
                                            รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ปี 2563 

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ Digital Culture และยุทธศาสตร์ Growth Mindset 

แผนงานที่ 1 การพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset 

โครงการที่ 1. โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติปรับปรุงคณะกรรมการ คณะท างานเสริมสรา้งค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร ก าหนด Roadmap และแผนปฏบิัติการเสรมิสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 
2563 
• การด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรประจ าปี 2563 ดังนี ้
- THE PEA HERO Take Action for Role Model อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- จัดท าสื่อ Wrap Lift ส านักงานใหญ่และส านักงานเขต อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
1. จัดท า Wrap Lift ทีส่ านักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างแจ้ง   กฟข. ด าเนินการต่อไป  
2. จัดท าสื่อ โปสเตอร์และแผ่นพับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจดัส่งให้ทุกหน่วยงาน 
- เสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแผนงานด้าน HR อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- TRUSTED Roadshow อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
1. อยู่ระหว่างจัดท าสื่อคลปิ ผวก. และคลิปเปิดตัว TRUSTED ใหม่ 
- PEA Digital Day อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายส าคัญ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- แผนงานเสริมสร้างการก ากับกจิการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ
การต่อต้านการทุจริตในการปฏบิัติงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ระบบผู้เชี่ยวชาญ (PEA Pro Guru) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- งานประชุมวชิาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563(PEACON & INNOVATION 2020) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
- ส่งเสริม META Skill (Lifelong Learning) อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- กิจกรรม Wow (D) ME Data อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- การวิจัยและพฒันาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

- โครงการสื่อสารและสานสัมพนัธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา ด้วย PEA LIFE Application และ บน PEA 
Intranet อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. กสก.จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 3 คร้ัง 
2. ตามค าสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 250/2563 แต่งตั้งคณะท างานพฒันา Pea Life Application ตามแผนปฏบิัติ
การดิจิทัลของ กฟภ. โดยมี ผชก.(ท) เป็นประธาน 
- โครงการ Onboarding Program ในหัวข้อเสริมสร้างพฤติกรรมตาม TRUSTED อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ด าเนินการแล้ว 1 รุ่น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 
- กิจกรรมต้นแบบคนเก่งของ PEA อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
จัดกิจกรรม Change your life by PEA Ranger อยู่ระหว่างด าเนินการ 
• อยู่ระหว่างแจ้งเวียนติดตามผลการด าเนนิงานให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรายงานผล การด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1/2563 
• อยู่ระหว่างจัดท ารา่งด าเนินโครงการส ารวจความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และ
การรับรู้ เข้าใจ ยอบรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขบัเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 

โครงการที่ 1. โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 2563 ดังนี้ 
• THE PEA HERO Take Action for Role Model อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไตรมาส 1-2) 
• จัดท าสื่อ Wrap Lift ส านักงานใหญ่และส านักงานเขต อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไตรมาส 1-2) 
1. จัดท า Wrap Lift ทีส่ านักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างแจ้ง กฟข. ด าเนินการตอ่ไป  
(ไตรมาส 1-2) 
2. จัดท าสื่อ โปสเตอร์และแผ่นพับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจดัส่งให้ทุกหน่วยงาน (ไตรมาส 1-2) 
• เสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแผนงานด้าน HR อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไตรมาส 1-2) 
• TRUSTED Roadshow อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไตรมาส 1-2) 
• อยู่ระหว่างจัดท าสื่อคลิป ผวก. และคลิปเปิดตวั TRUSTED ใหม่ (ไตรมาส 1-2) 
• PEA Digital Day อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไตรมาส 1-2) 
• พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายส าคัญ อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไตรมาส 1-2) 
• แผนงานเสริมสร้างการก ากับกจิการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ
การต่อต้านการทุจริตในการปฏบิัติงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไตรมาส 1-2) 
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• ระบบผู้เชี่ยวชาญ(PEA Pro Guru) อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไตรมาส 1-2) 
• งานประชุมวชิาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563(PEACON & INNOVATION 2020) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ไตรมาส 1-2)  
• ส่งเสริม META Skill (Lifelong Learning) อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไตรมาส 1-2)  
• กิจกรรม Wow (D) ME Data อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไตรมาส 1-2)  
• การวิจัยและพฒันาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไตรมาส 1-2) 
• โครงการสื่อสารและสานสัมพนัธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา ด้วย PEA LIFE Application และ บน PEA 
Intranet อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไตรมาส 1-2)  
1. กสก.จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 3 คร้ัง (ไตรมาส 1) 
2. ตามค าสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 250/2563 แต่งตั้งคณะท างานพฒันา Pea Life Application ตามแผนปฏบิัติ
การดิจิทัลของ กฟภ. โดยมี ผชก.(ท) เป็นประธาน (ไตรมาส 1) 
•  โครงการ Onboarding Program ในหัวข้อเสริมสร้างพฤติกรรมตาม TRUSTED อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ด าเนินการแล้ว 1 รุ่น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 (ไตรมาส 1) 
• กิจกรรมต้นแบบคนเก่งของ PEA อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไตรมาส 2) 
• จัดกิจกรรม Change your life by PEA Ranger (ไตรมาส 2) 
• ตามอนุมัติ รผก.(ท) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้เห็นชอบรายชื่อและหน้าที่ PEA Ranger เรียบร้อยแล้ว 
(ไตรมาส 2) 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 30310/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ขอให้พิจารณาปรับแผนปฏบิัติการ
เสริมสร้างค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร ประจ าปี 2563 (ไตรมาส 2) 
• ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรประจ าปี 
2563 ไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 2) 
• อยู่ระหว่างด าเนนิการติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร
ประจ าปี 2563 (ไตรมาส 2) 
• อยู่ระหว่างออกแบบแบบส ารวจการรับรู้ต่อแผนการเสริมสร้างค่านิยมฯ ปี 2563 (ไตรมาส 2) 

โครงการที่ 1. โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3  
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• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 11 ส.ค. 
2563 เรื่องที่ 4.2 มีมติด าเนินการทบทวนและ/หรือเพิ่มเติมแผนงานและกิจกรรมตามทีป่ระชุมเห็นชอบ โดย
พิจารณาให้ครอบคลุมแผนงาน/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานยงัไม่เป็นไปตามแผนและยงัไมไ่ดด้ าเนินการ  
การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 2563 ดังนี้ 
• THE PEA HERO Take Action for Role Model อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไตรมาส 1-3) 
• จัดท าสื่อ Wrap Lift ส านักงานใหญ่และส านักงานเขต (ไตรมาส 1-3) 
 1. จัดท า Wrap Lift ทีส่ านักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว และด าเนนิการแจ้ง กฟข. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 2. จัดท าสื่อ โปสเตอร์และแผ่นพับ และจัดส่งให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  
• เสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแผนงานด้าน HR อยู่ระหว่างด าเนนิการ  
• TRUSTED Roadshow ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• จัดท าสื่อคลปิ ผวก. และคลิปเปิดตัว TRUSTED ใหม่เรียบร้อยแล้ว  
• ยกเลิกการด าเนินการ PEA Digital Day (ไตรมาส 3) 
• พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายส าคัญ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
• แผนงานเสริมสร้างการก ากับกจิการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ
การต่อต้านการทุจริตในการปฏบิัติงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ  
• ระบบผู้เชี่ยวชาญ(PEA Pro Guru) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
• งานประชุมวชิาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563(PEACON & INNOVATION 2020) ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  
• ส่งเสริม META Skill (Lifelong Learning) ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว  
• กิจกรรม Wow (D) ME Data อยู่ระหว่างด าเนนิการ  
• การวิจัยและพฒันาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
• ออกแบบแบบส ารวจการรับรูต้่อแผนการเสริมสร้างค่านิยมฯ ปี 2563 แล้วเสร็จ  
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35661/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้ขอความร่วมมือทุกสายงาน/
ส านัก/การไฟฟา้เขตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและความผกูพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤตกิรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 โดยตอบแบบส ารวจได้
ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563 
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• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35804/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้ขอขยายระยะเวลาการตอบ
แบบส ารวจความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและ
พฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 โดยขยายเวลาสิ้นสดุการตอบแบบส ารวจฯ เปน็
ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

โครงการที่ 1. โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• ตามอนุมัติ รผก.(ท) เม่ือวันที่ 24 ก.ย. 2563 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านยิมและวัฒนธรรม
องค์กร ประจ าปี 2563 (ทบทวนคร้ังที่ 1/2563) (ไตรมาส 4) 
การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 2563 ดังนี้ 
• THE PEA HERO Take Action for Role Model ในการท าคลิป ของ ผวก. และสื่อสารเรียบร้อยแลว้ 
• จัดท าสื่อ Wrap Lift ส านักงานใหญ่และส านักงานเขต  
     1. จัดท า Wrap Lift ทีส่ านกังานใหญ่เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการแจ้ง กฟข. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
     2. จัดท าสื่อ โปสเตอร์และแผ่นพับ และจัดส่งให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  
• เสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแผนงานด้าน HR  
• TRUSTED Roadshow ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• จัดท าสื่อคลปิ ผวก. และคลิปเปิดตัว TRUSTED ใหม่เรียบร้อยแล้ว 
• ยกเลิกการด าเนินการ PEA Digital Day (ไตรมาส 3) 
• พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายส าคัญ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• แผนงานเสริมสร้างการก ากับกจิการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ
การต่อต้านการทุจริตในการปฏบิัติงาน ด าเนินการเรียบร้อยแลว้  
• ระบบผู้เชี่ยวชาญ (PEA Pro Guru) ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว  
• งานประชุมวชิาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563(PEACON & INNOVATION 2020) ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  
• ส่งเสริม META Skill (Lifelong Learning) ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว  
• กิจกรรม Wow (D) ME Data ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• การวิจัยและพฒันาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
โครงการสื่อสารและสานสัมพนัธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา ด้วย PEA LIFE Application และ บน PEA 
Intranet ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว  
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•  โครงการ Onboarding Program ในหัวข้อเสริมสร้างพฤติกรรมตาม TRUSTED ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• กิจกรรมต้นแบบคนเก่งของ PEAจึงยังไมส่ามารถด าเนินการได้ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ไตร
มาส 2-4) 
• จัดกิจกรรม Change your life by PEA Ranger ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• โครงการปรับปรุงการจัดท ากรอบ/หลักเกณฑ์อัตราก าลัง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• โครงการทบทวน Job Description ของต าแหน่งงานตามโครงสร้างใหม่ ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว  
• โครงการ Recruit Replace Reskill Upskill for PEA Transform ด าเนินการเรียบร้อยแลว้  
• โครงการจัดท าแผนพฒันาอาชพี Career Development ตามโครงสร้างต าแหน่งในอนาคต ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  
• โครงการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ PMS และการดน าเทคโนโลยมีาใช้พัฒนา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
• โครงการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมตามค่านิยมองค์กร ด าเนนิการเรียบร้อย
แล้ว  
• รวบรวมรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรประจ าปี 
2563 ไตรมาส 1-4 เรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 1-4) 
• ออกแบบแบบส ารวจการรับรูต้่อแผนการเสริมสร้างค่านิยมฯ ปี 2563 แล้วเสร็จ (ไตรมาส 2-3) 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35661/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้ขอความร่วมมือทุกสายงาน/
ส านัก/การไฟฟา้เขตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและความผกูพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤตกิรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 โดยตอบแบบส ารวจได้
ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35804/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้ขอขยายระยะเวลาการตอบ
แบบส ารวจความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและ
พฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 โดยขยายเวลาสิ้นสดุการตอบแบบส ารวจฯ เปน็
ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 (ไตรมาส 3) 
• รวบรวมข้อมูลตอบแบบส ารวจเรียบร้อยแล้ว พบว่า มบีุคลากรตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20,364 คน คิด
เป็น 58.18 ของบุคลากรทั้งหมด และไดป้ระมวลผลส ารวจภาพรวมและจ าแนกสายงานเรียบร้อยแล้ว (ไตร
มาส 4) 
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• กสก. มีหนังสือเลขที่ กสก.(พส) 36736/2563 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ขอความเห็นชอบผวก. เร่ือง รายงาน
สรุปผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพนัของบุคลากรที่มีตอ่ กฟภ. และการรับรู้เข้าใจ ยอมรับค่านิยม
และพฤติกรรมตามปัจจัยขบัเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี 2563 (ไตรมาส 4) 

