
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ.

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• กสก. รวบรวมข้อมูลผลส ารวจปีก่อนหน้า และข้อมูลอ่ืนๆประกอบการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 2564 

• จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนเม่ือวันท่ี 9 ก.พ.2564 แล้วน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 23 ก.พ. 2564 โดยได้พิจารณาผลส ารวจ ปี 

2563 ร่างแผนปฏิบัติการค่านิยมฯ และแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากรปี 2564 

• ประชุมพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและแผนยกระดับความพึงพอใจ

และความผูกพันบุคลากร กฟภ. (ระดับองค์กร) ปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 มี.ค.2564 

• ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและแผนยกระดับความพึง

พอใจและความผูกพันบุคลากร กฟภ. (ระดับองค์กร) ปี 2564 ไตรมาส 1 

• อยู่ระหว่างประสานงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพ่ือด าเนินการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความ

ผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม 

กฟภ. ปี พ.ศ. 2564

ร้อยละ 20

แผนงานท่ี 1 การพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ Digital Culture และยุทธศาสตร์ Growth Mindset

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

หนา้ที ่1 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 2. โครงการ Integrate HR 

Systems to Support PEA Structure

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ด าเนินการจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญจากภายนอก โดยอยู่ระหว่างการน าเสนอขออนุมัติต่อไป

• จัดการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากร ของ กฟภ. คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2564

 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ช้ัน 23 อาคาร LED

ร้อยละ 25

โครงการท่ี 3. แผนงานการก าหนดบทบาท

บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business

 Partners

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ด าเนินการศึกษาแนวทางการก าหนดกลุ่ม และหน้าท่ีความรับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงานของ HR BP ใน

ส่วนของกลุ่ม General และกลุ่ม Spin off เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานท่ี

รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ด าเนินการศึกษาและค้นหาหลักสูตรท่ีมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา HR BP ท้ังในส่วนของความรู้ด้าน ธุรกิจไฟฟ้า

 HCM  การเปล่ียนแปลง และ การ Consult

ร้อยละ 10

แผนงานท่ี 3 การก าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business Partners

แผนงานท่ี 2 Integrate HR Systems to Support PEA Structure

ยุทธศาสตร์ Digital Culture

หนา้ที ่2 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 4. โครงการบริหารจัดการอัตรา

ก าลังคนท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น

องค์กรดิจิทัล

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• กรบ. ศึกษา ท าความเข้าใจ และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน การปรับโครงสร้าง

องค์กร (โครงการ กฟฟ.น าร่อง)

ร้อยละ 20

โครงการท่ี 5. โครงการ Recruit - Replace -

 Reskill - Upskill for PEA Tranformation

-100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• กงบ. ได้ด าเนินการศึกษา ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยใช้ปัจจัยต่างๆ เพ่ือพิจารณา

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเรียบร้อยแล้ว

• กงบ. ได้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประจ าปีเรียบร้อยแล้ว โดย ผวก. 

ได้มีอนุมัติ ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564 อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ 

กฟภ. ประจ าปี 2564

• อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานท้ังภายในและภายนอกให้สอดคล้องตามการวิเคราะห์ความ

ต้องการของหน่วยงาน

ร้อยละ 50

แผนงานท่ี 4 Recruit-Reskill-Upskill for PEA Transformation

หนา้ที ่3 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การ

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากรบุคคล)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• คณะท างานด าเนินการจัดท า Work shop ร่วมกับท่ีปรึกษาจาก NECTEC โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) Pre-workshop & Design Thinking Introduction ท าความรู้จัก ท าความเข้าใจโจทย์ ต้ังเป้าหมายร่วมกัน 

ทักษะพ้ืนฐานของ Data Scientist 

2) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 1 ทักษะการเข้าใจบริบท วิเคราะห์ปัญหา และ

การต้ังค าถาม ทักษะการสร้างไอเดีย แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 

3) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 2 ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัด 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

4) PEA Pain & Gain Design Thinking ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ 

5) Digital Mindset & Digital Literacy ทักษะการเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ชีวิตประจ าวันและการท างาน และWorkshop : Group – เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน

6) Data Storytelling ทักษะการวิเคราะห์และท าความเข้าใจข้อมูล ทักษะการปรับเปล่ียนมุมมองข้อมูลและการ

น าเสนอกิจกรรม Assignment : Group - สืบค้นและออกแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยมุมมองใหม่ และกิจกรรม 

Assignment : Group – น าเสนอและแลกเปล่ียนมุมมอง 

7) Data Science Process & Visualisation 1 ประกอบไปด้วย Data Science Process and Data 

Visualisation with Tableau 

8) Data Science Process & Visualisation 2 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Data Science for HR 

Analytics and Data Visualisation with Tableau

ร้อยละ 19.90

แผนงานท่ี 5 Create HR Dashboard for Decision Making

ยุทธศาสตร์ การสร้าง HR Dashboard

หนา้ที ่4 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 7. แผนงานการจัดท า HR 

Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวม

หน่ึง)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการ HR Data Platform ได้มีการปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล เม่ือวันท่ี 

23 ก.พ.64 (ตามหนังสือเลขท่ี กงบ.(สท) 417/2564 ลว.16 ก.พ.64)

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คร้ังท่ี 1/2564 โครงการ HR Data Platform เพ่ือหา Data Set และ Data

 Owner  เม่ือวันท่ี 25 มี.ค.64 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดส่ง Data Set ภายในวันท่ี 7 เม.ย.64 (ตามหนังสือ

เลขท่ี กงบ.(สท) 777/2564 ลว.18 มี.ค.64) 

• ขอน าส่งข้อมูล HR Data Platform ของ กสก. (ตามหนังสือเลขท่ี กสก.(สก) 804/2564

• ขอน าส่งสรุปรายการข้อมูล Data Set เพ่ือรองรับการจัดท า HR Data Platform (ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(กค) 

363/2564 ลว.7 เม.ย.64) 

• ขอจัดส่งรายงานสรุปข้อมูล (Data set) และผลส ารวจข้อมูลระบบงานท่ีต้องพัฒนาของ ฝพบ. (ตามบันทึกเลขท่ี

 กพค.(จค)579/2564 ลว.9 เม.ย.64)

ในส่วนของหน่วยงานอ่ืน ได้จัดส่งผ่านทาง Email เรียบร้อยแล้ว 

• ในส่วนของการจัดหาHardware/Software เพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลด้านงานบุคคล (SQL Server)กงบ. ได้

ขอความอนุเคราะห์ทาง กคข. ให้จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server เรียบร้อยแล้ว 

• ด าเนินการส ารวจข้อมูลท่ียังไม่มีในระบบ SAP โดยวิธีการ list ข้อมูลจาก SAP และ Oracle มาเปรียบเทียบกัน

เรียบร้อยแล้ว

• อยู่ในระหว่างการด าเนินการ Cleansing Data (เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีการจัดเก็บในระบบ SAP แต่มีการจัดเก็บใน

ระบบ Oracle)

• กงบ.ได้ด าเนินการ Cleansing Data ในส่วนของ ช่ือ - สกุล ภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้ว 

ร้อยละ 21 • เล่ือน Workshop 

คร้ังท่ี 2  (เน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid) 

ท้ังน้ีกิจกรรมยังอยู่ใน

ช่วงเวลาด าเนินการ

• ในส่วนอ่ืน อยู่ในระหว่างการด าเนินการ Cleansing

• อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลจาก Data Owner

• ก าหนด Service , config การเช่ือมโยงระหว่างระบบงาน HR กับ API Gateway (ด าเนินการโดยสายงาน ทส.)

 API Gateway ท่ีใช้ในปัจจุบัน ด าเนินการแล้วในส่วนข้อมูลท่ีใช้งานและสามารถให้หน่วยงานต่างๆ เช่ือมโยง

ข้อมูลได้

แผนงานท่ี 6 Develop HR on Digital Platform

หนา้ที ่5 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 8. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสาย

อาชีพ (Career Development) ตาม

โครงสร้างต าแหน่งงานในอนาคต

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ประชุมการด าเนินการด้านบุคลากร (HR) ส าหรับการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ า

จังหวัดพ้ืนท่ีน าร่อง (Pilot Project)

• ร่างระเบียบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของโครงการการไฟฟ้าน าร่อง

• แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน กฟภ. ตามค าส่ังท่ี พ.(ก) 302/2564 เพ่ือทบทวน

 พิจารณาก าหนด ระเบียบ ค าส่ัง วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน

• ก าหนดแผนงานทบทวนระเบียบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง list ประเด็นต่างๆของระเบียบปี 2563

ร้อยละ 15

โครงการท่ี 9. แผนงานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการก าหนด 

Digital Literacy และพัฒนาการส่งเสริม 

Digital Competency)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลในระดับพ้ืนฐานส าหรับพนักงานทุกคน เป็นรูปแบบ 

e-learning ผ่านระบบ LMS (Learning Management System) จ านวน 2 หลักสูตร ดังน้ี

1. หลักสูตร “ครบเคร่ืองสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ”

2. หลักสูตร “Excel Advance Function & Dashboard Report Workshop”

ร้อยละ 10

แผนงานท่ี 7 Manage Employee Portfolio

แผนงานท่ี 8 Improve Digital Literacy for Everyone

หนา้ที ่6 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 10. โครงการ Talent 

Management & Succession Planning

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การท า Talent และ Successor และ pain point ของกลุ่มบุคลากร

ส าคัญของแผนงานจากปีท่ีผ่านมา ร่วมกับ กพค. กสก. 

• ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหาร

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองข้ึนไป รวมถึงต าแหน่งเทียบเท่า และบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง 

• ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง โดยคัดเลือกจากต าแหน่ง อฝ. และเทียบเท่า 

• ร่างอนุมัติหลักการจ้างท่ีปรึกษาโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองข้ึนไป รวมถึงต าแหน่งเทียบเท่า และบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ

เป็นผู้น าองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 15

โครงการท่ี 11.แผนงานพัฒนากลไกการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ (PMS) 

และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา และติดตามการใช้ระบบ 

PEATA ให้พร้อมในการประเมินประจ าปี 64 

• ด าเนินการพัฒนาและเตรียมความพร้อมระบบ PEATA และจัดท าแนวทางการส่ือสารความเข้าใจในการใช้ระบบ

ให้แก่พนักงาน เพ่ือรองรับการท าการเปิดระบบประเมินในไตรมาส 2

ร้อยละ 15

แผนงานท่ี 9 Activate Talent for Flourishing from inside

ยุทธศาสตร์ การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล (Managing Digital Talent)

แผนงานท่ี 10 Redesign PMS to support PEA Transformation & Talent Engagement

หนา้ที ่7 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 12.โครงการส ารวจความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละ

กลุ่มของ กฟภ. (Employee Satisfaction 

and Engagement Survey)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ด าเนินการสืบราคาจากท้องตลาด

• ประสานงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพ่ือด าเนินการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ

บุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี 

พ.ศ. 2564 

• อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ 

ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2564

ร้อยละ 5

โครงการท่ี 13. โครงการยกระดับความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ.

