
โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

โครงการท่ี 1. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด คณะกรรมการ

ไตรมาส 1 และคณะท างาน

1. ก าหนดแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมปีปัจจุบัน ไตรมาส 1-2 20 16 • ศึกษาผลส ารวจของปีก่อนหน้า (ไตรมาส 1)

• จัด workshop กับหน่วยงานต่างๆ แล้ว 2 รอบ เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. 2564 

และ 12 ม.ค. 2565 และแต่ละหน่วยงานแจ้งร่างแผนเสริมสร้างค่านิยมใน

ส่วนท่ีเก่ียวข้องให้เลขาฯ เรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 1)

• รวบรวมร่างแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2565  

โดยได้น าเสนอคณะกรรมการและคณะท างานฯแล้วเม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 2565

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแผนตามท่ีคณะกรรมการและคณะท างานเสนอ 

และจะแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณาร่างแผนงานต่อไป (ไตรมาส 1)

เสริมสร้างค่านิยม

2. ด าเนินการตามแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ปีปัจจุบัน ไตรมาส 2-4 20  - และวัฒนธรรม

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างค่านิยมฯ ปีปัจจุบัน ไตรมาส 2-4 10  - องค์กร

4. จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจการรับรู้เข้าใจ และพฤติกรรมตาม Trusted ไตรมาส 2-3 20  - รผก.(บก) เป็น ปธ.

5. ด าเนินการส ารวจ ไตรมาส 3-4 15  - อก.สก. เป็นเลขาฯ

6. ประมวลผลส ารวจ ไตรมาส 4 15  -

รวม 100 16

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

แผนงานท่ี 1 การพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset
ยุทธศาสตร์ Digital Culture และยุทธศาสตร์ Growth Mindset

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่1



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 2. โครงการ Integrate HR Systems to Support PEA Structure 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด สรก.(บก)

ไตรมาส 1 ฝบค.,ฝพบ. และ ฝบบ.

1. ขออนุมัติรายช่ือผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นคณะกรรมการฯ ไตรมาส 1-2 10   -
2. จัดการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากร ของ กฟภ. คร้ังท่ี 1/2565 ไตรมาส 1 30 30 • จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากรของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น ณ 

ห้องทวาราวดี ช้ัน 22 อาคาร LED

• จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จ และแจ้งเวียนตามหนังสือ กรบ. เลขท่ี 

กรบ.(กท)401/2565 ลงวันท่ี 11 เม.ย.2565

3. ติดตามความส าเร็จของการปรับปรุงงานและผลการด าเนินการของงานด้านบุคลากรประจ าปีท่ี ไตรมาส 2 15  -
4. จัดการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากร ของ กฟภ. คร้ังท่ี 2/2565 ไตรมาส 2-3 30  -
5. ติดตามความส าเร็จของการปรับปรุงงานและผลการด าเนินการของงานด้านบุคลากรประจ าปี ไตรมาส 4 15  -
ท่ีได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านบุคลากรของ กฟภ. เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบต่อไป

รวม 100 30

แผนงานท่ี 2 Integrate HR Systems to Support PEA Structure

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่2



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 3. โครงการก้าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business Partners 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด ฝบค.,ฝพบ. และ ฝบบ.
ไตรมาส 1

1. จัดต้ังคณะท างานหรือก าหนดหน้าท่ีมอบหมายให้คณะท างานของสายงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไตรมาส 2

ด าเนินการก าหนดแนวทางและกิจกรรมของ Business Partner 

2. จัดท า Share File ส าหรับเก็บข้อมูลการเข้าพบ หรือร่วมประชุมกับสายงานต่างๆ ไตรมาส 2

3. คัดเลือกโครงการ แผนงานท่ีส าคัญของแต่ละฝ่ายท่ีเป็น Key ส าคัญในการเข้าพบแต่ละสายงาน

3. จัดประชุมหรือเข้าพบสายงานต่างๆ ท้ังในส านักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ไตรมาส 2-4

 โดยเช่ือมโยงกับงานของท้ัง ฝบค. ฝพบ. และ ฝบบ.

7. ประสานงานกับ ฝพบ. เพ่ือพัฒนากลุ่ม HRBP ไตรมาส 3

8. ด าเนินการให้กลุ่ม HR Business Partner เข้ารับการสอบคุณวุฒวิชาชีพด้าน HR ไตรมาส 3-4

9. ส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานท่ี HR BP เข้าไป consult ไตรมาส 4

รวม 0 0

ยุทธศาสตร์ Digital Culture
แผนงานท่ี 3 การก้าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Business Partners

• เร่ิมด าเนินการ ไตรมาส 2

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่3



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 4. โครงการบริหารอัตราก้าลัง เพ่ือรองรับทิศทางการด้าเนินงาน 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด ฝบค.,ฝพบ.

ไตรมาส 1

1. ศึกษาและท าความเข้าใจ ทิศทางการด าเนินธุรกิจจากแผนงานยุทธศาสตร์,แผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 15 15 ฝบค.

ดิจิทัล และการปรับโครงสร้างองค์กร และสรุปแผนงานท่ีมีการน า Digital เข้ามาใช้

และมีผลกระทบต่ออัตราก าลังในช่วง 3-5 ปี

2. น าผลการศึกษาการด าเนินโครงการต่าง ๆ มาวิเคราะห์ กระบวนงาน ไตรมาส 2 10  - ฝบค.

และอัตราก าลังในต าแหน่งงานใหม่

3. สรุปอัตราก าลังในภาพรวม โดยระบุ ต าแหน่ง จ านวน สมรรถนะและช่วงเวลาท่ีต้องการ ไตรมาส 2 10  - ฝบค.

4. ประเมินความต้องการอัตราก าลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต แบ่งกลุ่มเป็น  4 ไตรมาส 2 20  - ฝบค.

