
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

การนำองค�กรอย่างมีวิสัยทัศน� 

 ในฐานะที่เปนบริษัทน้ำมันของคนไทย บางจากฯ ยึดมั่นในการ

ดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม มุงสรางความ

สมดุลระหวางมูลคาและคุณคา ผานระบบการนำองคกรของ

บางจากฯ ซึ ่งเริ ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

ที ่คำนึงถึงความยั ่งยืน ถายทอดสู การปฏิบัติตามกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธ โดยการบูรณาการและทำใหสอดคลองไป 

ในแนวทางเดียวกันผานตัวชี้วัด (KPI) ทั้งในระดับองคกร สายงาน  

สวนงาน จนถึงตัวชี้วัดรายบุคคลที่เปนระบบ ซึ่งผู บริหารระดับสูง 

จะมีการติดตามผลการดำเนินงานขององคกรเปนประจำเพือ่การ

ปรับปรุงผลดำเนินงานใหดียิ่งขึ้น โดยหัวใจของระบบการนำองคกร 

อยางยั ่งยืนประกอบดวยการใหความสำคัญในเรื ่องการดูแล 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ ่งแวดลอมและพลังงาน (SHEE) ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) การใหความสำคัญกับการดำเนิน

ธุรกิจอยางมีจริยธรรม คุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได ตาม 

หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี (CG) พรอมดวยการจัดการธุรกิจ 

ที่ทันรับมือตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง สรางบรรยากาศกระตุน

ความคิดริเริ ่มใหเกิดการสรางนวัตกรรม ทำใหเกิดความคลองตัว 

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและ 

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มุ งสู องคกรแหงการเรียนรู  ภายใต 

คานิยมองคกร (BCP) 
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    การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล�อมและสังคม 

 เพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดจริยธรรม โปรงใส และตรวจสอบได บางจากฯ สงเสริมใหบุคลากรทุกคนในองคกรปฏิบัติงานภายใต 

หลัก CG เริ่มจากการกำหนดนโยบาย และจัดทำคูมือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให 

พนักงานยึดถือปฏิบัติรวมกัน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย CG เปนประจำทุกปและกระตุนใหพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ

ความเขาใจเรื่อง CG ผาน KM Web โดยผลการประเมินจะไดรับการติดตามโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGC) และวาง

แนวทางสงเสริมวัฒนธรรม CG ใหพนักงานอยางตอเนื่อง อาทิ การอบรมเรื่อง CG ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม และจัดกิจกรรม “CG 

Day” เปนประจำทุกปเพื่อสรางบรรยากาศกำกับใหมีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ รวมถึงมาตรฐานสากลดานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ISO 14001 และ OSHAS/TIS 18001 ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร (ERM) เพื่อจัดการความเสี่ยง 

ที่จะทำใหไมบรรลุเปาหมายใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

 บางจากฯ ใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมตาม 

วิสัยทัศนอยางจริงจังดวยการกำหนดมุมมองในดานความรับผิดชอบตอความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอม และสังคมเพิ่มเติมใน Balanced Scorecard เพื่อเปนแนวทางการวางแผน

เชิงกลยุทธ โดย บางจากฯ เปนองคกรที่นำมาตรฐาน ISO 26000 CSR มาประยุกตใน 

การจัดการเปนแหงแรกในประเทศไทย บางจากฯ ไดคำนึงถึงผลประโยชนของสังคมใน 

ภาพใหญเพื่อมุงไปสูความยั่งยืนขององคกรในการจัดทำแผนระยะยาว 10 ป หลังจากนั้น 

จะมีการจัดทำ CSR Roadmap จากการระดมความคิด ซึ่งจะผนวกการทำ CSR เขากับ

แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานที่บางจากฯ มี

ความเชี่ยวชาญ (CSR in Process) เชน การมุงสู Carbon Neutral Company การนำ 

Clean Technology มาใชในระบบการผลิต การสรางเครือขายป มสหกรณชุมชนที ่ 

เอื้อประโยชนตอเกษตรกร การสนับสนุนสินคาชุมชนมาเปนของสมนาคุณในปม และการ 

รับซื้อน้ำมันพืชใชแลวเพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล เปนตน   

