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บทน ำ 
 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 เพ่ือรองรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กฟผ. สู่วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำเพื่อชีวิตที่ดีกว่ำ ( Innovate 
Power Solutions for a Better Life)” ภาย ใต้ น โ ยบาย  ความ เป็ น เ ลิ ศ และการ พัฒนาตาม มิ ติ  A : 
Administration Excellence คือ เป็นองค์กำรที่มีกำรบริหำรงำนที่ดี มีประสิทธิภำพสูง  

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรองรับ  กลยุทธ์ของ
สายงานรองผู้ว่าการบริหาร ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการสร้างความยั่งยืน รวมทั้ง ให้การสนับสนุนการ 
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ (SPEED) เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมอันดีงามภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะถ่ายทอดสู่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ใน
การด าเนินงานสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของ กฟผ.  

และเพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาบุคลากรโดยการน า 
ระบบ EGAT Learning Space หรือ ELS เข้ามาใช้ เพ่ือให้บุคลากร กฟผ. สามารถเรียนรู้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ (Anywhere Anytime Any device) ผ่านระบบ Online ซ่ึงไดด้ าเนินการอย่างเป็น
ทางการในปี 2562 นอกจากนั้น จึงมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยออกแบบการพัฒนาให้มีวิธีการที่หลากหลาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมใน การ
เรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง (Self-Learning) ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณ เวลา และทรัพยากรที่ เกี่ยวข้อง
กับการจัดอบรม   

ส่วนแผนพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย (Safety) ฝ่ายความปลอดภัย เป็นผู้รับมอบหมายด าเนินการ 
และแผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ (Health) ฝ่ายแพทย์และอนามัย เป็นผู้รับมอบหมายด าเนินการ 
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สภาพแวดล้อมของบุคลากร  
ใช้ระบบบริหารบุคลากรตาม EGAT HUMAN RESOURCE MODEL(EHR MODEL) ตามรูปที่  1  มี

กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพ กฟผ. ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เกื้อหนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิผล และสนับสนุนให้ กฟผ. มุ่งสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ E.G.A.T.  

ในการด าเนินการทุกปี จะมีการทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ กฟผ. ค่านิยมองค์การ กฟผ. นโยบายทรัพยากรมนุษย์ นโยบายผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการบริหาร รวมถึงผล
ส ารวจ ความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ.   

โดยปี 2562 ยังคงก าหนดแนวทางการบริหารบุคลากรภายใต้มิติ ยุทธศาสตร์ A : Administration 
Excellence – ปรับเปลี่ยนองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลยุทธ์ HR 4 Right คือ 
Right–Recruit, Right-Develop, Right-Retain, Right-Reward ซึ่งมีกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้
ไปสู่ผลลัพธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล   
 

รูปที ่1 EGAT HUMAN RESOURCE MODEL (EHR MODEL) 
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ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ 2 ของ EHR 

MODEL ดังนี้ 
จากการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ประกอบกับมีภารกิจเพ่ิมขึ้นในปี 2561 จึงได้ปรับปรุงโครงสร้าง

องค์การ กรอบอัตราก าลัง สมรรถนะความสามารถหลัก(Core Competency) สมรรถนะความสามารถทางการ
บริหาร(Managerial Competency) สมรรถนะความสามารถตามลักษณะงาน(Functional Competency)  
รวมถึงสมรรถนะความสามารถเชิงเทคนิค (Technical Competency) เพ่ือให้ องค์การมีความคล่องตัว มี
อัตราก าลังที่เหมาะสม มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญตามสายอาชีพตรงกับความต้องการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
และรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ 
กฟผ. ได้ทบทวนและจัดท าสมรรถนะความสามารถขององค์การ ประกอบด้วย สมรรถนะความสามารถ 

หลัก(Core Competency) และสมรรถนะความสามารถทางการบริหาร(Managerial Competency) สมรรถนะ 
ความสามารถตามลักษณะงาน(Functional Competency) และสมรรถนะความสามารถเชิงเทคนิค(Technical 
Competency) ของแต่ละสายอาชีพ(Sub Job Family) โดยวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า จัดท า Focus Group ในระดับ 
ผู้บริหารและพนักงาน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนจากทุกสายอาชีพ รวมถึงเทียบเคียงข้อมูลกับ 
องค์การชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสะท้อนถึงสมรรถนะความสามารถท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการปรับปรุงกระบวนการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ตามกระบวนการตามรูปที ่2   

 
รูปที่ 2 กระบวนการประเมินขีดความสามารถและความต้องการด้านอัตราก าลัง 
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ในการจัดท าสมรรถนะความสามารถตามลักษณะงาน(Functional Competency) และสมรรถนะ 
ความสามารถเชิงเทคนิค(Technical Competency) ซึ่งเป็นการจัดท าขึ้นใหม่เพ่ือรองรับโครงสร้างองค์การใหม่ 
จึงได้มีการวิเคราะห์ ทบทวน และแบ่งกลุ่มงาน(Cluster) ประเภทงาน(Job Family) และสายอาชีพของต าแหน่ง 
งาน(Sub Job Family) ที่รองรับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งได้ 
เป็น 6 กลุ่มงาน 22 ประเภทงาน 44 สายอาชีพ รวมทั้งได้จัดท าพจนานุกรมซึ่งประกอบด้วย ความรู้และทักษะ 
(Knowledge and Skills) สมรรถนะความสามารถตามลักษณะงานเชิงพฤติกรรม(Functional Behavioural 
Competency) สมรรถนะความสามารถเชิงเทคนิค(Technical Competency) ทักษะเชิงเทคนิค(Capability 
Matrix) ตัวชี้วัดพฤติกรรม(Behavioural Indicator) และระดับความคาดหวัง(Proficiency Level) รวมถึง 
ปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะความสามารถของ กฟผ.   

หลังจากได้ขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสมรรถนะความสามารถหลัก(Core Competency) และ 
สมรรถนะความสามารถทางการบริหาร(Managerial Competency) สมรรถนะความสามารถตามลักษณะงาน 
(Functional Competency) และสมรรถนะความสามารถเชิงเทคนิค(Technical Competency) แล้วจะน ามาใช้ 
ในกระบวนการต่างๆ ได้แก่  

 การสรรหาภายในและภายนอก รวมถึงการโอนย้ายบุคลากร  
 การพัฒนาบุคลากร ด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขีด

ความสามารถที่องค์การต้องการ และสายอาชีพต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการของ 
แต่ละสายอาชีพ  

 การประเมินผลบุคคล  
 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพและการวางแผนสืบทอดต าแหน่งและบริหารผู้มีศักยภาพ 

 
2. กระบวนการประเมินความต้องการด้านอัตราก าลัง 
สืบเนื่องจากปี 2561 กฟผ. มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกรอบอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และภารกิจขององค์การในอนาคต โดยการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังใช้วิธีการ 
Productivity Ratio and Project Estimation Analysis Model และปัจจัยขับเคลื่อนอัตราก าลัง(Manpower 
Driver) เพ่ือให้ กฟผ. สามารถวัดผลิตภาพ(Productivity) ต่อจ านวนบุคลากรที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกประเภท 
การจ้างงาน และสามารถเทียบเคียง(Benchmarking) กับคู่เทียบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าระดับประเทศ ระดับ 
ภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งองค์การชั้นน าในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสามารถ 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การ  

ในปี 2562 ได้วิเคราะห์จ านวนผู้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังตามผลการศึกษา(จ านวน 
ประเภทการจ้างงาน ต าแหน่งงาน ระดับชั้นงาน) พบว่า มีทั้งอัตราก าลังที่น้อยกว่ากรอบฯ(Shortage) และมากกว่า
กรอบฯ(Surplus) ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางบริหารอัตราก าลังระยะสั้น ในภาพรวม กฟผ. เพ่ือ
ควบคุมและใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นดังนี้ 

1) เกลี่ยก าลังคนภายในสายงานและสรรหาภายใน กฟผ. ในต าแหน่งงานที่สามารถโอนย้ายผู้ปฏิบัติงาน
จาก หน่วยงานที่มีอัตราก าลังมากกว่ากรอบฯ(Surplus) ไปยังหน่วยงานที่มีอัตราก าลังน้อยกว่ากรอบ(Shortage) 
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ได้รวมทั้งการบริหารก าลังคนด้วย Project ต่าง ๆ  เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังภายในองค์การเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2) สรรหาภายนอก ในต าแหน่งงานที่ขาดและมีความจ าเป็นต่อองค์การ ตลอดจนกลุ่มงานทักษะใหม่ ๆ ที่ 
ไม่สามารถสรรหาภายในได้จากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพ่ือรองรับการพัฒนาในกิจการไฟฟ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ไฟฟ้าของ กฟผ. และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก Disruptive Technology  ตลอดจนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
ตามมติ ครม. และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน    

ทั้งนี้ การเกลี่ยก าลังคนภายในสายงานและสรรหาภายใน กฟผ. ตามข้อ 1) ในปี 2562 ได้พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะความสามารถหลายด้านและสามารถปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ได้(Re-Skill/Up-Skill, Multi-Skill / 
Multisite) เพ่ือให้ตอบสนองต่อ Core Competency,  Managerial Competency, Functional Competency 
และ Technical Competency โดยออกแบบหลักสูตรร่วมกันกับ อทบ.  

ตัวอย่างเช่น ในปี 2562 ได้พัฒนาผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมายจ านวน 15 คน ให้มีทักษะเรื่อง Electricity 
Market and Trading โดยเน้นการวางพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคนิคและด้านเศรษฐกิจเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
แข่งขันตลาดซื้อขายไฟฟ้าโดยศึกษาจากบทเรียนในการพัฒนาตลาดซ้ือขายไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนรู้
ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น  

นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการด าเนินงานมีความคล่องตัว ได้
ด าเนินการจ้างเหมาบริการ(Outsourcing) ในงานประเภทต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานรับ-ส่งเอกสาร งานบริการ
ด้านช่าง งานบริการยานพาหนะประเภทต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยด าเนินการผ่านนิติบุคคลหรือคณะ
บุคคล ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) และมาตรฐานกลางในประเภทของลักษณะงาน
เดียวกัน มีการบริหารสัญญา และให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ พ.ร.บ. ประกันสังคมเพ่ือให้ 
ลูกจ้างเหมาดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

โดยปี 2562 ได้ปรับปรุงบัญชีราคางานจ้างเหมาบริการ ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และก าหนดนโยบายไม่ให้
จ้างเหมาบริการในแต่ละลักษณะงานเกินจากจ านวนที่จ้างจริงในปี 2561 เพ่ือควบคุมให้มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป สามารถขออนุมัติ ผวก. เป็นกรณ ีๆ ไป  

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดท าแผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว เพ่ือเตรียมก าลังคนทั้งด้านปริมาณและด้าน 
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กรอบอัตราก าลังตามผลการศึกษา และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่       
จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยในเบื้องต้นมีเป้าหมายในการบริหารก าลังคน โดยควบคุมก าลังคนจากการเกษียณอายุ 
และรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ในต าแหน่งงานที่ขาดและมีความจ าเป็นต่อองค์การ รวมถึงกลุ่มงานทักษะใหม่ ๆ  ที่ไม่
สามารถสรรหาภายในองค์การได้ ท าให้ใช้จ านวนผู้ปฏิบัติงานน้อยลงในภารกิจที่ปริมาณงานเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เป้าหมายปี 2562 บริหารอัตราก าลังคนลง 5% (มีผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 19,389 คน) เป้าหมายปี 2564 บริหาร
อัตราก าลังคนลง 13% (มีผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 17,756 คน) และเป้าหมายปี 2569 บริหารอัตราก าลังคนลง 25% (มี
ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 15,307 คน) ตามล าดับ โดยการใช้จ านวนผู้ปฏิบัติงานน้อยลงในภารกิจที่ปริมาณงานเท่าเดิม
หรือเพ่ิมข้ึน ตามรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 อัตราก าลังของพนักงาน กฟผ. และเป้าหมายการ 

 
 

การด าเนินการด้านผู้น าระดับสูง 
การสรรหา ว่าจ้าง และวางต าแหน่งผู้น าระดับสูง ใช้กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ในการคัดเลือก

ผู้บริหารเข้าสู่กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง และเข้ารับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งในรูปที่แบบของ
หลักสูตรฝึกอบรม และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) รวมทั้ง ติดตามผลเพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในต าแหน่งผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง(รองผู้ว่าการ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อ านวยการฝ่าย) ดังนี้  

กระบวนการสรรหาคัดเลือกต าแหน่งผู้ว่าการ เพ่ือให้ได้ผู้น าองค์การที่มีวิสัยทัศน์และมีความรู้  
ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ตามรูปที ่3 
 

รูปที่ 3 กระบวนการสรรหาคัดเลือกต าแหน่งผู้ว่าการ 
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โดย คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ กฟผ. และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนสัญญาจ้างผู้ว่าการปัจจุบันครบก าหนดอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือให้ 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือกผู้ว่าการ จากนั้น อทบ. ด าเนินการ
ประกาศรับสมัคร ประชาสัมพันธ์ และจัดท าข้อมูลผู้สมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา ให้กับคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. ให้
พิจารณาอนุมัติและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามล าดับชั้น และคณะรัฐมนตรี ก่อนออก
ค าสั่งแต่งต้ังผู้ว่าการ กฟผ.     

กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง(รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อ านวยการฝ่าย) ตาม
รูปที ่4  

รูปที่ 4 กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง 

 
โดย คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากคณะกรรมการ กฟผ. ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการขึ้นไป และผู้ว่าการ  
ในส่วนของคณะกรรมการ สรรหาผู้อ านวยการฝ่าย ก าหนดให้ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการสรรหาและ

รองผู้ว่าการเป็นกรรมการสรรหาโดยต าแหน่ง(ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ ผู้ช่วย
ผู้ว่าการ และผู้อ านวยการฝ่าย)  

จากนั้น อทบ. จัดท าแผนสรรหาผู้บริหารระดับสูงประจ าปี รวมทั้งข้อมูลต าแหน่งว่างและข้อมูลบุคคล 
เสนอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียน และคัดเลือกบุคคลโดยพิจารณาจากความ รู้  
ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถตาม Job Profile แผนพัฒนา 
รายบุคคล(Individual Development Plan: IDP) และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะวิกฤติขององค์กร โดยการ
คัดเลือกรองผู้ว่าการจะด าเนินการไม่น้อยกว่า 90 วัน ผู้ช่วยผู้ว่าการจะด าเนินการไม่น้อยกว่า 75 วัน และ 
ผู้อ านวยการฝ่ายจะด าเนินการไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเกษียณอายุ และเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความ
เห็นชอบ และ อทบ. จะจัดท าค าสั่งแต่งต้ังเสนอ ผวก. ลงนาม โดยมีผล ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  
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ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนปัจจัยน าเข้า เช่น ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการสรรหา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมา ในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในปี 2562 ผลจากการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสรรหาผู้น าระดับสูง พบว่า มีการเตรียม 
ความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือรองรับการแต่งต้ังในอนาคตได้อย่างเพียงพอ โดยมีผู้สืบทอดต าแหน่งที่พร้อมส าหรับ 
การแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งว่างระดับ 12-14 ในปี ถัดไปไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อ 1 ต าแหน่งว่าง และผู้สืบทอด 
ต าแหน่งมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบ 100%  ซึ่งด าเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียน แต่งต้ังผู้บริหารเพื่อทดแทน 
ต าแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562  ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การในอีก 1-5 ปี 
ข้างหน้า พบว่า จะมีพนักงานระดับบริหารเกษียณอายุเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวรับ 
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้เริ่มศึกษาการสรรหาบุคลากรตามยุทธศาสตร์องค์การ เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ กฟผ. และรองรับภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้าง 
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ิมประเภทการจ้างพนักงานให้สามารถรองรับการจ้างต าแหน่งงานที่เป็นความจ าเป็นของ กฟผ. ได้  
           หลังจากการเข้ารับต าแหน่ง จะด าเนินการประเมินสมรรถนะความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมตามระดับต าแหน่ง ตามตัวอย่างหลักสูตร และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง โดยผู้ว่าการจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะอนุกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการ กฟผ. ทุก 6 เดือน (งวดที่ 1 : ม.ค.- มิ.ย. และงวดที่ 2 : ก.ค.-ธ.ค.) ตามเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยคุณภาพการบริหารงาน และการบรรลุผลตามเป้าหมาย(KPI) ซ่ึงก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ของผู้ว่าการ โดยเชื่อมโยงกับภารกิจเป้าประสงค์และเป้าหมายของ กฟผ. เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนและการด ารง
ต าแหน่งของผู้ว่าการ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง(รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อ านวยการฝ่าย) จะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน ตามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน(PA) ระดับสายงาน/ฝ่าย และ
คุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดเดียวกันกับ กฟผ. ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ กฟผ. ทั้งนี้ อทบ. 
จะติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ การแต่งตั้งในปี 2562 พบว่าส่วนใหญ่มีผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ 4.00 ขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าผู้น าระดับสูงจะสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ  

เพ่ือให้ผู้น าระดับสูงเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม กฟผ. ใน
การสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง ขั้นตอนที่ 3 ตามรูปที่ 4 ได้มีการพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหาร 
ระดับสูงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสายงานเดียวกัน และข้ามสายงาน รวมทั้งการส่งพนักงานระดับ 
ผู้อ านวยการฝ่ายไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ กฟผ. ด้วย เพ่ือให้เกิดการ เรียนรู้งานและมีประสบการณ์ 
หลากหลายในการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ นอกจากนี้ในการคัดเลือกผู้น าระดับสูง 
กฟผ. ไม่มีข้อจ ากัดด้านเพศ ศาสนา และสถาบันการศึกษาโดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ที่จะน าพาองค์การให้บรรลุผลส าเร็จเป็นสิ่งส าคัญ  
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การด าเนินการด้านบุคลากรใหม่  
ใช้กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ ตามรูปที ่5 ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ 4 ของ EHR MODEL 
 

รูปที ่5 กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ 

 
 
การรับสมัครพนักงาน  จะด า เนินการรับสมัครในช่วง เดือนมกราคม -พฤษภาคม ผ่านทาง 

www.egat.co.th โดยไม่มีข้อจ ากัดทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) อีกทั้งเพ่ือให้กระบวนการสรรหาบุคลากรภายนอกสามารถตอบสนองภารกิจของ กฟผ. ได้ อย่างมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกฟผ. จึงได้ก าหนดประเภท “การสรรหาอัตราท้องถิ่น” เพ่ือรองรับคนในพ้ืนที่รอบโครงการ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและหน่วยงานของ กฟผ. เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการให้ความส าคัญกับคนในชุมชน 
ส่งเสริมความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า ทาง
สังคม และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ กฟผ.   

ได้จัดท าโปรแกรมการประเมินทัศนคติด้านความปลอดภัยฯ พร้อมการแปลผลบน Web Application  
ส าหรับ อทบ. ใช้ในการประเมินทัศนคติด้านความปลอดภัยฯ ของผู้สมัครเข้าท างานกับ กฟผ. ที่ก าหนดโดย
ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 170 ว่าด้วยมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ ซึ่งเป็น เครื่องมือเพ่ิมเติมส าหรับการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าท างานกับ กฟผ. เพ่ือให้ กฟผ. ได้บุคลากรซึ่งนอกจากต้องเป็นคนดี คนเก่งแล้ว 
จะได้บุคลากรที่มีทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ดีต้ังแต่เริ่มรับเข้าท างาน ซึ่งจะช่วยป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และทรัพย์สินของ กฟผ. ในอนาคต  

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการสรรหาเชิงรุก(Proactive Recruitment) ตามรูปที่ 6 โดยมีการมอบ 
ทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3(Campus Recruitment) สาขาวิชาที่ตอบสนองต่อ 
ยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในสถาบันการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 
จะได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาชั้นปีที่ 4 และเมื่อส าเร็จการศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการจ้าง ทดลองงาน และ 
บรรจุเป็นพนักงาน เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดี กฟผ. จะสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาโทในสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ  
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รูปที่ 6 กระบวนการสรรหาเชิงรุก(Proactive Recruitment) 

 
 
ส าหรับการเสาะหาในต าแหน่งงานมีความจ าเป็นกับ กฟผ. ซึ่งเป็นต าแหน่งที่หาบุคลากรยากและมีการ

แข่งขันในตลาดสูง หรือต าแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการ
ท างาน หรือต าแหน่งที่ไม่สามารถสรรหาภายใน กฟผ. ได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน FSRU/LNG  เป็นต้น หน่วยงาน
สามารถขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจจ้างเพ่ือด าเนินการเสาะหาต าแหน่งงานดังกล่าวได้ เนื่องจาก ไม่สามารถ
สรรหาได้ตามกระบวนการสรรหาปกติ โดยมี อทบ. เป็นผู้สนับสนุนเครื่องมือในการคัดเลือก ซึ่งโดยปกติจะใช้
วิธีการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับการทดสอบทักษะเฉพาะงาน(พิจารณาตามความเหมาะสมของต าแหน่งงาน)  

เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ กฟผ. ปี 2562 รองผู้ว่าการบริหาร ได้มีการทบทวนกระบวนการสรรหา
บุคลากร รวมทั้งได้ ศึกษาการสรรหาบุคลากรตามยุทธศาสตร์องค์การ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรใหม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กฟผ. และรองรับภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้าง
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ิมประเภท การจ้ างพนักงานให้ สามารถรองรับการจ้ างต าแหน่งงานที่เป็นความจ าเป็นของ กฟผ. 
ได้ ทั้งนี้ ได้ ผ่าน ความเห็นชอบจาก คบ.กฟผ. ครั้งที่ 5-1/2562 เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2562 และได้น าเสนอ
คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล กฟผ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน น าเสนอต่อไป   

 
การธ ารงรักษาบุคลากรใหม่ ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 กระบวนการพัฒนาบุคลากรใหม่ จัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ ในภาพรวมเพ่ือให้

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์การ วินัย การประพฤติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรม 
กฟผ. สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถ(Competency) ที่สอดคล้องกับภารกิจ และความจ าเป็นในการท างาน เพ่ือเติม
เต็มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ในการท างาน ที่ได้รับมอบหมาย   
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 หลักสูตรปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ แยกตามสายงานเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ฝ่าย
พัฒนาบุคลากรกับสายงานต่างๆ ในการออกแบบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของ
สายงาน โดยสอดคล้องตามค่านิยมองค์การและวัฒนธรรมองค์การ นอกจากนี้กฟผ. ยังมีการจัด
หลักสูตรอบรมทางด้าน เทคนิคที่เป็น Core Capability เพ่ือสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการ Coaching/ Mentoring และหลักสูตรบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละ Generation ให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งการจัด
อบรมหลักสูตรเหล่านี้ท าให้บุคลากรใหม่มีความผูกพันกับองค์การและสามารถธ ารงรักษา
บุคลากรเหล่านี้ไว้ได้  

 กระบวนการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ โดยผ่านการเลื่อนระดับอัตโนมัติ การเลื่อนระดับไม่อัตโนมัติ การแต่งตั้ง และการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน เพ่ือให้พนักงานได้เติบโตตามโครงสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ 
กฟผ.   

 กระบวนการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มีการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มพนักงานและบริบทองค์การที่มีความหลากหลาย เช่น สิทธิ
ประโยชน์ที่จ าแนกตามลักษณะงานหรือพ้ืนที่ เป็นต้น  

 กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพ  บริหารจัดการให้
สถานที่ ท างานมีความปลอดภัย มีสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน โดยมี 
การติดตามรวมทั้งเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างสม่ าเสมอ   

 การให้ทุนการศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชา
ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ได้แก่ สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเงิน เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความ
ผูกพันให้บุคลากรใหม่ที่มีสมรรถนะ ความสามารถสูงกลับมาขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ 
กฟผ. และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับ กฟผ. ต่อไปในอนาคต  

จากการด าเนินการในการธ ารงรักษาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานใหม่ ที่
เข้าท างานตั้งแต่ปี 2556-2561(จ านวน 4,662 คน ส าหรับปี 2562 ยังไม่มีการรับบุคลากรใหม่) โดยรวมทุก
ต าแหน่งมีอัตราการลาออกย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2562 ในอัตราร้อยละ 0.88 ,1.14, 1.69 และ 0.54 
ตามล าดับ (จ านวนพนักงานที่ลาออกในปีนั้น ๆ หารด้วยจ านวนพนักงานใหม่ที่เข้างานตั้งแต่ปี 2556-2561) ทั้งนี้ 
อัตราการลาออกในช่วงทดลองงาน(Resignation Rate During Probation) ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 
(ม.ค.-ส.ค.) อยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 0.26 จากผู้เข้างานทั้งหมด 

หลังจากได้ประกาศใช้โครงสร้างองค์การใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ ณ 1 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารฯ ได้
เดินทางพบปะผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ ตอบข้อ
สงสัย/ข้อซักถาม รวมทั้งประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน ภายหลังจากการปรับโครงสร้างองค์การ โดย
ฝ่ายบริหารฯ จะน าข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับ ประกอบกับผลส ารวจการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ มาร่วมพิจารณาทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างองค์การต่อไป เพ่ือให้การด าเนินงาน มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในระยะ 5 ปี(ปี 2564) โดยมีกระบวนการ ตามรูปที ่7 
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รูปที ่7 กระบวนการจัดโครงสร้างองค์การและบริหารบุคลากร 

 
 
การส ารวจดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบในภาพรวมภายหลังจาก การปรับปรุง

โครงสร้างองค์การเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 การส ารวจแบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ Goals & Objectives 
,Leadership ,Engagement & Communication ,Collaboration & Efficiency และ  Working Conditions 
ด าเนินการส ารวจและประเมินผลการปรับปรุงโครงสร้างองค์การระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 11 เมษายน 2562 
ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น จ านวน 12,924 คน คิดเป็น 63.51%   

ผลการส ารวจ พบว่าผู้ปฏิบัติงานเห็นด้วยกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์การเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คิด
เป็น 70% ของผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบส ารวจ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการปรับปรุงโครงสร้างองค์การท าให้ การ
ด าเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้นเนื่องจากมีการควบรวมหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายกันไว้ด้วยกัน รวมทั้งมี
โอกาสได้พัฒนาตนเอง และเรียนรู้งานใหม่ ๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน อย่างไร
ก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นว่าสิ่งที่ กฟผ. ควรท าเพ่ิมเติมจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ คือ การสื่อสารและ
ประสานงานภายในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมถึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ กฟผ. มีการจัดโครงสร้างองค์การและบริหารบุคลากร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องต่าง ๆ ตาม
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การจัดโครงสร้างองค์การและบริหารบุคลากรให้บรรลุผล 
เร่ือง การจัดโครงสร้างองค์การและบริหารบุคลากร 

- ผลส าเร็จขององค์การ 
- การใช้ประโยชน์จากความ 
สามารถพิเศษขององค์การ 
- การตอบสนองต่อความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติการ 

      ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ซึ่งมีการจัดแบ่งหน่วยงานใหม่ ตามห่วงโซ่คุณค่า
ของ กฟผ.(Value Chain) โดยงานที่มีลักษณะเดียวกัน มีความสอดคล้องกันตามห่วงโซ่
คุณค่าจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งลดระดับการบังคับบัญชา โดยปรับ Span of 
Control ในระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ซึ่งสามารถช่วยให้โครงสร้างมีความแบนราบ(Flat) และการ
ด าเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นโครงสร้างองค์การใหม่แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่   
    1. กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่ สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร ์
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เร่ือง การจัดโครงสร้างองค์การและบริหารบุคลากร 
    2. กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ สายงานรองผู้ว่าการบริหาร สายงานรองผู้ว่าการการเงินและ
บัญช(ีCFO) 
    3. กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สายงานรองผู้ว่าการเช้ือเพลิง  
สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และสายงานรองผู้ว่าการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 
     ในการจัดโครงสร้างใหม่ของ กฟผ. เน้นให้ทุกสายงานมีโครงสร้างที่มีความคล่องตัว 
สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์  เน้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมถึงมีการบูรณาการธุรกิจให้
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และค านึงถึงข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ กฟผ. เพื่อตอบสนอง
ต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์การของ
แต่ละสายรองที่ส าคัญ มีดังนี ้

 สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นงานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาธุรกิจ ใหม่ให้ กฟผ. รองรับ Disruptive Trend รวมถึงบูรณาการงาน
ด้านกิจการสังคมให้ตอบสนองต่อทิศทางยุทธศาสตร์ กฟผ. 