 ประเภท ได้แก่ Reskill, Upskill, Replace, Recruit โดยพิจารณาจากข้อมูล ได้แก่

  4.1 พนักงานตามช่วงอายุ ระดับการศึกษา คุณวุฒิและข้อมูลพนักงานเกษียณในแต่ละปี

  4.2 เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการท างานในอนาคต ว่าจะมีผลต่อการท างานของ

  หน่วยงานใดบ้าง และต าแหน่งอะไรบ้าง

  4.3 ทักษะท่ีจ าเป็น Competency ของพนักงาน (Reskill, Upskill)

  4.4 ความแตกต่าง (Gap Analysis) ท้ังในมุมของปริมาณคน หรือ ในมุมของความรู้

  ทักษะท่ีจ าเป็น

5. ส่งต่อแผนอัตราก าลังระยะยาวท้ัง 4 กลุ่ม เพ่ือให้ในแต่ละกลุ่มด าเนินการ ไตรมาส 3 20  - ฝบค.

6. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร ไตรมาส 4 20  - ฝบค., ฝพบ.

ให้สอดคล้องตามผลวิเคราะห์ด้านอัตราก าลัง

7. ติดตามประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานของแต่ละกลุ่ม ทุกไตรมาส 5  - ฝบค., ฝพบ.

รวม 100 15

• กรบ.ด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดรูปแบบการจัดการ

อัตราก าลังตามทิศทางของยุทธศาสตร์องค์กรน าเสนอคณะกรรมการ HR 

Steering เรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 1)

แผนงานท่ี 4 Recruit-Reskill-Upskill for PEA Transformation

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่4



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 5. โครงการ Recruit - Replace - Reskill - Upskill for PEA Tranformation 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กงบ. ฝบค.
ไตรมาส 1

1. ศึกษา ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยใช้ปัจจัยต่างๆ จากปีท่ีผ่านมา ไตรมาส 1-4 15 5
    - นโยบายองค์กร
    - การโอนย้ายอัตราก าลัง ระหว่าง กฟข.
    - ผลส ารวจการแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมการสรรหาภายในโดยการสอบปรับวุฒิ และ
      การสรรหาจากลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงาน
    - ภาระความรับผิดชอบของหน่วยงาน

    - ฐานข้อมูลบุคลากรของ กฟภ.

    - การสร้าง Career Path ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรภายใน

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประจ าปี ไตรมาส 1-4 25  -

3. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานท้ังภายในและภายนอกให้สอดคล้อง ไตรมาส 1-4 50  -

ตามการวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน

4. สรุปผลการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไตรมาส 1-4 10  -

รวม 100 5

• ตามท่ี ผวก. ได้มีนโยบายให้พิจารณาแนวทางในการย้ายส าหรับพนักงาน 

กฟภ. น้ัน กงบ. จึงได้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการย้าย

พนักงานตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 2565 โดยมี ผงค.กงบ. เป็น

ผู้รับผิดชอบ ท้ังน้ี เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ จึงจะสามารถน ารายละเอียด

สังกัดของผู้ท่ีได้รับการย้ายและแต่งต้ัง รวมถึงอัตราคงเหลือตามแผน

ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ประจ าปี 2565 มาด าเนินการสรรหาและ

คัดเลือกได้ (ไตรมาส 1 - 2)

• ผสค. กงบ. อยู่ระหว่างศึกษา ทบทวน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร ประจ าปี 2565 (ไตรมาส 1 -2)

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่5



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 6. โครงการ HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด คณะท างานแผนปฏิบัติการดิจิทัล

 ข้อมูลทรัพยากรบุคคล) ไตรมาส 1 ของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 

ท่ีเก่ียวข้องกับสายงานบก.

1. ติดตามการด าเนินงานจากผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ไตรมาส 1-3 30 10 • ให้หน่วยงานต้นเร่ืองน าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้าน

ทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยให้

ด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดและแผนการด าเนินงาน (Action plan) พร้อมท้ัง

รายงานผลในแผนปฏิบัติของแต่ละฝ่ายในสายงานบริหารองค์กร (ไตรมาส 

1) 

ประกอบด้วยเร่ือง

1.1 ลดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่าย (Save cost lost accident)

1.2 ย้ายอย่างไร ให้งานได้ผลคนได้ใจ

1.3 การลดความซ้ าซ้อนของหลักสูตรฝึกอบรม (Minimizing redundancy 

in training courses)

แผน HR Analytics

2. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมกับท่ีปรึกษา (2 กลุ่ม) ไตรมาส 3 30  -

 ได้แก่ 2.1 ผู้บริหารระดับ ชก.ข้ึนไป ในสายงานบริหารองค์กร (ทรัพยากรบุคคล) ไตรมาส 3

        2.2 แผนกบุคคลและสวัสดิการ ในสังกัดส่วนภูมิภาค 12 เขต (จ านวนเขตละ 2 คน)

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล 10  -

4. ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล ให้กับพนักงาน ไตรมาส 4 20  -
ในสังกัด เพ่ือให้เข้าใจในหลักการและวิธีการด าเนินการท่ีจะก่อให้เกิดการขยายผล
ด าเนินการต่อไป ในอนาคต
5. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ไตรมาส 4 10  -
ด้านทรัพยากรบุคคลไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน หรือแนวนโยบายต่างๆ

รวม 100 10

ยุทธศาสตร์ การสร้าง HR Dashboard
แผนงานท่ี 5 Create HR Dashboard for Decision Making

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่6



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 7. โครงการจัดท้า HR Data Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวมหน่ึง) 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กงบ.ฝบค.

ไตรมาส 1 คณะท างาน HR Data
1. เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหารือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรองรับ HR Data Platform 1 ม.ค.64-28 ก.พ.64 Platform (สายงาน บก.)

