
ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ
1. โครงการปรบัปรุงการจดัท ากรอบ/

หลกัเกณฑอ์ตัราก าลงั

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• กรบ. ตรวจสอบกระบวนงานที ่คณะท างานยอ่ย ทัง้ 44 คณะจัดสง่มา พบวา่ยังมปีระเด็นที่

ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข จงึไดจั้ดท าบนัทกึแจง้คณะท างานยอ่ยทัง้ 44 คณะ ขอใหท้บทวน

ขัน้ตอนการท างาน, เวลาทีใ่ชใ้นแตล่ะขัน้ตอนงาน และปรมิาณงาน 

• คณะท างานจัดสง่ขอ้มลูมายัง กรบ. รวม 34 คณะ คงเหลอือกี 8 คณะ ทีย่ังไมจั่ดสง่  

ไตรมาสที ่2

• กรบ. พจิารณาปรับปรุงขัน้ตอนการท างาน, เวลาทีใ่ชใ้นแตล่ะขัน้ตอน และปรมิาณงาน 

และอยูร่ะหวา่งน าขอ้มลูดงักลา่วไปวเิคราะหค์ านวณกรอบอตัราก าลงั   

ไตรมาสที ่3

• กรบ. ด าเนนิการวเิคราะหก์ระบวนการท างานของหน่วยงาน

เพือ่สรุปกรอบอตัราก าลงัของทกุหน่วยงาน และน าเสนอประธานคณะกรรมการโครงการ

วางแผนอตัราก าลงัคนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์รและการด าเนนิธรุกจิในอนาคต

 (รผก.(ท)) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแนวทางในการวเิคราะหก์รอบอตัราก าลงัของ

หน่วยงาน (ตามหนังสอื กรบ.(กค.) 1189/2561 ลงวนัที ่23 สงิหาคม 2561)

ไตรมาสที ่4

• รผก.(ท) เห็นชอบใหท้บทวน ตดิตาม และปรับปรุงกรอบอตัราก าลงั เฉพาะหน่วยงานทีม่ี

การปรับเปลีย่นโครงสรา้ง หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ หรอืกระบวนการท างาน และใหข้อ้สงัเกต

ในการพจิารณาจัดท ากรอบอตัราก าลงัของหน่วยงานในการเขยีนกระบวนงานทีน่ ามาใชก้บั

หน่วยงาน อาจมงีานบางสว่นทีทั่บซอ้นกนั หรอืเขยีนแยกยอ่ยเกนิไป อาจตอ้งลดทอนความ

เทีย่งตรงของขอ้มลูลงไป (ตามหนังสอื กรบ.(กค) 1189/2561 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2561)

 ซึง่ในไตรมาส 4 กรบ. ไดจั้ดท ากรอบอตัราก าลงัของหน่วยงานทีม่กีารปรับปรุงโครงสรา้ง

หน่วยงาน ภารกจิ และกระบวนงานทีป่รับเปลีย่น และน าเสนอขออนุมัต ิผวก. เพือ่น าไปใช ้

จ านวนทัง้ส ิน้ 4 หน่วยงาน ไดแ้ก ่กมส. (อนุมัต ิผวก.ลว. 22 พ.ย. 2561), กตบ. (อนุมัต ิ

ผวก.ลว. 22 พ.ย. 2561),กบข. (อนุมัต ิผวก.ลว. 12 ธ.ค. 2561) และ กบอ. (อนุมัต ิ

ผวก.ลว. 27 ธ.ค. 2561)

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

หนา้ที ่1 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

2. โครงการจดัท าขอ้สอบมาตรฐาน

ส าหรบัการสอบขอ้เขยีนเพือ่ใชใ้นการ

สอบคดัเลอืกบคุลากรต าแหนง่ตา่งๆ

ส าหรบัการสอบคดัเลอืกในแตล่ะคร ัง้

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

1. ศกึษา วเิคราะห ์วางแผน ทบทวน และก าหนดแนวทาง วธิกีารในการจัดท าขอ้สอบ

มาตรฐานส าหรับการสอบขอ้เขยีน

2. ผวก. อนุมัต ิลว. 23 ก.พ. 2561 ก าหนดวธิใีนการจัดท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรับการ

สอบขอ้เขยีน

3. ผชก.(ท) (ผูม้อี านาจอนุมัตกิารจัดจา้ง) อนุมัต ิลว. 9 ม.ีค. 2561 จา้ง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีง มคีวามเชีย่วชาญ และทักษะใน

การออกขอ้สอบมาตรฐานเพือ่วดัความรูแ้ละสมรรถนะ  (Competency) ของแตล่ะสายอาชพี

 (ด าเนนิการจัดจา้งตาม พรบ. การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560)

ไตรมาสที ่2

• กงบ.ด าเนนิการร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จัดศนูยส์อบของส านักงานใหญ่ และ 

กฟข. เป็นผูด้ าเนนิการจัดศนูยส์อบของสว่นภมูภิาค 12 แหง่ เพือ่สอบขอ้เขยีนพรอ้มกนัท่ัว

ประเทศในวนัที ่29 เม.ย.2561 

• มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตรวจขอ้สอบและสรุปผลการสอบ พรอ้มรายงานประมวลผล

คะแนนการสอบขอ้เขยีน และจัดสง่ให ้กฟภ. ในวนัที ่13 ม.ิย.2561

• กงบ.ด าเนนิการรวบรวมขอ้มลูความน่าเชือ่ถอืและคา่ความยาก-งา่ยของขอ้สอบ ซึง่

วเิคราะหโ์ดยสถาบนัการศกึษา เพือ่คดัแยกขอ้สอบและน าจัดเก็บเขา้สูค่ลงัขอ้สอบตอ่ไป

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่2 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

3. โครงการใชส้มรรถนะในการสรรหา

และคดัเลอืก (Competency -based 

Recruitment and Selection)

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

1. ศกึษา วเิคราะห ์วางแผน ทบทวน และก าหนดกรอบระยะเวลาในกระบวนการสรรหาและ

คดัเลอืกบคุลากร

2. ผวก. อนุมัต ิลว. 23 ก.พ. 2561 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิใีนการสรรหาและคดัเลอืก

บคุลากรประจ าปี 2561 โดยน าหลกัสมรรถนะมาใชใ้นการสอบคดัเลอืกบคุลากรใหม่ ไดแ้ก ่

การสอบขอ้เขยีน และการสอบสมัภาษณ์

3. ประสานงานกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ผูท้ีไ่ดรั้บการจัดจา้งตาม พรบ. การจัดซือ้จัด

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560) ในการจัดท าขอ้สอบของแตล่ะสายอาชพี ตาม

มาตรฐานต าแหน่งและสมรรถนะ (Competency) เพือ่คดัเลอืกบคุลากรไดต้รงตามความ

ตอ้งการขององคก์ร โดยจะด าเนนิการสอบขอ้เขยีนในวนัที่ 29 เม.ย. 2561 

ไตรมาสที ่2

• ผูผ้า่นการสอบขอ้เขยีน เขา้รับการสอบสมัภาษณ์ ในวนัที ่4 - 8 มถินุายน 2561 โดย

พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการสอบสมัภาษณ์จากผูท้ีผ่า่นการอบรมหลกัสตูร  “เทคนคิการ

สมัภาษณ์เพือ่คดัเลอืกบคุลากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ” เป็นล าดบัแรก โดยมแีนวทางการ

สมัภาษณ์แบบ Competency Based Interview

(CBI) บนพืน้ฐานของพฤตกิรรม TRUST+E

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่3 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

4. โครงการเสรมิสรา้งสขุภาพและ

คณุภาพชวีติบคุลากร กฟภ.

-100% ตามแผนงาน 

โครงการ “ธรรมใจด ีมสีขุ” 

(PEA Happy Soul)

(ผูร้่วมงานมคีวามพงึพอใจ

รอ้ยละ 85)

- โครงการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ "ลดพงุ ลดโรค"

(จ านวนของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการรอ้ยละ 50 

มคีา่ดชันมีวลกายลดลง)

- สง่เสรมิการบรหิารดา้น

การออมเงนิผา่นกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี (พนักงาน

มกีารเพิม่อตัราเงนิสะสม

ในกองทนุส ารองเลีย้งชพี

รอ้ยละ 0.5)

ไตรมาสที ่4

• ด าเนนิการจดั โครงการ “ธรรมใจด ีมสีขุ” (PEA Happy Soul)

- จากการจัดอบรมหลกัสตูรชนินสาสมาธิ ทัง้หมด 10 ครัง้ 

ผูเ้ขา้รับการอบรมมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก คะแนนเฉลีย่ 4.28

• ด าเนนิการจดั โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพ "ลดพงุ ลดโรค"

- สรุปผลการอบรม รุน่ 1-10 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจ านวน 600 คน (ผูส้งัเกตการณ์ 20 คน)

- ผูเ้ขา้รับการอบรมมคีวามพงึพอใจตอ่การอบรมหลกัสตูร "การสรา้งเสรมิสขุภาพกาย และ

ใจ" ในระดบัดมีาก คะแนนเฉลีย่ 4.50

- ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสตูร "การสรา้งเสรมิสขุภาพกาย และใจ" ทีม่คีา่ดชันมีวลกายเกนิ

มาตรฐาน มคีา่ดชันมีวลกายลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 58.50