 สายงานรองผู้ว่าการบริหาร และสายงานรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี(CFO) ซึ่ง
เป็น สายงานสนับสนุน มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อน
ของงาน และลดต้นทุนการด าเนินงาน 

 สายงานในกลุ่มธุรกิจหลัก มุ่งเน้นความเบ็ดเสร็จและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ส่งเสริม การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพและสมรรถนะการด าเนินงาน 

 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีการบูรณาการงานพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร่วมกับสายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับ Disruptive Trend ในอนาคต 
ตอบสนองการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการขยายผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจและการขยายผลจากการวิจัยและพัฒนา 

     ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์การใหม่สามารถสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จขององค์การ มี
การใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์การ และตอบสนองต่อความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 โครงสร้างองค์การใหม่มีความสอดรับกับแผนวิสาหกิจ เพื่อให้ กฟผ. มุ่งเน้นในการ
พัฒนานวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การยกระดับและรว มศูนย์งานวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม การสร้างรายได้จากทรัพยากรที่  กฟผ. มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกิจการไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในประเทศและต่างประเทศ   

 โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อ Disruptive 
Technology ที่อาจเกิดขึ้นกับ กฟผ. ในอนาคต เช่น การจัดโครงสร้างให้สายงาน
เช้ือเพลิงสามารถแยกออกมาเป็นบริษัทลูก(Spin-Off) ได้ในอนาคต เพื่อให้เกิด
การบริหารงานท่ีมีความอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 รูปที่แบบการด าเนินงานและการบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว จากการควบ
รวมหน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน เช่น การควบรวมสายงานระบบส่งและ
พัฒนาระบบส่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเบ็ดเสร็จในการด าเนินงาน   

       นอกจากนี้ โครงสร้างองค์การใหม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของบุคลากรจากโครงสร้างที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และหมุนเวียนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมการพัฒนาในเส้นทางสายอาชีพและสมรรถนะการด าเนินงาน
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เร่ือง การจัดโครงสร้างองค์การและบริหารบุคลากร 
จากการควบรวมงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและการรวมศูนย์งานสนับสนุน สนับสนุนให้ 
ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจในการด าเนินงาน(Employee Empowerment) มากขึ้นรวมถึงการ
โอนย้ายงาน และรวมศูนย์งานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท าใหผู้้ปฏิบัติงานเข้าใจภาพรวมการ
ท างานของหน่วยงานตนเองมากขึ้นท าให้ สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การได้ดี 
เช่น การรวมศูนย์งานวิจัยและพัฒนาให้มาด าเนินงานภายใต้สายงานยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้น
การตอบสนองต่อยุทธศาสต์ กฟผ. ด้านนวัตกรรม เป็นต้น 

เสริมสร้างการมุ่งเน้น 
ลูกค้าและธุรกิจ 

      เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและธุรกิจ กฟผ. ใช้ กรอบ
แนวคิด ที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยจัดโครงสร้างตามภูมิภาค(Geographic Structure) ส าหรับงาน
ผลิตส่งไฟฟ้า และงานบ ารุงรักษา เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะในพื้นที่ภาคเหนือ โรงไฟฟ้าจะนะใน
พื้นที่ภาคใต้ และมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนมีหน่วยงานระดับ
ฝ่ายท าหน้าที่ประสานงานให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รับข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะของลูกค้า และตอบสนองลูกค้า เช่น ฝ่ายปฏิบัติการภาค(5 ฝ่าย) ซึ่งมีศูนย์
ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าตามภูมิภาค(RCC) ท าหน้าที่ควบคุมการส่งจ่ายไฟฟ้าระดับภูมิภาค 
และมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นจุดส่งมอบไฟฟ้ากระจายอยู่ตามพื้นที่ปฏิบัติการ ในการบริหาร
บุคลากร กฟผ. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในรูปทีแ่บบของคณะกรรมการต่างๆ   
       โครงสร้างองค์การใหม่ มีการบูรณาการงานพัฒนาธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
โดยรวมศูนย์การจัดการธุรกิจและการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของ กฟผ. ไว้ที่สายงานรองผู้ว่า
การธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเดินเครื่องและบ ารุงรักษา ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจวัตถุ
พลอยได้ ธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจบริหารสินทรัพย์โทรคมนาคม   
       ในส่วนของการคิดธุรกิจใหม่จะรวมศูนย์ไว้ที่สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เพื่อ
ตอบสนองการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามทิศทางยุทธศาสตร์ กฟผ. รวมถึงส่งเสริมการขยาย
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจจากงานวิจัยและพัฒนา การจัดโครงสร้างดังกล่าว ยังท าให้
สามารถแบ่งแยกภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของงาน 
สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

 ผลการด าเนินการทีเ่หนือกว่า
ความคาดหมายขององค์การ 

       มีการก าหนด PA และตัวช้ีวัดที่ท้าทายและสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดและถ่ายทอดจากระดับสาย
งานลงมาสู่ ระดับ ฝ่าย กอง แผนก จนถึงตัวช้ีวัดของพนักงานรายบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สร้างผลการด าเนินการ ท่ีเหนือกว่าความคาดหมายขององค์การ   

การสร้างมูลค่า 
เชิงเศรษฐศาสตร์ตามเป้าหมาย

ที่องค์การคาดหวัง 

      น าระบบ EVM มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหารงานหลักทั้งในระดับภาพรวม
องค์การและ ระดับสายงาน โดยมี “คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ของ กฟผ.” และ “คณะท างานการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์” ซึ่งมีตัวแทนจากทุกสายงาน เพื่อเช่ือมโยงระบบ EVM เข้ากับกระบวนการ
บริหารหลักและแผนกลยุทธ์ รวมทั้งปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ กฟผ. 
และสายงาน โดยมี อศง. และ อผย. เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละสายงานให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. เพื่อรายงานความก้าวหน้าผล การด าเนินงานและ
รายงานการวิเคราะห์ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์(Economic Profit : EP) ต่อ คณะกรรมการ 
กฟผ.   
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เร่ือง การจัดโครงสร้างองค์การและบริหารบุคลากร 
       การปรับปรุงโครงสร้างองค์การใหม่ได้น าแนวคิด Lean Management มาใช้ลดความ
ซ้ าซ้อนของภารกิจที่มีในหน่วยงาน ควบรวมงานที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน เช่น การ
รวมศูนย์งานสนับสนุนมาไว้ที่สายงานบริหาร การปรับปรุงโครงสร้างภายในสายงานต่าง ๆ 
การควบรวมสายงานพัฒนาระบบส่งและสายงานระบบส่งเข้าด้วยกัน เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรและลดต้นทุนการด าเนินงาน 

 
การด าเนินการด้านการบริหารจัดการการบุคลากร  

จากการปรับปรุงกรอบอัตราก าลังใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ กฟผ. ในอนาคต ท า
ให้ กฟผ. ทราบถึงจ านวนอัตราก าลังและขีดความสามารถท่ีเหมาะสม ต าแหน่งงานที่จ าเป็น รวมถึงอัตราก าลัง ใน
ส่วนที่เกินและขาดในแต่ละประเภทงาน ซึ่ง กฟผ. ได้ด าเนินการเตรียมพร้อมด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง
บุคลากรให้มจี านวนที่เพียงพอต่อภารกิจขององค์การและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. เกลี่ยก าลังคนภายในสายงานและสรรหาภายใน กฟผ.  ในต าแหน่งงานที่สามารถโอนย้ายผู้ปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานที่มีอัตราก าลังมากกว่ากรอบฯ(Surplus) ไปยังหน่วยงานที่มีอัตราก าลังน้อยกว่ากรอบฯ 
(shortage) ได้ รวมทั้งการบริหารก าลังคนด้วย Project ต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังภายใน
องค์การเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้จัดท าแผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว เพ่ือเตรียมก าลังคนทั้งด้าน
ปริมาณและด้าน คุณภาพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

2. สรรหาภายนอก  ในต าแหน่งงานที่ขาดและมีความจ าเป็นต่อองค์การ ตลอดจนกลุ่มงานทักษะใหม่ ๆ ที่ 
ไม่สามารถสรรหาภายในได้จากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพ่ือรองรับภารกิจตามแผน PDP2018 ตลอดจน
โครงการลงทุนต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาในกิจการไฟฟ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าของ กฟผ. และการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดจาก Disruptive Technology  ตลอดจนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามมติ       
คณะรัฐมนตรี(ครม.) และ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ได้แก่ งานพัฒนาโรงไฟฟ้า งาน
วางแผนผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า งานระบบส่งไฟฟ้า งานธุรกิจ O&M งาน FSRU&LNG งานวิจัยและ
นวัตกรรม และงาน Digital   

3. การพัฒนาบุคลากร(Development) มุ่งเน้นการ Re-Skills และ Multi Skills ในสาขาวิชาชีพ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นขององค์การ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถบุคลากรให้มี
ทักษะ ความสามารถหลายด้านและสามารถปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ได้ รวมทั้ง มีความพร้อมปฏิบัติงานเพ่ือ
รองรับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต    

4. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง มีการแบ่งกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งและกลุ่มผู้บริหารที่เตรียมความพร้อม 
ส าหรับการแต่งตั้ง ซึ่งมีการพัฒนาเตรียมความพร้อมด้วยกระบวนการ 1 on 1 Coaching และ Project 
Based Management และมีการประเมินด้านภาวะความเป็นผู้น ารายบุคคลจากผู้ประเมิน(Assessor)   
โดยเครื่องมือที่วัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม รวมถึงติดตามพฤติกรรมการท างานผ่านการประเมิน
รูปที่แบบ 360 องศา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

5. การบริหารกลุ่มผู้มีศักยภาพ มีการแบ่งกลุ่มผู้มีศักยภาพ และกระบวนการพัฒนาส าหรับกลุ่มผู้มี 
ศักยภาพด้วย Project-Based Competency Development โดยให้กลุ่มผู้มีศักยภาพฯ ได้พัฒนาตนเอง
ผ่านการคิดและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ซึ่งเป็นผลงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและ
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ความท้าทายในอนาคตของ กฟผ.และสายงาน ด้วยการท างานร่วมกันแบบข้ามสายงาน(Cross Function) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร และรองรับการทดแทนต าแหน่งตรงตาม
เป้าหมายด้วยจ านวนที่เพียงพอ 
นอกจากนี้ ผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง ได้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความ

เข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์การผ่านทาง 
Town Hall Meeting  VDO Conference การเดินสายสื่อสาร(Roadshow) การประชุมภายในสายงานและการ
พบปะผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ เสียงตามสาย ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับ
สหภาพแรงงาน กฟผ.(สร.กฟผ.)   

ทั้งนี้ สายงานรองผู้ว่าการบริหาร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับมิติ 
A : Administration Excellence – ปรับเปลี่ยนองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้น
การปรับ โครงสร้างองค์การและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในปัจจุบัน โดยมีแผนงานด้าน HR ทีส่ าคัญ ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ยุทธศาสตร์/แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาก าลังคน กฟผ. 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 

1. การวางแผนก าลังคนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- บริหารอัตราก าลังใหสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

รองผู้ว่าการบริหาร/
สายงาน 

 แผนแม่บททรัพยากร
บุคคล ปี 2562-2569 

 แ ผ น บ ริ ห า ร ก ร อ บ
อัตราก าลัง 

 แ ผ น  Professional 
Recruitment 

2. การพฒันาก าลังคนและ สร้าง
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยน 
แปลง 

- พัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะรองรับสภาพแวดล้อมที่
เ ปลี่ ยนแปลง  ทั้ งภ าย ในและ
ภ า ย น อ ก  ก ฟ ผ .  ( Disruptive 
Technology & โครงสร้างองค์  
การใหม่) 

รองผู้ว่าการบริหาร/
สายงาน 

 แผนพัฒนาบุคลากรรอง 
รับยุทธศาสตร์ นวัตกรรม 
พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ก า ร
เจริญเติบโต อย่างยั่งยืน 

 แผนพัฒนาทักษะใหม่สู่
เส้นทางอนาคต (Reskill) 

 
การด าเนินการดา้นสภาพแวดล้อมการท างาน  

กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพของ กฟผ. ตามรูปที่ 8 เพ่ือท าให้
สถานที่ท างานมีความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพที่ดี เหมาะสมในการท างาน โดยมีกรอบแนวคิดว่าหากมี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีการติดตามพร้อมเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมใน
การท างานและสุขภาพอนามัยและสวัสดิภาพอย่างสม่ าเสมอ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การ ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการตามผังกระบวนการ ดังนี้ 
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รูปที ่8 กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพของ กฟผ. 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนด/ทบทวนนโยบาย กฟผ. ประกาศนโยบายความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและ 
สวัสดิภาพ ที่ 27/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ครอบคลุมถึงงานด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิภาพ เพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของ กฟผ. ปฏิบัติตามระเบียบที่ 
170 ว่าด้วยมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 2557 อย่าง
สม่ าเสมอให้เกิดประสิทธิผล โดยก าหนดและจัดกลุ่มหน่วยงานภายใน กฟผ. ตามลักษณะงานและความเสี่ยง เป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มรับรอง(Certified Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่มโรงไฟฟ้า เหมือง บ ารุงรักษา และ
ปฏิบัติการเขต/ภาค ที่ต้องได้รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสากล และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานภายนอก กฟผ.(Certified Body: Third Party)  

 กลุ่มตรวจพิสูจน์(Verified Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่มวิศวกรรม ก่อสร้าง ขนส่ง บริการ 
ส ารวจ ควบคุมระบบ สื่อสาร พัสดุ แพทย์และอนามัย และความปลอดภัย ที่ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินประสิทธิผล การจัดการความปลอดภัยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ฝ่ายความปลอดภัย(อปภ.) ก าหนด  

 กลุ่มเฝ้าระวัง(Monitored Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่มบริหารจัดการ ส านักงานและ
หน่วยงาน สนับสนุน ที่ต้องได้รับการติดตามและสุ่มตรวจการตรวจประเมินประสิทธิผลการ
จัดการความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อปภ. ก าหนด 

ทุกปี คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต(คพผ.) ทบทวนและถ่ายทอด 
นโยบายความปลอดภัยฯ น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย ในแต่ละปี 
เพ่ือเป็นดัชนี้ชี้วัดว่าทุกหน่วยงานของ กฟผ. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  
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โดยในปี 2562 มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยปรับเปลี่ยนการก าหนดให้หน่วยงานในกลุ่ม Certified 
ต้องได้รับการรับรองจาก OHSAS18001/ มอก.18001 ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น     
ISO 45001 เพ่ือทดแทนระบบ OHSAS18001 ที่จะถูกยกเลิกในอนาคต ส่วนกลุ่ม Verified และ Monitored จะ
มีการก าหนดจัดกลุ่มตามโครงสร้างใหม่เพ่ือจัดท าระบบและรับการตรวจประเมินจาก อปภ.(จัดโครงสร้างใหม่ต้ังแต่
ปี 2561)  

นอกจากนี้ ได้จัดท า Safety Security & Health Roadmap 2019-2023 ซึ่งมีแผนรองรับยุทธศาสตร์ 
จ านวน 16 แผน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสุขภาพอนามัย เพ่ือตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ของ กฟผ.   