2.  ส ารวจและสรุปข้อมูลท่ีใช้ในระบบ HR โดยการเชิญหน่วยงานและจัดท า Workshop 1 มี.ค.64-31 ธ.ค.64

เพ่ือส ารวจข้อมูลด้าน HR และประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องของสายงานบริหารองค์กร

  2.1 จัดท า Workshop กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือระบุ Data Owner และ Data Set 1 มี.ค.64-31 พ.ค.64

  2.2 จัดท า Workshop ส ารวจข้อมูลเพ่ือระบุ Data Owner และ Data Dictionary 1 พ.ค.64-31 ธ.ค.64

  (field ของข้อมูล)
3. สรุปแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาการจัดเก็บข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน 1 เม.ย.64-31 พ.ค.64

สารสนเทศพิจารณา HR Data Platform

4.  ด าเนินการจัดหาHardware/Software เพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลด้านงานบุคคล 1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64

 (SQL Server)

5. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server) 1 มี.ค.64-31 ธ.ค.65 35 5

  5.1 จากฐานข้อมูล Oracle (เฉพาะ กงบ.) 1 มี.ค.64-31 ธ.ค.65

     5.1.1 ส ารวจข้อมูลท่ียังไม่มีในระบบ SAP โดยวิธีการ list ข้อมูลจาก SAP และ Oracle 1 มี.ค.64-31 มี.ค.64

     มาเปรียบเทียบกัน

     5.1.2 เตรียมความพร้อมข้อมูลและ Cleansing Data (เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีการจัดเก็บ 1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64

     ในระบบ SAP แต่มีการจัดเก็บในระบบ Oracle)

     5.1.3 Data Migration 1 ต.ค.64-30 พ.ย.64

     5.1.4 ตรวจสอบข้อมูล Data Migration ในฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server) 1ธ.ค.64-31 ธ.ค.64

     5.1.5 ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server) ผ่าน API Gateway 1 ม.ค.65-31ธ.ค.65

   และพัฒนา API เพ่ิมเติม

     5.1.6 แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการยกเลิกใช้งานฐานข้อมูล Oracle 1 พ.ค. 64-31พ.ค.64

     5.1.7 ปิดระบบการใช้งานฐานข้อมูล Oracle 31 ธ.ค.65

แผนงานท่ี 6 Develop HR on Digital Platform

• ในส่วนของระบบงานปัจจุบัน มีการตรวจสอบแล้วยังไม่มีข้อมูลท่ีต้องใช้ 

API Gataway ปัจจุบัน (ไตรมาส 1)

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่7



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 7. โครงการจัดท้า HR Data Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวม 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กงบ.ฝบค.

หน่ึง) (ต่อ) ไตรมาส 1 คณะท างาน HR Data

  5.2 จากฐานข้อมูลปัจจุบันใน SAP และ Postgres Data base (ท้ังน้ีข้อมูลท่ีมีการน าเข้า 1 เม.ย.64-31 ธ.ค.65

  ข้ึนอยู่กับความพร้อมข้อมูลของแต่ละรายการ)

     5.2.1 เตรียมความพร้อมข้อมูลและ Cleansing Data 1 เม.ย.64-

31 ธ.ค.65
• บันทึกเลขท่ี กงบ.(สท.)450/2565 ลว.21 ก.พ.65 เร่ืองขอความ

อนุเคราะห์ทบทวนรายการชุดข้อมูล (Data Set) ขอความอนุเคราะห์ให้

หน่วยงานในสังกัดสายงาน บก(ท) โปรดพิจารณาทบทวนรายการชุดข้อมูล 

(Data Set) ท่ีหน่วยงานตนเองรับผิดชอบ พ่ือ กงบ. จะได้ด าเนินการ

ปรับปรุงรายละเอียดของรายการชุดข้อมูลและน าข้ึน Intranet ต่อไป (ไตร

มาส 1)

• กงบ.(สท.)826/2565 ลว.29 มี.ค.65 เร่ืองขอความอนุเคราะห์น ารายการ

ชุดข้อมูล (Data Set) ข้ึน Intranet เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสะดวก

ส าหรับการใช้งานกับหน่วยงานต่างๆกงบ. ขอความอนุเคราะห์กพล. น า

รายการชุดข้อมูล (Data Set) ข้ึน http://intranet.pea.co.th ในหมวด HR

 Data Platform แทนท่ีรายการชุดข้อมูลเดิม (ไตรมาส 1)

• บันทึกเลขท่ี ฝบค.51/2565' ลว.8 มีนาคม 2565 เร่ืองขอเชิญร่วมประชุม

ช้ีแจงแนวทางการบันทึกข้อมูลงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้เชิญหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง (บุคลากร) ภ.1 - 4 และ 12 เขต เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงข้อมูล 

และแนวทางการ Cleansing ข้อมูลในระบบ Sap ท่ีจะมีผลส่งออกข้อมูลไป

ยัง HR Data Platform (ไตรมาส 1)

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่8



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 7. โครงการจัดท้า HR Data Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวม 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กงบ.ฝบค.

หน่ึง) (ต่อ) ไตรมาส 1 คณะท างาน HR Data

• บันทึกเลขท่ี กงบ.(ก.)851/2565  ลว. 31 มี.ค.65 เร่ืองขอความ

อนุเคราะห์ตรวจสอบและท าการ Cleansing ข้อมูล Infotype 0182 : ช่ือ

ส ารองของเอเชีย ในระบบ SAP ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ในด้านข้อมูลบุคคล (กอก. 12 เขต) ด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูลและท าการ

 Cleansing ข้อมูลดังกล่าว (ไตรมาส 1)

• กงบ. ได้ด าเนินการ Cleansing Data ในภาพรวม ในส่วนของ ช่ือ - สกุล 

ภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีมีบางส่วนท่ีต้องให้ทาง เขต ด าเนินการ

(ไตรมาส 1)

• ข้อก าหนดวันท่ี ( Infotype 41 Subtype 1) วันเข้างานทางเทคนิค 

(ไตรมาส 1)

• อยู่ในระหว่างการด าเนินการ Cleansing (ไตรมาส 1)

     5.2.2 Data Migration ผ่านโปรแกรมประมวลผลอัตโนมัติส าหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน 1 ต.ค.64-31 ธ.ค.65

     SAP และ Postgres Database เข้าฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server)

     5.2.3 ตรวจสอบข้อมูล Data Migration ในฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server) 1 ต.ค.64-31 ธ.ค.65 Platform (สายงาน บก.)

