
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
1. โครงการปรบัปรงุการจดัท ากรอบ/

หลกัเกณฑอ์ตัราก าลงั

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

- กรบ. ไดจั้ดท ากรอบอัตราก าลงัของหน่วยงานทีม่กีารปรับปรุงโครงสรา้ง

หน่วยงาน ภารกจิ และกระบวนงานทีป่รับเปลีย่น และน าเสนอขออนุมัต ิผวก. 

เพือ่น าไปใช ้ไดแ้ก ่หน่วยงานสงักัดสายงานธรุกจิ จ านวน 5 หน่วยงาน (อนุมัติ

 ผวก.ลว. 25 ม.ค. 2562), กรอ. (อนุมัต ิผวก.ลว. 25 ม.ค. 2562) , กปน. 

(อนุมัต ิผวก.ลว. 29 ม.ค. 2562), กวร. (อนุมัต ิผวก.ลว. 11 ม.ีค. 2562), และ 

กพส. (อนุมัต ิผวก.ลว 25 ม.ีค. 2562)

หมายเหต:ุ สบืเนือ่งจาก สายงานยทุธศาสตร ์ไดด้ าเนนิการวา่จา้งทีป่รกึษาฯ 

เพือ่มาจัดท าโครงสรา้งองคก์รและกรอบอัตราก าลงั ดงันัน้ ขณะนี ้จงึอยู่

ระหวา่งชะลอการปรับปรุงและจัดท ากรอบอัตราก าลงั

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

2. โครงการจดัท าขอ้สอบมาตรฐาน

ส าหรบัการสอบขอ้เขยีนเพือ่ใชใ้นการ

สอบคดัเลอืกบุคลากรต าแหนง่ตา่งๆ

ส าหรบัการสอบคดัเลอืกในแตล่ะคร ัง้

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

- กงบ. ฝบค. ไดท้บทวนและก าหนดแนวทางในการจัดท าขอ้สอบมาตรฐาน

ส าหรับการสอบขอ้เขยีนเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดน้ าเสนอขออนุมัต ิและ ผวก. ได ้

มอีนุมัตลิงวนัที ่25 มนีาคม 2562 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา

ประจ าปี 2562 เรยีบรอ้ยแลว้ โดยจะด าเนนิการหารอืกับผูเ้ชีย่วชาญในการ

ออกขอ้สอบมาตรฐานเพือ่วดัความรูแ้ละสมรรถนะ (Competency) ของแตล่ะ

สายอาชพีตอ่ไป

ไตรมาสที ่2

• กงบ. ฝบค. ไดด้ าเนนิการจา้งผูเ้ชีย่วชาญเพือ่จัดท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรับ

การสอบขอ้เขยีน และด าเนนิการสอบขอ้เขยีนเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่25 

พฤษภาคม 2562 ทีผ่่านมา

ไตรมาสที ่3

• ผูเ้ชีย่วชาญไดด้ าเนนิการตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของขอ้สอบเรยีบรอ้ยแลว้ 

เพือ่จัดท าเป็นคลงัขอ้สอบตอ่ไป

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

หนำ้ที ่1 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

3. โครงการใชส้มรรถนะในการสรรหา

และคดัเลอืก (Competency -based 

Recruitment and Selection)

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

- กงบ. ฝบค. ไดท้บทวนกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร โดยได ้

น าเสนอขออนุมัต ิและ ผวก. ไดม้อีนุมัตลิงวนัที ่25 มนีาคม 2562 ก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาประจ าปี 2562 เรยีบรอ้ยแลว้ โดยจะ

ด าเนนิการประสานงานกับผูเ้ชีย่วชาญในการจัดท าขอ้สอบประเมนิความรูแ้ละ

สมรรถนะ (Competency) ของแตล่ะสายอาชพี เพือ่คดัเลอืกบคุลากรไดต้รง

ตามความตอ้งการขององคก์รตอ่ไป

ไตรมาสที ่2

กงบ. ฝบค. ไดด้ าเนนิการร่วมกับ ฝพบ. เพือ่จัดอบรมหลกัสตูรเทคนคิการสอบ

สมัภาษณ์ใหแ้กค่ณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ทัง้ในสงักัด สนญ. และ กฟข. 

เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่25-26 เมษายน 2562 รวมถงึจัดใหม้กีารสอบสมัภาษณ์

เพือ่คดัเลอืกบคุคลใหต้รงกับความตอ้งการของหน่วยงานและองคก์ร ระหวา่ง

วนัที ่1-8 กรกฎาคม 2562

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย

(รอ้ยละ 100)

4. โครงการเสรมิสรา้งสขุภาพและ

คณุภาพชวีติบุคลากร กฟภ.

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• วเิคราะหผ์ลจากการส ารวจความพงึพอใจและความผูกพันของบคุลากร

• ด าเนนิการจัดโครงการเสรมิสรา้งสขุภาพและคณุภาพชวีติ 4 โครงการ

 1.โครงการ "ธรรมใจด ีมสีขุ" (PEA Happy Soul)

• เชญิแตล่ะสายงานเขา้ร่วมกจิกรรมโครงการ “ธรรมใจด ี มสีขุ” ตามหนังสอื

เลขที ่กสก.(สป.)2868/2562 ลว. 30ก.ย.2562, กสก.(สป.)3093/2562 ลว. 