ขั้นตอนที ่2 วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงและข้ันตอนที ่3 ทบทวน/จัดท าแผนการด าเนินงาน  
ทุกหน่วยงานใน กฟผ. จัดท าและด าเนินการตามเอกสารคู่มือและขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจัดการ 

ความปลอดภัยฯ โดยทุกหน่วยงานท าการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่างๆ จากการท างาน ทบทวน ความ
สอดคล้องของกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง วางแผนควบคุมและป้องกันอันตรายตามความเสี่ยง ที่พบ
และมีการทบทวนความเสี่ยง แผนควบคุม และผลการด าเนินงาน โดยฝ่ายบริหารของหน่วยงานทุกปี  

ในส่วนของการดูแลด้านสวัสดิภาพ ได้มีการแต่งตั้ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ 
กฟผ.” เพ่ือก ากับดูแลภารกิจด้านรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และก าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาบริเวณขึ้นเพ่ือดูแลให้เกิดสวัสดิภาพขึ้นใน
พ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบทั่วทั้ง กฟผ. โดยในแต่ละพ้ืนที่จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม เพ่ือก าหนดแผนและ 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยตามระดับ 
ความส าคัญของพ้ืนที่และภารกิจ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่หวงห้ามเฉพาะ และพ้ืนที่หวง
ห้ามเด็ดขาด การก าหนดมาตรการควบคุมบุคคลและยานพาหนะผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าจุด การตรวจการณ์ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย เช่น 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ(Access Control) เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้าง ให้
เกิดสวัสดิภาพขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ทั่วทั้งองค์การ  

ขั้นตอนที ่4 ติดตามผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานในกลุ่มรับรอง รับการตรวจประเมินเพ่ือขอการรับรองระบบ มอก.18001 และ OHSAS 18001 

หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ISO 45001 จากหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดของ กฟผ. ทุกปี หน่วยงานในกลุ่ม 
ตรวจพิสูจน์ และกลุ่มเฝ้าระวัง ได้รับการตรวจประเมินเพ่ือพิสูจน์และเฝ้าระวังตามตัวชี้วัดของ กฟผ. ส่วนการดูแล 
ด้านสวัสดิภาพ ผู้รักษาบริเวณในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีการรายงานด้านสวัสดิภาพในพ้ืนที่ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุม 
รักษาความปลอดภัยของ กฟผ. เพื่อติดตามการด าเนินการและประเมินด้านสวัสดิภาพเป็นระยะ 
ขั้นตอนที ่5 ทบทวนผลการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ในไตรมาสที่ 4 คพผ. พิจารณาผลการปฏิบัติของทุกหน่วยงานตามตารางที่ 3 เทียบกับตัวชี้วัดและ การ
ด าเนินการตามที่ผู้ว่าการ กฟผ. ก าหนดไว้ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 170 รวมทั้งพิจารณาปัจจัยภายใน องค์การ 
เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ พันธกิจ การดูแลรักษาความปลอดภัยและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ ตามที่ก าหนดใน บ.1ก-5 ส าหรับ น าไป
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ทบทวนนโยบายความปลอดภัยฯ รวมทั้งมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ และก าหนดตัวชี้วัด ตามความ
เหมาะสมในแต่ละปี  

โดยในปี 2562 พบว่ามีค่าอัตราความถี่ของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต(IFR) 
ลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมา และอัตราการเกิดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานแต่ไม่เสียชีวิต(IR) 
ภาพรวม กฟผ. ตั้งเป้าประสงค์ให้มีค่าต่ ากว่าคู่เทียบ โดยค่า IR  ลดลงจากปีที่ผ่านมาและต่ ากว่าคู่เทียบ จากการ
เปรี ยบ เที ยบกับ อุตสาหกรรม  Electric Power Generation Transmission & Distribution ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา(ข้อมูลจาก National Safety Council : NSC) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกับ กฟผ. ส่วนการ
ดูแลด้านสุขอนามัย พบว่า พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ยังไม่ปรากฏพนักงานที่เป็นโรคจากการ
ท างาน  
 

ตารางท่ี 3 ตัววัดผลการด าเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพ 
ด้าน ตัววัดผล เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ 

ความปลอดภัย อัตราความถี่ของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต 
(Disabling Injuries and Illness Frequency Rate : IFR ) 

0 รูปที ่9 

อัตราการเกิดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน 
แต่ไม่เสียชีวิตต่อ 200,000 ช่ัวโมง-คน (Incident Rate of Non-Fatal 
Occupational Injuries and Illness: IR) 

ต่ ากว่าค่าของ 
National Safety 
Council : NSC 

รูปที ่10 

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยใน กลุ่ม
รับรอง (Certified Group) 

ทุกหน่วยงาน 
ที่ยื่นขอ 

รูปที ่11 

จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองภายนอก 
(Certified Body) ตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 /ISO45001 
เฉพาะกลุ่มรับรอง 

ทุกหน่วยงาน 
ที่ยื่นขอ 

รูปที ่12 

สุขอนามัย ร้อยละของการตรวจสุขภาพประจ าปี ของพนักงาน 100% รูปที ่13 
ร้อยละของพนักงานท่ีเป็นโรคจากการท างาน 0 ตารางที่ 4   

 
รูปที่ 9 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน 

(Disabling Injuries and Illness Frequency Rate : IFR)  
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รูปที่ 10 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานแต่ไม่เสียชีวิต 
ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน (Incident Rate of Non-Fatal Occupational Injuries and Illness : IR)  

 
 

รูปที่ 11 จ านวนหน่วยงานใน กฟผ. ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จากกระทรวงแรงงานฯ   
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รูปที่ 12  จ านวนหน่วยงานใน กฟผ. ที่ได้รับการรับรองจาก Certified Body ตามมาตรฐาน มอก./HOSAS 
18001 ในกลุ่มรับรอง (Certified Group)  

 
 

รูปที่ 13  ร้อยละพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีตามลักษณะงาน 

 
 

ตารางท่ี 4  ร้อยละของพนักงานที่เป็นโรคจากการท างาน 
 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนพนักงานที่เป็นโรคจากการท างาน 0 0 0 0 0 0 
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การด าเนินการด้านนโยบายบุคลากรและสิทธิประโยชน์  
กระบวนการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามรูปที่ 14 โดยน านโยบาย 

ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายฝ่ายบริหาร ข้อเรียกร้องของผู้ปฏิบัติงาน ผลส ารวจความผูกพัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
ของกฎหมาย/นโยบายภาครัฐ และผลการส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่ผ่านการศึกษาข้อมูลและ 
ผลกระทบ โดย อทบ. พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร(คบ.กฟผ./คณะกรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล กฟผ.) และน าเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. (กรณีเป็นสภาพการจ้างที่มีอยู่ เดิม) หรือ 
คณะรัฐมนตรี(กรณีนอกเหนือขอบเขตสภาพการจ้างที่คณะกรรมการ กฟผ. สามารถด าเนินการได้) พิจารณา 
อนุมัติ ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว อกป. จะเป็นผู้จัดท าระเบียบปฏิบัติเพ่ือประกาศใช้กับผู้ปฏิบัติงานของ 
กฟผ. ต่อไป  

โดยได้ก าหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทน และ
สวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
ความผูกพัน และความสุขในการท างาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็ม
ความสามารถ ทั้งนี้ อทบ. มีการทบทวนกระบวนการจากการส ารวจข้อมูลค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์เปรียบเทียบกับหน่วยงานภายนอกในช่วงไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า กฟผ. ยังสามารถ
เทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและตลาดในภาพรวม โดยในปี 2562 ด าเนินการส ารวจฯ ร่วมกับบริษัทที่
ปรึกษา คอร์น เฟอร์รี่ เฮย์กรุ๊ป จ ากัด 

 
รูปที่ 14 กระบวนการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
กฟผ. ตอบสนองความต้องการด้านสังคมของผู้ปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น วันครอบครัว 

กฟผ. วันกีฬาสี รวมถึงมีการจัดต้ังชมรมต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
บริหารงานสวัสดิการด้านกีฬา บันเทิง และงานอดิเรก โดยให้บริการด้านสถานที่และงบประมาณสนับสนุน ซึ่งแบ่ง 
ประเภทของชมรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ชมรมด้านศาสนา ชมรมผู้อาวุโส ชมรมด้านบันเทิงและงานอดิเรก รวมทั้ง 
ชมรมกีฬาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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ในรอบปี 2562  มีการปรับปรุงอัตราและสิทธิประโยชน์เดิม เช่น 
 การปรับปรุงอัตราเงินค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการ 

ท างานกรณีเกษียณอายุส าหรับผู้ปฎิบัติงานที่ท างานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินไม่น้อย
กว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 400 วัน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ทั้งนี้
จะมีผลใช้บังคับเม่ือประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

 ปรับปรุงระบบค่าตอบแทน เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันของ กฟผ. กับตลาดแรงงาน และ 
ลดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์การ รวมทั้งเพ่ือรองรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพโดดเด่น 
คือ การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับ
อัตราแรกเข้าท างาน ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 

 
การด าเนินการด้านความผูกพันของบุคลากร  

การสร้างความผูกพันของพนักงานผ่านระบบบริหารความผูกพันของพนักงาน และมีการประเมินผลความ
ผูกพัน รวมถึงการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรไปเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ และเพ่ือให้มีผลการ
ด าเนินการที่ดี กฟผ.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ น าผลการประเมินนั้นมาพิจารณาให้ค่าตอบแทน แต่งตั้ง 
ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย พัฒนาบุคลากรและผู้น า ส าหรับการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ใช้ 3 A Model (Assess, 
Acquire, Apply) เป็นแนวทางในการพัฒนา  

 
ปัจจัยของความผูกพัน  
ใช้ระบบบริหารความผูกพันของพนักงาน ตามรูปที่ 15 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ 9 ของ EHR MODEL เพ่ือ

สร้างความผูกพันให้บุคลากร มีพฤติกรรมที่กล่าวถึงองค์การในแง่ดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน พร้อมที่ จะ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์การ ส่งผลให้ กฟผ. บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

 
รูปที ่15 ระบบบริหารความผูกพันของพนักงาน 
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ทั้งนีใ้นเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2562 กฟผ. ทบทวนกระบวนการเพ่ือก าหนดปัจจัยความพึงพอใจที่ 
ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กฟผ. ตามรูปที่ 16 โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอก มาทบทวน 
ปัจจัยความผูกพัน ตามกรอบแนวคิดของที่ปรึกษา (Aon Hewitt) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลให้ 
เกิดความผูกพัน (Engagement Drivers) จ านวน 18 ปัจจัย และพฤติกรรมที่สะท้อนความผูกพัน (Engagement 
Behaviors) 3 ประการ คือ SAY STAY STRIVE ตามตารางท่ี 5 หลังจากนั้น รองผู้ว่าการบริหาร พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนที่ จะน าปัจจัยดังกล่าวไปออกแบบและจัดท าแบบส ารวจ เพ่ือประเมินความผูกพันของพนักงานแบบ
เป็นทางการ  

รูปที่ 16 การก าหนดปัจจัยความพึงพอใจทีส่่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน 

 
 

ตารางท่ี 5 ปัจจัยความพึงพอใจทีส่่งผลให้เกิดความผูกพันและพฤติกรรมทีส่ะท้อนความผูกพัน 
ปัจจัยความพึงพอใจซึ่งส่งผลให้เกิดความผูกพัน (Engagement Drivers) 

ปัจจัยพ้ืนฐาน ปัจจัยทีแ่ตกต่างกันในแต่ละองคก์าร 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
- ผู้บริหารระดับสูง (Senior Leadership) 
- ผู้บริหารระดับสายงาน (Business Unit Leadership) 
- ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Supervisor) 

ระบบพื้นฐานขององค์การ (The Basics) 
- ความสมดลุระหว่างชีวิตและงาน (Work/Life Balance) 
- ความปลอดภยั (Safety) 

ผลงาน (Performance) 
- การบริหารผลการปฏบิัติงาน (Performance 
Management) 
- รางวัลและการยกย่องชมเชย (Rewards & Recognition) 
- โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Opportunities) 
- การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development) 