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• รวบรวมผลลัพธ์องค์กรท่ีสัมพันธ์กับค่าความผูกพันและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่าย 

ข้อร้องเรียนต่างๆ BSC องค์กร

• รวบรวมข้อมูลผลส ารวจปีก่อนหน้า และข้อมูลอ่ืนๆประกอบการจัดท าร่างแผนยกระดับความพึงพอใจและความ

ผูกพันประจ าปี 2564 

• ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนเม่ือวันท่ี 9 ก.พ. 2564 แล้วน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 23 ก.พ. 2564 โดยได้พิจารณาผลส ารวจ ปี 

2563 /ร่างแผนปฏิบัติการค่านิยมฯ และแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากรปี 2564 

• ประชุมพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและแผนยกระดับความพึงพอใจ

และความผูกพันบุคลากร กฟภ. (ระดับองค์กร) ปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2564 

• ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานประชุมและนัดหมายเพ่ือพิจารณาแผนงานเพ่ิมเติมในการประชุม

คณะกรรมการฯ

ร้อยละ 45.5

แผนงานท่ี 11 Strengthen PEA Employer of Choice

หนา้ที ่8 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 14. โครงการพัฒนา Feature ด้าน

งาน HR บนระบบ PEA Life Application 

และบน Website

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบพัฒนา feature ตาม Roadmap เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 

2564 และตามหนังสือ กสก.(พส) 193/2564 ลว. 28 มกราคม 2564 แจ้งเวียนรายงานประชุมเรียบร้อยแล้ว 

• ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติ PEA Life Application Roadmap and Master plan 

2021 - 2024

• ตามหนังสือเลขท่ี กสก.(พส.) 305/2564 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564  ได้แจ้งแนวทางและ Timeline การ

พัฒนา Feature การแจ้งข่าวสารท่ีส าคัญขององค์กร ตาม PEA Life Roadmap ปี  2564 - 2567 

• ตามหนังสือเลขท่ี กสก.(พส.) 644/2564 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ได้ขอความอนุเคราะห์เช่ือมโยงข้อมูลรถ

บริการของส่วนกลางบน PEA Life Application

ร้อยละ 26

หนา้ที ่9 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564  (ม.ค. - มี.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 15. โครงการ Enhance STEM for

 All

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• ศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรและการจัดหาท่ีปรึกษาในการจัดท าหลักสูตร

ร้อยละ 5 

(เป้าหมายในไตร

มาส 1 ก าหนด 

ร้อยละ20)

เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)  จึงไม่

สามารถด าเนินการจัด

ประชุม หารือ กับส่วนท่ี

เก่ียวข้อง ตามแผน  ท่ี

วางไว้ได้

โครงการท่ี 16. โครงการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan

 : IDP)

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• เร่ิมด าเนินการในไตรมาสท่ี 2

-

โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาผู้บริหารด้าน 

Digital Organization

- 100% ตามแผนงาน ไตรมาสท่ี 1

• อนุมัติในหลักการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ Digital Organization ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 23

 กุมภาพันธ์ 2564

1) อนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้น าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) 

2) อนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้น าการเปล่ียนแปลงดิจิทัล รุ่นท่ี 1 (DTX-Digital 

Transformation Exponential)

3) อนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Ledership Sucession Program รุ่นท่ี 12

4) ขออนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นท่ี 1110) ขออนุมัติให้

ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นท่ี 11

• ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 18 มีนาคม อนุมัติหลักสูตร Leadership for Digital Organization ระยะท่ี 1 

จ านวน 50 คน โดยจัดอบรมในรูปแบบ Visual  ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

ร้อยละ 7

แผนงานท่ี 12 Enhance STEM for All

แผนแม่บท HRD Blueprint

หนา้ที ่10 จาก 10



ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ.

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

•  ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 24 พ.ค. 2564 อนุมัติแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมฯ และแผนยกระดับความผูกพัน

ของบุคลากร (ระดับองค์กร) ปี 2564  

• ตามหนังสือ กสก.(พส) 1174/2564 ลว. 1 มิ.ย. 2564 แจ้งเวียนค าส่ังปรับปรุงคณะกรรมการคณะท างานฯ 

และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และแผนยกระดับความผูกพัน ปี 2564

• อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและแผนยกระดับความพึง

พอใจและความผูกพันบุคลากร กฟภ. (ระดับองค์กร) ปี 2564 

  1. จัดการส่ือสารทิศทาง นโยบาย สถานการณ์ส าคัญขององค์กรโดย ผวก. ผ่าน CEO Connect และ ผวก. 

ส่ือสารสถานการณ์เร่งด่วน/พิเศษ กับผู้บริหาร กฟข. และจัดประชุม

  2. ท าส่ือส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจ TRUSTED  ก าหนดเกณฑ์ Enabler, ท าส่ือสติกเกอร์ค าคมเรียบร้อยแล้ว 

  3. จัดท า PEA  HERO Take Action โดยท าคลิป รผก. / ผชก. ทุกท่านเรียบร้อยแล้วและตามหนังสือ กสก.

(พส) 1295/2564 ลว. 16 มิ.ย. 2564 แจ้งเวียนช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์คลิป The PEA  TRUSTED 

Hero To Hero

  4. THE PEA HERO  อยู่ระหว่างด าเนินการ

  5. จัดประกวด PEA TRUSTED HEART และได้ต้นแบบท้ัง 7 คน เรียบร้อยแล้ว 

  6. โครงการส่ือสารและสานสัมพันธ์ด้วย PEA Life Application และบน INTRANET อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้อยละ 32

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ Digital Culture และยุทธศาสตร์ Growth Mindset

แผนงานท่ี 1 การพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ)

-100% ตาม

แผนงาน

  7. กคข. จัดท าคลิปโปรโมท PEA Email และน าข้ึน Banner แล้ว

  8. PEA Digital Day อยู่ระหว่างด าเนินการ

  9.แผนส่งเสริมการให้บริการและพฤติกรรมของบุคลากรท่ีให้บริการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

 10. แผนเสริมสร้างการก ากับกิจการท่ีดี ฯ Soft Control อยู่ระหว่างด าเนินการ

 11. แผนทบทวนคู่มือ CG อยู่ระหว่างด าเนินการ

 12. การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ

 13. งาน PEA Con & Innovation อยู่ระหว่างด าเนินการ

 14. ส่งเสริมการบริหารความเส่ียง อยู่ระหว่างด าเนินการ

 15. การเสริมสร้าง BCMS อยู่ระหว่างด าเนินการ

 16. สร้างความตระหนัก Data Awareness อยู่ระหว่างด าเนินการ

 17. โครงการทบทวน Job description อยู่ระหว่างด าเนินการ

 18. โครงการ Recruit-Replace-Reskill-Upskill for PEA Transformation อยู่ระหว่างด าเนินการ

 19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสายอาชีพ Career Development  อยู่ระหว่างด าเนินการ

 20. โครงการ Onboarding Program ในหัวข้อ TRUSTED อยู่ระหว่างด าเนินการ

 21. โครงการ People Transformation  อยู่ระหว่างด าเนินการ

 22. แผนพัฒนา PMS อยู่ระหว่างด าเนินการ

 23. การส ารวจการรับรู้เข้าใจยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรม TRUSTED อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้อยละ 32

• ตามหนังสือ กสก.(พส) 1174/2564 ลว. 1 มิ.ย. 2564 แจ้งผู้รับผิดชอบตามแผนรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนผ่าน Google Sheet ภายใน 5 วันหลังส้ินไตรมาส  โดยไตรมาส 2 ภายใน วันท่ี 7 ก.ค. 2564

• ในส่วนของการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามค่านิยม

องค์กร มีการจัดประชุมคณะกรรมการ TOR และราคากลาง เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 เพ่ือพิจารณาก าหนด TOR

 และราคากลาง
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 2. โครงการ Integrate HR 

Systems to Support PEA Structure

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามความส าเร็จของการปรับปรุงงานและผลการด าเนินการของงานด้านบุคลากร

ประจ าปีท่ีได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากรของ กฟภ.

ร้อยละ 65 ได้ด าเนินการคัดเลือก

ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก

แล้วแต่เน่ืองจากสถานการณ์

โควิดและเร่ืองท่ีเข้าประชุมใน

การประชุมคร้ังแรกเป็นเร่ือง

ลับของ กฟภ. จึงพิจารณาใช้

แต่คณะกรรมการภายในของ 

กฟภ.

โครงการท่ี 3. แผนงานการก าหนดบทบาท

บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น 

Business Partners

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ด าเนินการจัดท าร่างบันทึกให้แต่ละฝ่ายด าเนินการคัดเลือกพนักงาน เพ่ือท าหน้าท่ี HR BP ในส่วนของกลุ่ม 

General และกลุ่ม Spin off

• ด าเนินการศึกษาแนวทางการเข้าพบสายงานต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19

• ด าเนินการเก็บข้อมูลปัญหาท่ีพบบ่อยๆ เพ่ือใช้ในการจัดท า HR Hand On 

• ด าเนินการร่วมกับ ฝพบ. เพ่ือก าหนดหลักสูตร

ร้อยละ 38

โครงการท่ี 4. โครงการบริหารจัดการอัตรา

ก าลังคนท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น

องค์กรดิจิทัล

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• กรบ. ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ตามโครงการ กฟฟ.น าร่อง แบ่งเป็น Network Service Support และเข้าร่วม

ประชุมหารือแนวทางการใช้/ผลกระทบ กระบวนการท างาน ระบบงานต่างๆ เช่น ระบบ IT ร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

ร้อยละ 40

โครงการท่ี 5. โครงการ Recruit - Replace -

 Reskill - Upskill for PEA Tranformation

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• กงบ. ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผ่าน Candidate Pool ซ่ึงผ่านตามเกณฑ์ท่ี กฟภ. ก าหนด เพ่ือทดแทน

อัตราก าลัง ประจ าปี 2564 จ านวน 173 ราย โดยจะเข้าปฏิบัติงานในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

ร้อยละ 65

แผนงานท่ี 2 Integrate HR Systems to Support PEA Structure

ยุทธศาสตร์ Digital Culture

แผนงานท่ี 3 การก าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business Partners

แผนงานท่ี 4 Recruit-Reskill-Upskill for PEA Transformation
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การ

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากรบุคคล)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• คณะท างานด าเนินการจัดท า Work shop ร่วมกับท่ีปรึกษาจาก NECTEC โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) Pre-workshop & Design Thinking Introduction ท าความรู้จัก ท าความเข้าใจโจทย์ ต้ังเป้าหมายร่วมกัน 

ทักษะพ้ืนฐานของ Data Scientist (ม.ค.)

2) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 1 ทักษะการเข้าใจบริบท วิเคราะห์ปัญหา และ

การต้ังค าถาม ทักษะการสร้างไอเดีย แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (ม.ค.)

3) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 2 ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัด 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (ม.ค.)

4) PEA Pain & Gain Design Thinking ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ (ก.พ.)

5) Digital Mindset & Digital Literacy ทักษะการเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ชีวิตประจ าวันและการท างาน และWorkshop:Group–เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน (ก.พ.)

'6) Data Storytelling ทักษะการวิเคราะห์และท าความเข้าใจข้อมูล ทักษะการปรับเปล่ียนมุมมองข้อมูลและ

การน าเสนอกิจกรรม Assignment : Group - สืบค้นและออกแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยมุมมองใหม่ และ

กิจกรรม Assignment : Group – น าเสนอและแลกเปล่ียนมุมมอง (ก.พ.)

7) Data Science Process & Visualisation 1 ประกอบไปด้วย Data Science Process and Data 

Visualisation with Tableau (ก.พ.)

8) Data Science Process & Visualisation 2 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Data Science for HR 

Analytics and Data Visualisation with Tableau (มี.ค.)

ร้อยละ 40

ยุทธศาสตร์ การสร้าง HR Dashboard

แผนงานท่ี 5 Create HR Dashboard for Decision Making
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การ

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากรบุคคล) (ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

9) Data Science Process with Agile/Scrum 1 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Product that works

 and Fast feedback loop (เม.ย.)

10) Data Science Process with Agile/Scrum 2 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Agile & Scrum : 

build-to-adapt and Product Incremental Process with Trello (เม.ย.)

11) (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 1 ประกอบไปด้วย Sprint Review / Discussion ประกอบ

ไปด้วย Discussion/ Sprint Planning (พ.ค.)

12) (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 1 ประกอบไปด้วย Sprint Review / Discussion ประกอบ

ไปด้วย Discussion/ Sprint Planning (มิ.ย.)

