รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การบริหารงานบุคคล
1. การปรับโครงการสร้างการบริหารงานสานักงาน กกพ.
เพื่อให้สำนักงำน กกพ. มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงยุทธศำสตร์ ตำมนโยบำย
กำรบริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ส ำนั ก งำน กกพ. จึ ง ได้ เ สนอคณะกรรมกำรก ำกั บ กิ จ กำรพลั ง งำน
เพื่อพิจ ำรณำกำรปรั บ โครงสร้ ำงกำรบริ ห ำรงำนส ำนักงำน กกพ. ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2562
โดยคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำนได้มีมติ เห็นชอบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำน กกพ. มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ซึ่งสำนักงำน กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำนว่ำด้วยกำรแบ่ง
ส่วนงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดหน้ำที่รับผิดชอบ ขอบเขตงำน
และสำยบังคับบัญชำตำมโครงกำรกำรบริหำรงำนสำนักงำน กกพ. ดังนี้
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2. งานอัตรากาลังและสรรหาบุคลากร
เพื่อให้กำรพิจำรณำจัดสรรอัตรำกำลัง และกำรสรรหำบุคลำกรของสำนักงำน กกพ. สอดคล้องกับ
ภำรกิจตำมยุทธศำสตร์และนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ สำนักงำน
กกพ. ได้มีกำรดำเนินกำรดังนี้
2.1 เสนอคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน พิจำรณำเห็นชอบกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ำย ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน กกพ. ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนงำนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2562 ดังนี้
2.1.1 กำหนดบุคลำกรระดับรองเลขำธิกำรและผู้ช่วยเลขำธิกำรสำนักงำน กกพ. เพื่อกำกับดูแล
และกลั่นกรองงำน จำนวน 4 สำยงำน โดยผู้ช่วยเลขำธิกำรสำนักงำน กกพ. สำยกำกับและตรวจสอบกิจกำร
พลังงำน ได้มีกำรสรรหำโดยกำรเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งเพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562
2.1.2 คัดเลือกบุคลำกรเพื่อโอนย้ำยไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรฝ่ ำย ตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนสำนักงำน กกพ. พ.ศ 2562 จำนวน 23 ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน (2) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยอนุญำตกิจกำรพลังงำน (3) ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
สำนักงำน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) (4) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) (5)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต 4 (ขอนแก่น) (6) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต 8
(ชลบุรี) (7) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต 9 (กำญจนบุรี) (8) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ.
ประจำเขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี) (9) ผู้ชำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ.
ประจำเขต 12 (สงขลำ) (10) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพฯ) (11) ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
กฎหมำยและอุทธรณ์ (12) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรที่ดินและทรัพย์สิน (13) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(14) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำนวยกำรคณะกรรมกำร (15) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (16) ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
ยุทธศำสตร์และแผนงำนกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ (17) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรและติดตำมประเมินผลกองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำ (18) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่ วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ (19) ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
สำนักงำน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) (20) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลรำชธำนี)
(21) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต 7 (สระบุรี) (22) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ. ประจำเขต
10 (รำชบุรี) และ (23) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์และสื่อสำรองค์กร
2.1.3 เลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงำนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรฝ่ำยที่ว่ำงตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนสำนักงำน กกพ. พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นไป
ประกอบด้วย (1) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนและจัดหำพลังงำน (2) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและส่งเสริมกำรแข่งขัน (3)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยและคดี (4) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบริหำรงำนทั่วไป (5) สำนักงำน กกพ.
ประจำเขต 12 (สงขลำ) (6) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรพลังงำน และ (7) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำน กกพ.
ประจำเขต 6 (นครรำชสีมำ)
2.2 ส ำนั กงำน กกพ. เห็น ชอบกำรเลื่ อนตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงำนผู้ช ำนำญกำรพิเศษและ
เจ้ำหน้ำทีว่ ิชำกำร โดยมีกำรดำเนินงำนดังนี้
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2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเลื่อนตำแหน่งประจำปี ตำมคำสั่งสำนักงำน กกพ.
ที่ 17/2562 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเลื่อนตำแหน่งของพนักงำน
ประจำปี 2562 โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
(1) เลขำธิกำรสำนักงำน กกพ.
ประธำนกรรมกำร
(2) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำนักงำน กกพ. (นำยประเทศ ศรีชมภู)
กรรมกำร
(3) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำนักงำน กกพ. (นำงฤดี ภริงคำร)
กรรมกำร
(4) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำนักงำน กกพ. (นำยวีระศักดิ์ วีระธรรมโม) กรรมกำร
(5) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและอุทธรณ์
กรรมกำร
(6) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
กรรมกำร
(7) ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร
กรรมกำร
(8) ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
อำนำจหน้ำที่
(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำให้เป็นตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยกำรเลื่อนตำแหน่งของพนักงำนและลูกจ้ำง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 18
ตุลำคม พ.ศ. 2555 โดยควำมเห็นชอบของเลขำธิกำร
(2) พิจำรณำรำยชื่อผู้เหมำะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ชำนำญกำรพิเศษ และเจ้ำหน้ำที่
วิชำกำร หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำจำกรำยชื่อที่เสนอ
(3) ดำเนินกำรและประมวลผลกำรพิจำรณำกำรเลื่อนตำแหน่ง
(4) สรุปและรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อเลขำธิกำร
(5) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่เลขำธิกำรมอบหมำย
2.2.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเลื่อนตำแหน่งของพนักงำนประจำปี 2562 เห็นชอบผู้ได้รับ
กำรเสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งเป็ นผู้ ช ำนำญกำรพิเศษ จำนวน 5 รำย และเจ้ำหน้ำที่วิชำกำร จำนวน 15 รำย
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป
2.3 ดำเนินกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ชำนำญกำรเฉพำะด้ำนตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำกับกิจกำร
พลังงำน ว่ำด้วยกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ชำนำญกำรเฉพำะด้ำน พ.ศ. 2553 จำนวน 23 รำย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน กกพ.
2.4 สรุปข้อมูลด้ำนบุคลำกรได้ดังนี้
2.4.1 อัตรำกำลังพนักงำนและลูกจ้ำงแยกตำมฝ่ำยงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