แผนงานที่ 2 Integrate HR Systems to Support PEA Structure 

โครงการที่ 2. โครงการ Integrate HR 
Systems to Support PEA 
Structure 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• สายงาน ท โดย รผก.(ท) จัดประชุมเพื่อศึกษา ทบทวนแนวทางการด าเนินการของ HR Steering 
Commintee  เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม สรก.(ท) โดยได้มอบหมาย ผชก.(ท) 
ฝพบ. พิจารณาคณะกรรมการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย์  และ
มอบหมายให้ ฝบค. ศึกษาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 

โครงการที่ 2. โครงการ Integrate HR 
Systems to Support PEA 
Structure (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• สายงาน ท โดย รผก.(ท) จัดประชุมเพื่อศึกษา ทบทวนแนวทางการด าเนินการของ HR Steering 
Commintee  เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม สรก.(ท) โดยได้มอบหมาย ผชก.(ท) 
ฝพบ. พิจารณาคณะกรรมการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย์  และ
มอบหมายให้ ฝบค. ศึกษาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ไตรมาส 1) 
• ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดย ผวก. อนมุัติ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 2) 
• ด าเนินการพิจารณาหารายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในงานทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรมนุษย์จากภายนอกองค์กร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากรของ กฟภ. 
เพื่อเตรียมน าเสนอขออนุมัติ จัดท าบัญชีรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรต่อไปฯ (ไตรมาส 2) 

 

โครงการที่ 2. โครงการ Integrate HR 
Systems to Support PEA 
Structure (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร และวิธีการการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อไป 
• อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการคัดเลือกวาระการประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้าน
บุคลากรของ กฟภ. ที่สอดคล้องกับทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ ของ กฟภ. 
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โครงการที่ 2. โครงการ Integrate HR 
Systems to Support PEA 
Structure (ต่อ)  

 ไตรมาสที่ 4 
• จัดท าหลักเกณฑ์การจัดท าบญัชีรายชื่อ และการจ่ายคา่สมนาคุณ/ตอบแทน กรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ของคณะกรรมการฯ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 ม.ค. 64  
• พิจารณาให้จัดการประชุมในป ี2564 เนื่องจาก Covid-19 และสอดคล้องกับการจัดท าบัญชีรายชื่อ และ
การจ่ายค่าสมนาคุณ/ตอบแทน กรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ของคณะกรรมการฯ 
• ศึกษาแนวทางการพัฒนา Dashboard เพื่อน ามาทดลองใช้เปน็เครื่องมือในการประชุม เพื่อน ามาใช้ในปี 
2564 ต่อไป 

 

ยุทธศาสตร์ Digital Culture 

แผนงานที่ 3 การก าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business Partners 

โครงการที่ 3. แผนงานการก าหนด
บทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็น Business Partners 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• กรบ. ประชุมและหารือร่วมกับ กพค. และที่ปรึกษาจาก สถาบันบณัฑิตย์พฒันบริหารศาสตร ์(นิด้า) เพื่อ
ด าเนินการทบทวนวิธีการก าหนดสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเป็น HR Business Partner รวมทั้งแนวทางใน
การด าเนินงานของ BP 
• กรบ. ด าเนินการจัดการประชมุร่วมกับ ฝบค., ฝพบ. และ ฝบบ. เพื่อด าเนินการทบทวนและท าความเข้าใจ
ในการก าหนดสมรรถนะและวิธกีารก าหนดสมรรถนะเพื่อส่งเสรมิการเป็น HR Business Partner เมื่อวันที่ 
23 มี.ค.2563 
• ท าบนัทึกเพื่อขอความอนุเคราะห์รายชื่อพนักงาน (Role Model) เพื่อใช้ในการจัดท า Competency “HR 
as Business Partner” ตามบนัทึกเลขที่ กรบ.(กท)416/2563 ลงวันที่ 23 มี.ค.2563 
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• ได้รับรายชื่อพนักงาน (Role Model) เพื่อใช้ในการจัดท า Competency “HR as Business Partner” 
จาก ฝบค., ฝบบ., และ ฝพบ. และจัดสง่ให้ ผรบ.พิจารณา Competency เรียบร้อยแล้ว

 
โครงการที่ 3. แผนงานการก าหนด
บทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็น Business Partners (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ก าหนดกลุ่มน าร่องบุคลากรทีท่ าหน้าที่เป็น HR Business Partner และให้เข้าพบหน่วยงานตวัอย่างที่มี
ความจ าเปน็เร่งด่วน เพื่อเก็บข้อมูลตัวอย่าง น ามาเป็นข้อมูลในการร่างบทบาทของกลุ่มบุคลากรที่ท าหน้าที่
เป็น HR Business Partner และขออนุมัติหลักการในการก าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็น Business Partner โดย ผวก. ได้ด าเนินการอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563  
• ประชุมร่วมกับ กพค. เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันากลุ่มบุคลากรที่ท าหนา้ที่เป็น HR Business Partner 
ให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบันของ กฟภ.  
• กลุ่มน าร่องบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็น HR เข้าพบสายงานธุรกิจและการตลาดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 , 
ส านักดิจทิัล และ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟา้ (ฝคฟ.) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 

 

โครงการที่ 3. แผนงานการก าหนด
บทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็น Business Partners (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• ประชุมร่วมกับ กพค. เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันากลุ่มบุคลากรที่ท าหนา้ที่เป็น HR Business Partner 
ให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบันของ กฟภ. โดยกลุ่มน าร่องบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็น HR เข้าพบ สายงาน
ธุรกิจและการตลาด , ส านักดิจทิัล และ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟา้ (ฝคฟ.) 
• อยู่ระหว่างพิจารณาหลักสูตรในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ท าหน้าที่เปน็ HR Business Partner 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

โครงการที่ 3. แผนงานการก าหนด
บทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็น Business Partners (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• กลุ่มน าร่องบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็น HR เข้าพบ สายงานธุรกิจและการตลาดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 , 
ส านักดิจทิัล และ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟา้ (ฝคฟ.) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563  
• พิจารณาหลักสูตรในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ท าหนา้ที่เปน็ HR Business Partner  
• ส่งกลุ่มบุคลากรที่ท าหน้าที่เปน็ HR Business Partner เข้ารับการอบรมในงาน HR DAY จัดโดย PMAT 
ในเดือนธันวาคม 2563 และหลกัสูตรอ่ืนๆในปี 2564 ต่อไป 

 

แผนงานที่ 4 Recruit-Reskill-Upskill for PEA Transformation 

โครงการที่ 4. โครงการบริหารจัดการ
อัตราก าลังคนที่สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• กรบ. ได้น าทิศทางตามแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏบิัติการดิจิทลัและการปรบัโครงสรา้งองค์กรมาวิเคราะห์
อัตราก าลัง และสมรรถนะที่จ าเป็นรองรับการด าเนินงานขององค์กรในอนาคต โดยอยู่ระหว่างจดัท า Google 
Form เพื่อสอบถามหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องตาม Business Model ทั้ง 4 ด้านตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
ประเมินความต้องการอัตราก าลงัที่มีอยู่ในปัจจบุัน และแนวโน้มอนาคต 

 

โครงการที่ 4. โครงการบริหารจัดการ
อัตราก าลังคนที่สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
(ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ฝบค. และ ฝพบ. ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเทคโนโลยีและ
ภาวการณ์แข่งขัน โดยจดัประชมุกับหน่วยงานที่เปน็กลุ่มเป้าหมายตามโครงสร้างใหม่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการอัตราก าลังและขดีความสามารถรวมถึงแนวทางการพัฒนาแล้วดังนี้ 
1. งานเก่ียวกับกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเสริมและธุรกิจใหม่สายงานธุรกิจและการตลาด ประชุมเมื่อวันที่ 26 
พ.ค.2563  
2. งาน Cyber Security ของฝัง่ Operation Technology ระบบ SCADA ฝคฟ.  
สายงาน ป. วันที่ 1 มิ.ย.2563 
3. ส านักดิจิทัล งานแผนกลยุทธด์ิจิทัลและงานพัฒนาระบบดิจิทลั วันที่ 2 มิ.ย. 2563 โดยมีรายละเอียดตาม
บันทึกเลขที่ กรบ.(ก) 30066/2563 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2563 บันทึกเลขที่ กรบ.(ก) 30089/2563 และ 
30090/2563 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 

 

โครงการที่ 4. โครงการบริหารจัดการ
อัตราก าลังคนที่สนับสนุนการ

 ไตรมาสที่ 3 
• กรบ. น าเสนอขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งจ านวน ต าแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวชิาในหน่วยงานที่มี
การปรับปรุงโครงสร้างและหนา้ที่ความรับผิดชอบและน ามาสรุปอัตราก าลัง ในภาพรวมองค์กร 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
(ต่อ) 