• ด าเนนิการจดัโครงการสง่เสรมิการบรหิารดา้นการออมเงนิผา่นกองทนุส ารอง

เลีย้งชพี

- อตัราเงนิสะสมเฉลีย่ของสมาชกิ กสช.กฟภ. ณ เดอืนพฤศจกิายน 2561 รอ้ยละ 10.10 

เป้าหมายเฉลีย่ปี 2561 รอ้ยละ 10.05

- ด าเนนิการจัดประชมุพบปะชีแ้จงสมาชกิ กสช.กฟภ. จ านวน 3 จดุรวมงาน ณ กฟน.1 เมือ่

วนัที ่3-4 ธันวาคม 2561

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่4 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

5. โครงการปรบัปรุงรูปแบบการจดั

สวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโต

และการเปลีย่นแปลงขององคก์รใน

อนาคต

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

•  ไดม้คี าสัง่ที ่กทช. 4/2561 แตง่ตัง้คณะท างานเพือ่ศกึษาขอ้มลูการจัดตัง้กองทนุส ารอง

เลีย้งชพีส าหรับลกูจา้ง

•  จัดใหม้กีารประชมุคณะท างาน ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพันธ ์2561 เพือ่ก าหนด

แนวทางและจัดหาขอ้มลูหน่วยงานรัฐวสิาหกจิทีม่กีารจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรับ

ลกูจา้ง

•  ตดิตอ่ประสานงานหน่วยงานราชการ กระทรวงสาธารณสขุ และรัฐวสิาหกจิการทา่อากาศ

ยานไทย (AOT) เพือ่หารอืและขอขอ้มลูการจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรับลกูจา้งใน

วนัพธุที ่21 มนีาคม 2561 กอ่นสรุปเพือ่น าเสนอ สายงาน (ท) ตอ่ไป

ไตรมาสที ่2

• คณะกรรมการกจิการสมัพันธ ์มมีตคิรัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 รับทราบ

ขอ้มลูกองทนุการออมแหง่ชาต ิ(กอช.) และมอบหมายให ้ฝบบ. ศกึษาและก าหนด

รายละเอยีดการสมัครเป็นสมาชกิ กอช.

• ฝบบ. จัดประชมุหารอืการใหล้กูจา้งสมัครเป็นสมาชกิ (กอช.) เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 

2561 และ 11 มถินุายน 2561 และไดจั้ดท าบนัทกึน าเสนอ ผวก. อนุมัตใินหลกัการ

• ผวก. ไดอ้นุมัตใินหลกัการ เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2561 ใหล้กูจา้งสญัญาจา้ง 1 ปี และ 2 

ปี สมัครสมาชกิ (กอช.) โดยมอบหมายใหห้น่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการตอ่ไป

ไตรมาสที ่3

•  กทช.และกอก. ร่วมกบั กอช. ด าเนนิการจัดการประชมุชีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบั กอช.และรับ

สมัครลกูจา้ง กฟภ.ทีส่งักดัส านักงานใหญแ่ละสว่นภมูภิาคทัง้ 12 เขต ทีม่คีวามสนใจให ้

สมาชกิเขา้เป็น กอช.

• ด าเนนิการตรวจสอบสทิธแิละจัดท าขอ้มลูลกูจา้ง กฟภ. ส าหรับใชใ้นการหักเงนิสะสม

จากบญัชเีงนิเดอืนของลกูจา้ง กฟภ. เป็นรายบคุคล และการน าสง่เงนิประจ าเดอืนใหก้บั 

กอช.

• ผวก. ลงนามในบนัทกึความร่วมมอื (MOU) ระหวา่ง กฟภ. และ กอช. เมือ่วนัที ่11 

กนัยายน 2561 ณ กระทรวงการคลงั โดยม ีรผก.(ท)  รผก.(บ)  ฝบบ. และ กทช. ร่วมพธิใีน

วนัดงักลา่ว

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่5 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

5. โครงการปรบัปรุงรูปแบบการจดั

สวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโต

และการเปลีย่นแปลงขององคก์รใน

อนาคต

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• กทช.และ กอก. ร่วมกบั กอช.ด าเนนิการจัดการประชมุชีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบั กอช. และรับ

สมัครลกูจา้ง กฟภ. ทีส่งักดัส านักงานใหญแ่ละสว่นภมูภิาคทัง้ 12 เขต ทีม่คีวามสนใจให ้

สมาชกิเขา้เป็น กอช.

• ด าเนนิการใหล้กูจา้ง กฟภ. ทีม่คีวามประสงคจ์ะเปลีย่น แปลงจ านวนยอดเงนิสะสมเขา้

กองทนุ กอช. จากการหักผา่นบญัชเีงนิเดอืนสามารถแจง้ความประสงคไ์ดภ้ายในเดอืน

ธันวาคม 2561

• ด าเนนิการใหล้กูจา้ง กฟภ. แจง้ความประสงคใ์นการยกเลกิการหักเงนิสะสมเขา้ กอช. 

ผา่นบญัชเีงนิเดอืน

สรุป ณ เดอืน ธันวาคม 2561

- จ านวนลกูจา้งทีส่มัครเขา้ กอช. 3,828 คน 

- จ านวนเงนิทีน่ าสง่เขา้ กอช. 2,869,211.84 บาท

หนา้ที ่6 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

6.โครงการเตรยีมความพรอ้มของ

บคุลากรเพือ่รองรบัการด าเนนิงานของ

องคก์รในอนาคตท ัง้ธุรกจิหลกัและ

ธุรกจิทีเ่ก ีย่วเนือ่ง

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• อนุมัตแิตง่ตัง้คณะท างานเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรเพือ่รองรับธรุกจิเกีย่วเนือ่ง  กรบ.

(บป)394/2561 ลงวนัที ่21 ม.ีค.2561

ไตรมาสที ่2

• ประชมุคณะท างานฯ เตรยีมความพรอ้ม วเิคราะหแ์ผนยทุธศาสตร ์ธรุกจิหลกั ธรุกจิที่

เกีย่วเนือ่ง (ธรุกจิเสรมิ และธรุกจิใหม)่ วเิคราะหศ์กัยภาพบคุลากร ทบทวนอตัราก าลงั 

ต าแหน่งทีจ่ าเป็นและขาดแคลน ทบทวนคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่งฯ วนัที ่28 

มถินุายน 2561

ไตรมาสที ่3

• ประชมุยอ่ย และวเิคราะหศ์กัยภาพ ร่วมกบั PEA New Business ไดแ้ก ่งานระบบไฟฟ้า

ในอนาคต , PEA Journey of New Business in AEC  โดยวเิคราะหร์ูปแบบการก าหนด

อตัราก าลงั 

Buy – การสรรหาวธิใีหม่ๆ  Professional Recruitment

Build – การ UP Skill ใหก้บัพนักงาน / Re Skill

Borrow – การยมืตวัพนักงานมาชว่ยงานในหน่วยธรุกจิ

Bot – การน าเทคโนโลยมีาชว่ยเชน่ AI Chatbot (เชน่ unman งานสถานไีฟฟ้า)

และสมรรถนะขดีความสามารถทีต่อ้งการ (ความรู/้ทักษะ/คณุลกัษณะทีจ่ าเป็น)

ไตรมาสที ่4

• รายงานผลการวเิคราะหศ์กัยภาพของบคุลากรทีร่องรับความสามารถพเิศษในอนาคต  

กรบ.(รบ.)1772/2561 จัดท าสรุปขอ้มลู โดยวเิคราะหอ์ตัราก าลงัของหน่วยธรุกจิในปัจจบุนั 

(As is) เทยีบกบัความตอ้งการอตัราก าลงัทีร่องรับหน่วยธรุกจิในอนาคต (To be) ก าหนด

เป็น Workforce Capacity (อตัราก าลงั) หรอืต าแหน่งงานทีจ่ าเป็น และ Workforce 

Capability (ขดีความสามารถ) ความรู ้ ทักษะ คณุลกัษณะทีจ่ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบั

ศกัยภาพขององคก์รทีต่อ้งการในอนาคตตามลกัษณะของธรุกจิตา่งๆ 

• ก าหนดกลุม่เป้าหมายในการพัฒนาศกัยภาพ ไดแ้ก ่สายงานธรุกจิ เนือ่งจากรับผดิชอบ

งานทางดา้นธรุกจิเกีย่วเนือ่ง (ธรุกจิเสรมิและธรุกจิใหม)่

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่7 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

7. โครงการพฒันาบคุลากรรายบคุคล 

(Individual Development Plan : IDP)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• อยูร่ะหวา่งปรับปรุงและพัฒนาคูม่อืดา้นสารสนเทศ ส าหรับใชก้ารจัดท าแผน IDP และ

ตดิตามผล  และอยูร่ะหวา่งปรับปรุงแบบฟอรม์จัดท า IDP 

ไตรมาสที ่2-3

7.1 สือ่สารและชีแ้จงการจัดท า IDP ผา่นคูม่อืทีเ่ผยแพร่ในระบบสารสนเทศ  และ

ด าเนนิการปรับปรุงคูม่อื IDP ใหทั้นสมัยและสอดคลอ้งกบัสมรรถนะขององคก์รในไตรมาส 

1และ 2

7.2 บนัทกึแจง้ทกุหน่วยงานตดิตามการพัฒนาตามแผน IDP รวบรวมผลการตดิตามการ

ด าเนนิงานตามแผน IDP  ซึง่จะด าเนนิการในไตรมาส 4  

ไตรมาสที ่4

• บนัทกึแจง้ทกุหน่วยงานตดิตามการพัฒนาตามแผน IDP ของพนักงานระดบั 3 – 10 และ

ต าแหน่งเทยีบเทา่ในระบบสารสนเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดรั้บการรายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผน IDP คดิเป็นรอ้ยละ 91.26 % ของพนักงานระดบั 3-10 ทัง้หมด และ