28 ก.ค.2562,  กสก.(สป.)3491/2562 ลว. 29 ก.ย.2562

• สวดมนตท์ าวตัรเชา้ 

เดอืนตลุาคม 2562 จ านวน 5 ครัง้

เดอืนพฤศจกิายน 2562 จ านวน 4 ครัง้

เดอืนธนัวาคม 2562 จ านวน 3 ครัง้

2.โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพ "ลดพงุ ลดโรค"

• ด าเนนิการแลว้เสร็จในไตรมาส 3        

• สรุปผล รุน่ 1-10 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจ านวน618 คน (ผูเ้ขา้รับการอบรม598

คน ผูส้งัเกตการณ์  20 คน)

• สรุปผล รุน่ 1-10 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจ านวน618 คน (ผูเ้ขา้รับการอบรม598

คน ผูส้งัเกตการณ์  20 คน)

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่2 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

4. โครงการเสรมิสรา้งสขุภาพและ

คณุภาพชวีติบุคลากร กฟภ. (ตอ่)

-100% ตามแผนงาน 3.สง่เสรมิการบรหิารดา้นการออมเงนิผา่นกองทุนส ารองเลีย้งชพี

• อัตราเงนิสะสมเฉลีย่ของสมาชกิ กสช.กฟภ. ณ เดอืนพฤศจกิายน 2562 

รอ้ยละ 10.04 เป้าหมายเฉลีย่ปี 2562 รอ้ยละ 10.50

4. สง่เสรมิการบรหิารดา้นการออมเงนิลกูจา้ง กฟภ. ผา่นกองทุนการ

ออมแหง่ชาติ

• ด าเนนิการจัดโครงการชีแ้จงและอบรมใหค้วามรูล้กูจา้ง กฟภ. ในเรือ่ง

ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากการออมเงนิไวก้ับ กอช. ณ กฟข. จ านวน 3 เขต 

(กฟน.3, กฟก.3 และกฟต.3) และส านักงานใหญ่

5.โครงการเตรยีมความพรอ้มของ

บุคลากรเพือ่รองรบัการด าเนนิงานของ

องคก์รในอนาคตท ัง้ธุรกจิหลกัและธุรกจิ

ทีเ่ก ีย่วเนือ่ง

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• สรุปโครงการ โครงการประเมนิและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของ

ผูบ้รหิารต าแหน่งผูอ้ านวยการกองขึน้ไป รวมถงึต าแหน่งเทยีบเทา่ เพือ่เตรยีม

ความพรอ้มสูก่ารเป็นผูน้ าองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ขออนุมัต ิผวก. ลงวนัที ่22 พ.ย. 2562 รายงานผลการประเมนิสมรรถนะ

ประจ าปี 2562 กรบ.(รบ)1430/2562 

• ตวัแทนของ กรบ. บรรยายหลกัสตูร OPOP กา้วแรกทีม่ั่นคงในยคุ PEA 4.0 

(Onboarding and Personnel Orientation Program)  พนักงานใหม ่โดยมี

หวัขอ้บรรยาย และการเสวนาเกีย่วกับการพัฒนาสูก่ารเปลีย่นแปลงในโลกยคุ 

Digital และการกา้วสู ่Digital Utility ของ กฟภ.

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

6. โครงการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• กพค.จัดท าหนังสอืแจง้เวยีนใหพ้นักงานระดบั 2-10 ด าเนนิการจัดท า

แผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล (IDP)อฝ.พบ.ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2562 

• กรบ. ด าเนนิการจัดประชมุสือ่สาร ชีแ้จงการเขยีน IDP ตามผลการประเมนิ 

APOLLO ผูบ้รหิารระดบั 11 ขึน้ไป จัดท าแผน IDP

• กพค.จัดท าหนังสอืแจง้เวยีนส าหรับผูบ้รหิารระดบั 11-12 (อฝ.,รฝ.,อก. และ

เทยีบเทา่) ใหแ้ผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล (IDP) อฝ.พบ. ลงวนัที ่28 

พฤศจกิายน 2562

• ก าหนดตดิตามและประเมนิผลเพือ่ปรับปรุงระบบการจัดท าแผนพัฒนา

บคุลากรรายบคุคล (IDP) ระหวา่งวนั 23-27 ธนัวาคม 2562

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่3 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

7. โครงการพฒันาระบบการจดัการความรู ้

 (KM) เพือ่รองรบัและพรอ้มตอ่การด าเนนิ

ธุรกจิ

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• ด าเนนิการจัดฝึกอบรมหลกัสตูรการจัดการความรูภ้าคปฏบิตั  ิ(KM in Action)

 จ านวน 5 รุน่ ส าหรับพนักงานหรอืผูท้ีส่นใจดา้นการจัดการความรู ้โดยมี

รายละเอยีด ดงันี้

           รุน่ที ่1 : วนัที ่25 – 26 กันยายน 2562

           รุน่ที ่2 : วนัที ่2 – 3 ตลุาคม 2562

           รุน่ที ่3 : วนัที ่9 – 10 ตลุาคม 2562

           รุน่ที ่4 : วนัที ่16 – 17 ตลุาคม 2562

           รุน่ที ่5 : วนัที ่31 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2562

• ประชาสมัพันธส์ือ่ส ิง่พมิพร์ะบบสารสนเทศ “ผูเ้ชีย่วชาญ PEA PRO/Guru” 

ไปยงัหน่วยงานการไฟฟ้าเขตและส านักงานการไฟฟ้าชัน้ 1 – 3 และการ

ไฟฟ้าสาขา/สาขายอ่ย เพือ่ใหพ้นักงาน กฟภ. ไดเ้ขา้ใชง้านอยา่งท่ัวถงึ 

• ร่วมศกึษาดงูาน KM Day ของ SCG โดยร่วมฟังการบรรยาย Moving 

Forward into Transformation Talk และการน าเสนอผลงาน The Most KM 

2019 เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2562 ณ SCG Hall 2-3 ส านักงาน SCG บางซือ่ 

• กพค. ไดจั้ดท าแบบสอบถามการใชง้านระบบบรหิารจัดการความรู ้และขอ

ความอนุเคราะหใ์หท้กุหน่วยงานร่วมตอบแบบสอบถาม ระหวา่งวนัที ่21 – 30 

ตลุาคม 2562

• สรุปผลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารระบบบรหิารจัดการ

ความรู ้(Knowledge Management System) ไดค้ะแนน 3.89 = ระดบั 4 (ธ.ค.)