ร้อยละ 40

โครงการท่ี 7. แผนงานการจัดท า HR 

Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบ

รวมหน่ึง)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• เปล่ียนแนวทาง Workshop คร้ังท่ี 2  (เน่ืองจากสถานการณ์ Covid) เป็น การประชุมช้ีแจงแผนการ

ด าเนินงานโครงการ HR Data Platform คร้ังท่ี 2/2564 ตามหนังสือเลขท่ี กงบ.(ก) 1358/2564 ลงวันท่ี 7 

มิถุนายน 2564 โดยในท่ีประชุมมีการสรุปข้อมูล(Data Set) ท่ีแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) 

รับผิดชอบ จากการจัดท า Workshop คร้ังท่ี 1

มติท่ีประชุม

     - ให้แต่ละหน่วยงานจัดท า (Action Plan) การพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือรองรับระบบงานปัจจุบันท่ีมี

ผลกกระทบจากการยกเลิกการใช้งานฐานข้อมูล Oracle

    - ให้แต่ละหน่วยงานจัดท า Data Filed เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข้อมูล(Service) ผ่าน Api Gateway และ

แจ้งรายช่ือตัวแทนหน่วยงานในระดับกอง(Key Contact) การติดต่อประสานงานในการจัดท า Data Field

• สรุปแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาการจัดเก็บข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงานสารสนเทศพิจารณา HR 

Data Platform ในท่ีประชุมรายยุทธศาสตร์ (Strategy Meeting) ยุทธศาสตร์ Workforce of the Future 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

• การด าเนินการจัดหาHardware/Software เพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลด้านงานบุคคล (SQL Server) กงบ. 

ได้ขอความอนุเคราะห์ทาง กคข. ให้จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server เรียบร้อยแล้ว (ตามบันทึกเลขท่ี กงบ.(สท)

 986/2564 ลว.8 เม.ย.64

ร้อยละ 43

แผนงานท่ี 6 Develop HR on Digital Platform
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 7. แผนงานการจัดท า HR 

Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบ

รวมหน่ึง) (ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

• ในส่วนของการเตรียมความพร้อมข้อมูลและ Cleansing Data (เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีการจัดเก็บในระบบ SAP 

แต่มีการจัดเก็บในระบบ Oracle) กงบ. ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

• ฐานข้อมูลปัจจุบันใน SAP และ Postgres Data base อยู่ในระหว่างการด าเนินการ Cleansing

• มีการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและเช่ือมโยงข้อมูลผ่าน HR Data Platform กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 เช่น ระบบบุคลากรระบบ กพต. ,โปรแกรมเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ี กงบ. 

• หนังสือเลขท่ี กงบ.(สท) 962/2564 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564 ผวก .ให้ความเห็นชอบชอบแผนงาน Hr Data

 Platform และยกเลิกการใช้งานระบบ Oracle รวมท้ังให้สายงาน บก. เป็นผู้ก าหนดแบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูล

ตามสายงาน บก.

'หนังสือเลขท่ี กงบ.(สท) 1250/2564 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 รผก .(บก) ให้ความเห็นชอบแนวทางการ

เช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคล(HR Data Platform) โดยการขอใช้งานข้อมูลเป็นไปตามผัง

กระบวนงาน และขอใช้ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มฯ ท่ี สายงาน บก ก าหนด

• หนังสือเลขท่ี กงบ.(สท) 1323/2564 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เร่ือง ช้ีแจงแผนการด าเนินงานและแนว

ทางการขอเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล(HR Data Platform) ให้หน่วยงานในสายงาน บก 

และสายงาน ทส ท่ีเก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ผวก. และ รผก.(บก) 

• หนังสือเลขท่ี กงบ.(สท) 1366/2564 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 เร่ือง ขอช้ีแจงแนวทางการขอเช่ือมโยงข้อมูล

จากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล(HR Data Platform) ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจาก ผวก. และ รผก.(บก)

ร้อยละ 43

• หนังสือเลขท่ี กงบ.(สท) 1293/2564 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์จัดท ารายการชุด

(Data Set) เช่ือมโยงข้อมูลแผนโครงการ HR Data Platform โดยเป็นไปตามแนวทางทางขอใช้ข้อมูล HR Data

 Platform  ท่ีทางสายงาน บก ก าหนดไว้
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 8. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสาย

อาชีพ (Career Development) ตาม

โครงสร้างต าแหน่งงานในอนาคต

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ประชุมหารือร่วมกับ กรอ. พิจารณาระบบงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการจัดระบบบริหารงาน กฟภ. น าร่อง 

(Pilot Project) ในงานด้านทรัพยากรบุคคล คาดว่าทาง กรอ. จะขออนุมัติเสร็จส้ินภายในเดือน ก.ค. -ส.ค. 

• การประชุมคณะท างานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน กฟภ. วันท่ี 8 เมษายน 2564 เพ่ือทบทวน

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ตามระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งพนักงานและการปรับวุฒิ พ.ศ. 2563  (ฉบับท่ี 2) ท่ีมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ส าหรับการ

แต่งต้ังด ารงต าแหน่งบังคับบัญชา

• ขออนุมัติปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานและการปรับวุฒิ หนังสือ

เลขท่ี 614/2564

• จัดท าแผนส่ือสารร่วมกับท่ีปรึกษาในหัวข้อ "เติบโตอย่างไรใน PEA" เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่

พนักงาน กฟภ. (จะด าเนินการเผยแพร่ในช่วงเดือน ส.ค.)

ร้อยละ 80 รออนุมัติโครงสร้างหน่วยงาน 

ต าแหน่ง กฟภ.น าร่อง จากทาง

 กรอ. เพ่ือ กรบ. จะได้จัดท า

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของการไฟฟ้าน าร่อง

แผนงานท่ี 7 Manage Employee Portfolio
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 9. แผนงานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการก าหนด 

Digital Literacy และพัฒนาการส่งเสริม 

Digital Competency)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• กรบ. ทบทวน Competency Model ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลและยุทธศาสตร์องค์กร โดยเพ่ิม

ตัว D ใน TRUSTED คือ DATA Driven ศึกษา เข้าใจ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขับเคล่ือนภารกิจองค์กร และ 

Innovative Work Behavior พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการท างาน 

• ก าหนด Competency ส าหรับโครงสร้างหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่ ได้แก่ ส านักดิจิทัล สายงานธุรกิจและ

การตลาด และศูนย์ส่ังการระบบไฟฟ้า เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการด าเนินธุรกิจปัจจุบันและอนาคต ท่ีมุ่งเน้น

การเป็นองค์กรดิจิทัลและนวัตกรรม โดยก าหนดทักษะและความเช่ียวชาญใหม่ดังน้ี UX/UI Analytics Big Data

 Management Data Analytical/Visualization Skills 

Digital Marketing และ Enterprise Architecture 

• จัดการประเมินสมรรถนะประจ าปี บนระบบ PEATA  (peata.pea.co.th) ในวันท่ี 7 เม.ย.-14พ.ค.

• ศฝฟ. ก าหนดแนวทางในการสร้างความตระหนักด้าน Digital Literacy เป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มพนักงานทุกคน โดยให้ความรู้พ้ืนฐานผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ผ่านระบบ LMS ในหลักสูตร

 "ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)", หลักสูตร "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection)", หลักสูตร “ครบเคร่ืองสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมือ

อาชีพ” และ หลักสูตร “Excel Advance Function & Dashboard Report Workshop”

 2. กลุ่มพนักงานท่ีต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น พนักงานในส านักดิจิทัล จะจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ

และความเช่ียวชาญด้านดิจิทัลตาม Competency ของหน่วยงาน

ร้อยละ 70

แผนงานท่ี 8 Improve Digital Literacy for Everyone
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 9. แผนงานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการก าหนด 

Digital Literacy และพัฒนาการส่งเสริม 

Digital Competency) (ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

• ขออนุมัติจัดฝึกอบรม หลักสูตร “Data Analytics and Big Data Platform : Course & Workshop” เป็น

รูปแบบ online 

• ขออนุมัติจัดฝึกอบรม หลักสูตร “Excel Advance Function & Dashboard Report Workshop” 

• ฝึกอบรม หลักสูตร “Data Analytics and Big Data Platform : Course & Workshop” เป็นรูปแบบ 

online ระหว่างวันท่ี 12-13 พ.ค. และ 27-28 พ.ค.

• ฝึกอบรม หลักสูตร “Personal Data Protection : Principle and Assessment” ระหว่างวันท่ี 17-18 มิ.ย.

 และ 24-25 มิ.ย.

ร้อยละ 70

โครงการท่ี 10. โครงการ Talent 

Management & Succession Planning

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษาโครงการฯ สรุปรายละเอียดการจัดท าโครงการ กิจกรรมข้ันตอน จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ และวิธีการอบรม รวมท้ังส่งใบเสนอราคา ต่อราคา

• ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือก Talent เป็นกลุ่มต่อยอด 22 คน

• ขอความเห็นชอบแผนการจ้างท่ีปรึกษาโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหาร

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองข้ึนไปรวมถึงต าแหน่งเทียบเท่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ กรบ.(รบ) 542/2564 ลงวันท่ี 24 มิ.ย.64

• พัฒนาต่อยอดกลุ่ม Talent ในปี 2564 ในรูปแบบ online

• ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการกองข้ึนไป

รวมถึงต าแหน่งเทียบเท่า แบ่งออกเป็นประเมินด้วยแบบทดสอบพร้อมท้ังการจัดท าแผนพัฒนา  Assessment 

Tools (Apollo) จ านวน 228 คน และ (MBTI) จ านวน 70 คน

• กลุ่มต่อยอดTalent จ านวน 22 คน

• ในส่วนของการก าหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ อยู่ระหว่างหารือกับท่ีปรึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง

ร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล (Managing Digital Talent)

แผนงานท่ี 9 Activate Talent for Flourishing from inside
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 11.แผนงานพัฒนากลไกการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ (PMS) 

และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ด าเนินการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับ IT กฟต.3 โดยอยู่ในข้ันตอนของการพัฒนาส่วนของ

การรับทราบผลประเมินระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

• อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาปรับปรุงรายช่ือคณะท างานฯ  เพ่ือจัดประชุมในไตรมาส 3-4 ต่อไป

• อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในส่วนท่ี 2 การประเมิน

พฤติกรรมตามค่านิยม ร่วมกับ ฝพบ., ฝลส., ฝสส. และ ฝวพ.

• อยู่ระหว่างการจัดจ้างบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการจัดท าส่ือภาพน่ิง Infographic เพ่ือใช้ส าหรับการส่ือสารฯ

• อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวบตัวช้ีวัดผลงานในส่วนของต าแหน่งพนักงานช่าง, พนักงานบัญชี, นักบัญชี และวิ

ศกร

ร้อยละ 35

โครงการท่ี 12.โครงการส ารวจความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละ

กลุ่มของ กฟภ. (Employee Satisfaction 

and Engagement Survey)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ตามหนังสือเลขท่ี กสก.(พส.) 643/2564 ลงวันท่ี 9 เม.ย. 2564 ได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประชุมเก่ียวกับ

การความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรม

ตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี 2564 ในวันท่ี 19 เม.ย. 2564 ร่วมกับนิด้า 

• จัดประชุมกับผู้บริหาร HR เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 2564 เพ่ือพิจารณาปัจจัยและแนวทางการส ารวจปี 2564 ผ่าน 

online meeting

• มีการประชุมหารือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เร่ืองรายละเอียดการจ้างเม่ือวันท่ี 29 เม.ย. 2564 

และวันท่ี 28 พ.ค. 2564

• ตามความเห็นชอบ รผก.(บก) ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ได้เห็นชอบแผนการจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจ

ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัย

ขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2564และแต่งต้ังคณะกรรมการ TOR และราคากลาง 

• มีการประชุมคณะกรรมการ TOR และราคากลางของโครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ

บุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ.ฯปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 

ร้อยละ 33

แผนงานท่ี 10 Redesign PMS to support PEA Transformation & Talent Engagement

แผนงานท่ี 11 Strengthen PEA Employer of Choice
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 13. โครงการยกระดับความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ.