ผูบ้รหิารระดบั 11 – 13 และต าแหน่งเทยีบเทา่ ไดจั้ดท าแผน IDP คดิเป็นรอ้ยละ 83.81 

ของผูบ้รหิารระดบั 11 – 13 และต าแหน่งเทยีบเทา่ ทัง้หมด

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่8 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

8. โครงการพฒันาและบรูณาการ

กระบวนการจดัการความรู ้เพือ่การ

พฒันา กฟภ. อยา่งย ัง่ยนื

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

8.1 การประเมนิการจดัการความรูข้ององคก์ร

- วางแผนก าหนดการสมัมนาหลกัสตูรการตดิตามประเมนิผลการจัดการความรู  ้ประจ าปี 

2561 ในเดอืน พ.ย. 2561

- กพค. ไดด้ าเนนิการจัดสมัมนาหลกัสตูร “การตดิตามประเมนิผลการจัดการความรูข้อง 

กฟภ.” ส าหรับคณะกรรมการจัดการความรูท้กุสายงานเพือ่ประเมนิการด าเนนิการจัดการ

ความรูข้อง กฟภ. ประจ าปี 2561 ชว่งที ่2 ระหวา่งวนัที ่19-20 พ.ย. 2561 

- กพค. ไดรั้บผลคะแนนจากการตดิตามประเมนิผลการจัดการความรูข้อง กฟภ. ประจ าปี 

2561 โดยผลรวมทัง้องคก์รไดค้ะแนนรวม 3.6 ทัง้นีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการจัดท าเป็น

รายงานรูปเลม่ 

- กพค. ไดรั้บผลคะแนนการตดิตามประเมนิผลการจัดการความรูข้อง กฟภ. ประจ าปี 2561 

เป็นรายงานรูปเลม่เรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2 การวางระบบ KM เพือ่บรูณาการทกุกระบวนการปฏบิตังิาน

(1) ระบบการจัดเก็บความรูผู้เ้กษียณอายุ

 มกีารก าหนดระบบการจัดเก็บความรูผู้เ้กษียณอายตุามหลกัการระบบการจัดการความรูข้อง

 กฟภ. โดยใหม้กีารถา่ยทอดความรูข้องพนักงานทีจ่ะเกษียณอายใุหแ้กผู่ท้ีจ่ะมาปฏบิตังิาน

แทน และถา่ยทอดความรูผู้เ้กษียณอายจัุดเก็บในคลงัความรู ้

(2) ระบบการจัดการความรูท้ีน่ าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรม

- กพค.ไดด้ าเนนิการขออนุมัตริะบบการจัดการความรูข้อง กฟภ. เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ โดย 

รผก.(ท) ลงนามวนัที ่28 ก.ย.2561 และแจง้เวยีนใหท้กุหน่วยงานทราบและด าเนนิการใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งตามบนัทกึเลขที่ กพค.(จค)3243/2561 ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

(3) ระบบการหาวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice)

- ศฝฟ. ไดด้ าเนนิการจัดสมัมนาเพือ่คน้หา Best Practice จากการแขง่ขนัทักษะการ

ปฏบิตังิาน โดยไดด้ าเนนิการจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน ระหวา่งวนัที ่12-16 พ.ย. 2561 ณ 

โรงแรมในเขตพืน้ที ่กฟก.1

- กฝช. ไดด้ าเนนิการขยายผล องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการแขง่ขนัทักษะปฏบิตังิาน  ประจ าปี 

2561 โดยน าความรูเ้ขา้ระบบบรหิารจัดการความรูข้อง กฟภ. (KMS)เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

(4) ระบบคลงัสมอง กฟภ. เพือ่ปรับปรุงกระบวนการท างาน

- กพค. ไดด้ าเนนิการจัด PEA Think Tank เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ โดยสายงาน (บ) ไดส้รุป

องคค์วามรูแ้ละแจง้ให ้กพค. ทราบ

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่9 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

8. โครงการพฒันาและบรูณาการ

กระบวนการจดัการความรู ้เพือ่การ

พฒันา กฟภ. อยา่งย ัง่ยนื (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน 8.3 การก าหนดวธิกีารถา่ยทอดและแบง่ปนัองคค์วามรู ้

- ฝพบ. จัดท าอนุมัตหิลกัการระบบการจัดการความรูข้อง กฟภ. เพือ่ใหก้ารด าเนนิการดา้น

การจัดการความรูข้อง กฟภ. เป็นมาตรฐาน และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัท่ัวทัง้องคก์ร 

และทกุสายงานมหีน่วยงานระดบักองทีรั่บผดิชอบงานดา้น KM ภายในสายงาน (ท)โดย

ไดรั้บการอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 ก.ย. 2561 และ กพค. ไดแ้จง้เวยีนใหท้กุหน่วยงานทราบ

เมือ่วนัที ่4 ต.ค. 2561 เพือ่ใหก้ระบวนการจัดการความรูข้อง กฟภ. มกีารด าเนนิงานทัง้

องคก์ร และครอบคลมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์รอยา่งท่ัวถงึ และน าไปสูก่ารพัฒนางาน

 และสรา้งนวตักรรม

8.4 การพฒันาระบบสารสนเทศรองรบัระบบ KM และการเรยีนรู ้

- กพค. ไดด้ าเนนิการพัฒนาระบบผูเ้ชีย่วชาญ (PEA Pro/Guru) 

- กพค. ไดด้ าเนนิการขออนุมัตพิรอ้มทัง้ประชาสมัพันธใ์หใ้ช ้ระบบผูเ้ชีย่วชาญ (PEA 

Pro/Guru) โดยจะเริม่เปิดใหเ้ขา้ใหง้านไดใ้นวนัที ่2 ม.ค. 2562

- เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึ Best Practice ขององคก์ร ในระบบสารสนเทศการจัดการความรู ้

(KMS)

8.5 การพฒันาและทบทวนตวัชีว้ดัประสทิธผิล ไดม้ปีระชุมรว่มกบัคณะกรรมการ 

SEPA หมวด 4

- กพค. ไดม้กีารประชมุร่วมกบัคณะกรรมการ SEPA หมวด 4 เพือ่ปรับปรุงรายงานผลการ

ด าเนนิงานองคก์ร และรายงานการประเมนิตนเอง ในวนัที ่25 ก.ค. 2561 และวนัที ่31 ก.ค.

 2561 

8.6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทนเชือ่มโยง KM 

- ในการประกวดงานมหกรรมคณุภาพ กฟภ. ประจ าปี 2561  ซึง่กจิกรรมควิซปีระเภท 

“หัวขอ้ร่วม” มกีารใชก้ารจัดการความรู ้(KM) เป็นกจิกรรมในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน

ตา่งๆ โดยกลุม่ทีไ่ดรั้บรางวลัเหรยีญทอง จะไดรั้บเงนิรางวลั จ านวน 20,000 บาท ซึง่ใน

การแขง่ขนัปีนี้ มกีลุม่ทีไ่ดรั้บรางวลัเหรยีญทอง จ านวน 3 กลุม่

- จากการแขง่ขนัทักษะการปฏบิตังิาน ประจ าปี 2561 ไดม้กีารมอบรางวลัใหก้บัหน่วยงานที่

ไดเ้หรยีญทองและจัดท าคูม่อืเพือ่ขยายผล Best Practice โดย ศฝฟ. ไดด้ าเนนิการจัด

สมัมนาระหวา่งวนัที ่12-16 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมในเขตพืน้ที ่กฟก.1 

- กพค. ไดด้ าเนนิการพัฒนาระบบผูเ้ชีย่วชาญ (PEA Pro/Guru) เพือ่รองรับระบบการให ้

รางวลัและผลตอบแทนเชือ่มโยง KM แกผู่เ้ชีย่วชาญ โดยการพัฒนาใหม้รีะบบการท างาน

การตัง้กระทู ้Web board และเพิม่การใหค้ะแนนกระทู ้โดยการกด Like 
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ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

8. โครงการพฒันาและบรูณาการ

กระบวนการจดัการความรู ้เพือ่การ

พฒันา กฟภ. อยา่งย ัง่ยนื (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน 8.7 การสรา้งวฒันธรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดงันี้

- กพค. ไดด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมการจัดการความรูภ้าคปฏบิตั ิ ประจ าปี 2561 ส าหรับ

คณะท างานดา้น KM ทีม่คีวามสนใจและตอ้งการด าเนนิการจัดการความรูข้อง  กฟภ. โดย 

กพค. จะเป็นผูบ้รรยายในการจัดฝึกอบรม จ านวน 5 รุน่ รุน่ละไมเ่กนิ 35 คน 

- กพค. ไดด้ าเนนิการขออนุมัตจัิดฝึกอบรมการจัดการความรูภ้าคปฏบิตั ิ รุน่ 6-10 ประจ าปี 

