
1) การปรับเปลีย่น
 (Adaptable) (ปี
 2565)

1. ดา้นการสือ่สารและ
ประชาสัมพันธ์ค่านิยม
และพฤตกิรรมตาม 
TRUSTED

1.1 การสือ่สาร Sense of
 Urgency

1.1.1 การสือ่สารทศิทาง นโยบายและสถานการณส์ าคัญขององค์กรโดยผู้บริหารของ กฟภ .
- ผวก. ส่ือสารกบับคุลากรทกุกลุ่มในองค์กรเกีย่วกบัทศิทาง มอบนโยบาย แผนงานการด าเนนิงาน
ส าคัญ ผ่านกจิกรรม CEO Connect ประจ าทกุไตรมาส
- ผวก. ส่ือสารสถานการณ์เร่งด่วน/พเิศษกบัผู้บริหารในสังกดั กฟข. ประจ าทกุเดือน
- จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง เดือนละ 2 คร้ัง

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่  - ฝวก. และ 
Staff ผวก.

ทกุสายงาน

1.1.2  ส่งเสริมสือ่สารค่านิยม และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตาม TRUSTED 
- ก าหนดแนวทางส่งเสริมการรปรับเปล่ียนพฤติกรรมตาม TRUSTED 
          - ก าหนดเกณฑ์ Enabler ระดับสายงาน/ส านกั
          - จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์อืน่ๆ ที่ส่งเสริม Growth Mindsetและพฤติกรรมตาม 
TRUSTED 
- จ้างหนว่ยงานภายนอกจัดท าของที่ระลึก เส้ือทมีงานส่งเสริมค่านยิมและวัฒนธรรม กฟภ .
- ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
- ติดตามและประเมินผล

ม.ค.- ธ.ค. ทกุกลุม่ งบ ฝบบ. รผก.(บก) 
ฝบบ., รผก.(สอ) ฝธก., 

รผก.(ย) ฝปส. และ
คณะท างานฯ

ทกุสายงาน

1.2 Role Model 1.2.1 THE PEA HERO 
- จัดท าคลิป ผวก. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมมุง่สู่นวัตกรรม
- จัดท าคลิป รผก./ผชก. เพื่อเปน็ต้นแบบ Role Model (เร่ิมด าเนนิการหลังเดือน ก.ย. 65 เปน็
ต้นไป)
- ประชาสัมพนัธ์คลิป 7 TRUSTED Heart
- ขับเคล่ือนบทบาท Role Model ผู้บริหารระดับสูงผ่านเกณฑ์ Enabler สายงาน/ส านกั ด้าน
ต่างๆ
- ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
- ติดตามและประเมินผล

ม.ค. - ธ.ค. ผวก. รผก. ผชก. งบ ฝปส. รผก.(ย) ฝปส.
และคณะท างานฯ

รผก.(ย) ฝนย.กผส.,ฝลส.
กผบ.,กกท.,รผก.(บก) 
ฝพบ.กพค.,รผก.(ว) 

ฝวพ.กนว.

ทกุสายงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565 

ระยะ กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา กลุม่เปา้หมาย
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงานหลัก

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

หนา้ที ่1 จาก 7



หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565 

ระยะ กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา กลุม่เปา้หมาย
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงานหลัก

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

1.3 กิจกรรม Show And 
Share

1.3.1 โครงการพัฒนา Feature ตาม PEA Life Roadmap 2564-2567 (ทบทวนครัง้ที่ 1 
พ.ศ. 2564)
- จัดประชุมหนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบพฒันา feature ตาม Roadmap
- ติดตามการด าเนนิงาน Feature และรายงานผล ต่อคณะท างาน DTO  ทกุเดือน
- ทบทวน PEA Life Roadmap 
- ขออนมุัติ ผวก. ทบทวน PEA Life Roadmap 
- แจ้งเวียนหนว่ยงานที่รับผิดชอบด าเนนิการตาม Roadmap ฉบบัทบทวนใหม่

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ 2.00 รผก.(บก) รผก.(ทส) 
รผก.(ย) สดท. และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

ทกุสายงาน

1.3.2 แผนงานเสริมสร้างการก ากับกิจการที่ด ีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการตอ่ตา้นการทจุริตในการปฏบิตังิาน (Soft Control)
- จัดกจิกรรม Soft Control ตามกลุ่มเปา้หมาย
- ประเมินผลการจัดกจิกรรม Soft Control
- การปรับปรุงพฒันาการจัดกจิกรรม Soft Control

