
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บม.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) มีการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ส านักงาน กกพ. โดยได้ด าเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดที่ก าหนดที่ได้ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานสามารถแสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
(มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์) 
1.1 วางแผนกลยุทธ์  
การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ส านักงาน กกพ. 

1.1.1 การจัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

KPI1 ระดับความส าเร็จของการจดัท า
แผนปฏิบัติการดา้นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการ
สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทั่วกัน 

1.2 โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจส านักงาน กกพ. 

1.1.2 การปรับโครงสร้างส านักงาน กกพ. KPI2 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
โครงสร้างส านักงาน กกพ. 

1. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบการ
ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานส านักงาน 
กกพ. พ.ศ. 2564 โดยให้ส านักงาน กกพ. รับ
ความเห็นของ กกพ. ไปด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ 
ส านักงาน กกพ. มีการประกาศโครงสร้าง
ส านักงาน กกพ. และมีค าสั่งให้พนักงานและ
ลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่เรยีบร้อย
แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็น
ต้นไป 
2. กกพ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เห็นชอบ
ให้ส านักงาน กกพ. บริหารจดัการกรอบ
อัตราก าลัง 326 อัตรา โดยจะมผีูป้ฏิบัติงานใน
ประเภทใด ต าแหน่งใด อยู่ในส่วนงานใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงความจ าเป็น ลักษณะ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
ของงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 1.1.3 การปรับปรุงช่ือต าแหน่งงาน และการ
ก าหนดระดับชั้นงาน 

KPI3 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงช่ือ
ต าแหน่งงาน และการก าหนดระดบัช้ันงาน 

กกพ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มีมติ
เห็นชอบช่ือต าแหน่งตามลักษณะงาน ดังนี้     
(1) ต าแหน่งที่ใช้ทักษะความช านาญเฉพาะดา้น 
เช่น วิศวกร นิติกร เศรษฐกร และ              
(2) ต าแหน่งท่ีใช้ความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
เช่น เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และวางแผน เจ้าหน้าท่ี
การเงินและบัญช ีเจ้าหน้าท่ีพสัดุ เจ้าหน้าที่
จัดการงานท่ัวไป เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน เลขานุการ ช่ือ
ต าแหน่งอ่ืนๆ ตามที่เลขาธิการก าหนด 

1.3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

1.1.3 การประเมินสมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 
 

KPI4 ระดับความส าเร็จของการประเมิน
สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

ในปี 2564 ได้ก าหนดเปา้หมายทีจ่ะมีการ
ฝึกอบรมทักษะการประเมินสมรรถนะและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่เจ้าหนา้ที่ส านักงาน 
กกพ. ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง และ บม. ไดม้ีการ
จัดการฝึกอบรมเสร็จเรยีบร้อย และตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้ ส าหรับปีงบประมาณ 
2565 จะมีการประเมินศักยภาพของพนักงาน 
เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
ต่อไป 

1.4 รักษาและจูงใจบุคลากรที่มีศกัยภาพสูงไว้
ในองค์กร 

1.1.4 การจัดท าแนวทางการก าหนดแผนการ
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

KPI5 ระดับความส าเร็จการจัดท าแนวทางการ
ก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

ในปี 2564 ได้ก าหนดเปา้หมายใหม้ีการก าหนด
แนวทางการด าเนินการ ขั้นตอน และแผนการ
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งใน
ส่วนน้ีไดม้ีการด าเนินการไดค้รบถว้นตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้ในปี 2564 ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2565 จะมีการจัดท าแผน
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 



3 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
ของต าแหนง่ที่ส าคัญของส านักงาน กกพ. ให้
ส าเรจ็  

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
(มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
2.1 ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  

2.1.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงาน 

KPI6 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

กกพ. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนกังานและ
ลูกจ้างของส านักงาน กกพ. โดยประกาศรบั
สมัครปีละ 1 ครั้ง หรือกรณมีีต าแหน่งงานว่าง 
และต้องแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 
เช่น ผลสอบ TOEIC หรืออ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศการรับสมัคร และส านกังาน กกพ. 
ได้ออกประกาศหลักเกณฑด์ังกล่าวเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 และไดม้ี
การเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวตอ่สาธารณะ
รับทราบทั่วกันแล้ว 

 2.1.2 การปรับปรุงเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

KPI7 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเกณฑ์
การเลื่อนต าแหน่งผู้อ านวยการฝา่ยขึ้นไป 

กกพ. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขึ้นไป และส านักงาน กกพ. ได้ออก
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขึ้นไป พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 3 
กันยายน 2564 และได้มีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกลา่วใหร้ับทราบทั่วกันแล้ว 