2561 ส าหรับคณะท างานดา้น KM ทีม่คีวามสนใจและตอ้งการด าเนนิการจัดการความรูข้อง

 กฟภ. โดย กพค. จะเป็นผูบ้รรยายในการจัดฝึกอบรม จ านวน 5 รุน่ รุน่ละไมเ่กนิ 35 คน 

- กพค. ด าเนนิการขออนุมัตหิลกัสตูร “การจัดการความรูภ้าคปฏบิตั ”ิรุน่ที ่6-10 โดยมี

ก าหนดจัดในเดอืน ตลุาคม 2561 

8.8 การด าเนนิกจิกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้ง

- ขออนุมัต ิรผก.(ท) ลงวนัที ่31 ม.ค. 2561 แตง่ตัง้คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขึน้

ทะเบยีนวทิยากรภายใน โดยก าหนดคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขึน้ทะเบยีนวทิยากร

ภายใน ดงันี้

(1) คณะท างานก าหนดหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนวทิยากรภายใน

(2) คณะท างานขึน้ทะเบยีนวทิยากรภายใน

(3) คณะท างานพจิารณากลัน่กรองรายชือ่วทิยากรภายใน ประจ าส านักงานใหญ่

(4) คณะท างานพจิารณากลัน่กรองรายชือ่วทิยากรภายใน ประจ าภาค

- กพค. ไดจั้ดท าระบบ “PEA Training Profiles Record Application เพือ่รวบรวมสบืคน้

และบนัทกึรายชือ่วทิยากร กฟภ. พนักงานทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนวทิยากร 

http://hrd2.pea.co.th/trainers/find_trainers.php 

- กพค. ไดม้กีารประชมุคณะท างานพจิารณากลัน่กรองรายชือ่วทิยากรภายใน เพือ่สอบทาน

รายชือ่วทิยากรภายในทีด่ าเนนิการพจิารณารายชือ่วทิยากรภายใน ของส านักงานใหญ่ รวม

จ านวน 73 คน เมือ่วนัที ่24 ต.ค. 2561 

- กพค. ไดด้ าเนนิการประชาสมัพันธเ์ห็นชอบการขึน้ทะเบยีนวทิยากรภายใน ครัง้ที ่2 ปี

2561 ทัง้ 16 ดา้น รวมทัง้ส ิน้จ านวน 202 รายชือ่ เรยีบรอ้ยแลว้ ในวนัที ่20 พ.ย. 2561

- พนักงาน ฝพบ. ระหวา่งวนัที ่25-26 ธ.ค. 2561
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ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

8. โครงการพฒันาและบรูณาการ

กระบวนการจดัการความรู ้เพือ่การ

พฒันา กฟภ. อยา่งย ัง่ยนื (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน 8.9 การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์

- จัดท าหนังสอืแจง้แผนการด าเนนิการจัดการความรู  ้ประจ าปี 2561 ใหค้ณะกรรมการ

จัดการความรูข้องทกุสายงานและทกุส านักทราบ เพือ่ใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มส าหรับ

วางแผนการด าเนนิการจัดการความรูข้องสายงาน

- หผ.จค. เป็นวทิยากรบรรยายหลกัสตูร “การจัดการความรูภ้าคปฏบิตั ”ิ ส าหรับ ผูบ้รหิาร

และพนักงานจาก ฝกง. จ านวน 15 คน เมือ่วนัที ่18 ต.ค. 2561 

9. โครงการพฒันาระบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานทีข่บัเคลือ่นผลการปฏบิตังิาน

และเสรมิสรา้งสมรรถนะ

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• จัดท าบนัทกึขออนุมัตคิณะท างาน ประจ าปี 2561 

• จัดประชมุร่วมกบั กวป. เพือ่วางแผนงานการจัดท า KPI catalog ทีเ่ชือ่มโยงมาจาก 

corporate KPI และเตรยีม work flow  การด าเนนิงานบนระบบสารสนเทศ 

• ทบทวนคณะท างานพัฒนาระบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามบนัทกึ กรบ. เลขที ่กรบ.

(วท) เลขที ่468/2561 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2561 และอยูร่ะหวา่งการน าเสนอขออนุมัต  ิ

• จัดท าโครงร่าง KPI catalog  ทีเ่ชือ่มโยงกบั corporate KPI ของทกุสายงาน ขึน้ระบบ 

PEATA 

ไตรมาสที ่2

• จัดประชมุบรรยายชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหก้บับคุลากรเขตและ

ผูอ้ านวยการกองอ านวยการ ทัง้ 12 เขต เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2561 ,ใหก้บัทกุหน่วยงานใน

ส านักงานใหญ่ เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2561 และตามทีห่น่วยงานจากสว่นกลางและภมูภิาค

รอ้งขอ ประกอบดว้ยภมูภิาคจ านวน 5 เขต และส านักงานใหญจ่ านวน 25 หน่วยงาน

• จัดประชมุทบทวนหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2561 เมือ่

วนัที ่20 มถินุายน 2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

- ศกึษาแนวทางการจัดท า KPI catalog  ทีเ่ชือ่มโยงกบั corporate KPI ของทกุสายงาน

- ศกึษาแนวทางการวเิคราะหแ์นวทางการขบัเคลือ่น PMS ในองคก์ร

- การเปลีย่นแปลงรอบการประเมนิของพนักงานกลุม่ 4-6 เพือ่ใหต้รงกบัปีงบประมาณ และ

สอดคลอ้งการการสือ่สารแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร , แผนการด าเนนิงานของ ผวก. ฯลฯ

- แกไ้ขรายละเอยีดในแบบฟอรม์การประเมนิ โดยแบง่แบบฟอรม์ออกเป็นสองครัง้ และให ้

ลายเซ็นของผูบ้งัคบับญัชาอยูห่นา้เดยีวกบัคะแนนรวม สว่นรายละเอยีดในแบบฟอรม์

ความคดิสรา้งสรรค ์ใหต้ดัเรือ่งงบประมาณออกไป เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความสบัสน ฯลฯ

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5
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ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

9. โครงการพฒันาระบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานทีข่บัเคลือ่นผลการปฏบิตังิาน

และเสรมิสรา้งสมรรถนะ (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่3

• ทบทวนหลกัเกณฑ ์คูม่อืการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี โดยอยูร่ะหวา่งการ

น าเสนออนุมัต ิและอยูร่ะหวา่งการพัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานบนระบบ IT 

- การเปลีย่นแปลงรอบการประเมนิของพนักงานกลุม่ 4-6 เพือ่ใหต้รงกบัปีงบประมาณ และ

สอดคลอ้งการการสือ่สารแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร , แผนการด าเนนิงานของ ผวก. ฯลฯ

- แกไ้ขรายละเอยีดในแบบฟอรม์การประเมนิ โดยแบง่แบบฟอรม์ออกเป็นสองครัง้ และให ้

ลายเซ็นของผูบ้งัคบับญัชาอยูห่นา้เดยีวกบัคะแนนรวม สว่นรายละเอยีดในแบบฟอรม์

ความคดิสรา้งสรรค ์ใหต้ดัเรือ่งงบประมาณออกไป เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความสบัสน ฯลฯ

ไตรมาสที ่4

• ผวก. อนุมัตปิรับปรุงหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานเรยีบรอ้ยแลว้ ณ วนัที ่11 

ธันวาคม 2561 และด าเนนิการรวบรวมผลการด าเนนิงานของผูบ้รหิารระดบั อฝ. และ

เทยีบเทา่ขึน้ไป ประจ าปี 2561 เรยีบรอ้ยแลว้ 

และอยูร่ะหวา่งการพัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานบนระบบ IT 
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ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

10. โครงการจดัท าแผนพฒันาสาย

อาชพี  (Career Development) ตาม

โครงสรา้งต าแหนง่งานในอนาคต

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• คณะท างานพจิารณา กลัน่กรอง ระเบยีบฯ ทบทวน ปรับปรุง วธิปีฏบิตั ิหลกัเกณฑ ์และ

ปรับแบบฟอรม์การหมนุเวยีนงาน (Job Rotation) ตามรายงานการประชมุครัง้ที่ 2/2561 

วนัที ่2 มนีาคม 2561

• ทบทวน วธิปีฏบิตัริะเบยีบ กฟภ. วา่ดว้ยการแตง่ตัง้และเลือ่นต าแหน่ง กรบ.(บป)

347/2561 ผวก. ลงวนัที1่4 มนีาคม 2561

ไตรมาสที ่2

• จัดประชมุเพือ่ทบทวนวธิปีฏบิตั ิหลกัเกณฑ ์แบบฟอรม์การหมนุเวยีนงาน (Job Rotation)

 ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561

• ขออนุมัตปิรับปรุงระเบยีบ กฟภ. วา่ดว้ยการเปลีย่นต าแหน่งของนักวชิาการ และพนักงาน

วชิาชพี ระดบั 3-10 พ.ศ.2561 ลงวนัที ่27 ม.ิย.2561

• จัดท าแผนสือ่สาร Career path ใหก้บัพนักงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ไตรมาสที ่3

• สือ่สารระเบยีบความกา้วหนา้ในสายงานอาชพี (Career path) ไดแ้ก่

1) ระเบยีบวา่ดว้ยการแตง่ตัง้และเลือ่นระดบัต าแหน่ง

2) ระเบยีบวา่ดว้ยการปรับวฒุแิละคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง

3) ระเบยีบวา่ดว้ยการเปลีย่นต าแหน่ง

4) วธิปีฏบิตักิารหมนุเวยีนงาน (Job Rotation)

     - สือ่สารใหแ้กบ่คุลากรเขต และบคุลากรสงักดั ฝวธ.  ภ1-ภ4 เมือ่วนัที ่12 ก.ค.2561 

เพือ่ใหส้ามารถพจิารณาและใหค้ าแนะน าแกพ่นักงานในสงักดัได ้

     - สือ่สารระเบยีบ และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน ในงาน “สมัมนารับฟัง

ความคดิเห็นเพือ่การพัฒนางานของสายงานทรัพยากรบคุคล ประจ าปี 2561” 

      - สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 วนัที ่20 สงิหาคม 2561

      - สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 วนัที ่22 สงิหาคม 2561

      - สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 วนัที ่29 สงิหาคม 2561

      - สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 วนัที ่31 สงิหาคม 2561

      - ส านักงานใหญ่ วนัที ่4 กนัยายน 2561

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่14 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

11. โครงการจดัท าระบบการบรหิาร

บคุลากรผูม้คีวามสามารถสงู (Talent 

Management)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• รายงานผลการด าเนนิงานและขออนุมัตริายชือ่บคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู  (Talent 

Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ประจ าปี 

2560-2561พรอ้มทัง้จัดสง่รายชือ่ให ้กพค. ฝพบ. เรยีบรอ้ยแลว้ กรบ.(บป.) 17/2561 ผวก.

 อนุมัตลิงวนัที ่15 มกราคม 2561

ไตรมาสที ่2

• ประชมุกลุม่ยอ่ยร่วมกบั ฝพบ. เรือ่งแผนการพัฒนากลุม่Talent ปี 2561 และการก าหนด

หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก Talent  ปี2562 วนัที ่26 มถินุายน 2561

ไตรมาสที ่3

• ประชมุคณะท างานคณะกรรมการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู  (Talent

 Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) จันทรท์ี ่23 

กรกฎาคม 2561

- แผนการด าเนนิงานการบรหิารบคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู  (Talent Management) 

ประจ าปี 2561 1.ต าแหน่ง/กลุม่เป้าหมาย 2.วธิคีดัเลอืก 3.แผนพัฒนา  4.เป้าหมาย

- เป้าหมาย กลุม่คนเกง่มาท า innovation  ใหก้บัองคก์ร 

- ต าแหน่งหลกั - ต าแหน่งทีม่ผีลตอ่ธรุกจิหลกั ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง เนน้ Specialist

- วธิคีดัเลอืก คดัเลอืกแบบเดมิ / คดัเลอืกเขา้สู ่project based 

- แผนพัฒนา design thinking / ตอ่ยอด project innovation (เฉพาะคนทีส่มัครใจ)

• กพค. ไดห้ารอืร่วมกบั ฝพบ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดป้รับแนวทางการพัฒนา 

talent ใหเ้ป็นรูปแบบ project Based และสง่เสรมิการน าศกัยภาพของ talent มาใชใ้นการ

พัฒนานวตักรรมและกระบวนการขององคก์รทีน่ าไปส฿ธรุกจิในอนาคตดดยจะเริม่ด านนิการ

ในไตรมาส 3-4

•กพค. ไดรั้บรายชือ่พนักงานทีม่คีวามสามารถสงู (Talent Management) ประจ าปี 2560 

จาก กรบ. 

- มกีารประชมุกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนด Functional Competency เมือ่วนัที ่

14-15 มนีาคม 2561

- ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนากลุม่ Talent

- ปรับปรุงแนวทางการจัดฝึกอบรมเพือ่พัฒนาหลกัสตูร Talent

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่15 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

11. โครงการจดัท าระบบการบรหิาร

บคุลากรผูม้คีวามสามารถสงู (Talent 

Management) (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน - กพค. ร่วมกบั กรบ.และ รรช. ประชมุหารอืเพือ่ก าหนดแนวทางการพัฒนาหลกัสตูร Talent

 ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบที ่กฟภ. ตอ้งการ

- อยูร่ะหวา่งจัดตัง้คณะกรรมการจัดท าหลกัสตูร Talent  (อยูร่ะหวา่งการพจิารณา)

- กพค. ไดน้ าเสนอแนวทางการจัดท าหลกัสตูร Talent ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบโครงการน า

ร่อง ของ รรช. กบัผูบ้รหิารสายงาน (ท)

ไตรมาสที ่4

• อนุมัตหิลกัการในการจัดท าวธิปีฏบิตัริะบบบรหิารบคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู  (Talent 

Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) กรบ.(รบ)

1812/2561

• อนุมัตหิลกัการจัดการโครงการพัฒนา “Talent Management” การพัฒนาพฤตกิรรม

สรา้งนวตักรรมในงานของบคุลากรผูม้ศีกัยภาพสงู  ผา่นกระบวนการวจัิยเชงิปฏบิตักิารบน

ฐานแนวคดิทนุทางจติวทิยาเชงิบวก (The Development of talent’s innovative work 

behaviour through action research based on the concept of positive 

psychological capital)

• กพค. ด าเนนิการประสานงานวทิยากรภายนอกประชมุชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละภาพรวมเพือ่

ท าโครงการวจัิย ท าแบบสอบถามทางจติวทิยาเชงิบวกและพฤตกิรรมสรา้งนวตักรรมในงาน 

(Pre-test) สนทนากลุม่ยอ่ย (Focus Group) กบัตวัแทนกลุม่ Talent ในเดอืน ธันวาคม

• กพค. ด าเนนิขออนุมัตหิลกัสตูร Talent ด าเนนิการจัดในปี 2562 ซึง่กจิกรรมที ่1 จัดใน

เดอืน มกราคม

หนา้ที ่16 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

12. โครงการจดัท าระบบบรหิาร

บคุลากรผูส้บิทอดต าแหนง่ 

(Succession Plan)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• รายงานผลการด าเนนิงานและขออนุมัตริายชือ่บคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู  (Talent 

Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ประจ าปี 

2560-2561พรอ้มทัง้จัดสง่รายชือ่ให ้กพค. ฝพบ. เรยีบรอ้ยแลว้ กรบ.(บป.) 17/2561 ผวก.

 อนุมัตลิงวนัที ่15 มกราคม 2561

ไตรมาสที ่2

• ประชมุกลุม่ยอ่ยร่วมกบั ฝพบ. เรือ่งแผนการพัฒนากลุม่ Successors ปี 2561 และการ

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก Successors  ปี2562 วนัที2่6 มถินุายน 2561

ไตรมาสที ่3

• ประชมุคณะท างานคณะกรรมการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู  (Talent

 Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) วนัจันทรท์ี ่23 

กรกฎาคม 2561

- แผนการด าเนนิงานการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ประจ าปี 2561 

    1.ต าแหน่ง/กลุม่เป้าหมาย Key position ต าแหน่งทีจ่ะมคีนขึน้ไมทั่น/ทีข่าดไปแลว้

สง่ผลกระทบตอ่องคก์ร) : รผก./ผชก.

    2.วธิคีดัเลอืก แบบฟอรม์การคดัเลอืก Successors เขา้สู ่    Successor Pool

    3.แผนพัฒนา Assessment Center หลกัสตูรส าหรับ Successors โดยเฉพาะ

    4.เป้าหมาย เตรยีมความพรอ้มขึน้สบืทอดต าแหน่งไดทั้นทว่งที

• ด าเนนิการขออนุมัตริายชือ่แลว้เสร็จ จ านวน 3 รุน่ รวม 116 คนผวก. ลงวนัที ่15 มกราคม

 2561 

• ประชมุหารอืกบั กรบ.เรือ่งการก าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ  Successor  

และพนักงาน

• กพค.และ กรบ. พจิารณาก าหนดหลกัสตูรการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นภาวะผูน้ า และ 

กพค. ไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานภายนอกจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะดา้นผูน้ าของ

กลุม่ Successors เรยีบรอ้ยแลว้

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่17 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

12. โครงการจดัท าระบบบรหิาร

บคุลากรผูส้บิทอดต าแหนง่ 

(Succession Plan) (ตอ่)

ไตรมาสที ่4

• จัดอบรมโครงการพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสงูของ กฟภ. ดว้ยเทคนคิศนูยก์ารประเมนิ 

(Assessment Center) ประจ าปี 2561โดยวเิคราะหข์อ้มลูจาก Focus group และการ

สมัภาษณ์ เพือ่ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะทีม่ผีลตอ่ระบบการน าองคก์ร  โดยใช ้ 

Assessment tools ครอบคลมุทัง้ 3 ดา้น 1) Self Evaluation เป็นลกัษณะของรูปแบบ

บคุลกิภาพ  2) Activity-based Assessment เป็นการประเมนิสมรรถนะผา่นกจิกรรมตา่งๆ 

 3) Mirror by the others(360 Degree Feedback) ใชก้ารประเมนิสมรรถนะแบบ 360 

องศา

• อนุมัตหิลกัการในการจัดท าวธิปีฏบิตัริะบบบรหิารบคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู  (Talent 

Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ประจ าปี 2562 

กรบ.(รบ)1812/2561

• กพค. และ กรบ. พจิารณาก าหนดหลกัสตูรการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นภาวะผูน้ า และ 

กพค. ไดด้ าเนนิการจัดอบรมหลกัสตูร Smart Leadership Program เพือ่พัฒนาศกัยภาพ

ดา้นภาวะผูน้ าของ Successor ระหวา่งวนัที ่6 – 8 ธันวาคม 2561

• กพค. ไดด้ าเนนิการตดิตามและประเมนิผลความกา้วหนา้ในการพัฒนาบคุลากรกลุม่  

Successor พรอ้มรายงานผลการประเมนิกลุม่ Successors เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

หนา้ที ่18 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

13.โครงการส ารวจปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่

ความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่

องคก์รของบคุลากรแตล่ะกลุม่ของ กฟภ.