• ประชมุร่วมกับ กงบ. และ กรบ. เกีย่วกับเกณฑก์ารเพิม่แรงจงู ส าหรับ 

“ผูเ้ชีย่วชาญ PEA PRO/Guru” และผูท้ีรั่บผดิชอบงานดา้นการจัดการความรู ้

(KM) เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2562

• ด าเนนิการจัดประชมุตรวจรับพัสดใุนงานจา้งทีป่รกึษาโครงการจัดท าแผน

แมบ่ทการจัดการความรู ้2562 – 2566 ของ PEA งวดที ่2 ณ หอ้งประชมุ 

ฝพบ. ชัน้ 18 เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2562 

• ด าเนนิปรับปรุงร่างแผนแมบ่ทการจัดการความรู ้2562 – 2566 ของ PEA 

ร่วมกับทีป่รกึษาโครงการฯ ณ หอ้งประชมุ ฝพบ. ชัน้ 18 เมือ่วนัที ่6 

พฤศจกิายน  2562 

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่4 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

7. โครงการพฒันาระบบการจดัการความรู ้

 (KM) เพือ่รองรบัและพรอ้มตอ่การด าเนนิ

ธุรกจิ (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน • ด าเนนิการจัดฝึกอบรมหลกัสตูรเครือ่งมอืการจัดการความรู ้(KM Tools) 

จ านวน 2 รุน่ ส าหรับพนักงาน PEA ทีรั่บผดิชอบงานดา้นการจัดการความรู ้

จ านวนรุน่ละ 36 คน ระหวา่งเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทเีคพาเลซ 

กรุงเทพ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

            รุน่ที ่1 : ระหวา่งวนัที ่11 – 13 พฤศจกิายน 2562

            รุน่ที ่2 : ระหวา่งวนัที ่18 – 20 พฤศจกิายน 2562 

• สายงาน ป ด าเนนิการจัดการบรรยายเพือ่แบง่ปันความรู ้(Knowledge 

Sharing) สายงานปฏบิตักิารและบ ารุงรักษา เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2562 ณ 

หอ้งประชมุ 211 อาคารศนูยส์ัง่การระบบไฟฟ้า

ส านักงานใหญ ่    

• ด าเนนิการวเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ของการจัดการ

ความรู ้(KM SWOT) จากขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร

 ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าแผนแมบ่ทการจัดการความรู ้รวมถงึ ผลการตรวจ

ประเมนิการจัดการความรูด้ว้ยการท า Site Visit โดยการสมัภาษณ์ 

กลุม่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในส านักงานใหญแ่ละสว่นภมูภิาคของ กฟภ. 

(KMA) เพือ่มาใชป้ระกอบในการจัดท าแผนแมบ่ทการจัดการความรูฯ้ ตอ่ไป 

(ธ.ค.)

• ด าเนนิการจัดประชมุตรวจรับพัสดใุนงานจา้งทีป่รกึษาโครงการจัดท าแผน

แมบ่ทการจัดการความรู ้2562 – 2566 ของ PEA งวดที ่3 ณ หอ้งประชมุ 

ฝพบ. ชัน้ 18 ในวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 

• สายงาน ท ด าเนนิการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการจัดการความรูข้องสายงาน

ทรัพยากรบคุคล ภายใตช้ือ่งาน “HR Knowledge Sharing Day 2019 ตอน 

สาย ท ปลอ่ยของ” เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 6 

อาคาร LED

หนำ้ที ่5 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

8.โครงการพฒันาระบบการประเมนิผล

การปฏบิตังิาน (PMS) และการน าระบบ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันา

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• ประชมุร่วมกับคณะท างานพัฒนาระบบ PEATA กฟต.3 เพือ่ด าเนนิการสรุป

แนวทางการด าเนนิงานพัฒนาระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานบนระบบ

สารสนเทศ เพือ่จัดท าระบบและทดลองใชภ้ายในเดอืน ธ.ค. 2562 ตอ่ไป

• น าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานบนระบบสารสนเทศ ทดลองใชก้ับกลุม่

ตวัอยา่ง และน าเสนอขออนุมัตใิชต้อ่ไป

• ด าเนนิการปรับปรุง และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้น

ความคดิสรา้งสรรค ์มุง่เนน้การสรา้งนวตักรรม ในโครงการ Develop HR on 

Digital Platfrom และโครงการ Manage Employee Portfolio แผน

ยทุธศาสตรแ์ละแมบ่ททรัพยากรมนุษย ์ประจ าปี 2562-2566 น าเสนอ

คณะกรรมการ กฟภ. ในการประชมุครัง้ที ่13 เมือ่วนัที ่18 ธ.ค. 2562

• ด าเนนิการสือ่สาร วธิปีฏบิตั ิหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้น