 2.1.3 การปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล 

KPI8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

กกพ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มีมติ
เห็นชอบร่างระเบยีบ กกพ. ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
2564 ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรับปรุง ดังนี้        
(1) ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และโครงสร้าง
เงินเดือน (2) วันและเวลาการท างาน (3) การ
ลา (4) โทษทางวินัย (5) การจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้าง และ (6) อื่นๆ เช่น การเลื่อน
เงินเดือนประจ าป ีและไดม้ีการเผยแพร่
ระเบียบดังกล่าวให้รบัทราบท่ัวกันแล้ว 

 2.1.4 การปรับปรุงประกาศการเลือ่นเงินเดือน
ประจ าปี  

KPI9 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
ประกาศการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  

กกพ. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ได้มมีติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงานและ
ลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยไว้ส าหรับ
การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนพนักงานและลูกจ้างที่มีสทิธิเลื่อน
เงินเดือนประจ าปี และใหจ้ัดสรรวงเงินให้
ผู้บริหารพิจารณาให้พนักงานและลูกจ้างตาม
ความเหมาะสม และไดม้ีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกลา่วให้รับทราบท่ัวกันแล้ว 

 2.1.5 การปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธี
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าป ี

KPI10 ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรุง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษประจ าป ี

มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีให้กับ
พนักงานและลูกจ้างที่มสีถานะเปน็พนักงาน
หรือลูกจ้างจนสิ้นปีงบประมาณ โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
ผู้นั้น 

 2.1.6 การปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วย 
ค่าเช่าท่ีพักอาศัย 

KPI11 ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรุง
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยค่าเช่าที่พักอาศัย 
 
 

กกพ. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบระเบียบ กกพ. ว่าด้วยเงนิช่วยเหลือ
ค่าที่พักอาศัยพนักงานและลูกจ้างส านักงาน 
กกพ. พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
  ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และได้มกีารเผยแพร่

ระเบียบดังกล่าวให้รบัทราบท่ัวกันแล้ว 
2.2 พัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

2.2.1 การรับสมัครบุคคลเข้ารบัการคัดเลือก
เพื่อเป็นพนักงานผ่านระบบ Recruit Online 

KPI12 ระดับความส าเรจ็ของการรับสมคัร
บุคคลเข้ารับการคดัเลือกเพื่อเป็นพนักงานผ่าน
ระบบ Recruit Online 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าและทดสอบระบบ 
Recruit Online ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการคดัเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 
2564 คาดว่าจะเริ่มด าเนินการระบบนี้ได้ใน
ปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
(มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ) 
3.1 มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพท่ี
ชัดเจน 

3.1.1 การจัดท าแนวทางการบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Management) 

KPI13 ระดับความส าเรจ็การจดัท าแนวทางการ
บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Management) 

ในปี 2564 ได้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เนื่องจากมี
การปรับโครงสร้างการบริหารงานของ
ส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 จึงมีการปรับ
แผนงานโดยจะด าเนินการจดัท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ  2565  

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
(มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
4.1 ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร 

4.1.1 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงาน กกพ.  

KPI14 ระดับความส าเรจ็ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงาน กกพ. 

ได้รับผลการประเมิน ITAประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เท่ากับ 92.55 คะแนน ระดับ A 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 4.1.2 การจัดท าประมวลจริยธรรมข้อก าหนด
จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของ
ส านักงาน กกพ. และพนักงานของส านักงาน 
กกพ. 

KPI15 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
ประมวลจริยธรรมข้อก าหนดจริยธรรม และ
กระบวนการรักษาจรยิธรรมของส านักงาน 
กกพ. และพนักงานของส านักงาน กกพ. 

มีการออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิการ และ
ผู้ปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 
2564 และได้มีการเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวให้
รับทราบทั่วกันแล้ว 

 4.1.3 ออกระเบียบหรือประกาศก าหนด
นโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของ
กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 
11 (9) 

KPI16 ระดับความส าเรจ็ของการออกระเบียบ
หรือประกาศก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การปฏิบัตเิกี่ยวกับการมีส่วนได้เสยีหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 11 (9) 

มีการออกประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และไดม้ีการ
เผยแพร่ประกาศดังกล่าวใหร้ับทราบท่ัวกันแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร  
(มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน) 
5.1 การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการท างาน 

