การบริหารความเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อเนื่องในการดำ�เนินงานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยให้
ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
การออกแบบ
เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางธุรกิจ
(Business Process
Redesign: BPR)

การปรับ
การส่งเสริม
กระบวนทำ�งานเพื่อมุ่งสู่องค์กร
พฤติกรรมการทำ�งาน
ที่มีสมรรถนะสูง
ตามค่านิยมองค์กรใหม่
(High Performance
(Value Transformation)
Organization: HPO)

การออกแบบเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำ�งานสูงสุด ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์

เป้าหมาย

1. เชื่อมโยงแผนการดำ�เนินงานเข้ากับการพัฒนา
		 นวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการสนับสนุน
		 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากร
		 การดำ�เนินงานร่วมกัน
2. นำ�เครื่องมือ Lean Sigma เข้ามาประยุกต์
		 ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำ�งานให้มากยิ่งขึ้น

• สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่าย
		 จากการออกแบบพัฒนากระบวนการ
		 ทางธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาท ปี 2566

ผลการดำ�เนินงานในปี 2561
สร้างมูลค่าเพิ่มในปี 2561 ได้กว่า 200 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการสำ�คัญที่ประสบความสำ�เร็จ ได้แก่

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 4G/LTE
กับโรงกลั่น สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจาก
การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน
ลงได้

92
ล้านบาท

การออกแบบ
กระบวนการผลิต
แก๊สโซฮอล์ 91
ในช่วงหยุด
ซ่อมบำ�รุงใหญ่
ประจำ�ปี 2561
สามารถลดต้นทุน
การผลิต
ลงได้

19.82
ล้านบาท

การปรับรูปแบบ
การขนส่งผลิตภัณฑ์
สำ�เร็จรูป
สามารถลดต้นทุน
จากการขนส่ง
ลงได้

การปรับสภาวะ
การผลิตไฮโดรเจน
คุณภาพสูง
ที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน
สามารถลดต้นทุน
การผลิต
ลงได้

การบริหารต้นทุน
ระบบ SAP
ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม
สามารถลดต้นทุน
ลงได้

15.2
ล้านบาท

12.45
ล้านบาท

7.8
ล้านบาท
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การมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง บริษัทฯ นำ�กรอบการดำ�เนินงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำ�งานภายในที่ประสานและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้น

กลยุทธ์
ขับเคลื่อนการทำ�งานร่วมกันในประเด็นหลักๆ ระดับองค์กร ได้แก่

1

2

3

4

5

Strategy
Alignment
& Execution :

Internal
Communication :

Leadership
Behaviors :

People
Behaviors :

Supporting
Technology :

สร้างความสอดคล้อง
ของกลยุทธ์
และการปฏิบัติ
การถ่ายทอด
การเชื่อมโยง
การกำ�หนดเป้าประสงค์
รองรับการวัดประเมิน
และติดตามผล
เป็นลำ�ดับชั้น
เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์หลัก
ขององค์กร

ปรับปรุงการสื่อสาร
ภายในองค์กร
(ระบบ กระบวนการ
เนื้อหา
ช่องทาง
การวัดผล)
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการสื่อสาร
เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วม

ส่งเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรม “5 ให้”
เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับแสดงออก
อย่างเข้มแข็ง ชัดเจน

ส่งเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรม
ตามค่านิยมองค์กร

ปรับปรุงการนำ�ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการทำ�งาน
และการสื่อสาร
ภายในองค์กร

พนักงานทุกระดับ
ให้แสดงออก
อย่างเข้มแข็ง
ชัดเจน

เป้าหมาย เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในปี 2563
Customer

Leadership

People

Culture &
Engagement

Program &
People Policy

Integrated
Technology

process
Improvement

Strategy
Change Management
BCP HPO Model
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561