     และพัฒนาในส่วนน าเข้าข้อมูล

     5.2.4 ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลใหม่ (SQL Server) ผ่าน API Gateway 1 ม.ค.65-31 ธ.ค.65 •  ท้ังน้ี กพก.ได้ด าเนินการจ าท าข้อมูลเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว และน าออกใช้

งานได้ต้ังแต่เดือน มีนาคม เป็นต้นไป

• 'บันทึกเลขท่ี PTN-CBS2-MGR-014/2565 แจ้งผลการด าเนินงานแล้ว

เสร็จของการปรับปรุงโปรแกรมส่งออกข้อมูลพนักงาน (ZPAI017) เพ่ิม

ตัวเลือกส่งออกข้อมูลเงินเดือน (DCR. No. PTN-64-031) (ไตรมาส 1)

• กงบ.(สท.)358/2565 ลว.4 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความอนุเคราะห์จัดท า

รายการชุดข้อมูล (HR Data Platform) ในส่วนของชุดข้อมูลเงินเดือน

ปัจจุบัน ท้ังน้ี กพก.ได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่9



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 7. โครงการจัดท้า HR Data Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวม 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กงบ.ฝบค.

หน่ึง) (ต่อ) ไตรมาส 1 คณะท างาน HR Data

6. การพัฒนาระบบ/โปรแกรมต่างๆ โดยเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลใหม่(SQL Server) 1 ก.ย.64-31 ธ.ค.65 35 5

เพ่ือรองรับการน าข้อมูลไปใช้ผ่านระบบงานต่างๆ

หมายเหตุ : หากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับแผนดังกล่าว 1 ก.ย.64-31 ธ.ค.65

ให้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด

กงบ.น าร่อง

ระบบปัจจุบัน (ระบบบุคลากรระบบ กพต.,ระบบ HRMIS,ระบบอัตราก าลัง,โปรแกรมเงินเดือน

ของเจ้าหน้าท่ี กงบ.,ระบบ Cupid,โปรแกรมค าส่ัง)

ระบบพัฒนาใหม่ - พิจารณาจากระบบปัจจุบันและแยกฟังก์ช่ันงาน แบ่งตาม User

และการใช้งาน เช่น ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าท่ี HR, ผู้บริหาร และพนักงาน

กรณีท่ีมีข้อมูลในระบบแต่ไม่สามารถเรียกใช้ ข้อมูลได้ ให้จัดท าโปรแกรมรองรับการใช้ข้อมูล

7. ก าหนดแนวทางปฏิบัติการใช้งานและการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลจาก HR Data 1 มี.ค.64-31 ธ.ค.65 20 5

Platform ผ่าน API Gateway ท่ีใช้ในปัจจุบันและAPI Gateway ใหม่ท่ีสายงาน ทส.จะจัดหา

  7.1 หารือการก าหนดสิทธิข้อมูลการเข้าใช้งานส่วนบุคคล (ตาม พรบ.PDPA) 1 เม.ย.64-31 พ.ค.64

  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการ PDPA

  7.2 ก าหนดแบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลจาก Data Owner 1 เม.ย.64-31 พ.ค.64

  7.3 แจ้งเวียนหน่วยงานให้ปฏิบัติตามการขอใช้ข้อมูลผ่าน HR Data Platform 1 พ.ค.64-31 พ.ค.64

  7.4 ก าหนด Service , config การเช่ือมโยงระหว่างระบบงาน HR กับ API Gateway

  (ด าเนินการโดยสายงาน ทส.)

• สถานะของการพัฒนาโปรแกรม

- โปรแกรมผังโครงสร้างองค์กร ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 1)

- โปรแกรม กพต. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า TOR และค าส่ังแต่งต้ัง

คณะท างานตามแผนเสร็จในปี 2565 (ไตรมาส 1)

- โปรแกรมปรับปรุงภาพถ่ายส าหรับพนักงานและลูกจ้าง ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 1)

- โปรแกรมพิจารณาเงินเดือน (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) การด าเนินการเป็นไปตาม

แผน อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานและการ

ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ การพัฒนาระบบใหม่ก่อนท่ีฐานข้อมูล Oracle จะ

ปิดการใช้งานในปี 2565 (ไตรมาส 1)

- HRMIS อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ Scan Code 

เพ่ือขออนุมัติออกใชงานและเปล่ียนไปเช่ือมข้อมูลผ่าน HR Data Platform

 ต่อไป (ไตรมาส 1)

1 มี.ค.64-

31 ธ.ค.65

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่10



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 7. โครงการจัดท้า HR Data Platform (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแบบรวม 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กงบ.ฝบค.