 บางจากฯ มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดำเนินงานและบรรลุเปาหมาย โดยใชการจัดการความรู 

ผานระบบ KM, การสอนงาน, กิจกรรม QCC, กิจกรรมขอคิดเห็น Sharing Together Day, โครงการ Cascade เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ

สรางนวัตกรรม นอกจากนั้น เพื่อสรางความผูกพันของบุคลากร ผูนำระดับสูงจะเขารวมกิจกรรมกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งได 

ริเริ่มโครงการ Employee Engagement - “B” Voice เพื่อรับฟงความคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงองคกร ตอบสนองความตองการ 

ของพนักงานอยางตรงจุด 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค�กร 
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 ในขณะเดียวกัน บางจากฯ ไดดำเนินโครงการที่สนับสนุนสังคมดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม (CSR after process) ผานการจัดกิจกรรมที่บางจากฯ มีความเชี่ยวชาญ เชน 

โครงการเยาวชนพลงังานทดแทน โครงการนกัเรยีนเยี่ยมชมโรงกลั่น โครงการพี่บางจากสอนนอง 

เปนตน ซึ่งกิจกรรมสวนใหญจะทำโดยพนักงานบางจากฯ อาสาทั้งหมด จากนั้นจะทำการ

ประเมินผลแตละโครงการเพื่อรับฟงความคิดเห็นนำมาปรับปรุงวิธีการ และจัดทำรายงาน

พัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม (Sustainability Report) แจกจายใหผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝายทราบถึงผลการดำเนินงาน โดยพัฒนาเนื้อหาและแนวทางการนำเสนอตาม

แนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI)  

 บางจากฯ ใสใจดูแลชุมชนรอบขางเสมือนครอบครัวเดียวกัน เริ ่มจากการจัดตั้ง 

คณะกรรมการชุมชนสัมพันธขึ ้น เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานชุมชน

สัมพันธเชิงรุก โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินประโยชน ผลกระทบและกำหนดเปาหมายของ

แผนงานเพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนอยางเต็มที่ และมีการประเมินผลกิจกรรมโดยการจัดทำ

แบบสอบถามใหแกสมาชิกชุมชนทุกครั้ง รวมถึงจัดใหมีการประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจของ

ชุมชนโดยบริษัทวิจัยภายนอกดวย นอกจากนั้น บางจากฯ ยังไดจัดทำจุลสาร “ครอบครัวใบไม” 

และสาร “รอบรั้วบางจาก” สำหรับแจกจายใหชุมชนรอบโรงกลั่นฯ เพื่อใหผูอยูอาศัยโดยรอบไดรับ

ทราบขาวสารของบางจากฯ ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางรับฟงความคิดเห็นและสำรวจความตองการ

จากชุมชน โดยในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธนั้น บางจากฯ จะมุงเนนการสนับสนุนใหพนักงาน

เขารวมกิจกรรมและสรางจิตสำนึกในการเสียสละ และเพื่อแสดงถึงความโปรงใสและตรวจสอบได 

บางจากฯ จึงเปนโรงกลั่นแหงแรกที่ติดตั้งปายประกาศออนไลนแสดงคุณภาพน้ำและอากาศ

บริเวณชุมชนรอบโรงกลั่น จากการดำเนินงานขางตนสงผลใหบริษัทไดรับรางวัลดาน CG และ 

CSR อยางตอเนื่อง 

 ในขณะเดียวกัน บางจากฯ ไดดำเนินโครงการที่สนับสนุนสังคมดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม (CSR after process) ผานการจัดกิจกรรมที่บางจากฯ มีความเชี่ยวชาญ เชน 