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ตามหนังสือเลขท่ี กสก.(พส) 909/2564 ลว. 23 เม.ย. 2564 เวียนคณะกรรมการ และคณะท างานฯ พิจารณา

รายงานประชุมคร้ังท่ี 1-2564 และวาระพิเศษ 

• ผวก. ลว. 24 พ.ค. 2564 อนุมัติแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมฯ และแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากร 

(ระดับองค์กร) ปี 2564

ร้อยละ 70

โครงการท่ี 14. โครงการพัฒนา Feature 

ด้านงาน HR บนระบบ PEA Life 

Application และบน Website

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ตามหนังสือเลขท่ี กสก.(พส.) 807/2564 ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2564 ได้เวียนแจ้งอนุมัติ ผวก. เร่ือง PEA Life 

Application Roadmap and Master plan 2021 – 2024 ให้ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการ

• ประสานงานหน่วยงาน กบก. เพ่ือติดตามการพัฒนา Feature การเช่ือมโยงข้อมูลรถบริการของส่วนกลาง และ

 กปส. เพ่ือติดตามการพัฒนา Feature การแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญขององค์กร 

• วันท่ี 18 พ.ค. 2564 ประชุมคณะท างาน PEA Lifeและหน่วยงานหลักเพ่ือติดตามการด าเนินงานการพัฒนา 

Feature ตาม Roadmap 

• วันท่ี 2 มิ.ย. 2564 ประชุมเก่ียวกับการพัฒนา Feature สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟภ. และ เส้นทางการเดินทาง

ของรถรับ-ส่ง กฟภ. 

• เม่ือวันท่ี 31 พ.ค. 2564 และวันท่ี 8 มิ.ย. 2564 ประชุมเก่ียวกับการพัฒนา Feature ประชาสัมพันธ์ 

• กปส. ประชาสัมพันธ์ pop up ข่าวสารบน PEA Life Application  

• ติดตามจ านวนบุคลากรใช้งาน Feature ท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว มีท้ังพนักงานและลูกจ้าง กับ กพก.

ร้อยละ 45

โครงการท่ี 15. โครงการ Enhance STEM 

for All

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีประสบการณ์การจัดท าระบบการศึกษาแบบ stem เพ่ือขอเข้าชมงานใน

หน่วยงานและจัดเตรียมหลักสูตรท่ีเหมาะสมพร้อมจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ตรงมาจัดสอนต่อไป  

• จัดท าหนังสือสอบถามผู้มีความประสงค์ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าวและได้รับการตอบรับจ านวน 15 

คน โดยระบุคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

ร้อยละ 50

แผนงานท่ี 12 Enhance STEM for All
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564  (เม.ย. - มิ.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 16. โครงการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development 

Plan : IDP)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• ได้หารือกับ กรบ. และผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ (กฟต.3) เร่ืองการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับ ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจ าปี 2564

ร้อยละ 10

โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาผู้บริหารด้าน 

Digital Organization

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 2

• อนุมัติในหลักการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ Digital Organization ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 23

 กุมภาพันธ์ 2564

1) อนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้น าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) (ไตรมาส 1)

2) อนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้น าการเปล่ียนแปลงดิจิทัล รุ่นท่ี 1 (DTX-Digital 

Transformation Exponential) (ไตรมาส 1)

3) อนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Ledership Sucession Program 

รุ่นท่ี 12 (ไตรมาส 1)

4) ขออนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นท่ี 1110) ขออนุมัติให้

ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นท่ี 11 (ไตรมาส 1)

5) ขออนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปล่ียนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นท่ี 3 

(ไตรมาส 2)

6) ขออนุมัติให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Digital Economy for Managemant (DE4M) รุ่นท่ี 14 

(ไตรมาส 2)

ร้อยละ 12

แผนแม่บท HRD Blueprint
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ.

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและแผนยกระดับความพึง

พอใจและความผูกพันบุคลากร กฟภ. (ระดับองค์กร) ปี 2564 

  1 จัดการส่ือสารทิศทาง นโยบาย สถานการณ์ส าคัญขององค์กรโดย ผวก. ผ่าน CEO Connect และ ผวก. 

ส่ือสารสถานการณ์เร่งด่วน/พิเศษ กับผู้บริหาร กฟข. และจัดประชุม

  2. ท าส่ือส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจ TRUSTED  ก าหนดเกณฑ์ Enabler, ท าส่ือสติกเกอร์ค าคมเรียบร้อยแล้ว 

  3 จัดท า PEA  HERO Take Action โดยท าคลิป รผก. / ผชก. ทุกท่านเรียบร้อยแล้วและตามหนังสือ กสก.(พส)

 1295/2564 ลว. 16 มิ.ย. 2564 แจ้งเวียนช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์คลิป The PEA  TRUSTED Hero 

To Hero

  4. THE PEA HERO  อยู่ระหว่างด าเนินการ

  5. จัดประกวด PEA TRUSTED HEART และได้ต้นแบบท้ัง 7 คน เรียบร้อยแล้ว 

  6. โครงการส่ือสารและสานสัมพันธ์ด้วย PEA Life Application และบน INTRANET อยู่ระหว่างด าเนินการ

  7. กคข. จัดท าคลิปโปรโมท PEA Email และน าข้ึน Banner แล้ว

  8. PEA Digital Day อยู่ระหว่างด าเนินการ

  9.แผนส่งเสริมการให้บริการและพฤติกรรมของบุคลากรท่ีให้บริการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

  10. แผนเสริมสร้างการก ากับกิจการท่ีดีฯ Soft Control อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้อยละ 62.1

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ Digital Culture และยุทธศาสตร์ Growth Mindset

แผนงานท่ี 1 การพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ)

-100% ตาม

แผนงาน

  11. แผนทบทวนคู่มือ CG อยู่ระหว่างด าเนินการ

  12. การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ

  13. งาน PEA Con & Innovation อยู่ระหว่างด าเนินการ

  14. ส่งเสริมการบริหารความเส่ียง อยู่ระหว่างด าเนินการ

  15. การเสริมสร้าง BCMS อยู่ระหว่างด าเนินการ

  16. สร้างความตระหนัก Data Awareness อยู่ระหว่างด าเนินการ

  17. โครงการทบทวน Job description อยู่ระหว่างด าเนินการ

  18. โครงการ Recruit-Replace-Reskill-Upskill for PEA Transformation อยู่ระหว่างด าเนินการ

 19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสายอาชีพ Career Development  อยู่ระหว่างด าเนินการ

 20. โครงการ Onboarding Program ในหัวข้อ TRUSTED อยู่ระหว่างด าเนินการ

 21. โครงการ People Transformation  อยู่ระหว่างด าเนินการ

 22. แผนพัฒนา PMS อยู่ระหว่างด าเนินการ

 23. การส ารวจการรับรู้เข้าใจยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรม TRUSTED อยู่ระหว่างด าเนินการ

• ก าหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางจ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ

บุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัยชับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.

2564 

• จัดท ารายงานขอจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งต้ังคณะกรรมการจ้างและตรวจรับ

ร้อยละ 62.1
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ)

-100% ตาม

แผนงาน

• คณะกรรมการจ้างฯ ได้จัดท าหนังสือเลขท่ี มท. 5214.11/28453 ลว. 30 ก.ค. 2564 เพ่ือเชิญชวนท่ีปรึกษา

จากนิด้าเสนอ proposal และได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอและต่อรองราคา เม่ือวันท่ี 9 ส.ค. 2564  

• รผก.(บก) อนุมัติเม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 2564 ส่ังจ้างท่ีปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศูนย์บริการ

วิชาการ) และ อก.สก. ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ผ่านระบบ egp เม่ือวันท่ี 25 ส.ค. 2564 

• ตามหนังสือ มท. 5314.12/31592 ลว. 26 ส.ค. 2564 แจ้งหนังสือจ้างท่ีปรึกษานิด้าในวงเงิน 1,490,000 บาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และแจ้ง กนต. เพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง

• อยู่ระหว่างหารือกับท่ีปรึกษาเพ่ือจัด focus group ตัวแทนบุคลากรทุกสายงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

• จัดประชุมกับท่ีปรึกษาเม่ือวันท่ี 19 ส.ค. 2564 เพ่ือหารือเร่ืองการส ารวจและจัดท าคลิปส่ือสาร 

• ตามหนังสือ กสก.(พส.) 1866/2564 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัย

ขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.2564 ต้ังแต่วันท่ี 20-30 สิงหาคม 2564

• ตามหนังสือ กสก.(พส.) 1937/2564 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2564 ขอขยายระยะเวลาการตอบแบบส ารวจความ

พึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัย

ขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.2564 เป็นถึงวันศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2564

ร้อยละ 62.1
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 2. โครงการ Integrate HR 

Systems to Support PEA Structure

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการติดตามความส าเร็จของการปรับปรุงงานและผลการด าเนินการของ

งานด้านบุคลากรประจ าปี

• เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 จึงพิจารณาจัดประชุมในไตรมาส 4

ร้อยละ 75 ได้ด าเนินการคัดเลือก

ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก

แล้วแต่เน่ืองจากสถานการณ์โค

วิดและเร่ืองท่ีเข้าประชุมใน

การประชุมคร้ังแรกเป็นเร่ือง

ลับของ กฟภ. จึงพิจารณาใช้

แต่คณะกรรมการภายในของ 

กฟภ.

โครงการท่ี 3. แผนงานการก าหนดบทบาท

บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business

 Partners

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• ด าเนินการใช้แนวทางการ Consult แบบไม่เป็นทางการเพ่ิมข้ึน และก าหนดแนวทางแบบออนไลน์ในไตรมาส 4 

• ด าเนินการจัดท า HR Hand on ในรูปแบบ Infographic ในหัวข้อ "เติบโตอย่างไรใน PEA" และน าเสนอผ่าน

ช่องทางต่างๆ

• ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานดังน้ี

  - กธม. เพ่ือรับฟังปัญหาด้านอัตราก าลังเพ่ือสนับสนุนธุรกิจใหม่กับองค์กร

  - สายงาน ธต. เพ่ือสรุปข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานลูกจ้าง PEA shop เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564

• ด าเนินการร่วมกับ ฝพบ. เพ่ือก าหนดหลักสูตร

• กรบ. เวียนบันทึกน าเสนอข้อมูลการสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้าน HR ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมด าเนินการให้กลุ่ม HR Business Partner เข้ารับการสอบคุณ

วุฒวิชาชีพด้าน HR

• อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานท่ี HR BP

ร้อยละ 70

แผนงานท่ี 2 Integrate HR Systems to Support PEA Structure

ยุทธศาสตร์ Digital Culture

แผนงานท่ี 3 การก าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business Partners
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 4. โครงการบริหารจัดการอัตรา

ก าลังคนท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น

องค์กรดิจิทัล

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• กรบ.สรุปกรอบอัตราก าลังของการไฟฟ้าน าร่อง โดยระบุต าแหน่ง จ านวนตามการแบ่งสัดส่วนของงานตามท่ี

คณะท างาน Network Service และ Support ก าหนดมาให้ และได้น าเสนอขออนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมกับ

อนุมัติรูปแบบการบริหารงานการไฟฟ้าน าร่อง (อนุมัติ ผวก.ลว.27 ส.ค.2564)

• กรบ. ด าเนินการก าหนดทักษะท่ีจ าเป็นของพนักงานและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินสมรรถนะ 

Functional Competency ท่ีดีท่ีสุด 7 อันดับแรก (BEST 7) และ 7 อันดับท่ีต้องพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์ของ PEA (Develop 7)  

•  ทบทวน Competency Model ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง TRUSTED+Innovative 

Work Behavior ส าหรับพนักงานทุกคนในองค์กร

• วิเคราะห์สมรรถนะกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการประเมิน โดยจัดท าบันทึก กรบ.(รบ.)932/2564 ลงวันท่ี 29 

กันยายน 2564

ร้อยละ 80

แผนงานท่ี 4 Recruit-Reskill-Upskill for PEA Transformation
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 5. โครงการ Recruit - Replace -

 Reskill - Upskill for PEA Tranformation

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• กงบ. ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผ่าน Candidate Pool ซ่ึงผ่านตามเกณฑ์ท่ี กฟภ. ก าหนด เพ่ือทดแทน

อัตราก าลัง ประจ าปี 2564 จ านวน 153 ราย และ 30 ราย เข้าปฏิบัติงานในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 และ 1 

กันยายน 2564 ตามล าดับ

• กงบ. ได้ด าเนินการขออนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาอัตราเร่งด่วน ต าแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน

 13 อัตรา, ต าแหน่งนิติกร (มีประสบการณ์) จ านวน 6 อัตรา และต าแหน่ง พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) และพนักงาน

ช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จ านวน 321 อัตรา 

ร้อยละ 75

(เป้าหมายใน

ไตรมาส 3 

ก าหนด ร้อยละ

 90)

จากสถานการณ์ COVID-19 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

สอบคัดเลือกได้ เน่ืองจาก

ข้อจ ากัดด้านการรวมกลุ่มคน

จ านวนมาก จึงได้ก าหนดให้มี

การสรรหาและคัดเลือกผ่าน 

Candidate Pool ซ่ึงผ่านตาม

เกณฑ์ท่ี กฟภ. ก าหนด เพ่ือ

ทดแทนอัตราก าลัง ประจ าปี 

2564 ท้ังน้ี สามารถด าเนินการ

ได้จ านวน 183 อัตรา และ

ส าหรับอัตราเร่งด่วน จ านวน 

340 อัตรา ให้สรรหาโดย

วิธีการออนไลน์ (คาดว่าจะ

สามารถเข้างานได้ 1 ธันวาคม 

2564) โดยอัตราคงเหลือจะ

ด าเนินการพิจารณาวิธีการ

ต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การ

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากรบุคคล)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• คณะท างานด าเนินการจัดท า Work shop ร่วมกับท่ีปรึกษาจาก NECTEC โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) Pre-workshop & Design Thinking Introduction ท าความรู้จัก ท าความเข้าใจโจทย์ ต้ังเป้าหมายร่วมกัน 

ทักษะพ้ืนฐานของ Data Scientist (ม.ค.)

2) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 1 ทักษะการเข้าใจบริบท วิเคราะห์ปัญหา และ

การต้ังค าถาม ทักษะการสร้างไอเดีย แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (ม.ค.)

3) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 2 ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัด 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (ม.ค.)

4) PEA Pain & Gain Design Thinking ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ (ก.พ.)

5) Digital Mindset & Digital Literacy ทักษะการเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ชีวิตประจ าวันและการท างาน และWorkshop : Group – เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน (ก.พ.)

6) Data Storytelling ทักษะการวิเคราะห์และท าความเข้าใจข้อมูล ทักษะการปรับเปล่ียนมุมมองข้อมูลและการ

น าเสนอกิจกรรม Assignment : Group - สืบค้นและออกแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยมุมมองใหม่ และกิจกรรม 

Assignment : Group – น าเสนอและแลกเปล่ียนมุมมอง (ก.พ.)

7) Data Science Process & Visualisation 1 ประกอบไปด้วย Data Science Process and Data 

Visualisation with Tableau (ก.พ.)

ร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ การสร้าง HR Dashboard

แผนงานท่ี 5 Create HR Dashboard for Decision Making
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การ

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากรบุคคล) (ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

8) Data Science Process & Visualisation 2 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Data Science for HR 

Analytics and Data Visualisation with Tableau (มี.ค.)

9) Data Science Process with Agile/Scrum 1 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Product that works 

and Fast feedback loop (เม.ย.)

10) Data Science Process with Agile/Scrum 2 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Agile & Scrum : 

build-to-adapt and Product Incremental Process with Trello (เม.ย.)

11) (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 1 ประกอบไปด้วย Sprint Review / Discussion ประกอบไป

ด้วย Discussion/ Sprint Planning (พ.ค.)

12) (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 1 ประกอบไปด้วย Sprint Review / Discussion ประกอบไป

ด้วย Discussion/ Sprint Planning (มิ.ย.)

• Pitching น าเสนอผลการด าเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูล (HR Data Analytics) จาก 3 ฝ่าย (ฝบค., ฝพบ, ฝบบ.)

• ประชุมรับฟัง Feedback ผู้บริหารสายงานบริหารองค์กร (ทรัพยากรบุคคล) และท่ีปรึกษาจาก NECTEC 

หลังจาก การ Pitching น าเสนอผลการด าเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูล (HR Data Analytics)

ร้อยละ 90
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 7. แผนงานการจัดท า HR 

Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวม

หน่ึง)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• การจัดท าฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server) จากฐานข้อมูลปัจจุบันใน SAP และ Postgres Data base มีการ 

cleansing วุฒิวิชาชีพ ประวัติการเล่ือนเงินเดือนในระบบSAP 

• ประชุม หนังสือท่ีกงบ.(สท.)1655/2564 เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดท า DCR คงค้าง

ส าหรับงานฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และกงบ.(สท.)1737/2564 เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนว

ทางการจัดท า DCR คงค้างส าหรับงานฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี 2 

• จัดเตรียม template ข้อมูลต่าง ๆและ cleansing อาทิเช่น ข้อมูลเงินเดือนปัจจุบัน ข้อมูลประวัติการเล่ือน

เงินเดือน ข้อมูลความดีความชอบ ข้อมูลโทษ ข้อมูลอายุงานและรางวัล ข้อมูลหน้าท่ีพิเศษ ข้อมูลประวัติ

ประเมินผล ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า DCR ของระบบ SAP ในการเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบงานต่าง ๆ 

• ในส่วนของการพัฒนาระบบ/โปรแกรมต่างๆ โดยเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลใหม่(SQL Server) เพ่ือรองรับการ

น าข้อมูลไปใช้ผ่านระบบงานต่างๆ ระบบปัจจุบัน มีการจัดท าระบบงานในการน าร่องทดแทนการใช้ฐานข้อมูลจาก

 Oracle โดยได้จัดซ้ือ/จัดจ้างบริษัทในการจัดท าระบบงาน ได้แก่ ระบบผังองค์กรเพ่ือทดแทนระบบข้อมูล

อัตราก าลัง (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

• ได้จัดต้ังคณะท างานร่วมและพัฒนาร่วมกับ กพก. ในการจัดท ารับบงาน HRMIS โดยในระยะท่ี 2 จะมีการ

เช่ือมต่อกับ HR Data Platform

ร้อยละ 68

• การก าหนดแนวทางปฏิบัติการใช้งานและการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลจาก HR Data Platform ผ่าน API 

Gateway ท่ีใช้ในปัจจุบันและAPI Gateway ใหม่ท่ีสายงาน ทส.จะจัดหา 

API Gateway ท่ีใช้ในปัจจุบัน

• หนังสือเลขท่ี กงบ.(สท.)1984/2564 ลงวันท่ี 20 ส.ค.64 เร่ืองขอความอนุเคราะห์จัดท ารายการชุดข้อมูล

เงินเดือน ประวัติเงินเดือน และประวัติการประเมินผลของบุคลากร

• จัดท าชุดข้อมูลเพ่ิมเติม มีการจัดท า Services เพ่ืมเติม จ านวน 3  ชุด  ได้แก่ ข้อมูลพนักงานภายใต้สังกัด, 

ข้อมูลพนักงานภายใต้สังกัด (กรณีเรียกข้อมูลในปริมาณมาก), ข้อมูลสังกัดภายใต้ท้ังหมด

แผนงานท่ี 6 Develop HR on Digital Platform
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 8. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสาย

อาชีพ (Career Development) ตาม

โครงสร้างต าแหน่งงานในอนาคต

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของโครงการการไฟฟ้าน าร่อง

• มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2564 อนุมัติต าแหน่งงานใหม่ 

และการเทียบระดับต าแหน่งตามระบบจ าแนกต าแหน่งกับต าแหน่งหลักและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ส าหรับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดพ้ืนท่ีน าร่อง (Pilot Project) 

• แจ้งเวียนมติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2564 อนุมัติต าแหน่ง

งานใหม่ และการเทียบระดับต าแหน่งตามระบบจ าแนกต าแหน่งกับต าแหน่งหลักและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดพ้ืนท่ีน าร่อง (Pilot Project) กรบ.(รบ.) 947/2564 ลงวันท่ี 30 

กันยายน 2564 

ทบทวนระเบียบคุณสมบัติสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง / การหมุนเวียนงาน (Rotation)

• ส่ือสารประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เติบโตอย่างไรใน PEA”รูปแบบ Infographics และ E-Book EP.1-EP.2

ร้อยละ 90 รออนุมัติโครงสร้างหน่วยงาน 

ต าแหน่ง กฟภ.น าร่อง จากทาง

 กรอ. เพ่ือ กรบ. จะได้จัดท า

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของการไฟฟ้าน าร่อง

โครงการท่ี 9. แผนงานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการก าหนด 

Digital Literacy และพัฒนาการส่งเสริม 

Digital Competency)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• ศฝฟ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ครบเคร่ืองสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่าง

มืออาชีพ” ส าหรับพนักงานทุกระดับท่ีสนใจ ช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ e-Learning ผ่าน

ระบบ LMS ศฝฟ.อส)395/2564 ลว 31 พ.ค. 2564

• ฝึกอบรมหลักสูตร “Excel Advance Function & Dashboard Report Workshop” ส าหรับพนักงานทุก

ระดับท่ีสนใจ ช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ e-Learning ผ่านระบบ LMS

ร้อยละ 80

แผนงานท่ี 7 Manage Employee Portfolio

แผนงานท่ี 8 Improve Digital Literacy for Everyone
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 10. โครงการ Talent 

Management & Succession Planning

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• วางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา Successor และ Talent โดยร่วมมือกับท่ีปรึกษาในการด าเนินงาน

โดยใช้ Assessment Center เพ่ือประเมินจุดแข็งและแนวทางการพัฒนาตามแบบ Apollo Profile และ MBTI 

• อยู่ระหว่างรอรายช่ือ Successor 

• ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนากลุ่ม Succersor 

• อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติพัฒนา กลุ่ม Talent จะด าเนินการพัฒนาในไตรมาส 4

ร้อยละ 70

โครงการท่ี 11.แผนงานพัฒนากลไกการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ (PMS) 

และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• ด าเนินการพัฒนาฯ ระบบ PEATA ร่วมกับ กฟต. 3 และได้มีการทดลองเข้าใช้ระบบฯในพ้ืนท่ี กฟต.3 และ ฝบค.

 เรียบร้อยแล้ว

• ในส่วนการปรับปรุงรายช่ือคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล ปี 2564 พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใส่

รายช่ือตามคณะกรรมการฯ เดิม

• อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในส่วนท่ี 2 การประเมิน

พฤติกรรมตามค่านิยม ร่วมกับ ฝพบ., ฝลส., ฝสส. และ ฝวพ.

• ด าเนินการเผยแพร่ Infographic ในหัวข้อ "เติบโตอย่างไรใน PEA" เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564

• น าส่งสรุปประเด็นปัญหา/ ข้อเสนอแนะจากการเข้าใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ PEATA 

ของพนักงานในสังกัด ฝบค. เม่ือวันท่ี 2 - 6 สิงหาคม 2564 ไปยัง นรค.กฟต.3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบให้

รองรับการใช้งานจริงต่อไป

• อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาและเตรียมความพร้อมระบบฯ เพ่ือรองรับการเข้าใช้งานฯ

• อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวบตัวช้ีวัดผลงานในส่วนของต าแหน่งพนักงานช่าง, พนักงานบัญชี, นักบัญชี และวิศกร

• อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ PEATA-PMS

ร้อยละ 72.5

แผนงานท่ี 10 Redesign PMS to support PEA Transformation & Talent Engagement

ยุทธศาสตร์ การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล (Managing Digital Talent)

แผนงานท่ี 9 Activate Talent for Flourishing from inside
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 12.โครงการส ารวจความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละ

กลุ่มของ กฟภ. (Employee Satisfaction 

and Engagement Survey)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• ก าหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางจ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ

บุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 

2564

• รายงานขอจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• อยู่ระหว่างหารือกับท่ีปรึกษาเพ่ือจัด focus group ตัวแทนบุคลากรทุกสายงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

• จัดประชุมกับท่ีปรึกษาเม่ือวันท่ี 19 ส.ค. 2564 เพ่ือหารือเร่ืองการส ารวจและจัดท าคลิปส่ือสาร

• ส่ือสารประชาสัมพันธ์คลิป ผ่าน Banner / Email / หนังสือเวียน

• ตามหนังสือ กสก.(พส.) 1866/2564 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัย

ขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.2564 

• ตามหนังสือ กสก.(พส.) 1937/2564 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2564 ขอขยายระยะเวลาการตอบแบบส ารวจความ

พึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัย

ขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.2564

ร้อยละ 48

โครงการท่ี 13. โครงการยกระดับความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ.