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• จัดประชมุตรวจรับงานจา้งทีป่รกึษา งวดที ่2 เมือ่วนัที ่5 ม.ค. 2561 และจัดท าอนุมัตเิบกิ

จา่ยเงนิคา่จา้งตามงวดที ่2 

• ประสานงานกบัทีป่รกึษาจากสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ เกีย่วกบัการส ารวจในปี 

2561 

• จัดประชมุเมือ่วนัที ่22 ก.พ. 2561 เพือ่สือ่สารผลส ารวจโครงการส ารวจความพงึพอใจ

และความผกูพันของบคุลากรทีม่ตีอ่ กฟภ. และการรับรูเ้ขา้ใจคา่นยิม ตลอดจนแผนงาน

และความสมัพันธร์ะหวา่งผลส ารวจกบัผลลพัธท์างธรุกจิปี 2560 ใหผู้บ้รหิารทกุสายงาน 

คณะกรรมการเสรมิสรา้งความพงึพอใจและความผกูพันและคณะท างานเสรมิสรา้งคา่นยิม

และวฒันธรรมองคก์ร 

• จัดท าบนัทกึเลขที ่กสก.(พส) 557/2561 เมือ่วนัที ่23 ก.พ.2561 แจง้เวยีนชอ่งทางดาวน์

โหลดรายงาน Final Report โครงการส ารวจฯ ปี 2560

• จัดประชมุตรวจรับงานจา้งทีป่รกึษางวดที ่3-4 ,จัดท ารายงานประชมุและอนุมัตเิบกิ

จา่ยเงนิคา่จา้งตามงวดที ่3-4 ตามบนัทกึ กสก.(พส) 978/2561 เมือ่วนัที ่15 ม.ีค. 2561

• อยูร่ะหวา่งศกึษาแนวทางการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐรูปแบบใหม่ เพือ่ด าเนนิการจา้งที่

ปรกึษาในปี 2561

ไตรมาสที ่2

• ก าหนดขอบเขตงานจา้งและราคากลางจา้งทีป่รกึษาขอความเห็นชอบจาก ผวก. เมือ่วนัที่

 16 พ.ค.2561

• จัดท าขอบเขตงานจา้งและราคากลาง เมือ่วนัที ่22 ม.ิย.2561

• จัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้งและน าเสนอ ผวก. เมือ่วนัที ่27 ม.ิย.2561

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่19 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

13.โครงการส ารวจปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่

ความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่

องคก์รของบคุลากรแตล่ะกลุม่ของ 

กฟภ. (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่3

• จัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง และน าเสนอ ผวก. อนุมัต ิ เมือ่วนัที ่12 ส.ค.2561 และ

แตง่ตัง้คณะกรรมการจา้งและตรวจรับตามค าสัง่ กฟภ. ที ่พ.(ก) 421/2561  สัง่ ณ วนัที ่12 

ส.ค.2561

• ท าหนังสอื มท. 5315.11/36122 ลว. 16 ส.ค.2561 แจง้ใหท้ีป่รกึษามาน าเสนอผลงาน 

และจัดประชมุตอ่รองกบัทีป่รกึษาเมือ่ 18 ส.ค.2561

• ผวก. อนุมัตจัิดท าการพจิารณาจัดจา้งทีป่รกึษาและอนุมัตจิา้ง แลว้และ กนต. จัดท า

สญัญาจา้งทีป่รกึษาโครงการส ารวจฯ เลขที ่จ.96/2561 ลว. 24 ส.ค. 2561

• ทีป่รกึษาฯน าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัการด าเนนิงานโครงการตอ่คณะกรรมการ

เสรมิสรา้งความผกูพันฯ แลว้เมือ่วนัที ่27 ส.ค. 2561

• จัดท าแบบส ารวจฯ ฉบบัทดลอง (Try-out) เพือ่ทดสอบความน่าเชือ่ถอืของแบบส ารวจ 

(Reliability) เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2561 เริม่ด าเนนิการส ารวจฯ เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2561

ไตรมาสที ่4

จัดประชมุกลุม่ยอ่ย (Focus Group) ดงันี้

• วนัที ่17 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 3 (ภาคกลาง)  

จ.นครปฐม

• วนัที ่25 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 3 

(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) จ.นครราชศรมีา

• วนัที ่26 ตลุาคม 2561 ณ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ส านักงานใหญ่

• วนัที ่29 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 1 (ภาคใต)้     

จ.เพชรบรุี

• วนัที ่30 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 3 (ภาคเหนอื) 

จ.ลพบรุี

• จัดประชมุปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่ก าหนดพแผนยกระดบัความพงึพอใจและความ

ผกูพันของบคุลากรทีม่ตีอ่ กฟภ. ปี 2562 ของแตส่ายงาน ในวนัที ่15 และ 29 พฤศจกิายน 

2561

หนา้ที ่20 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

14.โครงการยกระดบัความพงึพอใจและ

ความผกูพนัของบคุลากร กฟภ. และ

แผนเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม

องคก์ร

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ครัง้ที ่3 เพือ่จัดท าแผนยกระดบัความผกูพันของ

บคุลากร ปี 2561 (ระดบัองคก์ร) เมือ่วนัที ่12 ม.ค. 2561

• จัดท าบนัทกึเลขที ่กสก.(พส)291/2561 ลงวนัที ่1 ก.พ. 2561 แจง้สายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไดแ้ก ่สวก., สรก.(อ) และ สรก.(ท) เพือ่ก าหนดแผนยกระดบัความพงึพอใจและความ

ผกูพันของบคุลากร (ระดบัองคก์ร) ปี 2561

• รวบรวมแผนงานยกระดบัความพงึพอใจและความผกูพันของบคุลากร  (ระดบัองคก์ร)

ประจ าปี 2561 จากสายงานทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งน าเสนอขออนุมัต  ิ

ผวก. ตอ่ไป

ไตรมาสที ่2

• จัดท าขอบเขตงานจา้งและราคากลางการจา้งทีป่รกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ไปยัง กสก. 

เมือ่วนัที ่22 ม.ิย.2561

• จัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง และน าเสนอ ผวก. เมือ่วนัที ่27 ม.ิย.2561

ไตรมาสที ่3

• จัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง และน าเสนอ ผวก. อนุมัต ิ เมือ่วนัที ่12 ส.ค.2561 และ

แตง่ตัง้คณะกรรมการจา้งและตรวจรับตามค าสัง่ กฟภ. ที ่พ.(ก) 421/2561  สัง่ ณ วนัที ่12 

ส.ค.2561

• ท าหนังสอื มท. 5315.11/36122  ลว. 16 ส.ค.2561 แจง้ใหท้ีป่รกึษามาน าเสนอผลงาน 

และจัดประชมุตอ่รองกบัทีป่รกึษาเมือ่ 18 ส.ค.2561 

• ผวก. อนุมัตจัิดท าการพจิารณาจัดจา้งทีป่รกึษาและอนุมัตจิา้ง แลว้และ กนต. จัดท า

สญัญาจา้งทีป่รกึษาโครงการส ารวจฯ เลขที ่จ.96/2561 ลว. 24 ส.ค. 2561

• ทีป่รกึษาฯน าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัการด าเนนิงานโครงการตอ่คณะกรรมการ

เสรมิสรา้งความผกูพันฯ แลว้เมือ่วนัที ่27 ส.ค. 2561

• ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนเสรมิสรา้งความพงึพอใจและความผกูพันฯระดงัองคก์ร

 และราย 2 ไตรมาสระดบัสายงาน

• จัดท าแบบส ารวจฯฉบบัทดลอง (Try-out) เพือ่ทดสอบความน่าเชือ่ถอืของแบบส ารวจ 

(Reliability) เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2561 เริม่ด าเนนิการส ารวจฯ เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2561

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่21 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

14.โครงการยกระดบัความพงึพอใจและ

ความผกูพนัของบคุลากร กฟภ. และ

แผนเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม

องคก์ร (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

จัดประชมุกลุม่ยอ่ย (Focus Group) ดงันี้

• วนัที ่17 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 3 (ภาคกลาง)  จ.นครปฐม

• วนัที ่25 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 3 (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) จ.นคร

ราชศรมีา

• วนัที ่26 ตลุาคม 2561 ณ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ส านักงานใหญ่

• วนัที ่29 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 1 (ภาคใต)้     จ.เพชรบรุี

• วนัที ่30 ตลุาคม 2561 ณ ส านักงานการไฟฟ้าเขต 3 (ภาคเหนอื) จ.ลพบรุี

• จัดประชมุปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่ก าหนดพแผนยกระดบัความพงึพอใจและความ