5.1.1 การจัดท าแผนเสรมิสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ได้แก ่
(1) กิจกรรมการปรับโครงสร้างส านักงาน กกพ. 
(2) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงาน 
(3) กิจกรรมการทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง 
และโครงสร้างเงินเดือน 
(4) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อน
ต าแหน่งของผู้บริหาร 
(5) กิจกรรมการจดัท าแผนความกา้วหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) และแผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
(6) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนประจ าป ี
(7) กิจกรรมการปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วย
ค่าเช่าท่ีพักอาศัย 

KPI17 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าแผน
เสรมิสร้างความผาสุกและความผกูพันของ
บุคลากรที่มตี่อองค์กร 

มีการด าเนินการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
ผูกพันองค์กร โดยไดด้ าเนินการครบถ้วนตาม
กิจกรรมที่ก าหนด ร้อยละ 86 ได้แก ่
(1) กิจกรรมการปรับโครงสร้างส านักงาน กกพ. 
(2) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงาน 
(3) กิจกรรมการทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง 
และโครงสร้างเงินเดือน 
(4) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อน
ต าแหน่งของผู้บริหาร 
(5) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนประจ าป ี
(6) กิจกรรมการปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วย 
ค่าเช่าท่ีพักอาศัย 
ส่วนกิจกรรมที่ไมส่ามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ
ตามแผนงาน คือ กิจกรรมการจัดท าแผน



7 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) เนื่องจากมีการปรับโครงสรา้งการ
บริหารงานของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2564
และเป็นกิจกรรมท่ีจะต้องมีการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากพนักงาน ประกอบดับใน
ปีงบประมาณ 2564 มีปัญหาการแพร่ระบาด 
โควิด 19 จึงท าให้ไม่สามารถจดักจิกรรมไดต้าม
แผนงานท่ีก าหนด จึงมีการปรับแผนงานให้
ปีงบประมาณ 2565 จะมีการจัดท าแผน
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
ของต าแหน่งท่ีส าคัญของส านักงาน กกพ. และ
จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้
แล้วเสร็จ 



นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บม.) ยังไดม้ีการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ของงานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ส านักงาน กกพ. ที่เป็นงานประจ าและงานพัฒนาบุคลากร โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงาน
ในแต่ละด้านได้ ดังนี้  

1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และเลื่อนต าแหน่งพนักงาน ส านักงาน กกพ. ได้มีการด าเนินการ ดังนี้  

 (1) การเลื่อนต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน คณะกรรมการได้มีการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งของ
พนักงานประจ าปี 2564 และได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการพิเศษ จ านวน 9 ราย และเลื่อน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ จ านวน 13 ราย 

 (2) การย้าย เลื่อนต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหาร ส านักงานได้ด าเนินการดังนี้ 1) ย้ายพนักงานให้ด ารง
ต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงาน กกพ. ก ากับดูแลสายกฎหมายและบริหารงานองค์กร 1 ราย และต าแหน่งผู้ช่วย
เลขาธิการส านักงาน กกพ. 2 ราย 2) แต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงาน กกพ. 2 ราย และ
แต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการส านักงาน กกพ. 3 ราย 3) ย้ายพนักงานให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงานส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 และ 4) แต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่าย  

 (3) การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการสรรหาบุคลากร
ใหม่เข้ามาจ านวนทั้งสิ้น 64 ราย 

 (4) การจ้างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน โดยด าเนินการจ้างตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วย การจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช านาญการเฉพาะด้าน พ.ศ. 2553 เพ่ือให้ค าปรึกษาและด าเนินงานเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. ในด้านต่างๆ เช่น ด้านตรวจติดตามผู้รับใบอนุญาต ด้านไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียน ด้านนิติกรรมและสัญญา ด้านบังคับใช้กฎหมายและคดี ด้านการใช้อสังหาริมทรัพย์ ด้านภาษาต่างประเทศ 
ด้านกฎหมาย ด้านพัสดุ ด้านบริหารงานองค์กร ด้านอัตราค่าบริการพลังงาน จ านวนทั้งสิ้น 16 ราย 

2. การบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ส านักงาน กกพ. ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ออกประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-
19 Antigen Self-Test Kits) พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2564  

(2) ออกประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง 
แนวทางในการปฏิบัติตนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 7 ฉบับ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน
และลูกจ้าง ซึ่งมีการก าหนดข้อปฏิบัติในการท างานจากบ้าน (Work from home) การสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงาน ปรับเวลาการปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน กกพ. และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนนิกส์ให้มากที่สุด รวมทั้งงดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคน
จ านวนมาก ซึ่งเป็นการด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรค 

