
 



ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) มีภำรกิจหลักในกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ซึ่งส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรผลักดัน
ให้ภำรกิจประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรสร้ำงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ  
มีประสิทธิภำพ และสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพ ศักยภำพ มีควำมผูกพันต่อองค์กร  
มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ. เป็นไปอย่ำงมีทิศทำงและมี
ระบบ มีประสิทธิภำพ มีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้ก้ำวทันและเตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Energy 4.0 สอดรับกับนโยบำยประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของ
รัฐบำล และเป็นไปตำมแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงของส ำนักงำน กกพ. ประกอบกับแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงาน 
กกพ. จึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน กกพ. ฉบับที่ 3 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น โดยก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน 
กกพ. ให้รองรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
โดยมุ่งเน้นกำรเพ่ิมศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมและมีเป้ำหมำยร่วมกัน 
รวมถึงสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงกำรประเมินองค์กรของรัฐ 
PMQA รวมถึงกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักจริยธรรมและนโยบำยกำรก ำกับองค์กรที่ดี ยึดมั่นในกำรเป็นองค์กรที่
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 ส ำนักงำน กกพ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561-2564 จะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงเป็นระบบ และบรรลุ
เป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ.  และเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบและสร้ำงกลไกกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำและควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งเป็นกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

ส ำนักงำน กกพ. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคลว่ำเป็นสิ่งส ำคัญในกำรผลักดันองค์กรให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2561 -2564) ประกอบกับแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2560 
ได้สิ้นสุดลงในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน กกพ. ฉบับที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น โดยมีกำรทบทวนและจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 องค์กำรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออำชีพ โดยมุ่นเน้นกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ มี
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม โดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน รวมทั้งกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
ด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงกำรประเมินองค์กรของรัฐ และรองรับกำรเข้ำสู่ระบบ PMQA ในอนำคต เพ่ือให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงมีทิศทำง
และเกิดประโยชน์สูงสุด ตำมงบประมำณและทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสม 

ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพนั้น กำรออกแบบระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
ที่เหมำะสมกับองค์กรเป็นสิ่งส ำคัญ เนื่องจำกเป็นพ้ืนฐำนที่ช่วยผลักดันให้บุคลำกรมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีทิศทำงที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลให้เป็นไปตำมทิศทำงที่องค์กรคำดหวัง ตรงตำมช่องว่ำงควำมสำมำรถของบุคลำกร อีกทั้งยังช่วยสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรจำกระบบงำนที่มีมำตรฐำน มีหลักกำรและเป็นธรรม จึงเป็นสิ่งที่สมควร
ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรมนุษย์ด้ำนอ่ืนๆ ต่อไป  

1.2  วัตถุประสงค์                                                           

1.2.1 เพ่ือให้มีแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลระยะยำว และระบบพ้ืนฐำนที่
จ ำเป็นในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน กกพ. ที่มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ของส ำนักงำน กกพ. 

1.2.2 เพ่ือก ำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำยในกำรบริหำรและพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ให้ 
ส ำนักงำน กกพ. มีบุคลำกรพร้อมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ ในกำรขับเคลื่อนผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออำชีพ ตำมเกณฑ์คุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 
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Management Quality Award : PMQA) และบรรลุวิสัยทัศน์ ก ำกับกิจกำรพลังงำนด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
และมีประสิทธิภำพ 

1.2.3 เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรดูแลบุคลำกรทุกกลุ่มท่ีเพียงพอ เหมำะสม เกิดควำมสุขในกำรท ำงำนและมี
ควำมผูกพันต่อส ำนักงำน กกพ.  ส่งต่อกำรด ำเนินงำนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดควำมเชื่อมั่น ไว้วำงใจ และ
ควำมพึงพอใจ 

1.3 แนวคิดกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ส ำนักงำน กกพ. ได้น ำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

1.3.1 แนวคิดกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) 

แนวคิดของกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับรัฐประศำสนศำสตร์คลำสสิคของ
Woodrow Wilson ที่เน้นแยกกำรเมืองออกจำกกำรบริหำรงำนและสอดคล้องกับหลักวิทยำศำสตร์กำรจัดกำร
(Scientific Management) ของ Frederick Taylor โดยมุ่งเน้นกำรประหยัด (Economy) ประสิทธิภำพ (efficiency) 
และประสิทธิผล (effectiveness) ทั้งนี้ Jonathan Boston ได้สรุปสำระส ำคัญของกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร., ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่, 2549, น. 27 - 29) ดังนี้  

(1) กำรบริหำรงำนมีควำมเป็นสำกล คือ ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรบริหำรงำนของ
ภำคเอกชนและภำครัฐ 

(2) ปรับเปลี่ยนกำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญจำกเดิมมุ่งเน้นกำรควบคุมทรัพยำกรน ำเข้ำ (ปัจจัย
น ำเข้ำ) เปลี่ยนเป็นควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์  หรือเปลี่ยนกำรให้ควำมส ำคัญ ในภำระรับผิดชอบหรือ
กระบวนงำน(Process accountability) เป็นรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) 

(3) ให้ควำมส ำคัญทักษะกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำกำรก ำหนดนโยบำย 
(4) โอนถ่ำยอ ำนำจจำกหน่วยงำนกลำงแก่ผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน 
(5) ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหน่วยงำนรำชกำรให้มีขนำดเล็กลงในรูปแบบหน่วยงำนอิสระในกำร

ก ำกับโดยแยกภำรกิจเชิงพำณิชย์และไม่ใช่เชิงพำณิชย์  (กำรก ำกับดูแลควบคุม) ภำรกิจเชิงนโยบำยและกำร
ให้บริกำรออกจำกกัน 

(6) เน้นกำรแปรสภำพของภำครัฐให้เป็นเอกชนให้มีกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก (outsourcing) 
รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรจัดจ้ำงและกำรแข่งขันประมูล เพ่ือลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร 

(7) ปรับเปลี่ยนสัญญำจ้ำงบุคลำกรภำครัฐให้สั้นลง 
(8) เลียนแบบกำรบริหำรจัดกำรของภำคเอกชน เช่น กำรวำงแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ กำร

ท ำข้อตกลงว่ำด้วยผลงำน (performance agreement) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำน กำรจ้ำงบุคคลภำยนอก
เข้ำมำปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

(9) กำรสร้ำงแรงจูงใจและให้รำงวัลตอบแทนในรูปของตัวเงินมำกขึ้น 
(10) สร้ำงระเบียบวินัยและควำมประหยัดในกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยพยำยำมลดต้นทุน

ค่ำใช้จ่ำยและเพ่ิมผลผลิต 
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1.3.2  กำรพัฒนำคณุภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Awards: PMQA) 

แนวคิดหลักของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน ฉบับที่ 2 (Fundamental 
Level Version 2) มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน โดย
เกณฑ์ดังกล่ำวพัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กำรได้ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนและมี
กำรพัฒนำ อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นกรอบกำรประเมินที่สำมำรถบ่งชี้ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำร จัดกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  ซึ่งเป็นแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรพัฒนำของส่วนรำชกำรในระดับ
ที่กระบวนกำรสัมฤทธิ์ผล ดังนี้  

- มีกระบวนกำร/ระบบที่มีประสิทธิภำพและท ำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือรองรับกิจกรรมในหัวข้อ 
ที่ประเมิน (Approach)  

- กระบวนกำร/ระบบ เป็นที่เข้ำใจยอมรับ และมีบทบำทสนับสนุนกระบวนกำร/กิจกรรมในด้ำนนี้ 
(Deployment)   

- องค์กำรมีกำรประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบของกิจกรรม และมีกำรปรับปรุง  
ให้กระบวนกำร/ระบบให้ดีข้ึน (Learning)  

- กระบวนกำร/ระบบเก่ียวกับกิจกรรมด้ำนนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับส ำคัญขององค์กำรที่
ระบุไว้ในภำรกิจ/ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร (Integration)  

แนวคิดหลักที่ใช้ในกำรก ำหนดเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน  ฉบับที่ 2  
มี 5 ประกำร ดังนี้  

(1) ควำมเป็นระบบ (Systematic) คือ ควำมเป็นระบบของกระบวนกำรต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร  
ที่จะท ำให้ส่วนรำชกำรสำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กำร  

(2) ควำมยั่งยืน (Sustainable) คือ กำรแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น มุ่งเน้นในกำรน ำกระบวนกำร  
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นระบบไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและทั่วถึง เพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำร  

(3) กำรวัดผลได้ (Measurable) คือ กำรก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในกำรควบคุม ติดตำม และประเมิน 
ผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร รวมทั้งใช้ในกำรศึกษำเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
ส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ กำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองต่อ 
ปัจจัยจำกสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่กำรหำเหตุผลของกำรเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้ำนต่ำงๆ 
หลังจำก มีกำรเปลี่ยนแปลง และบทบำทหน้ำที่ของผู้ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อน กำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กำรอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกข้ึน  

(5) นวัตกรรม (Innovation) คือ กำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุงบริกำร 
กระบวนกำร และกำรปฏิบัติกำร รวมถึงกำรสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์ประกอบของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน 

เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน ฉบับที่ 2 มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ส่วนรำชกำร
น ำไปใช้เป็นกรอบในกำรประเมินตนเองเบื้องต้น เพ่ือหำโอกำสในกำรปรับปรุงองค์กำรและด ำเนินกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำแนวคิดจำกเกณฑ์รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ประจ ำปี พ.ศ. 2558 มำเป็น
กรอบในกำรจัดท ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน  ฉบับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ
ส ำคัญขององค์กำร และเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน 7 ด้ำน ดังนี้ 
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หมวด 1 กำรน ำองค์กำร (Leadership) เป็นกำรมุ่งเน้นวิธีกำรที่ผู้บริหำรชี้น ำและก ำหนดวิสัยทัศน์ 

ค่ำนิยม และผลกำรด ำเนินกำรที่คำดหวังขององค์กำร และขับเคลื่อนผลักดันให้องค์กำรมีผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำร สร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีจริยธรรมและ
ผลกำรด ำเนินกำรที่ด ีรวมถึงระบบกำร ก ำกับดูแลตนเองที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Planning) เป็นกำรมุ่งเน้นควำมยั่งยืนของส่วน
รำชกำรในระยะยำวและสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันเป็นประเด็นท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ส ำคัญที่ต้องบูรณำกำร
เข้ำกับกำรวำงแผนภำพรวมกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร กำรตัดสินใจเรื่องสมรรถนะหลักและระบบงำนของ
ส่วนรำชกำรเป็นเรื่องที่ต้องบูรณำกำร เพ่ือให้มั่นใจถึงควำมยั่นยืนของส่วนรำชกำร ดังนั้นกำรตัดสินใจดังกล่ำวจึง
คงเป็นกำรตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 

หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Focus) เป็น
กำรก ำหนดวิธีกำรที่ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรใช้สำรสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปรับปรุงและค้นหำโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงควำมผูกพัน
และควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้  (Measurement, Analysis and 
Knowledge Management) เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้ำนสำรสนเทศที่ส ำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรวัด 
กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้งกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิผล 
เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรปรับปรุง กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส่วนรำชกำร 
กล่ำวคือ เป็น“สมอง” ขององค์กำรที่เป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่ท ำให้เกิดควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันของกำรปฏิบัติกำรกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กำร ซึ่งหัวใจส ำคัญของกำรใช้ข้อมูล
และสำรสนเทศดังกล่ำวอยู่ที่คุณภำพและควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล นอกจำกนี้ สำรสนเทศ กำรวิเครำะห์ และ
กำรจัดกำรควำมรู้อำจเป็นที่มำของควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และครอบคลุมกำร
พิจำรณำเชิงยุทธศำสตร์ในเรื่องดังกล่ำวไว้ 

หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร (Workforce Focus) เป็นกำรมุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรวำงแผน
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ก่อให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ดี รวมทั้งกำรสร้ำงควำม
ผูกพัน และกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือน ำศักยภำพของบุคลำกรมำใช้อย่ำงเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศำสตร์ ของ
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ส่วนรำชกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคตโดยในหมวดนี้เน้นกำรปฏิบัติกำรด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญ กำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่
มุ่งไปสู่กำรสร้ำงและคงไว้ซึ่งสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนที่ให้ผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น และมุ่งไปสู่กำรสร้ำง
ควำมผูกพันของบุคลำกรของส่วนรำชกำร เพ่ือให้บุคลำกรและองค์กำรปรับตัวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จ เพ่ือสนับสนุนให้กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องไปแนวทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์โดยรวม 

หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบกำรปฏิบัติกำร (Operations Focus) เป็นกำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร  
กำรออกแบบ และกำรส่งมอบผลผลิตและกำรบริกำร และประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำรเพ่ือบรรลุควำมส ำเร็จ 
และเพ่ือควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำร 

หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร (Results)  ในหมวดผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร เป็นกำรตรวจ
ประเมินว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและกำรปรับปรุงในด้ำนที่ส ำคัญทุกด้ำน
ของส่วนรำชกำร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแลส่วน
รำชกำร ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงินและกำรเติบโต และผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน นอกจำกนี้ยังตรวจประเมินระดับผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และส่วนรำชกำรอ่ืนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน ให้ส่วนรำชกำรน ำเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม 

1.3.3 แนวคิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแบบสมดุลตำมหลักกำร HR Scorecard 

องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนถือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นทรัพย์สิน (Asset) ขององค์กร ซึ่งถือว่ำ
เป็นต้นทุน (Human Capital) ที่มีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรบริหำรและกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) ให้กับ
องค์กรดังนั้นกำรประเมินระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นเครื่องมือส ำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรทรำบว่ำจะใช้
ก ำลังคนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีควำมคุ้มค่ำช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
ได้อย่ำงไร แนวทำงหนึ่งในกำรประเมินสมรรถนะของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งแพร่หลำยทั้งในภำครัฐ
และภำคเอกชน คือกำรประเมินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแบบสมดุลตำมหลักกำรของ Human Capital 
Scorecard ซึ่งเป็นกำรประเมินระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้งหมด เน้นควำมเชื่อมโยงของบุคคล
ผู้ปฏิบัติงำน (People) ยุทธศำสตร์กำรบริหำร (Strategy) และผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร (Performance) 
ส ำหรับในภำครำชกำร ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดมำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ส่วน
รำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรมีแนวทำงและวิธีกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนรำชกำรมีนโยบำย แผนงำนและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีควำม
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรบรรลุพันธกิจ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

(2) ส่วนรำชกำรมีกำรวำงแผนและบริหำรก ำลังคนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กล่ำวคือ“ก ำลังคน
มีขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจ ำเป็นของส่วนรำชกำรทั้งในปัจจุบัน
และในอนำคต มีกำรวิเครำะห์สภำพก ำลังคน (Workforce Analysis) สำมำรถระบุช่องว่ำงด้ำนควำมต้องกำร
ก ำลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่ำงดังกล่ำว 

(3) ส่วนรำชกำรมีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูดให้ได้มำ พัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกลุ่มข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ ำเป็นต่อ
ควำมคงอยู่และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส่วนรำชกำร (Talent Management) 
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(4) ส่วนรำชกำรมีแผนกำรสร้ำงและแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้ำงควำม
ต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้น ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบันดำลใจ
ให้กับข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรทำงำน 

มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมำยถึง กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Transactional Activities)  
มีลักษณะดังต่อไปนี ้

(1) กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร เช่น กำรสรรหำคัดเลือก 
กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง กำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลอื่นๆ มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness) 

(2) ส่วนรำชกำรมีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้องเที่ยงตรง 
ทันสมัย และน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรได้จริง 

(3) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณ
รำยจ่ำยของส่วนรำชกำรมีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร (HR Productivity) ตลอดจนควำม
คุ้มค่ำ (Value for Money) 

(4) มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรและกำรบริกำร (HR Automation) 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM Programmer Effectiveness) 
หมำยถึง นโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร ก่อให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งจ ำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจของส่วน
รำชกำร (Retention) 

(2) ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

(3) กำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำร
และผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 

(4) กำรมี ระบบกำรบริหำรผลงำน ( Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำงและ
จัดล ำดับผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลหรือไม่ นอกจำกนี้
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล และผลงำนของ
ทีมงำนกับควำมส ำเร็จหรือผลงำนของส่วนรำชกำร 

มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรจะต้อง 
(1) รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจน

กำรด ำเนินกำรด้ำนวินัย โดยค ำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 

(2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก ำหนดให้ควำม
พร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำร 
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มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรมีนโยบำย
แผนงำน โครงกำรและมำตรกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ดังนี้ 

(1) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ระบบงำน และ
บรรยำกำศกำรท ำงำน ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำรให้บริกำร
แก่ประชำชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้
ชีวิตส่วนตัว 

(2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำย
ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของส่วนรำชกำร 

(3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร กับข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน ระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน และให้ก ำลังคนมีควำมพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนรำชกำร
ให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร 

1.3.4 แนวคิดในกำรปรับโครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. 

ส ำนักงำน กกพ. อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำน กกพ. เพ่ือ
ศึกษำและปรับปรุงโครงสร้ำงของส ำนักงำน โดยมีที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบโครงสร้ำง โดยมีกำร
วิเครำะห์ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กร และแนวคิดในกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กร ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กร  

(1)  ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  
ซึ่งได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของ กกพ. และส ำนักงำน โดยกำรปฏิบัติงำนใดต้อง
อยู่ภำยใต้กำรอนุมัติของ กกพ. มีคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ให้ควำมเห็นต่อ กกพ. 
และส ำนักงำน กกพ.  

(2)  แผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำนของส ำนักงำน กกพ. ปี 2556 – 2560 และในอนำคต 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กระบวนกำรกำรท ำงำน ทิศทำง เป้ำหมำย และควำม
คำดหวังของผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน โดยมุ่งเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เป็นหัวใจหลักของส ำนักงำน กกพ. และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรผลิตไฟฟ้ำมำกยิ่งขึ้น  

(3) ข้อมูลโครงสร้ำงของส ำนักงำน กกพ. เช่น กำรแบ่งส่วนงำน ภำระงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยงำน
ต่ำงๆ ขนำดขององค์กร อัตรำก ำลังบุคลำกร งบประมำณของส ำนั กงำน กกพ. ปริมำณเงินกองทุนพัฒนำ 
ไฟฟ้ำ เป็นต้น ให้ส ำนักงำน กกพ. มีสัดส่วนกำรขอเพ่ิมอัตรำก ำลังบุคลำกรเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 

(4) ทิศทำงและแนวโน้มของกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนของประเทศไทย นโยบำยของภำครัฐ 
ที่ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศไทย แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนในกำรผลิตไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2565) รวมทั้ง องค์กร
ก ำกับดูแลทำงด้ำนพลังงำนของต่ำงประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มควำมต้องกำรใช้พลังงำนเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลท ำให้โรงไฟฟ้ำมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นตำมล ำดับ และมีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงำนจำกพลังงำน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น กำรเลือกใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำให้มีต้นทุนที่สมดุล และมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม  
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(5)  ทิศทำงและแนวโน้มทำงเทคโนโลยี ระบบงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีส่วนสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนส ำนักงำน กกพ. เทคโนโลยีในกำรผลิตไฟฟ้ำของผู้ประกอบกำรที่มีควำมทันสมัยมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
นโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยต้องก้ำวไปสู่ Thailand 4.0  

(6)  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน กกพ. ยึดตำมแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) 

แนวคิดในกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กร  

(1)  กำรวิเครำะห์นัยส ำคัญต่อกำรออกแบบโครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. ได้แก่ ควำมเปลี่ยนแปลง
ทำงยุทธศำสตร์พลังงำน ประสิทธิภำพในกำรก ำกับเพ่ือตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมชัดเจนของบทบำท
และหน้ำที่ ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน กำรก ำกับและตรวจสอบ ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน กำรพัฒนำทักษะ
หลำกหลำย (Multi-Skill) และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ น ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
องค์กร (Design Principles) ได้ดังนี้ 1) สนับสนุนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) ส่งเสริมกำร
ถ่วงดุลอ ำนำจ (Checks & Balances) 3) สนับสนุนกำรบริหำรชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4) ส่งเสริมอนำคตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 5) ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน และ 6) 
ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 

(2)  กำรวิเครำะห์ควำมเกี่ยวเนื่องตำมห่วงโซมูลค่ำหลัก (Value Chain) เพ่ือแบ่งกลุ่มงำนในกำร
ออกแบบโครงสร้ำงองค์กรในระดับมหำภำค มีกำรเก็บข้อมูลในระดับฝ่ำยงำน เพ่ือหำรือและสอบทำนกระบวนกำร
ท ำงำนให้ครบถ้วนตำมภำรกิจงำนและสอดคล้องกับกิจกรรม โดยน ำผลที่ได้จะน ำไปวิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำย่อย 
(Sub Value Chain) ซึ่งจะน ำไปจัดกลุ่มงำนเพื่อออกแบบโครงสร้ำงองค์กรในระดับจุลภำคต่อไป 

(3)  กำรวิเครำะห์รูปแบบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ในอนำคต (To-be Operating 
Model) มำออกแบบโครงสร้ำงใหม่ เป็นไปตำมแนวคิดกำรออกแบบโครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. (Design 
Principles) 

1.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผน  

ส ำนักงำน กกพ. โดยฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร (ส่วนบริหำรงำนบุคคล) ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 – 2564 ของส ำนักงำน กกพ. และสอดคล้องกับมำตรฐำนควำมส ำเร็จตำมแนวทำงของ HR scorecard  
5 มิติ คือ มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ มุ่งเน้นกำรเตรียมก ำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
กกพ. มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบุคลำกรสู่ควำมเป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิด
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล และ
มิติที่ 5 มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน 
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 ทั้งนี้ มีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1.4.1 ส ำรวจ วิเครำะห์และรวบรวมเอกสำร พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 
อ ำนำจหน้ำที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์ นโยบำย และเป้ำประสงค์ของส ำนักงำน กกพ. 