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันในรอบไตรมาส 2 

เรียบร้อยแล้ว และผลการด าเนินงานอยู่ท่ี 56.9 

•  อยู่ระหว่างติดตามรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ภายในวันท่ี 7 ต.ค. 64

ร้อยละ 87

แผนงานท่ี 11 Strengthen PEA Employer of Choice
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 14. โครงการพัฒนา Feature ด้าน

งาน HR บนระบบ PEA Life Application 

และบน Website

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• ประชุมเก่ียวกับการพัฒนา Feature รถโดยสารรับ-ส่ง กฟภ. เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

• ประชุมเก่ียวกับ PDPA บน PEA Life Application (ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านการตรวจสุขภาพและ

ข้อมูลการรักษา), การเช่ือมโยงระบบ HIS (การจองคิวพบแพทย์ออนไลน์), แนวทางและแผนการพัฒนา Feature

 ข่าวสารท่ีส าคัญขององค์กร และการเช่ือมโยงระบบ COI บน PEA Life Application เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 

2564

• ประชุมกับ กทช. เร่ืองการควบรวม PEA Fund Plus กับ Pea Life เม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2564  และ ประชุมการ

พัฒนา Feature เงินกู้ ร่วมกับ กงบ. กพก. กพล. สดท. และ กสก.  เม่ือวันท่ี 25 ส.ค. 2564 

• Feature Journey & Gamification จะมีการทบทวน Timeline เพราะแผนดิจิทัล ปี 2566-2570 ได้ก าหนด

เร่ิมแผน Employee Journey Design (HRM HRD Welfare ต้ังแต่ Recruitment to Retirement) ในปี 2565

 เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าของ Feature น้ี บน PEA Life

ร้อยละ 54.5

โครงการท่ี 15. โครงการ Enhance STEM for

 All

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• ศึกษาแนวทางการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสร์ และคณิตศาสตร์ ปรับเป็น

กระบวนการให้ความรู้เพ่ือเผยแพร่ต่อไป

ร้อยละ 80

โครงการท่ี 16. โครงการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan

 : IDP)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

• อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะของผู้พัฒนาระบบสารสนทเศคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 

จากน้ันจะเร่ิมด าเนินการแจ้งพนักงานและผู้บริหารทุกระดับทบทวนแผนในต้นไตรมาส 4

ร้อยละ 70

แผนงานท่ี 12 Enhance STEM for All

แผนแม่บท HRD Blueprint
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 3 ปี 2564  (ก.ค. - ก.ย.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566
 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละผล

การ
ด าเนินงาน

โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาผู้บริหารด้าน 

Digital Organization

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 3

หลักสูตร Smart Executives

• จัดอบรมหลักสูตร "Age of Transformation" จ านวน 40 คน ในรูปแบบ Virtual Class ระยะเวลาในการ

อบรม 9 สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 2564)

หลักสูตร Smart Directors, หลักสูตร Smart Leadership

• เปล่ียนช่ือเป็นหลักสูตร "PEA LEAD Build Transformational Leaders" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ Virtual 

Class และ Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 12 สัปดาห์  (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 

2564) 

หลักสูตร "เตรียมผู้จัดการ" 

• อยู่ระหว่างด าเนินการ

หลักสูตร "Smart Managers" 

• เปล่ียนช่ือเป็นหลักสูตร "PEA PRE-LEAD Build Transformational Leaders" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ 

Virtual Class และ Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 8สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน

 2564)

หลักสูตร "Smart Manager for Branch Office Manager"

• เปล่ียนช่ือเป็นหลักสูตร "Unleash The Power of Teamwork Program" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ Virtual

 Class และ Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 12 สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 

2564)

ร้อยละ 85

หลักสูตร "Smart Supervisors"  

• หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปล่ียนแปลงเชิงรุก" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ Virtual Class และ 

Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 1 สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 2564)
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ.

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• กิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ

  1 จัดการส่ือสารทิศทาง นโยบาย สถานการณ์ส าคัญขององค์กรโดย ผวก. ผ่าน CEO Connect และ ผวก. 

ส่ือสารสถานการณ์เร่งด่วน/พิเศษ กับผู้บริหาร กฟข. และจัดประชุม

  2. ท าส่ือส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจ TRUSTED  ก าหนดเกณฑ์ Enabler, ท าส่ือสติกเกอร์ค าคมเรียบร้อยแล้ว 

  3 จัดท า PEA  HERO Take Action โดยท าคลิป รผก. / ผชก. ทุกท่านเรียบร้อยแล้วและตามหนังสือ กสก.(พส)

 1295/2564 ลว. 16 มิ.ย. 2564 แจ้งเวียนช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์คลิป The PEA  TRUSTED Hero 

To Hero

  4. THE PEA HERO  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

  5. จัดประกวด PEA TRUSTED HEART และได้ต้นแบบท้ัง 7 คน เรียบร้อยแล้ว   

  6. กคข. จัดท าคลิปโปรโมท PEA Email และน าข้ึน Banner เรียบร้อยแล้ว

  7. กิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ เรียบร้อยแล้ว

  8. งาน PEA Con & Innovation  จัดเรียบร้อยแล้ว

  9. โครงการ Onboarding Program ในหัวข้อ TRUSTED 

  10. โครงการ People Transformation  

  11. โครงการส่ือสารและสานสัมพันธ์ด้วย PEA Life Application และบน INTRANET 

  12. แผนส่งเสริมการให้บริการและพฤติกรรมของบุคลากรท่ีให้บริการ

ร้อยละ 100

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ Digital Culture และยุทธศาสตร์ Growth Mindset

แผนงานท่ี 1 การพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ)

-100% ตาม

แผนงาน

  13. แผนเสริมสร้างการก ากับกิจการท่ีดี ฯ Soft Control 

  14. แผนทบทวนคู่มือ CG 

  15. การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 

  16. ส่งเสริมการบริหารความเส่ียง

  17. การเสริมสร้าง BCMS

  18. สร้างความตระหนัก Data Awareness 

  19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสายอาชีพ Career Development 

  20. แผนพัฒนา PMS

  21. การส ารวจการรับรู้เข้าใจยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรม TRUSTED

  22. โครงการ Recruit-Replace-Reskill-Upskill for PEA Transformation

  23. โครงการทบทวน Job description ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติของหน่วยงาน

• ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 3 เรียบร้อย ผลการด าเนินงานภาพรวมอยู่ท่ี 71.70% และได้

แจ้งผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการและคณะท างานค่านิยมฯ ตามหนังสือเลขท่ี กสก.(พส) 2060/2564 ลว. 

14 ต.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว

• ติดตามผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมฯ ปี 2564 อยู่ท่ี

 100 %

ร้อยละ 100
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรม กฟภ. (ต่อ)

-100% ตาม

แผนงาน

• ประชุมตรวจรับโครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ.และการรับรู้ เข้าใจ 

และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2564 งวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26 ต.ค.

 2564 และ วันท่ี 23 พ.ย. 2564 ตามล าดับ 

• ตามหนังสือ กสก.(พส) 2035/2564 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการ

สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) ส าหรับส านักงานใหญ่ และตามหนังสือ กสก.(พส.) 2071/2564 ลงวันท่ี 15 

ต.ค. 2564  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) ส าหรับการไฟฟ้า

เขต 

• ตามหนังสือ กสก.(พส.)2143/2564 ลงวันท่ี 25 ต.ค. 2564 เชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย 

(Focus Group) เก่ียวกับประเด็นความก้าวหน้าในงานร่วมกับผู้รับนโยบายไปบริหาร 

• ตามหนังสือ กสก.(พส.) 2147/2564 ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2564 เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์

กลุ่มย่อย (Focus Group) ในประเด็นเก่ียวกับปัจจัยความก้าวหน้าในงานและประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีจ าเป็นต้อง

หารือเพ่ิมเติม 

• ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) เก่ียวกับประเด็นความก้าวหน้าในงานร่วมกับผู้รับนโยบายไป

บริหารและหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกนโยบายเม่ือวันท่ี 16, 18, 23, 25 และ 30 พ.ย. 2564 

• ท่ีปรึกษาประมวลผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และ

การแสดงพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.2564 ท้ังระดับองค์กรภาพรวมและระดับสายงาน/

ส านัก/การไฟฟ้าเขตเรียบร้อยแล้ว และจัดส่ง website รวมถึง หารือ ผชก.(บก.-ท) อฝ.บบ.,อฝ.พบ.และ อฝ.บค. 

รวมถึงคณะท างานฯ เม่ือวันท่ี  14 ธันวาคม 2564

ร้อยละ 100
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 2. โครงการ Integrate HR 

Systems to Support PEA Structure

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• จัดการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากร ของ กฟภ. คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 

2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ช้ัน 23 อาคาร LED

• น ามติจากท่ีประชุมไปใช้ก าหนดแนวทางการวางแผนอัตราก าลังระยะยาวของ กฟภ. ต่อไป โดยเร่ิมด าเนินการ

ต้ังแต่ 2565

ร้อยละ 100 ได้ด าเนินการคัดเลือก

ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก

แล้วแต่เน่ืองจากสถานการณ์โค

วิดและเร่ืองท่ีเข้าประชุมใน

การประชุมเป็นเร่ืองลับของ 

กฟภ. จึงพิจารณาใช้แต่

คณะกรรมการภายในของ กฟภ.

โครงการท่ี 3. แผนงานการก าหนดบทบาท

บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business

 Partners

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• ด าเนินการส่ือสารHR Hand on ในรูปแบบ Infographic ในหัวข้อ "เติบโตอย่างไรใน PEA" Ep 1 ถึง 6 ผ่าน

เอกสารแจ้งเวียนและ Facebook คุยเร่ืองคนกับHR@PEA

• ด าเนินการสรุปประเด็นท่ีเข้าพบหน่วยงาน ได้แก่ กธม. เพ่ือรับฟังปัญหาด้านอัตราก าลังเพ่ือสนับสนุนธุรกิจใหม่

กับองค์กร, สายงาน ธต. เพ่ือสรุปข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานลูกจ้าง PEA shop ท้ังน้ี จะน าเข้าเป็น

ปัจจัยปรับปรุงกระบวนงาน

• ด าเนินการจัดหลักสูตรออนไลน์ PEA Next You ให้กับกลุ่ม HRBP

• ด าเนินการเชิญสถาบันปัญญาภิวัฒน์มาให้ความรู้เก่ียวกับการสอบคุณวุฒวิชาชีพ เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564

• ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานท่ี HR BP เข้าไป consult และสรุปผลเพ่ือปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปี 2565 ต่อไป

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 2 Integrate HR Systems to Support PEA Structure

ยุทธศาสตร์ Digital Culture

แผนงานท่ี 3 การก าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business Partners
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 4. โครงการบริหารจัดการอัตรา

ก าลังคนท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น

องค์กรดิจิทัล

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• กรบ.สรุปกรอบอัตราก าลังของการไฟฟ้าน าร่อง โดยระบุต าแหน่ง จ านวนตามการแบ่งสัดส่วนของงานตามท่ี

คณะท างาน Network Service และ Support ก าหนดมาให้ และได้น าเสนอขออนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมกับ

อนุมัติรูปแบบการบริหารงานการไฟฟ้าน าร่อง (อนุมัติ ผวก.ลว.27 ส.ค.2564)

• กรบ. ด าเนินการก าหนดทักษะท่ีจ าเป็นของพนักงานและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินสมรรถนะ 