ฝ่ายงาน
สำยงำนบริหำรและวิชำกำรระดับสูง
ฝ่ำยแผนและกำกับกำรจัดหำพลังงำน
ฝ่ำยกำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน
ฝ่ำยใบอนุญำต

พนักงาน
7
12
14
26

ลูกจ้าง
2
4

รวม
7
14
14
30
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ลาดับ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ฝ่ายงาน
ฝ่ำยวิศวกรรมและวิชำกำร
ฝ่ำยกฎหมำยและอุทธรณ์
ฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยและคดี
ฝ่ำยจัดกำรที่ดินและทรัพย์สิน
ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
ฝ่ำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 1
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 2
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 3
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 4
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 5
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 6
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 7
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 8
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 9
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 10
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 11
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 12
ฝ่ำยสำนักงำนประจำเขต 13
ส่วนอำนวยกำรและประสำนงำนสำนักงำนประจำเขต
ฝ่ำยกลยุทธ์และสื่อสำรองค์กร
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร
ฝ่ำยอำนวยกำรคณะกรรมกำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รวมทั้งสิ้น

พนักงาน
13
7
7
11
29
6
8
5
5
5
5
5
11
10
5
7
8
8
9
7
10
7
29
17
7
299

ลูกจ้าง
3
2
4
4
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
14
2
1
52

รวม
16
7
9
15
33
6
8
5
6
7
6
7
13
11
7
7
8
8
10
8
11
9
43
19
8
351

2.4.2 สรุปวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนและลูกจ้ำงแยกตำมระดับกำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
พนักงาน
ลูกจ้าง
รวม