1.4.2 ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กรในปัจจุบัน และแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรในอนำคต 
พบว่ำโครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. มีปัญหำไม่สะท้อนและท ำให้กำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ขององค์กร เนื่องจำกหลำยปัจจัย เช่น แต่ละสำยงำนมีค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นขอบเขตงำนเฉพำะ 
ที่ตนรับผิดชอบ ไม่สนับสนุนกำรประสำนงำนเมื่อมีพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  กระบวนกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำทักษะเฉพำะด้ำนยังไม่ชัดเจน ขำดกำรประสำนงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน มีข้อจ ำกัดในกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร เนื่องจำกอ ำนำจกำรอนุมัติหลำยเรื่องขึ้นอยู่กับ กกพ. งำนก ำกับมำตรฐำนและตรวจสอบกิจกำรพลังงำน
ด ำเนินกำรภำยใต้หน่วยงำนเดียวกัน อำจส่งผลให้เกิดประเด็นเรื่องควำมโปร่งใสเป็นธรรม เป็นต้น ดังนั้น กำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กร จึงควรสอดรับและแก้ไขปัญหำโครงสร้ำงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1.4.3 สรุปและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินโครงกำร Leadership Grid และหลักสูตร Building Internal 
Capacity ที่จัดให้กับผู้บริหำรและพนักงำนได้เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำมีควำมเห็นส ำคัญที่ควรใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

(1) ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอในกำรปรับปรุงองค์กร ของผู้บริหำรระดับสูง 

1) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร ผู้น ำไม่สร้ำงควำมศรัทธำให้เกิดขึ้นในองค์กร ขำด
ควำมยุติธรรมในกำรเลื่อนต ำแหน่งและข้ึนเงินเดือน 

2) ด้ำนระบบงำนและกระบวนกำร ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูล มีควำมซ้ ำซ้อน กำรท ำงำนมุ่งที่
กระบวนกำรมำกกว่ำผลลัพธ์ 

3) ด้ำนนโยบำย มีนโยบำยกำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจน ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำย ไม่ใหค้วำมส ำคัญก ำกับกำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร 

มำตรฐำนควำมส ำเร็จ
ตำมแนวทำง 

HR Scorecard

มิติที่ 1

ควำมสอดคล้อง
เชิงยุทธศำสตร์

มิติที่ 2
ประสิทธิภำพ

ของกำรบริหำร
ทรัพยำกร

บุคคล

มิติที่ 3
ประสิทธิผล

ของกำรบริหำร
ทรัพยำกร

บุคคล

มิติที่ 4

ควำมพร้อมรับ
ผิดด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

มิติที่ 5

คุณภำพชีวิต
และควำม

สมดุลของชีวิต
กับกำรท ำงำน

มำตรฐำนควำมส ำเร็จตำมแนวทำง HR scorecard 
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4) ข้อเสนอ ปรับโครงสร้ำงขององค์กรให้สอดคล้องกับภำรกิจ ก ำหนดยุทธศำสตร์ นโยบำย
และทิศทำงองค์กำรให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มุ่งสู่กำรร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงำน 

(2) ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอในกำรปรับปรุงองค์กร ของผู้บริหำรระดับกลำงและพนักงำน 

1) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร ไม่ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและกำรสร้ำง
สัมพันธภำพภำยในองค์กร ขำดควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นจำกลูกน้อง ไม่สำมำรถจัดกำรกับควำมขัดแย้ง 
ขำดควำมเด็ดขำด ไม่ยอมรับควำมเห็นต่ำง 

2) ด้ำนระบบงำนและกระบวนกำร กำรบริหำรงำนแบบระบบอุปถัมภ์ แบ่งขอบเขตหน้ำที่
และภำระงำนควำมรับผิดชอบไม่ชัดเจน มอบหมำยงำนซ้ ำซ้อน ขำดควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดงำน และสอนงำน 

3) ด้ำนนโยบำย ผู้บริหำรไม่มี Action plan ที่ชัดเจน ไม่น ำปัญหำมำปรับปรุงและแก้ไข
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4) ข้อเสนอ ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน กระจำยอ ำนำจกำร
ตัดสินใจ ก ำหนด KPI และประเมินผลงำนที่มีประสิทธิผล อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน วำงแผน
อัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องกับงำน 

1.4.4 ร่วมกันจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมี
กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) วิเครำะห์ควำมคำดหวังด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

(2) วิเครำะห์แรงเสริมแรงต้ำน สภำพแวดล้อม และปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

(3) ก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2651 – 2654  

1.4.5 ร่วมกันก ำหนดแผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 โดยก ำหนดโครงกำร กิจกรรม และแผนงำนต่ำงๆ ที่สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2654 และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร  

บุคคลประจ ำป ี

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

มีกรอบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ. ที่มีทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
สำมำรถขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบำย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และสอดรับกับนโยบำยประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบำล ตลอดจนมี
กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้อย่ำงต่อเนื่อง  

 

 

 
 

 

 

 



 

11 
 

บทที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 

ของกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน  
ส ำนักงำน กกพ. ได้มีกำรประเมินผลส ำเร็จของผลงำนที่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับ 

กิจกิจกำรพลังงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – 2560 และพิจำรณำถึงควำมต่อเนื่องของแผนงำนที่ต้องด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจในส่วนนโยบำยและหน้ำที่ตำมกฎหมำย เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่ผลกระทบและประเมินปัจจัยภำยในและภำยนอก  
ที่เกี่ยวข้อง ตำมหลักกำรวิเครำะห์ของ SWOT เพ่ือหำจุดยืนของส ำนักงำน กกพ. รวมทั้งก ำหนดทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำน เป้ำหมำยของแผนงำน องค์ประกอบที่ด ำเนินงำนให้แผนงำนลุล่วง และกำรวัดผลส ำเร็จ ทั้งนี้ กกพ. 
ได้พิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ฯ ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560 สำมำรถสรุปประเด็น
ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ได้ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยม ขององค์กร 
2.1.1 วิสัยทัศน์   “องค์กรที่สร้ำงควำมสมดุลให้พลังงำนไทย” 
2.1.2 พันธกิจ  

(1) ก ำกับดูแลพลังงำนของประเทศด้วยควำมเป็นธรรมและโปร่งใสในด้ำนอัตรำค่ำบริกำร 
คุณภำพและกำรให้บริกำร 

(2) ส่งเสริมกำรแข่งขันในกำรจัดหำพลังงำน สร้ำงควำมมั่นคง พร้อมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำน
และประสิทธิภำพกิจกำรพลังงำนให้ได้มำตรฐำน เกิดควำมยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) สื่อสำรหลำกหลำยช่องทำงให้มีพันธมิตรทั้งในและระหว่ำงประเทศ เพ่ือเข้ำถึง เข้ำใจ และมี
ส่วนร่วมพัฒนำพลังงำนของประเทศ  

(4) ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพด้วยหลักธรรมำภิบำลตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
2.1.3 ค่ำนิยม “TRUST” แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อ ค่ำนิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรพลังงำน  

T Trust (ควำมเชื่อมั่น) ผู้มีส่วนไดเ้สียสำมำรถเช่ือมั่นในสิ่งที่ กกพ. ตัดสินใจและด ำเนินกำร 

R
Reliability and Consistency 

(ควำมน่ำเชื่อถือและควำมแน่วแน่ มั่นคง) 

กกพ. จะก ำกับด้วยควำมเป็นธรรม ไม่ยดึติดกับหน่วยงำน 
หรือปัจจัยพิเศษอื่นๆ และกำรตดัสินใจของผู้ก ำกับกิจกำร 

จะต้องมีควำมแน่วแน่ มั่นคง 

U Unity (เอกภำพ) มีเอกภำพ สำมัคคี มีควำมสุข และมีจุดหมำยเดียวกันภำยในองค์กร 

S
Social Accountability  

(สังคมสำมำรถตรวจสอบได้มีส ำนึกในหน้ำท่ี
รับผิดชอบ) 

กำรด ำเนินกำรและกำรตัดสินใจสำมำรถช้ีแจง  
และเปดิเผยต่อสำธำรณชนได ้

T
Transparency and Independence 

(โปร่งใสและเป็นอิสระ) 
กำรด ำเนินกำร กำรตัดสินใจ และกระบวนกำรอุทธรณ์  

รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส และภำยใต้กฎหมำย 
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2.2 แผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2564 

แผนยุทธศำสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ โดยมีเป้ำประสงค์และกิจกรรมที่ส ำคัญดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
1.  ก ำกับกิจกำร
พลังงำนเป็นเลิศ 
(Reform & 
Enforce) 
 

1.1  สะท้อน
ต้นทุน เป็นธรรม
โปร่งใส และ
รองรับกับรูปแบบ
กิจกำรพลังงำนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 

1.1.1  ยกระดับกำร
ปรับโครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำบริกำรในกิจกำร
ไฟฟ้ำ 

1. ประกำศโครงสร้ำงอัตรำคำ่ไฟฟ้ำ 2561-2563 ตำมกรอบ
นโยบำย/ ก ำกับผู้รับใบอนญุำต ให้ก ำหนดอัตรำที่เหมำะสม 
เป็นธรรม 

2. ศึกษำหลักเกณฑ์กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรพิเศษตำมนโยบำยรัฐ  
2.1 อัตรำไฟฟ้ำส ำหรบัธุรกิจบนเกำะ 
2.2 อัตรำค่ำไฟฟ้ำและคณุสมบัติกำรขอใช้ไฟฟ้ำส ำหรับผู้ใช้

ไฟฟ้ำที่เช่ือมโยงกับโครงข่ำยระหว่ำงประเทศ 
2.3 อัตรำค่ำธรรมเนยีมพิเศษกำรใช้ไฟฟ้ำ 
2.4 อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับ EV 
2.5 อัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ 
2.6 อัตรำค่ำไฟฟ้ำและคณุสมบัติกำรขอใช้ไฟฟ้ำส ำหรับผู้ใช้

ไฟฟ้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.7 อัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำของ

ประเทศนอกเหนือจำกที่ได้ประกำศใช้ 
2.8 อัตรำค่ำเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยพลังงำน หรืออัตรำอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและรองรบัระบบโครงข่ำย
พลังงำน 

  1.1.2  ยกระดับกำร
ปรับโครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำบริกำรในกิจกำร
ก๊ำซ 

1. กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรก๊ำซธรรมชำติตำมโครงสรำ้งที่
ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว 

2. โครงกำรวิเครำะห์และก ำกับอัตรำค่ำบริกำรภำยใต้ TPA 
3. ปรับปรุงโครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำรที่สอดคล้องกับโครงสรำ้ง

กำรแข่งขันกิจกำรก๊ำซธรรมชำต ิ
  1.1.3  ศึกษำและ

ก ำกับอัตรำค่ำบริกำร
ขนส่งน้ ำมันทำงท่อ 

ศึกษำหลักเกณฑ์กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก ำกบักิจกำร
พลังงำนเป็นเลิศ 

(Reform & Enforce) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรแข่งขัน
และก้ำวทันนวัตกรรมพลังงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรมีส่วน
ร่วมและสื่อสำรงำนก ำกับกิจกำร

พลังงำนให้เข้ำถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 องค์กร 
มีสมรรถนะสูง เป็นมืออำชีพ 

 สะท้อนต้นทุน เป็นธรรม โปร่งใส 
และรองรับกับรูปแบบกิจกำร
พลังงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ระบบพลังงำนมั่นคง มี
เสถียรภำพ กำรลงทุนมีควำม
คุ้มค่ำ 

 หลักเกณฑ์กำรก ำกับ ทั่วถึง  
เท่ำเทียม ยั่งยืน และมี
มำตรฐำน พลังงำนสะอำด 

 หลักเกณฑ์กำรก ำกับ กฎ 
ระเบียบมีควำมเท่ำทัน  
เท่ำเทียม ได้มำตรฐำนสำกล 

 ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้ประโยชน์สูงสุด 

 คุ้มครองสิทธิประโยชน์อยำ่ง
เท่ำเทียม เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรสือ่สำร 
สร้ำงพันธมิตรกำรพัฒนำ
พลังงำน 

 สร้ำงพันธมิตรระหว่ำง
ประเทศเพื่อสนับสนุนงำน
ก ำกับกิจกำรพลังงำน 

 บุคลำกรมีศักยภำพสูง  
มีสหวิทยำกำร มีควำมพรอ้ม 
และยืดหยุ่น 

 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำนของ
ประเทศ มีวัฒนธรรม KM  
มีงำนวิจัย และพรอ้ม
เสนอแนะแนวทำงกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำนของประเทศ 

 มีระบบกำรบริหำรงำนได้
มำตรฐำน 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
  1.1.4  มีกลไกก ำกับ 

ดูแลอัตรำค่ำบริกำร
ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ ์
ที ่กกพ. ก ำหนด 

1. กำรก ำกับดูแลโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ (กำรไฟฟ้ำ) ตำมรอบ
กำรก ำกับดูแล 
1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
1.2 กำรลงทุนในกิจกำรของกำรไฟฟ้ำ 
1.3 ฐำนะกำรเงิน (พัฒนำกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินชดเชย 97(1) 
1.4 Ft (ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำ) กำรก ำกับกำรเดินเครื่องกำรสั่ง

จ่ำยไฟฟ้ำ (SO) และคำ่ใช้จ่ำยตำมนโยบำยรัฐ 
1.5 กำรรับซื้อไฟฟ้ำตำมแผน (โรงไฟฟ้ำเอกชน และกำรรับซื้อ

ไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ) 
2. กำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำรก๊ำซธรรมชำตติำมประเภท

ใบอนุญำต ตำมรอบกำรก ำกับดูแล 
2.1 ประเภทจัดหำคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำต ิ
2.2 ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำต ิ
2.3 เก็บรักษำแปรสภำพก๊ำซธรรมชำตจิำกของเหลวเป็นก๊ำซ 
2.4 ค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำตผิ่ำนระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

3. กำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำรขนสง่น้ ำมันทำงท่อ 
 1.2  ระบบ

พลังงำนมั่นคง มี
เสถียรภำพ กำร
ลงทุนมีควำม
คุ้มค่ำ 

1.2.1  พัฒนำกำร 
จัดกำรข้อมลูและเพิม่
ศักยภำพงำนวเิครำะห์
ฯ 
ประกอบกำรวำงแผน
และก ำกบั 

 

1. กำรศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติทำงกำรบญัชีและ
กำรเงิน และรำยงำนงบกำรเงินเพื่อกำรก ำกับดูแลอตัรำ
ค่ำบริกำรพลังงำน 

2. จัดท ำฐำนข้อมูลรำคำเชื้อเพลิงและข้อมูลทำงกำรเงิน เพื่อใช้
ในกำรวิเครำะห์อัตรำค่ำบริกำรไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำต ิ

3. จัดท ำรำยงำนข้อมลูพลังงำน ได้แก ่
3.1 รำยงำนสถำนกำรณผ์ลติ ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด 

(System Peak) และกำรใช้ไฟฟ้ำรำยเดือน 
3.2 รำยงำนสถำนกำรณ์กำรใช้ไฟฟ้ำ ตำมโครงสรำ้งค่ำไฟฟ้ำ 

TSIC รำยจังหวัด (ไตรมำส) 
3.3 Weekly factsheet และรำยงำนกำรด ำเนินกำรก ำกับ

กิจกำรพลังงำน (Hot Issue) ในรปูแบบ Info Graphic 
3.4 รำยงำนติดตำมกำรบริหำรจดักำรเช้ือเพลิงในช่วงที่แหล่ง

ก๊ำซหยุด และเหตุฉุกเฉิน 
3.5 พัฒนำรำยงำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงก ำกับ และจัดท ำ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ปีละ 1 เรื่อง 
4. กำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์และพยำกรณ์ข้อมลูพลังงำนไฟฟ้ำ 

และข้อมลูเพื่อประกอบกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนตำมแผน
แม่บทกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
สมำร์ทกริด (smart grid) พ.ศ. 2558-2579 
4.1 พัฒนำกำรพยำกรณ์ทั้งด้ำน Demand และ Supply 
4.2 พัฒนำกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อประกอบกำรก ำกับกิจกำร

พลังงำน (ป ี2561: งำนพัฒนำศูนย์วิเครำะห์และพยำกรณ์
ข้อมูลด้ำนไฟฟ้ำ ระยะที่ 1) 

5. พัฒนำระบบจัดกำร ข้อมูลเชิงวิศวกรรมของกิจกำรก๊ำซ 
(โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรรำยงำนข้อมลูกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำน ระยะที่ 2) 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
6. พัฒนำระบบตดิตำมข้อมลูกำรประกอบกิจกำรพลังงำนผ่ำน

ระบบ ข้อมูลดิจิตอลระบบ online office ERC และรวบรวม
กำรรำยงำนข้อมลู Off-Grid เพื่อประกอบกำรและท ำ PDP 

  1.2.2  ยกระดับกำร
ก ำกับ SO ของไฟฟ้ำ
และเตรียม กำร
รองรับส่วนของก๊ำซฯ 
(อนำคต) เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
โครงสร้ำงกิจกำรฯ ที่
เปลี่ยนแปลง 

กำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 
1. พัฒนำกำรก ำกับผูร้ับใบอนุญำตควบคุมระบบไฟฟ้ำ ใน  

5 มิติ ประกอบด้วย 1) Safety & Environment  
2) Reliability & Efficiency 3) Economic 4) Quality of 
Service และ 5) ข้อร้องเรียน +กองทุน 97 (2) เป็นกลไก
สนับสนุนกำรรับจ่ำยเงินค่ำปรับจำกกำรสั่งจ่ำยทีไ่ม่เป็นธรรม 

2. ศึกษำแนวทำงกำรก ำกับงำนควบคุมระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ (DSO) 
เพื่อรองรับกำรควบคุมระบบผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ในระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่มีปริมำณมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั และให้
โครงสร้ำงระบบไฟฟ้ำมีควำมเป็นสำกล 

กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำต ิ
3. ศึกษำแนวทำงกำรก ำกับศูนย์ควบคุมก๊ำซเพื่อรองรับกำรเปดิ

เสรีก๊ำซ และแบ่งแยกกำรท ำงำนของศูนย์ควบคุมกำรสั่งจ่ำย
ก๊ำซ ระบบท่อ และกำรจัดหำ (หลกัเกณฑ์กำรจัดตั้งและคูม่ือ
กำรก ำกับ TSO ของระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ หน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบ) 

  1.2.3  บูรณำกำร
กระบวนกำรก ำกับ
กิจกำรฯ เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ก ำกับ และสร้ำงกำร
ยอมรับจำกผู้มีส่วนได้
เสีย 

ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปเป็นคู่มอืกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
 

  1.2.4  มีมำตรกำร ลด
กำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อช่วย
ลดกำรลงทุนรองรับ
ระบบในช่วง Peak 

ประกำศใช้อัตรำคำ่ไฟฟ้ำตำมมำตรกำรส่งเสรมิกำรลดกำรใช้
ไฟฟ้ำ (Demand Response) และมีหลักเกณฑ์ Load 
Aggregator 

 
 1.3  หลักเกณฑ ์

กำรก ำกับท่ัวถึง
เท่ำเทียมยั่งยืน
พลังงำนสะอำด 

1.3.1  ยกระดับกำร
ตรวจติดตำมกำร
ประกอบกิจกำร
พลังงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนวิศวกรรม 
ควำมปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม (Post 
Audit) 

1. กำรตรวจติดตำมกำรประกอบกิจกำรพลังงำนของผู้รับ
ใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 

2. กำรพัฒนำระบบและหลักเกณฑ์กำรตรวจติดตำมผู้รับ
ใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 

  1.3.2  พัฒนำกำร
ก ำกับมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรและ
ประกอบกิจกำรตำม
หลักเกณฑ์ฯ 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
คุณภำพบริกำรไฟฟ้ำ 

2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
คุณภำพบริกำรก๊ำซ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
 3. กำรศึกษำทบทวนระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนคณุภำพ

กำรให้บริกำร 
4. กำรติดตำมและก ำกับหน่วยงำนกลำง ในกำรตรวจประเมินค่ำ 

Primary Energy Saving (PES) และกำรใช้เชื้อเพลิงเสรมิ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบรบัซื้อ 

  1.3.3  ยกระดับกำร
ด ำเนินงำนด้ำน 
กำรก ำกับไปสู่ภมูิภำค 

1. งำนทบทวนบทบำท สข. ที่เกี่ยวข้องและจัดท ำกระบวนกำร
ถ่ำยทอดควำมเชี่ยวชำญภำรกิจด้ำนต่ำงๆ ในกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน เช่น กำรอนุญำต กำรรับซื้อไฟฟ้ำ กำรตรวจติดตำม 
กำรรับฟังควำมคดิเห็น เป็นต้น ให้ร้องรับกำรด ำเนินงำนใน
ภูมิภำค 

2. งำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนกังำน กกพ. ประจ ำเขต 
2.1 อบรมและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคคลำกรและกำรใช้ระบบ

ฐำน ข้อมูลในมิติกำรตรวจติดตำมผู้รับใบอนุญำตไปยัง 
สข.1-13 

2.2 โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจงำนบริกำรด้ำน
ใบอนุญำต (OSS) ภูมิภำค สข.13 

2. ส่งเสริมกำร
แข่งขันและก้ำว
ทัน นวัตกรรม
พลังงำน 

2.1 หลักเกณฑ ์
กำรก ำกับ
กฎระเบียบมี
ควำมเท่ำทัน  
เท่ำเทียมได้
มำตรฐำนสำกล 

2.1.1  พัฒนำ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีและ 
กำรประกอบธุรกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. ศึกษำแนวทำงกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนตำมรูปแบบกำร
พัฒนำธุรกิจรูปแบบใหม่ และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่
พร้อมท้ังปรับปรุงกฎระเบยีบรองรบั พร้อมท้ัง 
หำมำตรกำรกำรก ำกับเพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกดิขึ้น กับ
ผู้ไดร้ับใบอนุญำตรำยเก่ำได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
เช่น Electric Vehicles, Energy Storage etc. (ปี 61 
ภำยใต้โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจหลำกหลำยของ
กำรประกอบกิจกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำร
ขยำยตัวของยำนยนตไ์ฟฟ้ำ (EV)) 

2. กำรพัฒนำหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรพลังงำน 
2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอนุญำตที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
2.2 พัฒนำระบบคู่มือ Online ในรูปแบบมัลตมิิเดยีเพื่อให้

สำมำรถแสดงตัวอยำ่งกำรกรอกใบอนุญำต เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำรพลังงำน 

3. พัฒนำระบบบูรณำกำรกระบวนกำรรับซื้อ กำรออกใบอนุญำต
และกระบวนกำรอื่นระหว่ำงกำรประกอบกิจกำรพลังงำน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำน กกพ. 

  2.1.2  เพิ่มบทบำท
กำรเสนอแนะเรื่อง
กำรลงทุนของกิจกำร
ผูกขำด เช่น 
โครงข่ำยพลังงำน 

1. กำรติดตำมประเมินผลกำรลงทุนกิจกำรไฟฟ้ำและก๊ำซ
ธรรมชำต ิ
1.1 มีระบบกำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กิจกรรม 
1.2 มีกำรประเมินผลกำรลงทุนทุก 3 เดือนและประเมินผล

เมื่อปิดโครงกำร 
  2.1.3  สนับสนุน

พลังงำนหมุนเวียน
ด้วยนวัตกรรม และ
งำนวิจัยด้ำนไฟฟ้ำ

1. ศึกษำ วิจยั พลังงำนหมุนเวยีน และเทคโนโลยกีำรประกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำ ทีม่ีประสิทธภิำพ และมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

2. งำนส่งเสรมิ สำธิต กำรใช้พลังงำนหมุนเวยีนในกำรประกอบ
กิจกำรไฟฟ้ำ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
ผ่ำนกลไกกองทุนฯ 
97(4) 

3. งำนพัฒนำและปรบัปรุงเทคโนโลยีกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่มี
ประสทิธิภำพ และมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย 

 
 
 

 2.2  ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้
ประโยชนส์ูงสุด 

2.2.1  เพิ่มกำร
แข่งขันในกิจกำร
พลังงำน ด้วย
กระบวนกำรโปร่งใส 
กฎเกณฑ์คัดเลือก 
ที่ไม่กีดกัน และ
ทบทวนเงื่อนไขกำร
อนุญำต 

1. สนับสนุนกำรผลิตพลังงำนทดแทนให้สอดคล้องกับนโยบำย
รัฐบำล 
1.1 จัดท ำกฎเกณฑ์กำรคัดเลือกที่เหมำะสมกับกลุ่ม เป้ำหมำย

เป็นธรรมไมเ่ลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับภำคนโยบำยใน
แต่ละกลุ่มที่มีกำรคัดเลือก (สนับสนุนกำรพัฒนำกิจกำร
พลังงำน: สร้ำงกระบวนกำรชี้แจงและเปลี่ยนควำมเห็น
กำรรับซื้อไฟฟ้ำ) 

  2.2.2  สนับสนุนกำร
ใช้ประโยชน์ใน
โครงข่ำยพลังงำน 

1. พัฒนำกฎเกณฑ์กำรใช้โครงข่ำยและเปดิกำรให้บริกำร
โครงข่ำยไฟฟ้ำอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรก ำกับผำ่น 
ผู้ไดร้ับใบอนุญำตโครงข่ำยอย่ำงเป็นระบบ 

2. เปิดให้บริกำรโครงข่ำยก๊ำซอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรก ำกับ
ผ่ำนผูร้ับใบอนุญำตโครงข่ำยอย่ำงเป็นระบบ 

3. ศึกษำตลำดซื้อขำยไฟฟ้ำของผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเล็กท่ีมีก ำลัง
ผลิตไฟฟ้ำส่วนเหลือ 

3. พัฒนำกำรมี
ส่วนร่วมและ 
สื่อสำรงำนก ำกับ
กิจกำรพลังงำน
ให้เข้ำถึง 

3.1 คุ้มครองสิทธิ 
ประโยชน์อย่ำง
เท่ำเทียมเป็น
ธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

3.1.1  ยกระดับกำร
คุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ ด้วยกำรบูร
ณำกำรกลไกที่มี ได้แก่ 
ระบบ (กำรจัดกำร
ร้องเรียน) 
และตัวขับเคลื่อน 
(คพข.) 