• กรบ. จัดประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกสายงาน และ กฟข. ทั้ง 12 เขต เพื่อสอบถามแนวทาง ความ
คิดเห็น และความต้องการอัตราก าลัง เพื่อน ามาวิเคราะห์ ประเมินความต้องการอัตราก าลังที่มอียู่ในปัจจุบนั
และแนวโน้มอนาคต และสรุปแนวทาง ผลการวิเคราะห์ เสนอคณะกรรมการอัตราก าลังและสิทธิประโยชน์
พนักงาน พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง ประจ าปี (จัดประชุมคณะกรรมการอัตราก าลังฯ ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563) 

โครงการที่ 4. โครงการบริหารจัดการ
อัตราก าลังคนที่สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
(ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• กรบ. น าเสนอขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งจ านวน ต าแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวชิาในหน่วยงานที่มี
การปรับปรุงโครงสร้างและหนา้ที่ความรับผิดชอบและน ามาสรุปอัตราก าลัง ในภาพรวมองค์กร 
• กรบ. จัดประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกสายงาน และ กฟข. ทั้ง 12 เขต เพื่อสอบถามแนวทาง ความ
คิดเห็น และความต้องการอัตราก าลัง เพื่อน ามาวิเคราะห์ ประเมินความต้องการอัตราก าลังที่มอียู่ในปัจจุบนั
และแนวโน้มอนาคต และสรุปแนวทาง ผลการวิเคราะห์ เสนอคณะกรรมการอัตราก าลังและสิทธิประโยชน์
พนักงาน พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง ประจ าปี  
• กรบ. จัดท าหนังสือขอให้ก าหนดรายละเอียดแผนอัตราก าลัง ประจ าปี 2564 ถึง รผก. และ ผชก. ทั้ง 12 
เขต ที่ได้รับจัดสรรอัตราก าลงัตามแผนอัตราก าลังฯ เพื่อพิจารณาก าหนดอัตราทีส่อดรับกับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนนิงานตา่งๆให้สอดรับกับแนวทาง/ปัจจัยที่คณะกรรมการอัตราก าลังฯ พิจารณาก าหนดแนวทาง
ไว้ให้  
• กรบ. จัดส่งรายละเอียดแผนอัตราก าลังพนักงานและลูกจ้าง ประจ าปี 2564 ให้ กงบ. ด าเนินการต่อไป 
(ตามหนังสือ กรบ.(กค.) เลขที่ กรบ.(กค) 35822/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

 

โครงการที่ 5. โครงการ Recruit - 
Replace - Reskill - Upskill for 
PEA Tranformation 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• กงบ. ทบทวนวิธีการสรรหาของปี 2562 เพื่อน าผลการท างานมาใชป้รับปรุงกระบวนการสรรหาของปี 
2563 ให้ได้บุคลากรที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการขององค์กร 
• วางแผนประเภท หลักเกณฑ์ และรายละเอียดการสรรหาของปี 2563 ทั้งการสรรหาภายในและการสรรหา
ภายนอก รวมถึงติดต่อหน่วยงานเพื่อจัดท าระบบรับสมัครงานออนไลน์ 
• ก าหนดแผนการด าเนินการโดยแยกเป็น 5 ประเภทหลักๆ คือ 
1. ด าเนินการสรรหาผู้พิการเปน็พนักงาน กฟภ. ในไตรมาส 1 
2. ด าเนินการโครงการทดสอบสอบความรู้ของ กฟภ. ในไตรมาส 2 
3. ด าเนินการสรรหาภายในจากการสอบปรับวฒุิ ในไตรมาส 2 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
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4. ด าเนินการสรรหาจากกลุ่มลกูจ้าง กฟภ. เป็นพนักงาน กฟภ. ในไตรมาส 3 
5. ด าเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน กฟภ. ในไตรมาส 4 
• ปัจจุบนัได้ด าเนนิการสรรหาผูพ้ิการเป็นพนักงาน กฟภ. เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 อัตรา  
• กรบ. ด าเนินการวิเคราะห์ต าแหน่งงานใหม่ๆที่จ าเปน็ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อจัดท าอนุมัติการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Professional Recruitment) ตามบันทึก กรบ.
(พบ.) เรื่องขออนุมัติก าหนดระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการจ้างและการท างานของผู้มีศักยภาพสูง พ.ศ.2563 เพื่อ
เพิ่มแนวทางการสรรหาและแนวทางการจา้งงานให้ดึงดูด จงูใจตลาดแรงงานยุคใหม่ 
• อยู่ระหว่างจัดท า Google Form เพื่อสอบถามหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับทักษะที่จ าเปน็ Competency 
ของพนักงาน (reskill, upskill) 

โครงการที่ 5. โครงการ Recruit - 
Replace - Reskill - Upskill for 
PEA Tranformation (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• สรรหาพนักงานประจ าปี 2563 แบ่งตามประเภทการสรรหา ดังนี้ 
1. โครงการทดสอบความรู้จากกลุ่มบุตรพนักงาน กฟภ. ที่เป็นคนพิการ (ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 อัตรา)  
      1.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    1.2 คุณวุฒิปรญิญาตรี  
2. โครงการทดสอบความรู้จากกลุ่มบุตรพนักงาน กฟภ. (อยู่ระหว่างด าเนนิการ)  
3. สรรหาบุคคลภายในโดยการสอบปรับวฒุิจากพนักงานวิชาชพีเป็นนักวชิาการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
     3.1 ต าแหน่ง นทน.(จป)    3.2 ต าแหน่งอื่นๆ  
4. สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัตงิานกับ กฟภ. (อยู่ระหว่างด าเนนิการ)  
     4.1 ต าแหน่ง นรค.    4.2 ต าแหน่ง นทน.(จป)    4.3 ต าแหน่งอื่นๆ 
5. สรรหาภายในจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงาน  
• จัดท าวิธปีฏิบัติ และวิธปีระเมินค่างานเพื่อก าหนดเงินเดือนตามระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการจ้างและการ
ท างานของผู้มีศักยภาพสูง พ.ศ.2563 (Professional Recruitment) 
• เตรียมข้อมูลอัตราก าลังของแต่ละสายงาน เพื่อไปน าเสนอเปน็ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูงในการก าหนดอัตราก าลังที่จ าเป็น อัตราก าลังที่ต้องลดลง และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

 

โครงการที่ 5. โครงการ Recruit - 
Replace - Reskill - Upskill for 
PEA Tranformation (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
สรรหาพนักงานประจ าปี 2563 แบ่งตามประเภทการสรรหา ดังนี้  
1. โครงการทดสอบความรู้จากกลุ่มบุตรพนักงาน กฟภ. ที่เป็นคนพิการ (ด าเนนิการเสร็จแล้ว) 
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    1.1 คุณวุฒิ ปวส. (เข้าปฏบิตัิงานวนัที่ 2 มี.ค. 2563 จ านวน 3 ราย) 
    1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี (เข้าปฏิบัติงานวนัที่ 1 สิงหาคม 2563 จ านวน 3 ราย) 
2. โครงการทดสอบความรู้จากกลุ่มบุตรพนักงาน กฟภ. (ไตรมาส 3) 
    (ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เข้าปฏิบัตงิานในวนัที่ 1 กันยายน 2563 จ านวน 86 ราย 
     และบัญชีรายชื่อส ารองเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตลุาคม 2563 จ านวน 11 ราย) 
3. สรรหาบุคคลภายในโดยการสอบปรับวฒุิจากพนักงานวิชาชพีเป็นนักวชิาการ (ไตรมาส 3) 
   3.1 ต าแหน่ง นทน.(จป) 
   3.2 ต าแหน่งอื่นๆ 
   (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะไดร้ับการย้าย แต่งตัง้ ปรับวฒุิ หรือปรับอัตราเงินเดือนแล้วแต่ 
    กรณีตามวาระ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป) 
4. สรรหาภายในจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงาน (ไตรมาส 3) 
    (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานวนัที่ 1 ตุลาคม 2563) 
5. สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัตงิานกับ กฟภ. (ไตรมาส 3) 
   5.1 ต าแหน่ง นรค. 
   5.2 ต าแหน่ง นทน.(จป) 
   (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในวนัที่ 1 ตุลาคม 2563) 
   5.3 ต าแหน่งอื่นๆ 
   (อยู่ระหว่างด าเนนิการสอบสมัภาษณ์ในวนัที่ 21 - 23 กันยายน 2563 และจะประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อส ารองวันที่ 1 ตุลาคม 2563) 
• การประเมินผลการด าเนนิการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จะด าเนนิการประเมินเมื่อผู้ผา่นการสอบ
คัดเลือกผ่านการทดลองปฏิบัตงิานแล้ว 

โครงการที่ 5. โครงการ Recruit - 
Replace - Reskill - Upskill for 
PEA Tranformation (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
สรรหาพนักงานประจ าปี 2563 แบ่งตามประเภทการสรรหา ดังนี้  
1. โครงการทดสอบความรู้จากกลุ่มบุตรพนักงาน กฟภ. ที่เป็นคนพิการ (ด าเนนิการเสร็จแล้ว) 
    1.1 คุณวุฒิ ปวส. (เข้าปฏบิตัิงานวนัที่ 2 มี.ค. 2563 จ านวน 3 ราย) 
    1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี (เข้าปฏิบัติงานวนัที่ 1 สิงหาคม 2563 จ านวน 3 ราย) 
2. โครงการทดสอบความรู้จากกลุ่มบุตรพนักงาน กฟภ. (ไตรมาส 3) 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

    (ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เข้าปฏิบัตงิานในวนัที่ 1 กันยายน 2563 จ านวน 86 ราย 
     และบัญชีรายชื่อส ารองเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตลุาคม 2563 จ านวน 11 ราย) 
3. สรรหาบุคคลภายในโดยการสอบปรับวฒุิจากพนักงานวิชาชพีเป็นนักวชิาการ (ไตรมาส 3) 
   3.1 ต าแหน่ง นทน.(จป) 
   3.2 ต าแหน่งอื่นๆ 
   (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะไดร้ับการย้าย แต่งตัง้ ปรับวฒุิ หรือปรับอัตราเงินเดือนแล้วแต่ 
    กรณีตามวาระ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป) 
4. สรรหาภายในจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงาน (ไตรมาส 3) 
    (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานวนัที่ 1 ตุลาคม 2563) 
5. สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัตงิานกับ กฟภ. (ไตรมาส 3) 
   5.1 ต าแหน่ง นรค. 
   5.2 ต าแหน่ง นทน.(จป) 
   (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในวนัที่ 1 ตุลาคม 2563) 
   5.3 ต าแหน่งอื่นๆ (ผู้ผา่นการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานวนัที ่2 พฤศจิกายน 2563)) 
• กงบ. ด าเนินการสรุปและประเมินผลการด าเนินการสรรหาพนักงานประจ าปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ผ่านให้
พนักงานใหม่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกของ กฟภ. ประจ าปี 
2563 โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ การสรา้ง HR Dashboard 