ความคดิสรา้งสรรค ์และมุง่เนน้การสรา้งนวตักรรม ในโครงการ Develop HR 

on Digital Platfrom และโครงการ Manage Employee Portfolio แผน

ยทุธศาสตรแ์ละแมบ่ททรัพยากรมนุษย ์ประจ าปี 2562-2566 เมือ่วนัที ่25-26 

ธ.ค. 2562 โดย สนญ. จัด ณ หอ้งประชมุชัน้ 6 อาคาร LED และ สว่นภมูภิาค 

12 เขต จัดผ่านระบบ Conference

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

9. โครงการจดัท าแผนพฒันาสายอาชพี  

(Career Development) ตามโครงสรา้ง

ต าแหนง่งานในอนาคต

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• น าเสนอเรือ่ง Rotation เป็นวาระในการประชมุผูบ้รหิารระดบัสงู ครัง้ที ่

17/2562 

• น าการหมนุเวยีนงาน Job Rotation อยูใ่นการท าแผนพัฒนารายบคุคล (IDP)

 70-20-10

• จัดท าแบบส ารวจความคดิเห็นเรือ่งรูปแบบการท างาน การหมนุเวยีนงาน 

(กรบ.(รบ)1495/2562 ลงวนัที ่20 พ.ย.2562) 

ผลส ารวจความผูกพันและความพงึพอใจดา้น Career Growth ในปี 2562 มี

คา่เทา่กับ 4.03 ปี 2561 เทา่กับ 3.99 

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่6 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

10. โครงการจดัท าระบบการบรหิาร

บุคลากรผูม้คีวามสามารถสงู (Talent 

Management)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

ฝบค.

• อนุมัต ิผวก. รายชือ่พนักงานตามระบบบรหิารบคุลกรทีท่คีวามสามารถสงู 

(Talent Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession 

Planning)ประจ าปี 28562 กรบ.(รบ)1190/2562 ลงวนัที ่9 ต.ต.2562) 

ฝพบ. 

• ด าเนนิการจัดโครงการพัฒนากลุม่ “Talent Management” ประจ าปี 2562(

กจิกรรมที ่5)การตดิตามและสรุปโครงการ แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรุปโครงการ

รูปแบบทนุทางจติวทิยาเชงิบวกและพฤตกิรรมสรา้งนวตักรรมในงาน 

(Post-test) ประเมนิโครงการฯ และการถอดบทเรยีน จ านวน 3 กลุม่  โดย 

กลุม่ที ่1 จ านวน 6 คน จัดในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2562, กลุม่ที ่2 จ านวน 15

 คน  ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562  ณ หอ้งปฏบิตักิารภมูสิารสนเทศระบบ

ไฟฟ้า (GIS Center) ชัน้ 5 อาคาร LED ส านักงานใหญ,่ กลุม่ที ่3 ทมีงาน HR

 จ านวน 6 คน วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562  ณ หอ้งประชมุ 3 ชัน้ 5 อาคาร 

LED ส านักงานใหญ่

• รายงานประเมนิผลการฝึกอบรมโครงการ

• การตดิตามประเมนิผลโครงการด าเนนิการภายหลงัเสร็จสิน้จัดโครงการ

ประมาณ 6 เดอืน 

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่7 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

11. แผนงานพฒันา Successor ให้

พรอ้มตอ่การด าเนนิธุรกจิในอนาคต

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

ฝบค.

• อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการทดสอบลกัษณะบคุลกิภาพเพือ่การพัฒนา

ผูน้ า (MBTI®Leadership Effectiveness Workshop with accredited 

MBTI Facilitator) วนัที ่12-18 และ วนัที ่2-10 ต.ค.2562

• อนุมัต ิผวก. รายชือ่พนักงานตามระบบบรหิารบคุลกรทีท่คีวามสามารถสงู 

(Talent Management) และการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession 

Planning)ประจ าปี 28562 กรบ.(รบ)1190/2562 ลงวนัที ่9 ต.ต.2562) (ต.ค.)

• สรุปโครงการ โครงการประเมนิและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของ

ผูบ้รหิารต าแหน่งผูอ้ านวยการกองขึน้ไป รวมถงึต าแหน่งเทยีบเทา่ เพือ่เตรยีม

ความพรอ้มสูก่ารเป็นผูน้ าองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ (ต.ค.)

• ผลส ารวจความพงึพอใจและความผูกพันตอ่ปัจจัยบทบาทของผูบ้รหิาร

ระดบัสงู

ฝพบ.

• กรบ. จัดสง่รายชือ่ Successorประจ าปี 2562 ให ้กพค. ในเดอืนตลุาคม 

2562

• กพค. ไดม้กีารประชมุหารอืกับผูบ้รหิาร และหน่วยงานภายนอก เพือ่

ด าเนนิการก าหนดวธิกีารและกระบวนการเรยีนรูส้ าหรับ Successor และ

พัฒนา Successor ตามกระบวนการทีก่ าหนดโดยผลสรุปเป็นการอบรมใน

รูปแบบ workshop โดยใชว้ธิกีารของ design thinking ใหค้รอบคลมุสมรรถนะ

ของ successors 

• ตามอนุมัตริผก.(ท) ลงวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 ให ้กพค. ด าเนนิการจัด

ฝึกอบรมหลกัสตูร Smart Leadership จ านวน 1 รุน่ รวมจ านวน 54 คน 

ระหวา่งวนัที ่16-19 ธนัวาคม 2562 ณ โรงแรม มริาเคลิ จังหวดักรุงเทพฯ

• รายงานผลการประเมนิการฝึกอบรมหลกัสตูร

• ก าหนดตดิตามและประเมนิผลSuccessor หลงัจากจัดฝึกอบรมเสร็จ 6 เดอืน

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่8 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

12. โครงการส ารวจปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่

ความพงึพอใจ และความผูกพนัตอ่

องคก์รของบุคลากรแตล่ะกลุม่ของ กฟภ. 