1. งำนก ำกับติดตำมประเมินผลมำตรฐำนคุณภำพบริกำรและ
มำตรฐำนสัญญำกำรให้บริกำรผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยย่อย และไปสู่กำร
ทบทวนและกำรออกมำตรฐำนสัญญำกำรให้บริกำรผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหญ ่

2. งำนสรรหำและพัฒนำ คพข. 
2.1 เสริมสรำ้งบทบำทและพัฒนำศักยภำพของ คพข. ในกำรจัดกำร

เรื่องร้องเรียน 
2.2 ทบทวนคุณสมบัต/ิกำรสรรหำ คพข. เช่น วำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งพ้นวำระไม่พร้อมกันทั้งชุด (ปี2561: งำนสรรหำ คพข.) 
2.3 พัฒนำศักยภำพ คพข.: โครงกำร คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 

2561  
- งำนฝึกอบรม คพข. แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- งำนปฐมนเิทศ คพข. ให้ควำมรู้ทั้งระบบ 

  3.1.2  ยกระดับกำร
บริหำรจดักำรข้อ
ร้องเรียนให้มี
มำตรฐำน 

1. งำนบริหำร ก ำกับ ตดิตำมเรื่องร้องเรียน 
1.1 จัดกำรข้อร้องเรียนครบวงจร (e-petition) เชื่อมโยง

ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนกกพ. ส ำหรับส่วนกลำง
และภมูิภำค 

1.2 ตรวจตดิตำม เรื่องร้องเรยีน และคัดค้ำนกำรอนุญำต
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ และกำรตรวจติดตำม 

2. งำนพัฒนำควำมรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงำน (13 เขต) 
 3.2 เพิ่ม

ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำรสรำ้ง

3.2.1  พัฒนำกำร 
สื่อสำรให้เข้ำถึง สร้ำง
พันธมิตร และเพิ่ม

1. ระบบกำรสื่อสำร 3C's เพื่อสร้ำง Trust 
1.1 บริหำรและพัฒนำต่อยอดสมัพันธภำพสื่อมวลชนและผู้มี

ส่วนไดเ้สีย เช่น บริหำรจดักำร ข้อมูลและสร้ำงแหล่ง
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
พันธมิตรกำร
พัฒนำพลังงำน 

ช่องทำงสื่อสำร
หลำกหลำย 

รวบรวม ข้อมลู, จัดท ำกระบวนกำร Media Training ใน
กำรแถลงข่ำวอย่ำงเตม็ระบบ, จัดเวทีแถลงแผนงำน 
ผลงำนท่ีส ำคัญของ กกพ., จัดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน 
สังสรรค์กับสื่อมวลชน คพข. คพรฟ. ฯลฯ 
- ขยำยผลและเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร 
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค เช่น มีปฏิทินงำนก ำกับ
กิจกำรพลังงำน ออกแบบสร้ำงสรรค์ ผลติและจัดท ำสื่อ
ประชำสมัพันธ์ที่เข้ำ ใจง่ำย Info Graphic ที่น่ำสนใจ 
และสร้ำงกำรจดจ ำ จัดกิจกรรมสรำ้งกำรรับรู้กำรมีส่วน
ร่วม จัดหำเครื่องมือ/ช่องทำง เพิ่มกำรสื่อสำร จัดกจิกรรม 
CSR วำรสำร กกพ. คนก ำกับ  

1.2  กำรบริหำรประเด็น (Issue Management) ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ผ่ำนเวทีคณะท ำงำนและขยำยผลสู่
สำธำรณชน เช่น จัด News Monitoring เต็มระบบ สร้ำง
ช่องทำงสัมพันธภำพติดต่อ ช้ีแจง สื่อสำรกับผู้มสี่วนได้
เสีย หรือจัดท ำปฏิทินสื่อสำรกิจกรรมเป็นประโยชน์สู่
ประชำชนท่ัวไป ฯลฯ 

   -  
  3.2.2  ปฏิรูปกำร

ก ำกับกำรด ำเนินงำน 
กองทุนฯ ม.97(3) 

1. กำรติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกองทุน (Operation Audits) 
1.1 งำนตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนพฒันำไฟฟำ้ 

2. กำรบริหำรจัดกำรฯ ในมติิบุคลำกร และกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที่ประกำศฯ 
2.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล และแผนพัฒนำกองทุนฯ 

- กำรศึกษำกำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนท่ีประกำศ 

2.2 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกองทุนฯและส ำนักงำน กกพ. 
ประจ ำเขต 
- โครงกำรสร้ำงควำมรู้ฯ คพรฟ. และผู้ปฏิบตัิฯ 
- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรฯ ของกองทุนในพื้นที่ประกำศ 
- โครงกำรประกวดกองทุนฯ 
- โครงกำรจดัท ำต้นแบบโครงกำรชมุชนฯ 

2.3 ปรับปรุงระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทำงฯ  
ตำม 97(3) 

  3.2.3  เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำม ตระหนัก
และกำรมีส่วนร่วม
ทำงด้ำนไฟฟ้ำด้วย
เงินกองทุนฯ ตำม  
ม.97 (5) 

เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมทำงด้ำนไฟฟ้ำ
เฉพำะเรื่อง เช่น กำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ด้วยเงินกองทุนฯ ตำม  
ม. 97(5) 

 3.3  สร้ำง
พันธมิตร 
ระหว่ำงประเทศ 

3.3.1  งำนสนับสนุน
กำรจัดท ำ Power 
Grid Framework 

ประชุมเครือข่ำยคณะท ำงำนย่อยของ AERN กลุ่มที่ 1 (AWG1) 
ด้ำน Technical and Harmonization เพื่อกำรจัดท ำ Power 
Grid Framework Guidelines และเข้ำร่วมประชุมร่วมกับ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
เพื่อสนับสนุนงำน
ก ำกับกิจกำร
พลังงำน 

Guidelines จำก
กำรศึกษำโครงกำร 
น ำร่องกำรเช่ือมโยง 
โครงข่ำยไฟฟ้ำลำว-
ไทย-มำเลเซีย (LTM-
PIP) ด้ำน Technical 
and Harmonization 

Special Task Force on the ASEAN Power Grid (APG STF) 
Guidelines เพื่อกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยอำเซียน โดยกำรศึกษำ
โครงกำรน ำร่องกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยไฟฟ้ำลำว-ไทย-มำเลเซยี 
(LTM-PIP) ด้ำน Technical and Harmonization 

  3.3.2  เสริมสรำ้งและ
พัฒนำศักยภำพ
ทักษะกำรก ำกับให้มี
ประสิทธิภำพ
เทียบเท่ำระดับสำกล 

เสรมิสร้ำงเครือข่ำยศักยภำพกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนระหว่ำง
ประเทศและสนับสนุนควำมร่วมมอืด้ำนวิชำกำรและกำร
แลกเปลีย่นข้อมูล อำทิ Smart Grid, Electric Vehicle (EV), 
กำรออกใบอนุญำตเพื่อกำรจัดตั้งสถำนี EV Charger, กำร
เตรียมกำรเป็นศูนย์กลำงพลังงำน, ศูนย์พยำกรณ์พลังงำน
หมุนเวียน (RE forecast center) เป็นต้น 

4. องค์กรมี
สมรรถนะสูง  
เป็นมืออำชีพ 

4.1 บุคลำกรม ี
ศักยภำพสูง 
มีสหวิทยำกำร 
มีควำมพร้อม  
และยดืหยุ่น 

4.1.1  ยกระดับกำร
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

1. กำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน
สอดคล้องกับแนวนโยบำย Energy 4.0 

2. เตรียมผู้น ำในอนำคตที่มีควำมพรอ้มท้ังด้ำนสมรรถนะและกำร
เป็นแบบอย่ำงท่ีดี โดยกำรจดัฝึกอบรมเพื่อวำงรำกฐำนกำร
บริหำรสำยอำชีพในกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน กำรพัฒนำภำวะ
ผู้น ำและศักยภำพบคุลำกร กำรเปลี่ยนแปลงภำวะผู้น ำกำร
ประเมินสมรรถนะ 
- Public Training In-House Training 
- Coaching for High Performance 

  4.1.2  เพิ่มศักยภำพ 
สมรรถนะบุคลำกร 

1. กำรสร้ำงเสรมิพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบุคลำกร เช่น 
โครงกำรเสรมิสร้ำงบุคลำกรด้ำนพลังงำนและกำรกำกับ
กิจกำรพลังงำน (Capacity Building) ทุนกำรศึกษำ ทุนกำร
ฝึกอบรมในและต่ำงประเทศ เป็นต้น 

  4.1.3  ปรับปรุงระบบ
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล มุ่งสู่วัฒนธรรม
กำรท ำงำนเป็นทีม
และยดึหยุ่น 

1. กำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในส ำนักงำน กกพ. เช่น ปลูก
จิตส ำนึกค่ำนิยม คณุธรรมจรยิธรรม จรรยำบรรณของ
พนักงำนทุกระดับ โดยกำรให้ควำมรู้และส่งเสรมิด้ำน
คุณธรรมและจรยิธรรม กำรท ำงำนเป็นทีม 

  4.1.4  เพิ่มศักยภำพ 
บุคลำกรและ
เสรมิสร้ำงกำรมสี่วน
ร่วมและผูกพันในทุก
ระดับ 

1. จัดท ำแผนและกิจกรรมเสรมิสรำ้งควำมผำสุกและควำมพึง
พอใจของบุคลำกรทั้งกำย วำจำ ใจ ครอบคลุม ประเด็นกำร
บริหำรของผู้บริหำรระดับสูง กำรจ้ำงและดูแลพนักงำน 
ลักษณะกำรท ำงำน กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน
โอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพ สวัสดิกำร 

 4.2  เป็นศูนย์กลำง 
ข้อมูลด้ำนกำร 
ก ำกับฯ ของ 
ประเทศมี
วัฒนธรรม 

4.2.1  เป็นศูนย์ข้อมูล
กำรก ำกับกิจกำรของ
ประเทศ 

1. งำนดูแลระบบสำรสนเทศให้พร้อมใช้งำนและสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนข้อมลูภำยในของส ำนักงำน กกพ. ให้สอดรับ
กับกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลกำรก ำกบักิจกำรของประเทศ 
1.1 รวบรวมควำมต้องกำรปรับปรุงระบบงำนจำกแต่ละฝ่ำยงำน

ในแต่ละปี เพิ่มประสิทธิภำพของระบบงำนเดิม 
1.2 ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำนระบบอยำ่งสม่ ำเสมอและเตม็

ประสิทธิภำพ และทบทวนเพ่ือลดขั้นตอนในกำรท ำงำน 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
KM มีงำนวิจัยและ
พร้อมเสนอแนะ
แนวทำงฯ 

  4.2.2  สร้ำง Smart 
Office พัฒนำระบบ 
MIS เพื่อใช้วิเครำะห์
และตดัสินใจ และ
สนับสนุนกำรท ำงำน 

1. งำนพัฒนำระบบจัดกำรเอกสำรและข้อมลูองค์กร 
(Document and Content Management) เพื่อผลักดัน
องค์กรน ำไปสู่กำรเป็น Smart office 
1.1 จัดกำรเอกสำรและข้อมลูภำยในองค์กรให้สำมำรถค้นหำ 

ควบคุมเวอร์ช่ัน และควบคุมควำมปลอดภัยของเอกสำร
และข้อมลูส ำคญัได ้

1.2 น ำระบบ IT มำช่วยลดกระบวนกำรท ำงำน เพิ่มควำม
รวดเร็วและช่วยลดกระดำษในองค์กร ลดขั้นตอนกำร
เบิกจ่ำย คชจ. เดินทำง เป็นต้น 

2. งำนดูแลระบบคลังข้อมลู (Data warehouse) เพื่อสนับสนุน
กำรจัดเก็บข้อมูลแบบบรูณำกำรส ำนักงำน กกพ.  
2.1 จัดท ำระบบกำรรำยงำนข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจของ

ผู้บริหำร (EIS) ให้สอดคล้องกับภำรกิจและบริบทท่ี
เปลี่ยนไป 

2.2 จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกิจกำรพลังงำน เพื่อสนับสนุน
หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

3. กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนบุคคล 
(HRIS) 

  4.2.3  IT 
Infrastructure 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมี
ควำมมั่นคงปลอดภัย
จำก Cyber Threats 

1. งำนออกแบบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับส ำนักงำน 
กกพ. แห่งใหม่ 
1.1 ห้อง Data Center (รวมระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ 

ระบบส ำรองไฟ ระบบดับเพลิง ฯลฯ)  
1.2 Server  
1.3 อุปกรณ์ Network  
1.4 ค่ำเช่ำระบบ internet  
1.5 Virtual PC จ ำนวน 500 เครื่อง)  
1.6 Notebook จ ำนวน 100 เครื่อง ระบบโทรศัพท์ จ ำนวน 500 เครื่อง  
1.7 ระบบควำมปลอดภัย (กำรสแกนนิ้ว กล้องวงจรปิด) 

2. งำนดูแลด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศขององค์กร เพื่อควำม
มั่นคง ปลอดภัยจำกควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์  

 4.3 มีระบบกำร 
บริหำรงำนได ้
มำตรฐำน 

4.3.1  ยกระดับ
มำตรฐำนองค์กรตำม 
PMQA เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจดักำร
ค ำนึงถึงสังคม 
สิ่งแวดล้อม  
ธรรมำภิบำล 

1. กำรพัฒนำองค์กรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
อย่ำงต่อเนื่อง 

2. แผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
3. กำรสร้ำงควำมพึงพอใจของ กกพ. ต่อกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำน กกพ. ในฐำนะหน่วยงำนเลขำนุกำร กกพ. 
4. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรพสัดุ ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภำพ 

ใช้เครื่องมือ IT 90% 
5. เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

5.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ ์
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ กิจกรรม/งำน 
- ตั้งคณะท ำงำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change 

Management Team) และวิเครำะห์วำงแผนบรหิำร
กำรเปลีย่นแปลง 

- สื่อสำร และบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กร
ต่อผู้บริหำรและพนักงำน 

- ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรงำนองค์กร ท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้ำงองค์กร เช่น  ข้อมูล
บุคลำกรสำยกำรบังคับบัญชำ ช่ือต ำแหน่ง ปรับปรุง
ระบบบัญชี ปรับปรุงสิทธิภำพกำรเข้ำ ถึงระบบ ข้อมูล
บุคคล ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

5.2 กำรพัฒนำระบบวิธีกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 
5.3 กำรเสริมสร้ำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพ 

  4.3.2  สนับสนุนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง- 
กำรตรวจสอบภำยใน 

1. งำนจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรติดตำมบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

2. พัฒนำงำนตรวจสอบภำยในให้เปน็ไปในมำตรฐำนเดยีวกัน  
พร้อมขยำยขอบเขตกำรตรวจสอบให้ครอบคลมุภำรกจิที่มี 
ควำมเสีย่งท่ีส ำคัญ เช่น กำรด ำเนนิงำนโครงกำรชุมชนฯ 

3. ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. ประกันคณุภำพงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ

ผู้บริหำรของส ำนักงำนฯ และกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 
  4.3.3  พัฒนำกำร 

บริหำรจัดกำรกองทุนฯ 
ม. 97(6) ให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1. งำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 
1.1 จัดท ำแผนพัฒนำกองทุนพัฒนำไฟฟำ้/ประเมินผลทุน

หมุนเวยีน  
1.2 กลั่นกรองแผนงำนฯ 97(3) 
1.3 สนับสนุนด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ  

2. งำนส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีสว่นได้เสียต่อกำรด ำเนินงำน
กองทุนฯ  

3. งำนพัฒนำ ปรับปรุง ระบบสำรสนเทศกองทุนฯ ในทุก
ธุรกรรม และเชื่อมโยงท่ัวประเทศ  

4. งำนเสริมสรำ้งภำพลักษณ์และเผยแพร่กำรด ำเนินงำนของ
กองทุนฯ 
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บทที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐำนและผลกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ผ่ำนมำ 
3.1 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนบุคลำกร 

 ปัจจุบันส ำนักงำน กกพ. มีกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ. จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 389 
อัตรำ โดยมีกำรสรรหำและบรรจุบุคลำกรในฝ่ำยงำนทั้ง 27 ฝ่ำยงำนและ 1 ส่วนงำน เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 331 
คน ประกอบด้วย (1) สำยงำนบริหำรและวิชำกำรระดับสูง 6 คน (2) พนักงำน 283 คน และ (3) ลูกจ้ำง 48 คน 
ทั้งนี้ มีจ ำนวนพนักงำนและลูกจ้ำง ณ ส ำนักงำน กกพ. ส่วนกลำงรวมจ ำนวน 236 คน และส่วนภูมิภำค 95 คน 
โดยจ ำแนกรำยละเอียดตำมมิติต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

 3.1.1 สรุปจ ำนวนพนักงำนและลูกจ้ำง ณ วันที่ 3 มกรำคม 2561 

หน่วยงำน 

พนักงำน ลูกจ้ำง รวม 
พนักงำน

และ 
ลูกจ้ำง 

อัตรำก ำลัง
พนักงำน 

พนักงำน
(ปัจจุบัน) 

อัตรำ
ว่ำง 

อัตรำก ำลัง
ลูกจ้ำง 

ลูกจ้ำง
(ปัจจุบัน) 

อัตรำ
ว่ำง 

1. สำยงำนบริหำรและวิชำกำรระดับสูง 10 6 4 - - - 6 
2. ฝ่ำยแผนและก ำกับกำรจัดหำพลังงำน 14 13 1 4 2 2 15 
3. ฝ่ำยก ำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน 16 11 5 2 2 - 13 
4. ฝ่ำยใบอนุญำต 26 25 1 4 1 3 26 
5. ฝ่ำยวิศวกรรมและวิชำกำร 14 14 - 3 2 1 16 
6. ฝ่ำยกฎหมำยและอุทธรณ ์ 11 9 2 - - - 9 
7. ฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยและคด ี 8 8 - 2 - 2 8 
8. ฝ่ำยจัดกำรที่ดินและทรัพยส์ิน 14 11 3 4 4 - 15 
9. ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 32 27 5 4 2 2 29 
10. ฝ่ำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 7 5 2 2 2 - 7 
11. ส่วนอ ำนวยกำรและประสำนงำนฯ 7 5 2 1 1 - 6 
12. ฝ่ำยกลยุทธ์และสื่อสำรองค์กร 11 11 - 1 1 - 12 
13. ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 7 7 - 1 1 - 8 
14. ฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร 29 25 4 18 15 3 40 
15. ฝ่ำยอ ำนวยกำรคณะกรรมกำร 18 18 - 2 1 1 19 
16. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 10 6 4 1 1 - 7 
17. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 1 8 8 - - - - 8 
18. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 2 5 5 - 1 1 - 6 
19. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 3 5 4 1 1 1 - 5 
20. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 4 5 5 - 2 2 - 7 
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หน่วยงำน 

พนักงำน ลูกจ้ำง รวม 
พนักงำน

และ 
ลูกจ้ำง 

อัตรำก ำลัง
พนักงำน 

พนักงำน
(ปัจจุบัน) 

อัตรำ
ว่ำง 

อัตรำก ำลัง
ลูกจ้ำง 

ลูกจ้ำง
(ปัจจุบัน) 

อัตรำ
ว่ำง 

21. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 5 5 5 - 1 1 - 6 
22. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 6 5 4 1 2 2 - 6 
23. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 7 11 11 - 2 2 - 13 
24. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 8 10 10 - 1 - 1 10 
25. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 9 5 3 2 2 2 - 5 
26. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 10 7 6 1 1 1 - 7 
27. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 11 8 5 3 - - - 5 
28. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 12 9 8 1 - - - 8 
29. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 13 9 8 1 1 1 - 9 

รวมท้ังสิ้น 326 283 43 63 48 15 331 

3.1.2 สรุปจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมฝ่ำยงำน 

หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกร 

พนักงำน ลูกจ้ำง 
ผู้เชี่ยวชำญตำม

ระเบียบอื่น 
รวม 

1. สำยงำนบริหำรและวิชำกำรระดับสูง 6 - 1 7 
2. ฝ่ำยแผนและก ำกับกำรจัดหำพลังงำน 13 2 - 15 
3. ฝ่ำยก ำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน 11 2 1 14 
4. ฝ่ำยใบอนุญำต 25 1 1 27 
5. ฝ่ำยวิศวกรรมและวิชำกำร 14 2 - 16 
6. ฝ่ำยกฎหมำยและอุทธรณ ์ 9 - 2 11 
7. ฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยและคด ี 8 - 2 10 
8. ฝ่ำยจัดกำรที่ดินและทรัพยส์ิน 11 4 7 22 
9. ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 27 2 - 29 
10. ฝ่ำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 5 2 - 7 
11. ฝ่ำยส ำนักงำนประจ ำเขต 1-13 82 13 - 95 
12. ส่วนอ ำนวยกำรและประสำนงำนส ำนักงำนประจ ำเขต 5 1 - 6 
13. ฝ่ำยกลยุทธ์และสื่อสำรองค์กร 11 1 1 13 
14. ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 7 1 - 8 
15. ฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร 25 15 1 41 
16. ฝ่ำยอ ำนวยกำรคณะกรรมกำร 18 1 - 19 
17. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 6 1 - 7 

รวมท้ังสิ้น 283 48 16 347 
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3.1.3 สรุปวุฒิกำรศึกษำแยกตำมต ำแหน่ง 

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน 
ปริญญำ

เอก 
ปริญญำโท ปริญญำตรี ปวส. 

ปวช. หรือ
ต่ ำกว่ำ 

รวม 

1 รองเลขำธิกำร - 3 - - - 3 
2 ผู้ช่วยเลขำธิกำร - 2 - - - 2 
3 ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ - 1 - - - 1 
4 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 1 16 4 - - 21 
5 ผู้อ ำนวยกำรส่วน - 1 2 - - 3 
6 ผู้ช ำนำญกำรพเิศษ 5 37 13 - - 55 
7 เจ้ำหน้ำท่ีวิชำกำร - 62 67 3 - 132 
8 เจ้ำหน้ำท่ีทั่วไป - 11 55 - - 66 
9 พนักงำนช่วยอ ำนวยกำร - 4 34 - 1 39 
10 พนักงำนบริกำร - - - - 9 9 

  รวม 6 137 175 3 10 331 

3.1.4 สรุปช่วงอำยุงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง แยกตำมต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง 
อำยุงำน 

< 1 >1-2 ปี >2-3 ปี >3-4 ปี >4-5 ปี >5-6 ปี >6-7 ปี >7 ปี 

1. รองเลขาธิการ - - - - - - - 3 
2. ผู้ช่วยเลขาธิการ - - - - - - - 2 
3. ผู้เช่ียวชาญพิเศษ - - - - - - 1 - 
4. ผู้อ านวยการฝา่ย 2 - - - - 1 - 18 
5. ผู้อ านวยการส่วน - - - - - - - 3 
6. ผู้ช านาญการพิเศษ 4 2 1 3 8 11 5 21 
7. เจ้าหน้าที่วิชาการ 6 3 10 13 4 25 5 66 
8. เจ้าหน้าท่ีทั่วไป 23 7 - 24 3 5 1 3 
9. พนักงานช่วยอ านวยการ 5 5 5 15 2 5 - 2 
10. พนักงานบริการ - - - - - - 1 8 

สรุปจ ำนวนพนกังำน 40 17 16 55 17 47 13 126 

3.1.5 สรุปช่วงอำยุตัวของพนักงำนและลูกจ้ำง แยกตำมฝ่ำยงำน 

หน่วยงำน 
อำยุพนักงำน (ป)ี 

< 20 ป ี >20-25  >25-30  >30-35  >35-40  >40-45  >45-50  >50-55  
>55        
ขึ้นไป 

รวม 

1. สำยงำนบริหำรและวิชำกำรระดับสูง - - - - - - - 4  2 6 

2. ฝ่ำยแผนและก ำกับกำรจัดหำพลังงำน - - 5  4 3  1 2 - - 15 

3. ฝ่ำยก ำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน - 2 - 5 4 1 1  - - 13 
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หน่วยงำน 
อำยุพนักงำน (ป)ี 

< 20 ป ี >20-25  >25-30  >30-35  >35-40  >40-45  >45-50  >50-55  
>55        
ขึ้นไป 

รวม 

4. ฝ่ำยใบอนุญำต - - 6  4 5  4  3 2  2 26 

5. ฝ่ำยวิศวกรรมและวิชำกำร - - 3 3 4  5 -  1  -  16 

6. ฝ่ำยกฎหมำยและอุทธรณ ์ - - 1  3  2 2  - -  1  9 

7. ฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยและคด ี - - - 3 2  -  1  1  1  8 

8. ฝ่ำยจัดกำรที่ดินและทรัพยส์ิน - - 2  4 4  - 2   - 3 15 

9. ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ - 1 5 9 5 5 3  1 - 29 

10. ฝ่ำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ - - 1 2 1  1 2 -  - 7 

11. ส่วนอ ำนวยกำรและประสำนงำนฯ - -  - 2 1  3   - - - 6 

12. ฝ่ำยกลยุทธ์และสื่อสำรองค์กร - - 2 4 2  3  1  - - 12 

13. ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ - -  - 3  3  1 - 1 - 8 

14. ฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร - - 1 14 6 3 3 8 5  40 

15. ฝ่ำยอ ำนวยกำรคณะกรรมกำร - 1  3  6 3 5  - 1 - 19 

16. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน - -  - - 1 5  - 1  -  7 

17.  ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 1 - - 2 2 2 2 - - - 8 

18. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 2 - - 1 1 2 - - 1 1 6 

19. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 3 - - 1 3 - 1 - - - 5 

20. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 4 - - - 1 3 2 - - 1 7 

21. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 5 - - - 1 4 - 1 - - 6 

22. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 6 - - - 3 1 1 1 - - 6 

23. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 7 - - - 6 2 4 - - 1 13 

24. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 8 - - 1 2 2 3 1 - 1 10 

25. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 9 - - - 2 - 2 1 - - 5 

26. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 10 - - - 2 3 1 - - 1 7 

27. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 11 - - - - 1 - 3 1 - 5 

28. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 12 - - - 5 1 - 1 - 1 8 

29. ฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 13 - - 1 3 3 2 - - - 9 

รวมท้ังส ำนักงำน - 4 35 97 70 57 26 22 20 331 

3.1.6 สรุปอำยุเฉลี่ย และจ ำนวนของพนักงำนและลูกจ้ำงจ ำแนกตำมเพศ 

 อำยุตัวเฉลี่ย 39.19 ปี  

 อำยุงำนเฉลี่ย 5.26 ปี 

 เพศชำย จ ำนวน 133 คน (ร้อยละ 40) 

 เพศหญิง จ ำนวน 198 คน (ร้อยละ 60) 
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3.2 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558-2560) 

3.2.1 งำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 

(1) งำนอัตรำก ำลังและสรรหำบุคลำกร (พ.ศ. 2558-2560) 

(1.1) ปี พ.ศ. 2558 ส ำนักงำน กกพ. ได้ออกระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนงำนส ำนักงำน 
กกพ. พ.ศ. 2558 ประกำศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรด ำเนิน ประกอบด้วย
ฝ่ำยงำนส่วนกลำง จ ำนวน 14 ฝ่ำยงำน และฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต จ ำนวน 13 ฝ่ำยงำน ดังนี้  

 ปี 2560 ส ำนักงำน กกพ. อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำน กกพ. เพ่ือศึกษำและปรับปรุงโครงสร้ำงของส ำนักงำน กกพ. โดยมีที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและมี
ควำมเป็นมืออำชีพมำสนับสนุนและให้ค ำแนะน ำในกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กร ซึ่งมีข้อเสนอ (ร่ำง) โครงสร้ำง
ส ำนักงำน กกพ. แบ่งเป็น 6 สำยงำน มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ้นตรง กกพ. ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และงำน
อ ำนวยกำรคณะกรรมกำร ขึ้นตรงกับเลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. ดังนี้ 
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(1.2) ปี พ.ศ. 2559 กกพ. มีมติ เห็นชอบกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนโครงสร้ำงใหม่  
ตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนงำนส ำนักงำน กกพ. พ.ศ. 2558 โดยใช้กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนเดิม 
จ ำนวน 288 อัตรำ และเห็นชอบหลักกำรกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังของฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. 
ประจ ำเขต โดยให้ส ำนักงำน กกพ. พิจำรณำเกลี่ยและโอนย้ำยอัตรำก ำลังพนักงำนเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนตำม
โครงสร้ำงใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม  

(1.3) ปี พ.ศ. 2560 ได้ด ำเนินงำนด้ำนอัตรำก ำลังและสรรหำบุคลำกร ดังนี้ 

(1) กกพ. มีมติ เห็นชอบให้ส ำนักงำน กกพ. เ พ่ิมอัตรำก ำลังบุคลำกร ส ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 38 อัตรำ โดยใช้งบประมำณ ดังนี้ อัตรำก ำลังบุคลำกรของฝ่ำยบริหำรกองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำ จ ำนวน 10 อัตรำ ให้ใช้เงินงบประมำณของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ เพ่ือทดแทนกำรจ้ำงที่ปรึกษำและ
รองรับปริมำณงำนได้ตำมแผน ส ำหรับอัตรำก ำลังของบุคลำกรของฝ่ำยงำนอ่ืนๆ จ ำนวน 28 อัตรำ ให้ใช้เงิน
งบประมำณของส ำนักงำน กกพ.  