ผลการดำ�เนินงานในปี 2561
ในปี 2561 นอกเหนือจากการติดตามความก้าวหน้า
และสถานะของแต่ละกระบวนการในปี 2560 อันได้แก่
การดำ�เนินงานผ่านการทำ�งานแบบ Cross Functional
ในรูปแบบคณะทำ�งานพัฒนากระบวนการทำ�งานเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO Taskforce) แล้ว
คณะทำ �งานฯ ยั งได้ ร่ว มกั นทบทวนการสนับสนุน และ
ความเชือ่ มโยงของกระบวนการทำ�งานต่างๆ โดยวิเคราะห์
และจัดทำ�เป็น BCP HPO Model

การส่งเสริมพฤติกรรมการทำ�งานตามค่านิยมองค์กรใหม่ บริษัทฯ ได้ปลูกฝังค่านิยม
อย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนพฤติกรรมการทำ�งานที่สอดคล้องต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อการทำ�งานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือทั้งองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกระดับ

กลยุทธ์
Visible the
Recognition &
Reinforcement

Leverage the Sub Substantial the
Committed
Culture & Build the Change & Reducing Change agent &
Momentum
the Activity
Sponsor (Leader)
ดึงความร่วมมือ
for the Long Haul,
จากผู้นำ�องค์กรและ
ทำ�ให้วัฒนธรรม
ริเริ่มปฏิบัติจริงจัง
วางการเปลี่ยนแปลง
Skilled Change
ผู้นำ�หน่วยงานร่วมทำ�
และค่านิยมในการ
ในหน่วยงานที่มี
วิถีปฏิบัติใหม่ให้เป็น
Agent
สิ่งที่แตกต่าง
แสดงออกถูกแสดงออก ค่านิยมเดิมที่สอดคล้อง “วิธีการทำ�งานร่วมกัน”
เป็นกลยุทธ์
และมองเห็น
กับค่านิยมใหม่
งด ลด
ผู้นำ�และผู้นำ�การ
ที่ทำ�ง่ายได้ผลมาก
ริเริ่มทีละหน่วย
ระวังการใช้กิจกรรม
เปลี่ยนแปลง
การให้ผู้นำ�ทำ�สิ่งแตกต่าง ทั้งการกระทำ�ของ
พนักงาน ข้อมูล
โดยเริ่มจากหน่วยงาน
ที่อาจทำ�ให้การ
วัฒนธรรมต้องมี
ที่ดีกว่าเดิม
ข่าวสาร ที่สื่อสาร
ที่มีโอกาสสำ�เร็จสูง ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
คำ�มั่นกับการ
ในแบบที่พนักงาน
เกี่ยวโยงกับค่านิยม เป็นกลยุทธ์ปา่ ล้อมเมือง ถูกมองเป็นเพียง
เปลี่ยนแปลง
มองเห็นได้ คือ
ให้ทีมงาน
แค่กิจกรรม (Event)
ในระยะยาว
จุดเปลี่ยนชัดและเร็ว รวมถึงการมอบรางวัล
หรือยกย่องสะท้อน
ที่เปลี่ยนแปลง
ค่านิยมองค์กรใหม่ได้ จนเห็นได้ชัด เป็นแรง
สอดคล้อง
จูงใจสำ�หรับทีมอื่นๆ
Ask Sponsor to do
Different

ผลการดำ�เนินงานในปี 2561
1. ผู้บริหารเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารผ่าน BCP Townhall, BEx Talk และ Go Together
2. ส่งเสริมให้พนักงาน จำ�นวน 3 ท่าน ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อของตนเองที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน
ในเวที BEx Talk

ผลลัพธ์

จากการสำ�รวจการรับรู้และแนวทางปฏิบัติค่านิยมองค์กรพบว่า มีผลลัพธ์และแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปี 2560 ค่าเฉลี่ย 4.28/6
(ระดับปานกลาง) เพิ่มขึ้นเป็น 4.40/6 (ระดับสูง) สะท้อนให้เห็นถึงความสำ�เร็จที่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกระดับ
ทีส่ อดคล้องต่อเป้าหมายและ
ได้รว่ มแรงร่วมใจเปลีย่ นแปลงวิถกี ารทำ�งานร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมการทำ�งาน
วิสัยทัศน์องค์กร

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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