทศ
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน
T2
เป็นองค์กรที่ห่วงใยต่อชุมชนรอบ สร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน
โรงไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (อคฟ.)
S1
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ลดความไม่พึงพอใจ
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
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S2
-โรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
-โรงไฟฟ้าได้รับการยอมรับจาก
สังคม

โดยมุ่งที่จะเข้าไปดูแล ช่วยเหลือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นการสร้างการสื่อสารสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมเชิงรุกต่อชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการ
ยอมรับ และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Learning & Growth

Internal Process

ตารางคําอธิบายเป้าประสงค์โดยย่อ (ต่อ)
ชื่อเป้าประสงค์
คําอธิบายโดยย่อ
ให้ความสําคัญกับการรักษาความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
P1.1
เพิ่มความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(GWEAF)
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P1.2
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงไฟฟ้า (PI)

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความมั่นคงของระบบผลิต

P1.3
ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า/บริหาร
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
(Production Cost)

บริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการผลิตและ
บํารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ

P2.1
สื่อสารเชิงรุกให้ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้ามีทัศนคติที่ดีตอ่
โรงไฟฟ้า

สร้างความเข้าใจ สร้างเครือข่ายและเพิ่มสมรรถนะความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้กับบุคลากร และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน

P2.2
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง
L1
วางแผนอัตรากําลังและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
และสมรรถนะความสามารถ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ

สร้างสัมพันธภาพและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์องค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมในการทํางานซึ่งจะส่งผล
ถึงขวัญกําลังใจ และประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์การจนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กําหนด
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นําระบบ TQM. เข้าใช้ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ด้วย
เครื่องมือคุณภาพต่างๆ เช่น QSHEen , QCC. และ 5 ส.
เพื่อจะพัฒนาให้ อขช. เป็นองค์กร HPO โดยปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (TQM) ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิผล ตามข้อกําหนดในระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) ได้อย่างครบถ้วน
ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมการทํางาน
L3
ตามแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ี โดย อขช. จะเสริมสร้าง
ดําเนินการตามแผนแม่บท
องค์กรให้พร้อมรับการเปลียนแปลง โดยปลูกฝังวัฒนธรรม
การกํากับดูแลที่ดีของ กฟผ.
ขององค์กรตามที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณ กฟผ. เพื่อให้
พนักงานมีจริยธรรม ทุ่มเทการทํางาน ยึดมั่นในภารกิจที่
รับผิดชอบและมุ่งผลสําเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
โดยนําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟผ. มาเป็นแนว
L4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อขช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาและปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถใช้ข้อมูล Online/Real
การดําเนินงานของสายงาน
Time สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงสูง
รวมถึงบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างเหมาะสม
L2
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ
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Theme

เป้าประสงค์
T1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มสี มรรถนะสูง

T 2 เป็นองค์กรที่ห่วงใยต่อชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม

Stakeholder

เป้าหมาย
99.37 %

แผนงาน
แผนงาน 1 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการผลิตและบํารุงรักษา
กดช-ฟ./กลช-ฟ./กบช-ฟ./กยช-ฟ./กบหช-ฟ.

ระดับสัมพันธ์ภาพระหว่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

> 3.5 %

แผนงาน 2 แผนการประสานความร่วมมือเรื่อง
น้ํา
กดช-ฟ./กลช-ฟ./หปช-ฟ.
แผนงาน 4 แผนชุมชนสัมพันธ์ตามแผนสือ่ สาร
สาธารณะ ( CSR อขช.)
หปช-ฟ./กลช-ฟ.
แผนงาน 1 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการผลิตและบํารุงรักษา
กดช-ฟ./กลช-ฟ./กบช-ฟ./กยช-ฟ./กบหช-ฟ.
แผนงาน 2 แผนการประสานความร่วมมือเรื่อง
น้ํา
กดช-ฟ./กลช-ฟ./หปช-ฟ.
แผนงาน 3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
กบหช-ฟ./กลช-ฟ.
แผนงาน 2 แผนการประสานความร่วมมือเรื่อง
น้ํา
กดช-ฟ./กลช-ฟ./หปช-ฟ.
แผนงาน 4 แผนชุมชนสัมพันธ์ตามแผนสือ่ สาร
สาธารณะ ( CSR อขช.)
หปช-ฟ./กลช-ฟ.

การตอบสนองข้อร้องเรียน

S1 เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

2/16/2015

ตารางเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน
ตัวชี้วัด
: GWEAF

S2 -โรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
อย่างยั่งยืน
-โรงไฟฟ้าได้รบั การยอมรับจากสังคม

มีเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ํา

100%

1 เครือข่าย

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สื่อสารให้ชมุ ชน
เข้าใจ
มีการสื่อสาร พบปะ ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเครือข่าย
ระดับความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน

1 application

ระดับสัมพันธ์ภาพระหว่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

> 3.5 %

การตอบสนองข้อร้องเรียน

1 ครั้ง
> 3.5

100%
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P 1.1 เพิ่มความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
(GWEAF)

PI : ดัชนีผลการดําเนินงานด้านผลิตไฟฟ้า
P 1 : GWEAF

P 1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงไฟฟ้า (PI)

PI : ดัชนีผลการดําเนินงานด้านผลิตไฟฟ้า
P 2.1 : Forced Outage rate (FOR)