ปริญญาเอก
(ราย)
6
6

ปริญญาโท
(ราย)
145
7
152

ปริญญาตรี
(ราย)
146
37
183

ตากว่าปริญญาตรี
(ราย)
2
8
10
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2.4.3 รำยละเอียดพนักงำนและลูกจ้ำงเข้ำใหม่ ลำออก
พนักงาน
ลูกจ้าง
รวม

เกษียณ
(ราย)
4
1
5

เข้าใหม่
(ราย)
8
7
15

ลาออก
(ราย)
12
9
21

เสียชีวิต
2
1
3

ย้ายฝ่ายงาน
(ราย)
8
8

ช่วยปฏิบัติงาน
(ราย)
4
4

3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลมีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในเรื่องกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้มีกำรดำเนินกำรดังนี้
3.1 จัดหำและติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human
Resource Information System : HRIS) ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันหรือโมดูล ดังนี้ (1) ระบบจัดกำรข้อมูลองค์กร
(Organization Management) (2) ระบบจัดกำรข้อมูลบุคลำกร (Employee Management) (3) ระบบกำรมำ
ปฏิบัติงำน (Time & Absent Attendance) (4) ระบบเงินเดือน (Payroll Management) (5) ระบบกำรสรรหำ
บุคลำกร (Recruitment Management) (6) ระบบกำรฝึกอบรม (Training Management) (7) ระบบกำรจัดกำร
สวัสดิกำร (Benefit Management) และ (8) ระบบบริกำรตนเอง (Employee Self Service) ทั้งนี้ พนักงำน
สำมำรถใช้งำนระบบบริกำรตนเอง (Employee Self Service) ได้ 4 เรื่อง ดังนี้ กำรลำ กำรปฏิบัติงำนภำยนอก
กำรขอทำงำนล่วงเวลำ และกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
3.2 ปรับปรุงและพัฒนำฟังก์ชันกำรทำงำนของซอฟต์แวร์เพิ่มเติม (Customize) ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน กกพ.
3.3 ดำเนินกำรถ่ำยโอนข้อมูล (Data Migration) จำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนบุคคลเดิม
เข้ำสู่ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นใหม่ พร้อมทั้งสรุปผลกำรถ่ำยโอนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) ข้อมูลประวัติบุคลำกรทั้งหมด (2) ข้อมูลเงินเดือนปีปัจจุบัน (ปีงบประมำณ) (3) ข้อมูลสวัสดิกำรปีปัจจุบัน
(ปี งบประมำณ) (4) ข้อมูล กำรสรุ ป ผลกำรประเมิ นปีปั จ จุบัน (ปีงบประมำณ) (5) ข้อ มูล กำรทำงำนล่ ว งเวลำ
ปีปัจจุบัน (ปีงบประมำณ) (6) ข้อมูลเวลำเข้ำ-ออก และวันลำ ปีปัจจุบัน (ปีงบประมำณ)
3.4 จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบสำหรับผู้ใช้ระบบทุกประเภท (User’s Manual) และคู่มือกำรปฏิบัติงำน
และกำรติดตั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administration’s Manual)
3.5 จั ด ฝึ ก อบรมกำรใช้ ง ำนระบบสำรสนเทศกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ( Human
Resource Information System : HRIS) ให้แก่ พนักงำนผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ผู้บริหำรระบบ
งำนบุคคล (HR Administrator) และผู้ใช้งำนระบบ (User)
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4 งานบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรเงินเดือน ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนและ
ลู ก จ้ ำ งเป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ตำมนโยบำยกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลในเรื่ อ งกำรปรั บ
กระบวนกำรบริ ห ำร ส ำนั ก งำน กกพ. ได้ มี ก ำรเสนอคณะกรรมกำรกำกั บ กิ จ กำรพลั ง งำนพิ จ ำรณำทบทวน
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทนของบุคลำกร ในกำรประชุมครั้งที่ 48/2562 (ครั้งที่ 610) วันที่ 31
กรกฎำคม 2562 โดยคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำนได้มีมติเห็นชอบให้ ออกระเบียบคณะกรรมกำรกำกับ
กิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยเงินเดือนและค่ำตอบแทนพิเศษเลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
พ.ศ. 2562
5 งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.1 สำนักงำน กกพ. กำหนดให้พนักงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลประจำปี 2562 และ