การบริหารงานองค์การ (Company Practices)  
- การบริหารอตัราก าลังและคุณภาพบุคลากร (Talent & 
Staffing) 
- ความแตกต่างและการรวมกลุม่ (Diversity & Inclusion) 
- ระบบพื้นฐานท่ีสนับสนุนการท างาน (Enabling 
- การสื่อสาร (Communication) 
- ความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง 

ภาพลักษณ์องค์การ (Brand) 
- ภาพลักษณ์องค์การ (Brand) 

งาน (Work) 
- ลักษณะงาน (Work Tasks) 
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Collaboration) 
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- การให้อ านาจและอสิระในการท างาน (Empowerment 
/Autonomy) 

พฤติกรรมทีส่ะท้อนความผูกพัน (Engagement Behaviors) 
SAY STAY STRIVE 

พนักงานกล่าวถึงองค์การ   
ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่อาจมาร่วมงานกับ 
องค์การในอนาคตและลูกค้าในแง่บวก 

นักงานมีความปรารถนามุ่งมั่น  
ที่จะท างานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์การ 

พนักงานมีความยินดีที่จะทุม่เทและ
ท างานเกินสิ่งที่องค์การคาดหวัง เพื่อให้

ธุรกิจประสบความส าเร็จ 
 
ปี 2562 ยังคงใช้โมเดลการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข คนท างาน และองค์กรแห่ง

ความสุขมาใช้งาน ภายใต้แนวคิดการสร้างสุข ซึ่งจะน าไปสู่ความผูกพันและการเพ่ิมผลผลิต จากผลส ารวจ 
Happinometer ของปี 2561 ได้น าผลมาวิเคราะห์และถ่ายทอดแนวทางเพ่ือให้ความรู้กับ Happy Agent ของแต่
ละฝ่ายไปด าเนินการสร้างกิจกรรมให้กับเพ่ือนพนักงาน และในปี 2562 ได้ส ารวจ Happinometer พบว่าผล
ส ารวจความสุขของพนักงาน กฟผ. ดีขึ้นกว่าปี 2561 และได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ตามรูปที ่17 
 

รูปที่ 17 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขของพนักงาน 
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ซึ่งกรอบการด าเนินงานและกระบวนการติดตามประเมินความส าเร็จยังคงใช้ตามรูปที ่18  
 

รูปที่ 18 การติดตามประเมินผลความส าเร็จ สร้างความสุขคนท างานและองค์กรแห่งความสุข 

 
 
 
การด าเนินการด้านวัฒนธรรมองค์กร  

มุ่งเน้นเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะค่านิยมฯ น าด้วยนวัตกรรม และ
ท าประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมฯ อย่างต่อเนื่อง ตามตารางท่ี 6  

 
ตารางท่ี 6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

มิติของวัฒนธรรมองค์การ 
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ กฟผ. SPEED 

วิธีการเสริมสร้าง 
การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของบุคลากร 

ร่วมมือกัน S – Sense of Belonging 
E – Ethic & Integrity 
D – Devotion to 
Soceity 

- กิจกรรมตามเทศกาล เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต ์
- กิจกรรม ITA 
- กิจกรรม CSR 
- การมีชมรมต่างๆ 

- จัดกิจกรรมใหผู้้ปฏิบตัิงาน
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในลักษณะข้าม
หน่วยงาน 
 

การให้อ านาจในการ
ตัดสินใจ 

P – Performance 
Excellent 

- น าค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ กฟผ. มาเป็นตัวช้ีวัด
เชิงพฤติกรรม 
- โครงการ Young Talent 
- คณะท างานต่างๆ 

- ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผล
พฤติกรรมคา่นิยมด้วยตนเอง
ผ่านระบบ PMSP 
- ให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมโครงการ
ในรูปที่แบบ Cross 
Function และให้อ านาจ
ตัดสินใจผ่านกลุม่หรือ
คณะท างาน 
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การก าหนดเป้าประสงค์
ระดับบุคคล 

P – Performance 
Excellent 

- ก าหนดตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน (KPIs) 
- - น าค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ กฟผ. มาเป็นตัวช้ีวัด
เชิงพฤติกรรม 
- การประเมินสมรรถนะ 
Comprtency แบบ 360 

- มีการจัดท าตัวช้ีวัด
ผู้ปฏิบัติงานในดา้นต่างๆ 

การสื่อสารที่เป็น 
แบบสองทิศทางระหว่าง
พนักงานกับหัวหน้างาน 

และผู้บริหาร 

S – Sense of Belonging 
P – Performance 
Excellent 

- กิจกรรมผู้ว่าการ กฟผ. แถลง
นโยบาย  
- กิจกรรมรองผู้ว่าการพบ
ผู้ปฏิบัติงาน 
- กิจกรรม Walk Around 
- กิจกรรม Open Mind, 
Morning Talk 
- การก าหนดตัวช้ีวัดการท างาน 
(KPIs) 
- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 
- กิจกรรมส่งเสรมิค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร กฟผ. 

- จัดให้มีกิจกรรมผู้บริหาร
ระดับสูงพบผู้ปฏิบตัิงานในรูป
ที่แบบทางการและไม่เป็น
ทางการ 
- ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน
พูดคุยตกลงตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานทุกป ี

 
ในปี 2562 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประเมินเชิงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์การ กฟผ. ใน

ระบบ PMSP ซึ่งระบบ ให้ พนักงานประเมินตนเอง (Self assessment) โดยให้ ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการบันทึก
ข้อมูลการท ากิจกรรม ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ตามรูปที่ 19  ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้
พนักงานตระหนัก รับรู้ และเข้าใจในค่านิยมฯ แต่ละตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

 
รูปที่ 19  ผลการประเมินเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. 

 



27 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 

 
 
ทั้งนี้ในการน าค่านิยมฯ มาเป็นตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม(Soft KPIs) ตามนโยบายของผู้บริหารแสดงให้เห็นว่า 

ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องนี้และให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมตามค่านิยมฯ อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยใช้ระบบ 
การประเมินเชิงพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. เพ่ือให้เห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตน 
ของผู้ปฏิบัติงานตามพฤติกรรมที่มุ่งเน้น ซึ่งมีการปรับรูปที่แบบและเนื้อหาในการประเมิน โดยอ้างอิงตามข้อมูล 
พฤติกรรมจริงของผู้ปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทาง เสริมสร้างค่านิยมฯ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เกิดพฤติกรรมตามค่านิยมฯ ต่อไป  

การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. เพ่ือให้เข้าถึงผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทุกต าแหน่งงาน 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกิจกรรม
หลักคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-Learning, E-Mail, E-Book, Sticker ประชาสัมพันธ์, กิจกรรมเกมส์ส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. SPEED 
 
การด าเนินการดา้นการจัดการผลการปฏิบัติงาน  

กฟผ. ด าเนินการบริหารบุคลากรเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีและเสริมสร้างความผูกพันของผู้ปฎิบัติ 
งาน กฟผ. มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ตามรูปที ่20 ซ่ึงอยู่ในระบบ EHR MODEL 
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รูปที่ 20 ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 
โดยในปี 2562 กฟผ. น าผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและความต้องการของผู้ใช้งาน 

มาออกแบบและปรับปรุงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบ Performance Porfolio System เพ่ือให้พนักงานมีระบบจัดเก็บข้อมูลบุคคลของตนเอง 

เช่น ความเชี่ยวชาญในงาน ผลงานโดดเด่น วิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการ 
พิจารณาด้านต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล   

2. ปรับปรุงระบบประเมินผลบุคคล(PMSP) ในส่วนของการประเมินเชิงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์การ  
(ร้อยละ 30) จากเดิมที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเพียงท าการประเมินตนเองผ่านระบบฯในปี 2561 และในปี 2562 ได้
ปรับปรุงให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานการประเมินข้อมูลพฤติกรรมฯ พร้อมทั้งรายละเอียดการท ากิจกรรมของ 
ตนเองต่อผู้บังคับบัญชาผ่านระบบประเมินตนเอง(Self assessment) โดยให้บันทึกข้อมูลได้ตลอดระยะเวลาของ 
การท ากิจกรรม  

3. ปรับปรุงในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ร้อยละ 70) ให้รองรับการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน 
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ระบบดังกล่าวรองรับการใช้งานในรูปที่แบบ Web 
Application และสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้บูรณาการการ 
เชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดบุคคลและตัวชี้วัดองค์การ รวมถึงสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ตัวชี้วัดบุคคลที่ตอบสนอง
ต่อตัวชี้วัดองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. ในการประชุม คบ.กฟผ. ครั้งที่ 5-2/2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบ 
บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ(Performance Excellence System (PES)) ที่เป็นการน าข้อมูลผลการประเมิน ใน
มิติต่างๆ มาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปที่แบบของ Nine-Grid Matrix เพ่ือจ าแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล EGAT Organizational Performance Report 2019   

สามารถค้นหาพนักงานที่เป็น Top Performer และ High Potential ของหน่วยงาน ช่วยให้หน่วยงาน/
ผู้บังคับบัญชาวางแผนการบริหารพนักงานในแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
ผ่านการให้ Feedback และสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ทุกสายงาน
ทดลองใช้งานระบบฯ ควบคูก่ับการพิจารณาผลการประเมินผลบุคคลปัจจุบัน 
 
การด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า  

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
           การพัฒนาบุคลากรและผู้น าของ กฟผ. ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพันกับ
องค์กร พร้อมต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้
องค์กรบรรลุยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และสนับสนุนระบบงานให้มีประสิทธิผล ในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้
เสียขององค์กร โดยมีการทบทวนปัจจัยน าเข้า(Input) ตามกระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจ กฟผ.  

ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการ กฟผ.(TTM) ทบทวนยุทธศาสตร์องค์การ โดยสายงานรองผู้ว่าการบริหาร 
น ามาทบทวนปัจจัยน าเข้าของ ECDM พบว่ายังใช้ความสามารถพิเศษองค์การ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการขององค์กร การมุ่งเน้นลูกค้า และต้องเพ่ิมในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
แข่งขัน(Electricity Market and Trading) ซึ่งเป็นกระบวนการ 5 ของ EGAT Human Resource Model ในปี 
2562 มีการทบทวนกระบวนการ EGAT Capability Development Model(ECDM) พบว่า ECDM ยังสามารถใช้
เป็นระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของ กฟผ. ตามรูปที ่21 ได้ โดยมีขัน้ตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
รูปที ่21 EGAT Capability Development Model 
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ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมาย(Setting) ได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และก าหนดค่าเป้าหมายใน
มุมมองทั้ง 4 ด้ าน E.G.A.T. และมีการก าหนด Initiatives ผู้รับผิดชอบหลักและรอง ในแต่ละมิติ โดย คบ. สาย
งาน ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ Initiative วางแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นมิติด้านขีด
ความสามารถ(Capability Dimension) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ และ มิติ E. G. A. T. โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ  

1. การสร้างความสามารถในการเป็นมืออาชีพในการด าเนินงานขององค์กร สายงาน หน่วยงาน 
(Technical Capability)   

2. การสร้างภาวะความเป็นผู้น าของบุคลากร(Leadership Capability) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 3 มิติ คือ 
พัฒนา ตนเอง(Self) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ 
การ ท างานเป็นทีม(Teamwork) การอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนและองค์กรระหว่างประเทศ(Community: Local & 
Global) โดยสามารถท างานร่วมกับผู้ที่มีความคิดต่าง(Working with Opposite People) และการสื่อสาร ให้
ข้อเท็จจริงแก่สังคม ชุมชนได้อย่างชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) กฟผ.ยังคงใช้ 3A Model(Assess, Acquire, Apply) เป็น
แนวทางในการพัฒนา โดยใช้รูปแบบในการพัฒนาเป็น 70:20:10 ซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกัน
วางแผน พัฒนา ในส่วนระดับปฏิบัติการจะเน้นทักษะการปฏิบัติงานตามหน้าที่(C4P > ELDA) และระดับบริหาร
จะเน้น ทักษะการบริหารงาน(C4P < ELDA) ประกอบด้วยการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้ 

2.1 การสร้างคนเพื่อผลงาน(C4P: Capability for Performance) เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการด้านความสามารถพิเศษองค์การ สนับสนุนความเป็นมืออาชีพตาม
โครงสร้างการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามรูปที่ 22 ได้แก่  

(1) ประเมินเพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา(Gap Assessment)  
(2) การก าหนดโครงการเพ่ือการพัฒนา(Curriculum and Training) โดยเน้นให้มีความรู้และทักษะ

ความเป็น มืออาชีพในการท างาน(Technical Modules) ความสามารถในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน(Management Infrastructure) และพัฒนากรอบแนวความคิดหรือพฤติกรรม 
(Mindset and Behavior) ในด้านภาวะความเป็น ผู้น า สร้างวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากลและ
ปรับ Mindset ของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็น SMART EGAT 

 
รูปที ่22 C4P : Capability for Performance 
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 (3) โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา(Academy and Infrastructure) การด าเนินงาน

ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ(CoS: Communities of Specialists) เป็นผู้ออกแบบ
การเรียนรู้ของบุคลากรท าหน้าที่ก าหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาโดยมีผู้ควบคุมโครงการ 
(Program Controller) เป็นผู้ติดตามสถานการณ์ เพ่ือประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาโค้ช 
(Coach) เป็นผู้ท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงาน(Liner Personnel) และมี War Room 
เป็นสถานที่ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาการปฏิบัติงาน (4) ระบบต้นแบบ(Model 
System) เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการท างานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานจากประสบการณ์จริง 

2.2 การพัฒนาบุคลากร กฟผ. ใหมี้ภาวะความเป็นผู้น า(ELDA : EGAT Leadership Development 
Approach) ตามรูปที่ 23 โดยเริ่มต้นจากพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์การ(SPEED) 
สามารถท างานร่วมกับทีมและสามารถท างานในสภาพแวดล้อมที่มีความเห็นต่างร่วมกับชุมชน สังคมภายในและ 
ต่างประเทศได ้

 
รูปที ่23 ELDA : EGAT Leadership Development Approach 

 
 
นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดเป้าหมายว่า ต้องสามารถระบุและจัดหาองค์ความรู้ที่ใช้ในการประกอบ 