ม.ค. - ธ.ค.  - นักเรียนชา่ง กฟภ.
 - พนักงานใหม่
 - ผู้บริหารและ   
   พนักงาน

0.390 รผก.(ย) ฝลส. กกท. ทกุสายงาน

1.3.3 แผนงานทบทวนคู่มอืการก ากับดแูลกิจการที่ด ี
- เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหท้กุหนว่ยงานรับทราบและถือปฏบิติั
- ทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากลและสภาวการณ์ปจัจุบนั
- เผยแพร่ข้อมูลและใหค้วามรู้ด้านประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนกังาน (Ethic Alert)

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ 0.10 รผก.(ย) ฝลส. กกท. ทกุสายงาน

หนา้ที ่2 จาก 7



หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565 

ระยะ กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา กลุม่เปา้หมาย
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงานหลัก

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

1.3 กิจกรรม Show And 
Share

1.3.4 แผนการปรับบทบาท และพัฒนาผู้บริหารใหเ้ปน็กลไกหลักในการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมของนวัตกรรม
- ศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านนวัตกรรม จากผลการ
ด าเนนิงานที่ผ่านมา
- ก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังและวิธีการปฏบิติัตนของผู้บริหาร เพื่อปรับบทบาทให ้  ผู้บริหาร
เปน็ Role Model และเปน็กลไกหลักในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของนวัตกรรม เช่น
       - ส่ือสารวิสัยทศัน ์ค่านยิม ทศิทาง นโยบาย เปา้หมายและตัวชีว้ัดการด าเนนิงานขององค์กร
ในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
       - สร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมการส่ือสารแบบสองทศิทาง รับฟงัความคิดเหน็
ของบคุลากร
       - เปน็ผู้น าการเปล่ียนแปลง กระตุ้นใหบ้คุลากรกล้าคิดกล้าท า และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่
       - เปน็แบบอยา่งที่ดีด้านนวัตกรรม
       - สร้างแรงจูงใจ ยกยอ่งชมเชยบคุลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์
       - ส่งเสริมด้านการปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งสม่ าเสมอ
       - น านวัตกรรมมาใช้ประโยชนใ์นการพฒันาการท างานในสายงานตนเอง
       - การติดตาม ดูแล และสนบัสนนุระบบการจัดการนวัตกรรม

ม.ค.- ธ.ค. ทกุกลุม่ 5.00 รผก.(ว) ฝวพ. กนว. ทกุสายงาน

 - ด าเนนิการส่ือสารพฤติกรรมที่คาดหวังและวิธีการปฏบิติัตนใหก้บัผู้บริหาร
-. ผู้บริหารด าเนนิการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของนวัตกรรม ตามแนวทางที่ก าหนด
- ติดตามและประเมินผล เพื่อน ามาปรับปรุง/ทบทวนทกุปอียา่งต่อเนือ่ง (ประเมินทกุไตรมาส 4)

1.3.5 งานประชมุวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ป ี2565
(PEACON & INNOVATION 2022)
- ด าเนนิการตามแผนการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ป ี2565 (PEACON & 
INNOVATION 2022)
- ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ งบ ฝพบ. รผก.(บก) ฝพบ. ทกุสายงาน

หนา้ที ่3 จาก 7



หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565 

ระยะ กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา กลุม่เปา้หมาย
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงานหลัก

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

1.3 กิจกรรม Show And 
Share

1.3.6 การเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสีย่ง (Risk Culture)
- จัดใหม้ีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนบัสนนุการบริหารความเส่ียง (Culture) โดยใหท้กุสาย
งานต้ังคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคโปร่งใส ,
 และด าเนนิการตามแนวทางการบริหารความเส่ียงที่อยูใ่นคู่มือ รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ใหผู้้บริหาร
และพนกังานมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกนั
- สร้างความตระหนกัเกีย่วกบัความส าคัญหรือความรู้ความเข้าใจของการบริหารความเส่ียงใน
องค์กร ผ่านการอบรม/ประชุมชีแ้จง ตามกลุ่มเปา้หมาย โดยแบง่ออกเปน็ 4 กลุ่ม 
       - ผู้บริหารระดับสูง ได้แก ่คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน และผู้บริหาร กฟภ. 
       - คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคโปร่งใส
 และคณะท างานหนว่ยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) ระดับองค์กร
       - บคุลากร กฟภ.ทกุกลุ่ม โดยแบง่ตามช่วงอาย ุ (Generation) 
       - บคุลากรใหม่
- จัดใหม้ีคลินกิใหค้ าปรึกษาเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียง 
- แผนงานพฒันาระบบการบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกจิของ กฟภ. (PEA BCMS)
- มอบรางวัลฯ แกส่ายงานที่ได้ผลประเมินฯ สูงสุด 3 อนัดับแรก และมอบรางวัลแกผู้่ร่วมกจิกรรม
ด้านความเส่ียง