(2) กกพ. เห็นชอบกรอบอัตรำก ำลังของส ำนักงำน กกพ. รวมทั้งสิ้น 389 อัตรำ 
ประกอบด้วย (1) พนักงำน จ ำนวน 326 อัตรำ (2) ลูกจ้ำง จ ำนวน 63 อัตรำ โดยสรุปข้อมูลพนักงำนและลูกจ้ำง  
ปี 2558-2560 ได้ดังนี ้

ปีงบประมำณ 
พนักงำนและ

ลูกจ้ำงบรรจุใหม ่
พนักงำนเลื่อน

ต ำแหน่ง 
พนักงำนและ

ลูกจ้ำงโอนย้ำย 
พนักงำน

เกษียณอำย ุ
พนักงำนและ
ลูกจ้ำงลำออก 

2558 39 21 9 2 10 
2559 19 39 20 - 6 

2560 * 36 4 12 4 6 
หมำยเหตุ * ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2560 
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(2) งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ HRIS ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน กกพ. ดังนี้  

 ปรับปรุงฐำนข้อมูลพนักงำน ให้ทันสมัยและถูกต้อง 
ทดสอบและตรวจสอบกำรพัฒนำระบบ HRIS ของที่ปรึกษำ และสรุปปัญหำ
กำรใช้งำนระบบ HRIS และ HR online รวมถึงแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

 พัฒนำปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐำนกำรก ำหนดฝ่ำยงำนและผู้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนงำนใหม่  

 ปรับปรุงรำยงำนกำรเบิกสวัสดิกำรแยกตำมฝ่ำยงำน รองรับกำรแยกต้นทุนค่ำใช้จ่ำยตำมฝ่ำยงำน  

 ปรับปรุงรำยงำนกำรมำท ำงำนสำยและขำดงำนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผล  

 ปรับปรุงรำยงำนประวัติของพนักงำนและลูกจ้ำงให้สอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร  

 พัฒนำระบบรับสมัครงำนออนไลน์ (e-HR Recruit) และคู่มือกำรใช้งำนระบบ 

 พัฒนำระบบ Recruitment, Time Attendance, Benefit และระบบ HRIS ส ำหรับพนักงำน
โดยปรับปรุงให้พนักงำนสำมำรถดูประวัติกำรขออนุมัติลำและผลกำรขออนุมัติได้ 

(3) งำนบริหำรเงินเดือนและค่ำตอบแทน 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรเงินเดือนและค่ำตอบแทน ดังนี้ 

 แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรพนักงำนและ
ลูกจ้ำง ประกอบด้วย รองเลขำธิกำร (นำยชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์) ประธำนคณะท ำงำน คณะท ำงำนประกอบด้วย 
ผู้ช่วยเลขำธิกำร (นำยกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล) ผู้ช่วยเลขำธิกำร (นำยประเทศ ศรีชมภู) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ส่วนกลำง และฝ่ำยส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 10 (รำชบุรี) และเขต 13 (กรุงเทพมหำนคร) โดยมีอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรพนักงำนและลูกจ้ำงและน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร รวมถึงพิจำรณำแนวทำงบริหำรจัดกำรกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณอย่ำงประหยัดและ  
มีประสิทธิภำพ  

 ทบทวนหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทนของบุคลำกร โดยระเบียบและออก
ประกำศ จ ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยเงินเพิ่มพิเศษค่ำครองชีพพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน 
กกพ. พ.ศ. 2558 (2) ประกำศส ำนักงำน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปีของพนักงำน
และลูกจ้ำง พ.ศ. 2559 (3) ประกำศส ำนักงำน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำปี
ของพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. 2559 (4) ประกำศส ำนักงำน กกพ. เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของ
พนักงำนผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดหรือใกล้เต็มขั้นสูงของต ำแหน่ง พ.ศ. 2560 (5) ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน กกพ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560  

(4) งำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในส ำนักงำน กกพ. ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 กกพ. มีมติเห็นชอบร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของส ำนักงำน กกพ. โดยให้
ส ำนักงำน กกพ. ด ำเนินกำร ดังนี้ (1) ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำร่วมกำรอบรม และควรก ำหนดให้รำยละเอียดกำร
ด ำเนินกำรตำมคู่มือเป็น KPI ของส ำนักงำน กกพ. เพ่ือให้พนักงำนมีส่วนร่วมและเป็นกำรกระตุ้นให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมคู่มือด้วย (2) ทบทวนคู่มือปฏิบัติปีละครั้ง โดยนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี อำจไม่ต้องมีกำรทบทวน 
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ทุกๆ ปี (3) รับฟังควำมคิดเห็นจำกพนักงำนส ำนักงำน กกพ. เพ่ิมเติมผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนออกประกำศ เนื่องจำกเป็นผู้มีส่วนได้
เสียที่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่ำว 

• ออกประกำศส ำนักงำน กกพ. เรื่อง นโยบำยกำรก ำกับดูแล
องค์กำรที่ดีของส ำนักงำน กกพ. และคู่มือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
และลูกจ้ำง ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของส ำนักงำน กกพ.  
 

(5) งำนกำรพัฒนำระบบประเมินผล 

 กกพ. มีมติเห็นชอบ ดังนี้ (1) เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง
ประจ ำปี (2) เห็นชอบให้กำรมำท ำงำนสำยหรือกลับก่อนเกินกว่ำ 24 ครั้งข้ึนไป กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี
และ/หรือขำดงำนรวมกันเกินกว่ำ 12 วัน ไม่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี (3) เห็นชอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
กรณีพนักงำนและลูกจ้ำงที่มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำ 60 คะแนน และส ำนักงำน กกพ. ได้ออก
ประกำศส ำนักงำน กกพ เรื่องเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
และลูกจ้ำง 

 ส ำนักงำน กกพ. ก ำหนดให้พนักงำนจัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนรำยบุคคลประจ ำปี 2559 โดยก ำหนดน้ ำหนักตัวชี้วัดของผู้บริหำรให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดองค์กร งำน Ad hoc/งำน
เร่งด่วน แผนบริหำรควำมเสี่ยง งำนประจ ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำประชุม 
และก ำหนดให้ทบทวนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 

 ออกประกำศส ำนักงำน กกพ. เรื่องเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของพนักงำนและลูกจ้ำง  

 
3.2.2 งำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development) 

(1) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำน กกพ. ทุกระดับ 
ส ำนักงำน กกพ. ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 

เพ่ือรองรับกำรเติบโตขององค์กร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ดังนี้  

 จัดท ำแนวทำงกำรสืบทอดต ำแหน่งส ำคัญ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนำผู้บริหำรส ำนักงำน กกพ. ทุกระดับให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำย
กำรน ำส ำนักงำน กกพ. สู่ควำมเป็นเลิศ 

 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมสู่ต ำแหน่งบริหำร เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำตนเอง 
พัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และพัฒนำวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เป็นอยู่ (Actual Culture) โดยจัด
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “The Leadership Grid ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง” มีผู้บริหำรระดับสูง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 27 รำย และโครงกำรฝึกอบรมเชิง
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ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร หลักสูตร “ผู้บริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Building Internal Capability I)” 
มีผู้อ ำนวยกำรส่วน และผู้ช ำนำญกำรพิเศษ เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 50 รำย สรุปผลกำรส ำรวจวัฒนธรรมองค์กร 
และปัญหำ อุปสรรคขององค์กร ดังนี้ 

สรุปผลกำรส ำรวจวัฒนธรรมองค์กร  

ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป 

ผลกำรส ำรวจวัฒนธรรมองค์กำรที่ เป็นอยู่  (Actual 
Organization Culture) และวัฒนธรรมองค์กำรที่ เหมำะสม (Sound 
Organization Culture) ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ปรำกฏผลว่ำ
วัฒนธรรมองค์กำรปัจจุบันเป็น 9 ,1/OPP และ PAT โดยผู้ เข้ำอบรม
ปรำรถนำที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่เหมำะสมให้เป็น 9 ,9/5,5 
และ PAT เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศต่อไป โดยกำรส ำรวจใช้ปัจจัยในกำรวัดผล
กำรส ำรวจวัฒนธรรมองค์กร จ ำนวน 8 ด้ำน ดังนี้ (1) ด้ำนอ ำนำจสั่งกำร 
(2) ด้ำนเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ (3) ด้ำนกำรแก้ไขควำมขัดแย้ง (4) 
ด้ำนกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำนต่ำงๆ (4) ด้ำนกำรวิพำกษ์ (5) ด้ำน
ควำมผูกพัน (6) ด้ำนผลผลิต และ (7) ด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นเลิศ  

ระดับผู้อ ำนวยกำรส่วน และผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลกำรส ำรวจวัฒนธรรมองค์กำรที่เป็นอยู่ (Actual 
Organization Culture) และวัฒนธรรมองค์กำรที่ เหมำะสม (Sound 
Organization Culture) ระดับผู้อ ำนวยกำรส่วน และผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
ปรำกฏผลว่ำวัฒนธรรมองค์กำรปัจจุบันเป็น 1,1 (เฉื่อยชำ ไร้ผลงำน ไร้มนุษย
สัมพันธ์และไร้ชีวิตชีวำ) 9,1 (กำรท ำงำนหนักและมีควำมกดดันสูงโดยไร้
มนุษยสัมพันธ์) และ 1,9 (บรรยำกำศกำรท ำงำนสบำยๆ และรื่นรมย์ เต็มไป
ด้วยอบอุ่นและไร้ควำมกดดัน) โดยผู้เข้ำสัมมนำปรำรถนำที่จะปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กำรที่เหมำะสมให้เป็น 9,9 (ได้ทั้งผลงำนและน้ ำใจคน) 5,5 
(ยึดกฎระเบียบหรือยึดทำงสำยกลำงแบบประนีประนอม) และ 9+9 (เชื่อ
ฟังและเชื่อมั่นในผู้อำวุโส) โดยกำรส ำรวจใช้ปัจจัยในกำรวัดผลกำรส ำรวจ
วัฒนธรรมองค์กร จ ำนวน 10 ด้ำน ดังนี้ (1) ด้ำนอ ำนำจสั่งกำร (2) ด้ำน
วัตถุประสงค์ (3) ด้ำนกำรสื่อข้อควำม (4) ด้ำนควำมขัดแย้ง (5) ด้ำนกำร
ประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำนต่ำงๆ (6) ด้ำนกำรวิพำกษ์ (7) ด้ำนควำม
ผูกพัน (8) ด้ำนผลผลิต (9) ด้ำนส ำนึกเรื่องค่ำใช้จ่ำย (10) ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ (Creativity) 

 ให้ทุนกำรศึกษำกับพนักงำนตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนได้รับ
ทุนกำรศึกษำต่อในประเทศ ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยปัจจุบันได้ลงนำมในสัญญำรับทุนกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำโท ในสำขำเศรษฐศำสตร์ วิศวกรรมพลังงำน และกำรเงินประยุกต์ รวมจ ำนวน 5 รำย  
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สรุปผลกำรส ำรวจปัญหำและอุปสรรคขององค์กร 
ปัญหำและอุปสรรคขององค์กร ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ข้อเสนอในกำรปรับปรุง 

• HRM มีจุดอ่อน 

• กำรท ำงำนมุ่งท่ีกระบวนกำรท ำงำนมำกกว่ำผลลัพธ์ 
• ขำดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูล 
• เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร 
• นโยบำยกำรปฏิบัติงำนไม่ชัดเจน 

• ผู้บริหำรขำดควำมยุติธรรมในกำรเลื่อนต ำแหน่งและกำรขึ้นเงินเดือน 

• นโยบำยบริหำรไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร 
• ยุทธศำสตร์องค์กรขำดกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ 
• ผู้บริหำรขำดควำมเชื่อมั่นระหว่ำงผู้บริหำรแต่ละสำยงำน 

• ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและทิศทำงองค์กร 
• โครงสร้ำงองค์กรกับภำรกิจไม่เอื้อให้เกิดสัมพันธภำพ 

• ผู้น ำไม่สร้ำงให้เกิดควำมศรัทธำให้เกิดขึ้นในองค์กร 

• ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
• ปรับลดสำยกำรบังคับบัญชำเพ่ือควำมรวดเร็วในกำร

สั่งงำน 
• ก ำหนดยุทธศำสตร์ให้ชัดเจน 
• นโยบำยและทิศทำงองค์กรควรมีควำมชัดเจน  

เป็นรูปธรรม 
• ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสู่กำรร่วมใจกัน

ปฏิบัติงำน 

ปัญหำและอุปสรรคขององค์กร  
ระดับผู้อ ำนวยกำรส่วน และผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 

ข้อเสนอในกำรปรับปรุง 

• ขำดควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นจำกลูกน้อง 
• แบ่งพรรคแบ่งพวกและมีกำรเมืองภำยในองค์กร 
• ขำดควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดงำน กำรสอนงำน 
• ขำดภำวะผู้น ำ 
• ไม่สำมำรถจัดกำรกับควำมขัดแย้ง 
• ขำดควำมเด็ดขำดในกำรตัดสินใจ 
• ไม่ยอมรับควำมเห็นต่ำง 
• ขำดควำมยุติธรรมในกำรบริหำร 
• กำรสั่งงำนมอบหมำยท่ีซ้ ำซ้อน 
• กำรแบ่งขอบเขตหน้ำท่ีและภำระงำนควำมรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
• ตัวชี้วัด (KPI) ไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 
• ไม่ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพภำยในองค์กร 
• ผู้บริหำรไม่มี Action Plan ท่ีชัดเจน 
• ไม่น ำปัญหำมำปรับปรุงและแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม 
• กำรบริหำรงำนแบบระบบอุปถัมภ์ 

• กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
• อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
• ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำร

ปฏิบัติงำน 
• มีกำรก ำหนด KPI และประเมินผลงำนท่ีมี

ประสิทธิผล 
• วำงแผนอัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องกับงำน 
• พัฒนำกำรสั่งงำนและมอบหมำยงำน 

 จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร “ทีมงำนพลังร่วม 
(Building Internal Capability II)” จ ำนวน 5 รุ่น โดยมีเจ้ำหน้ำที่วิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป และพนักงำนช่วย
อ ำนวยกำร เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้นจ ำนวน 224 รำย สรุปปัญหำและอุปสรรคขององค์กร ดังนี้ 

 

ล ำดับ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 สรุปปญัหำองค์กร 

1 กำรสั่งกำรระดับ
ผู้บริหำรลงไปสู่ระดับ
ปฏิบัติกำรไม่มีควำม

ชัดเจน 

ขำดกำรบริหำรงำน 
สั่งงำน มอบหมำย

งำน อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

นโยบำยเปลี่ยนบอ่ย 

กำรสื่อสำรภำยใน
องค์กรและกำร

ประสำนงำนระหวำ่ง
ฝ่ำย 

ขำดแรงจูงใจในกำร
ท ำงำน 

ขำดกำรติดต่อ
ประสำนงำนที่ดี
ภำยในองค์กร 

ขำดกำรบริหำรงำน 
สั่งงำน มอบหมำย

งำน อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

นโยบำยเปลี่ยนบอ่ย 
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ล ำดับ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 สรุปปญัหำองค์กร 

2 กำรสื่อสำรภำยใน
องค์กรให้มำกขึ้น 

กำรประสำนงำน 
กำรสื่อสำรไม่มี

ประสิทธิภำพ ขำด
กำรท ำงำนเป็นทีม 

ควำมขัดแย้งระหว่ำง
ฝ่ำย/องค์กรควำม
สำมัคคีกำรมีส่วน

ร่วม 

ไม่เป็น Teamwork 
ไม่ได้รับควำมร่วมมือ 
ต่ำงคนต่ำงท ำในกลุ่ม

ของตน 

มำตรฐำนในระบบ
บริหำรงำน กำร
จัดกำรงำน กำร
จัดกำรคนยังไม่มี

ประสิทธิภำพ 

กำรประสำนงำน 
กำรสื่อสำรไม่มี

ประสิทธิภำพ ขำด
กำรท ำงำนเป็นทีม 

3 ไม่มีระบบกำรถ่ำย
โอนงำนหรือสอนงำน 

กำรประสำนงำนของ
ฝ่ำยต่ำงๆ 

กำรส่งเสริมควำมรู้
และพัฒนำบุคลำกร 

ขำดควำมไวว้ำงใจซ่ึง
กันและกัน 

ใช้คนไม่ถูกกับงำน 
ภำรกิจงำนไม่

สอดคล้องกับจ ำนวน
คน 

กำรส่งเสริมควำมรู้
และพัฒนำบุคลำกร 

4 ไม่มีกำรท ำงำนเป็น
ทีม ต่ำงคนต่ำง

ท ำงำน 

พนักงำนไม่มีควำม
ผูกพันกับองค์กร 
ท ำงำนตำมหน้ำที ่
แต่ไม่ได้ท ำเพื่อ

องค์กร 

กำรท ำงำนเป็นทีม 
แต่ละฝ่ำยไม่
ช่วยเหลือกัน 

กำรประสำนงำน 
สื่อสำรไม่ชัดเจน 

คลำดเคลื่อน 

ผู้บริหำรไม่ได้รับฟัง
ข้อมูลจำก

ผู้ปฏิบัติงำนอยำ่ง
แท้จริง เพิกเฉย 

พนักงำนไม่มีควำม
ผูกพันกับองค์กร 
ท ำงำนตำมหน้ำที ่
แต่ไม่ได้ท ำเพื่อ

องค์กร 

5 บุคลำกรในองค์กรไม่
มีควำมผูกพันต่อ

องค์กร 

ขำดกำรพัฒนำ
ควำมรู้พื้นฐำน

เกี่ยวกบังำนของ
องค์กร 

ขำดควำมผูกพันกับ
องค์กร 

ไม่มีกำรเปิดใจรับฟัง
อย่ำงแท้จริง 

ขำดควำมเป็น Unity บุคลำกรในองค์กรไม่
มีควำมผูกพันต่อ

องค์กร 

 

ปัญหำและอุปสรรคขององค์กร  
(ระดับเจ้ำหน้ำที่วิชำกำรลงมำ) 

ข้อเสนอในกำรปรับปรุงองค์กร 

• ขำดควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
• ขำด Service Mind 
• ไม่ไว้วำงใจระหว่ำงกัน 
• ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำกับลกูน้องมีปัญหำไม่เข้ำใจกัน 
• พนักงำนขำดควำมเข้ำใจในเนื้องำนท่ีได้รับมอบหมำย 
• ขำดบุคลำกรที่มีทักษะและควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนมำถ่ำยทอด

ประสบกำรณ ์
• ก ำลังคนไมเ่พียงพอต่องำนใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 
• ขำดกำรสื่อสำรและประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยงำน 
• ไม่มีกำรสอนงำนให้บุคลำกรใหม่อย่ำงเป็นระบบ  
• บุคลำกรมีกำรเกีย่งงำน ไม่ช่วยเหลือฝ่ำยงำนอ่ืน 
• บุคลำกรในองค์กรขำดควำมผูกพันต่อองค์กร 
• กำรแบ่งหน้ำท่ีรับผดิชอบไมเ่ท่ำเทยีมกัน 
• ขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน เนื่องจำกควำมรับผิดชอบไม่

เหมือนกัน แต่ใช้เกณฑ์กำรเลื่อนเงนิเดือนเหมือนกัน 
• ขำดกำรท ำงำนเป็นทีม ตำ่งคนต่ำงท ำงำน 
• ไม่ยอมรับควำมผิดพลำดของตนเอง 
• มีกำรแบ่งพรรคแบ่งพวก 

• ฝึกอบรมและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถอย่ำง
ต่อเนื่อง 

• สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
• พัฒนำและส่งเสรมิควำมก้ำวหนำ้ 
• ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม เช่น Team 

Building, Walk Rally 
• พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรและประสำนงำน 

ให้มีประสิทธิภำพ 
• สร้ำงระบบ Coaching/ Buddy ส ำหรับ

พนักงำนท่ีเข้ำใหม่ 
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(2) กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 กำรพัฒนำบุคลำกร โดยกำรจัดฝึกอบรมภำยใน ดังนี้  

ล ำดับ ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และเตรียมควำมพร้อมสู่ต ำแหน่งบริหำร 

1 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “The Leadership Grid ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง” 
2 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร หลักสตูร “ผู้บริหำรกำรเปลี่ยนแปลง  

(Building Internal Capability I)” 
3 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเพื่อสร้ำงมูลคำ่เพิ่ม” 
4 โครงกำรเสรมิสร้ำงบุคลำกรด้ำนพลังงำน (Capacity Building) ระดบับริหำร  
5 โครงกำรเสรมิสร้ำงบุคลำกรด้ำนพลังงำนและกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (Capacity Building) ระดับบริหำร 

หลักสูตรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
1 โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนปี 2558 
2 กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงนวัตกรรมองค์กำร 
3 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงไรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
4 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
5 บริหำรงำน บรหิำรใจ สู่องค์กรสมยัใหม่ด้วยกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
6 กำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
7 โครงกำร Capacity Building กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรมสี่วนร่วม 
8 โครงกำรเสรมิสร้ำงบุคลำกรด้ำนพลังงำน (Capacity Building) ระดบัปฏิบัติกำร 
9 กำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
10 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร “ทีมงำนพลังร่วม  

(Building Internal Capability II)” รุ่นที่ 1-5 
11 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสตูร “กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อควำมสัมฤทธ์ิผลในกำรปฏิบัติกำร” 

หลักสูตรพัฒนำทักษะ 
1 เทคนิคกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้ตรงใจผู้รับบริกำร 
2 กำรเขียนหนังสือรำชกำร 
3 ภำษำอังกฤษออนไลน์  
4 กำรเขียนหนังสือรำชกำร หนังสือโต้ตอบและรำยงำนกำรประชุม 
5 กำรน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพดว้ย Microsoft PowerPoint รุ่นที ่1 และรุ่นท่ี 2 