โครงการเยาวชนพลงังานทดแทน โครงการนกัเรยีนเยี่ยมชมโรงกลั่น โครงการพี่บางจากสอนนอง

เปนตน ซึ่งกิจกรรมสวนใหญจะทำโดยพนักงานบางจากฯ อาสาทั้งหมด จากนั้นจะทำการ

ประเมินผลแตละโครงการเพื่อรับฟงความคิดเห็นนำมาปรับปรุงวิธีการ และจัดทำรายงาน

พัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม (Sustainability Report) แจกจายใหผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝายทราบถึงผลการดำเนินงาน โดยพัฒนาเนื้อหาและแนวทางการนำเสนอตาม

แนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI)  

 บางจากฯ ใสใจดูแลชุมชนรอบขางเสมือนครอบครัวเดียวกัน เริ ่มจากการจัดตั้ง 

สัมพันธเชิงรุก โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินประโยชน ผลกระทบและกำหนดเปาหมายของ

แผนงานเพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนอยางเต็มที่ และมีการประเมินผลกิจกรรมโดยการจัดทำ

 
     การจัดการกระบวนการ 

 กระบวนการทำงานที่สำคัญขององคกรประกอบดวย 9 กระบวนการหลัก ซึ่งเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนที่

ดำเนินการภายใตระบบบริหาร CSR+SHEE (Safety Health Environment and Energy) โดยกระบวนการทำงานที่สำคัญจะสงผลตอการ 

สงมอบคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสีย สรางผลตอบแทน และทำใหองคกรไดรับความสำเร็จอยางยั่งยืน  
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 บางจากฯ มีการจัดการกระบวนการทำงานที่สำคัญขององคกรผานคณะทำงาน Work Process Improvement โดยการนำความ

ตองการของลูกคาทั้งภายในและลูกคาภายนอกองคกรมาออกแบบระบบงานตามหลักการ QIP (Quality Information Process) ซึ่งเปน 

หลักการสงตองานและขอมูลที่มีคุณภาพในกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งองคกร เพื่อใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการออกแบบ

กระบวนการทำงานและคูมือการทำงานอยางเปนมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวยกระบวนการทำงาน (Workflow) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (OP) 

และวิธีปฏิบัติงาน (WI) สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO และหลักการปฏิบัติงานทั้งหมดของบางจากฯ โดยจะมีการทบทวน

ปรับปรุงกระบวนการทำงานกอนนำไปปฏิบัติงานจริง รวมทั้งมีการควบคุมความผิดพลาดในกระบวนการทำงานดวยการทำ Control Self 

Assessment (CSA) และปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตามหลักการ PDCA   

 ในการทำงานทุกกระบวนการ บางจากฯ ไดใชหลักการ PDCA ในการปฏิบัติงานเพื่อการ

ปรับปรุงอยางเปนวัฏจักรตอเนื่องประกอบกับการปรับปรุงการบริหารจัดการตามเกณฑ TQA 

โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานจะเริ่มตนจากกำหนดเปาหมายและวางแผนปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบงานและตัววัดผลที ่จะใชในงาน ซึ ่งใชควบคู กับหลักบริหารความเสี ่ยงทั ่วทั ้ง 

องคกร (ERM) เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

พรอมดำเนินงานภายใตการควบคุมตามมาตรฐานสากล เชน ISO, OSHAS, TS, มอก. 

ในทุกกระบวนการทำงานควบคูไปกับมาตรฐานการทำงานและการทำ CSA ซึ่งผูปฏิบัติงานจะ

ทำการตรวจสอบดวยตนเองตามแบบประเมินเพื ่อควบคุมความผิดพลาดที ่อาจเกิดขึ ้นใน

กระบวนการทำงาน นอกจากนั้น บางจากฯ ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานใหมี

ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยการทำกิจกรรม 5 ส. ของพนักงานทั่วทั้งองคกร โดยบางจากฯ 

จะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดวยระบบวัดผล KPIs และควบคุมติดตาม 

การดำเนินงานใหเปนไปตามแผนผานการประชุมตางๆ ของคณะกรรมการและคณะทำงาน Cross 

Functional ซึ่งกอใหเกิดการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม 
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