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ - รผก.(ย) ฝลส.กผบ. ทกุสายงาน

1.3.7 สร้างความตระหนักดา้นระเบยีบนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลู , การใชง้านขอ้มลูเพ่ือ
สนับสนุนการตดัสินใจ (Data Awareness)
- ส่ือสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนกัด้านระเบยีบนโยบายในรูปแบบ 
Infographic, Website, Podcast และ E-Learning ในหวัข้อ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
PDPA, การธรรมภบิาลข้อมูล (Data Governance), การขับเคล่ือนองค์กรด้วยข้อมูล (Data 
Driven), การใช้งานระบบบญัชีข้อมูล (Data Catalog)

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ -  สดท. ฝดข. กจข. ทกุสายงาน

หนา้ที ่4 จาก 7



หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565 

ระยะ กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา กลุม่เปา้หมาย
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงานหลัก

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

2. ดา้นระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บคุคล (HR SYSTEM)

2.1 Recruitment and 
Selection

2.1.1 โครงการ Recruit - Replace - Reskill – Upskill for PEA Tranformation
- ศึกษา ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบคุลากร โดยใช้ปจัจัยต่างๆ ขององค์กร
- ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบคุลากรประจ าปี
- ด าเนนิการสรรหาและคัดเลือกพนกังานทั้งภายในและภายนอกใหส้อดคล้องตามการวิเคราะห์
ความต้องการของหนว่ยงาน
- สรุปผลการด าเนนิการสรรหาและคัดเลือกบคุลากร
- ประเมินผลการด าเนนิการสรรหาและคัดเลือกบคุลากร

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ งบ ฝบค. รผก.(บก) ฝบค. ทกุสายงาน

2.2 ส่งเสริมการพัฒนา
บคุลากร

2.2.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสายอาชพี  (Career Development) ตามโครงสร้าง
ต าแหน่งงานในอนาคต 
- ทบทวนหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและเล่ือนระดับต าแหนง่ของ กฟภ.
   - ทบทวน และจัดต้ังคณะท างานพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังาน กฟภ .
   - ทบทวน พจิารณาหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและเล่ือนระดับต าแหนง่ของ กฟภ . 
       - วิเคราะหข์้อมูลเส้นทางความกา้วหนา้ของพนกังานเชือ่มโยงกบั Career Development 
กบัความพร้อมการเข้าสู่ต าแหนง่ 
       - Credit score 
- ส่ือสารแนวทางปฏบิติั หลักการที่เกีย่วข้อง กบัความกา้วหนา้สายอาชีพ
- ติดตามแผนส่ือสารความกา้วหนา้สายอาชีพ
- ติดตามประสิทธิผลจากผลส ารวจความผูกพนัและความพงึพอใจด้าน Career Growth

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ 0.25 รผก.(บก) ฝบค. กรบ. ทกุสายงาน

2.2.2 โครงการ Onboarding Program ในหวัขอ้เสริมสร้างพฤตกิรรมตาม TRUSTED
- ขออนมุัติด าเนนิการ
- ด าเนนิการจัดอบรมทั้ง E-Learning และ In class
- ติดตามและประเมินผล

ม.ค. - ธ.ค. พนักงานใหม่ งบ ฝพบ. รผก.(บก) ฝพบ. ทกุสายงาน
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หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565 

ระยะ กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา กลุม่เปา้หมาย
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงานหลัก

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนา
บคุลากร

2.2.3 โครงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือเขา้สู ่Digital Organization
- ประสานงาน  จัดหา และจัดท ารายละเอยีดหลักสูตร Smart ส าหรับผู้บริหาร ระดับ 7-11 และ 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Digital Leadership 
-  ขออนมุัติในหลักการด าเนนิการจัดโครงการฯ
-  ขออนมุัติด าเนนิการโครงการฯ
-  ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ
-  เปดิรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ First come, First serve หรือตามความเหมาะสม
-  ด าเนนิการพฒันาบคุลากรตามก าหนดการ
-  สรุปผลการด าเนนิโครงการ

ม.ค. -  ส.ค. ผู้บริหารระดบัตน้ 
ผู้บริหารระดบักลาง 
และผู้บริหารระดบัสูง

20.00 รผก.(บก) ฝพบ. กพค. ทกุสายงาน

2.2.4 แผนงานพัฒนาแนวทางกระบวนการใหบ้ริการลูกค้า
- ขออนมุัติด าเนนิการ
- ด าเนนิการจัดอบรม
- ติดตามและประเมินผล

เม.ย.- ธ.ค. กลุม่บคุลากรที่
เก่ียวขอ้งกับ
งานบริการ

งบ ฝลต. รผก.(ธต) ฝลต. และ 
สรก.(บก) ฝพบ.