ผกูพันของบคุลากรทีม่ตีอ่ กฟภ. ปี 2562 ของแตส่ายงาน ในวนัที ่15 และ 29 พฤศจกิายน 

2561

• การรายงานแผนยกระดบัความผกูพัน และแผนเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมของ

บคุลากรทีม่ตีอ่สายงาน ทกุสายงานมกีารรายงานผลเขา้มาครบทกุสายงาน เมือ่วนัที ่29 

ม.ิย.2561 และวนัที ่30 พ.ย.2561

15. โครงการสือ่สารและสานสมัพนัธ ์

กฟภ. เพือ่การพฒันา

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• ประชมุร่วมกบั ฝพท. เมือ่วนัที ่7 ก.พ. 2561 เพือ่ก าหนดแนวทางการพัฒนาชอ่งทางดว้ย

การเพิม่เมนูหรอื Icon ในหนา้แรกของ Intranet เพือ่ Link ไปยังอกี Page หนึง่ซึง่เป็น 

Page ทีร่วบรวมชอ่งทางทีเ่กีย่วกบังานดา้นแรงงานสมัพันธ์

• ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการจัดท าชอ่งทางการสือ่สารดา้นแรงงานสมัพันธร์่วมกบั  ฝพท. เมือ่

วนัที ่9 ก.พ. 2561 และอยูร่ะหวา่งรวบรวมเนือ้หาส าหรับลงในชอ่งทางดงักลา่ว

ไตรมาสที ่2

• อยูร่ะหวา่งรวบรวมเนือ้หาส าหรับลงในชอ่งทางการสือ่สารดา้นแรงงานสมัพันธ์

ไตรมาสที ่3

• อยูร่ะหวา่งศกึษาชอ่งทางการสือ่สารดา้นแรงงานสมัพันธ์

ไตรมาสที ่4

• เปิดใชช้อ่งทางการสือ่สารดา้นแรงงานสมัพันธผ์า่น  Intranet

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่22 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

16. โครงการสรา้งความโปรง่ใสและมี

สว่นรว่มในระบบงานบรหิารและพฒันา

ทรพัยากรมนษุย์

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนตอ่ รผก.(ท) เรยีบรอ้ยตามแผน

• การจัดท า Big Cleaning Day (ปีละ 2 ครัง้)

1. ผูบ้รหิารและพนักงานร่วมจัดกจิกรรม Big Cleaning Day ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่4 ธันวาคม 

2561

2. สรุปประเมนิผลส าเร็จการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day ในปี 2561 

    2.1 ผูบ้รหิารและพนักงานใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการจัดกจิกรรมท าความสะอาด

อยา่งจรงิจัง โดยด าเนนิการตามขัน้ตอน และจัดสง่รายงานการตรวจประเมนิผลส าเร็จของ

กจิกรรมใหก้บัคณะท างานสง่เสรมิความร่วมมอืและสนับสนุนการจัดกจิกรรมท าความ

สะอาดครัง้ใหญ่ (Big Cleaning)

    2.2 กรรมการตรวจประเมนิของหน่วยงานไดต้รวจประเมนิและตรวจตดิตามผลทกุ  2 

เดอืน โดยสรุปสภาพแวดลอ้มในการท างานมคีวามสะอาดและมสีขุอนามัยทีด่ขี ึน้  เอกสาร

ไดท้ าการสะสาง และจัดระเบยีบเพือ่สะดวกในการคน้หา

    2.3 การจัดกจิกรรม Big Cleaning Day สง่ผลใหผู้บ้รหิารและพนักงานไดส้รา้งความ

ผกูพัน การมสีว่นร่วมและการรับรูเ้ขา้ใจคา่นยิมและพฤตกิรรมตามคา่นยิม กฟภ. ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Work Environment) ใหส้ถานทีท่ างานมคีวามสะอาดและมี

สขุอนามัยทีด่สีง่ผลดตีอ่การท างานในแตล่ะวนั อกีทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งการใหม้ี

การจัดกจิกรรม Big Cleaning Day อยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจ าในทกุๆ ปี 

• การจัดเก็บระเบยีบตา่งๆทีส่ าคญัของหน่วยงานในรูปแบบ QR Code - จัดท า QR Code 

ระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละขอ้บคับั เกีย่วกบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนข์องหน่วยงานใสสงักดั

 ฝบบ.แจง้เวยีนใหท้กุหน่วยงานทราบตามหนังสอื ฝบบ.119/2561 ลว.23 เม.ย.2561

- น า QR Code ระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละขอ้บคับั เกีย่วกบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนข์ึน้บน

 Web site ของแตล่ะหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเพือ่ความสะดวก รวดเร็วในการคน้หา

- ปรับปรุงสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนข์ึน้บน Web site ใหทั้นสมัยเป็นปัจจบุนั

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่23 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

16. โครงการสรา้งความโปรง่ใสและมี

สว่นรว่มในระบบงานบรหิารและพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์ (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน • การพัฒนาบรกิารการจา่ยยา

- จัดประชมุผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดนโยบายการใหบ้รกิารการจา่ยยา

- ก าหนดนโยบายการใหบ้รกิารการจา่ยยาเพือ่ใหม้คีวามสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส

- สือ่สารการใหบ้รกิารจา่ยยาใหท้กุหน่วยงานทราบผา่นสือ่ตา่งๆเชน่ ตดิประกาศหนา้แผนก

เภสชักรรม , แจง้เวยีนผา่นระบบสารบรรณอเิลคโทรนคิ เป็นตน้

• จัดท าขอ้มลูประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้พนักงานทกุต าแหน่ง       ระดงักอง 

- ทบทวนขอ้มลูประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้พนักงานทกุต าแหน่งระดบักอง

- การประชมุหารอืเรือ่งงาน ปัญหา/อปุสรรคตา่งๆ

- เชญิผูบ้รหิาร ฝบบ. ประชมุกบัหน่วยงานระดบักองในสงักดั ฝบบ.

- แตล่ะแผนกในกองจัดใหม้กีารประชมุเดอืนละ 1 ครัง้

17. โครงการจดัต ัง้สถาบนัวชิาการ PEA 

 (PEA Academy)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการทบทวนผลการศกึษาและวางแผนการด าเนนิการ  Pea 

Academyเรยีบรอ้ยแลว้

• ไดรั้บการอนุมัตแิผนงาน กรอบวงเงนิแลว้ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร กฟภ. 

ครัง้ที ่15/2561 เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2561 อนุมัตดิ าเนนิการตามแผนแมบ่ท Phase B 

แผนงานยอ่ย B1 ไดรั้บอนุมัตวิงเงนิด าเนนิการ จา้งออกแบบและกอ่สรา้งอาคารบนพืน้ที่

วา่งของ กฟภ.นครชยัศร ีเพือ่ใชเ้ป็นส านักงานและพืน้ทีฝึ่กงานของ รรช. (PEA Academy)

 จ านวน 637,187,103.-บาท

• ตามอนุมัต ิผวก. ลงวนัที ่25 มกราคม 2561 ใหด้ าเนนิการรับสมัครสอบคดัเลอืกบคุคล

เขา้ศกึษา รรช.กฟภ. หลกัสตูรชา่งเฉพาะทาง  ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 98 คน  

โดยด าเนนิการรับสมัคร ระหวา่งวนัที ่5-13มนีาคม 2561 โดยมผีูส้มัครจ านวน  632 คน

• ตามอนุมัต ิผวก. ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 อนุมัตริะเบยีบโรงเรยีนชา่งการไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาค วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสตูร หลกัสตูรชา่งเฉพาะทาง พ.ศ. 2561

• สรุปรายงานผลการด าเนนิการตามแผนประจ าปี 2561 เรยีบรอ้ยแลว้

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่24 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

18. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กปฏบิตักิาร

ไฟฟ้าแรงสงู

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

- เป้าหมายเบกิจา่ย ม.ค. – ธ.ค. 2561 วงเงนิ 99.974 ลา้นบาท (ทัง้ปี 99.974ลา้นบาท)

- เบกิจา่ยจรงิ เดอืน ม.ค. –ธ.ค. 2561 รวม 104.9087 ลา้นบาท คดิเป็น 104.94% ของ

แผนประกอบดว้ย

รายการเบกิ ศฝฟ. ระยะที ่2  28.066 ลา้นบาท Cost saving 0.0607 ลา้นบาท รวม 

28.1267 ลา้นบาท

รายการเบกิ ศฝฟ. ระยะที ่3  61.919 ลา้นบาท Cost saving 14.863 ลา้นบาท รวม 

76.782 ลา้นบาท

• ปรับแผนโดยใชภ้าพรวมของงบลงทนุของงาน ศฝฟ. ระยะ 3 มาทดแทน ท าใหไ้ด ้

สามารถมวีงเงนิการเบกิจา่ยตามแผน

• ปัจจบุนัมอีนุมัตขิยายวนัสิน้สดุสญัญาของสญัญาจา้งเลขที่ จ.60/2559 จากวนัที ่29 ก.ย.

