
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การไฟฟ&าส(วนภูมิภาคดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได>กำหนดกรอบแนวคิดสำคัญ

ภายใต>ยุทธศาสตรEตามแผนแม(บทด>านทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตรE 4Ds และ 12 แผนแม(บท ดังน้ี 

 

 

 

จากแผนงานข>างต>น และจากสรุปภาพอนาคตของ กฟภ. ในการเปTน Digital Utility สามารถแบ(งเปTน

ภาพการทำงานออกเปTน 3 ลักษณะ คือ BAU (Business As Usual) คือ งานประจำของ กฟภ. Innovation 

คือ งานเชิงนวัตกรรม และงานบ(มเพาะธุรกิจใหม( และTransformation คือ งานที่ปรับเปลี่ยนรูปไปเปTนงาน

ใหม( หรือธุรกิจใหม(แล>ว ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนองคEการไปเปTนภาพอนาคตนี้ กฟภ. จำเปTนต>องมีกลยุทธEด>าน

บุคลากรที่แตกต(างกัน เพื่อทำให>เกิดการปรับเปลี่ยนทั้งบุคลากร ระบบงาน โครงสร>าง สภาพแวดล>อมในการ

ทำงาน และวัฒนธรรมการทำงาน โดยมีรูปแบบการทำงานท่ีจะส(งผลกระทบต(อกลุ(มคนท่ีจะทำงานในอนาคตท่ี

แตกต(างกันดังน้ี 

กลุ5มปฏิบัติงานประจำ หรือ BAU (Business As Usual) 
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จากพันธกิจหลักของ กฟภ. การจัดหาไฟฟ&า การบริการไฟฟ&า งานรับผิดชอบต(อสังคม สิ่งแวดล>อม และ

งานพัฒนาองคEการ ซึ่งจะมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนให>ต>องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายผู>ว(าการ       

เรื่อง “สานงานเดิม” (Keep Improving Existing Business) ซึ่งงานด>านทรัพยากรมนุษยEอาจต>องดำเนินงาน

ปรับเปล่ียนให>สนับสนุนลักษณะงานดังต(อไปน้ี 

- การทำงานในลักษณะสร>างความร(วมมือข>ามสายงาน (Cross-functional Cooperation) 

- การทำงานเชิงโครงการ (Project-based Culture) 

- การพัฒนาทักษะด>านดิจิทัลให>กับบุคลากรทุกกลุ (ม (Digital Literacy) เพื ่อให>ทำงานทั ้งการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการทำงาน และพัฒนาระบบเปTน “Digitalization” 

- การปรับเปล่ียนโครงสร>างและการบริหารงานให>มีความยืดหยุ(น (Agility) ในการทำงาน 

กลุ5มปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม หรือ Innovator 

การปรับเปลี่ยน กฟภ. ให>เปTน Digital Utility ทำให>องคEกรมีความจำเปTนในการสร>างสรรคEนวัตกรรม 

ซึ่ง “นวัตกรรม” ในบริบทการทำงานของ กฟภ. หมายถึงการคิดค>นวิธีการทำงาน กระบวนการทำงาน การ

ให>บริการ การจัดการ อุปกรณEการทำงานที่ใหม( (New) และมีคุณค(า (Value-added) แก(ผู>มีส(วนเกี่ยวข>อง 

(Stakeholder) ดังนั ้น ผลของการพัฒนานวัตกรรมจึงมิใช(เพื ่อการค>า (Commercialization) เท(าน้ัน 

สอดคล>องกับนโยบายท(านผู>ว(าการฯ เรื่อง “ใช>นวัตกรรม” (Employ Innovation and Technology) ซึ่งงาน

ด>านทรัพยากรมนุษยEอาจต>องดำเนินงานปรับเปล่ียนให>สนับสนุนลักษณะงานดังต(อไปน้ี 

- การทำงานในลักษณะโครงการบ(มเพาะนวัตกรรม (Innovation Incubator) ซึ่งคณะทำงานอาจยังคง

อยู(ที่ กฟภ. เดิม หรือเปTน Secondment ไปทำงานที่ PEA ENCOM เพื่อให>ง(ายต(อการเบิกจ(าย หรือ

จัดซ้ืออุปกรณEพิเศษในการทำงาน 

- การจัดทำโครงสร>างองคEการแบบ Agile Organization คือการทำงานข>ามสายงานเพื ่อพัฒนา