แผนงานที่ 5 Create HR Dashboard for Decision Making 

โครงการที่ 6. โครงการ HR 
Analytics (การพัฒนาขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล) 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด HR Data Platform ในสายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทุก
หน่วยงานมีความเข้าใจในแผนการด าเนินการ การจัดท า HR Data Platform  พร้อมทั้งได้มีการจัดท า 
Template ส ารวจข้อมูลและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลใน data platform  เพื่อรองรับการน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ HR Data Analytic และได้มีการจัดท าค าสั่ง ที่ รผก.(ท) 21/2563 แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการ HR Data Platform  ให้คณะท างาน ด าเนนิการส ารวจ จัดท าข้อมูล ของแต่ละหน่วยงานให้ตรง
ตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมทั้งก าหนด  แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล Data 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
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ข้อเสนอแนะ 

Management Data Privacy Data Security ทดสอบการน าเข้าข้อมูล การเชื่อมโยง และการน าข้อมูลออก
ใช้งาน เพื่อรองรับการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  HR Analytics พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา และแก้ไขปรบัปรุงพฒันาระบบ 

โครงการที่ 6. โครงการ HR 
Analytics (การพัฒนาขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• กงบ. ได้ส่งบันทึกที่ กงบ.(งส.) 1025/2563 ลงวันที่ 9 เม.ย. 63 ขอให้เสนอหัวข้อเพื่อมาจัดท า one page 
Infographic น าเสนอผู้บริหาร กฟภ. และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล HR Data 
Analytic โดยให้หน่วยงานระดบักองในสายงานทรัพยากรบุคคลจัดส่งหัวข้อ เพื่อประกอบจัดท าข้อมูลส าคัญ
ด้านงานบุคคล ในรูปแบบ one page Infographic   
• จัดส่งหัวข้อเพื่อประกอบการจัดท าข้อมูลเชิงลึกดา้นทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic) ร่วมกับที่ปรึกษา
ฯ โดยที่ กงบ. จะรวบรวมหัวข้อที่แต่ละกองน าเสนอมาเสนอผู้บริหารสายงานพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดท า
ข้อมูลส าคัญด้านงานบุคคล ในรปูแบบ Infographic และเพื่อท าหัวข้อน าร่องในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ด้านทรัพยากร (HR Data Analytic) โดยแต่ละกองในสายงานทรัพยากรบุคคลไดจ้ัดส่งหัวข้อให้ทาง กงบ. 
เรียบร้อยแล้ว  
• กงบ. ได้มีบนัทึกที่ กงบ.(งส.)30026/2563 ลงวันที่ 12 พ.ค.63 เชิญประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อประกอบใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic) ในเบื้องต้นทีป่ระชุมให้ข้อคิดเห็นว่า 
เนื่องจากแผนการด าเนินงานการจัดท า HR Data Analytics ตอ้งใช้เวลาในการจัดท า โดยจะด าเนินการ
ร่วมกับที่ปรึกษา NECTEC ในการนี้ เพื่อรองรับการจัดท าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนนุผูบ้ริหารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจของผู้บริหาร เห็นควรให้น าเสนอข้อมูลในลักษณะ Dashboard ขึ้นเว็บไซต์ PEA 
Dashboard Hub เป็นอีกแนวทางหนึ่งควบคู่กันไป ซึ่งจากการประชุมเม่ือวันที่ 8 มิ.ย. 63 โดยจะด าเนนิการ
ร่วมกับที่ปรึกษา NECTEC ในมติที่ประชุม ให้หน่วยงาน 
ระดับฝา่ยในสายงานทรัพยากรบุคคล ด าเนนิการแจ้งรายชื่อคณะท างานเพื่อด าเนินการโครงการ HR Data 
Analytics  ของพนักงานในสังกดัฝ่ายละ 10 คน ส่งภายในวนัที ่10 มิ.ย.63 และให้แจ้งหัวเรื่องเพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท า HR Data Analytics  ส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย.63 ซึ่งหัวข้อดังกล่าว อาจจะเป็น
ประเด็น Painpoint  ในปจัจุบนั หรื่องสิ่งที่หน่วยงานมีความตอ้งการน ามาเพื่อใช้ประกอบการก าหนด
นโยบายตา่งๆ ทัง้นี้ เม่ือเร่ิมด าเนินการโครงการแลว้อาจจะพจิารณาทบทวนหัวข้อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นใน
ภายหลังได้  ซึง่ปัจจบุัน  กงบ. ได้มีค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน ที่ สรก.(ท) 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
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การจัดท าข้อมูลเชิงลึกดา้นทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic)  สั่ง ณ วันที่ 28 มิ.ย.63 แล้ว  คาดว่าจะ
จ้างทีป่รึกษาภายในสิ้นเดือน ก.ค.ถึงกลางเดือน ส.ค.ทั้งนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาทบทวนรายระเอียด TOR 

โครงการที่ 6. โครงการ HR 
Analytics (การพัฒนาขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• กงบ. มีหนังสือเลขที่ 35593/2563  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการเรียนรู้
การจัดท าข้อมูลเชิงลึกดา้นทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytics) ซึ่ง รผก.(ท) เห็นชอบเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2563  
• ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสรา้งบุคลากรแห่งอนาคต 
(Workforce of the Future)  ในแผนงาน HR Analytics การพัฒนาขีดความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล และสายงานทรัพยากรได้ก าหนดแผนการน าหัวข้อข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล น าขึ้น
ระบบ PEA Dashboard Hub ภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจส าหรับ
ผู้บริหาร โดยแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รบัผิดชอบข้อมูลในการน าขึ้นระบบดังกลา่ว ทั้งนี้สายงานทรัพยากรได้
ด าเนินการน าหัวข้อขึ้นระบบ PEA Dashboard Hub ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

 

โครงการที่ 6. โครงการ HR 
Analytics (การพัฒนาขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• กงบ. มีหนังสือเลขที่ 35593/2563  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการเรียนรู้
การจัดท าข้อมูลเชิงลึกดา้นทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytics) ซึ่ง รผก.(ท) เห็นชอบเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2563  
• ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสรา้งบุคลากรแห่งอนาคต 
(Workforce of the Future)  ในแผนงาน HR Analytics การพัฒนาขีดความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล และสายงานบริหารองค์กรได้ก าหนดแผนการน าหัวข้อข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล น า
ขึ้นระบบ PEA Dashboard Hub เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร โดยแตล่ะหน่วยงาน
จะเป็นผู้รบัผิดชอบข้อมูลในการน าขึ้นระบบดงักล่าว ทั้งนีส้ายงานได้ด าเนนิการน าหัวข้อขึ้นระบบ PEA 
Dashboard Hub ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
• ทาง กฟภ. ได้ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างกบัทางที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 
• ทาง NECTEC ได้ปรบัแผนการฝึกอบรม โดยจะเร่ิมด าเนินการฝึกอบรมในเดือน ม.ค. 2564 ต่อไป 

 

แผนงานที่ 6 Develop HR on Digital Platform 
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โครงการที่ 7. แผนงานการจัดท า HR 
Platform (ระบบฐานข้อมูลบคุลากร
แบบรวมหนึ่ง) 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• ประชุมชี้แจงแผนงาน HR Data Platform   ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ เม่ือวันที่ 27 ก.พ.2563 
ก าหนดส่งรายชื่อคณะท างานฯ ในวันที่ 9 มี.ค.2563 และก าหนดส่ง Template ในวนัที่ 20 มี.ค.2563 
• ในส่วนของการก าหนดรปูแบบช่องทาง แนวทางการจัดเก็บข้อมูล HR Data Platform Template ได้รับ 
Template ของทุกหน่วยงานแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการหาข้อมูลที่แต่ละหนว่ยงานใช้ร่วมกัน 
• ก าหนดแนวทางโดยการใช้ API Gateway (Application Programming Interface) เพื่อให้ระบบงาน
ต่างๆ สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  (services)  
• แต่งตั้งคณะท างานโครงการ HR Data Platform ตามค าสั่ง รผก.(ท) ที่ 21/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค.2563 

 

โครงการที่ 7. แผนงานการจัดท า HR 
Platform (ระบบฐานข้อมูลบคุลากร
แบบรวมหนึ่ง) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• จัดท าผงักระบวนงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบHR Data Platform เรียบร้อยแล้ว 

 

โครงการที่ 7. แผนงานการจัดท า HR 
Platform (ระบบฐานข้อมูลบคุลากร
แบบรวมหนึ่ง) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• ประชุมร่วมกับ กพก. กพล. และ กบท. เรื่องการจัดหา software ซึ่ง กพล. แจ้งว่าเปน็หน่วยงานที่เป็นผู้
จัดหา API Gateway ของโครงการ HR Data Platform โดยม ีกพก. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสายงาน 
ทส. เป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติของ  API Gateway เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2563 (ตามหนังสือที่ กงบ. 35013/2563 
ลงวันที่ 19 มิ.ย.2563)  
• กงบ. ท าหนังสือแจ้ง ฝพท. เรื่องการจัดหา software (API Gateway ของโครงการ HR Data Platform) 
พร้อมทั้งแนบระยะเวลาการด าเนินงานของแผนปฏิบตัิโครงการ HR Data Platform เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดซื้อ API Gateway (ตามหนังสือที่ กงบ.(สท.) 35150/2563 ลงวันที่ 3 ก.ค.2563) ปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง กพล. ด าเนนิการจัดซื้อ 

 