กำหนดตัวชี้วัดของผู้อำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปเพื่อให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ประกอบด้วย งำนตำมยุทธศำสตร์
(ตำมสำยงำน) ภำรกิจร่วม ภำรกิจประจำของหน่วยงำน และภำรกิจอื่นที่ได้รับมอบหมำย
5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำงตำมคำรับรองและบัน ทึกข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำนรำยบุคคล โดยดำเนินกำรตำมประกำศสำนักงำน กกพ. เรื่อง เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำปีของพนักงำนและลูกจ้ำง ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 โดยสรุปสำระสำคัญดังนี้
5.2.1 เกณฑ์กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำจำกสัดส่วนของผลงำน (Result) ต่อพฤติกรรม
ในกำรปฏิบัติงำน (Behavior)
5.2.2 พนักงำนและลูกจ้ำงที่มำทำงำนสำยหรือกลับก่อนเกินกว่ำ 24 ครั้งขึ้นไป กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือทั้งสองกรณี และ/หรือขำดงำนรวมกันเกินกว่ำ 12 วัน ไม่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือนประจำปี
5.2.3 เงื่อนไขกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย (1) เมื่อผู้ประเมินดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ให้เสนอผู้บังคับบัญชำระดับสูงกว่ำอีกขั้น เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบและให้เสนอผู้บังคับบัญชำระดับสูงกว่ำอีกขั้น เป็น
ผู้รับรองผลกำรประเมิน (2) ผู้ประเมินต้องเริ่มปฏิบัติงำนก่อนวันที่ 2 มิถุนำยนหรือปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4
เดือน กรณีผู้ประเมินเริ่มปฏิบัติงำนหลังวันดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ ผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงกว่ำเป็นผู้ประเมิน หรือผู้ ที่
เลขำธิกำรมอบหมำยเป็นผู้ประเมินแทน (3) กรณีผู้ถูกประเมินได้รับกำรโอนย้ำยหรือได้รับมอบหมำยให้ช่วยงำน
ผู้บริหำรไม่ครบ 4 เดือน ให้ผู้บังคับบัญชำเดิมและผู้บังคับบัญชำใหม่เป็นผู้ประเมิน หรือผู้ที่เลขำธิกำรมอบหมำย
เป็นผู้ประเมินแทน (5) พนักงำนและลูกจ้ำงที่อยู่ในเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ต้องปฏิบัติงำนมำ
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนของปีงบประมำณ คือ เริ่มงำนก่อนวันที่ 2 เมษำยน
5.3 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
กรอบระยะเวลำที่กำหนด โดยแบ่ งรอบกำรประเมินและเสนอขอควำมเห็ นชอบเพื่อเลื่ อนเงิน เดือนและจ่ำ ย
ค่ำตอบแทนพิเศษประจำปี ตำมรอบกำรจัดส่งผลกำรประเมินของสำยงำน ดังนี้
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รอบที่ 1 ฝ่ำยงำนส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีและจัดลำดับผลงำนของพนักงำน
และลูกจ้ำงที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำยในวันที่ 20 พฤศจิกำยน
2562 และจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษและเลื่อนเงินเดือนประจำปีตำแหน่งผู้ช ำนำญกำรพิเศษลงมำ วันที่ 28
พฤศจิกำยน 2562
รอบที่ 2 ฝ่ำยงำนส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีและจัดลำดับผลงำนของพนักงำน
และลูกจ้ำงที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสำยงำนให้ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ วันที่ 21 พฤศจิกำยน – 6
ธันวำคม 2562 และจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษและเลื่อนเงินเดือนประจำปีตำแหน่งผู้ชำนำญกำรพิเศษลงมำ วันที่
13 ธันวำคม 2562
รอบที่ 3 ฝ่ำยงำนส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีและจัดลำดับผลงำนของพนักงำน
และลูกจ้ำงที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ วันที่ 7 – 17 ธันวำคม
2562 และจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษและเลื่อนเงินเดือนประจำปีตำแหน่งผู้ช ำนำญกำรพิเศษลงมำ วันที่ 27
ธันวำคม 2562