 (Employee Satisfaction and 

Engagement Survey)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• ด าเนนิการจัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group)

       1. วนัที ่29 – 30 ตลุาคม 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) ใน

พืน้ที ่กฟฉ.1, กฟฉ.2 และ กฟฉ.3

       2. วนัที ่6 – 7 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) ใน

พืน้ที ่กฟต.1, กฟต.2 และ กฟต.3

       3. วนัที ่12 – 13 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) 

ในพืน้ที ่กฟน.1, กฟน.2 และ กฟน.3

       4.วนัที ่14 – 15 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) 

ในพืน้ที ่กฟก.1, กฟก.2 และ กฟก.3

       5. วนัที ่18 – 19 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) 

ในพืน้ทีส่ านักงานใหญ่

• จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่น าเสนอผลส ารวจฯ ปี 2562 และ

แนวทางจัดท าแผนยกระดบัความพงึพอใจ ความผูกพันของบคุลากรและแผน

เสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดบัสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้า

เขต) จ านวน 2 ครัง้

       ครัง้ที ่1 วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 มกีารน าเสนอผลส ารวจความพงึพอใจ

และความผูกพันของบคุลากรทีม่ตีอ่ กฟภ. และการรับรู ้เขา้ใจ ยอมรับคา่นยิม

และพฤตกิรรมตามปัจจัยขบัเคลือ่นคา่นยิม กฟภ. ปี พ.ศ. 2562

       ครัง้ที ่2 วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 มกีารน าเสนอร่างแผนระดบัความพงึ

พอใจ ความผูกพันของบคุลากรและแผนเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม ปี 

พ.ศ. 2563 (ระดบัสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต)

• ทีป่รกึษาโครงการส ารวจความพงึพอใจและความผูกพันของบคุลากรทีม่ตีอ่ 

กฟภ. และการรับรู ้เขา้ใจ ยอมรับคา่นยิมและพฤตกิรรมตามปัจจัยขบัเคลือ่น

คา่นยิม กฟภ. ปี พ.ศ. 2562 ไดน้ าสง่ไฟลร์ายงานฉบบัสมบรูณ์เรยีบรอ้ยแลว้

• ผลคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของบคุลากร (ทัง้พนักงานและลกูจา้ง) เทา่กับ 

4.41

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่9 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

13.โครงการเสรมิสรา้งความพงึพอใจและ

ความผูกพนัของบุคลากร กฟภ.

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่น าเสนอผลส ารวจฯ ปี 2562 และ

แนวทางจัดท าแผนยกระดบัความพงึพอใจ ความผูกพันของบคุลากรและแผน

เสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดบัสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้า

เขต) จ านวน 2 ครัง้

      ครัง้ที ่1 วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 มกีารน าเสนอผลส ารวจความพงึพอใจ

และความผูกพันของบคุลากรทีม่ตีอ่ กฟภ. และการรับรู ้เขา้ใจ ยอมรับคา่นยิม

และพฤตกิรรมตามปัจจัยขบัเคลือ่นคา่นยิม กฟภ. ปี พ.ศ. 2562

      ครัง้ที ่2 วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 มกีารน าเสนอร่างแผนระดบัความพงึ

พอใจ ความผูกพันของบคุลากรและแผนเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม ปี 

พ.ศ. 2563 (ระดบัสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต)

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

14. โครงการสือ่สารและสานสมัพนัธ ์

กฟภ. เพือ่การพฒันา

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• ทบทวนมมุแรงงานสมัพันธบ์น IntranetPEA

• ด าเนนิการสรา้ง PEA Life Application โดยม ีcontents ทีด่ าเนนิการ

เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันี้

    1. E-slip

    2. กองทนุส ารองเลีย้งชพี

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่10 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

15. โครงการสรา้งความโปรง่ใสและมสีว่น

รว่มในระบบงานบรหิารและพฒันา

ทรพัยากรมนุษย์

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

- จัดประชมุคณะท างานเพือ่พจิารณาแผนงานของโครงการประจ าปี2562 เมือ่

วนัที ่14 มนีาคม 2562 ณ หอ้งประชมุ สรก.(บ) ชัน้ 3 อาคาร 1

ไตรมาสที ่2

• ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งขออนุมัตแิผนในการด าเนนิการประจ าปี 2562

ไตรมาสที ่3

• อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตดิตามการด าเนนิผลตามผลงานตามหนังสอืเลขที ่

กรบ.(อบ) 1228/2562 ลว.2 ต.ค.2562

ไตรมาสที ่4

• เลขานุการ ฯ รายงานการด าเนนิงานตามแผนดา้นความโปร่งใส คณุธรรม

และจรยิธรรม ในงานบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ตอ่ประธาน

คณะกรรมการดา้นความโปร่งใส ฯ (รผก.(ท))  เพือ่ทราบเรยีบรอ้ยแลว้ ตาม

บนัทกึเลขที ่กรบ.(อบ)1663/2562 ลงวนัที ่27 ธ.ค.2562

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่11 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

16. โครงการจดัต ัง้สถาบนัวชิาการ PEA  

(PEA Academy)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

1. การจา้งทีป่รกึษาออกแบบหลกัสตูร ส าหรับสถาบนัวชิาการ กฟภ.

• ทีป่รกึษาอยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานเพือ่สง่มอบงาน ทัง้หมด 6 งวด ดงันี้

    - งวดที ่1 เมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2562

     - งวดที ่2 (10 ต.ค. 62 - 7 ก.พ. 63)

     - งวดที ่3 (7 ก.พ. - 7 พ.ค. 63)

     - งวดที ่4 (7 พ.ค. - 4 ก.ย. 63)

     - งวดที ่5 (4 ก.ย.63 - 2 ม.ค. 64)

     - งวดที ่6 (2 ม.ค. - 3 ม.ีค. 64)

2. การจา้งออกแบบอาคารสถาบนัวชิาการ กฟภ.