โครงการที่ 7. แผนงานการจัดท า HR 
Platform (ระบบฐานข้อมูลบคุลากร
แบบรวมหนึ่ง) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• จากการประชุมแผนดิจทิัลสายงาน บก. ที่ศูนย์ฝึกนครชัยศรี เดือน ส.ค. 2563 ได้มีแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท า EA ของระบบงานในสายงาน บก. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล HR Data Platform  
• กงบ. ได้มีการประชุมกับทาง ฝพท. โดยมี ผชก.(บก.-ท) เปน็ประธาน มีแนวทางในการจัดหา API 
Gateway ซึ่งจะมีการจัดหาในภาพรวมขององค์กร ในปี 2565 ทั้งนี้ทีป่ระชุมได้มีแนวทางให้สายงาน บก. 
ด าเนินการพิจารณาการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและการพฒันาระบบตา่งๆ ก่อน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับ API Gateway ที่จะจัดหา  
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• ตามหนังสือเลขที่ สชก.(ท)35137/2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนบัสนนุการพฒันา Digital Product 
ของโครงการ Ad hoc Batch#2  
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(ฌก.) 35993/2563 เรื่อง ขอข้อมูลพนักงานจากระบบ HR Data Platform เพื่อใช้
ในการจัดท า Application ฌาปนกิจสงเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
• ตามหนังสือเลขที่ กวบ.(วพ.2)47/2563 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนการพฒันา Digital Product 
ของโครงการ Ad hoc Batch#2  
• ตามหนังสือเลขที่ กปส.(วป)36125/2563 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียม Web Service (WSDL) 
พร้อมสิทธิการใช้งาน   
• ตามหนังสือเลขที่ กวบ.(ก)125/2563 เรื่อง ขอความอนุเคาะห์สนับสนุนการพัฒนางานนวัตกรรมของ
โครงการ PEA Innovation Hub  
ทั้งนี้ในไตรมาส 4 กงบ. ได้จัดท าแบบฟอร์มขอเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อก าหนดสิทธิการเข้าใช้งาน HR Data 
Platform ให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการจะเชื่อมโยงข้อมูล 

แผนงานที่ 7 Manage Employee Portfolio 

โครงการที่ 8. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) ตามโครงสร้าง
ต าแหน่งงานในอนาคต 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• ทบทวนคณะท างาน โดยยังใชค้ณะท างานพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของพนักงาน กฟภ. พ.(ก)
1259/2562 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562 
• ประชุมคณะท างานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน กฟภ. ครั้งที1/2563 วันที่ 6 ก.พ. 2563 
• ศึกษารายละเอียดของการท า job level point  
- ดูจาก best practice จากที่ตา่ง ๆ  
- ข้อมูล content ต่าง ๆ ในระบบ 
- ประชุมร่วมกับ ฝพบ. ถึงการจดัท า Career Development /Development profile 
• ทบทวนระเบียบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมติการประชุมคณะท างาน ครั้งที่1/2563 
• ขออนุมัติระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานและการปรบัวุฒิ พ.ศ.  2563 

 

โครงการที่ 8. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสายอาชีพ (Career 

 ไตรมาสที่ 2 
• ประชุมร่วมกบั ฝพบ. ถงึการจดัท า Career Development /Development profile วันที ่23 เมษายน 2563  
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Development) ตามโครงสร้าง
ต าแหน่งงานในอนาคต (ต่อ) 

• จัดท า TOR  ร่วมกับทาง กพค. ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงานฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ในส่วนระบบวางแผนเส้นทางก้าวหนา้ในอาชีพ (Career Path)  
• ปรับปรุงระเบยีบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับความก้าวหนา้สายอาชีพ ตามอนุมัติระเบียบการไฟฟา้สว่นภูมิภาคว่า
ด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานและการปรบวฒุ ิพ.ศ.2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 

โครงการที่ 8. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) ตามโครงสร้าง
ต าแหน่งงานในอนาคต (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบการปรับวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ เพื่อให้พนักงานระดับ 9 ข้ึน
ไป (ต าแหน่งผูช้ านาญการ/นักวชิาการ/ผู้เชี่ยวชาญ) ที่มีความเชีย่วชาญงานเฉพาะดา้น สามารถเห็นเส้นทาง
สายอาชีพในอนาคตไดช้ัดเจน และวางแผนเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพที่ 2(2nd Ladder) ได้อยา่งเหมาะสม 
พนักงานที่มีความเชีย่วชาญในงานเฉพาะด้านเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพที่ 2 เพื่อไปเปน็ผูบ้ริหารและนักวชิาการ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
กรบ.(รบ) 35529/2563 ขอน าส่งระเบียบการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
พนักงานและการปรับวฒุิ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)  
http://intra.pea.co.th/pns/Career management 
• กรบ.(รบ)35427/2563 อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วา่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่พนกังานและการปรับวฒุิ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) 

 

โครงการที่ 8. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) ตามโครงสร้าง
ต าแหน่งงานในอนาคต (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบการปรับวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ เพื่อให้พนักงานระดับ 9 ข้ึน
ไป (ต าแหน่งผูช้ านาญการ/นักวชิาการ/ผู้เชี่ยวชาญ) ที่มีความเชีย่วชาญงานเฉพาะดา้น สามารถเห็นเส้นทาง
สายอาชีพในอนาคตไดช้ัดเจน และวางแผนเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพที่ 2(2nd Ladder) ได้อยา่งเหมาะสม 
พนักงานที่มีความเชีย่วชาญในงานเฉพาะด้านเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพที่ 2 เพื่อไปเปน็ผูบ้ริหารและนักวชิาการ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
กรบ.(รบ) 35529/2563 ขอน าส่งระเบียบการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
พนักงานและการปรับวฒุิ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)  
http://intra.pea.co.th/pns/Career management 
• กรบ.(รบ)35427/2563 อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วา่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่พนกังานและการปรับวฒุิ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)  
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• ติดตามผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร และการรับรู้เข้าใจ ยอมรับค่านยิมและ
พฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม ปี 2563 ผลส ารวจโครงการส่งเสริมความก้าวหนา้ในงานด้วยการ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) รู้ว่ามี และเข้าใจ 63.57% มีความพึงพอใจมากที่สุดในโครงการ 45.71% 

แผนงานที่ 8 Improve Digital Literacy for Everyone 

โครงการที่ 9. แผนงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (การ
พัฒนาการก าหนด Digital Literacy 
และพัฒนาการส่งเสริม Digital 
Competency)  

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• ทบทวน Digital competency Model ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทลัและยุทธศาสตร์องค์กร 
ประกอบด้วย 1.Digital Use and Problem Solving 2.Information Handling  3.Digital Intelligence 
Communication 4.Digital Content Creation 5.Digital Safety 

 

โครงการที่ 9. แผนงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (การ
พัฒนาการก าหนด Digital Literacy 
และพัฒนาการส่งเสริม Digital 
Competency) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ผวก. อนุมัติในหลักการแผนฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากรที่รองรับ Functional Competency และ
หลักสูตรตามแผนปฏิบัติการ Digital วันที่ 6 มี.ค. 2563 ซึ่งมีหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรู้
ดิจิทัล Digital Literacy ให้กับพนักงาน จ านวน 2 หลักสูตร 
• อนุมัติจัดฝึกอบรมแล้ว จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี ้
- หลักสูตร “ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ e-learning” เร่ืองธรรม- 
ภิบาลข้อมูลภาครัฐและข้อมูลสว่นบุคคล ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ส าหรับพนักงาน กฟภ. 
ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
• อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดฝึกอบรม จ านวน 1 หลักสูตร ดงันี ้
- หลักสูตร “Data Visualization with Power BI” ส าหรับพนักงานที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 3 
รุ่น รุ่นละ 25 คน รวม 75 คน ณ ศูนย์ฝึกปฏบิัติการไฟฟา้แรงสูง กฟภ. 

 

โครงการที่ 9. แผนงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (การ
พัฒนาการก าหนด Digital Literacy 
และพัฒนาการส่งเสริม Digital 
Competency) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดฝึกอบรม จ านวน 1 หลักสูตร ดงันี ้
- หลักสูตร “การพัฒนา Digital Skill” หัวข้อ Infographic Presentation ส าหรับพนักงานทกุระดับ 
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบตัิการไฟฟ้าแรงสงู กฟภ.ในช่วงเดือนตุลาคม  
• จัดฝึกอบรมแล้ว จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี ้
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- หลักสูตร “Data Visualization with Power BI” ส าหรับพนักงานที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 3 
รุ่น รวม 72 คน ณ ศูนย์ฝึกปฏบิัติการไฟฟา้แรงสูง กฟภ. 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 
• รายงานผลการจัดฝึกอบรมแลว้ จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตร “Data Visualization with Power BI” ส าหรับพนักงานที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 3 
รุ่น รวม 72 คน ณ ศูนย์ฝึกปฏบิัติการไฟฟา้แรงสูง กฟภ.ตามหนังสือ ศฝฟ.(อส.)35364/2563 ผชก.(ท) ลง
วันที่ 23 กันยายน 2563 

โครงการที่ 9. แผนงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (การ
พัฒนาการก าหนด Digital Literacy 
และพัฒนาการส่งเสริม Digital 
Competency) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• รายงานผลการจัดฝึกอบรมแลว้ จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตร “Data Visualization with Power BI” ส าหรับพนักงานที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 3 
รุ่น รวม 72 คน ณ ศูนย์ฝึกปฏบิัติการไฟฟา้แรงสูง กฟภ.ตามหนังสือ ศฝฟ.(อส.)35364/2563 ผชก.(ท) ลง
วันที่ 23 กันยายน 2563 
- หลักสูตร “การพัฒนา Digital Skill” หัวข้อ Infographic Presentationส าหรับพนักงานทุกระดับ จ านวน 
2 รุ่น  รวม 78 คน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟา้แรงสูง กฟภ.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม2563 และ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม2563 
- หลักสูตร “ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ e-learning” เร่ืองธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐและข้อมูลส่วนบุคคล ผา่นระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ส าหรับพนักงาน กฟภ. รวม 430 คน 
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563 

 

ยุทธศาสตร์ การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล (Managing Digital Talent) 

แผนงานที่ 9 Activate Talent for Flourishing from inside 
โครงการที่ 10. โครงการจัดท าระบบ
การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถ
สูง (Activate Talent for 
Flourishing from inside) 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• กพค. จัดประชุมหารือร่วมกับ กวน.และ กรบ. ในการก าหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรผู้มี
ความสามารถสูง เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
• กรบ. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรผู้มีความสามารถสูงให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

• กรบ.ได้มีการคัดกรองรายชื่อ talent เพื่อเข้าสู่กระวนการพฒันา 
• กพค.หารือ ฝพบ.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อก าหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ส าหรบับุคลากรผู้มี
ความสามารถสูงสงูและส่งรายละเอียดให้ที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดท าแผนภาพแสดงล าดับขัน้ตอนการจัดท า
โครงการ 