การพัฒนาบุคลากร
สำนักงำน กกพ. ดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) กรอบคิด (Mindset) มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรกำกับกิจกำร
พลังงำนและมีควำมเป็นมืออำชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวัฒนธรรมกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม และมีควำมพร้อมใน
กำรก้ำวไปสู่ตำแหน่ งที่สูงขึ้น รวมทั้งก้ำวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว สำมำรถรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำน กกพ. ดำเนินกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร สรุปได้ดังนี้
1. การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training)
สำนักงำน กกพ. ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมภำยใน (In-House Training) ดังนี้
1.1 หลั ก สู ต ร “กำรเขี ย นหนั ง สื อ
รำชกำรและรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ”
จั ด ขึ้ น ระหว่ ำ งวั น ที่ 25-26 เมษำยน 2562 ณ
โรงแรมสวิส โฮเต็ล กรุ งเทพ รัช ดำ โดยมีผู้ เข้ำร่ว ม
ทั้งสิ้นจำนวน 41 รำย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมทรำบและเข้ ำ ใจหลั ก กำรเขี ย นหนั ง สื อ
รำชกำร หนังสือโต้ตอบและรำยงำนกำรประชุม และ
ใช้ภ ำษำรำชกำรในกำรจั ดทำเอกสำรและรำยงำน
กำรประชุมของสำนักงำนได้อย่ำงถูกต้อง และได้รับ
เกียรติจำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดำวัลย์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรใช้ภำษำไทย จำกสถำบันเสริม
ศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มำเป็นวิทยำกรบรรยำย
7

1.2 โครงกำรพัฒนำนักบริหำรรุ่นใหม่และเตรียมควำมพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
คือ ผู้อำนวยกำรส่วน ผู้ชำนำญกำรพิเศษและเจ้ำหน้ำที่วิชำกำร จำนวน 64 รำย และมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรม
ให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนกำกับกิจกำรพลังงำน แนวคิด และหลักกำรในกำรเป็นผู้นำสมัยใหม่
ที่มีประสิทธิผลและสำมำรถพัฒนำคุณลักษณะที่สำคัญเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้เป็นผู้นำที่ประสบควำมสำเร็จ
สำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรฝึ ก อบรมมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรท ำงำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดยมี ก ำรอบรม
ในห้ องเรี ย น ศึกษำดูงำนในประเทศที่บ ริ ษัท Google Thailand และศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งกำรอบรมในห้องเรียนมีระยะเวลำ 90 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อกำรอบรม ดังนี้
รายชือหลักสูตร
Knowledge (K)
1 Global Political Economy for Thai Leader
2
3

Value Chain Strategy and Gap Analysis
Business Model Canvas & Innovation

4

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
และทิศทำงธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ

5

ควำมรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ำ

6

แผนปฏิรปู พลังงำนไทย

7

บัญชีเพื่อกำรกำกับกิจกำรพลังงำน

8

Gas and Energy Value chain ห่วงโซ่มูลค่ำ
ของอุตสำหกรรมก๊ำซและพลังงำนไทย

9

Digital Transformation

10 เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรประยุกต์ใช้ใน
ภำครัฐ
11 Disruptive Technologies

วิทยากร

จานวนชัวโมง

ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว
อำจำรย์ประจำคณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อำจำรย์อมรเทพ ทวีพำณิชย์
Government Liaison and Public
Affairs Manager SCG
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ผศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล
อำจำรย์ประจำภำควิชำวิศกรรมเครื่องกล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
นำยมนูญ ศิริวรรณ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถำบันวิทยำกำรพลังงำน กระทรวงพลังงำน
รศ. ดวงมณี โกมำรทัต
ที่ปรึกษำ กกพ.
นำงสุณี อำรีกลุ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊ำซ
ธรรมชำติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
ดร.ภูมิ ภูมริ ัตน
ที่ปรึกษำสำนักงำน ก.ล.ต. และผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรออกแบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในโลก
โซเซียล
ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
นำยจิรำยุส ทรัพย์ศรีโสภำ
ผู้บริหำรบริษัท บิทคับ แค็ปปิตอล
กรุ๊ป โฮล์ดดิ้ง จำกัด