• ส านักกฎหมายไดจั้ดท าสญัญาจา้งออกแบบอาคาร และลงนามในสญัญา

เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2562

• บรษัิทผูรั้บจา้งสง่มอบงานแลว้จ านวน 3 งวด (ทัง้หมด 6 งวด) ดงันี้

      - งวดที ่1 เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2562

      - งวดที ่2 เมือ่วนัที ่13 กันยายน 2562

      - งวดที ่3 เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2562

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่12 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

17. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กปฏบิตักิาร

ไฟฟ้าแรงสงู

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

- เบกิจา่ยโครงการศนูยฝึ์กปฏบิตักิารไฟฟ้าแรงสงู ระยะที ่2 และ 

ระยะที ่3 ม.ค. – ธ.ค. 2562 วงเงนิ 258.49 ลา้นบาท เบกิจา่ยได ้

189.86 ลา้นบาท คดิเป็น 73.45%

โครงการพฒันาศนูยฝึ์กปฏบิตักิารไฟฟ้าแรงสงู ระยะที ่2

• ลา่ชา้กวา่แผนงานทีก่ าหนดไว ้เนือ่งจากในขัน้ตอนการประชาพจิารณ์ TOR 

ของกระบวนการการจัดซือ้จัดจา้ง มผีูป้ระชาพจิารณ์หลายครัง้ โดยลา่สดุไดม้ี

การด าเนนิการประกวดราคาจา้งโดยมกี าหนดการขายแบบระหวา่งวนัที ่7-25 

ตลุาคม และไดม้กีารก าหนดใหย้ืน่เสนอราคาในวนัที ่28 ตลุาคม 2562 ปรากฏ

วา่ ไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา เนือ่งจากปัญหาการท าหอ้งปฏบิตักิารดา้นมเิตอรไ์ดม้ี

การรวมโตะ๊ทดสอบกับระบบ AMI ของมเิตอรเ์ขา้ดว้ยกันท าใหม้ ี2 ระบบงาน

หลกัอยูร่่วมกัน ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งทบทวนรายละเอยีดเกีย่วกับการจา้ง

• ไดรั้บอนุมัตแิละลงนามขยายสญัญาจา้ง ที ่จ.227/2560 ครัง้ที ่1 ลงวนัที ่19

 มถินุายน 2562 จากเดมิ วนัที ่13 พฤษภาคม 2562 เป็น 13 กันยายน 2562

• การปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิารเพือ่รองรับอปุกรณ์ทีจ่ะมาตดิตัง้ไดด้ าเนนิการ

ตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ ถงึจะลา่ชา้กวา่แผนงานทีก่ าหนดไว ้แตภ่าพรวมยงั

สามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืน ธนัวาคม 2562 โดยอยูร่ะหวา่ง

การด าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์และ setup ระบบโดยมแีผนการตรวจรับงานดงันี้

งวดที ่5 ก าหนดตรวจรับ วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 และเบกิจา่ยในเดอืน ธนัวาคม

 2562 (วงเงนิ 5.72 ลา้นบาท)

งวดที ่6 ก าหนดตรวจรับ วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 และเบกิจา่ยในเดอืน 

ธนัวาคม 2562 (วงเงนิ 2.29 ลา้นบาท)   โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชส้ าหรับการ

ฝึกอบรมเกีย่วกับหลกัการควบคมุและสัง่การระบบไฟฟ้า ซึง่ผูผ้่านการฝึก

ปฏบิตัจิะสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจทักษะการควบคมุระบบไฟฟ้า สามารถใช ้

งานอปุกรณ์ตา่งๆ ในการควบคมุระบบไฟฟ้า ทัง้ระบบผลติ ระบบสายสง่ 

ภายในสถานไีฟฟ้า และในระบบจ าหน่ายของ กฟภ. ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะ

ฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัใิหก้ับพนักงานและผูป้ฏบิตังิาน  ของ กฟภ. 

ครอบคลมุกลุม่พนักงานชา่ง วศิวกร และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง (ศนูยส์ัง่การ

จา่ยไฟ งานแกไ้ฟฟ้าขดัขอ้ง เป็นตน้)  โดยเริม่ด าเนนิการในปี 2563

• จัดซือ้เครือ่งออกก าลงักาย ผูรั้บจา้งไดส้ง่มอบเครือ่งออกก าลงักายเมือ่วนัที ่

 19 มนีาคม 2562 และ คณะกรรมการตรวจรับไดด้ าเนนิการตรวจรับและ

เบกิจา่ย จ านวนเงนิ 1.2 ลา้นบาท แลว้

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ (รอ้ยละ 

73.45)

ประกวดรำคำจำ้งโดยมี

ก ำหนดกำรขำยแบบระหวำ่งวนัที ่

7-25ตลุำคม และไดม้กีำร

ก ำหนดใหย้ืน่เสนอรำคำในวนัที ่

28 ตลุำคม 2562 ปรำกฏวำ่ ไมม่ี

ผูย้ ืน่เสนอรำคำ เนือ่งจำกปัญหำ

กำรท ำหอ้งปฏบิตักิำรดำ้นมเิตอร์

ไดม้กีำรรวมโตะ๊ทดสอบกับระบบ 

AMI ของมเิตอรเ์ขำ้ดว้ยกันท ำใหม้ี

 2ระบบงำนหลกัอยูร่่วมกัน 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งทบทวน