หน่ึง) (ต่อ) ไตรมาส 1 คณะท างาน HR Data

     7.4.1  API Gateway ท่ีใช้ในปัจจุบัน 1 มี.ค.64-

31 ธ.ค.64
• กงบ.(สท.)358/2565 ลว.4 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความอนุเคราะห์จัดท า

รายการชุดข้อมูล (HR Data Platform) ในส่วนของข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรและข้อมูลเงินเดือน (ไตรมาส 1)

     7.4.2 API Gateway ท่ีสายงาน ทส จัดหา 1 ม.ค.65-

31 ธ.ค.65
• ในส่วนของแผนการจัดซ้ือ API อยู่ระหว่างการจัดท า TOR ของ กจข. และ

สายงาน ทส. ในโครงการ Big Data ซ่ึงยังไม่ทราบแผนงานท่ีชัดเจน ว่าจะ

จัดซ้ือได้เม่ือไหร่ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน API ปัจจุบัน ยังใช้งานได้ตามปกติ (ไตรมาส

 1)

8. เร่ิมใช้ฐานข้อมูลบุคคล HR Data Platform (SQL Server) 1 ม.ค.65-31 ธ.ค.65 10 2.5 • เร่ิมใช้งานฐานข้อมูลใหม่จากการย้ายฐานข้อมูลเดิม Postgres SQL เป็น  

SQL Server (ไตรมาส 1)

รวม 100 17.5

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่11



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 8. โครงการ Assessment Center for Career Development 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 3-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กรบ. กงบ. ฝบค.

ไตรมาส 1

1.ทบทวน พิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและเล่ือนระดับต าแหน่งของ กฟภ. ร่วมกับ ไตรมาส 1-3 30 15 กรบ. กงบ. 

 ท่ีปรึกษา NIDA ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร

 - วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน เช่ือมโยงกับ Career Development

 กับความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่ง

 - ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง

• ประชุมสรุปผลการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากล่ันกรองการแต่งต้ัง

โยกย้ายพนักงานระดับบังคับบัญชา (กพต.) มี รผก.(บก), ผชก.(บก-ท), 

อฝ.บค. เข้าร่วมประชุม ในวันท่ี 29 มี.ค.2565 ประเด็น กระบวนการ

คัดเลือกผู้บริหารระดับกลาง คุณสมบัติเบ้ืองต้น/ศักยภาพท่ีสอดคล้องกับ

งานต าแหน่งใหม่/ระบบการพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมก่อนข้ึน

ต าแหน่ง (ไตรมาส 1)

2. วางแผนจัดท าระบบ Employee Portfolio ร่างแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล ไตรมาส 2-3 30  - กรบ. กงบ. 

 พร้อมหน้าจอแสดงผลส าหรับ Employee Portfolio โดยใช้ข้อมูลจากการจัดท า

 Credit Score ร่วมกับท่ีปรึกษานิด้า

3. ออกแบบผังการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบงานท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2565 เช่ือมโยงข้อมูล ไตรมาส 3-4 20  - กรบ. กงบ. 

Competency ท่ีต้องการของต าแหน่งงานและ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ

4. ส่ือสารแนวทางปฏิบัติ หลักการท่ีเก่ียวข้อง กับความก้าวหน้าสายอาชีพติดตามแผนส่ือสาร ไตรมาส 3-4 10  - กรบ.

 ความก้าวหน้าสายอาชีพ

5.ติดตามประสิทธิผลจากผลส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจด้าน Career Growth ไตรมาส 4 10  -

รวม 100 15

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากล่ันกรอง

การแต่งต้ังโยกย้ายพนักงานระดับบังคับบัญชา (กพต.) โดยท่ีปรึกษาจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มาร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ให้กับผู้บริหารของ กฟภ. ประกอบไปด้วย 

รผก., ผชก.(ส่วนภูมิภาค), ผชก.(วก) (คุณศศิวิภา) และ ผชก.(ดท) เม่ือวันท่ี 

10 ก.พ.2565 (ไตรมาส 1)

แผนงานท่ี 7 Manage Employee Portfolio

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่12



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 9.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลท่ีรองรับการเปล่ียนผ่านรูปแบบ 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด ฝพบ.

 ทางธุรกิจไปสู่ Digital Utility และการด้าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ือง ไตรมาส 1

1. วิเคราะห์ความต้องการขององค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลส าหรับปี 2565 ไตรมาส 1 10 10 ฝพบ.

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2. ก าหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไตรมาส 1 10 10 • ศฝฟ. ก าหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล

• ผวก. อนุมัติในหลักการแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 

ลงวันท่ี 4 ก.พ. 2565 (ฝพบ.36/2565)

ฝพบ.

3. ด าเนินงานตามแผน ไตรมาส 2-4 60 2 • ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน 

Digital จ านวน 1 หลักสูตร

  1. หลักสูตร การประเมินความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Risk Assessment) อยู่ระหว่างน าเสนอขออนุมัติจัดฝึกอบรม (ไตรมาส 1)

ฝพบ.

4. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน ไตรมาส 2-4 10 2 • ปรับปรุงแบบการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม

ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมว่าตรง

ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่

แนวทางแก้ไข : มีการออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการติดตาม

ประเมินผลหลังการฝึกอบรมใหม่

ฝพบ.

5. วิเคราะห์ความต้องการขององค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ปี 2566 10  - ฝพบ.

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับปี 2566

รวม 100 24

• ศฝฟ. วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรรองรับแผนงานต่างๆ 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี 2565

แผนงานท่ี 8 Improve Digital Literacy for Everyone

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่13



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 10. โครงการ Talent Management 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด คณะกรรมการบุคลากรผู้มี

ไตรมาส 1 ความสามารถสูงและการ

วางแผนสืบทอดต าแหน่ง

1. วิเคราะห์และวาง Roadmap ของ Talent ต าแหน่งท่ีส าคัญต่อองค์กร  รวมท้ังรวบรวม

Talent Pool จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กองนวัตกรรม, KM, ส านักดิจิทัล

ไตรมาส 3 20 ฝบค.,ฝพบ.

2. จัดท าแบบส ารวจ สอบถามจ านวนข้อมูลของแต่ละกลุ่ม Talent Pool ไตรมาส 3 15 ฝบค.
3. ก าหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรรุ่นใหม่ ไตรมาส 4 25 ฝพบ.