โครงการที่ 10. โครงการจัดท าระบบ
การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถ
สูง (Activate Talent for 
Flourishing from inside) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• กรบ. ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับทาง กพค. และทางทีป่รึกษาโครงการฯ ถึงแนวทางการจัดท าโครงการ 
Talent ในปี 2563 หลังสถานการณ์ Covid 19 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
- พัฒนาเกณฑ์การคัดกรอง การใช้ Assessment เพื่อจัดกลุ่ม Talent  
- ก าหนดแนวทางการพฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

 

โครงการที่ 10. โครงการจัดท าระบบ
การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถ
สูง (Activate Talent for 
Flourishing from inside) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• กพค. พัฒนากลุ่มทีไ่ด้รับการคัดเลือกในปี 2562 ต่อเนื่อง และได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อ
ก าหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
- ทบทวนแนวคิดทนุทางจิตวิทยากรเชิงบวก (PsyCap) 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในชีวติจริง 
- StrengthFinder® เครื่องมือเพื่อการรู้จักพรสวรรค์และจุดแข็ง 
- ท าความรู้จักเครื่องมือ ภาพรวมของรายงาน และคุณสมบัติพรสวรรค์ทุกแบบ 
- เรียนรู้จุดแข็งผ่านมุมมองภายนอก 
- ประยุกต์ใช้จุดแข็งกับทนุทางจิตวิทยาเชงิบวกในชีวิตจริง 

 

โครงการที่ 10. โครงการจัดท าระบบ
การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถ
สูง (Activate Talent for 
Flourishing from inside) (ต่อ) 

 ไตรมาส 4 
• กพค. พัฒนากลุ่มทีไ่ด้รับการคัดเลือกในปี 2562 ต่อเนื่อง และได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อ
ก าหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
- ทบทวนแนวคิดทนุทางจิตวิทยากรเชิงบวก (PsyCap) 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในชีวติจริง 
- StrengthFinder® เครื่องมือเพื่อการรู้จักพรสวรรค์และจุดแข็ง 
- ท าความรู้จักเครื่องมือ ภาพรวมของรายงาน และคุณสมบัติพรสวรรค์ทุกแบบ 
- เรียนรู้จุดแข็งผ่านมุมมองภายนอก 
- ประยุกต์ใช้จุดแข็งกับทนุทางจิตวิทยาเชงิบวกในชีวิตจริง 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

• ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้ กพค. ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Journey from 
Talents to Strengths ประจ าปี 2563 ส าหรับกลุ่ม Talent จากส านักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค จ านวน 
22 คน  
• กพค. ด าเนินการประเมินผลงานและโครงการที่คิดค้นโดยบุคลากรผู้มีความสามารถสูง เพื่อพัฒนา
กระบวนการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2563 (PEACON 
& Innovation 2020) ให้บุคลากรน าผลงานมาแสดงต่อผู้บริหารและพนักงาน 
• กพค. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 5 ติดตามและสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปโครงการท าแบบวัด
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในงาน (Post-test) ประเมินโครงการฯ และการถอด
บทเรียน เรียบร้อยแล้ว ตามอนมุัติ รผก.(บก) ลงวนัที่ 16 ตุลาคม 2563  
• จากการเข้ารับการอบรมผู้เข้าอบรมจะน าพรสวรรค์และจุดเดน่ของตัวเองไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ท างานและกิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดให้ดีและมีประสทิธิภาพมากทีสุ่ด โดยจะใช้ความรู้ในด้านบวก
ไปพฒันางาน และถา่ยทอดประสบการณ์ในการคิดบวกให้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคบับัญชา ผูบ้ังคับบัญชา 
เพื่อใช้พัฒนาการท างานให้กับ PEA ต่อไป 

แผนงานที่ 10 Redesign PMS to support PEA Transformation & Talent Engagement 

โครงการที่ 11.แผนงานพัฒนากลไก
การประเมินผลการปฏิบตัิงานที่เป็น
ระบบ (PMS) และการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการพัฒนา 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• น าผลจากการทดลองใช้ระบบ PEATA มาปรับปรุงระบบฯ เพือ่เตรียมความพร้อมในการใช้งานทั่วทั้ง
องค์กร และจัดประชุมเพื่อเตรียมการท าแผนการสื่อสารการใช้ระบบ PEATA ในรูปแบบของสื่อต่างๆ เชน่ 
คลิปวิดีโอ คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ ฯ  
• วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่พบจากการใช้ระบบประเมินผลในปทีีผ่่านมา ทั้งจากข้อร้องเรียน จากการ
สัมภาษณ์ การรับข้อมูล เพื่อน ามาก าหนดหลักเกณฑ์และสัดส่วนการประเมินผลการ ปฏบิัติงานระดับบุคคล 
โดยมีทั้งหมด 7 ข้อ อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 
• ด าเนินการขออนุมัติปรบัปรุงระบบประเมินผลการปฏบิัติงาน โดยปรับในส่วนของรอบระยะเวลาการ
ประเมินผลฯ ของพนักงานระดบั 2-11 ให้เป็นรอบเดือน ม.ค. – ธ.ค. (ปีปฏิทิน) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 28 
ม.ค. 2563  
• ด าเนินการพนักงานในสงักัด ฝบค. ทุกคน เข้าใช้ระบบ PEATA และใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปี 2563 โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ที่ http://peata.pea.co.th/PMS/ 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 เพื่อติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนระบบ PEATA ตามบันทึก กรบ.(กท) 145/2563 ลว. 24 ม.ค. 2563 
• น าบนัทึกข้อตกลงประจ าปี 2563 ของผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละสายงาน มาพจิารณาเพือ่จัดท าเป็น
เกณฑ์มาตรฐานให้แต่ละหน่วยงาน 

โครงการที่ 11.แผนงานพัฒนากลไก
การประเมินผลการปฏิบตัิงานที่เป็น
ระบบ (PMS) และการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการพัฒนา (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ร่วมประชุมกับคณะท างานระบบ EPM จากสายงาน ทส. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงตัวชีว้ัดผลงาน
ระดับองค์กรกับตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลชองระบบ EPM และ PEATA 

 

โครงการที่ 11.แผนงานพัฒนากลไก
การประเมินผลการปฏิบตัิงานที่เป็น
ระบบ (PMS) และการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการพัฒนา (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• ด าเนินการทบทวนรายชื่อคณะท างานพจิารณาแนวทางการบริหารผลการปฏิบัตงิานและหลักสมรรถนะ 
และคณะท างานพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ อยู่ระหว่างการน าเสนอขอ
อนุมัติ เพื่อเตรียมการจัดประชมุต่อไป  
• ก าหนดแผนการด าเนินงานการเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานระดบัองค์กรกับตัวชี้วัดผลงานระดบับุคคลชองระบบ 
EPM และ PEATA ในแผน BSC องค์กร ปี 2564 โดยด าเนินการร่วมกับ สายงาน ท., ย., ทส.  และติดต่อ
ประสานงาน ผู้รับผิดชอบระบบ EPM เพื่อหารือถึงแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยมีทีป่รึกษาจากบริษัท
แอดแวนเจอร์เข้ามาร่วมให้ค าแนะน า โดยอยู่ระหวา่ง สายงาน ทส. จัดท ารา่ง TOR ของระบบ EPM ในส่วน
ของการส่งต่อข้อมูลจากระบบ EPM ไปยงัระบบ PMS และ ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดท าร่าง
การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อไป 

 

โครงการที่ 11.แผนงานพัฒนากลไก
การประเมินผลการปฏิบตัิงานที่เป็น
ระบบ (PMS) และการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการพัฒนา (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• ด าเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานในส่วนของ การปรับรอบ
ประเมินเป็นปีปฏิทนิ, การปรับหลักเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ 
TRUSTED / ความเสี่ยง / KM /IA , การเชื่อมโยงผลประเมนิกับ IDP และแนวทางการสื่อสาร 
• ด าเนินการหารือคณะท างานพจิารณาและทบทวนแนวทางการบริหารผลการปฏิบตัิงานและหลักสมรรถนะ 
เพื่อรายงานปญัหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผล และปรบัปรุงแผนปฏบิตัิโดยขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นปี 2564 ให้สอดคล้องกับการจัดท าระบบ EPM เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนใน 
การจัดซื้อจัดจ้างระบบ โดยไดท้ าการขออนุมัติปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

แผนงานที่ 11 Strengthen PEA Employer of Choice 

โครงการที่ 12.โครงการส ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. 
(Employee Satisfaction and 
Engagement Survey)    

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• อยู่ระหว่างด าเนนิโครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤตกิรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 

 

โครงการที่ 12.โครงการส ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. 
(Employee Satisfaction and 
Engagement Survey) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัจากทกุกลุ่มพนักงานเรียบร้อยแล้ว 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35043/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงาน
ผลตามแผนยกระดบัความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสรา้งค่านิยมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 
(ระดับสายงาน/ส านัก/การไฟฟา้เขต) รอบที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 

โครงการที่ 12.โครงการส ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. 
(Employee Satisfaction and 
Engagement Survey) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• อยู่ระหว่างด าเนนิโครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤตกิรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.2563  
หมายเหตุ : ในปี 2563 ด าเนินการส ารวจเองโดยไมจ่้างที่ปรึกษา 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35277/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้ขอเชิญผู้จัดท ารายงานและ
ผู้ตรวจสอบของสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขตประชุมหารือเก่ียวกับการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ.และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขบัเคลือ่นค่านิยม 
กฟภ. ปี พ.ศ. 2563  
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35661/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้ขอความร่วมมือทุกสายงาน/
ส านัก/การไฟฟา้เขตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและความผกูพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤตกิรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 โดยตอบแบบส ารวจได้
ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35804/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 ขอขยายระยะเวลาการตอบแบบ
ส ารวจความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและ
พฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563  

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

• ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์ผลส ารวจฯ 
โครงการที่ 12.โครงการส ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. 
(Employee Satisfaction and 
Engagement Survey) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• รวบรวมข้อมูลตอบแบบส ารวจเรียบร้อยแล้ว พบว่า มบีุคลากรตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20,364 คน คิด
เป็น 58.18 ของบุคลากรทั้งหมด และไดป้ระมวลผลส ารวจภาพรวมและจ าแนกสายงานเรียบร้อยแล้ว  
• กสก. ได้สรุปผลส ารวจเรียบรอ้ยแล้ว และได้มีหนงัสือเลขที่ กสก.(พส) 36736/2563 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 
2563 ขอความเห็นชอบผวก. เร่ือง รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพนัของบคุลากรที่มีต่อ 
กฟภ. และการรับรู้เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปจัจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี 2563 
• โดยมีผลคา่เฉลี่ยความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากร (ทั้งพนักงานและลูกจา้ง) เทา่กับ 4.32 