รำยละเอยีดเกีย่วกับกำรจำ้ง

• หอ้งปฏบิตักิำรดำ้นคณุภำพ

ไฟฟ้ำทบทวนรูปแบ

หอ้งปฏบิตักิำรฯ ใหเ้หมำะสมกับ

กำรพัฒนำบคุลำกรในปัจจบุนั  

หนำ้ที ่13 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

17. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กปฏบิตักิาร

ไฟฟ้าแรงสงู (ตอ่)

- 100% ตามแผนงาน • ปัจจบุนั บรษัิท รักษาความปลอดภัย ไทยซคีอม จ ากัด ด าเนนิการตดิตัง้

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดที ่ศฝฟ. ตามสญัญาจา้ง วงเงนิ 1.9 ลา้นบาทเสร็จแลว้

 และสามารถด าเนนิการเบกิจา่ยไดใ้นเดอืน ธนัวาคม 2562

• จัดซือ้โปรแกรม PVsystส าหรับศนูยรั์บรองสมรรถนะดา้นการออกแบบและ

ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า เบกิจา่ยแลว้เป็นเงนิ 0.25 ลา้นบาท ตามอนุมัต ิผวก. 

ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2561 โดย กกง. โอนเงนิช าระคา่โปรแกรม เมือ่เดอืน 

กมุภาพันธ ์2562

โครงการพฒันาศนูยฝึ์กปฏบิตักิารไฟฟ้าแรงสงู ระยะที ่3

• งานกอ่สรา้งโครงการ ศฝฟ.ระยะที ่3 ซึง่มรีะยะเวลา 540 วนั สญัญาจา้ง

เลขที ่จ.ป.99/2561 ลงวนัที ่4 กันยายน 2561 ปัจจบุนัไดส้ง่มอบพืน้ทีก่าร

กอ่สรา้งใหก้ับผูรั้บจา้งเขา้ด าเนนิการแลว้ เมือ่วนัที ่7 กันยายน 2561 มกีาร

เบกิจา่ยในปี 2562 เรยีบรอ้ยแลว้ ตามรายละเอยีดดงันี้

- เดอืน ม.ค.2562 เบกิจา่ย ครัง้ที ่4 จ านวน 6.06 ลา้นบาท

- เดอืน ก.พ.2562 เบกิจา่ย ครัง้ที ่5 จ านวน 8.65 ลา้นบาท

- เดอืน ม.ีค.2562 เบกิจา่ย ครัง้ที ่6 จ านวน 9.02 ลา้นบาท

- เดอืน เม.ย. 2562เบกิจา่ย ครัง้ที ่7 จ านวน 9.52 ลา้นบาท

- เดอืน พ.ค. 2562  เบกิจา่ย ครัง้ที ่8 จ านวน 7.42 ลา้นบาท

- เดอืน ม.ิย. 2562 เบกิจา่ย ครัง้ที ่9 จ านวน 7.52 ลา้นบาท

- เดอืน ส.ค. 2562 เบกิจา่ย ครัง้ที ่10 จ านวน 11.26 ลา้นบาท

- เดอืน ก.ย. 2562  เบกิจา่ย ครัง้ที ่11 จ านวน 12.34 ลา้นบาท

- เดอืน ต.ค. 2562  เบกิจา่ย ครัง้ที ่12 จ านวน 14.65 ลา้นบาท

- เดอืน พ.ย. 2562  เบกิจา่ย ครัง้ที ่13 จ านวน 20.94 ลา้นบาท

- เดอืน ธ.ค. ๒๕๖๒  เบกิจา่ย ครัง้ที ่14 จ านวน 25.98 ลา้นบาท

- เดอืน ธ.ค. ๒๕๖๒  เบกิจา่ย ครัง้ที ่15 จ านวน 20.62 ลา้นบาท

- คนืเงนิประกันผลงาน จ านวน 22.91 ลา้นบาท

- คา่ควบคมุงานและประสานงาน จ านวน 0.85 ลา้นบาท

 

กำรกอ่สรำ้งอำคำร E เกดิกำร

ทรุดตวัของดนิถมบรเิวณพืน้ทีท่ี่

ตดิกับแมน่ ้ำนครชยัศรแีละล ำ

คลองท ำให ้ไมส่ำมำรถเริม่

ด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งไดต้ำมก ำหนด 

(ปัจจบุนัลงนำมแกไ้ขสญัญำ

เพิม่เตมิเสร็จสิน้แลว้และผูรั้บจำ้ง

สำรมำรถเริม่ด ำเนนิกำรไดแ้ลว้)

หนำ้ที ่14 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

18. โครงการเสรมิสรา้งคา่นยิมและ

วฒันธรรม กฟภ.

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• ประชมุคณะท างานเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์รและผูเ้กีย่วขอ้ง 

เพือ่ก าหนดแผนปฏบิตักิารเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร ปี 2563 

เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2562

• ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาร่างแผนปฏบิตักิารเสรมิสรา้งคา่นยิมและ

วฒันธรรมองคก์ร ปี 2563 เลขที ่กสก.(พส.) 3144/2562 ลงวนัที ่28 ตลุาคม 

256

• ด าเนนิการจัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group)

       วนัที ่29 – 30 ตลุาคม 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) ในพืน้ที่

 กฟฉ.1, กฟฉ.2 และ กฟฉ.3

       วนัที ่6 – 7 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) ใน

พืน้ที ่กฟต.1, กฟต.2 และ กฟต.3

       วนัที ่12 – 13 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) 

ในพืน้ที ่กฟน.1, กฟน.2 และ กฟน.3

       วนัที ่14 – 15 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) 

ในพืน้ที ่กฟก.1, กฟก.2 และ กฟก.3

       วนัที ่18 – 19 พฤศจกิายน 2562 จัดประชมุกลุม่ยอ่ย(Focus Group) 