 ตามผลการวิเคราะห์ของปี 2564

4. ด าเนินงานตามแผน ตามผลการวิเคราะห์ของปี 2564 ไตรมาส 4 25 ฝพบ.

5. ติดตามและประเมินผล ตามผลการวิเคราะห์ของปี 2564 ไตรมาส 4 15 ฝพบ.

รวม 100 0

ยุทธศาสตร์ การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล (Managing Digital Talent)
แผนงานท่ี 9 Activate Talent for Flourishing from inside

• ด าเนินการในไตรมาส 3

หมายเหตุ  ไตรมาส 1-2 อยู่ระหว่างทบทวนกระบวนการและติดตามผล

การด าเนินงานแผน Talent Management เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการและน ามาวิเคราะห์ Road map ในไตรมาส 3

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่14



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 11. โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการกองขึ นไปรวมถึงต้าแหน่งเทียบเท่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กรบ. ฝบค.

 ผู้น้าองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ไตรมาส 1

1. จัดการประเมินสมรรถนะ แบบทดสอบให้กับผู้บริหาร ไตรมาส 1 15 15 Apollo Profile (Career Alighment) 

• ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ)2/2565 ลงวันท่ี 4 ม.ค 2565 จัดการประเมิน

สมรรถนะผู้บริหารผู้อ านวยการกองข้ึนไปรวมถึงต าแหน่งเทียบเท่าตาม

แบบทดสอบ Apollo Profile (Career Alighment) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลประจ าปี 2565 โดยให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี

 11 ม.ค.2565 (ไตรมาส 1)

กรบ. ฝบค.

• เวียนย้ ารอบ2 ให้ท าการประเมิน ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ)35/2565 ลง

วันท่ี 13 ม.ค.2565 โดยให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 19 

ม.ค.2565 (ไตรมาส 1)

• เวียนย้ ารอบ 3 ให้ท าการประเมิน ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ)81/2565 

ลงวันท่ี 20 ม.ค.2565 โดยให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 26

 ม.ค.2565 (ไตรมาส 1)

MBTI (MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR) 

• ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ)175/2565 ลงวันท่ี 11 ก.พ.2565 การท า

แบบประเมิน MBTI (MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR) ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายระดับ อฝ.ข้ึนไปและเทียบเท่าถึง ผชก. (โครงการประเมิน

และพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการ กองข้ึนไป รวมถึง

ต าแหน่งเทียบเท่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ) โดยก าหนดให้ด าเนินการภายในวันท่ี 21 ก.พ.2565 (ไตร

มาส 1)

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่15



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 11. โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการกองขึ นไปรวมถึงต้าแหน่งเทียบเท่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กรบ. ฝบค.

 ผู้น้าองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ไตรมาส 1

• เวียนย้ ารอบ 2 ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ)203/2565 ลงวันท่ี 22 ก.พ.

2565 การท าแบบประเมิน MBTI (MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR) 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายระดับ อฝ.ข้ึนไปและเทียบเท่าถึง ผชก. โดยก าหนดให้

ด าเนินการภายในวันท่ี 28 ก.พ.2565 (ไตรมาส 1)

2. รายงานผลการประเมินรายบุคคล และ Workshop ไตรมาส 1 20 20 Apollo Profile (Career Alighment) 

• จัดส่งผลการประเมินทาง Email-PEA ตามบันทึกท่ีแจ้งในการท าประเมิน 

โดยทาง กรบ. และบริษัทท่ีปรึกษาท าการจัดส่งให้ภายใน 2 สัปดาห์ 

หลังจากท าการประเมินเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าไปใช้ประกอบในการท า 

Workshop (ไตรมาส 1)

• ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ) 117/2565 ลงวันท่ี 2 ก.พ.2565 ขอเชิญ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับ

ผู้อ านวยการกองข้ึนไปรวมถึงต าแหน่งเทียบเท่า (Apollo Worhshop) ใน

รูปแบบ Virtual Classroom เพ่ือจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลประจ าปี 

2565 ต้ังแต่วันท่ี 14 ก.พ. - 2 มี.ค.2565 (ไตรมาส 1)

กรบ. ฝบค.

MBTI (MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR) 

• จัดส่งผลการประเมินทาง Email-PEA ตามบันทึกท่ีแจ้งในการท าประเมิน 

โดยทางบริษัทท่ีปรึกษาท าการจัดส่งให้ หลังจากท าการประเมินเรียบร้อย

แล้ว เพ่ือน าไปใช้ประกอบในการท า Workshop (ไตรมาส 1)

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่16



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 11. โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการกองขึ นไปรวมถึงต้าแหน่งเทียบเท่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กรบ. ฝบค.

 ผู้น้าองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ไตรมาส 1

• ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ)227/2565 ลงวันท่ี 1 มี.ค.2565 ขอเชิญเข้า

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  MBTI Workshop (กลุ่ม1-3) ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายระดับ อฝ.ข้ึนไปและเทียบเท่าถึง ผชก. (โครงการประเมิน

และพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการ กองข้ึนไป รวมถึง

ต าแหน่งเทียบเท่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ) ต้ังแต่วันท่ี 14-25 มี.ค.2565 (ไตรมาส 1)

• ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ)226/2565 ลงวันท่ี 1 มี.ค.2565 ขอเชิญเข้า

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  MBTI® Next Step Workshop for 

“Refreshment Group” (กลุ่ม 4) รูปแบบ Virtual classroom ประจ าปี 

2565 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายระดับ ผชก.เฉพาะผู้เคยเข้าร่วม MBTI 

Workshop แล้ว ระหว่างปี 2560-2562  ต้ังแต่วันท่ี 14-18 มี.ค.2565 

(ไตรมาส 1)

3. ติดตามผลภายหลังการเข้าร่วม Workshop ไตรมาส 2 20  - กรบ. ฝบค.