 

โครงการที่ 13. โครงการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร กฟภ. 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• สรุปข้อมูลจากผลส ารวจปี 2562 ประกอบด้วย ผลส ารวจภาพรวม แยกสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต ผล
ปัจจัยส าคัญที่สง่ผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจภาพรวมและจ าแนกตามสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต 
• จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ (Workshop) เพื่อน าเสนอผลส ารวจฯ ปี 2562 และแนวทางจัดท าแผนยกระดับ
ความพึงพอใจ ความผูกพนัของบุคลากรและแผน 
เสริมสร้างค่านยิมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดับสายงาน/ส านัก/การไฟฟา้เขต) จ านวน 2 คร้ัง 
คร้ังที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 มีการน าเสนอผลส ารวจความพงึพอใจและความผูกพนัของบุคลากรที่มีต่อ 
กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปจัจัยขับเคลื่อนค่านยิม กฟภ. ปี พ.ศ. 2562 
คร้ังที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 มีการน าเสนอร่างแผนระดบัความพึงพอใจ ความผูกพนัของบคุลากรและ
แผนเสริมสร้างคา่นิยมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดับสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต) 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 16/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้แจ้งให้ทุกสายงาน/ส านกั/การไฟฟ้า
เขตจัดท าแผนยกระดบัความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 
(ระดับสายงาน/ส านัก/การไฟฟา้เขต) และน าเสนอขอความเห็นชอบผา่น รผก./อส. ที่สังกัดภายในวันที่ 10 
ม.ค. 2563 ทุกสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขตไดน้ าเสนอขอความเห็นชอบแผนฯ ผ่าน รผก./อส. และน าส่ง
มายังเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ. (อก.สก.) 
เรียบร้อยแล้ว 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 453/2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้ขอความอนุเคราะห์ทุกสายงาน/
ส านัก/การไฟฟา้เขตด าเนินการตามแผนยกระดบัความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรม ปี     พ.ศ. 2563 และให้รายงานผลการด าเนนิงานตามรอบการรายงาน 2 รอบ ดังนี้ 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

รอบที่ 1 จัดส่งไม่เกินวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 
รอบที่ 2 จัดส่งไม่เกินวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 842/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้ขอความอนุเคราะห์ กพค. จัดท า
ระบบติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2563 

โครงการที่ 13. โครงการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร กฟภ. (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35043/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงาน
ผลตามแผนยกระดบัความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสรา้งค่านิยมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 
(ระดับสายงาน/ส านัก/การไฟฟา้เขต) รอบที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 

โครงการที่ 13. โครงการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร กฟภ. (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35043/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงาน
ผลตามแผนยกระดบัความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสรา้งค่านิยมและวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2563 
(ระดับสายงาน/ส านัก/การไฟฟา้เขต) รอบที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35359/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้เวียนแจ้งรายละเอียดเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนนิงานของสายงาน/ส านักตามระบบประเมินผลรัฐวสิาหกิจใหม่ (Core Business 
Enablers) ประจ าปี 2563 ตัวชีว้ัดที่ 6.3 - 6.6 โดยตัวชี้วัดที่ 6.5 เป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยกระดบัความพึงพอใจ ความผูกพันและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากร ประจ าปี 

 

โครงการที่ 13. โครงการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร กฟภ. (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35359/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้เวียนแจ้งรายละเอียดเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนนิงานของสายงาน/ส านักตามระบบประเมินผลรัฐวสิาหกิจใหม่ (Core Business 
Enablers) ประจ าปี 2563 ตัวชีว้ัดที่ 6.3 - 6.6 โดยตัวชี้วัดที่ 6.5 เป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยกระดบัความพึงพอใจ ความผูกพันและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากร ประจ าป ี 
• รวบรวมรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนยกระดับฯ จากทุกสายงาน/ส านัก/ทุกเขตเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการที่ 14. โครงการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา 
ด้วย PEA LIFE Application และ 
UC  : Unified Communication 
System 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• จัดประชุมหารือเก่ียวกับการพฒันาระบบ PEA Life กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 3 คร้ัง ได้แก่ ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563  
• แต่งตั้งคณะท างานพฒันา PEA Life Application ตามแผนปฏิบัติการดิจิทลัของ กฟภ. ตามค าสั่ง กฟภ. ที่ 
พ.(ก) 250/2563 ผวก. สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 
• เชิญหน่วยงานภายนอกมา Share แนวทางการจัดท า Application ส าหรับพนักงานให้กับ กฟภ.  ได้แก่ 
- บริษัท Accenture เปน็ผู้จัดท า Application ส าหรับพนักงานในชื่อ Enterprise Super Application 
- บริษัท Ayodia Company Co.Ltd. เป็นผู้พัฒนา App. ส าหรับพนักงาน SCG 
- บริษัท พีทีที ดจิิตอล โซลชูั่น จ ากัด เป็นผูพ้ัฒนา web และ app ส าหรับพนักงาน PTT  
- บริษัท AI TechnovationCo.,Ltdเป็นผู้พัฒนา Blue Card App. ของ PTT และหน่วยงานภาครัฐ 
- ก าหนด Action Plan และระยะเวลาการพฒันา PEA Life ในปี 2563  
อยู่ระหว่างการด าเนนิงานจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อก าหนด Roadmap การพัฒนา PEA Life App  
• ทางทีมงาน Hub ได้มา Coaching เพื่อคน้หา Content ที่จ าเป็นจากพนักงานและลูกจ้าง ตามหลัก 
design thinking  ให้กับคณะท างานฯ 

 

โครงการที่ 14. โครงการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา 
ด้วย PEA LIFE Application และ 
UC  : Unified Communication 
System (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 8 พ.ค.2563 อนุมัติหลักการจ้างด าเนินการก าหนด Roadmap และรายละเอียด 
Feature  บนระบบ Pea life Application และ บน Website  
• อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแลว้เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563  
• บริษัท Ai Technovation มาน าเสนอรายละเอียดงานซึ่งเปน็ไปตามที่ก าหนดและวงเงนิต่ าสดุ  
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส) 30365/2563 ลว. 12 มิ.ย. 2563 แจ้งเวียนขอให้คณะท างานฯ พจิารณา
รายละเอียด การด าเนนิงานตามใบเสนอราคา ปจัจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการจา้งตามระบบ e-GP  
• ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส) 30105/2563 ลว. 15 พ.ค.2563 เชิญประชุม 9 กองในสายงาน รผก.(ท) และ
หน่วยงาน กผพ.,กบท.,กบอ.,กมส.,กคข.,กพก.,กสส. ในสังกัดสายงาน รผก.(ทส) ซึ่งไดป้ระชุมเพื่อเก็บ
รวบรวมความต้องการในการพฒันา Feature ขึน้ PEA Life Application แล้วเมื่อวันที่ 18 พ.ค. /20 พ.ค. 
และ22 พ.ค. 2563  
• อยู่ระหว่างจัดท าแบบส ารวจเพื่อค้นหาความต้องการของบุคลากร กฟภ. ทั่วประเทศ 
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โครงการที่ 14. โครงการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา 
ด้วย PEA LIFE Application และ 
UC  : Unified Communication 
System (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• กฟภ. จัดท าสัญญาจ้าง บริษัท Ai Technovation จ ากัด ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 3001726237 ลงวันที่ 8 ก.ค. 
2563  โดยระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ซึ่งก าหนดส่งงานภายในวันที่ 7 ต.ค. 2563  
• อยู่ระหว่างจัดท าแบบส ารวจเพื่อค้นหาความต้องการของบุคลากร กฟภ. ทั่วประเทศ  
• ผชก.(ท) อนุมัตลิงวนัที่ 22 ก.ค. 2563 แต่งตั้งคณะท างานจัดท า Roadmap และ รายละเอียด Feature 
ส าหรับพัฒนาขึน้ระบบ PEA Life Application และบน website  
• จัดท าแบบส ารวจเพื่อค้นหาความต้องการของบุคลากร กฟภ. ทั่วประเทศ และรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
• จัด Focus group เพื่อยืนยันความต้องการของกับตัวแทนบุคลากรทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค 12 เขต 
เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย. 2563 
• น าเสนอข้อมูลร่างข้อมูลสรปุเบื้องต้นส าหรับจัดท า Roadmap การพัฒนา PEA Life Application และ 
บน website ให้ อฝ. 3 ฝ่ายของ HR และ คณะท างานจัดท า Roadmap พิจารณา  
• บริษัท ขอข้อมูลเชิงลึกเพื่อพิจารณาความพร้อม 5 ด้านของ Feature ต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันที่ 25 และ 29 ก.ย. 2563  
• ปัจจุบนัอยู่ระหว่างจัดท า Roadmap การพัฒนา PEA Life Application และบน website เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะท างาน Roadmap และคณะท างานพัฒนา PEA Life Application ชุดใหญ่ ต่อไป 

 