ในพืน้ทีส่ านักงานใหญ่

• จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร(Workshop) ใหก้ับตวัแทน Change Agent กลุม่

ยอ่ยของสายงาน/ส านัก/กฟข. เพือ่จัดท าแผนงานและกจิกรรมเสรมิสรา้ง

พฤตกิรรมตามปัจจัยขบัเคลือ่นคา่นยิม (TRUST+E) ในวนัอังคารที ่26 

พฤศจกิายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้งประชมุอเนกประสงค ์ชัน้ 6

 อาคาร LED

• จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่น าเสนอผลส ารวจฯ ปี 2562 และ

แนวทางจัดท าแผนยกระดบัความพงึพอใจ ความผูกพันของบคุลากรและแผน

เสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดบัสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้า

เขต) จ านวน 2 ครัง้

       ครัง้ที ่1 วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 มกีารน าเสนอผลส ารวจความพงึพอใจ

และความผูกพันของบคุลากรทีม่ตีอ่ กฟภ. และการรับรู ้เขา้ใจ ยอมรับคา่นยิม

และพฤตกิรรมตามปัจจัยขบัเคลือ่นคา่นยิม กฟภ. ปี พ.ศ. 2562

       ครัง้ที ่2 วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 มกีารน าเสนอร่างแผนระดบัความพงึ

พอใจ ความผูกพันของบคุลากรและแผนเสรมิสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม ปี 

พ.ศ. 2563 (ระดบัสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต)

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่15 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

19. โครงการ HR Analytics (การพฒันา

ขดีความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู

ทรพัยากรบุคคล)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่1

- จัดท าขัน้ตอนการด าเนนิการดา้น HR Data Analytics เรยีบรอ้ยแลว้ และใน

ปี 2562 จะวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึดา้นทรัพยากรบคุคลในเรือ่ง เสน้ทาง

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career growth)

ไตรมาสที ่2

• วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึดา้นทรัพยากรบคุคลในเรือ่ง เสน้ทางความกา้วหนา้ใน

สายอาชพี (Career growth)

ไตรมาสที ่3

•  น าร่องการใชง้าน HR Health Check Dashboard (การจัดท าระบบ

แสดงผลตวัชีว้ดัดา้นทรัพยากรบคุคล) และ HR Analytics (การวเิคราะหเ์ชงิ

ลกึดา้นทรัพยากรบคุคล) โดย Upload data ขึน้ระบบ เพือ่ออกมาเป็น 

dashboard ใหผู้บ้รหิารเรยีบรอ้ยแลว้และสามารถดไูดผ้่านระบบ bi

ไตรมาสที ่4

• จัดท าขัน้ตอนการด าเนนิการดา้น HR Data Analytics เรยีบรอ้ยแลว้ และใน

ปี 2562 จะวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึดา้นทรัพยากรบคุคลในเรือ่ง เสน้ทาง

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career growth)

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ผลกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(รอ้ยละ 100)

หนำ้ที ่16 จำก 17



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ สายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ
 ( 20 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

20. โครงการ AI/ Chatbot for HR 

Supports (ระบบโตต้อบอตัโนมตัเิพือ่

สนบัสนุนงานทรพัยากรบุคคล)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสที ่4

• คณะกรรมการฯ/คณะท างานฯ ร่วมกับ กงบ. จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR

 พรอ้มทัง้ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากหน่วยงานอืน่ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการดา้น AI/Chat

 Botและบรษัิททีด่ าเนนิการเกีย่วกับ AI/Chat Bot ในทอ้งตลาด เพือ่น ามา

ปรับปรุงและแกไ้ขร่างขอบเขตของงาน TOR ใหค้ลอบคลมุการด าเนนิงานของ

 PEA

หมายเหต ุมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้

• จากการศกึษาขอ้มลูและทบทวนรายละเอยีดตา่งๆ ร่วมกับคณะท างาน/

คณะกรรมการในปี 2562 พบวา่ การน าระบบ AI/Chat Bot มาใชก้ับ PEA ทัง้

ดา้นการใหบ้รกิารบคุคลภายนอก (กลุม่ลกูคา้ของ PEA) และบคุคลภายใน 

(พนักงานของ PEA) คอ่นขา้งมคีวามซับซอ้น เนือ่งจากเป็นระบบรูปแบบใหมท่ี่

 PEA ยงัไมเ่คยด าเนนิการ ประกอบกับการตดิตัง้และบ ารุงรักษาระบบมมีลูคา่

สงู หากเริม่ด าเนนิการโดยปราศจากความเขา้ใจทีด่แีลว้ จะไมส่ามารถใชร้ะบบ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและอาจไมเ่กดิผลตอบแทนจากการลงทนุได ้ดงันัน้ 

เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและความตอ่เนือ่ง คณะท างาน/คณะกรรมการในปี 

2562จงึเสนอวา่ควรศกึษาและทบทวนระบบ AI/Chatbotเพิม่เตมิในปี 2563 

ตอ่ไป

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ (รอ้ยละ 25)

•กำรก ำหนดขอบเขตคณุสมบตัิ

ของระบบ Chatbot มคีวำมซับซอ้น

•ควำมเชีย่วชำญจำกตวัแทน

บรษัิทผูรั้บจำ้ง มคีวำมเฉพำะทำง

แตกตำ่งกัน

•ขอ้จ ำกัดและเงือ่นไขของกำรน ำ

ระบบมำใชใ้หส้อดคลอ้งกับ

นโยบำยของ PEA เชน่ กำรจัดเก็บ

, เซริฟ์เวอร์

หนำ้ที ่17 จำก 17