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
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รายชือหลักสูตร
12 Regulation and Legislation Process in
Thailand
13 ภำพรวมธุรกิจพลังงำนและสถำนกำรณ์พลังงำน
ในปัจจุบัน
14 ภำพรวมกำรกำกับอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
Skill (S)
1 Key Performance Indicators (KPIs) and
Objectives and Key results (OKRs)
2

Design Thinking

3

Communication and interpersonal Skills
for Leader

4

Future Scenario Planning Workshop &
Roadmap

5

Executive Coaching

6

Enhancing Presentation Skills

7

Project Presentation

Mindset (M)
1 Lead by inspiration
2
3

Leadership and Managing in Challenging
World
Growth Mindset

วิทยากร
จานวนชัวโมง
ดร. สรรพัชญ รัชตะวรรณ
3 ชั่วโมง
อัยกำรประจำกอง
สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยพัฒนำกฎหมำย
นำยวีระพล จิรประดิษฐกุล
3 ชั่วโมง
ผู้อำนวยกำรสถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน
ดร. พัลลภำ เรืองรอง
3 ชัว่ โมง
กรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ
ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์
อำจำรย์ประจำคณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
นำงสำววิพัตรำ โตเต็มโชคชัยกำร
นักวิเครำะห์นโยบำย
สถำบันออกแบบอนำคตประเทศไทย (FIT)
นำยวรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์
ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย
ดร. ธันยพร สุนทรธรรม
อำจำรย์ประจำวิทยำลัยสหวิทยำกำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล
อำจำรย์ประจำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
นำยอำนนท์ บุณยประเวศ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูร้ ว่ มก่อตั้ง
บริษัท เทคฟำร์ม จำกัด
ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว
อำจำรย์ประจำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

6 ชั่วโมง

ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล
ประธำนผู้บริหำรทรัพยำกรบุคคล เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group)
ดร. สุชำติ สังข์เกษม
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสินแพทย์
ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล
อำจำรย์ประจำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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2. การให้ทุนการศึกษา
สำนักงำน กกพ. ได้มีประกำศรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำต่อในประเทศ ระดับปริญญำโทและปริญญำ
เอกประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยรับสมัครพนักงำนเพื่อศึกษำต่อในระดับปริญญำโท จำนวน 3 ทุน และ
ระดับปริญญำเอก จำนวน 1 ทุน ในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เช่น สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำกำลัง วิศวกรรมพลังงำน
วิศวกรรมโยธำ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ด้ำนเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
และเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ ด้ำนนิติศำสตร์ สำขำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ กฎหมำยปกครอง กฎหมำย
มหำชน กฎหมำยเอกชน กฎหมำยอำญำ กฎหมำยพลังงำน และกฎหมำยสิ่งแวดล้อม ด้ำนวิทยำกำรจัดกำร สำขำ
กำรจัดกำรพลังงำน และกำรกำกับดูแลกิจกำรพลังงำน และด้ำนอื่นๆ ได้แก่ สำขำบัญชี วิชำกำรเงิน วิ ทยำกำร
คอมพิวเตอร์ (Computer science) และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) โดยเปิดรับสมัคร 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ จนถึงวันที่ 27 มีนำคม 2562 และครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนำยน จนถึงวันที่
24 กรกฎำคม 2562