 กำรพัฒนำบุคลำกร โดยกำรส่งพนักงำนไปเข้ำอบรม/สัมมนำภำยนอก ดังนี้  

ล ำดับ 
 

ชื่อหลักสูตร 

ผู้เข้ำอบรม 

ระดับ  
ผอ. ฝ่ำยข้ึนไป 

ระดับ 
ผู้ช ำนำญกำร
พิเศษข้ึนไป 

ระดับ 
เจ้ำหน้ำท่ี

วิชำกำรลงมำ 

หลักสูตรด้ำนพลังงำนและกำรก ำกับ 
1 พลังงำนส ำหรับผู้บริหำร (Executive Energy Program: EEP) ประจ ำปี 2016    
2 พลังงำนส ำหรับผู้บริหำร (Executive Energy Program: EEP) ประจ ำปี 2017    
3 ผู้บริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ รุ่นท่ี 1    
4 ผู้บริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ รุ่นท่ี 2    
5 ผู้บริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ รุ่นท่ี 3    
6 ผู้บริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ รุ่นท่ี 4    
7 Asian Utility Week 2016 "Building The Digital Utility”    
8 ควำมรู้เพื่อให้บริกำรสถำนีประจุไฟฟ้ำส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC) 
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ล ำดับ 
 

ชื่อหลักสูตร 

ผู้เข้ำอบรม 

ระดับ  
ผอ. ฝ่ำยข้ึนไป 

ระดับ 
ผู้ช ำนำญกำร
พิเศษข้ึนไป 

ระดับ 
เจ้ำหน้ำท่ี

วิชำกำรลงมำ 

9 นักพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมมืออำชีพ รุ่นท่ี 4    
10 ศึกษำดูงำน Smart city and Innovation    
11 วิทยำกำรพลังงำนส ำหรับนักบริหำรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วพม. 4)    
12 วิทยำกำรพลังงำนส ำหรับนักบริหำรรุ่นใหม่ รุ่น 5 (วพม. 5)    
13 Public Course & Workshop: LNG Markets, Supply, Pricing, Trading  

and Risks 
   

14 ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน : ข้อก ำหนด กำรออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม 
และบ ำรุงรักษำ  

   

15 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์  
(Basic Reactor Engineering Course) 

   

16 Technical Aspects of Renewable Aspects Energy Grid Integration     

17 ผู้ตรวจสอบอำคำร รุ่นท่ี 45    
18 ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน : ข้อก ำหนด กำรออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม 

และบ ำรุงรักษำ ครั้งท่ี 2 
   

19 เศรษฐศำสตร์พลังงำนและกำรก ำกับอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ    
20 รีเลย์ป้องกันในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำทฤษฎีและกำรฝึกหัด    
21 ICUE 2016 : Cogeneration, Small Power Plants and District Energy    
22 กำรบริหำรและปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำ    
23 กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA)    
24 ระบบสำยไฟฟ้ำใต้ดิน    

หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรกลยุทธ์องค์กรและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)    
2 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)    
3 Risk Management Committee Program    
4 แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 
   

5 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรเขียนโครงกำร และกำรเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร    
หลักสูตรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี 

1 Pack 5 & Fair Value    
2 กำรจัดท ำ Cash Budgeting    

3 Fundamental Practice (Young CFO Certification Program)    
4 Finance Statement for Directors (FSD)    
5 69 ประเด็นผลประโยชน์พนักงำน ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยของมำตรฐำน

บัญชี ฉบับท่ี 19 
   

6 มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ รุ่นท่ี 1    
7 หลักกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินส ำหรับผู้บริหำร รุ่นท่ี 37    
8 บัญชีบริหำรเพื่อกำรตัดสินใจ    
9 Financial Model    
10 กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพ หลักฐำนกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร รุ่นท่ี 3    
11 กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพ หลักฐำนกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร รุ่นท่ี 4    
12 เจำะลึก 57 Case Study    
13 กลยุทธ์กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน    
14 69 ปัญหำภำษีอำกรที่กิจกำรต้องตรวจสอบ    
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ล ำดับ 
 

ชื่อหลักสูตร 

ผู้เข้ำอบรม 

ระดับ  
ผอ. ฝ่ำยข้ึนไป 

ระดับ 
ผู้ช ำนำญกำร
พิเศษข้ึนไป 

ระดับ 
เจ้ำหน้ำท่ี

วิชำกำรลงมำ 

15 กำรวิเครำะห์งบกำรเงินอย่ำงง่ำยส ำหรับส ำหรับส่วนรำชกำร    
16 COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน       

17 กำรเป็นนักวิเครำะห์ทำงธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นท่ี 51    
18 สรุปกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญของมำตรฐำนกำรบัญชี (TFRS) ฉบับปรับปรุง 2558    
19 กำรเป็นนักวิเครำะห์ทำงธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นท่ี 52    
20 แนวปฏิบัติทำงบัญชีส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนและผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนของธุรกิจ 
   

21 ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (Certified Government Internal 
Auditor – CGIA) ระดับ Intermedia ด้ำน Consulting 

   

22 กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน (Property Valuation) รุ่นท่ี 9    
23 IT Audit for Non IT Auditor    
24 ฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำงบกำรเงิน ตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป    

หลักสูตรด้ำนกฎหมำย 
1 รู้ลึกรู้จริง เทคนิคกำรท ำสัญญำจัดซ้ือสัญญำจัดจ้ำง       
2 กฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ท่ีได้รับกำรรับรองจำก ก.ศป. แล้ว) 

รุ่นท่ี 8 
   

3 ประกำศนียบัตรกฎหมำยมหำชน    
4 กำรแสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำน ส ำหรับนิติกร รุ่นท่ี 2    
5 กฎหมำยปกครองและกฎหมำยพิจำรณำคดีปกครอง รุ่นท่ี 7    
6 ผู้บริหำรงำนด้ำนกฎหมำยภำครัฐระดับสูง รุ่นท่ี 3 : ธรรมภิบำลเพ่ือกำรจัดท ำและ

บริหำรโครงกำรสำธำรณะขนำดใหญ่ 
   

7 โครงกำรประกำศนียบัตรกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบังคับคดี    
8 Integrated Reporting กำรรำยงำนทำงกำรเงินสมัยใหม่    

หลักสูตรด้ำนกำรเขียนรำยงำนและกำรประชุม 
1 Success Boardroom Presentations     
2 Board Reporting Program (BRP)    
3 Company Reporting Program (CRP)    
4 เทคนิคกำรจดบันทึกและเขียนรำยงำนกำรประชุม    

หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
1 นักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นท่ี 6    
2 นักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นท่ี 8    
3 ก้ำวทันกำรจัดท ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    
4 กำรพัฒนำเครือข่ำยส่งเสริมจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมจริยธรรม    
5 Green Building เกณฑ์ประเมินอำคำรเขียว Leadership in Energy and 

Environmental Design LEED V4 
   

หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขั้นสูง รุ่นท่ี 5    
2 กลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคล รุ่นท่ี 12    

หลักสูตรด้ำนพัสดุ 
1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ หัวข้อ 

พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

   

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 : มิติใหม่ทำงกฎหมำยและข้อสัญญำท่ีพึงรู้ก่อนกฎหมำยใช้บังคับ” 
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ล ำดับ 
 

ชื่อหลักสูตร 

ผู้เข้ำอบรม 

ระดับ  
ผอ. ฝ่ำยข้ึนไป 

ระดับ 
ผู้ช ำนำญกำร
พิเศษข้ึนไป 

ระดับ 
เจ้ำหน้ำท่ี

วิชำกำรลงมำ 

3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบก ำกับภำษี และกฎหมำยใหม่ E-Tax Invoice     
หลักสูตรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 โครงกำร eGovernment Forum 2017    
2 กำรพัฒนำ HTML5 ด้วย Microsoft Visual Studio 2010 รุ่นท่ี 1    
3 IPv6 Workshop for e-Government ครั้งท่ี2/2558 (รุ่นท่ี5)    
4 กำรเพิ่มศักยภำพผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและพลังงำน    
5 โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนไอซีที (ITPE) ในระดับ (FE)    
6 Hybrid Mobile Application Development with IONIC    
7 อบรมเพื่อเตรียมกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนไอซีที (ITPE) ในระดับ (FE)    
8 กำรสร้ำง Infographic อย่ำงมืออำชีพ    

หลักสูตรอื่นๆ 
1 กำรตรวจสอบภำยในแบบครบวงจร    
2 กำรให้บริกำรสำธำรณะโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน” (People’s Audit) รุ่นท่ี 20    
3 ทักษะวิทยำกรกระบวนกำร รุ่นท่ี 4    
4 ค่ำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Competition Camp)    
5 Job Method เทคนิคกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน    

หลักสูตรอบรมภำยนอกต่ำงประเทศ 
1 LSE Short Course on Regulation Executive Training Programme  

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดโดย London School of Economics and 
Political Science (LSE) 

   

2 LNG Short Course : Technology and the LNG Chain-G-29  
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดโดย PetroSkill 

   

3 Applied Regulatory Impact Analysis (RIA) ณ กรุงโรม ประเทศอิตำลี  
จัดโดยJacobs Cordova & Associates และมหำวิทยำลัย Luiss Guido และ  
The Luiss School of Government 

   

4 แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ Regulators และ TSOs  
ณ สหรำชอำณำจักร และประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดโดยสถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

   

5 โครงกำรว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงำนทดแทนและพลังงำนอื่นของ
ประเทศไทยเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

   

 ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรอบรม เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 2560 โดย
สรุปผลกำรส ำรวจควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม (Needs Analysis) จ ำนวน 20 หัวข้อ ดังนี้ (1) ผู้น ำในกำร
เปลี่ยนแปลง (2) กำรบริหำรงำนเพ่ือให้ได้ผลปฏิบัติงำนที่เลิศ (3) กำรสื่อสำรอย่ำงมีกลยุทธ์ (4) กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และเครือข่ำย(5) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (6) ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี (7) 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (8) ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย (9) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนใบอนุญำต (10) ควำมรู้
ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ (11) กำรท ำงำนเป็นทีม (12) ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร (13) เทคนิคกำรสื่อสำร
และกำรเจรจำ (14) กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเอง (15) กำรจัดกำรควำมเครียด (16) กำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ (17) ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ (18) ควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (19) กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง (20) ทักษะกำรน ำเสนอ 

 ทบทวนและพัฒนำระบบสมรรถนะของบุคลำกร (Revisit/Redesign Competencies) 
ส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบกำรสอบทำนสมรรถนะของฝ่ำยงำน จ ำนวน 19 สมรรถนะ แบ่งเป็นสมรรถนะเฉพำะ
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ของฝ่ำยงำน 13 สมรรถนะและสมรรถนะร่วม 6 สมรรถนะ และเห็นชอบระดับเกณฑ์ที่คำดหวังของแต่ละ
ต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2559 

 ร่ำงแนวทำงจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล ( IDP) กระบวนกำรหลักของกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคลนั้นแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 ประเมินสมรรถนะและก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำประเมินสมรรถนะรำยบุคคล ระบุระดับ
สมรรถนะในปัจจุบัน และ ประเด็นที่ต้องกำรพัฒนำ ทั้งในเชิงควำมรู้และทักษะ 

 ระบุระดับเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุหลังกำรพัฒนำ ระบุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำของแต่ละ
สมรรถนะโดยละเอียดและสำมำรถวัดได้ 

 ระบุวิธีกำรและเนื้อหำกำรเรียนรู้และพัฒนำ ระบุวิธีกำรพัฒนำโดยเลือกจำกตัวเลือก
โปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกร (Learning Solutions) 

 ก ำหนดช่วงเวลำในกำรพัฒนำ ระบุกรอบเวลำในกำรพัฒนำให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติ 
และติดตำมผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ส ำนักงำน กกพ. ส ำนักงำน กกพ. ร่วมกับสถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) ด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงบุคลำกรด้ำนพลังงำนและกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (Capacity Building) หลักสูตรระดับบริหำร 
จ ำนวน 25 คน และหลักสูตรระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 36 คน โดยมีระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 9 เดือน หลังจำกที่
มีกำรลงนำมสัญญำ (ลงนำมสัญญำวันที่ 31 มีนำคม 2559) โดยมีหัวข้อกำรฝึกอบรม ดังนี้ 

หลักสูตรระดับบริหำร  หลักสูตรระดับปฏิบัติกำร 
หมวดวิชำที่ 1 พลังงำน นโยบำยและกำรก ำกับกจิกำรพลงังำน 
1.1 นโยบำยกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนและจรรยำบรรณ  
1.2 ทิศทำงพลังงำนทดแทนและพลังงำนหมุนเวียนกับกำร

สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ 

หมวดวิชำท่ี 1 พลังงำน นโยบำยและกำรก ำกับกจิกำรพลังงำน 
1.1 นโยบำย กำรวำงแผนพลังงำน และกำรก ำกับกิจกำร

พลังงำน  
1.2 ทิศทำงพลังงำนหมุนเวียนกับกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
1.3 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมพลังงำน 

หมวดวิชำท่ี 2 เศรษฐศำสตร์ กำรเงินและกำรบัญชี  
2.1 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และทิศทำงพลังงำน  
2.2 กำรเงินและกำรบัญชีเพื่อกำรก ำกบั 
2.3 ธรรมำภิบำลกับประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงิน 

หมวดวิชำท่ี 2 เศรษฐศำสตร์ กำรเงินและกำรบัญช ี
2.1 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และทิศทำงพลังงำน 
2.2 เศรษฐศำสตร์พลังงำน  
2.3 ธุรกิจพลังงำน  
2.4 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชีสมยัใหม่ 

หมวดวิชำท่ี 3 กฎหมำย 
3.1 กฎหมำยกำรบังคับทำงปกครอง  
3.2 กำรใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันและลดข้อพิพำททำงปกครอง 

หมวดวิชำท่ี 3 กฎหมำย  
3.1 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล กำรบังคับทำงปกครองและ

กำรป้องกันและลดข้อพิพำททำงปกครอง 

หมวดวิชำท่ี 4 กำรพัฒนำองค์กำร  
4.1. กำรบรหิำรเชิงกลยุทธเ์พื่อองค์กำรแห่งควำมเป็นเลศิ 
4.2. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   
4.3. กำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์เพื่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี

ประสิทธิผล  
4.4. กลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรก ำกับดแูล  

หมวดวิชำท่ี 4 กำรพัฒนำองค์กำร  
4.1 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งควำมเปน็เลิศ   
4.2 กลยุทธ์กำรบริหำรองค์กำรสมยัใหม่    
4.3 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำรแข่งขัน    
4.4 กำรบริหำรและควำมรับผดิชอบตอ่สังคม  
4.5 กำรวิเครำะห์และบรหิำรควำมเสี่ยง  
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หลักสูตรระดับบริหำร  หลักสูตรระดับปฏิบัติกำร 
4.5. เทคนิคกำรสร้ำงสมัพันธภำพและกำรท ำงำนเป็นทีม

ทักษะกำรสร้ำงเครือข่ำยและพันธมิตร 
4.6 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนยิมร่วมขององค์กำร 
4.7 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรสังคมขององค์กำร กำร

สร้ำงเครือข่ำยองค์กำรและกำรประสำนสัมพันธ์ 

(3) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

 ส ำนักงำน กกพ. ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ และส่งเสริม
ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ จ ำนวน 11 เรื่อง ดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม (คน) 

1 กำรสอนงำนขณะปฏิบัติงำน (On the Job Training) 27 

2 กำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน (Effective Coaching Skills) 30 

3 กำรพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ (Train the Trainer) 33 

4 กำรคุ้มครองสิทธิผู้ใช้พลังงำน  54 

5 กำรออกใบอนุญำต 72 

6 กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 63 

7 ควำมรู้เกี่ยวกับส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 75 

8 ควำมรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและข้อมูลพลังงำน 48 

9 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน 75 

10 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่ดินและทรัพย์สิน 79 

11 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย 64 

(4) สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 จัดท ำร่ำงสมรรถนะของบุคลำกร และร่ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ รวมถึงแนวทำง
กำรพัฒนำเพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 เสนอแนวทำงกำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเสนอส ำนักงำน กกพ. ประกอบด้วย 
ผลกำรทบทวนสมรรถนะ (Competency) ลักษณะกลุ่มงำน (Job Family) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำร
บริหำรจัดกำรเส้นทำงอำชีพ หลักเกณฑ์ในกำรปรับเลื่อนเข้ำสู่ต ำแหน่ง หลักเกณฑ์ในกำรหมุนเวียนงำน และ
หลักเกณฑ์แรกเข้ำ แนวทำงกำรพัฒนำเป็น Development Roadmap by Competency (DRC) แบบฟอร์ม
กำรพัฒนำและคู่มือส ำหรับส ำนักงำน กกพ. ที่พร้อมส ำหรับบุคลำกรและหัวหน้ำในกำรสื่อสำรและจัดใช้ส ำหรับ 
Career Discussion เส้นทำงกำรเติบโตในสำยอำชีพของทุกต ำแหน่งงำน และแผนในกำรน ำเส้นทำงกำรเติบโต
สำยอำชีพไปสู่กำรปฏิบัติ  

 เสนอคู่มือกำรสืบทอดต ำแหน่ง ประกอบด้วย กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรแผนกำรสืบ
ทอดต ำแหน่งและแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  

(5) กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

 ส ำรวจและประเมินควำมผูกพัน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ
บุคลำกร โดยไดผ้ลกำรประเมินควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรคิดเป็นร้อยละ 36 สรุปได้ดังนี้  
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Not Engaged Engaged 
Actively Disengaged Passive Moderately Engaged Highly Engaged 

31% 32% 29% 7% 
พนักงำนท่ีอยู่ในกลุ่ม 

Actively Disengaged เป็น
พนักงำนท่ีไม่มีควำมผูกพัน
ต่อองค์กร แม้ว่ำองค์กรจะ

ท ำดีอย่ำงไรกม็ีควำมรูส้ึกเชิง
ลบเสมอ และมีโอกำสที่จะ
ท ำให้พนักงำนในกลุ่มที่
เหลือรูส้ึกเช่นเดียวกัน 

พนักงำนท่ีอยู่ในกลุ่ม 
Passive เป็นพนักงำนท่ีรู้สึก
เฉยๆกับองค์กร ซึ่งก ำลังรอดู

อยู่ว่ำองค์กรสำมำรถท ำ
อะไรให้พวกเขำได้บ้ำง มี
โอกำสเป็นไปได้สูงที่จะ
ผลักดันพนักงำนกลุ่มนี ้
ไปสู่กลุ่ม Moderately 

Engaged 

พนักงำนท่ีอยู่ในกลุ่ม 
Moderately Engaged เป็น
พนักงำนท่ีค่อนข้ำงมีควำม
ผูกพันต่อองค์กร แต่มีควำม

เสี่ยงสูงในกำรย้ำยเข้ำมำอยู่ใน
กลุ่ม not engaged 

 

พนักงำนท่ีอยู่ในกลุ่ม Highly 
Engaged เป็นพนักงำนท่ีมี

ควำมผูกพันต่อองค์กรสูง และ
มีพฤติกรรมที่ส่งผลดีให้กับ

องค์กร 
 
 
 

กำรกระจำยของระดับควำมผูกพัน : 
1. กำรกระจำยตัวของระดับควำมผูกพัน ระบุจ ำนวนของพนักงำนท่ีต้องท ำให้เกิดควำมผูกพันว่ำมีอยู่อีกเท่ำไร ทั้งนี้ ถ้ำองค์กรมี

จ ำนวนพนักงำนประเภท actively disengaged อยู่มำกจะค่อนข้ำงยำกที่จะย้ำยคนกลุ่มนี้ให้มำอยู่ในกลุ่มที่เป็น highly 
engaged 

2. กลุ่ม passive คือกลุ่มทีเ่ป็นโอกำสขององค์กรที่จะด ำเนินกำรผลักดนัให้กลุ่มนี้ข้ึนไปอยู่ใน กลุม่ engaged 
3. กลุ่ม moderately engaged  สะท้อนถึงควำมเสี่ยงของพนักงำนท่ีมีโอกำสยำ้ยไปอยู่ในกลุ่ม non-engaged ซึ่งเกิดจำกกำร

เปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกองค์กร 

 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร ดังนี้ 
กิจกรรมผู้บริหำรพบพนักงำน  

และกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำบุคลำกร 
กิจกรรมวันส ำคัญและวันตำมประเพณี 

(1)  โครงกำร “กกพ. พบพนักงำน”  
(2)  กิจกรรม “ผู้บริหำรพบพนักงำน” (มอบรำงวัลพนักงำนดีเด่น)  
(3)  กิจกรรม “We are OERC”  
(4)  กิจกรรม “ธรรมะเพื่อชีวิต”   
(5)  อบรมธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำน  
(6)  กิจกรรม “Happy Money Happy Fund”  
(7)  กิจกรรม “Team Building for Team Unity  
(8)  กิจกรรม “OERC Health Care”  

(9)  ตรวจสุขภำพประจ ำปีและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  
(10)  กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

บุคลำกรในองค์กร”  
(11)  กิจกรรม “ชมรม” ได้แก่ กิจกรรมเดิน-วิ่ง กิจกรรมไหว้  
(12)  กิจกรรม “งำนวันสถำปนำ ส ำนักงำน กกพ.”  
(13)  กิจกรรมสื่อสำร “รู้เท่ำทันภัยไซเบอร์”  

(1)  กิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”  

(2)  กิจกรรม “ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ” 

(3)  กิจกรรม “วันพ่อ-พิธีถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยสัตย์
ปฏิญำณ”  

(4)  กิจกรรม “วันแม่-ถวำยพระพรชัยมงคล”  
(5)  กิจกรรม “วันขึ้นปีใหม่ 2558”  
(6)  กิจกรรม “ท ำบุญส ำนักงำน กกพ. เน่ืองในเทศกำลวันขึ้นปีใหม่”  
(7)  กิจกรรม “วันสงกรำนต์ สืบสำนประเพณีไทย” 
(8)  กิจกรรม “งำนวันสถำปนำ 8 ปีส ำนักงำน กกพ.”   
(9)  กิจกรรม “วันเข้ำพรรษำ” 
(10)  พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ “รวมพลังแห่งควำมภักดี 
(11)  พิธีลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ 

บดินทรเทพยวรำงกูร  

(6) กำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรสร้ำง HR มืออำชีพ 

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน กกพ. ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(1) เลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. (ประธำนกรรมกำร) (2) รองเลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. (กรรมกำร) (3) ผู้ช่วย
เลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. (กรรมกำร) (4) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร (กรรมกำร) (4) ผู้อ ำนวยกำรส่วน
บริหำรงำนบุคคล (กรรมกำรและเลขำนุกำร) โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย
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กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เชิญบุคคลมำให้ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรและ
พัฒนำบคุลำกร และอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก กกพ. หรือเลขำธิกำร 

 เตรียมกำรและผลักดัน วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรแก้ระเบียบให้แล้วเสร็จ รับฟังควำมเห็น
จำกบุคลำกรในส ำนักงำน กกพ. ในรูปคณะท ำงำน  
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บทที่ 4  
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

พ.ศ. 2561 - 2564  
4.1 ควำมคำดหวังเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4.1.1 กำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

(1)  ควำมคำดหวังจำกกำรประเมินตนเอง  

 ส ำนักงำน กกพ. โดยส่วนบริหำรงำนบุคคล เห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกิจกรรม ให้
สอดคล้องกับควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินงำน จึงได้มีกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังเกี่ยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องภำยในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภำยนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควำมคำดหวัง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องภำยในองค์กร ได้แก่ 
ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง 

ควำมคำดหวังต่อกระบวนกำร  
- มีกระบวนกำรที่เป็นท่ียอมรับ มีกำรรับรู้ข่ำวสำร กำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจชัดเจน  
- มีโอกำสในกำรพัฒนำตนเอง มกีำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
มีควำมพอใจในกำรท ำงำน มคีวำมมั่นคงในกำรท ำงำน 

- สำมำรถสรรหำบุคลำกรได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำรเพื่อให้มีควำมเชื่อมโยงกับทุกภำคส่วน 
ทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์ 

ควำมคำดหวังต่อองค์กร 
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงควำมผูกพันกับองค์กร ช่วยส่งเสริมศักยภำพของ
บุคลำกรใหม้ีควำมเข้มแข็งขึ้น 

- มีสภำพสิ่งแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ 

- มีวัฒนธรรมองค์กร  
- มีนโยบำยที่ชัดเจน ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับ PMQA ในหมวดกำรน ำองค์กรของผู้บริหำร 

ผู้ที่เกี่ยวข้องภำยนอกองค์กร 
ได้แก่ ประชำชนทั่วไป ผูม้ำตดิต่อ
ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กกพ. 