Internal Process

P 2.2 : Startup Reliability (SR)
ควบคุมการใช้งบประมาณลงทุน 100% (PA
P 1 .3 ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า/บริหาร
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ (Production เกณฑ์ 5)
ควบคุมการใช้งบประมาณทําการ 90% (PA
Cost)
เกณฑ์ 5)
P 2.1 สื่อสารเชิงรุกให้ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้ามีทัศนคติที่ดีตอ่ โรงไฟฟ้า

ระดับสัมพันธ์ภาพระหว่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
การตอบสนองข้อร้องเรียน

P2.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

2/16/2015

ระดับสัมพันธ์ภาพระหว่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

99.37 %

แผนงาน 1 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการผลิตและบํารุงรักษา
กดช-ฟ./กลช-ฟ./กบช-ฟ./กยช-ฟ./กบหช-ฟ.

< 0.5 %

แผงาน 1 แผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าด้านการผลิตและบํารุงรักษา
- กดช-ฟ. กบช-ฟ. กลช-ฟ. กยช-ฟ.กบหช-ฟ.

> 99.80 %
100%

แผนงาน 8 แผนบริหารงบประมาณ
กบหช-ฟ./กลช-ฟ.

90%

> 3.5 %
100%
> 3.5 %

แผนงาน 4 แผนชุมชนสัมพันธ์ตามแผนสือ่ สาร
สาธารณะ ( CSR อขช.)
หปช-ฟ./กลช-ฟ.
แผนงาน 4 แผนชุมชนสัมพันธ์ตามแผนสือ่ สาร
สาธารณะ ( CSR อขช.)
หปช-ฟ./กลช-ฟ.
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Learning & Growth

L1 วางแผนอัตรากําลังและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และสมรรถนะความสามารถ เป็น
ผู้เชีย่ วชาญ/มืออาชีพ

L2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

L3 ดําเนินการตามแผนแม่บทการกํากับดูแล
ที่ดีของ กฟผ.

ระดับความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
Competency
มีอัตรากําลังสอดคล้องกับอัตรากําลังที่วางไว้
คะแนน KMA (Knowledge Management
Assessment)
จํานวนนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อองค์กร
จํานวนกลุ่ม QCC ที่เข้ารอบ รวฟ.
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ยื่นขอรับรางวัล TQC
คุณภาพการบริหารของสายงานตามเกณฑ์
SEPA/TQA (คะแนน)
มีการซ้อมภาวะวิกฤติ
ผ่านการตรวจประเมิน QSHEEnIS,ISO26000
& Green industry
การรับรูค้ ่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C
จํานวนครั้งการลงโทษเรื่องการละเมิด
กฎหมาย/จริยธรรม

ระบบติดตามและวัดผลการดําเนินงาน
L4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสาย หน่วยงาน(Cockpit)
มีระบบพยากรณ์สภาพน้าํ เผยแพร่แก่ชุมชน
งาน
ผ่านการตรวจประเมิน ISO 27001

2/16/2015

> 3.5
S,A,G
1 แผน
> 3.5
ไม่น้อยกว่า 75
เรื่อง ต่อไตรมาส
> 2 กลุ่ม
6 คน
1 ครั้ง
> 3.5 %

แผนงาน 3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
- กบหช-ฟ./กลช-ฟ.
แผนงานที่ 5 แผนพัฒนาคุณภาพและเพิม่
ผลผลิต
- คพร อขช.

แผนงาน 6 แผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(TQA.) ศูนย์ IT อขช./งาน IT กลช-ฟ.

> 3 ครั้ง
100 %
> 80 %
0 ครั้ง

แผนงาน 3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
- กบหช-ฟ./กลช-ฟ.

1 ระบบ

แผนงาน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ศูนย์ IT อขช./งาน IT กลช-ฟ.

1 ระบบ
100 %
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สรุปแผนปฏิบัติการผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา (ชฟน.) ปี 2558

1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ด้านการผลิตและ
บํารุงรักษา
2. แผนการประสานความร่วมมือเรื่องน้ํา
3. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
4. แผนบริหารกิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
ของหน่วยงานในสังกัด ชฟน.
5. แผนพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
6. แผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA.)
7. แผนระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. แผนบริหารงบประมาณลงทุน

คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารฯ
ด้านการผลิตและบํารุงรักษา
หน่วยงาน ชฟน.
คณะทํางาน CSR -ชฟน.
คณะทํางานจัดทําแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ชฟน.
คณะทํางาน CSR -ชฟน.
คณะทํางาน คพล -ชฟน.
คณะทํางาน TQM Office ชฟน.
คณะทํางาน IT ชฟน.
คณะทํางาน สก. ชฟน.

สรุปแผนปฏิบัติการเขื่อนรัชชประภา ปี 2558
1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการผลิตและบํารุงรักษา
2. แผนการประสานความร่วมมือเรื่องน้ํา
3. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
4. แผนชุมชนสัมพันธ์ตามแผนสื่อสารสาธารณะ ( CSR อขช.)
5. แผนพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
6. แผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA.)
7. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. แผนบริหารงบประมาณ

แผนปฏิบตั ิการเขื่อนรัชชประภา

กดช. กบช. กลช.
กดช. /กลช.
กบหช, กลช
หปช-ฟ. กลช
คพร อขช.
ควผฝ-อขช.
ควผฝ-อขช.
กบหช-ฟ.
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