3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในสานักงาน กกพ. (จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ปลูกจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงานทุกระดับ การทางานเป็นทีม)
สำนักงำน กกพ. ดำเนินกำรจัดหลักสูตร “คุณธรรมจริยธรรมในกำรทำงำนสู่ควำมสำเร็จที่ยั่งยืน ” จัดขึ้น
ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้นจำนวน 69 รำย มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของสำนักงำน กกพ. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรร
มำภิบำล และแนวปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี รวมทั้งส่งเสริม
ให้บุคลำกรของสำนักงำน กกพ. มี ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรกับกำร
ขัดกันของประโยชน์ (Conflict of interest) และได้รับเกียรติจำก ดร.ประหยัด
พวงจำปำ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ง
(ป.ป.ช.) และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัณรส มำลำกุล ณ อยุธยำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
สำนักงำน กกพ. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ภำพรวมกำรกำกับดูแลกิจกำรไฟฟ้ำที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน แชร์ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับ
ภำรกิจของสำนักงำน กกพ. และสร้ำงบรรยำกำศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสำนักงำน กกพ. รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลำกรนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 4 หัวข้อ
ดังนี้
10

ลาดับ
หัวข้อ
1 ข้อมูลน่ำรู้ในกำรกำกับดูแลกิจกำรไฟฟ้ำ (3 ชั่วโมง)
โดยนำยสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
2
3
4

ระบบส่งกำลังไฟฟ้ำ (3 ชั่วโมง)
โดยนำยสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
System Operation, Retail Electricity Tariff และกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน
โดยนำยสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
สำรนิพนธ์ผไู้ ด้รับทุนกำรศึกษำ (3 ชั่วโมง)
โดยนำยทวีสุข นำมวงษำ ผู้ชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำย สข. 6 ช่วยปฏิบัติงำน สข.7
และนำยทรงพล จังติยำนนท์ เจ้ำหน้ำที่วิชำกำร ฝ่ำย สข. 2

ผู้เข้าร่วม (คน)
87
77
81
83

5. การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)
สำนักงำน กกพ. พัฒนำพนักงำนโดยกำรส่งเข้ำรับกำรอบรมภำยนอก ดังนี้
ลาดับ
ชือหลักสูตร
การส่งอบรมภายนอกในประเทศ
1 Infographic Presentation Design เพิ่มพลังกำรสื่อสำรในยุคไทยแลนด์ 4.0
2 UAV Pilot Training Program (basic course training)
3 Agile Show & Share 2019
4 Certified Flexible Power System Specialist (CFPSS) ไม่มีคำ่ ใช้จ่ำย
5 Company Secretary Program (CSP)
6 Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 10
7 Effective Minutes Taking (EMT)
8 OKRs : Objectives And Key Results กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร
9 Long-term and Short-term Commercial Deals in LNG
10 Renewables Academy Online Certified PV Professional
11 TFRS 16 สัญญำเช่ำและกำรรับรูร้ ำยกำรตำมมำตรฐำนรำยกำรทำงกำรเงิน
12 TGGS Block Lecture on "Fundamental of Smart Grids"
13 TGGS Block Lecture on "Fundamental of Smart Grids" (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
14 The Big Data Ecosystem #2
15 The Big Data Ecosystem for Management
16 Understanding Data Science : From Theory to Lab
17 กฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ที่ได้รบั กำรรับรองจำก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 9
18 กฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง รุ่นที่ 10
19 กรณีศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุและแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบตั ิงำนใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
2560