(3) จัดท าประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ประจ าปีให้กับพนักงานและลูกจ้างส านักงาน กกพ. รวมทั้งจัดท าเครื่องแบบชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมายและอุป
กรณครบชุดให้กับพนักงานและลูกจ้างที่ยังไม่เคยได้รับเครื่องแบบ 

3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและพนักงานส านักงาน กกพ. ได้พิจารณารายชื่อผู้ที่มี
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คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 4 ราย และได้มีหนังสือถึงส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

4. การด าเนินการตามวินัย ได้มีการด าเนินการทางวินัยกับพนักงาน 1 ราย โดยมีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่
พนักงานเรียบร้อยแล้ว 

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส านักงาน กกพ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการถ่ายทอดน้ าหนักตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งของ
พนักงานและลูกจ้าง แบ่งเป็น ตัวชี้วัดองค์กร ตัวชี้วัดงานส าคัญและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตัวชี้วัดภารกิจอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย และเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานแยกตามระดับต าแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง 
และพิจารณาจากสัดส่วนของผลงานต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  

6. การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ส านักงาน กกพ. ด าเนินการจัดฝึกอบรมภายในให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง โดยมีการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานช่วยอ านวยการ 
เจ้าหน้าที่ทั่วไป เจ้าหน้าที่วิชาการและผู้ช านาญการพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ และให้ความรู้เรื่อง  Infographic 
Presentation Design เพ่ิมพลังงานการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการจัดท า
การน าเสนอรูปแบบ Presentation ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและ
การท า Infographic ร่วมกัน 

7. การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ส านักงาน กกพ. พัฒนาพนักงานโดยการส่งเข้ารับการอบรม
ภายนอกหลักสูตรต่าง ๆ 55 หลักสูตร โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อพนักงาน ฝ่ายงาน และส านักงาน กกพ. ในการช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร 

8. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของส านักงาน กกพ. ให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวม
การก ากับดูแลกิจการไฟฟ้าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกระบวนการ 

9. การให้ทุนการศึกษาในประเทศ ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2558  
และประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อในประเทศระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ได้พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ จ านวน 2 ราย ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

10. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ส านักงาน กกพ. ได้ มีการปรับปรุงข้อบังคับ กกพ. ว่าด้วย
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานให้ความเห็นชอบตามมาตรา 9(10) แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ต่อไป และให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เช่น การรายงานผล
การด าเนินงานตามแบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น 

11. การบริหารงานด้านบุคคลในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ส านักงาน กกพ. ได้ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้าง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีการก าหนดข้อปฏิบัติในการ
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ท างานจากบ้าน (Work from home) การสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงาน ปรับเวลาการ
ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน กกพ. ปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม เช่น การประชุม สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ให้มากที่สุด 
และมีรถบริการรับส่งพนักงานที่เดินทางด้วยระบบสาธารณะในเส้นทางต่างๆ เพ่ือลดโอกาสการได้รับเชื้อโควิด -19 
จากระบบขนส่งมวลชน 

 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการด าเนินการในบาง
กระบวนการทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท าให้มีความล่าช้า เช่น กิจกรรมที่จะมีการระดมความ
คิดเห็น เป็นต้น 

2. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ส านักงาน กกพ. จะมีผู้ครบเกษียณอายุในต าแหน่งรอง
เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้อ านวยการฝ่ายว่างลง ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งบริหารที่มีความส าคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร ส่งผลให้การเตรียมก าลังคน
เพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นไม่ทันต่อการครบเกษียณอายุของพนักงานในต าแหน่งที่ส าคัญ และปัจจุบันการด าเนินงาน
ในการจัดท า Succession Plan ของส านักงาน กกพ. ยังไม่ความก้าวหน้า 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ต่อเนื่อง รวมถึงทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ เช่น การเขียนหนังสือราชการ การด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. ควรมีการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายที่มีความ
ชัดเจน อาจมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปฏิบัติงานจากที่บ้าน 
(Work From Home) และปฏิบัติตามค าแนะน าของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 อย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลในช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการท างาน เช่น ระบบ VDI ระบบ online meeting เพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร และให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกในการท างานและการติดต่อประสานงาน  

2. ควรวางแผนในการบริหารงาน การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) เพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ส าคัญของส านักงาน กกพ. พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น าและความพร้อมที่จะด ารงต าแหน่ง และสร้างแรงจูงใจ
ให้มีความเจริญเติบโตในสายงานเพื่อการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับส านักงาน 

3. ควรเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และลดช่องว่าง (Gap) ของความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

4. ควรมีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น การ
จัดท าหลักเกณฑ์เลื่อนระดับพนักงาน เพ่ือสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
พนักงาน 