ภารกิจที่ส าคัญ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส าคัญเหล่านั้นได้ ซึ่งแนวคิด 
การด าเนินงานเป็นไปตามระบบบริหารจัดการความรู้ กฟผ.(EGAT Knowledge Management System) โดยได้
มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้โดยด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ อีกทั้งการ
สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม เช่น มีการจัด KM Forum การจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างองค์การ และการจัดงานวิชาการด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ไปถึงการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้เกษียณอายุ ตัวอย่างปี 2562 ได้เชิญอดีตผู้บริหารระดับสูงมาถ่ายทอดประสบการณ์ท างานและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เช่น ส าหรับงานเชิญพ่ีเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 

ปี 2562 ในรูปที่แบบการพัฒนา 10% ได้ขยายหลักสูตรเป็น e-Learning มากขึ้นซึ่งมีการพัฒนาเนื้อหา
และหลักสูตรตามความสามารถพิเศษขององค์กร เช่น Power Principle ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถเรียนรู้ได้
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ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น ส าหรับหลักสูตรด้านความรู้ทั่วไปและทักษะด้าน
พฤติกรรม อารมณ์(Soft Skills) นั้นมีการเชื่อมโยงระบบกับผู้ให้บริการ Platform e-Learning สถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียง เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายหลักสูตรมากยิ่งขึ้นเช่น ChulaMOOC 
,SkillLane เป็นต้น และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นความมีจริยธรรมและวิธีปฏิบัติทาง ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ก าหนดให้หลักสูตร Classroom เปิดสื่อวีดิทัศน์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสก่อนเริ่มหลักสูตร และ
ยังได้มีการหลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก กฟผ. เพ่ือสนับสนุนลูกค้า เช่น 
หลักสูตร Business Mindset เป็นต้น นอกจากนี้ การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ กฟผ. จ าเป็นต้องทันต่อการ
ปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงตอบสนองความต้องการการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ เพ่ือให้รูปที่แบบการพัฒนาเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม จึงมีการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานทุกกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน าข้อมูลมาใช้ในการ
ออกแบบการพัฒนาในหลากหลายวิธีการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความคล่องตัวในการเรียนรู้เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การท าโครงงาน(Project Base) การสอนงาน(Coaching) การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน(Job Rotation) การมอบหมายงาน(Assignment) และ การฝึกหัดงาน(Internship) ตามรูปที่ 24 

 
รูปที่ 24 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 

 
 

เพ่ือให้มีมาตรฐานงานต าแหน่งงานให้กับสายงานหลัก เช่น รวฟ. รวธ. โดยน ามาตรฐานต าแหน่งงาน ด้าน
เดินเครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ามาเชื่อมโยง Training Roadmap ของแต่ละต าแหน่งงานและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
วางแผนและติดตามการพัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยงประวัติการผ่านการอบรมบนระบบ SAP โดยในเดือน ก.ค. 2561 
ได้มีการด าเนินงานร่วมกับ โรงไฟฟ้าพระนครใต้(อฟต.) ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมบุคลากรเดินเครื่อง
และบ ารุงรักษา จ านวน 55 คน เพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1(SBRP1 South 
Bangkok Replacement Power Plant 1 ซึ่งมีการด าเนินการอบรม Classroom Training(Basic Operation) 
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โดยบริษัทผู้ผลิต SMC : Siemens Limited ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. ถึง 5 ธ.ค. 2561 ซึ่งจะมีการจัดท าคลังข้อสอบ
และทดสอบในระบบ ELS ในเดือน ก.พ. ปี 2562 และข้อมูล Certificate ที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ EGAT Learning 
Space : ELS พร้อมทั้งเปิดให้มีการสอบวัดความรู้ System Description for South Bangkok Power Plant 
SBRP1 ผ่านระบบ ELS ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 31 มี.ค. 2562 เพ่ือเตรียมตัวผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม ก่อน
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ COD โดยจัดการทดสอบพร้อมกันส าหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ได้แก่ Local/Skill, 
Board/Foreman, Shift Charge/Supervisor และแบ่งเกณฑ์ การผ่านการทดสอบแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขของ
แต่ละระดับ  

นอกจากนั้นในช่วงระหว่างเดือน พ.ย. 2561 - มี.ค. 2562 ยังได้ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อมูล 
Training Roadmap ของสายงาน รวธ. ทุกต าแหน่งงานเข้าระบบ ELS เพ่ือใช้ในการวางแผนการพัฒนาในแต่ละ
ต าแหน่ง รวมทั้งทดลองน าข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง(ส่วนกลาง รวธ.) เข้าระบบ ซึ่งสามารถรองรับข้อมูล Training 
Roadmap ของสายงาน รวธ. ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสายงานอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงข้อมูลความ      
ก้าวหน้าในสายอาชีพและต าแหน่งงานให้ สอดคล้องกับกรอบสายอาชีพจาก อทบ. จึงได้มีการหยุด การด าเนินการ
ส่วนนี้ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการจัดท าข้อมูลแล้วเสร็จ  

ขั้นตอนที ่3 การประเมินผลลัพธ์(Evaluation)   
การประเมินผลการเรียนรู้จากการที่เกิดจากการพัฒนา โดยได้น าวิธีการประเมิน Online มาใช้ในการ

ประเมินผลระดับที่ 1 และ 2 ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งลดการใช้กระดาษ 
พร้อมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณ โดยใช้เครื่องมือการประเมินตามทฤษฎีการประเมินของ Kirkpatrick 
ด าเนินการประเมินและติดตามผลผลการพัฒนา ตามรูปที่ 25 

 
รูปที ่25 การประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาของ กฟผ. พัฒนาและการประเมินประสิทธิผล 

ขององค์กร 
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รูปที่ 26 คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมด้านเนื้อหา วิทยากร และการพัฒนาบุคลากร ของ กฟผ.  

 
 

รูปที่ 27 ผลการพัฒนาด้านบริหาร (คะแนนสอบ) จ าแนกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12 ขึ้น
ไป) ผู้บริหาร (ระดับ 8-11) กลุ่มปฏิบัติการ (ต่ ากว่าระดับ 8) ที่เข้ารับการพัฒนา  

หมายเหตุ : ไม่มีผลคะแนนสอบส าหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 

 
 

รูปที่ 28 ผลการพัฒนาด้านเทคนิค (คะแนนสอบ) กลุ่มปฏิบัติการ ต่ ากว่าระดับ 8 ที่เข้ารับการพัฒนา  
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รูปที่ 29 ผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริหาร  

 
 

รูปที่ 30 ผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของกลุ่มปฏิบัติการ (ต่ ากว่าระดับ 8)   

 
 

รูปที่ 31 ผลการพัฒนาบุคลากรโดยการออกใบรับรองสมรรถนะความสามารถบุคลากรด้านเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
วิศวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บ ารุงรักษาเครื่องกล บ ารุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือวัด และวิศวกรรม

บ ารุงรักษาและวางแผน 
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รูปที่ 32 ผลการพัฒนาบุคลากรโดยการออกใบรับรองสมรรถนะความสามารถบุคลากรด้านสายส่งไฟฟ้า และ
ด้านสถานี้ไฟฟ้าแรงสูงจากการผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมฯ โดยในปี 2562 มีผู้

ไดใ้บรับรองด้านสายส่งไฟฟ้า จ านวน  279 คน และด้านสถานี้ไฟฟ้าแรงสูง จ านวน 184  คน 

 
 
การด าเนินการด้านประสิทธิผลการเรียนรู้และการพัฒนา 

ในปี 2562 ได้น าผลของการเรียนรู้และการพัฒนามาประเมินประสิทธิผล พบว่า เครื่องมือที่ใช้ยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ ดังนั้นยังคงใช้เครื่องมือการประเมินตามทฤษฎีการประเมินของ Kirkpatrick ใน การด าเนินการ
ประเมินและติดตามผล ซึ่งแสดงตัวอย่างหลักสูตรและการประเมินติดตามผลการพัฒนาที่รองรับธุรกิจใหม่ตาม
ตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 ตัวอย่างหลักสูตรและการประเมินติดตามผลการพัฒนา ปี 2562 

ปัจจัยน าเข้า กลุ่มหลักสูตร ตัวอย่างหลักสูตร 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
1. วิสัยทัศน์
และ ภารกิจ
ของ กฟผ. 
2. ทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ 
3. แผน PDP 
4. ความท้า
ทายเชิง 
ยุทธศาสตร์ 
5. วัฒนธรรม
และ ค่านิยม
ขององค์การ 

บริหารจัดการ 
ทั่วไป 

- Entrepreneurship & Customer 
Satisfaction 
-  Ethical Leadership & Innovation 
Management 
- ผู้น าผู้สร้างแรงบันดาลใจ ส าหรับผู้บริหาร
ระดับ 13-14 
- ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้น าในยุค 4.0 
ส าหรับ ผู้บริหารระดับ 11 
- Strategy and Innovation for Business in 
Asia (SIBA) 2019 รุ่นที่ 8 
- Advanced Management Program 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
 

 



37 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 

ปัจจัยน าเข้า กลุ่มหลักสูตร ตัวอย่างหลักสูตร 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
6. มิติแห่ง
ความเป็นเลิศ 
(EGAT) 
7. ปัจจัยที่
ส่งเสริม 
ความผูกพัน
ของ กฟผ. 
8. ความ 
สามารถ
พิเศษ
องค์การ 
9. แผน
แม่บทการ
ก ากับดูแล
กิจการที่ดี 
10. 
แผนพัฒนา 
ดิจิทัล กฟผ. 
11. ความ
ต้องการของ
ลูกค้า กฟผ. 

- พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่หรือรักษาการ
หัวหน้า หมวด: 
Integrated Business Leadership 
- ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาศักยภาพคนรุ่น
ใหม่ Boot Camp 
- บรรยายพิเศษธรรมาภิบาลและแนวทางการ
ตอบแบบ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( 
Integrity& Transparency Assessment: 
ITA) 
- HR for Non HR 
-  Normalization (ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ล ะ 
Workshop) 

 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

เทคนิค - 
ความสามารถ 

หลักของ
องค์การ 

- กระบวนการของสถานี้รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ
เหลวบน บก (LNG) 
- วิศวกรรมชายฝั่งช้ันสูง 
- ENERGY STORAGE SYSTEM 
-IoT TRAINING COURSE AND WORKSHOP 
- Floating Solar with Hydro 
- LNG Procurement Contracts 
- การบริหารสัญญาฯ และบริหารความเสี่ยง 
LNG 
- LNG Market, Supply, Pricing, Trading 
and Risk 
-  การท างานของระบบล าเลียงถ่านหิน
โรงไฟฟ้า MMRP1 
- Smart Transmission Grid Design 
-  Power Grid Analytics and Impacts 
Associated with High Penetration of 
Renewable Energies 
- Electricity Market and Trading 
- NY Market Orientation Course 
-  1 9 th International Conference & 
Exhibition on Liquefied Natural Gas 
- 2nd CWC Japan LNG & Gas Summit 
-  Operation of an LNG Receiving 
Terminal 

X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
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ปัจจัยน าเข้า กลุ่มหลักสูตร ตัวอย่างหลักสูตร 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
-  LNG Procurement (Long-term) 
Contracts 
-  LNG Market, Supply, Pricing, Trading 
and Risk (New) 

 
X 
 
X 

 

 
X 
 
X 
 

 
X 
 
X 
 

Safety - ความปลอดภัยในการท างานในบ่อเหมือง
ระดับลึก 
- ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้า 
- วิธีการใช้ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้ม 
ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับลูกจ้ าง 
ตามกฎกระทรวง 2549 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
การได้ยิน ตามประกาศกรม 2553 
- ความปลอดภัยในการเช่ือม 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี
และการป้องกัน 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 

  

Digital - Artificial Intelligence and Deep 
Learning 
- Big Data Analysis 
- Digital Strategy for Executive 
- IoT Training COURSE AND WORKSHOP 
- Internet of Things for Developer 
- Data Science using Rapidminer 
- R Programming for Data Science 
- Python Programming for Data Science 

X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

X 
 
X 
 
X 
 

 
 
X 
 

 
การทบทวนแนวทางการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้น า

ระดับสูง พบว่า ทฤษฎีของ Kirkpatrick ยังคงสามารถใช้งานได้ แม้การประเมินในภาพรวมเกินกว่าค่าเป้าหมาย 
แต่เมื่อวิเคราะห์เป็นรายหลักสูตร พบว่า ในรายบุคคลมีระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ าจึงได้ทบทวนใน
รายละเอียดหลาย ๆ เรื่อง เช่น   

 การคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาให้ชัดเจน(กลุ่มเตรียมความพร้อม กลุ่มสร้าง ความ
เชี่ยวชาญ) 

 ออกแบบเนื้อหา ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของต าแหน่งงาน โดยน าองค์ความรู้ใหม่และ
มาตราฐาน ต าแหน่งงาน มาเชื่อมโยง Training Roadmap รายบุคคล 

 ก าหนดระดับการประเมินและติดตามผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแต่ละกลุ่ม
หลักสูตร กลุ่มบุคคล 
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 ในบางหลักสูตรอาจต้องปรับพ้ืนฐานให้ผู้เข้ารับการพัฒนา หรือส่งเอกสารให้อ่านก่อนการพัฒนา เช่น 
ศัพท์เทคนิคทางช่าง เป็นต้น 

 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญ เช่น Electricity Market and Trading และ LNG/FSRU ผู้บังคับบัญชา 
ต้องมีการวางแผนมอบหมายงานมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนหลังจบการพัฒนา เพ่ือที่จะมีการ
ติดตามผลระดับ 3 ที่มีประสิทธิผล 
 แบบประเมิน วิธีการ ข้อค าถามของการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ต้องมี 
ความเหมาะสม เป็นต้น 