ผู้อบรม (คน)
33
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
0
2
1
2
1
2
3
1
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ลาดับ
ชือหลักสูตร
20 กำรจัดทำ TOR สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ
21 กำรใช้งำนระบบกำรรับชำระเงินกลำงของบริกำรภำครัฐสำหรับหน่วยงำนนำร่อง รุ่นที่ 2 (ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย)
22 กำรตรวจสอบและบำรุงรักษำระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงครบวงจร รุ่นที่ 5
(Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)
23 กำรประเมินคำร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 11 (Carbon Footprint for Organization:
CFO11)
24 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ รุ่นที่ 8
25 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ รุ่นที่ 9
26 กำรเพิ่มประสิทธิภำพทักษะกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุมืออำชีพ
27 กำรวิเครำะห์โครงกำรลงทุนภำคปฏิบัติด้วย Excel
28 กำรศึกษำดูงำนกำรให้บริกำรสถำนีประจุไฟฟ้ำสำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ ณ ประเทศนอร์เวย์และ
สวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)
29 กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ รุ่นที่ 8
30 ก้ำวทันมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่จะนำมำใช้ในปี 2562 และ 2563
31 ควำมรู้เพื่อให้บริกำรสถำนีประจุไฟฟ้ำสำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ รุ่นที่ 4 (Fundamental of EV
Charging Station Technology : FEC4)
32 โครงกำรยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ITA Course)
33 โครงกำรเสริมสร้ำงบุคลำกรด้ำนพลังงำนและกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (Capacity Building)
สำหรับบุคลำกรระดับบริหำร
34 โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (รุ่นที่ 1)
35 เจำะลึก กฎระเบียบและแนวปฏิบตั ิล่ำสุดด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ :
สำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
36 ด้ำนวิทยำกำรพลังงำนสำหรับนักบริหำรรุ่นใหม่ รุ่น 7 (วพม. 7)
37 ดูงำน มหัศจรรย์ไม้เมืองหนำว ครัง้ ที่ 8
38 เทคนิคกระบวนกำรกำรจัดทำงบประมำณ กำรรำยงำนติดตำมประเมินผลงบประมำณตำมหลัก
กฎหมำย ระเบียบ และพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3
39 เทคนิคกำรใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่ำงมืออำชีพรุ่นที่ 15
40 นักบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6
41 ผู้บริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ รุ่นที่ 7
42 ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 13 (วพน. 13)
43 ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 14 (วพน.14)
44 พลังงำนสำหรับผู้บริหำร Executive Energy Program (EEP) ประจำปี 2019 รุ่นที่ 5
45 ศึกษำดูงำนหลักสูตร อบรมควำมรูท้ ำงด้ำนกฎหมำยปกครองชั้นสูง รุน่ ที่ 1
46 ศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Security Operations
Center : SOC) รุ่นที่ 2
47 สัมมนำ Thailand HR Day 2018 หัวข้อ Disrupt to Design HR
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ลาดับ
ชือหลักสูตร
48 สัมมนำ หัวข้อ "Indispensable IA : Insightful, Agile & Innovative"
49 สัมมนำเชิงวิชำกำร ครั้งที่ 3 ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน : ข้อกำหนด กำรออกแบบ ติดตั้ง
ควบคุมและบำรุงรักษำ
50 สัมมนำเชิงวิชำกำร ครั้งที่ 3 ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Rooftop)
และลอยน้ำ (Floating) : ข้อกำหนด กำรออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษำ
51 สัมมนำเชิงวิชำกำร ครั้งที่ 4 ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Rooftop)
และลอยน้ำ (Floating) : ข้อกำหนด กำรออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษำ
52 สัมมนำทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1 เรื่อง กำลังคนภำครัฐพร้อมเข้ำสู่สังคมสูงอำยุ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
53 หลักเกณฑ์กำรออกและใช้ใบกำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) ใบรับ (e-Receipt)
54 หลักสูตร ด้ำนวิทยำกำรพลังงำนสำหรับนักบริหำรรุ่นใหม่ รุ่น 6 (วพม. 6)
55 โหงวเฮ้ง : กำรคัดเลือก TALENT ประเภทต่ำงๆ ขององค์กร
56 อบรมควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1
กำรส่งอบรมภำยนอกต่ำงประเทศ
1 Renewables Academy Online Certified PV Professional
2 International Training Program on Utility Regulation and Strategy
3 Gas Transmission Tariff Setting
4 Summer School on Regulation of Energy Utilities
5 PURC Advanced International Practices Program-Energy Pricing
6 Regulatory Accounting Systems for the Energy Regulatory Commission of Thailand
7 Electricity Economics in Changing Electricity Markets
8 อบรมโครงกำร ADB ภำยใต้หัวข้อ A Program for Twinning Integrating Renewable Energy
in the Power System and Planning Interconnections
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