นวัตกรรมร(วมกัน อย(างไรก็ตาม กฟภ. ซึ่งมีโครงสร>างองคEการแบบ Hierarchy อาจเปTนอุปสรรคต(อ

การทำงานในรูปแบบน้ี กฟภ. อาจจำเปTนต>องใช>กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานในการจัดการให>

เกิดการทำงานร(วมกันในลักษณะน้ี 

- การจัดทำ Strength-based Assessment เพื่อให>บุคลากรได>เรียนรู>จักจุดแข็งตนเอง และจุดแข็งของ

ผู>อื ่น ทั้งนี ้เพื ่อให>บุคลากรที่มาทำงานร(วมกันสามารถปฏิบัติงานร(วมกันด>วยการเคารพในความ

แตกต(าง และสามารถใช>ความต(างในการสร>างสรรคEผลงานเชิงนวัตกรรม 
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กลุ5มงานท่ีปรับเปล่ียนรูปไปแลVว หรือ Transformer 

สำหรับงานของ กฟภ. ที่ได>รับการปรับเปลี่ยนไปแล>ว มีความจำเปTนอย(างยิ่งที่ต>องมีการจัดการเพื่อให>

ขยายผลทั้งในเชิงการพัฒนานวัตกรรมอย(างต(อเนื่อง และการนำออกสู(ตลาดเพื่อเชิงพาณิชยE เพื่อให>การ

ขับเคล่ือน กฟภ. เปTน Digital Utility  โดยการพัฒนาน้ีจะส(งเสริมให> กฟภ. มีการเติบโตท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Growth)สอดรับกับนโยบายผู >ว (าการ เรื ่อง “เสริมธุรกิจใหม(” (Enhance New Business) ซึ ่งงานด>าน

ทรัพยากรมนุษยEอาจต>องดำเนินงานปรับเปล่ียนให>สนับสนุนลักษณะงานดังต(อไปน้ี 

- การจัดการพัฒนา “Mindset” แก(ผู>บริหารทุกกลุ(ม เพื่อให>เห็นความสำคัญต(อการทำงานเชิงรุกที่ใช>

เทคโนโลยี และข>อมูลในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการทำงานจำเปTนต>องสนับสนุนบุคลากรรุ(นใหม(

ในองคEการให>มีพ้ืนท่ีในการคิดและทำงานท่ีท>าทาย หรือทำการพัฒนานวัตกรรม 

- การติดองคEความรู> “Skillset” ให>บุคลากรทุกกลุ(มในองคEการมี Digital Literacy เพื่อสามารถศึกษา

เรียนรู>เทคโนโลยี และรูปแบบการทำงานท่ีมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา 

- การวางระบบการทำงานที่จูงใจให>บุคลากรในองคEการมีความอยากที่จะทำสิ่งดี ๆ ให> กฟภ. และ

พ ัฒนา ง านอย ( า งต ( อ เ น ื ่ อ ง  อ ั น เป T นค ุณล ั กษณะท ี ่ เ ร ี ย ก ว ( า  “Entrepreneurial” ห รื อ 

“Intrapreneurial”อันเปTนทักษะการเปTนผู>ประกอบการ 

 

เพ่ือบรรลุยุทธศาสตร]ดVานทรัพยากรมนุษย] กฟภ. กำหนดเปbน 12 แผนแม5บทดังน้ี  

1) การพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset                                               

เพ่ือกําหนดป�จจัย"D"DataDrivenเปTนพฤติกรรมขับเคล่ือนค(านิยมของกฟภ.(TRUST+E)รวมเปTน คํา

ว(า TRUSTED เพ่ือส่ือสารและส(งเสริมให>บุคลากรเข>าใจและแสดงพฤติกรรม"D"DataDriven และเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรให>มี Digital Mindset & Growth Mindset 

2) Integrate HR Systems to Support PEA Structure                                              

เพ่ือเพ่ิมบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลงานด>านบุคลากรของกฟภ. 

ในการพิจารณาภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษยEขององคEกร โดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดทําแผน 

อัตรากําลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให>เกิดการบูรณา

การงานด>าน ทรัพยากรมนุษยE ก(อนท่ีจะมีถ(ายทอดไปยังหน>างาน 
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3) การกําหนดบทบาทบุคลากรด>านทรัพยากรมนุษยEให>เปTนBusinessPartners    

เพ่ือกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการเปTนคู(คิดทางธุรกิจ(HR Business Partner)ให>กับ 

บุคลากรผู>รับผิดชอบงานด>านทรัพยากรมนุษยE ระบบงานด>านทรัพยากรมนุษยEได>รับการขับเคล่ือนให>

เปTนHRDigitalSystemตามแผนงานท่ีวางไว>  

4) Recruit-Replace-Reskill-Upskill for PEA Transformation  

เพ่ือให>กฟภ.มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและสอดคล>องต(อการขับเคล่ือนองคEกรสู(การเปTนองคEกรดิจิทัล   

สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได>เหมาะสมและสอดคล>องทันตามความต>องการเพ่ือขับเคล่ือน

การเปTนองคEกรดิจิทัล  

5) Create HR Dashboard for Decision Making  

เพ่ือมีฐานข>อมูลงานด>านทรัพยากรมนุษยEท่ีสําคัญในการนําไปวิเคราะหEสถานการณEประเด็นป�ญหาใน

งานทรัพยากรมนุษยE 

6) Develop HR on Digital Platform  

เพ่ือให>กฟภ.มีระบบ HRDigital ท่ีเช่ือมโยงบนฐานข>อมูลเดียวกันสามารถตอบสนองต(อวัตถุประสงคE

การใช> งานท่ีชัดเจนและไม(ซ้ำซ>อนกัน  

7) ManageEmployeePortfolio  

เพ่ือให>บุคลากรของ กฟภ. มีสมรรถนะและศักยภาพพร>อมเข>าสู(ตําแหน(งใหม( มีการพัฒนาสายอาชีพท่ี 

เหมาะสม บุคลากรกฟภ.มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือเติบโตในสายอาชีพ สามารถใช>ข>อมูลจาก

ระบบEmployeePortfolio ประกอบการตัดสินใจในการ พิจารณาข้ึนเงินเดือนและปรับตําแหน(งอัน

จะส(งผลต(อความโปร(งใสในการตัดสินใจของผู>บริหาร  

8) Improve Digital Literacy for Everyone  

เพ่ือให>กฟภ.มีบุคลากรท่ีมีความพร>อมในการดําเนินงานด>วยเทคโนโลยีดิจิทัลและขับเคล่ือนองคEกรสู(

การเปTน Digital Utility  

9) Activate Talent for Flourishing from inside  

กฟภ.มีการบริหารบุคลากรผู>มีความสามารถสูง (TalentManagement)อย(างเปTน ระบบและต(อเน่ือง 

สามารถรักษาและใช>ประโยชนEจากบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงได>อย(างมีประสิทธิภาพ 
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10) Redesign PMS to support PEA Transformation & Talent Engagement  

เพ่ือให>กฟภ.มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานผ(านเทคโนโลยีดิจิทัล(DigitalPMS)ท่ีแสดงความ

สอดคล>อง ของตัวช้ีวัดระดับองคEกร ระดับหน(วยงาน และระดับบุคคล  

11) Strengthen PEA Employer of Choice  

เพ่ือให> กฟภ.มีภาพลักษณEองคEกรท(ีสามารถดึงดูด(Attract)ให>คนร(ุนใหม(เข>าสู(องคEกรด>วยความเช่ือถือ 

ในคุณค(าขององคEกร รักษา (Retain) และจูงใจ (Motivate) ให>บุคลากรยังคงอยู(กับ กฟภ. ด>วยความ

อยู(ดีมีสุข ภูมิใจท่ีได>เปTนส(วนหน่ึงของ กฟภ. และอยากทุ(มเทกายใจในการทํางานให>กับ กฟภ.  

12) Enhance STEM for all  

เพ่ือส(งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู>นวัตกรรมโดยใช>องคEความรู>ในด>านวิทยาศาสตรE (Science) 

เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตรE (Engineer) และคณิตศาสตรE (Mathematics) มาเปTน 

ความรู>พ้ืนฐานในการขับเคล่ือน และเพ่ือพัฒนาทักษะการถ(ายทอดความรู> การสอน ของบุคลากร 

กฟภ. ให>เกิดความชํานาญมากย่ิงข้ึน  รวมถึงมีการสนับสนุนให>ผู>เรียนจากภายในและภายนอกองคEกร 

ได>เข>ามาเรียนรู>ทักษะ STEM (Science – Technology – Engineer – Mathematics)  

 

 