จากยุทธศาสตร์องค์การ กฟผ. ต้องเป็นอุตสาหกรรมไฟฟ้าแข่งขัน(Electricity Market and Trading)
ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อม กฟผ. จึงได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยใช้รูปที่แบบการพัฒนา 70:20:10 โดยที่ 
10% ได้ส่งคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานไปอบรมหลักสูตร Electricity Market and Trading โดยตั้งค่า เป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 2 ปี การอบรมเน้นการวางพ้ืนฐานความรู้ทั้งด้านเทคนิคและด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าโดยศึกษาจากบทเรียนในการพัฒนาตลาดซ้ือขายไฟฟ้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(C4P) และมีการปรับ Mindset ด้าน Business Mindset(ELDA) ตอบสนองนโยบาย Siloless และการท างานเป็น
ทีมในรูปที่แบบของ Project Based(70%)  

การติดตามผลการพัฒนา โดยที่หน่วยงานมีการมอบภารกิจก่อนการพัฒนา มีการวางเป้าหมายและ 
ระยะเวลาการด าเนินการภายหลังการเข้ารับการพัฒนาที่ชัดเจน จนสามารถบรรลุถึงค่าเป้าหมายที่วางไว้  

ทั้งนี้การท างานเป็นทีมในรูปที่แบบของ Project Based ทั้งจากโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพระดับ 10 
และโครงการ Young Talent ระดับ 4-7 ท าให้เกิดการพัฒนาผลงานที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทาง 
อนาคตของ กฟผ. น าเสนอต่อ ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้การ 
สนับสนุน เพ่ือต่อยอดโครงการสู่การพัฒนาธุรกิจในอนาคตของ กฟผ. อย่างเป็นรูปทีธ่รรม น าไปสู่การการประเมิน 
ตามทฤษฎีการประเมินของ Kirkpatrick ในระดับท่ี 4 ในที่สุด  

 
การด าเนินการด้านความก้าวหน้าในอาชีพและการงาน  

การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ  
ทุกปีจะมีการจัดการความก้าวหน้าหรือการเติบโตของพนักงาน โดยมีการด าเนินการในเรื่องการเลื่อน

ระดับอัตโนมัติ ทุกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ส าหรับพนักงานคุณวุฒิต่ ากว่า ปวช. (ระดับ 1-3) พนักงานคุณวุฒิ ปวช. 
(ระดับ 2-5) พนักงานคุณวุฒิ ปวส. (ระดับ 3-5) พนักงานคุณวุฒิปริญญาขึ้นไป (ระดับ 4-6) และการเลื่อนระดับไม่
อัตโนมัติทุกวันที่ 1 เมษายน ส าหรับพนักงานคุณวุฒิต่ ากว่า ปวช. (ระดับ 3-4)  พนักงานคุณวุฒิ ปวช. ขึ้นไป 
(ระดับ 6-11) และการแต่งตั้งในต าแหน่งบังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและหัวหน้ากอง ปีละ 4 ครั้ง (ทุกวันที่ 1 
มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม) ส าหรับต าแหน่งรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ผู้อ านวยการฝ่าย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย และพนักงานระดับ 11 จะด าเนินการทุกวันที่ 1 ตุลาคม รวมทั้งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
และโอนย้ายพนักงาน    

สืบเนื่องจากในปี 2561 มีการทบทวนและจัดท าโครงสร้างต าแหน่งงานและโครงสร้างสายอาชีพ เพ่ือให้
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งจัดท าสมรรถนะความสามารถตามลักษณะงาน(Functional 
Competency) หลักเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง(Promotion Criteria) หลักเกณฑ์การย้ายข้ามสาย อาชีพ 
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(Rotation Criteria) พร้อมรายละเอียดการโยกย้าย(Job Movement Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกับ โครงสร้าง
สายอาชีพที่มีการปรับปรุง ในการนี้เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟผ. การมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน วิจัยและ
นวัตกรรม ตลอดจนการสร้างความเชี่ยวชาญหลักขององค์การ  

ในปี 2562 ได้จัดท าสมรรถนะความสามารถเชิงเทคนิค(Technical Competency) ของแต่ละสายอาชีพ 
จ านวน 44 สายอาชีพ(Sub Job Family) โดย อทบ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนจากทุกสายอาชีพ เพ่ือ
เก็บข้อมูลและสรุปสมรรถนะความสามารถเชิงเทคนิคของแต่ละสายอาชีพ และน าเสนอ คบ.กฟผ. ให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งสมรรถนะความสามารถเชิงเทคนิคนี้ จะน ามาใช้เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งและ 
หลักเกณฑ์การย้ายข้ามสายอาชีพเข้าสู่กลุ่มสายอาชีพต่าง ๆ ต่อไป โดยพนักงานสามารถเลือกเส้นทางในการ 
เติบโตได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างสายอาชีพดังกล่าว ตามรูปที่ 26 

 
รูปที่ 26 กระบวนการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
 

ทั้งนี้กฟผ. จะมีการทบทวน/ประเมินผลการด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี โดยน าข้อมูลปัจจัย 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงกรอบยุทธศาสตร์ของ กฟผ. การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ เป็นต้น มาเป็น
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าเสนอฝ่ายบริหาร พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและประสิทธิผลของกระบวนการจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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การด าเนินการดา้นการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
รูปที่ 27 กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

 
 
ใช้กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งตามรูปที่ 27 เพ่ือเร่งรัดพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมส าหรับ การ

แต่งตั้งทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยน าเข้า ได้แก่ Success Profile 
ของต าแหน่งเป้าหมาย สมรรถนะความสามารถของ กฟผ. โครงสร้างอัตราก าลัง และเส้นทาง ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ โดยทุกปีคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ
จะด าเนินการทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามขั้นตอนที่ 1 (พ.ย.-ธ.ค.) จากนั้นทบทวนรายชื่อ
พร้อมคัดเลือกผู้บริหารกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประกอบด้วย ความรู้ 
ประสบการณ์ สมรรถนะความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และอายุ งานที่เหลือนับถึงวันเกษียณในคราวประชุม
เดียวกัน ตามขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งแล้ว กฟผ. จะประเมินสมรรถนะความสามารถด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ และน าผลประเมินไปใช้ประกอบการวางแผน พัฒนา ตามข้ันตอน
ที่ 3 (ก.พ.) โดยกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งจะได้รับการพัฒนาด้วยการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) พร้อมก าหนด
ตัวชี้วัด ระยะเวลาการพัฒนาและด าเนินการพัฒนา ตามขั้นตอนที่ 4 (มี.ค.) ซึ่งมี อศค. เป็นผู้ติดตามผลการพัฒนา
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาปิด Competency Gap ตามขั้นตอนที่ 5 (ก.ค.-ธ.ค.) และเพ่ือให้ได้กลุ่ม
ผู้บริหารที่พร้อมส าหรับการแต่งตั้ง กฟผ. จึงตั้งเป้าหมายให้มีผู้สืบทอดต าแหน่งที่พร้อมส าหรับการแต่งตั้งทดแทน
ต าแหน่งว่างระดับ 12-14  ในปี ถัดไปไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อ 1 ต าแหน่งว่าง และให้ผู้สืบทอดต าแหน่งมีแผนพัฒนา
รายบุคคล(IDP) ครบ 100% ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งจะทบทวนนโยบาย 
หลักเกณฑ์ ความเพียงพอ และความพร้อมของกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งที่คัดเลือกไว้เป็นประจ าทุกปี ในช่วงไตรมาส
ที่ 4(พ.ย.–ธ.ค.) ตามรูปที่ 28 
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รูปที ่28 แนวทางการบริหารกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งและกลุ่มผู้มีศักยภาพ 

 
 
ปี 2562 กฟผ. ได้ทบทวนกระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือก และ 

กระบวนการพัฒนา เพ่ือให้กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยผลการทบทวน 
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ยังคงแบ่งกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามเดิมเช่นเดียวกับปี 2561 ดังนี้  

1. กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งผู้ว่าการ 
2. กลุ่มผู้บริหารที่เตรียมความพร้อมส าหรับการแต่งต้ังรองผู้ว่าการ 
3. กลุ่มผู้บริหารที่เตรียมความพร้อมส าหรับการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้ว่าการ 
4. กลุ่มผู้บริหารที่เตรียมความพร้อมส าหรับการแต่งต้ังผู้อ านวยการฝ่าย  
โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและ มีอายุงานคงเหลือตามเกณฑ์ที่

ก าหนดเพ่ือเข้ากลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง รวมถึงผู้บริหารที่มีความเหมาะสม ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งแยกตามแต่
ละต าแหน่งเป้าหมายอย่างชัดเจน อีกทั้ง คณะกรรมการฯยังใช้แนวทางการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง(ผู้ว่าการ) ด้วยกระบวนการ 1 on 1 Coaching และเห็นชอบให้เพ่ิมแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้บริหาร
ที่เตรียมความพร้อมส าหรับการแต่งต้ัง (รองผู้ว่าการ) ด้วยกระบวนการ Project based Management ก าหนดให้ 
จัดท า Project ร่วมกันในระยะเวลา 6 เดือน และ มีการประเมินด้านภาวะความเป็นผู้น ารายบุคคลจากผู้ประเมิน 
(Assessor) ของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ด้วยเครื่องมือที่วัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม รวมถึงติด ตาม
พฤติกรรมการท างานผ่านการประเมินรูปที่แบบ 360 องศา โดยจะน าผลการประเมินมาท าการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อน  ส าหรับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม รวมถึงน าไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งรอง
ผู้ว่าการต่อไป พร้อมติดตามความคืบหน้า และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

นอกจากนี้ ได้คัดเลือกผู้มีศักยภาพ ระดับ 8-10 อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงแบ่งกลุ่มผู้มีศักยภาพที่มีต าแหน่ง
เป้าหมายอย่างชัดเจน ออกเป็น 3 กลุ่ม และใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามเดิมเช่นเดียวกับปี 2560  
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ทั้งนี้ ได้เพ่ิมกระบวนการพัฒนาส าหรับกลุ่มผู้มีศักยภาพระยะยาว ระดับ 10 ด้วย  Project-Based 
Competency Development ให้กลุ่มผู้มีศักยภาพฯ ได้พัฒนาตนเองผ่านการคิดและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น 
ประโยชน์ต่อ กฟผ. ซึ่งเป็นผลงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและความท้าทายในอนาคตของแต่ละสายงานด้วยการ
ท างานร่วมกันแบบข้ามสายงาน(Cross Function) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
และรองรับการทดแทนต าแหน่งตรงตามเป้าหมายด้วยจ านวนที่เพียงพอ  

ผลการด าเนินงานในปี 2562 คัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง โดยผู้สืบทอดต าแหน่งทุกคนได้จัดท า IDP แล้ว
เสร็จ และมีผู้ได้รับการแต่งต้ังที่ได้คัดเลือกผู้มีศักยภาพเป้าหมาย แบ่งเป็น  

1. กลุ่มผู้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการ ทดแทนต าแหน่งในระยะสั้น  
2. กลุ่มผู้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการทดแทนต าแหน่งในระยะยาว  
3. กลุ่มผู้มี ศักยภาพเพ่ือรองรับการทดแทนต าแหน่งในระยะยาว ระดับ 10 (ตามนโยบายผู้ว่าการ) 
 

การด าเนินการด้านความผูกพัน  
สายงานรองผู้ว่าการบริหาร ได้ก าหนดแนวทางการประเมินความผูกพัน 2 รูปที่แบบ ได้แก่ การประเมิน

ความผูกพัน แบบเป็นทางการ และการประเมินความผูกพันแบบไม่เป็นทางการ 
แบบเป็นทางการ ใช้การประเมินตามแนวทางการส ารวจด้วยแบบสอบถามตามรูปที ่29 

 
รูปที่ 29 กระบวนการประเมินความผูกพันแบบเป็นทางการ 

 
 

การส ารวจและแปลผลความผูกพัน ใช้ข้อมูลจากการก าหนดปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงาน กฟผ.  

ซึ่งใน ปี 2562 มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. และความพึง
พอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบแบบส ารวจ  
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 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการส ารวจโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านระบบ Lime Survey ส่งแบบส ารวจผ่าน
อีเมลไปยังพนักงานทุกคน ซึ่งแบบส ารวจความผูกพันของ พนักงานต่อ กฟผ. ใช้แบบส ารวจฯ 
เดียวในทุกกลุ่มบุคลากร เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร จากนั้น ด าเนินการติดตาม 
รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลแยกตามกลุ่มบุคลากร และลักษณะประชากรศาสตร์อ่ืนๆ 
รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือยกระดับความผูกพัน  

 ขั้นตอนที่ 3 จัดท ารายงานผลการส ารวจเชิงปริมาณ โดยจ าแนกข้อมูลตามกลุ่มประชากร และ
รายงานผลการส ารวจต่อ รองผู้ว่าการบริหาร  

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ.ปี 2562 บน Website ของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ จากนั้น น าผลการส ารวจในภาพรวม กฟผ. มาวิเคราะห์ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนและจัดท าแผนบริหารความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. ปี 2562 
ต่อไป  

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. ในภาพรวม ปี 2562 กับปี 2560 
พบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันลดลงร้อยละ 4.61 จากนั้น น าปัจจัยที่มีผลกระทบกับความผูกพัน จ านวน 3 
ปัจจัย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง โอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการบริหารผลการปฏิบัติงาน มาจัดท า
แผนบริหารความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. ในภาพรวมของ กฟผ. เพ่ือปรับปรุงระบบงานและการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นดังนี้  

 ปัจจัยผู้บริหารระดับสูง(ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป) มีการด าเนินกิจกรรมการสื่อสารทั้ง
ในรูปที่แบบเป็น ทางการและไม่เป็นทางการ และยังมีการประชุมประจ าเดือนแบบสอง
ทาง เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงได้สื่อสารนโยบาย รับฟังปัญหาและแจ้งแนวทางในการ
แก้ไข เช่น ผู้บริหารแต่ละสายงานร่วมกิจกรรม “ถามแรง ตอบตรง” และลงพ้ืนที่พบปะ
ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน (2 ครั้ง/ป)ี 

 ปัจจัยโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้สื่อสารเรื่องข้อมูลสายอาชีพของ
พนักงาน ใน กฟผ. ด าเนินปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน เพ่ือเลื่อนระดับและ
แต่งตั้งหัวหน้าแผนกและหัวหน้ากอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
บันทึกข้อมูลผลงานหรือศักยภาพของตนเอง ผ่านทางระบบ Performance Portfolio 
System และมีการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของพนักงาน เพ่ือ
เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยผ่านระบบ One Page Performace 
Report 

 ปัจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงาน ได้มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระบบบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ(Performance Excellence System : 
PES) แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอีเมล์ประชาสัมพันธ์ของ 
กฟผ. เกี่ยวกับระเบียบ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล บุคคล และมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการตัวชี้วัดองค์การ เพ่ือเชื่อมโยงและสร้างความสอดคล้องระหว่าง
ตัวชี้วัด ส าคัญขององค์การกับตัวชี้วัดระดับบุคคล จากนั้นมีการจัดบรรยายถ่ายทอด
ความรู้วิธีการใช้งานระบบบริหาร จัดการตัวชี้วัดองค์การแกผู่้ที่เก่ียวข้อง    
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ส าหรับแผนบริหารความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. ปี 2562 จะมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนจนถึง   
ช่วงสิ้นปี จากนั้นจะมีการทบทวนผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนอีกครั้ง เพ่ือปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ทั้งนี้       
เพ่ือเป็นการวัดผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผน ในปี 2563 จะด าเนินการส ารวจความผูกพันของพนักงาน เพ่ือ
น าผลจากการส ารวจมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนบริหารความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. ปี 2563 ต่อไป   

 
แบบไม่เป็นทางการ ได้รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดทีส่ าคัญอ่ืน ๆ โดยจ าแนกข้อมูลตามกลุ่มบุคลากร ดังนี้  

1. อัตราการลาออก ตามรูปท่ี 30 ซึ่งได้มาจากกระบวนการธ ารงรักษาบุคลากร โดยจะเน้นพิจารณา
จากกลุ่มปฏิบัติการ (ต่ ากว่าระดับ 8) โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานใหม่ที่เข้างานตั้งแต่ ปี 2556-2562 
เปรียบเทียบกับอัตราการลาออก 

 
รูปที่ 30 ร้อยละของอัตราการลาออก (Turnover Rate) 

 
 

2. ข้อมูลอัตราการขาดงาน ตามรูปที ่31 ซึ่งได้มาจากระบบการจัดการข้อมูลเวลาท างาน 
 

รูปที่ 31 ร้อยละของพนักงานที่ขาดงาน 
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3. จ านวนผู้ถูกลงโทษทางวินัย ตามรูปที ่32  
 

รูปที่ 32  ร้อยละของพนักงานตามกลุ่มพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัย 

 
4. จ านวนข้อร้องเรียนของพนักงาน ตามรูปที่ 33 ซึ่งได้มาจากระบบจัดการข้อคิดเห็นและ

ร้องเรียนของ กฟผ.  
รูปที่ 33 จ านวนข้อร้องเรียนของพนักงาน กฟผ. 

 
 

เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาในการทบทวนและจัดท าแผนบริหารความผูกพันของ 
พนักงานต่อ กฟผ. ในปี ต่อไป 
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การด าเนินการด้านความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ  
ใช้แนวทางในการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรไปเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

(Productivity) ตามผลงานวิจัยของ Aon Hewitt  ได้ระบุว่า ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การจะ
เกี่ยวเนื่องกับผลทางธุรกิจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านการจัดการคนเก่ง สามารถรักษาผู้มีศักยภาพให้อยู่กับองค์การได้  
2) ด้านการด าเนินงาน มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการท างาน  
3) ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการขององค์การ  
4) ด้านการเงิน สามารสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน ตามรูปที่ 

34 
ทั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า หากสามารถด าเนินการเสริมสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ย่อม

ส่งผลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางธุรกิจขององค์การ 
 

รูปที ่34 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของพนักงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

 
 
จากผลการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. ปี 2562  ตามรูปที ่35 และรูปที่ 36 น ามาเชื่อมโยง

กับผลทางธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 
 

รูปที่ 35 ผลการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อ กฟผ. 
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รูปที่ 36 ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานต่อ กฟผ. ต่อประเด็นการบริหารองค์การด้านต่างๆ 

 
 

1) ด้านการจัดการคนเก่ง สามารถเชื่อมโยงกับอัตราการลาออก และอัตราการขาดงานของผู้มีศักยภาพ
พบว่าผลส ารวจความผูกพันฯ แปรผกผันกับอัตราการลาออก เพ่ือให้ กฟผ. สามารถรักษาผู้มีศักยภาพให้อยู่กับ
องค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การได้ และมีพนักงานที่มีความสามารถอย่างเพียงพอในการ 
ท างานให้ลุล่วงตามเป้าหมายของ กฟผ. ดังนั้นเพ่ือสร้างความผูกพันของกฟผ. จึงได้มีการสนับสนุนให้             
กลุ่มผู้มีศักยภาพท างานแบบ Project Base  

2) ด้านการด าเนินงาน สามารถเชื่อมโยงผลการด าเนินงานของ กฟผ. รวมทั้งอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการท างาน พบว่าผลส ารวจความผูกพันฯ แปรผันตามผลการด าเนินงานของ กฟผ. ดังนั้นเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานของ กฟผ.ดีขึ้น ได้ถ่ายทอดแผนวิสาหกิจสู่ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการที่ส าคัญเป็น ระดับ Tier1 Tier2 
Tier3 เพื่อบูรณาการและสนับสนุนความส าเร็จภาพรวมองค์การ   

3) ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ สามารถเชื่อมโยงผลส ารวจความ 
พึงพอใจและอัตราการเติบโตของรายได้ของธุรกิจ พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเป้าหมาย 
แต่ลูกค้าธุรกิจเดินเครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าต่ ากว่าเป้าหมาย และอัตราการเติบโตของรายได้ของธุรกิจบริการ
เดินเครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น เพ่ือสร้างความผูกพันสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ได้จัด
หลักสูตรที่สนับสนุนลูกค้าให้กับพนักงานที่เก่ียวข้อง เช่น Business Mindset ขึ้น  

4) ด้านการเงิน สามารถเชื่อมโยงอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้(%CAGR Revenue) โดยในปี 2561 
อัตราการเติบโตอยู่ที่ 8.28% ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย(5%) โดยอัตราการเติบโตของรายได้ของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสูง
กว่าเป้าหมาย แต่ธุรกิจเดินเครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนให้กลุ่มผู้
มีศักยภาพท างานแบบ Project Base เพ่ือให้เกิดธุรกิจใหมใ่นอนาคต  

สรุปผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์การกับผลทางธุรกิจ 4 ด้าน ปี 2562 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงสร้างความผูกพันของพนักงานในแนวทางต่าง ๆ เช่น การจัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 
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สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ประจ าปี 2562 
กฟผ. มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพัน

กับองค์กร พร้อมต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน   โดยใช้รูปแบบการ
พัฒนาแบบ 10:20:70   

ในปี 2562  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการจัดอบรมและส่งอบรมภายนอก  จ านวนทั้งสิ้น  42,140 คน  511 หลักสูตร  675 รุ่น รายละเอียด
ปรากฏตามตาราง  

หลักสูตร จ านวนหลักสูตร จ านวนรุ่น จ านวนคน Man-day 
ด้านบริหารจัดการทั่วไป 197 222 27,214 35,359.50 
ด้านเทคนิค - 
ความสามารถหลักของ
องค์การ 

218 316 7,104 24,537.50 

ด้านดิจิทัล 33 38 5,065 5,466.50 
ด้านสุขภาพ 1 1 13 26.00 
ด้านหลักสูตรที่ด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

40 77 1,962 5,477.00 

ด้านคุณภาพ 17 17 644 1,253.50 
ด้านความปลอดภัย 6 6 158 183.00 

รวม 512 677 42,160 72,303 
หมายเหตุ  เฉพาะหลักสูตรที่ด าเนินการโดย อศค.  

ตัวอย่างหลักสูตรภาพรวม กฟผ. ประจ าปี 2562 ที่ด าเนินการโดย อศค. แบ่งตามด้านหลักสูตร มี
ดังนี้  

 หลั กสู ต ร ด้ า นบริ ห า รจั ด ก ารทั่ ว ไ ป   ได้ แก่   Ethical Leadership & Innovation 
Management,  บรรยายพิเศษธรรมาภิบาลและแนวทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity& Transparency 
Assessment : ITA),  การเชื่อมโยงข้อมูล GRI กับเป้าหมาย SDGs และการจัดการธุรกิจเพ่ือ
สังคมเชิงกลยุทธ์ (ส าหรับผู้บริหาร),  การเชื่อมโยงข้อมูล GRI กับเป้าหมาย SDGs และการ
จัดการธุรกิจเพ่ือสังคมเชิงกลยุทธ์ (ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน) ,  ผู้น าผู้สร้างแรงบันดาลใจ ส าหรับ
ผู้บริหารระดับ 13 – 14,  กาย Fit ใจ Fine เงิน Firm,  พัฒนาสมรรถนะความสามารถหลัก
ของ กฟผ. (Core Competency),  Growth Mindset,  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้น าใน
ยุค 4.0 ส าหรับผู้บริหารระดับ 11,  การเตรียมค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ,  
บรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศ : เรื่องต้องรู้ของผู้เกษียณ ,  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นเลิศ  เป็นต้น 
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 หลักสูตรด้านเทคนิค-ความสามารถหลักขององค์การ  ได้แก่  Simulator Team Work,  
Power Grid Analytics and Impacts Associated with High Penetration of 
Renewable Energies,  Transmission Line Inspection by Muti-Rotor Wing Unmanned 
Aerial Vehicle,  การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Work at Height),  500 kV Tension 
String Live Line Maintenance,  การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด Fault ในระบบไฟฟ้า ,  
IEC61850 Substation,  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนที่ และแบบจ าลอง 3 มิติ 
ด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV),   การท างานบนที่สูง (ส าหรับผู้ปฎิบัติงานบนกังหันลม),  
FLOATING SOLAR WITH HYDRO,  SD( system description)  Boiler for MMRP1,  SD 
(system Description) FGD for MMRP1,  SD(system description) water steam cycle for 
MMRP1,  Start Up โรงไฟฟ้า MMRP1,  การท างานของระบบผลิตน้ าโรงไฟฟ้า MMRP1 (Part 
1-2),  การท างานของระบบล าเลียงถ่านหินโรงไฟฟ้า MMRP1 (Part 1-2)  เป็นต้น 

 หลักสูตรด้านดิจิทัล  ได้แก่  Python Programming for Data Science,  R Programming 
for Data Science,  ความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ,  Big Data 
Analysis,  Internet of Things for Business,  Artificial Intelligence and Deep 
Learning 

 หลักสูตรด้านสุขภาพ  ได้แก่  การอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 3 

 หลักสูตรด้านหลักสูตรที่ด าเนินการตามกฎหมาย  ได้แก่  ทบทวนผู้บังคับปั้นจั่นเคลื่อนที่ 
(รถเครน/รถบรรทุกติดเครน) ผู้ให้สัญญาณมือและผู้ยึดเกาะวัสดุ ,  ทบทวนผู้บังคับเครน 
(ปั้นจั่นอยู่กับที่) ผู้ให้สัญญาณมือและผู้ยึดเกาะวัสดุ ,  ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ,  การกู้ภัย
อุบัติเหตุร้ายแรง เครื่องจักร/ยานพาหนะ ในบ่อเหมือง ,  ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษกาก
อุตสาหกรรม,  ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ ามันและระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ ,  ทบทวนความรู้ผู้
ควบคุมประจ าหม้อน้ า,  การดับเพลิงขั้นต้น  เป็นต้น 

 หลักสูตรด้านคุณภาพ  ได้แก่  TQA/SEPA Criteria,  การจัดท าเอกสารระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 

 หลักสูตรด้านความปลอดภัย  ได้แก่  ความปลอดภัยในการท างานในบ่อเหมืองระดับลึก,  ความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้า,  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและการ
ป้องกัน 

โดยในปี 2562 กฟผ. ได้ปรับหลักสูตรการพัฒนาแบบ Classroom ให้เป็น e-Learning มากขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะหลักสูตร
ในภาพรวม กฟผ. เช่น หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะความสามารถหลักของ กฟผ. (Core Competency) 
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะความสามารถทางการบริหารของ กฟผ. (Managerial  Competency) และ
หลักสูตรพื้นฐานทางด้านเทคนิค อาทิ  Power Principle 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การท าโครงงาน (Project Based) 
การสอนงาน (Coaching) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงาน (Assignment) 
และการฝึกหัดงาน (Internship)  
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อนึ่ง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นความมีจริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  กฟผ. 
จึงได้ก าหนดให้เปิดสื่อวีดิทัศน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ก่อนเริ่มหลักสูตรจัดอบรมภายใน 
กฟผ. และการประชุมต่าง ๆ  อีกด้วย 

ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้จากการพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลองค์กรที่เกิดจากการพัฒนา  
กฟผ. ใช้เครื่องมือการประเมินตามทฤษฎีของ Kirkpatrick ที่แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ  โดยการประเมิน
ในระดับ 1 และ 2  คือ ปฏิกิริยา/ความพึงพอใจ และการเรียนรู้  กฟผ. ได้น าระบบออนไลน์มาใช้ในการประเมินผล 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงลดการใช้กระดาษ และช่วยประหยัด
งบประมาณ (หลักสูตร อศค. ที่จัดอบรมเอง) โดยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม ปี 2562 เท่ากับ 3.63   

ส่วนการประเมินในระดับ 3 และ 4  คือ พฤติกรรม และผลลัพธ์  กฟผ. จะประเมินผลเฉพาะหลักสูตร
ที่มีความส าคัญตอบสนองยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงขององค์กร หรือใช้งบประมาณค่อนข้างสูง   ได้แก่  หลักสูตร 
Electricity Market and Trading  และหลักสูตร LNG/FSRU  เป็นต้น  เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการติดตามผลนาน (หลังจากการอบรมและกลับเข้าปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 3 -6 เดือน) เพ่ือ
วิเคราะห์การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อไป   

 