- มีกระบวนกำรและกรอบระยะเวลำชัดเจน ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม และมีกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึง  

- มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

(2) ควำมคำดหวังจำกผลสรุปกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรของพนักงำนและลูกจ้ำง 

 ส ำนักงำน กกพ. ได้จัดให้มโีครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรและ
พนักงำน จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตร “The Leadership Grid ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง” (2) หลักสูตร 
“ผู้บริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Building Internal Capability I)” (3) หลักสูตร “ทีมงำนพลังร่วม (Building 
Internal Capability II)” โดยสรุปควำมเห็นของพนักงำนและลูกจ้ำง และวิเครำะห์ควำมคำดหวังที่มีต่อกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ดังนี้  
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ระดับสูง  
(ผอ.ฝ่ำย ขึ้นไป)  

ระดับกลำง  
(ผอ.ส่วน, ผู้ช ำนำญกำรพิเศษ) 

ระดับปฏิบัติกำร 
(เจ้ำหน้ำที่วิชำกำรลงมำ และลูกจ้ำง) 

 HRM มีจุดอ่อน 
 กำรท ำงำนมุ่งท่ีกระบวนกำรท ำงำน

มำกกว่ำผลลัพธ์ 
 ขำดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูล 
 เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร 
 นโยบำยกำรปฏิบัติงำนไม่ชัดเจน 
 ผู้บริหำรขำดควำมยุติธรรมในกำรเลื่อน

ต ำแหน่งและกำรขึ้นเงินเดือน 
 นโยบำยบริหำรไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร 
 ยุทธศำสตร์องค์กรขำดกำรจัดล ำดับ

ควำมสัมพันธ์ 
 ผู้บริหำรขำดควำมเชื่อมั่นระหว่ำง

ผู้บริหำรแต่ละสำยงำน 
 ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนตำม

เป้ำหมำยและทิศทำงองค์กร 
 โครงสร้ำงองค์กรกับภำรกิจไม่เอื้อให้เกิด

สัมพันธภำพ 
 ผู้น ำไม่สร้ำงให้เกิดควำมศรัทธำให้

เกิดขึ้นในองค์กร 

 ขำดควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นจำก
ลูกน้อง 

 แบ่งพรรคแบ่งพวกและมีกำรเมือง
ภำยในองค์กร 

 ขำดควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดงำน กำร
สอนงำน 

 ขำดภำวะผู้น ำ 
 ไม่สำมำรถจัดกำรกับควำมขัดแย้ง 
 ขำดควำมเด็ดขำดในกำรตัดสินใจ 
 ไม่ยอมรับควำมเห็นต่ำง 
 ขำดควำมยุติธรรมในกำรบริหำร 
 กำรสั่งงำนมอบหมำยท่ีซ้ ำซ้อน 
 กำรแบ่งขอบเขตหน้ำท่ีและภำระงำน

ควำมรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
 ตัวชี้วัด (KPI) ไม่สอดคล้องกับกำร

ปฏิบัติงำน 
 ไม่ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและกำร

สร้ำงสัมพันธภำพภำยในองค์กร 
 ผู้บริหำรไม่มี Action Plan ท่ีชัดเจน 
 ไม่น ำปัญหำมำปรับปรุงและแก้ไขอย่ำง

เป็นรูปธรรม 
 กำรบริหำรงำนแบบระบบอุปถัมภ์ 

 ขำดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
 ขำด Service Mind 
 ไม่ไว้วำงใจระหว่ำงกัน 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำกับลูกน้อง

มีปัญหำไม่เข้ำใจกัน 
 พนักงำนขำดควำมเข้ำใจในเน้ืองำนท่ี

ได้รับมอบหมำย 
 ขำดบุคลำกรที่มีทักษะและควำม

ช ำนำญเฉพำะด้ำนมำถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ 

 ก ำลังคนไม่เพียงพอต่องำนใหม่ ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 

 ขำดกำรสื่อสำรและประสำนงำน
ระหว่ำงฝ่ำยงำน 

 ไม่มีกำรสอนงำนให้บุคลำกรใหม่อย่ำง
เป็นระบบ  

 บุคลำกรมีกำรเกี่ยงงำน ไม่ช่วยเหลือ
ฝ่ำยงำนอื่น 

 บุคลำกรในองค์กรขำดควำมผูกพันต่อ
องค์กร 

 กำรแบ่งหน้ำท่ีรับผิดชอบไม่เท่ำเทียมกัน 
 ขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน เน่ืองจำก

ควำมรับผิดชอบไม่เหมือนกัน                                                    
แต่ใช้เกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือน
เหมือนกัน 

 ขำดกำรท ำงำนเป็นทีม ต่ำงคนต่ำง
ท ำงำน 

 ไม่ยอมรับควำมผิดพลำดของตนเอง 
 มีกำรแบ่งพรรคแบ่งพวก 

(3) ควำมคำดหวังจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร  
 เนื่องจำกกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรที่ดีควรมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงำนและประเด็นในกำรบริหำรองค์กรในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้มีกำรจัดสัมภำษณ์ผู้บริหำรเพ่ือวิเครำะห์
ประเด็นควำมคำดหวังที่มีนัยส ำคัญต่อกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กร และสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 
ประเด็นที่พบ 

นัยส ำคัญของกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรต่อกำร
ออกแบบโครงสร้ำงองค์กร 

ค่ำนิยมและ
วัฒนธรรม

องค์กร  

1. แต่ละสำยงำนมักมุ่งเน้นขอบเขตงำนท่ีตนรับผดิชอบ 
ไม่สนับสนุนกำรประสำนงำนเมื่อมพีันธกิจที่ต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน 

2. แนวคิดกำรปฏบิัติแบบรำชกำร 

1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงบทบำทงำนท่ีมี
ลักษณะแตกต่ำงกัน 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นควำมมีประสิทธิภำพ 

ศักยภำพ
บุคลำกร 

1. กระบวนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะเฉพำะด้ำนยัง
ไม่ชัดเจน 

1. เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะเฉพำะด้ำนของ
บุคลำกร 
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ประเด็นที่พบ 

นัยส ำคัญของกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรต่อกำร
ออกแบบโครงสร้ำงองค์กร 

2. กระบวนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะที่
หลำกหลำยยังไม่ชัดเจน เช่น ผู้ออกใบอนุญำต ควรมี
ควำมรู้ในกำรออกใบอนุญำตทั้งหมดเพื่อรองรับควำม
เป็น One-Stop Service 

2. เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะที่หลำกหลำย 
(Multi-Skill) โดยให้โอกำสบุคลำกรในกำร
ปรับเปลีย่นบทบำทหน้ำท่ี 

กระบวนกำร
ท ำงำน 

1. งำนท่ีรับผิดชอบมีควำมซ้ ำซ้อนและไม่ชัดเจนใน
บำงส่วน 

2. หน่วยงำนขำดกำรประสำนงำนร่วมกัน 
3. หน่วยงำนมีควำมท้ำทำยด้ำนภำระงำนเนื่องจำกมี

ภำระหน้ำงำนท่ีไดร้ับมอบหมำยเพิ่มเติมจำกท่ีระบไุว้
ตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 

4. ควรปรับปรุงกระบวนกำรสรำ้งกำรยอมรับใหม้ี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

1. ส่งเสริมกำรก ำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ของงำนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงงำนท่ีเกี่ยวขอ้งกันให้อยู่
ภำยใต้กำรควบคุมร่วมกัน 

3. ส่งเสริมควำมยืดหยุ่นต่องำนท่ีไดร้บั
มอบหมำยเพิม่เตมิ 

4. ส่งเสริมกระบวนกำรที่เน้นกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้ใช้ไฟฟ้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

สภำวะผู้น ำ 
(Leadership) 

1. มีประเด็นกำรสื่อสำรภำยในหรือระหว่ำงสำยงำนตำม
โครงสร้ำงองค์กร 

2. ข้อจ ำกัดในกำรตัดสินใจของผู้บรหิำรเนื่องจำก
อ ำนำจกำรอนุมัตหิลำยเรื่องขึ้นอยูก่ับคณะกรรมกำร 

1. ส่งเสริมควำมชัดเจนในขอบเขตควำม
รับผิดชอบของผู้บรหิำรและมรีะบบเพื่อ
สนับสนุนกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้บริหำร 

2. เอื้อต่อกำรเพิ่มบทบำทควำมรับผดิชอบและ
อ ำนำจกำรตดัสินใจของส ำนักงำน กกพ. 

ระบบกำร
บริหำรจดักำร 

 
 

1. ควำมคำดหวังต่ออ ำนำจหน้ำท่ีตำมโครงสร้ำงองค์กร
ไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจรงิ 

2. ระบบสำรสนเทศในปัจจุบันไม่รองรับกำรจดัเก็บ
ข้อมูลองค์รวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ขำดกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งและกำร
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพ 

1. มีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับบทบำท
หน้ำท่ีในกำรปฏิบัติงำนจริง 

2. ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อให้สำมำรถเก็บรวบรวมหรือ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3. ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมและกำร
ฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพของพนักงำน 

ควำมชัดเจนใน
กำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

1. งำนก ำกับมำตรฐำนและตรวจสอบกิจกำร
 พลังงำนด ำเนินกำรภำยใต้หน่วยงำน เดียวกัน อำจ
ส่งผลใหเ้กิดประเด็นเรื่องควำมโปร่งใสเป็นธรรม 

2. งำนบริหำรควำมเสีย่งยังไมม่ีมำตรกำรที่รัดกุม 
ชัดเจน 

1. ส่งเสริมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำร
ตรวจสอบภำยในและกำรถ่วงดลุอ ำนำจ 
(Checks and Balances) ที่มีประสิทธิภำพ 

4.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4.2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Scanning) 

(1) จุดแข็งด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Strengths – S) 

 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรตกลงไว้ล่วงหน้ำ  (Performance Agreement) 
ระหว่ำงผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบกำรประเมินที่ยุติธรรม โปร่งใส และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ในกำรปฏิบัติงำน 

 มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  เ พ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น 

 มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร ภำรกิจของหน่วยงำนที่ชัดเจน 
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 บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในงำนที่ปฏิบัติ 
 บุคลำกร มีควำม ตั้งใจ/ทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 

(2) จุดอ่อนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Weaknesses - W) 

 ยังไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ยังขำดควำมรู้ /ทักษะบำงด้ำน 
มำวำงแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 บุคลำกรมีภำระงำนประจ ำที่ใช้เวลำมำก จึงท ำให้ขำดโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง 

 บุคลำกร บำงส่วน มีขีดควำมสำมำรถจ ำกัดในบำงเรื่อง ท ำให้ไม่สำมำรถตอบสนองกำรท ำงำน
แบบเบ็ดเสร็จได้ และเกิดควำมล่ำช้ำ 

 บุคลำกรบำงส่วนยังยึดติดกับกำรปฏิบัติงำน ตำมระเบียบรำชกำรท ำให้ขำดควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำน 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนยังไม่มีประสิทธิภำพ  
 เงื่อนไขในกำรก้ำวหน้ำในสำยงำนไม่ชัดเจน และไม่ได้น ำมำปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  
 ขำดควำมชอบธรรมในกำรแต่งตั้งโยกย้ำย ไม่ค ำนึงถึงระบบคุณธรรม  
 องค์กรขำดกำรวำงแผนอัตรำก ำลังทดแทน  
 บุคลำกรขำดขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
 กำรพัฒนำบุคลำกรยังไม่ครอบคลุมทุกสำยงำน 
 ขำดกำรหมุนเวียนบุคลำกรระดับผู้ปฏิบัติ (Job Rotation) เพ่ือให้เรียนรู้งำนและสำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้หลำยด้ำน ในงำนที่รับผิดชอบ 
 ช่องทำงกำรสื่อสำรงำน HRM และ HRD ภำยในองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้   

ยังขำดกำรพัฒนำและปรับปรุงให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภำพ เช่น เว็บไซต์ของงำนทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 

4.2.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Scanning) 

(1) โอกาสด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Opportunities - O) 
 มีสวัสดิกำรที่ดีครอบคลุมหลำกหลำยทั้งตนเองและครอบครัว 
 สวัสดิกำรและอัตรำเงินเดือนที่เสนอให้บุคลำกรท ำให้สำมำรถแข่งขัน คัดกรองบุคลำกรที่มี

ประสิทธิภำพสู่ระบบของส ำนักงำน กกพ. ได้ 
(2) อุปสรรคหรือภาวะคุกคามด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Threats - T) 
 ภำครำชกำรยังมีระบบอุปถัมภ์ ท ำให้บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถขำดขวัญและก ำลังใจ 

4.2.3 กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้ SWOT Analysis สรุปดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)  
S1 มีกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนท่ีมีกำรตกลงไว้ล่วงหน้ำ 

(Performance Agreement) ระหว่ำงผู้ประเมินและผู้
ถูกประเมิน เพื่อส่งเสริมให้เกดิระบบกำรประเมินท่ี
ยุติธรรม โปร่งใส และเพิม่ผลสมัฤทธ์ิในกำรปฏิบัติงำน 

S2 มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกดิประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน
มำกยิ่งข้ึน 

W1 ยังไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรที่ยังขำดควำมรู้ /ทักษะบำงด้ำน มำวำง
แผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นรปูธรรม 

W2 บุคลำกรมีภำระงำนประจ ำที่ใช้เวลำมำก จึงท ำให้ขำด
โอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง 

W3 บุคลำกร บำงส่วน มีขีดควำมสำมำรถจ ำกัดในบำง
เรื่อง ท ำให้ไม่สำมำรถตอบสนองกำรทำงำนแบบ
เบ็ดเสร็จได้ และเกดิควำมล่ำช้ำ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)  
S3 มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร ภำรกิจของหน่วยงำนท่ี

ชัดเจน 
S4 บุคลำกรส่วนใหญ่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นในงำนท่ีปฏิบตัิ 
S5 บุคลำกร มคีวำม ตั้งใจ/ทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนท่ีได้รบั

มอบหมำย 

W4 บุคลำกรบำงส่วนยังยึดติดกับกำรปฏิบัติงำน ตำม
ระเบียบรำชกำร ทำให้ขำดควำมคดิริเริ่มสร้ำงสรรค์ใน
กำรพัฒนำงำน 

W5    กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนยังไม่มีประสิทธิภำพ  
W6    เงื่อนไขในกำรก้ำวหน้ำในสำยงำนไม่ชัดเจน และไมไ่ด้

น ำมำปฏิบตัิอย่ำงจริงจัง  
W7 ขำดควำมชอบธรรมในกำรแต่งตั้งโยกย้ำย ไม่ค ำนึงถึง

ระบบคณุธรรม  
W8 องค์กรขำดกำรวำงแผนอตัรำก ำลงัทดแทน  
W9 บุคลำกรขำดขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
W10 กำรพัฒนำบุคลำกรยังไม่ครอบคลมุทุกสำยงำน 
W11 ขำดกำรหมุนเวียนบุคลำกรระดับผู้ปฏิบัติ (Job 

Rotation) เพื่อให้เรยีนรู้งำนและสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้หลำยดำ้น ในงำนท่ีรับผิดชอบ 

W12 ช่องทำงกำรสื่อสำรงำน HRM และ HRD ภำยใน
องค์กร เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับรบัรู้ ยังขำดกำร
พัฒนำและปรับปรุงให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภำพ 
เช่น เว็บไซต์ของงำนทรัพยำกรบคุคล เป็นต้น 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 มีสวัสดิกำรที่ดีครอบคลุมหลำกหลำยทั้งตนเองและ

ครอบครัว 
O2 สวัสดิกำรและอัตรำเงินเดือนที่เสนอให้บุคลำกรท ำให้

สำมำรถแข่งขัน คัดกรองบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสู่
ระบบของส ำนักงำน กกพ. ได ้

T1 ภำครำชกำรยังมีระบบอุปถัมภ์ ท ำให้บุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถขำดขวญัและก ำลังใจ 

4.2.4 กำรวิเครำะห์แรงเสริม – แรงต้ำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยน ำผล
ประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกมำวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์เชิงยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 

ด้ำนที่เกี่ยวข้อง แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน จะต้องท ำอะไรบ้ำงเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

ด้ำนกำรสรรหำ
บุคลำกร 

- ฝ่ำยงำนต่ำงๆ ต้องกำรใหม้ีกำรสรรหำบุคลำกรตำม
กรอบอัตรำก ำลังที่ไดร้ับอนุมัตโิดยเร็ว 

- จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน และระยะเวลำกำรสรร
หำที่ชัดเจนแจ้งให้ฝ่ำยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบ และ 
ขอควำมร่วมมือในกำรจัดสรรเวลำเพื่อร่วม
ด ำเนินกำรในขั้นตอนท่ีเกีย่วข้อง 

- เจ้ำหน้ำท่ีส่วนบรหิำรงำนบุคคล พร้อมรับมือกับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ มีจรรยำบรรณและปฏิบตัิตำม
ระเบียบต่ำงๆ 

- ให้ก ำลังใจ พัฒนำและส่งเสริมศกัยภำพของ
เจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงต่อเนื่อง 

แรงต้ำน/อุปสรรค จะต้องท ำอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือลดแรงต้ำน 
- ระบบอุปถัมภ์ท ำให้กำรบรรจุและแต่งตั้งล่ำช้ำ - บริหำรจัดกำรให้อยู่ในระเบียบ ประกำศ 

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
- ผู้บริหำรไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ควำมเห็นหรือ

มอบนโยบำยที่ชัดเจน 
- ให้ข้อมูลผู้บริหำรเพื่อประกอบกำรตัดสินใจใน

มุมมองของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- ฝ่ำยงำนมีควำมต้องกำรให้สรรหำบุคลำกร

หลำกหลำยวิธีกำร 
- พัฒนำระบบวิธีกำรสรรหำคัดเลอืกให้เป็น

มำตรฐำนเดียวกัน 
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ด้ำนที่เกี่ยวข้อง แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน จะต้องท ำอะไรบ้ำงเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
- พนักงำนยังมีข้อสงสัยต่อกระบวนกำรสรรหำ - ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ สื่อสำรกระบวนกำรท ำงำนให้

พนักงำนทุกระดับทรำบ 

ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

- พนักงำนมีควำมต้องกำรเข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำ
ตนเอง 

- ผู้บริหำรให้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำพนักงำน 
และกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

- มีกำรสื่อสำร ประชำสมัพันธ์กำรจดักิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- จัดท ำแผนควำมต้องกำรในกำรอบรมของ
พนักงำน (Training needs) ที่สอดคล้องกับ
ภำรกิจงำน เพื่อให้กำรอบรมสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนได้จริง 

- มีเกณฑร์ะบบกำรประกันคณุภำพ หรือกำร
ประเมินประสิทธิผลของกำรศึกษำและกำร
ฝึกอบรม ตำมหลักกำรของ PMQA 

แรงต้ำน/อุปสรรค จะต้องท ำอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือลดแรงต้ำน 
- ขั้นตอนกำรท ำงำนมีหลำยขั้นตอน ผู้บริหำรมีกำร

เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในเวลำกระช้ันชิด อำจ
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด 

- ฝ่ำยงำนขอส่งพนักงำนเข้ำร่วมฝึกอบรมจ ำนวน
มำก โดยมีกลุ่มพนักงำนท่ีเข้ำอบรมไม่
หลำกหลำย 

- จัดท ำ action plan ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหำร 
พนักงำนสำมำรถวำงแผนกำรท ำงำน ให้สำมำรถ
จัดเวลำมำเข้ำร่วมอบรมได้ตำมก ำหนด 

- บริหำรจดักำร และลดขั้นตอนกำรท ำงำนเพื่อให้
ด ำเนินกำรไดร้วดเร็วขึ้น 

- คัดเลือกพนักงำนท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรอบรม
อย่ำงแท้จริง 

ด้ำนระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน จะต้องท ำอะไรบ้ำงเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
- ส ำนักงำน กกพ. มีงบประมำณในกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง 
แรงต้ำน/อุปสรรค จะต้องท ำอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือลดแรงต้ำน 

- ระบบสำรสนเทศเดิมไมส่ำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบได้หลำกหลำย 

- จัดซื้อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ 

ด้ำนเงินเดือน 
ค่ำตอบแทน

และสวัสดิกำร
อื่นๆ 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน จะต้องท ำอะไรบ้ำงเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
- มีกำรบริหำรค่ำตอบแทน เงินเดอืน สวัสดิกำร  

ทีจู่งใจพนักงำนมำกกว่ำ เมื่อเทียบกับหน่วยงำน
อื่นของรัฐ 

- สื่อสำร ช้ีแจงแนวทำงหรือแนวปฏิบัติให้พนักงำน
ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

แรงต้ำน/อุปสรรค จะต้องท ำอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือลดแรงต้ำน 
- พนักงำนเพิ่มขึ้นอำจท ำให้มีปัญหำงบประมำณใน

อนำคต 
- ทบทวนโครงสรำ้งกรอบอตัรำก ำลังเพื่อรองรับใน

อนำคต 
- มีกำรจดัท ำงบประมำณเพื่อรองรับอัตรำก ำลังอยำ่ง

เพียงพอและเหมำะสม 
 
 

ด้ำนควำม
ผูกพันองค์กร 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน จะต้องท ำอะไรบ้ำงเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
-  เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นไม่นำน พนักงำนเป็นคนรุ่น

ใหม่ มีควำมมุ่งหวังให้ส ำนักงำนพัฒนำดียิ่งขึ้น 
-  ผู้บริหำรร่วมก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ ให้

ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ และเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัด
ขึ้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรกับพนักงำนอย่ำง
ใกล้ชิด 

แรงต้ำน/อุปสรรค จะต้องท ำอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือลดแรงต้ำน 
-  ฝ่ำยงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิเฉพำะขอบเขตงำนท่ีตน

รับผิดชอบ ไม่ประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำย เมื่อต้อง
รับผิดชอบร่วมกันเท่ำท่ีควร  

-  สร้ำงทัศนคติที่ดี รับฟังควำมเหน็อย่ำงจริงใจ 
สร้ำงพฤติกรรมที่ดี หรือกำรปฏิบตัิตำม
กฎระเบียบของส ำนักงำน 
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4.3 กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
ส ำนักงำน กกพ. ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำมำพิจำรณำประกอบกำรวิเครำะห์ว่ำประเด็นกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลใดมีควำมส ำคัญมำกที่สุดต่อควำมส ำเร็จขององค์กรในระยะเวลำ  4 ปี จำกนั้นจึงก ำหนดเป็น
ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งนี้ มีปัจจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

4.3.1 แผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ของส ำนักงำน กกพ. แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณรำยจ่ำย และประมำณกำรรำยได้
ของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

4.3.2 ทิศทำง นโยบำย ควำมคำดหวังของผู้บริหำรที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
4.3.3 ควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ.  
4.3.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในปีที่ผ่ำนมำ  
4.3.5 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (SWOT)  

4.3.6 ผลจำกกำรระดมควำมคิดเห็นในกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของเจ้ำหน้ำที่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน – 
1 กรกฎำคม 2560  

ส ำนักงำน กกพ. สำมำรถก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  (Human 
Resource Strategic Imperatives) ที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรบรรลุยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน กกพ.  โดย
ก ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 ได้ทั้งสิ้น  
6 ประเด็นยทุธศำสตร์ดังนี้  

1. กำรเตรียมก ำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 
2. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล     
4. กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

5. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

6. กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน  

4.4 กำรก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

กำรก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้พิจำรณำจำกผลกำรวิเครำะห์ 
หำปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จ (Critical Success Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ จำกกำรระดมควำม
คิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แรงเสริม-แรงต้ำน (Force Field Analysis)  ในกำรเลือกปัจจัย
หลักแห่งควำมส ำเร็จที่มีควำมส ำคัญ และมีควำมสัมพันธ์กับกำรบรรลุผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจน  
มำจัดท ำเป็นเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์  โดยสำมำรถก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 ได้ทั้งสิ้น 11 เป้ำประสงค ์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. กำรเตรียมก ำลังคนเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ 
1. มีโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจ

ส ำนักงำน กกพ.  
2. รักษำและจูงใจบุคลำกรทีม่ีศักยภำพสูงไว้ในองค์กร  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
2. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 
3. มีกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องและ

สนับสนุนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กกพ. 
4. มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพท่ีชัดเจน  
5. ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
6. มีระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนแบบบูรณำกำร  

3. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

7. พัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบคุคลใหม้ีประสิทธิภำพ 

4. กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 8. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
9. มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรฝกึอบรม/กำรพัฒนำบุคคล 

5. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

10. ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมของบุคลำกร 
 

6. กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
คุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน 

11. กำรปฏิบัติงำนมีควำมสมดลุระหวำ่งคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน 

ทั้งนี้ เมื่อน ำเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ทั้งสิ้น 11 เป้ำประสงค์ เปรียบเทียบกับกรอบมำตรฐำน
ควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 5 มิติ พบว่ำเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน
ควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลครบถ้วนทั้ง 5 มิติแล้ว ดังนี้  

มิติที ่1 : ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Alignment) 

มิติที ่2 : ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Program Efficiency) 

มิติที ่3 : ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

มิติที ่4 : ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Accountability) 

มิติที ่5 : คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน (Quality of Work Life) 
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4.5 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 – 2564 

4.5.1 ควำมเชื่อมโยงของแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน กกพ.  
พ.ศ. 2561 -2564 จำกประเด็นยุทธศำสตร์และกำรก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนยุทธศำสตร์กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน กกพ. พ.ศ. 2561 -2564  ส ำนักงำน กกพ. จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ โดยมีควำมเชื่อมโยงกับมำตรฐำนควำมส ำเร็จกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์ บุคลำกรเป็นคนดี มีควำมเชี่ยวชำญ เรียนรู้และพัฒนำงำนอย่ำงตอ่เนื่อง 
พันธกิจ พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรพัฒนำบุคลำกร และ

ส่งเสริมควำมผูกพันและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร เพือ่รองรับภำรกิจของส ำนักงำน กกพ. 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 1. ส ำนักงำน กกพ. มีทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่ชัดเจน โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์ต่อผู้มำใช้บริกำร 
2. ส ำนักงำน กกพ. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล 

อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ส ำนักงำน กกพ. มีบุคลำกรที่มีศักยภำพและมำตรฐำนทำงวิชำกำร พร้อมทั้งสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงมืออำชีพ เป็นที่เช่ือมั่นและยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 
4. บุคลำกรส ำนักงำน กกพ. มคีวำมผูกพันและคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

1. วำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีส่อดคล้องและสนับสนนุยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กกพ. 
2. โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสม และสอดคล้องกับภำรกิจส ำนักงำน กกพ. 
3. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. รักษำและจูงใจบุคลำกรทีม่ีศักยภำพสูงไว้ในองค์กร 

กลยุทธ์  1. เตรียมผู้น ำในอนำคตที่มีควำมพรอ้มท้ังด้ำนสมรรถนะและกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  
2. ปรับโครงสร้ำงองค์กร โครงสรำ้งต ำแหน่ง เงินเดือน กรอบอัตรำก ำลงัที่เหมำะสม  
3. ทบทวนระเบียบหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่

สอดคล้องกับสถำนกำรณ ์
4. ทบทวนผลตอบแทน สวัสดิกำรและสทิธิประโยชน์ของพนักงำนและลกูจ้ำงมีควำมเหมำะสม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

1. ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสทิธิภำพ 
2. พัฒนำระบบกำรจดักำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มปีระสทิธิภำพ 

กลยุทธ์  1. ปรับปรุงกระบวนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในงำนทรัพยำกรมนษุย์ (HRIS)  
2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ 
3. ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้โปร่งใส 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบคุลำกรสู่ควำมเป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร 
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

1. มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพท่ีชัดเจน 
2. มีระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำร 
3. มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม/กำรพัฒนำบุคลำกร 

กลยุทธ์  1. จัดท ำแผนกำรพัฒนำสำยอำชีพท่ีชัดเจน 
2. พัฒนำศักยภำพ & สมรรถนะบุคลำกรสู่มำตรฐำนทำงวิชำกำร  
3. พัฒนำภำวะผู้น ำและศักยภำพบุคลำกร  
4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และประเมินประสิทธิผลกำรฝึกอบรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกร 

กลยุทธ ์ 1. เสริมสร้ำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล  
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ปลูกจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสและจรรยำบรรณ

ของเจ้ำหน้ำที่ส่วนบริหำรงำนบุคคลและพนักงำนทุกระดับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมควำมผูกพันต่อองค์กร  

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร กำรปฏิบัติงำนมีควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน  

กลยุทธ์  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน สร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจของบุคลำกร กำรดูแลพนักงำน มี
สมดุลชีวิตกำรท ำงำน 

ควำมเชื่อมโยงของแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 -2564  
กับแผนยุทธศำสตร์กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2564)  

และมำตรฐำนควำมส ำเร็จกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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ภำพแสดงควำมสอดคล้องแผนยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561- 2564) ตำมมิติ HR Scorecard 

 
 

4.5.2 ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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สรุปแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เป้ำประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงำน 
ปีงบประมำณ 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงยทุธศำสตร์ (มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์) 
1. วำงแผนกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
สอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
กกพ. 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ทบทวนแผนกลยุทธก์ำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  

1.กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำป ี

  

 
 

2.โครงสร้ำง และกรอบ
อัตรำก ำลังที่เหมำะสม
สอดคล้องกับภำรกจิ
ส ำนักงำน กกพ. 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงโครงสร้ำง และ
กรอบอัตรำก ำลังของ
ส ำนักงำน กกพ. 

1. ปรับปรุงโครงสร้ำง และอัตรำก ำลัง 
1.1 กำรปรับโครงสร้ำงส ำนักงำน 

 

   

1.2 กำรทบทวนโครงสร้ำงต ำแหน่ง 
และกรอบอัตรำก ำลัง โครงสร้ำง
เงินเดือน 

  

  

3.พัฒนำบุคลำกรทุกระดับ
อย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

KPI3 ร้อยละควำมส ำเร็จ
กำรด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร 

1.กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะ
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

1.1 จัดท ำ Training Roadmap 
1.2 พัฒนำบุคลำกร 
(1) เตรียมผู้น ำในอนำคตที่มีควำมพร้อมทั้ง

ด้ำนสมรรถนะและกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
(2) พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร เพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนและ
สอดคล้องกับนโยบำย Energy 4.0 

1.3 Knowledge sharing ผ่ำน
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้งำนก ำกับ 

 

  
 

4.รักษำและจูงใจบุคลำกร
ที่มีศักยภำพสูงไว้ใน
องค์กร  

KPI4 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีศักยภำพสูง 

1.จัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีศักยภำพสูง (สรรหำคนดี 
คนเก่ง) และแผนสืบทอดต ำแหน่ง 

- 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มปีระสิทธิภำพ (มติิที่ 2 ประสทิธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล) 
1.ปรับปรุงกระบวนงำน
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ  

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงระเบียบ 
ประกำศ หลกัเกณฑ์ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล 

1.ทบทวนระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 

    

1.1 ทบทวนระเบียบกำรบริหำรงำน
บุคคล และเกณฑว์ิธีกำรคัดเลือก
พนักงำน และเกณฑ์กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

    

1.2 ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ประกำศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล 

    

2.พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ปรับปรุงระบบ HRIS 

1. กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศกำร
บริหำรงำนบุคคล (HRIS) 

 

   

KPI3 ร้อยละของข้อมูล
พนักงำนและลูกจ้ำงใน
ระบบสำรสนเทศ มี
ควำมถูกต้อง ครบถว้น
และเป็นปัจจุบัน 

1. กำรรับสมัครงำน online ด้วยระบบ 
HRIS ที่พัฒนำขึ้น และมีฐำนขอ้มูล
งำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลและกำร
พัฒนำบุคคล 

 
 
 
 
 

-    
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เป้ำประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงำน 
ปีงบประมำณ 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบุคลำกรสู่ควำมเป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร (มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ) 
1.มีเส้นทำงควำมก้ำวหนำ้
ของสำยอำชีพที่ชัดเจน 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหนำ้ในสำย
อำชีพ 

1. จัดท ำแผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชพี 
1.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนกำร
พัฒนำควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี 

 

   

1.2 จดัท ำแผนเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำย
อำชพี 

    

2.มีระบบกำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
แบบบูรณำกำร 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรน ำระบบกำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิบัต ิ

1.ทบทวนเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 

- 
 

- 
 

3.มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม/ 
กำรพัฒนำบุคลำกร 

KPI3 ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรน ำหลักเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมไปสู่กำรปฏิบัต ิ

1.ทบทวนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรฝึกอบรม 

 

- - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล (มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) 
1.ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลำกร 
 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลำกร 

 

1.กำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน
ส ำนักงำน กกพ. (จัดกิจกรรม/ให้ควำมรู้
ปลูกจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยำบรรณของพนักงำนทุกระดับ กำร
ท ำงำนเป็นทีม) 

 

 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมควำมผูกพันต่อองค์กร (มิติที่ 5 คุณภำพชีวติและควำมสมดลุระหว่ำงชีวติกับกำรท ำงำน) 
1.กำรปฏิบัติงำนมีควำม
สมดุลระหว่ำงคุณภำพชวีิต
และกำรท ำงำน 

KPI1 ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินกำรแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
และควำมผูกพันของ
บุคลำกรที่มีต่อองค์กร 

1.กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันองค์กร 
1.1จัดท ำแผนและกิจกรรมสร้ำงควำม

ผำสุก 
1.2 ส ำรวจควำมผกูพันองค์กร 

 

   

หมำยเหต:ุ          หมำยถึง เร่ิมด ำเนินกำร เริ่มด ำเนินกำร (แผนงำน) 10 3 - - 

                      หมำยถึง ด ำเนนิกำรต่อเนื่อง ทบทวน 
พัฒนำ ปรับปรุงให้ได้มำตรฐำน คุณภำพ 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง ทบทวนปรบัปรงุ 
(แผนงำน) 

- 8 9 10 
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4.5.2 แผนยุทธ์ศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 เป้ำประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดัผลกำรปฏิบตัิงำน แผนงำน 
เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ               

(หลัก/สนับสนุน) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
เชิงยุทธศำสตร ์

1. วำงแผนกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
สอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
กกพ. 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ทบทวนแผนกลยุทธก์ำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  

1. กำรทบทวน
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำป ี

แผนปฏิบัติงำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล

ประจ ำป ี

ทบทวนปัจจยั  
ควำมท้ำทำยที่มี
ผลกระทบต่อกำร
บริหำรทรัพยำกร

บุคคล พร้อม
ปรับปรุง 

ทบทวนปัจจยั  
ควำมท้ำทำยที่มี
ผลกระทบต่อกำร
บริหำรทรัพยำกร

บุคคล พร้อม
ปรับปรุง 

ทบทวนปัจจยั  
ควำมท้ำทำยที่มี
ผลกระทบต่อกำร
บริหำรทรัพยำกร

บุคคล พร้อม
ปรับปรุง 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 

 2.โครงสร้ำง และกรอบ
อัตรำก ำลังที่เหมำะสม
สอดคล้องกับภำรกจิ
ส ำนักงำน กกพ. 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงโครงสร้ำง 
และกรอบอัตรำก ำลังของ
ส ำนักงำน กกพ. 

1.1 กำรปรับโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนส ำนกังำน 

มีกำรปรับ
โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนของ
ส ำนักงำน กกพ.  

- - - ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 

   1.2 กำรทบทวน
โครงสร้ำงต ำแหน่ง 
โครงสร้ำงเงินเดือน และ
กรอบอัตรำก ำลัง 

ศึกษำโครงสร้ำง
ต ำแหน่ง โครงสร้ำง

เงินเดือน และ
กรอบอัตรำก ำลัง 

โครงสร้ำงต ำแหน่ง 
โครงสร้ำงเงินเดือน 
กรอบอัตรำก ำลังที่

เหมำะสม 

ทบทวนอัตรำก ำลัง
ให้สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ 

-  

 3.พัฒนำบุคลำกรทุก
ระดับอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

KPI3 ร้อยละควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

1.กำรพัฒนำทักษะและ
สมรรถนะส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน 
1.1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร (Training 
Roadmap) 

แผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักงำน 

กกพ. และด ำเนินกำร
ตำมแผน 

ทบทวนแผนกำร
พัฒนำบุคลำกร

ส ำนักงำน กกพ. และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

ทบทวนแผนกำร
พัฒนำบุคลำกร

ส ำนักงำน กกพ. และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

ทบทวนแผนกำร
พัฒนำบุคลำกร

ส ำนักงำน กกพ. และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 

   1.2 พัฒนำบุคลำกร 
(1) เตรียมผู้น ำในอนำคต
ที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำน
สมรรถนะและกำรเป็น
แบบอยำ่งที่ดี 
(2) พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกร เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน

มีบุคลำกรสำมำรถ
น ำควำมรู้จำกกำร
พัฒนำน ำไปใช้ใน
งำนก ำกับกิจกำร

พลังงำน  
ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

มีบุคลำกรสำมำรถ
น ำควำมรู้จำกกำร
พัฒนำน ำไปใช้ใน
งำนก ำกับกิจกำร

พลังงำน  
ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

มีบุคลำกรสำมำรถ
น ำควำมรู้จำกกำร
พัฒนำน ำไปใช้ใน
งำนก ำกับกิจกำร

พลังงำน  
ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

มีบุคลำกรสำมำรถ
น ำควำมรู้จำกกำร
พัฒนำน ำไปใช้ใน
งำนก ำกับกิจกำร

พลังงำน  
ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 
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 เป้ำประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดัผลกำรปฏิบตัิงำน แผนงำน 
เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ               

(หลัก/สนับสนุน) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
และสอดคล้องกับ
นโยบำย Energy 4.0 
 3.3 Knowledge 
sharing ผ่ำนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำน
ก ำกับ 

 4.รักษำและจูงใจ
บุคลำกรที่มีศักยภำพสูง
ไว้ในองค์กร  

KPI4 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีศักยภำพสูง 

1.จัดท ำแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ศักยภำพสูง 

- แผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ศักยภำพสูง และ

ด ำเนินกำรตำมแผน 

ทบทวนแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ศักยภำพสูง และ

ด ำเนินกำรตำมแผน 

ทบทวนแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ศักยภำพสูง และ

ด ำเนินกำรตำมแผน 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
กระบวนกำร
บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ให้มี
ประสิทธภิำพ 

1.ปรับปรุงกระบวนงำน
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ  

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงระเบียบ 
ประกำศ หลกัเกณฑ์ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 

1.ทบทวนระเบียบ ประกำศ 
หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล 
1.1 ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีกำรคัดเลือกพนักงำนและ
เกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.2 ทบทวนระเบียบ
หลักเกณฑ์ประกำศเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล 

มีกำรทบทวน
ระเบียบและมี

เกณฑก์ำรคัดเลือก
พนักงำนที่

สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

มีเกณฑ์กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่เหมำะสม 

 

ปรับปรงุระเบียบ 
ประกำศ 

หลักเกณฑ์ว่ำดว้ย
กำรบริหำรงำน

บุคคลให้สอดคล้อง
กับสภำพปัจจบุัน 

ปรับปรงุระเบียบ 
ประกำศ 

หลักเกณฑ์ว่ำดว้ย
กำรบริหำรงำน

บุคคลให้สอดคล้อง
กับสภำพปัจจบุัน 

ปรับปรุงระเบียบ 
ประกำศ 

หลักเกณฑ์ว่ำดว้ย
กำรบริหำรงำน

บุคคลให้สอดคล้อง
กับสภำพปัจจบุัน 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 

 2.2 พัฒนำระบบกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลดำ้น
ทรัพยำกรบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ปรับปรุงระบบ HRIS 

1. กำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศกำร
บริหำรงำนบุคคล 
(HRIS) 

มีผลกำรส ำรวจ/
วิเครำะห์ควำม
ต้องกำรในกำร
ปรับปรุงระบบ 

และผลกำรจัดซ้ือ/
จัดจ้ำงระบบ HRIS 

มีผลกำรปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำน

ทรัพยำกรบุคคลให้
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

มีผลกำรปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำน

ทรัพยำกรบุคคลให้
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

มีผลกำรปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำน

ทรัพยำกรบุคคลให้
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 

  KPI3 ร้อยละของข้อมูล
พนักงำนและลูกจ้ำงใน
ระบบสำรสนเทศ มี
ควำมถูกต้อง ครบถว้นและ
เป็นปัจจุบัน 

1. กำรรับสมัครงำน 
online ด้วยระบบ 
HRIS ที่พัฒนำขึ้น และ
มีฐำนข้อมูลงำนด้ำน
บริหำรงำนบุคคลและ
กำรพัฒนำบุคคล 

- รับสมัครงำน 
online 

มีฐำนข้อมูลงำน
ด้ำนบริหำรงำน
บุคคลและกำร
พัฒนำบุคคลที่
ถูกต้องครบถ้วน 

ทบทวน และ
พัฒนำฐำนข้อมูล

งำนด้ำนบริหำรงำน
บุคคลและกำร
พัฒนำบุคคล 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
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 เป้ำประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดัผลกำรปฏิบตัิงำน แผนงำน 
เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ               

(หลัก/สนับสนุน) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำ
ศักยภำพและ
สมรรถนะ
บุคลำกรสู่ควำม
เป็นมำตรฐำน
ทำงวิชำกำร 

1.มีเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ของสำย
อำชีพที่ชัดเจน 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ 

1. จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ 
1.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดท ำแผนกำรพัฒนำสำย
อำชีพ 
1.2 จัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ 

มีแนวทำงกำร
ก ำหนดเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ใน

สำยอำชพี 

มีหลักเกณฑ์กำร
ก ำหนดเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ใน

สำยอำชพี 

ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมแผน
ควำมก้ำวหน้ำใน

สำยอำชพี  
(Career Path 

Profile) 

ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมแผน
ควำมก้ำวหน้ำใน

สำยอำชพี  
(Career Path 

Profile)  
อย่ำงต่อเนื่อง 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 

2.มีระบบกำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
แบบบูรณำกำร 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรน ำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
สู่กำรปฏิบัต ิ

1. ทบทวนเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 

- ทบทวนเกณฑ์กำร
จัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี 
และกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี

- ทบทวนเกณฑ์กำร
จัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี 
และกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 

 3.มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม/ 
กำรพัฒนำบุคลำกร 

KPI3 ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรน ำหลักเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมไปสู่กำรปฏิบัต ิ

1. ทบทวนเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรม 

เกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำร
ฝึกอบรม 

- - - ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรเสริมสร้ำง
ระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ตำมหลักธรรมำภิ
บำล  

4.1 ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลำกร 
 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลำกร 
 

1. กำรส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรในส ำนักงำน กกพ.  
(จัดกิจกรรม/ให้ควำมรูป้ลูก
จิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม
จริยธรรม จรรยำบรรณของ
พนักงำนทุกระดับ กำร
ท ำงำนเป็นทีม) 

บุคลำกรมี
พฤติกรรม

สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของ

องค์กร 

บุคลำกรมี
พฤติกรรม

สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  
จำกปีที่ผำ่นมำ 

บุคลำกรมี
พฤติกรรม

สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  
จำกปีที่ผำ่นมำ 

บุคลำกรมี
พฤติกรรม

สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  
จำกปีที่ผำ่นมำ 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรส่งเสริม
ควำมผูกพันต่อ
องค์กร  

1.กำรปฏิบัติงำนมีควำม
สมดุลระหว่ำงคุณภำพ
ชีวิตและกำรท ำงำน 

KPI2 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุกและ
ควำมผูกพันของบุคลำกรที่
มีต่อองค์กร 

1.กำรเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันองค์กร 

1.1จัดท ำแผนและกิจกรรม
สร้ำงควำมผำสุก 

1.2 ส ำรวจควำมผกูพัน
องค์กร 

มีแผนและกิจกรรม
สร้ำงควำมผำสุก 

และด ำเนินกำรตำม
แผน 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกิจกรรม
สร้ำงควำมผำสุก
อย่ำงต่อเนื่อง 

มีผลประเมินควำม
ผูกพันและควำมพึง
พอใจของบุคลำกร

เพิ่มขึ้น 

มีกำรปรับปรุงแผน
และกิจกรรมสร้ำง

ควำมผำสุกที่
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

ฝ่ำย บก. (ส่วน บค.) 
/ HR Committee   

และทุกฝ่ำยงำน 
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บทที่ 5 
แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 

ส ำนักงำน กกพ. โดยฝ่ำยบริหำรงำนองค์กร ส่วนบริหำรงำนบุคคล  ได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ พร้อมตัวชี้วัด/
เป้ำหมำย ตลอดจนก ำหนดแผนงำน/โครงกำร เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งหวังให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน 
กกพ. มีกำรพัฒนำอย่ำงสอดคล้องต่อเนื่อง พร้อมผลักดันยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กกพ. ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 3 ด้ำน 
ดังนี้ (1) กำรบริหำรด้ำนทรัพยำกรเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ (2) บุคลำกรมีทักษะและสมรรถนะส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยองค์กร และ(3) บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และมี
ควำมผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ได้ก ำหนดแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รวม 2 แผนงำนหลัก ประกอบด้วย 

1. แผนงำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 

1.1 ทบทวนโครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. และผลกำรศึกษำโครงสร้ำงต ำแหน่งงำน อัตรำก ำลัง และ
โครงสร้ำงเงินเดือนที่เหมำะสมรองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร
พลังงำน และรองรับภำรกิจในอนำคตตำมนโยบำยของรัฐ 

1.2 ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และทบทวนระเบียบ ประกำศ หรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล และหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรสรรหำบุคลำกรมีประสิทธิภำพ และหลักเกณฑ์วิธีกำรเลื่อนเงินเดือน 

1.3 กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนบุคคล (HRIS) เพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบฐำนข้อมูล 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

1.4 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกร 

2. แผนงำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development) 

2.1 แผนพัฒนำบุคลำกร (Training Roadmap) และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับอย่ำง
ต่อเนื่อง ให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งให้บรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของส ำนักงำน  

2.2 วำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม เพ่ือประเมินควำมคุ้มค่ำกำรจัดกำรฝึกอบรม 

2.3 ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเพ่ือนร่วมงำน และสร้ำงควำมผูกพันต่อ
องค์กร รวมทั้งกำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
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แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

วิสัยทัศน์ของส ำนักงำน กกพ. วิสัยทัศน์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
“องค์กรที่สร้ำงควำมสมดลุให้พลังงำนไทย” “บุคลำกรเป็นคนดี มีควำมเช่ียวชำญ  

เรียนรู้และพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง” 
พันธกิจของส ำนักงำน กกพ. พันธกิจกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

1. ก ำกับดูแลพลังงำนของประเทศด้วยควำมเป็นธรรมและ
โปร่งใสในด้ำนอัตรำค่ำบริกำร คณุภำพและกำรให้บริกำร 

2. ส่งเสริมกำรแข่งขันในกำรจดัหำพลังงำน สร้ำงควำม
มั่นคง พร้อมท้ังสนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ประสิทธิภำพกิจกำรพลังงำนให้ไดม้ำตรฐำน เกิดควำม
ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. สื่อสำรหลำกหลำยช่องทำงให้มีพันธมิตรทั้งในและ
ระหว่ำงประเทศ เพื่อเข้ำถึง เข้ำใจ และมสี่วนร่วมพัฒนำ
พลังงำนของประเทศ 

4. ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพด้วยหลักธรรมำภิบำลตอบสนอง
ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พัฒนำ
ประสิทธิภำพระบบกำรพัฒนำบุคลำกร ส่งเสรมิควำมผูกพัน
และกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร เพื่อรองรับ
ภำรกิจของส ำนักงำน กกพ. ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค ์ แผนงำน ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1. วำงแผน 
กลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่
สอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน กกพ. 

1.1 วำงแผนกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
สอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
กกพ. 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  

จัดท ำโครงกำร
เพื่อเสนอขอ

อนุมัติด ำเนินกำร 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อ
ทบทวนแผน 

กลยุทธ์ดำ้นกำร
บริหำรทรัพยำกร

บุคคล 

จัดท ำร่ำงแผน
บริหำรและ

พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

เสนอผู้บริหำร
เพื่อให้ควำม

เห็นชอบ 

กำรด ำเนินกำร
ตำมแผนบริหำร

และพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

ต.ค. 60 –
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล/ 
HR Committee    

 ร้อยละของแผนงำน/
โครงกำรที่ด ำเนินกำร 
ส ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมำณ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 มำกกว่ำ 
ร้อยละ 95 

 ม.ค. - 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

2. มีโครงสร้ำงและ
กรอบอัตรำก ำลังที่
เหมำะสมและสอด 
คล้องกับภำรกิจ
ส ำนักงำน กกพ. 

2.โครงสร้ำง และกรอบ
อัตรำก ำลังที่เหมำะสม
สอดคล้องกับภำรกจิ
ส ำนักงำน กกพ. 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงโครงสร้ำง
ส ำนักงำน กกพ. 

จัดประชุม
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
เพื่อน ำเสนอและ 

รับฟังควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงกำร

แบ่งส่วนงำนใหม ่

ตั้งคณะท ำงำน
บริหำรกำร

เปลี่ยนแปลง 
และวิเครำะห์

วำงแผนบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลง 

สื่อสำร และ
บริหำรกำร

เปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงองค์กร
ต่อผู้บริหำรและ 

พนักงำน 

ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง

ระบบบริหำรงำน
องค์กร  

ที่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกับ

โครงสร้ำงองค์กร 

ประกำศระเบียบ 
กกพ. ว่ำดว้ยกำร
แบ่งส่วนงำนใหม ่

พ.ย. 60- 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล/ 
HR Committee    

 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรศึกษำโครงสร้ำง
ต ำแหน่ง โครงสร้ำง
เงินเดือน และกรอบ
อัตรำก ำลัง 

ด ำเนินกำรจ้ำงที่
ปรึกษำเพื่อ

ด ำเนินโครงกำร 

รวบรวมข้อมูล 
แนวทำงกำร
ออกแบบ

โครงสร้ำงต ำแหน่ง 
โครงสร้ำงเงินเดือน 

และกรอบ
อัตรำก ำลัง 

ศึกษำ วิเครำะห์
และออกแบบ

โครงสร้ำงต ำแหน่ง 
โครงสร้ำง

เงินเดือน และ
กรอบอัตรำก ำลัง 

น ำเสนอและรับฟัง
ควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงสร้ำง
ต ำแหน่ง 

โครงสร้ำงเงินเดือน 
และกรอบ
อัตรำก ำลัง 

สรุปผลกำรศึกษำ
โครงสร้ำงต ำแหน่ง 

โครงสร้ำง
เงินเดือน และ

กรอบอัตรำก ำลัง 

ม.ค. - 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล/ 
HR Committee    
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เป้ำประสงค ์ แผนงำน ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

3. พัฒนำบุคลำกรทุก
ระดับอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

3.พัฒนำบุคลำกรทุก
ระดับอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
(1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร (Training 
Roadmap) 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

ทบทวนแผน 
ปฏิทินกำร

ด ำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกรของปีที่

ผ่ำนมำ 

จัดท ำร่ำงปฏิทิน
กำรด ำเนินงำน
พัฒนำบุคลำกร
ประจ ำป ี2561 

เสนอส ำนักงำน
กกพ. เห็นชอบ

ปฏิทินกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี 

2561 

เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์

ปฏิทินกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี 

2561 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินเนินงำน
ตำมแผนต่อ

ส ำนักงำน กกพ. 