 - IDP Group Follow Up (After Learning Session 8 Weeks )

 - IDP Individual Follow Up (1:1) (After Group Follow Up Session 4 Weeks)

4. รายงานผลการวิเคราะห์ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังภาพรวมและรายงานผลแยกตาม ไตรมาส 3 15  - กรบ. ฝบค.

ระดับต าแหน่ง รวมท้ังข้อมูลเปรียบเทียบของแต่ละระดับต าแหน่ง

5. รายงานผลการติดตามภายหลังการเข้าร่วม Apollo /MBTI Workshop (Group & ไตรมาส 3 15  - กรบ. ฝบค.

Individual Follow Up Sessions)

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ไตรมาส 3-4 15  - กรบ. ฝบค.

รวม 100 35

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่17



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 12. โครงการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ (PMS) 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด คณะท างานพิจารณาและ

และการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ไตรมาส 1 ทบทวนแนวทางการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานและ
หลักสมรรถนะ

1. ติดตามการใช้ระบบ PEATA ในปีท่ีผ่านมา เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบต่อไป ไตรมาส 1 10 10 • ด าเนินการติดตามการใช้ระบบจากการทดลองเปิดใช้ระบบในไตรมาส 4 

กับหน่วยงาน กฟต.3 สรุปปัญหาและแนวทางเพ่ือปรับปรุงระบบต่อไป 

(ไตรมาส 1)

2. เปิดระบบ PEATA ให้พนักงานเข้ามาท าการประเมิน (ก าหนด KPI ปี 65) ไตรมาส 1 10 10 • ด าเนินการเปิดใช้ระบบ PEATA - PMS ท่ัวท้ังองค์กร ตามบันทึก กรบ(กท)

 31/2565 ลว. 11 ม.ค. 2565 ให้ต้ัง KPI บนระบบ PEATA ต้ังแต่วันท่ี 11 

ม.ค. - 15 ก.พ. 2565 (ไตรมาส 1)

3. ร่วมกับ IT กฟต.3 พัฒนาระบบ โดยพิจารณาจากผลการติดตามการใช้ระบบ ไตรมาส 2 5  -

4. เปิดระบบ PEATA ให้พนักงานเข้ามาท าการประเมิน (ประเมินติดตามผล ม.ค.-มิ.ย. / ไตรมาส 3 10  -

 ให้ Feedback / ทบทวน KPI )

5. ปรับปรุงรายช่ือคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล ปี 2565 ไตรมาส 3 5  -

6. ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม Feedback และ ไตรมาส 3-4 10  -

สอดคล้องกับแผนแม่บท HR, เกณฑ์ SE-AM จัดประชุมคณะท างาน และน าเสนอ ผวก.

ขออนุมัติ ใช้ในปี 2566

7. ส่ือสารจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือส่ือสารแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลฯ ไตรมาส 3-4 15  -

เช่น infographic ,การบรรยายในการประชุมผ่านระบบ Conference ,จัดกิจกรรมขยายผล

โดยให้เข้ามีส่วนร่วมได้ทดลองท าจริง

8. ร่วมกับ IT กฟต.3 พัฒนาระบบ รองรับการประเมินช่วงเดือน พ.ย. ไตรมาส 3 5  -

9. เปิดระบบ PEATA ให้พนักงานเข้ามาท าการประเมิน (ประเมินติดตามผล ก.ค.-ธ.ค. / ไตรมาส 4 10  -

 ให้ Feedback)

10. ส่งข้อมูลคะแนนให้ กงบ. ท าเงินเดือนต่อไป ไตรมาส 4 10  -

11.ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ PEATA-PMS ไตรมาส 4 10  -

รวม 100 20

แผนงานท่ี 10 Redesign PMS to support PEA Transformation & Talent Engagement

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่18



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 13. โครงการยกระดับพนักงานไปสู่ PEA Citizen 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กรบ.ฝบค.

ไตรมาส 1

1. วิเคราะห์คุณลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมของบุคลากร กฟภ. เพ่ือให้สามารถบ่งบอกและแสดงออก 25 25

 ถึงความเป็น PEA Citizen ได้อย่างชัดเจนโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมตามค่านิยม TRUSTED 

2. ก าหนดแผนการด าเนินงานโดยมีเป้าหมายภายในปี 2567 บุคลากร กฟภ. จะต้องแสดงออก 25  -

 ถึงพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีก าหนด เพ่ือบ่งบอกถึงความเป็น PEA Citizen ได้อย่างชัดเจน 

 ตามข้อ 1. 

3. ก าหนดแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งพฤติกรรมตามค่านิยม 25  -

 TRUSTED และส่งเสริมการเป็น PEA Citizen ตามข้อ 1. และข้อ 2. 

4. ประเมินประสิทธิผลของโครงการเพ่ือสรุปและนามาเป็นปัจจัยน าเข้าในการ 25  -

 ทบทวนแผนปีต่อไป 

รวม 100 25

โครงการท่ี 14. โครงการส้ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด คณะกรรมการ

ของกฟภ.(Employee Satisfaction and Engagement Survey) ไตรมาส 1 และคณะท างาน

1.จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน ไตรมาส 2-3 20 5 • อยู่ระหว่างศึกษาผลส ารวจและข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจ้างในปีน้ี (ไตรมาส 1)

• อยู่ระหว่างสืบหาข้อมูลผู้รับจ้าง (ไตรมาส 1)

เสริมสร้างค่านิยม

และวัฒนธรรม

องค์กร

2.ทบทวนปัจจัยและแนวทางส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน ไตรมาส 2 10  -

3. ส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ไตรมาส 3-4 20  -

4. ประมวลผลส ารวจ ไตรมาส 4 20  -

5. จัดท าแผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรระดับองค์กร ไตรมาส 4 30  -

รวม 200 30

• อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลแผนดิจิทัล แนวทาง และข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษา

 Accenture รวมถึง หน่วยงานภายนอกท่ีมีประสบการณ์เร่ืองการท า 

Employee Journey เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด PEA Citizen ต่อไป 

(ไตรมาส 1)

แผนงานท่ี 11 Strengthen PEA Employer of Choice

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่19



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 15. โครงการ Employee Journey Design (การเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กสก.ฝบบ.

และแนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่พนักงาน) ไตรมาส 1 ฝพบ. และ ฝบค.

1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานท า Employee Journey Design ไตรมาส 2 15 3 • อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลแผนดิจิทัล แนวทาง และข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษา

 Accenture รวมถึง หน่วยงานภายนอกท่ีมีประสบการณ์เร่ืองการท า 

Employee Journey (ไตรมาส 1)

2. แต่งต้ังคณะท างาน /ทีมงาน Project และแจ้งเวียนค าส่ัง ไตรมาส 2 10  -

3. ด าเนินการจ้างหน่วยงานภายนอก ไตรมาส 2-4 40 2 • อยู่ระหว่างสืบหาผู้รับจ้าง (ไตรมาส 1)

4. ด าเนินออกแบบ Employee Journey ไตรมาส 4 35  -

รวม 100 5

โครงการท่ี 16. โครงการ Enhance STEM for All 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 1-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด รรช.ฝพบ.

ไตรมาส 1

1.  ศึกษาองค์ความรู้ของ STEM เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ บุคลากร รรช. (เพ่ิมเติม) ไตรมาส 1 10 10 • ด าเนินการศึกษาองค์ความรู้ของ STEM เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ 

บุคลากร รรช. (เพ่ิมเติม)

2. ด าเนินการอบรม Trainer โดยการร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญในการให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ไตรมาส 2 20 10 • ประชุมหารือกับอาจารย์พิเศษ และวิทยากรเพ่ือหาแนวทางในการบูรณา

การกับแนวคิดของ STEM ในการเตรียมการจัดฝึกอบรม (ไตรมาส 1)

3. ออกแบบหลักสูตร / วิชา โดยใช้ STEM เป็นฐานในการเรียนการสอน (เพ่ิมเติม) ไตรมาส 2 20  -

4. จัดการเรียนการสอนและการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีการมอบหมายการจัดท า ไตรมาส 2-3 30  -

 โครงงานร่วมกันระหว่างผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้เรียน

5. ผู้เรียนน าเสนอผลงาน และความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไตรมาส 4 10  -

6. ประเมินผลโครงการฯ ท้ังในส่วนของผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้เรียน ไตรมาส 3-4 10  -

รวม 100 20

แผนงานท่ี 12 Enhance STEM for All

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่20



โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562-2566 เป้าหมาย

 ( 18 โครงการ) น ้าหนัก

(ร้อยละ) ไตรมาส รายละเอียด

1

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2565  (ม.ค. - มี.ค.)  

เป้าหมาย

แผนงาน

ช่วงเวลา หน่วยงานหลักผลการด้าเนินงาน

น ้าหนัก 

(ร้อยละ)

โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 100% ตามแผนงาน ไตรมาส 2-4 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กพค.ฝพบ.

ไตรมาส 1

 1. ประชุมหารือกับ กรบ. เร่ืองแนวทางการประเมินสรรถนะของพนักงาน  ไตรมาส 2 10 10 • ได้มีการประชุมหารือแนวทางการประเมินสมรรถนะร่วมกับ กรบ. เม่ือวันท่ี

 11 มีนาคม 2565 ตามหนังสือ กรบ. ท่ี กรบ.(รบ) 247/2565 พิจารณาการ

ใช้ข้อมูลสมมรถนะ ประกอบการจัดท าแผน IDP (ไตรมาส 1)

 2. แจ้งพนักงานและผู้บริหารทุกระดับทบทวนแผน IDP ไตรมาส 3 40  - • อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ Hr Development Platform เพ่ือใช้

ส าหรับการจัดท าแผน IDP (ไตรมาส 1)

 3. ติดตามการด าเนินงานตามแผน IDP ของพนักงานและผู้บริหาร ไตรมาส 3-4 40  -

 4. ติดตามและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงระบบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ไตรมาส 4 10  -

 รวม 100 10
โครงการท่ี 18. โครงการพัฒนาผู้บริหารด้าน Digital Organization 100% ไตรมาส 1-3 น ้าหนัก ผล รายละเอียด กพค.ฝพบ.

ตามแผนงาน ไตรมาส 1

1. หลักสูตร Digital Leadership ผู้บริหารระดับ 12 จ านวน 80 คน ไตรมาส 2-3 100 20

2. หลักสูตร Smart Directors ผู้บริหารระดับ 11 จ านวน 50 คน ไตรมาส 2-3

3. หลักสูตร"เตรียมผู้จัดการ" จ านวน 60 คน ไตรมาส 2-3

4. หลักสูตร "Smart Managers" จ านวน 60 คน ไตรมาส 2-3

5. หลักสูตร "Smart Manager for Branch Office Manager" จ านวน 60 คน ไตรมาส 2-3

6. หลักสูตร "Smart Supervisors"  จ านวน 150 คน ไตรมาส 2-3

รวม 100 20

• ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากับผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 1)

• ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2565 ขออนุมัติหลักการ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ Digital Organization ส าหรับผู้บริหาร

และพนักงาน กฟภ. โดยก าหนดด าเนินโครงการฯ รวมจ านวน 5 คร้ัง (ไตร

มาส 1)

• อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติ (ไตรมาส 1)

หมายเหตุ : รวบท้ัง 6 หลักสูตรเป็นกิจกรรมเดียวกัน

แผนแม่บท HRD Blueprint

รายงานแผนแมบ่ท ไตรมาส 1 หนา้ที ่21