2561 เป็นวนัที ่29 ก.พ. 2563 ตามอนุมัต ิรผก.(ท) ลว. 27 ก.ย. 2561

• เลือ่นการเบกิจา่ยไปเป็นปี 2563 เนือ่งมอีนุมัตใิหข้ยายเวลาการปฏบิตังิานของสญัญา

เลขที ่จ. 60/2559 จนถงึวนัที ่29 ก.พ. 2563

• ตามแผนการจัดซือ้จัดจา้งทีป่ระกาศบนระบบ e-GP คาดวา่จะด าเนนิการประกาศ TOR 

เพือ่ประชาพจิารณ์ไดป้ระมาณเดอืน ธ.ค.2561 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งจัดท าTOR

• แผนเบกิจา่ย คา่จา้งลว่งหนา้ ในเดอืน พ.ย.2561จ านวน 2.9000 ลา้นบาท ปรับแผนการ

เบกิจา่ยเป็น ปี 2662

• อยูร่ะหวา่งคณะท างานพจิารณาปรับปรุงขอบเขตงานจา้งและปรับปรุงราคาประมาณการ 

ตามอนุมัต ิผวก. ลว. 5 ต.ค. 2559 มกีารด าเนนิการจัดท า TOR เพือ่การประกวดราคาตาม 

พรบ. ฉบบัใหม่

• เบกิจา่ย งวดที ่3 ในเดอืน ม.ิย. 2561 จ านวนเงนิ 3.430 ลบ. 

• แผนเบกิจา่ยงวดที ่4 ในเดอืน ธ.ค. 2561 จ านวนเงนิ 4.573ลบ.

• เบกิจา่ย งวดที ่3 ในเดอืน ม.ิย. 2516 จ านวนเงนิ 9.282 ลบ.

• งวดที ่4-6 อยูร่ะหวา่งขออนุมัตขิยายระยะเวลาการปฏบิตังิานใหก้บัผูรั้บจา้ง แผนการ

เบกิจา่ยทัง้ 3 งวด รวมเป็นเงนิ 9.282 ลบ.

• มแีผนเบกิจา่ย ในเดอืน ธ.ค. 2561 ทัง้ 2 รายการประกอบดว้ย: 

- กลอ้งวงจรปิด 4.2765 ลา้นบาท ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่27 ก.ย. 2561

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่25 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

18. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กปฏบิตักิาร

ไฟฟ้าแรงสงู (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน - เครือ่งออกก าลงักาย 2.5 ลา้นบาท ก าหนดยืน่เสนอราคา 

ครัง้ที ่2 เดอืน ต.ค. 2561

• เดอืน ม.ิย. – ก.ย. 2561 จัดซือ้ชดุฝึกอบรมมาตรฐานส าหรับศนูยรั์บรองสมรรถนะดา้น 

Solar Rooftop จ านวนเงนิ 0.761 ลบ.

• เดอืน ม.ิย. – ก.ย. 2561 จัดซือ้อปุกรณ์ดา้นความปลอดภัย จ านวนเงนิ 0.228 ลบ.สามารถ

เบกิเงนิไดม้ากกวา่แผนเมือ่รวม Cost Saving

• ตามสญัญาเลขที ่จ.ป.99/2561 ลว. 4 ก.ย. 2561 กฟภ. ไดพ้จิารณาใหบ้รษัิท พอรท์ 

แอนด ์มารนีคอรป์อเรชัน่ (พ.ีเอ.เอ็ม) จ ากดั เป็นผูรั้บจา้งด าเนนิงานกอ่สรา้งโครงการศนูย์

ฝึกปฏบิตักิารไฟฟ้าแรงสงู ระยะที ่3 เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 492,200,000.- บาท รวมภาษีมลูคา่เพิม่

 ก าหนดระยะเวลากอ่สรา้งแลว้เสร็จภายใน 540 วนั นับจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง และ 

ศฝฟ. ไดส้ง่มอบพืน้ทีก่อ่สรา้งเมือ่วนัที ่7 ก.ย. 2561

• วนัที ่19 กนัยายน 2561 เบกิจา่ยคา่จา้งลว่งหนา้ 10% ของงาน

จา้งกอ่สรา้งโครงการศนูยฝึ์กปฏบิตักิารไฟฟ้าแรงสงู ระยะที ่3

เป็นจ านวนเงนิ 49,220,000.00 บาท

• เบกิจา่ยคา่จา้ง ครัง้ที ่1 เป็นจ านวนเงนิ 4,628,873.55 บาท   

(อนุมัตเิบกิจา่ยเมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2561)

• เบกิจา่ยคา่จา้ง ครัง้ที ่2, 3 (อยูร่ะหวา่งการขออนุมัตเิบกิจา่ยภายในเดอืน ธ.ค.61 วงเงนิ 

7,369,536 บาท)

หนา้ที ่26 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

19. จดัต ัง้พพิธิภณัฑแ์ละศนูยก์ารเรยีนรู ้ - 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

• อยูร่ะหวา่งน าเสนอขออนุมัตแิตง่ตัง้คณะท างานยอ่ยการจัดตัง้พพิธิภัณฑแ์ละศนูยก์าร

เรยีนรู ้เสนอตามสายงาน

ไตรมาสที ่2

• อนุมัตแิตง่ตัง้คณะท างานยอ่ยการจัดตัง้พพิธิภัณฑแ์ละศนูยก์ารเรยีนรู  ้ตามอนุมัต ิรผก.(ท)

 ลงวนัที ่24 เม.ย.2561

ไตรมาสที ่3

• เลขานุการคณะท างานอยูร่ะหวา่งน าเสนอรูปแบบและแนวทางใหก้บัคณะท างานพจิารณา

 คาดวา่จะสรุปผลแลว้เสร็จในไตรมาสที ่4/2561

ไตรมาสที ่4

• เลขานุการคณะท างานน าเสนอรูปแบบและแนวทางใหก้บัคณะท างานพจิารณา เพือ่จัด

จา้งทีป่รกึษารูปแบบการจัดตัง้พพิธิภัณฑแ์ละศนูยก์ารเรยีนรู ้โดยใชต้น้แบบศนูยก์ารเรยีนรู ้

ที ่กฟฉ.3

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่27 จาก 28



ปญัหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทของ สายงานทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2561  

แผนงาน/โครงการ

 ( 20 โครงการ)
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

20. โครงการเสรมิสรา้งคา่นยิมและ

วฒันธรรม กฟภ.

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• อนุมัต ิผวก. ลว. 24 ต.ค.2561 เรือ่ง เห็นชอบปรับเปลีย่นของทีร่ะลกึ สถานทีจั่ดกจิกรรม 

แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจา้งด าเนนิการกจิกรรม TRUST+E D-Day ปี 2561

• วนัที ่14 ธันวาคม 2561 จัดบทูที ่กฟภ. ส านักงานใหญ่ 

• กจิกรรมการส ารวจการรับรู ้เขา้ใจและยอมรับคา่นยิมและปัจจัยขบัเคลือ่นตามคา่นยิม 

(TRUST+E)

- จัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง และน าเสนอ ผวก. อนุมัต ิเมือ่วนัที ่12 ก.ค. 2561 และ

แตง่ตัง้คณะกรรมการจา้งและตรวจรับตามค าสัง่ กฟภ. ที ่พ.(ก) 421/2561  สัง่ ณ วนัที ่12 

ก.ค. 2561

- ท าหนังสอื มท. 5315.11/36122  ลว. 16 ก.ค. 2561 แจง้ใหท้ีป่รกึษามาน าเสนอผลงาน 

และจัดประชมุตอ่รองกบัทีป่รกึษาเมือ่วนัที ่18 ก.ค. 2561

- จัดท าการพจิารณาจัดจา้งทีป่รกึษาและอนุมัตจิา้ง น าเสนอ ผวก. อนุมัติ

- จัดท าแบบส ารวจฯฉบบัทดลอง (Try-out) เพือ่ทดสอบความน่าเชือ่ถอืของแบบส ารวจ 

(Reliability) เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2561

- เริม่ด าเนนิการส ารวจฯ เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2561

- จัดท าแผนเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร

• กจิกรรม Workshop For Top Manager as Role Model

- ด าเนนิการจัดประชมุเพือ่หารอืการจัดอบรมร่วมกบัอาจารย ์และ กพค.

ขอความอนุเคราะหจั์ดท าอนุมัตแิละด าเนนิการจัดฝึกอบรมหลกัสตูร  Workshop For Top 

Manager as Role Model ประจ าปี 2561 ตามบนัทกึ กสก.(พส.)3419/2561 ลว. 26 ต.ค.

2561

- วนัที ่25 – 26 ธันวาคม 2561 ด าเนนิการจัดฝึกอบรมหลกัสตูร Workshop For Top 

Manager as Role Model ประจ าปี 2561  ณ โรงแรมรามาการเ์ด็น

• กจิกรรมอบรม Change Agent

- ด าเนนิการจัดประชมุเพือ่หารอืการจัดอบรมร่วมกบัอาจารย ์และ กพค.

- ขออนุมัตจัิดอบรมหลกัสตูร “Change Agent” ประจ าปี 2561 และ รผก.(บ) รักษาการแทน

 รผก.(ท) อนุมัตเิมือ่วนัที ่10 ต.ค.2561 

- จัดอบรม Change Agent ณ โรงแรมมริาเคลิ จ านวน 2 รุน่

  รุน่ที ่1 เมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2561 มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน 70 คน

  รุน่ที ่2 เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม 2561 มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน 80 คน

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีร่ะดบั 5

หนา้ที ่28 จาก 28