พ.ย. 60- 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

(2) เตรียมผู้น ำในอนำคต
ที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำน
สมรรถนะและกำรเป็น
แบบอยำ่งที่ดี 

ร้อยละผู้บริหำรของ
ผู้บริหำรที่ได้รับกำร
พัฒนำ 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 65  ร้อยละ 70  ร้อยละ 75  มำกกว่ำร้อยละ 
80  
 

ธ.ค. 60- 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

(3) พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกร เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนและ
สอดคล้องกับนโยบำย 
Energy 4.0 

 

ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนสอดคล้องกับ
แนวนโยบำย  
Energy 4.0 

ก ำหนดแนวทำง
กำรพัฒนำควำมรู้
ด้ำนก ำกบักิจกำร

พลังงำน 

ออกแบบ/จัดหำ
หลักสูตรฝึกอบรม 
พัฒนำควำมรู้ด้ำน
กำรก ำกับกจิกำร

พลังงำนและ
ก ำหนด

กลุ่มเป้ำหมำย 

เสนอส ำนักงำน 
กกพ. เห็นชอบ

หลักสูตรฯ 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำนกำร
ก ำกับกิจกำร
พลังงำน และ
กลุ่มเป้ำหมำย 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

แผนต่อส ำนักงำน 
กกพ. 

ม.ค.- 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล/ 
ทุกฝ่ำย 

(4) กำรสร้ำงเสริมพัฒนำ
ศักยภำพและดำ้น
สมรรถนะบุคลำกร 
(Capacity Building) 
ทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรมใน
และต่ำงประเทศ เป็นต้น 

ร้อยละบุคลำกรมี
ควำมรู้สหวิทยำกำร 
ที่สอดคล้องแผน
ยุทธศำสตร์ก ำกับ
กิจกำรพลังงำนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 65  ร้อยละ 70  ร้อยละ 75  มำกกว่ำร้อยละ 
80  
 

ธ.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

 (5) Knowledge sharing 
ผ่ำนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งำนก ำกับ 

ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
 
 

สอบถำมและเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อกำรจัด

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร่ำงหัวข้อกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

เสนอส ำนักงำน 
กกพ. เห็นชอบ
หัวข้อกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ครั้ง 

ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง 

ธ.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 
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เป้ำประสงค ์ แผนงำน ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

 (6) กำรด ำเนินกจิกรรม
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำป ี2561 

ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำร
แผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำป ี2561  

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ  

0 ถึง 20 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

20 ถึง 40 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

40 ถึง 60 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

60 ถึง 80 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

80 

พ.ย. 60-
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

 

มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค ์ แผนงำน ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1. ปรับปรุง
กระบวนงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มี
ประสิทธภิำพ 

1.ทบทวนระเบียบ 
ประกำศ หลกัเกณฑ์ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
1.1 ทบทวนระเบียบกำร
บริหำรงำนบุคคล/เกณฑ์
วิธีกำรคัดเลือกพนักงำน 
เกณฑ์กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงระเบียบ 
ประกำศ หลกัเกณฑ์ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล 

 

- - 1 เร่ือง  
 

2 เร่ือง อย่ำงน้อย 
3 เร่ือง  

ม.ค. - ก.ย. 
61 

ส่วนบริหำรงำน
บุคคล/ HR 

Committee    

1.2กำรพัฒนำระบบ
วิธีกำรสรรหำคัดเลือก
บุคลำกร 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรก ำหนดเกณฑ์ 
วิธีกำรบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย 
เลื่อนต ำแหน่ง และ
หมุนเวียนงำนที่
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

ศึกษำและ
ทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนแล
วิธีกำรสรรหำ

คัดเลือกบุคลำกร
ที่ผ่ำนมำ 

เก็บข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงวิธีกำร 
สรรหำคัดเลือก

บุคลำกร 

ร่ำงแนวทำงกำร
พัฒนำระบบ
วิธีกำรสรรหำ

คัดเลือกบุคลำกร 

เสนอส ำนักงำน 
กกพ. เห็นชอบ
แนวทำงกำร
พัฒนำระบบ
วิธีกำรสรรหำ

คัดเลือกบุคลำกร 

ด ำเนินกำรตำม
แนวทำงกำร
พัฒนำระบบ
วิธีกำรสรรหำ

คัดเลือกบุคลำกร 

พ.ย. 60-
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำน
บุคคล/ HR 

Committee    

 1.3กำรถ่ำยทอด สื่อสำร 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน

จ ำนวนครั้งในกำรใน 
กำรถ่ำยทอด สื่อสำร  
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน

- - 1 คร้ัง  2 คร้ัง  ไม่น้อยกวำ่ 
3 คร้ัง 

พ.ย. 60-
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 
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เป้ำประสงค ์ แผนงำน ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

กำรปฏิบัติงำนดำ้นกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กำรปฏิบัติงำนดำ้นกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2. พัฒนำระบบกำร
จัดกำรฐำนข้อมูล
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพ 

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
กำรบริหำรงำนบุคคล 
(HRIS) 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
ปรับปรุงระบบ HRIS 

- รวบรวมปัญหำ
และควำม

คำดหวังเกี่ยวกับ
กำรใช้ระบบ

สำรสนเทศกำร
บริหำรงำนบุคคล 

(HRIS) 

ร่ำงแนวทำงกำร
พัฒนำระบบ

ระบบสำรสนเทศ
กำรบริหำรงำน
บุคคล (HRIS) 

เสนอส ำนักงำน 
กกพ. เห็นชอบ
แนวทำงกำร
ปรับปรุงและ
พัฒนำระบบ

สำรสนเทศกำร
บริหำรงำนบุคคล 

(HRIS) 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบ/จัดซ้ือจัด

จ้ำงระบบ
สำรสนเทศกำร

บริหำรงำนบุคคล 
(HRIS) 

พ.ย. 60-
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบุคลำกรสู่ควำมเป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร 

เป้ำประสงค ์ แผนงำน ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1. มีเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำของ
สำยอำชีพทีช่ัดเจน 

1.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดท ำแผนกำรพัฒนำสำย
อำชีพ 
 

ระดับควำมส ำเร็จ 
กำรจัดท ำแนวทำงกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหนำ้ในสำย
อำชีพ 
 

- - ศึกษำและ
ทบทวน

หลักเกณฑ์กำร
ก ำหนดเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ใน

สำยอำชพี 

วิเครำะห์ขอบเขต 
หน้ำที่ควำม

รับผิดชอบของ
งำนตำม

มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง และจัด
กลุ่มงำน (Job 

Family) 

มีแนวทำงกำร
ก ำหนดเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ใน

สำยอำชพี 

เม.ย. - 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

1.2 กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งบุคลำกรด้ำน HR 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
บุคลำกรด้ำน HR  
 

- ก ำหนดแนวทำง
กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

บุคลำกร 
ด้ำน HR 

เสนอส ำนักงำน 
กกพ. อนุมัติให้

จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งบุคลำกร

ด้ำน HR 

ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งบุคลำกร

ด้ำน HR 

รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม

เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งบุคลำกร

ด้ำน HR ต่อ
ส ำนักงำน 

ธ.ค. 60 -
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 
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เป้ำประสงค ์ แผนงำน ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

2. มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำร
ฝึกอบรม/กำรพัฒนำ
บุคลำกร 

ทบทวนเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรน ำหลักเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมไปสู่กำรปฏิบัต ิ

ศึกษำและ
ทบทวนคู่มือ

เกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำร
ฝึกอบรม 

ร่ำงคู่มือ
หลักเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพ
กำรฝึกอบรม 

คณะกรรมกำร 
HR committee 

พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

เสนอต่อ
เลขำธิกำร 

พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

ประกำศใช้คู่มือ
หลักเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพ
กำรฝึกอบรม 

ธ.ค. 60 -
ก.ค. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล/ 
HR Committee    

 

มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค ์ งำน/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1. ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลำกร 

 

1.1กำรส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรในส ำนักงำน กกพ. 
เช่น ปลูกจิตส ำนึก 
ค่ำนิยม คุณธรรม
จริยธรรม จรรยำบรรณ
ของพนักงำนทุกระดับ 

ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลำกร 

จัดท ำร่ำง
วัฒนธรรมองค์กร
ที่ส ำนักงำน กกพ. 

คำดหวัง 

เสนอส ำนักงำน 
กกพ. เห็นชอบ

วัฒนธรรมองค์กร
ที่ส ำนักงำน กกพ. 

คำดหวัง 

จัดท ำร่ำง
กิจกรรม

เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 

ด ำเนินกิจกรรม
เสริมสร้ำง

วัฒนธรรมองค์กร 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

แผนต่อส ำนักงำน 
กกพ. 

พ.ย. 60-
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

 1.2กำรให้ควำมรู้และ
ส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม กำรท ำงำนเป็น
ทีม 

จ ำนวนครั้งในกำรใน 
กำรให้ควำมรู้และ
ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม  
กำรท ำงำนเป็นทีม 

- - 1 คร้ัง  2 คร้ัง  อย่ำงน้อย 
3 คร้ัง 

พ.ย. 60-
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

 1.3 กระบวนกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกบัข้อ
ร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ 
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล  
 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรพิจำรณำ 
ข้อร้องเรียน และขอ้ร้อง
ทุกข์ ภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จล่ำช้ำ  

4 คร้ัง 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จล่ำช้ำ  

3 คร้ัง 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จล่ำช้ำ  

2 คร้ัง 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จล่ำช้ำ  

1 คร้ัง 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จภำยในเวลำ
ที่ก ำหนดทุกกรณี 

พ.ย. 60-
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล/ 
ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง /
ฝ่ำย กม. ฝ่ำย บค. 
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มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวิตและกำรทำงำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมควำมผูกพันต่อองค์กร 

เป้ำประสงค ์ งำน/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ระดับค่ำเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1. กำรปฏบิัตงิำนมี
ควำมสมดุลระหว่ำง
คุณภำพชีวติและกำร
ท ำงำน 

จัดท ำแผนและกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
และควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร ทั้งกำย วำจำ ใจ 
ครอบคลุมประเด็นกำร
บริหำรของผู้บริหำร
ระดับสูง กำรจ้ำงและ
ดูแลพนักงำน ลักษณะ
กำรท ำงำน  

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำแผนเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกและควำม
ผูกพัน 

สรุปผลกำร
เสริมสร้ำงควำม
ผำสุกและควำม
ผูกพันของปีที่

ผ่ำนมำ 

จัดท ำ focus 
group ปิดจุดหำ
สำเหตุของปัญหำ 
เพื่อประกอบกำร

จัดท ำแผน
เสริมสร้ำงควำม
ผำสุกและควำม

ผูกพัน 

จัดท ำร่ำงแผน
เสริมสร้ำงควำม
ผำสุกและควำม
ผูกพันประจ ำปี 

2561 

เสนอส ำนักงำน 
กกพ. เห็นชอบ
แผนเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกและ

ควำมผูกพัน 

เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
แผนเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกและ

ควำมผูกพัน 

พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 

 กำรจัดกิจกรรมตำม 
แผนเสริมสร้ำงควำม
ผำสุกและควำมผูกพัน 

ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
และควำมผูกพัน 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ  

0 ถึง 20 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

20 ถึง 40 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

40 ถึง 60 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

60 ถึง 80 

ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรเมื่อ
เทียบกับแผนหรอื
เป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
มำกกว่ำร้อยละ 

80 

เม.ย.– 
ส.ค. 61 

ส่วนบริหำรงำนบุคคล 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (Fiscal year action plan 2018) 

แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 

2561 ตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จกำรทบทวนแผน
กลยุทธก์ำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 

            
 

1.1 ยกร่ำงแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 2561             4 เดือน 
1.2 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบแผนฯ             2 เดือน 
1.3 ด ำเนินกำรตำมแผนฯ             7 เดือน 

2. กำรติดตำมและประเมินผล ตำมแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ขั้นตอน 

ร้อยละของแผนงำน/โครงกำรที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมำณ 

            
 

2.1 ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
2561 ที่ได้รับควำมเห็นชอบ 

            
9 เดือน 

3. กำรปรับโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนส ำนักงำน กกพ. 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. 

            
 

3.1 กำรจัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Team) และกำรวิเครำะห์วำงแผนบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง 

            
3 เดือน 

3.2 สื่อสำร และบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กรต่อผู้บริหำรและ 
พนักงำน 

            
2 เดือน 

3.3 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรงำนองค์กร ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับโครงสร้ำงองค์กร เช่น ข้อมูลบุคลำกรสำยกำรบังคับบัญชำ ชื่อ
ต ำแหน่ง ปรับปรุงระบบบัญชี ปรับปรุงสิทธิภำพกำรเข้ำถึงระบบ
ข้อมูลบุคคล ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

            

4 เดือน 

3.4 ประกำศระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนงำนใหม่ 
 
 
 

            

3 เดือน 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. กำรทบทวนโครงสร้ำงต ำแหน่ง โครงสร้ำงเงินเดือน และกรอบ

อัตรำก ำลัง 
ขั้นตอน  

ระดับควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ
โครงสร้ำงต ำแหน่ง โครงสร้ำง
เงินเดือน และกรอบอัตรำก ำลัง 

            
 

4.1 ด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อด ำเนินโครงกำร             2 เดือน 
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์และออกแบบโครงสร้ำงต ำแหน่ง โครงสร้ำงเงินเดือน 

และกรอบอัตรำก ำลัง 
            

2 เดือน 

4.3 น ำเสนอและรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงสร้ำงต ำแหน่ง 
โครงสร้ำงเงินเดือน และกรอบอัตรำก ำลงั 

            
3 เดือน 

4.4 เสนอส ำนักงำน กกพ./กกพ. เห็นชอบโครงสร้ำงต ำแหน่ง โครงสร้ำง
เงินเดือน และกรอบอัตรำก ำลัง 

            
2 เดือน 

5. กำรจัดท ำปฏทิินกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรประจ ำป ี2561  
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร 

            
 

5.1 ทบทวนปฏิทินกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรของปีที่ผ่ำนมำ             2 เดือน 
5.2 จัดท ำร่ำงปฏิทินกำรด ำเนินงำนพัฒนำบคุลำกรประจ ำป ี2561             2 เดือน 
5.3 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบปฏิทินกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกร

ประจ ำป ี2561 
            

1 เดือน 

5.4 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ปฏิทินกำรด ำเนนิงำนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 
2561 

            
5 เดือน 

5.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินเนินงำนตำมแผนต่อ
ส ำนักงำน กกพ. 

            
1 เดือน 

6. กำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสอดคล้อง
กับแนวนโยบำย Energy 4.0 

 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ก ำลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ส ำนักงำนสอดคล้องกับ
แนวนโยบำย Energy 4.0 

            

 

6.1 ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนก ำกับกจิกำรพลังงำน             1 เดือน 
6.2 ออกแบบ/จัดหำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับ

กิจกำรพลังงำน และก ำหนดกลุ่มเปำ้หมำย 
            

1 เดือน 

6.3 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบหลักสูตรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน และกลุ่มเปำ้หมำย 

            
1 เดือน 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6.4 ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และ

กลุ่มเป้ำหมำย 
             

5 เดือน 

6.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อ
ส ำนักงำน กกพ. 

            
1 เดือน 

7. กำรเตรยีมผู้น ำในอนำคตที่มีควำมพรอ้มทั้งด้ำนสมรรถนะและกำร
เป็นแบบอย่ำงที่ด ี

ขั้นตอน 

ร้อยละผู้บริหำรของผู้บริหำรที่
ได้รับกำรพัฒนำ 

            
 

7.1 ก ำหนดแนวทำงกำรเตรียมควำมพรอ้มผูน้ ำในอนำคต             2 เดือน 
7.2 จัดหำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนำเตรียมควำมพร้อมผู้น ำ  

และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 
            

1 เดือน 

7.3 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบหลักสูตรพัฒนำเตรียมควำมพร้อม
ผู้น ำ และกลุ่มเป้ำหมำย 

            
1 เดือน  

7.4 ด ำเนินกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อมผู้น ำ และกลุ่มเป้ำหมำย             4 เดือน 
7.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อ

ส ำนักงำน กกพ. 
            

1 เดือน 

8. กำรสร้ำงเสริมพัฒนำศักยภำพและดำ้นสมรรถนะบุคลำกร 
(Capacity building ทุนกำรศึกษำ ทุนฝึกอบรมในและ
ต่ำงประเทศ) 

ขั้นตอน 

ร้อยละบุคลำกรมีควำมรู ้
สหวิทยำกำรที่สอดคล้องแผน

ยุทธศำสตร์ก ำกับกจิกำรพลังงำน
เพิ่มขึ้น 

            

 

8.1 ก ำหนดแนวทำงกำรเสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้สหวิทยำกำร             3 เดือน 
8.2 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบแนวทำงกำรเสริมสร้ำงบุคลำกรให้

มีควำมรู้สหวิทยำกำร 
            

1.5 เดือน 

8.3 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรเสริมสร้ำงบคุลำกรให้มีควำมรู้ 
สหวิทยำกำร 

            
5 เดือน 

8.4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อ
ส ำนักงำน กกพ. 

 
 

            

1 เดือน 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ำยในส ำนักงำน 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

            
 

9.1 สอบถำมและเก็บข้อมูลเกีย่วกับหวัข้อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

            
3 เดือน 

9.2 ร่ำงหัวข้อกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้             2.5 เดือน 
9.3 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบหวัข้อกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้             1 เดือน 
9.4 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมหัวข้อที่ได้รับควำม

เห็นชอบ 
            

7 เดือน 

10. กำรด ำเนินกิจกรรมตำมปฏทิินกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำป ี2561 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำน

พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2561 

 
 

           
11 เดือน 

11. ทบทวนระเบยีบกำรบรหิำรงำนบุคคล/หลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน/เกณฑ์กำรทดลองกำรปฏบิัตงิำน 

ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ปรับปรงุระเบียบ ประกำศ 
หลักเกณฑ์ว่ำดว้ยกำรบริหำรงำน
บุคคล 

            
 

11.1 ทบทวนระเบียบ ประกำศ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

            
2 เดือน 

11.2 จัดท ำระเบียบ ประกำศ และ/หรือคู่มือ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

            
4 เดือน 

11.3 เสนอต่อส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมเห็นชอบ             3 เดือน 
11.4 ประกำศใช้ระเบียบ ประกำศ และ/หรือคู่มือ ขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
            

2 เดือน 

12. กำรพัฒนำระบบวธิีกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรก ำหนด
เกณฑ์ วิธีกำรบรรจุ แต่งต้ัง ยำ้ย 
เล่ือนต ำแหน่ง และหมุนเวียนงำนที่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

            
 

12.1 ศึกษำและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนแลวิธีกำรสรรหำคัดเลือก
บุคลำกรที่ผ่ำนมำ 

            
3 เดือน 

12.2 เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงวธิีกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 
 
 

            
1 เดือน 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12.3 ร่ำงแนวทำงกำรพัฒนำระบบวิธกีำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร              2 เดือน 
12.4 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบวธิีกำร

สรรหำคัดเลือกบุคลำกร 
            

1 เดือน 

12.5 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบวิธกีำรสรรหำคัดเลือก
บุคลำกร 

            
5 เดือน 

13. กำรถ่ำยทอด สื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏบิัติงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

จ ำนวนครั้งในกำรใน 
กำรถ่ำยทอด สื่อสำร  
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

            

ตลอด
ปีงบประมำณ 

14. กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนบุคคล 
(HRIS) 

ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับปรุง
ระบบ HRIS 

            
 

14.1 รวบรวมปัญหำและควำมคำดหวังเกี่ยวกบักำรใช้ระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรงำนบุคคล (HRIS) 

            
3 เดือน 

14.2 ร่ำงแนวทำงกำรพัฒนำระบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำน
บุคคล (HRIS) 

            
2 เดือน 

14.3 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนบุคคล (HRIS) 

            
1 เดือน 

14.4 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ/จัดซ้ือจัดจำ้งระบบสำรสนเทศกำร
บริหำรงำนบุคคล (HRIS) 

            
4 เดือน 

14.5 ทดลองใช้ระบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนบุคคล (HRIS) 
 
 
 
 
 
 

            2 เดือน 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15. กำรเสริมสรำ้งควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพ 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จ 
กำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนกำรพัฒนำควำมกำ้วหนำ้ใน
สำยอำชพี 

            
 

15.1 ศึกษำและทบทวนหลักเกณฑ์กำรก ำหนดเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ 

            
2 เดือน 

15.2 วิเครำะห์ขอบเขต หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และจัดกลุ่มงำน (Job Family) 

            
3 เดือน 

15.3 มีแนวทำงกำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ             3 เดือน 
16. กำรเสริมสรำ้งควำมเข้มแขง็บุคลำกรดำ้น HR 

ขั้นตอน 
ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
บุคลำกรด้ำน HR 

            
 

16.1 ก ำหนดแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งบุคลำกรด้ำน HR             3 เดือน 
16.2 เสนอส ำนักงำน กกพ. อนุมัติให้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งบุคลำกรด้ำน HR 
            

2 เดือน 

16.3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งบุคลำกรด้ำน HR             6 เดือน 
16.4 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งบุคลำกร

ด้ำน HR ต่อส ำนกังำน 
            

1 เดือน 

17. ทบทวนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำ
หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมไปสู่กำรปฏิบัต ิ

            
 

17.1 ศึกษำและทบทวนคู่มือเกณฑ์กำรประกนัคุณภำพกำรฝึกอบรม             2 เดือน 
17.2 ร่ำงคู่มือหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม             2 เดือน 
17.3 เสนอต่อส ำนักงำน พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ             1 เดือน 
17.4 ประกำศใช้คู่มือหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ 

กำรฝึกอบรม 
 
 
 
 
 

            4 เดือน 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18. กำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในส ำนักงำน กกพ. 
ขั้นตอน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลำกร 

            
 

18.1 จัดท ำร่ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ส ำนักงำน กกพ. คำดหวัง             3 เดือน 
18.2 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบวัฒนธรรมองค์กรที่ส ำนักงำน 

กกพ. คำดหวัง 
            

1 เดือน 

18.3 จัดท ำร่ำงกิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร             1.5 เดือน 
18.4 ด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร             6 เดือน 
18.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ต่อส ำนักงำน กกพ. 
            

2 เดือน 

19. กำรให้ควำมรูแ้ละส่งเสริมดำ้นคุณธรรมและจริยธรรม กำรท ำงำน
เป็นทีม 

จ ำนวนครั้งในกำรใน 
กำรให้ควำมรู้และส่งเสริมด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรม  
กำรท ำงำนเป็นทีม 

            
ตลอด

ปีงบประมำณ 

20. กระบวนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ดำ้นกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรพิจำรณำ 
ข้อร้องเรียน และขอ้ร้องทุกข์ 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

            
ตลอด

ปีงบประมำณ 

21. จัดท ำแผนและกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกร 

ขั้นตอน 

ผลประเมินควำมผูกพันและควำม
พึงพอใจของบุคลำกร เพิ่มขึ้นจำก
ปีก่อนหนำ้ 

            
 

21.1 สรุปผลกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของปีที่ผ่ำนมำ             2 เดือน 

21.2 จัดท ำ focus group ปิดจุดหำสำเหตุของปัญหำ เพื่อ
ประกอบกำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพัน 

            3 เดือน 

21.3 จัดท ำร่ำงแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันประจ ำปี 
2561 

            2 เดือน 

21.4 เสนอส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและ
ควำมผูกพัน 

            1 เดือน 

21.5 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำม
ผูกพัน 

            4 เดือน 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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แผนงำนและขั้นตอน ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22. จัดกิจกรรมตำมแผน เสรมิสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพัน ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินกำรตำมแผนเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกและควำมผกูพัน 

 

            

5 เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กำรด ำเนินงำน      อนุมัติ/เห็นชอบ  
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