กฟข. 12 เขต

2.3 คัดเลือกกลุม่ Change
 Agent และจัดกิจกรรม
ตอ่เน่ือง

2.3.1 โครงการ PEA Ranger For PEA Citizen
- ขออนมุัติโครงการ PEA Ranger For PEA Citizen และหลักเกณฑ์
- ขออนมุัติรายชือ่ PEA Ranger
- ชีแ้จง/อบรม/Workshop/สัมมนา ใหก้บั PEA Ranger
- PEA Ranger ขยายผลตามกจิกรรมที่ก าหนด
- Show & Share ผลการด าเนนิงาน
- ติดตามและประเมินผล

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ งบ ฝพบ. รผก.(บก) ฝพบ. ฝบบ. 
รผก.(ว) กนว.

ทกุสายงาน
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หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565 

ระยะ กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา กลุม่เปา้หมาย
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงานหลัก

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

2.4 Performance 
Appraisal

2.4.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่เปน็ระบบ (PMS)และการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนา 
- ติดตามการใช้ระบบ PEATA ในปทีี่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพฒันาระบบต่อไป
- เปดิระบบ PEATA ใหพ้นกังานเข้ามาท าการประเมิน (ก าหนด KPI ป ี65)
- ร่วมกบั IT กฟต.3 พฒันาระบบ โดยพจิารณาจากผลการติดตามการใช้ระบบ
- เปดิระบบ PEATA ใหพ้นกังานเข้ามาท าการประเมิน (ประเมินติดตามผล ม.ค.-มิ.ย./ให ้
Feedback / ทบทวน KPI )
- ปรับปรุงรายชือ่คณะท างานพจิารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล ป ี2565
- ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏบิติังาน ใหเ้ปน็ไปตาม Feedback และ
สอดคล้องกบัแผนแม่บท HR, เกณฑ์ SE-AM จัดประชุมคณะท างาน และน าเสนอ ผวก. ขออนมุัติ 
ใช้ในป ี2566
- ส่ือสารจัดกจิกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือสารแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลฯ เช่น 
infographic ,การบรรยายในการประชุมผ่านระบบ Conference ,จัดกจิกรรมขยายผล 
โดยใหเ้ข้ามีส่วนร่วมได้ทดลองท าจริง
- ร่วมกบั IT กฟต.3 พฒันาระบบ รองรับการประเมินช่วงเดือน พ.ย.
- เปดิระบบ PEATA ใหพ้นกังานเข้ามาท าการประเมิน (ประเมินติดตามผล ก.ค.-ธ.ค. /ให ้

ม.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ 1.00 คณะท างานพิจารณา
และทบทวนแนวทาง
การบริหารผลการ
ปฏบิตังิานและหลัก

สมรรถนะ
รผก.(บก) ฝบค. กรบ.

ทกุสายงาน

- ส่งข้อมูลคะแนนให ้กงบ. ท าเงินเดือนต่อไป
- น าตัวชีว้ัดผลงานระดับองค์กร มาด าเนนิการถ่ายโอนอยา่งเปน็ระบบลงสู่ระดับหนว่ยงาน (ระดับ 
แผนก) และระดับบคุคล (หผ.) โดยเชือ่มโยงกบัระบบ EPM (Enterprise Performance 
Management) ร่วมกบั IT โดยมีการติดตามคุยรายไตรมาส
- ส ารวจความพงึพอใจผู้ใช้ระบบ PEATA-PMS

2.5 ส ารวจการแสดง
พฤตกิรรมของบคุลากร
ตามค่านิยม กฟภ.

2.5.1 การส ารวจการรับรู ้เขา้ใจ ยอมรับและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตามค่านิยมองค์กร 
- จ้างที่ปรึกษาด าเนนิการส ารวจผลการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและพฤติกรรมตาม TRUSTED
- ด าเนนิการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและพฤติกรรมตาม TRUSTED
- รายงานผลส ารวจฯ และน าเสนอผลรายงานต่อผู้บริหาร

ก.พ. - ธ.ค. ทกุกลุม่ งบ ฝบบ. รผก.(บก) ฝบบ. ทกุสายงาน

2.5.2 การทบทวน Roadmap และแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เชือ่มโยงกับ
เกณฑ์ Enabler
- ศึกษาแนวทางการทบทวน Roadmap และแผนเสริมสร้างค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กรที่
เชือ่มโยงกบัเกณฑ์ Enabler
- ก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจ้างฯ

ต.ค. - ธ.ค. ทกุกลุม่ งบ ฝบบ. รผก.(บก) ฝบบ. ทกุสายงาน
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