Functional Competency ท่ีดีท่ีสุด 7 อันดับแรก (BEST 7) และ 7 อันดับท่ีต้องพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์ของ PEA (Develop 7)  

•  ทบทวน Competency Model ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง TRUSTED+Innovative 

Work Behavior ส าหรับพนักงานทุกคนในองค์กร

• วิเคราะห์สมรรถนะกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการประเมิน โดยจัดท าบันทึก กรบ.(รบ.)932/2564 ลงวันท่ี 29 

กันยายน 2564

• กรบ.ด าเนินการส่ือสารสรุปผลภาพรวมอัตราก าลัง การวิเคราะห์รูปแบบอัตราก าลังร่วมกับท่ีปรึกษาทริส ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการ HR Steering เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

• กรบ.ด าเนินการขออนุมัติแผนอัตราก าลังประจ าปี 2565 ตามบันทึก กรบ.(กค) 1205/2564 ลงวันท่ี 14 

ธันวาคม 2564 และจัดส่งให้แต่ละสายงานด าเนินการก าหนดอัตราก าลังตามแผนเรียบร้อยแล้ว

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 4 Recruit-Reskill-Upskill for PEA Transformation
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 5. โครงการ Recruit - Replace -

 Reskill - Upskill for PEA Tranformation

-100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• รผก.(บก) อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ใน

อัตราคงเหลือและอัตราทดแทน จ านวน 233 อัตรา (213+18+2) ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  และตามอนุมัติ 

ผวก. ลงวันท่ี 6 มกราคม 2565 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายละเอียดการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประจ าปี 2564 

จ านวน 6 อัตรา และ ผสค. อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 

(ระหว่างวันท่ี 7-13 มกราคม 2565) รวม 234+6 =240 อัตรา

• กงบ. ได้ด าเนินการสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกผ่าน Candidate Pool ซ่ึงผ่านตามเกณฑ์ท่ี กฟภ. ก าหนด 

เพ่ือทดแทนอัตราก าลัง ประจ าปี 2564 และการสรรหาในอัตราเร่งด่วน รวมจ านวน 523 อัตรา และน าเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  โดยอัตราคงเหลือจ านวน 240 อัตรา อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาและ

คัดเลือกฯ และจะเข้าปฏิบัติงานในวันท่ี 1 มีนาคม 2565 และ 1 เมษายน 2565 ต่อไป

ร้อยละ 90

(เป้าหมายใน

ไตรมาส 4 

ก าหนด ร้อยละ

 100)

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของ 

ศบค. ส่งผลให้ กฟภ. ไม่

สามารถด าเนินการคัดเลือก

บุคคลในลักษณะท่ีมีการ

รวมตัวของบุคคลจ านวนมากได้

 ท้ังน้ี กงบ. ได้ศึกษาและ

ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก

ผ่านระบบออนไลน์ และได้จัด

ให้มีการสอบคัดเลือกผ่าน

ระบบออนไลน์ในต าแหน่ง นัก

ระบบงานคอมพิวเตอร์, นิติกร 

(มีประสบการณ์), พนักงานช่าง

 (ไฟฟ้า) และพนักงานช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

เรียบร้อยแล้ว

พบว่ายังมีข้อจ ากัดบางประการ

 จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้

ครบถ้วนตามแผน
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การ

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากรบุคคล)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4 

• คณะท างานด าเนินการจัดท า Work shop ร่วมกับท่ีปรึกษาจาก NECTEC โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) Pre-workshop & Design Thinking Introduction ท าความรู้จัก ท าความเข้าใจโจทย์ ต้ังเป้าหมายร่วมกัน 

ทักษะพ้ืนฐานของ Data Scientist

2) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 1 ทักษะการเข้าใจบริบท วิเคราะห์ปัญหา และ

การต้ังค าถาม ทักษะการสร้างไอเดีย แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้

3) Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 2 ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัด 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

4) PEA Pain & Gain Design Thinking ทักษะการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ 

5) Digital Mindset & Digital Literacy ทักษะการเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ชีวิตประจ าวันและการท างาน และWorkshop : Group – เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน

6) Data Storytelling ทักษะการวิเคราะห์และท าความเข้าใจข้อมูล ทักษะการปรับเปล่ียนมุมมองข้อมูลและการ

น าเสนอกิจกรรม Assignment : Group - สืบค้นและออกแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยมุมมองใหม่ และกิจกรรม 

Assignment : Group – น าเสนอและแลกเปล่ียนมุมมอง 

7) Data Science Process & Visualisation 1 ประกอบไปด้วย Data Science Process and Data 

Visualisation with Tableau

ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ การสร้าง HR Dashboard

แผนงานท่ี 5 Create HR Dashboard for Decision Making
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การ

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากรบุคคล) (ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

8) Data Science Process & Visualisation 2 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Data Science for HR 

Analytics and Data Visualisation with Tableau

9) Data Science Process with Agile/Scrum 1 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Product that works 

and Fast feedback loop 

10) Data Science Process with Agile/Scrum 2 (preferred offline) ประกอบไปด้วย Agile & Scrum : 

build-to-adapt and Product Incremental Process with Trello 

11) (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 1 ประกอบไปด้วย Sprint Review / Discussion ประกอบไป

ด้วย Discussion/ Sprint Planning 

12) (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 1 ประกอบไปด้วย Sprint Review / Discussion ประกอบไป

ด้วย Discussion/ Sprint Planning 

• ตามบันทึกท่ี กงบ(งส.) 2695/2564 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ได้เชิญผู้บริหารสายงานบริหารองค์กร 

(ทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล ป 2564 และ

ก าหนดแผนการด าเนินงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล ป 2565

ร้อยละ 100
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 7. แผนงานการจัดท า HR 

Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวม

หน่ึง)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server) จากฐานข้อมูล Oracle (เฉพาะ กงบ.) ในส่วนของ Data 

Migration และการจัดท า Fuction Job ต่างๆ ในการด าเนินการจาก Postgres Data base ไป SQL Server 

ทาง กงบ. และ กพก. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ

• จากบันทึกเลขท่ี กงบ.(สท.)2912/2564 ขอเชิญประชุมติดตามแผนการด าเนินงานโครงการ HR Data Platform

 ประจ าปี 2564 น้ัน จากท่ีประชุม ได้มีการแจ้งเพ่ือทราบถึงการใช้งาน จาก SQL Server สามารถเร่ิมใช้

ฐานข้อมูลบุคคล HR Data Platform (SQL Server) ได้ในเดือนมกราคม 2565

• ตามหนังสือเลขท่ี กงบ.(งส.)2692/2564 ลว.29 พ.ย.2564 เร่ือง ขออนุมัติการใช้งานระบบหนังสือรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ , ระบบโปรแกรมปรับปรังภาพถ่ายส าหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. และระบบผังโครงสร้าง

องค์กร K179

•  หนังสือเลขท่ี ฝดข.311/2564 ลว.15 ธ.ค.2564 มีการขอจัดท าชุดข้อมูล Competency

•  หนังสือเลขท่ี กสก.(สส.)2044/2564 ลว.8 ต.ค.2564 มีการขอจัดท าชุดข้อมูลการสมรส และ เงินเดือนปัจจุบัน

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 6 Develop HR on Digital Platform
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 8. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสาย

อาชีพ (Career Development) ตาม

โครงสร้างต าแหน่งงานในอนาคต

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของโครงการการไฟฟ้าน าร่อง

• แจ้งเวียนมติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2564 อนุมัติต าแหน่ง

งานใหม่ และการเทียบระดับต าแหน่งตามระบบจ าแนกต าแหน่งกับต าแหน่งหลักและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดพ้ืนท่ีน าร่อง (Pilot Project) กรบ.(รบ.) 947/2564 ลงวันท่ี 30 

กันยายน 2564 

ทบทวนระเบียบคุณสมบัติสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง / การหมุนเวียนงาน (Rotation)

• ส่ือสารประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เติบโตอย่างไรใน PEA”รูปแบบ Infographics และ E-Book EP.3-EP.4

• การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และแสดงพฤติกรรม

ตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2564 คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจัยความก้าวหน้าในงานอยู่ ใน

ระดับสูง แต่ปัจจัยความก้าวหน้าในงานมีผลเป็น – (Negative) คือเม่ือได้รับความก้าวหน้าในงานกลับท าให้

ความรู้สึกผูกพันลดลงโดยเฉพาะ BL (Belonging = ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญขององค์กร) และ BS (Doing the 

Best = ความต้องการท างานให้ดีท่ีสุด)

• ในปี 2565 แผนพัฒนาสายอาชีพ  (Career Development) ถูกใส่เป็นแผนยกระดับความพึงพอใจและความ

ผูกพันของบุคลากร ต่อเน่ือง

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 7 Manage Employee Portfolio
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 9. แผนงานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการก าหนด 

Digital Literacy และพัฒนาการส่งเสริม 

Digital Competency)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• มีการติดตามผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Data Analytics and Big Data Platform : Course & 

Workshop” เรียบร้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ กจข. สามารถวิเคราะห์ความต้องการ ได้แก่ ด้านระบบไฟฟ้า 

ด้านลูกค้า และด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดท าโครงการน าร่องส าหรับการวางแผนการด าเนินงานโครงการในปี 

2565-2566 ต่อไปได้ 

• มีการติดตามผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Personal Data Protection : Principle and Assessment” 

เรียบร้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ไปใช้ในการท า Workshop และใช้เป็นแนวทางในการทบทวน

นโยบาย แนวปฏิบัติ และการด าเนินการท่ีส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

• มีการติดตามผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ครบเคร่ืองสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย 

PowerPoint อย่างมืออาชีพ” และ “Excel Advance Function & Dashboard Report Workshop” 

เรียบร้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 60% สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างดี และจะมีการขยายผลการ

ฝึกอบรมในปีถัดไป

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 8 Improve Digital Literacy for Everyone
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 10. โครงการ Talent 

Management & Succession Planning

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• สรุปรายช่ือผู้เข้าอบรมแนวทางพัฒนากลุ่มเป้าหมายโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 

ของผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการกองข้ึนไปรวมถึงต าแหน่งเทียบเท่า โดบแบ่งเป็น 2 ส่วน 1.Apollo Profile 

กลุ่มเป้าหมาย อก.ข้ึนไปและเทียบเท่า ท่ีเกษียณต้ังแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จ านวน 228 คน 2.MBTI (โครงการ 

Succession Planning) กลุ่มเป้าหมาย :  อฝ.ข้ึนไปและเทียบเท่า ท่ีเกษียณต้ังแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จ านวน 75

 คน และกลุ่มเป้าหมาย : ผชก. ท่ีเคยเข้าร่วม MBTI Workshop แล้วเม่ือปี 2560 และ 2562

• กรบ.(รบ.)1059/2564 ลงนามหนังสือส่ังจ้างท่ีปรึกษา บริษัท ลี เฮ็คท์ แฮริสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

• อนุมัติจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ประจาปี 2564 กพค.(พผ)1277/2564 เพ่ือเสริมสร้างทักษะและ

พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในเร่ืองทักษะการให้ค าแนะน า การมอบหมายงาน พัฒนาทักษะผู้บริหารการ

ขับเคล่ือน Digital Transformation หลักการคิดวิธีการท างานแบบใหม่ มี Digital Mindset และภาวะผู้น า

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

• โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการกองข้ึนไปรวมถึง

ต าแหน่งเทียบเท่า  จะเร่ิมด าเนินการประเมินและจัดการworkshop  ม.ค. 2565

• โครงการพัฒนาผู้บริหาร ในรูปแบบ Virtual Class และ Self-learning 

     - หลักสูตร "Age of Transformation" พัฒนาทักษะทางการบริหารในด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ การเจรจา

ต่อรอง และการสร้างเครือข่าย

ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล (Managing Digital Talent)

แผนงานท่ี 9 Activate Talent for Flourishing from inside
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 10. โครงการ Talent 

Management & Succession Planning 

(ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

     - หลักสูตร "PEA LEAD Build Transformational Leaders" พัฒนาทักษะทางการบริหารในด้านการเป็น

ผู้น าเชิงกุลยุทธ์ การให้ค าแนะน า และการมอบหมายงาน

     - หลักสูตร "PEA PRE-LEAD Build Transformational Leaders" พัฒนาทักษะทางการบริหารในด้านการ

เป็นผู้น าเชิงกุลยุทธ์การให้ค าแนะน าและ การมอบหมายงาน 

     - หลักสูต ร "Unleash The Power of Teamwork Program" พัฒนาทักษะทางการบริหารในด้าน การเป็น

ผู้น าเชิงกุลยุทธ์ การให้ค าแนะน า และการมอบหมายงาน 

     - หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นาการเปล่ียนแปลงเชิงรุก" พัฒนาทักษะทางการเป็นผู้น าและการท างาน

เชิงรุก

• กพค.(อก)1922/2564 การเข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Progress Report On Genaric 

Skills (PROG) รูปแบบ Online ส าหรับพนักงานกลุ่ม Talent

• กพค. ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ส านักเคเอกซ์ มจธ. และบริษัท RIASEC ในการท าการประ

 PROG ผลของการประเมินจะทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน, character ท่ีโดดเด่น และน าไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาสมรรถนะของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ด้าน สมรรถนะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะการแก้ปัญหาในการท างาน

• ติดตามผลการด าเนินงาน และโครงการของกลุ่ม Talent & Successor

ร้อยละ 100
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 11.แผนงานพัฒนากลไกการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ (PMS) 

และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• เตรียมความพร้อมจัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบ PMS และเปิดให้พนักงาน  กฟภ. ด าเนินการ

ต้ังเกณฑ์วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในเดือน ม.ค.65 เพ่ือให้สอดคล้องกับรอบประเมินรอบปีปฏิทิน 

ม.ค.-ธ.ค.

• ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงระบบสารสนเทศ ร่วมกับ นรค.กฟต.3 เม่ือวันท่ี 19 ต.ค.

2564 และเปิดระบบ PEATA ให้พนักงานเข้ามาท าการประเมิน (ก าหนด KPI ปี 2564) ภายในเดือน พ.ย.2564

• จัดท าแผนงานปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ภายในเดือน ธ.ค.2564 เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองการ

ประเมินผล และลดระยะเวลาการท าแบบประเมินผลของพนักงาน 

• ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม Feedback และสอดคล้อง

กับแผนแม่บท HR, เกณฑ์ SE-AM เพ่ือน าเสนอ ผวก. เพ่ืออนุมัติใช้ในปี 2565 ต่อไป 

• เตรียมความพร้อมจัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบ PMS และเปิดให้พนักงาน กฟภ. ด าเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในเดือน ธ.ค.65 เพ่ือให้สอดคล้องกับรอบประเมินรอบปีปฏิทิน ม.ค.-ธ.ค.

• อยู่ระหว่างศึกษาหาแนวทางการเช่ือมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบพิจารณาการเล่ือนเงินเดือน

พนักงาน

• อยู่ระหว่างสายงาน ทส. ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาเข้ามาด าเนินการจัดท าระบบ EPM

• รวบรวมผลส ารวจความพึงพอใจและประเด็นปัญหา/ ข้อเสนอแนะ ของพนักงานท่ีได้เข้าใช้งานระบบ PEATA 

ในปี 2564 เพ่ือน าไปพัฒนาและต่อยอดในปี 2565 ต่อไป

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 10 Redesign PMS to support PEA Transformation & Talent Engagement
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 12.โครงการส ารวจความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละ

กลุ่มของ กฟภ. (Employee Satisfaction 

and Engagement Survey)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• ตามหนังสือ กสก.(พส) 2035 / 2564 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการ

สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) ส าหรับส านักงานใหญ่ และตามหนังสือ กสก.(พส.) 2071/2564 ลงวันท่ี 15 

ต.ค. 2564  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) ส าหรับการไฟฟ้า

เขต 

• ตามหนังสือ กสก.(พส.)2143/2564 ลงวันท่ี 25 ต.ค. 2564 เชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย 

(Focus Group) เก่ียวกับประเด็นความก้าวหน้าในงานร่วมกับผู้รับนโยบายไปบริหาร

• ตามหนังสือ กสก.(พส.) 2147/2564 ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2564 เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์

กลุ่มย่อย (Focus Group) ในประเด็นเก่ียวกับปัจจัยความก้าวหน้าในงานและประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีจ าเป็นต้อง

หารือเพ่ิมเติม 

• ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) เก่ียวกับประเด็นความก้าวหน้าในงานร่วมกับผู้รับนโยบายไป

บริหารและหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกนโยบายเม่ือวันท่ี 16,18,23 25 และ 30 พ.ย. 2564

• ท่ีปรึกษาประมวลผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และ

การแสดงพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคล่ือนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ.2564 ท้ังระดับองค์กรภาพรวมและระดับสายงาน/

ส านัก/การไฟฟ้าเขตเรียบร้อยแล้ว และจัดส่ง website รวมถึง หารือ ผชก.(บก.-ท) อฝ.บบ.,อฝ.พบ.และ อฝ.บค. 

รวมถึงคณะท างานฯ เม่ือวันท่ี  14 ธันวาคม 2564

• หารือท่ีปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัด workshop เม่ือวันท่ี 10 ธ.ค. 2564 และสรุปก าหนดการจัดกับ

หน่วยงานท่ีวางนโยบายระดับองค์กร ในวันท่ี 16 และ 29  ธ.ค. 2564

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 11 Strengthen PEA Employer of Choice
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 12.โครงการส ารวจความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละ

กลุ่มของ กฟภ. (Employee Satisfaction 

and Engagement Survey) (ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

• จัดประชุม Workshop และรับทราบผลส ารวจ เพ่ือจัดท าแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากรและแผน

เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2565 (ระดับองค์กร) คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 16 ธ.ค. 2564   และมีหนังสือ

เลขท่ี กสก.(พส) 2673/2564 ลว. 22 ธ.ค. 2564 แจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบผลและก าหนดร่างแผน

ยกระดับความผูกพัน (ระดับองค์กร) ประจ าปี 2565 

• ประชุมพิจารณาเร่ือง Credit Score และ Credit Skill กับ ฝบค. และฝพบ. ในวันท่ี 29 ธ.ค. 2564 

• ตามหนังสือ กสก.(พส) 2666/2564 ลว. 22 ธ.ค. 2564 แจ้งทุกสายงาน/ส านัก/กฟข. ทบทวนรายช่ือ 

ผู้เก่ียวข้องรับทราบผลส ารวจ

ร้อยละ 100

โครงการท่ี 13. โครงการยกระดับความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ.

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• ติดตามผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมฯ ปี 2564 อยู่ท่ี

 100 %

ร้อยละ 100
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 14. โครงการพัฒนา Feature ด้าน

งาน HR บนระบบ PEA Life Application 

และบน Website

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• จัดประชุมหารือ กับ กพค. เก่ียวกับการปรับหัวข้อ และ Timeline ของ Feature การเช่ือมโยง HR 

Developmaent Platform เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564

• จัดประชุมหารือ ระหว่าง กสก. และ สดท. เก่ียวกับการจ้างพัฒนาFeature การย่ืนเงินกู้สวัสดิการออนไลน์บน 

PEA Life เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 และจัดประชุมเก่ียวกับการท า PDPA ข้อมูล ระหว่าง สดท. กงบ. กจข.

 กพก. และ กพล. 

• จัดประชุมหารือ Timeline การพัฒนา Feature ของสหกรณ์ ร่วมกับ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ เม่ือวันท่ี 13

 ธ.ค. 2564 

• หารือการพัฒนา Feature การย่ืนเงินกู้สวัสดิการออนไลน์และ Journey & Gamification กับ สายงาน (ทส) 

ส านักดิจิทัลและ กสก. เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564

• ส่ือสารระบบ webex และสายเดินรถบริการ กฟภ. 

• ติดตามจ านวนบุคลากรใช้งาน มีท้ังพนักงานและลูกจ้าง และผู้เกษียณ กับ กพก. พบว่ามีจ านวน 35,911 คน

• ด าเนินการจัดประชุมทบทวน Feature ตาม Roadmap ปี 2564-2567 (ทบทวนคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) โดยจัด

ประชุมในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564

• ขออนุมัติ รผก.(บก) พิจารณาอนุมัติ PEA Life Application Roadmap and Master Plan 2021-2024 

(ทบทวนคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564)

ร้อยละ 100

• รวบรวมรายละเอียด Timeline PEA Life Roadmap และตามหนังสือ กสก.(พส) 2670/2564 ลว. 23 ธ.ค. 

2564 แจ้งเวียนคณะท างานฯ พิจารณาร่าง PEA Life Application Roadmap and Master Plan 2021-2024 

(ทบทวนคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564)

โครงการท่ี 15. โครงการ Enhance STEM for

 All

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความเข้าใจในหน่วยงาน และศึกษาแนวทางการบูรณาการวิชาด้วยหลักการ Stem 

รวมถึงศึกษาจากตัวอย่างของหลาย ๆ หน่วยงาน

ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 12 Enhance STEM for All
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 16. โครงการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan

 : IDP)

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

• กฟต.3 ได้ปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะของผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว 

• ด าเนินการแจ้งพนักงานและผู้บริหารทุกระดับให้ทบทวนการจัดท าแผน IDP ตามหนังสือเลขท่ี กพค.(พผ) 

1400/2564 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564

• ติดตามการด าเนินงานตามแผน IDP ตามหนังสือเลขท่ี กพค.(พผ) 1400/2564 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564

• กพค. ได้ท าการสรุปผลการจัดท าแผน IDP ของพนักงานเพ่ือใช้ในการจัดท าแผน IDP ในปี 2565 และลงใน

ระบบ HR Development Platform

ร้อยละ 100

โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาผู้บริหารด้าน 

Digital Organization

- 100% ตาม

แผนงาน

ไตรมาสท่ี 4

หลักสูตร Smart Executives

• จัดอบรมหลักสูตร "Age of Transformation" จ านวน 40 คน ในรูปแบบ Virtual Class ระยะเวลาในการ

อบรม 9 สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 2564)

หลักสูตร Smart Directors, หลักสูตร Smart Leadership

• เปล่ียนช่ือเป็นหลักสูตร "PEA LEAD Build Transformational Leaders" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ Virtual 

Class และ Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 12 สัปดาห์  (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 

2564) 

หลักสูตร "เตรียมผู้จัดการ" 

• ฝพบ. ได้ท าการยกเลิกหลักสูตร เตรียมผู้จัดการ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 1 ธ.ค. 2564 เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเป็น

ผู้บริหารท่ีท าหน้าท่ีขับเคล่ือนกลไกการท างานของ กฟจ.โดยหลักสูตรดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ

พัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

หลักสูตร "Smart Managers" 

• เปล่ียนช่ือเป็นหลักสูตร "PEA PRE-LEAD Build Transformational Leaders" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ 

Virtual Class และ Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 8สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน

 2564)

ร้อยละ 100

แผนแม่บท HRD Blueprint
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ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปี 2564  (ต.ค. - ธ.ค.)  

โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566

 ( 17 โครงการ)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ร้อยละผล

การ

ด าเนินงาน

โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาผู้บริหารด้าน 

Digital Organization (ต่อ)

- 100% ตาม

แผนงาน

หลักสูตร "Smart Manager for Branch Office Manager"

• เปล่ียนช่ือเป็นหลักสูตร "Unleash The Power of Teamwork Program" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ Virtual

 Class และ Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 12 สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 

2564)

หลักสูตร "Smart Supervisors"  

• หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปล่ียนแปลงเชิงรุก" จ านวน 60 คน ในรูปแบบ Virtual Class และ 

Self-learning ระยะเวลาในการอบรม 1 สัปดาห์ (ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 29 กันยายน 2564)

• ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม2564 อนุมัติหลักสูตร Leadership for Digital Organization 

ระยะท่ี 2 จ านวน 250 คน โดยจัดอบรมในรูปแบบ Visual ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564

ร้อยละ 100
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