โครงการที่ 14. โครงการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา 
ด้วย PEA LIFE Application และ 
UC  : Unified Communication 
System (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• บริษัท Ai Technovation ไดจ้ัดท าและส่งมอบ Roadmap การพัฒนา PEA Life Application และบน 
website เรียบร้อยแล้วและน าเสนอต่อคณะท างาน Roadmap และคณะท างานพฒันา PEA Life 
Application แล้วเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563  
• คณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ซึ่งมีการ
ปรับรายละเอียดเพิ่มเติม และบริษัทได้ส่งงานที่ปรบัใหม่ให้เป็นไปตามก าหนดการที่คณะกรรมการแจ้ง  
•  สายงาน HR ส านักดิจิทลั สายงาน รผก.(ทส) และหน่วยงานอ่ืนๆที่รับผิดชอบตาม Feature ใน 
Roadmap ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนา Feature ตาม Roadmap  เมื่อ
วันที่ 16 พ.ย. 2563 ซึ่งในการหารือพบว่า จ าเป็นต้องปรับ Timeline บาง feature ให้เหมาะสม สอดรับ
ตามแผนงานที่หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ และมติทีป่ระชุมให้ด าเนินการ คือ  
1.นัดหมายหน่วยงานทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก ่กบอ. กผร. และกบก.  เพื่อหารือเก่ียวกับ 
ระบบ Chat ระบบแผนที่ (map) และระบบรถบริการ กฟภ. ซึ่งได้ประชุมแล้วเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 
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2. นัดหมายหารือร่วมกันอีกครั้ง กบั ส านักดจิิทัลและสายงาน รผก.(ทส) ซึ่งได้นดัหมายเป็นวนัที ่17 ธ.ค. 2563 
• นอกเหนือจากการก าหนด Roadmap ทางคณะท างานร่วมกบั iHUB พัฒนาระบบการยื่นตรวจสอบสิทธิ
การกู้สวัสดิการ กฟภ. ซึ่งปัจจบุนัได้ท า Prototype การกู้ซื้อบ้าน และให้ตัวแทนทั่วประเทศทดสอบการใช้
ระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุป Feedback การใชง้าน เพื่อมาพัฒนาระบบการกู้แบบอ่ืนๆต่อไป  
• สื่อสาร Roadmap กับคณะท างานพัฒนา PEA life App ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว 
• สื่อสารประชาสัมพันธ์ PEA Life Application ผา่นสื่อ Poster /Wrap lift และ banner ที่ INTRANET 
รวมถึงหนังสือเวียนภายในองคก์ร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การใช้งาน UC และ espace App ด้วยการ
ก าหนดเป็นเกณฑ์วัดสายงาน จดัท าสื่อ POSTER /และคลปิวิดโีอ การใช้งาน รวมถึงจดัอบรมการใช้งาน
ให้กับพนักงานใหม่ประมาณ 752 คน ปัจจุบนั ผา่นการอบรมประมาณ  650 คน (86.44%) 
หมายเหตุ : ปัจจุบัน UC /espace appทาง กบอ. ได้ยกเลิกการพัฒนา espace App กับ HUAWEI และให้
ทาง CISCO พฒันาแทน ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จ ปี 2564 

แผนงานที่ 12 Enhance STEM for All 

โครงการที่ 15. โครงการ Enhance 
STEM for All 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• ติดต่อประสานงานบริษัท Western Digital ทีไ่ด้มีการ Launch โครงการ STEM ในการด าเนินงานดา้น 
HR ของบริษัท เพื่อขอ Contact ที่ปรึกษาของโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเพิ่มเติม 
• ศฝฟ. ศึกษาข้อมูลการจัดท า STEM จากสื่อต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงาน 

 

โครงการที่ 15. โครงการ Enhance 
STEM for All (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ติดต่อประสานงานบริษัท Western Digital ทีไ่ด้มีการ Launch โครงการ STEM ในการด าเนินงานดา้น 
HR ของบริษัท เพื่อขอ Contact ที่ปรึกษาของโครงการแล้ว  
• ศฝฟ. ศึกษาข้อมูลการจัดท า STEM จากสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงาน  
• เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมหารือและแบง่ปนัความรู้และข้อมูลเพื่อใช้วางแผนในการ
ด าเนินการ  
• ประชุมผา่น Video Conference กับที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานในเบื้องตน้ 

 

โครงการที่ 15. โครงการ Enhance 
STEM for All (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• ติดต่อประสานงานบริษัท Western Digital ทีไ่ด้มีการ Launch โครงการ STEM ในการด าเนินงานดา้น 
HR ของบริษัท เพื่อขอ Contact ที่ปรึกษาของโครงการแล้ว  
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• ศฝฟ. ศึกษาข้อมูลการจัดท า STEM จากสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงาน  
• เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมหารือและแบง่ปนัความรู้และข้อมูลเพื่อใช้วางแผนในการ
ด าเนินการ  
• ประชุมผา่น Video Conference กับที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานในเบื้องตน้ 
• เชิญที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวฒุิเข้าร่วมประชุมหารือ แล้วเสร็จ (ไตรมาส 3) ในส่วนของ ศฝฟ. ด าเนินการจบสิ้น
แล้ว ส่วนเพิ่มเติมเป็นของ รรช.  
• รรช. ได้ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการความรู ้(Integrated Knowledge) ซึ่งเป็นการ
ประมวลความรู้โดยเชื่อมโยงเนือ้หาจากหลายวิชาที่ผู้เรียนได้ศกึษาในแต่ละรายวิชาทีส่ัมพันธ์กนั โดยการสอน
นั้นผูส้อนได้เพิ่มเติมน ากรณีศึกษามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้กับ นรช. อีกทั้งช่วยให้ นรช.สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานจริงไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการท างานกบั กฟภ. และการด ารงชีวิตใน
สภาวะสังคมแห่งความเปลีย่นแปลงในยุคปัจจบุัน โดยการด าเนนิการนั้น รรช.ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน.2, 
กฟก.3 และ กฟอ.นครชัยศรีมาเป็นอาจารย์พิเศษและผูช้่วยอาจารย์พิเศษ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ส าหรับหลักสูตรชา่งเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟา้) เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2563 และหลักสูตรพิเศษ 
1 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

โครงการที่ 15. โครงการ Enhance 
STEM for All (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4  
• รรช. ได้ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการความรู ้(Integrated Knowledge) ซึ่งเป็นการ
ประมวลความรู้โดยเชื่อมโยงเนือ้หาจากหลายวิชาที่ผู้เรียนได้ศกึษาในแต่ละรายวิชาทีส่ัมพันธ์กนั โดยการสอน
นั้นผูส้อนได้เพิ่มเติมน ากรณีศึกษามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้กับ นรช. อีกทั้งช่วยให้ นรช.สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานจริงไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการท างานกบั กฟภ. และการด ารงชีวิตใน
สภาวะสังคมแห่งความเปลีย่นแปลงในยุคปัจจบุัน โดยการด าเนนิการนั้น รรช.ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน.2, 
กฟก.3 และ กฟอ.นครชัยศรีมาเป็นอาจารย์พิเศษและผูช้่วยอาจารย์พิเศษ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ส าหรับหลักสูตรชา่งเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2563 และหลักสูตรพิเศษ 
1 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

• รรช. ได้น าเสนอขอปรับแผนการด าเนินงาน โดยอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตร Train the Trainers ที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในให้เป็น Trainer หรือ MEISTERและจะก าหนดหลักสูตรSTEM และ
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบัการพัฒนาต่อไป 

แผนแม่บท HRD Blueprint 

โครงการที่ 16. โครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• ด าเนินการประชุมหารือกับ กรบ. เร่ืองแนวทางการประเมินสรรถนะของพนักงาน เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 
2563 

 

โครงการที่ 16. โครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• ด าเนินการแจ้งพนักงานและผูบ้ริหารทุกระดับสามารถด าเนนิการได้ ถ้าระบบใช้งานได้ตามปกติ  
• ด าเนินการจัดท าแนวทางการติดตามฯ พนักงานและผู้บริหารทุกระดับสามารถด าเนนิการได้ ถ้าระบบใช้
งานได้ตามปกต ิ

 

โครงการที่ 16. โครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• กพค. ด าเนินการแจ้งผูบ้ริหารและพนักงานตัง้แต่ระดับ 2-12 และต าแหน่งเทียบเท่าให้ด าเนนิการทบทวน
แผน IDP โดยให้ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวในระบบ IDP หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจบุัน 
ให้ติดต่อกลับเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563  
• กพค. ด าเนินการแจ้งผูบ้ริหารและพนักงานตัง้แต่ระดับ 2-12 และต าแหน่งเทียบเท่าให้ตรวจสอบแผน IDP 
ในระบบ พร้อมให้ผู้บังคบับัญชาชั้นต้นยนืยันและท าการรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผน IDP เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 

 

โครงการที่ 16. โครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• กพค. ด าเนินการแจ้งผูบ้ริหารและพนักงานตัง้แต่ระดับ 2-12 และต าแหน่งเทียบเท่าให้ตรวจสอบแผน IDP 
ในระบบ พร้อมให้ผู้บังคบับัญชาชั้นต้นยนืยันและท าการรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผน IDP เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2563  
• กพค. ด าเนินการประชุมกับผูจ้ัดท าระบบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อให้ปรับปรุง
ระบบ IDP เนื่องจากมีการโยกยา้ย และปรับเปลีย่นต าแหน่ง 

 



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561-2566 

( 17 โครงการ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

โครงการที่ 17. แผนงานพัฒนา 
Successor ให้พร้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต   

100% 
ตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 
• กรบ. หารือร่วมกับ กพค. ฝพบ. ในแนวทาง และทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร ม.ค., มี.ค. 
• กพค. ด าเนินการประชุมหารือกับ กรบ. เร่ือง แนวทางการพัฒนากลุ่ม Successors ตามสมรรถนะองค์กร 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 

 

โครงการที่ 17. แผนงานพัฒนา 
Successor ให้พร้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต  (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 2 
• กรบ. ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ กพค. ฝพบ. ในแนวทาง และทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor ให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและ แนวทางการพฒันากลุ่ม Successors ตามสมรรถนะองค์กร เม่ือวันที่ 
17 มีนาคม 2563 

 

โครงการที่ 17. แผนงานพัฒนา 
Successor ให้พร้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต  (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 3 
• กพค. อยู่ระหว่าง ขออนุมัติด าเนินการพัฒนา Successor ตามกระบวนที่ก าหนด 

 

โครงการที่ 17. แผนงานพัฒนา 
Successor ให้พร้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต  (ต่อ) 

 ไตรมาสที่ 4 
• ขออนุมัติด าเนินการพัฒนา Successor ตามกระบวนที่ก าหนด  
• ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ให้ กพค. ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart 
Leadership ผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับผู้บริหารระดับ 11 ที่เป็นกลุ่ม Successor จ านวน 55 คน ระหว่าง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 23 เมษายน 2564 (ระยะเวลาเรียน 6 เดือน)  
• ติดตามผลการประเมินการปฏบิัติงานของ Successor ในระดับดีเยี่ยม และดีมาก 
ติดตามผลส ารวจความผูกพนัและความพงึพอใจด้านบทบาทของผู้บริหารระดับสงู 
• ติดตามและประเมิน Successor และ Talent จากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึง่ได้รวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย โดยที่คะแนนประเมินของกลุ่ม Successor และ Talent 
อยู่ในระดับดีมากข้ึนไปทุกคน 
• จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินผลโครงการ และจัดกลุ่มบุคลากรร่วมกันกับ ฝบบ. และ ฝพบ. เมื่อวันที่ 1 
ธ.ค. และ 28 ธ.ค.2563 เพื่อสรุปและเปน็แนวทางในการจัดท าแผนปีถัดไป 

 

 


