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“ ภาครัฐในหลายประเทศเดินหน้าการลดขนาด 
และบุคลากร และย่ิงเมื่อเผชิญกับบททดสอบ
โรคระบาด การเดินหน้าอย่างเข้มข้นด้วย
การเปลี่ยนผ่าน นโยบายบุคลากรย่ิงเด่นชัด

และเข้มข้นขึ้น 
การให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี 
และการรองรับปรับเปลี่ยน 
สถานที่ท างานแบบ hybrid 

จึงเปน็โจทย์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม 

แนวทางการจัดสรรบุคลากรด้วยทักษะแบบไหน 
จึงจะสามารถตอบสนอง
การให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “



กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
ซึ่ งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศรวม
จ านวนทั้งส้ิน 52 แห่ง มีก าลังผลิตรวม
ทั้ ง ส้ิน  16 ,037 . 32  เมก ะวัตต์ แล ะมี
โครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับ
แรงดัน 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 132 
กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ 
เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อ
โดยตรงจาก กฟผ .  กฟน.  และ  กฟภ. 
ซึ่งน าไปจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟา้ในประเทศ

เป็นหน่วยงานส าคัญที่สุดหน่วยหนึ่งของ กฟผ. และของประเทศ  ท าหน้าที่ในการวางแผน
และด าเนินการควบคุมการผลิตและส่งพลังงานไฟฟา้ ของโรงไฟฟา้ของกฟผ. และผู้ผลิต
ไฟฟา้เอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ระบบไฟฟา้ของ
ประเทศไทยมีความมัน่คง เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม มีระบบสายส่งประมาณ 38,000 วงจรกิโลเมตร

ศู น ย์ ค วบคุ ม ร ะ บบก า ลั ง ไฟฟ้ า แห่ ง ช าติ

ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง  กฟผ .



Coronavirus 2019 Crisis

ปิด Shop เน้น Online
มิ.ย. 2020  มีรายได้อยู่ที่ 6.31 พันล้าน
ดอลลาร์ ลดลงมากถึง -38% โดยมียอด
ขาดทุนสุทธิ 790 ล้านดอลลารท์ าให้ปิด
ร้านค้าส่วนใหญ่ทัว่โลกต้องปิดตัวลง 

แต่ยอดขายดิจิทัลของไนกี้
เพ่ิมขึ้น 75% หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 30% ของรายรับทัง้หมด

Google ส ารวจความคิดเห็น
พนักงานเกี่ยวกับการท างานใน
ออฟฟศิ พบว่า พนักงานกว่า 62%
ระบุว่า ”หากต้องกลับเข้ามาท างาน
ในออฟฟศิ ขอให้เป็นในบางโอกาส
เท่านัน้ ไม่ต้องการเข้ามาท างานใน
ออฟฟศิทุกวันเหมือนเดิม”

Harvard Business School พบว่า การ
ท างานแบบไฮบริดลดอัตราการลาออก
35% และจากการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด พบว่า คนอเมริกันลาออกจาก
งานใสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคม
ที่ 4.5 ล้านคน
โดยสาเหตุที่ลาออก เพราะ ความยืดหยุ่น
ขณะที่หลายบริษัทตกลงกันว่าจะกลับมา
ท างานในออฟฟศิ 3-4 วัน แต่ระยะเวลาที่
พนักงานต้องการคือ 1-2 วันในการเข้า
ออฟฟศิ



ผลกระทบต่อประเทศไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ออกค าส่ังในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดรุนแรง 
หน่วยงานราชการใช้
มาตรการท างานที่บ้านเต็ม
รูปแบบโดยไม่เสียเรื่อง
การบริการ ปชช. พร้อมขอ
ความร่วมมือเอกชน



ในวันนั้นเรารักษาความมั่นคง
ด้านพลังงานไฟฟา้อย่างไร ?



กระบวนการในการท างาน
Work at Site

Work from Anywhere



ก าหนดพ้ืนที่ ควบคุม ( S a f e  Z o n e )
เ พ่ือดูแลความมั่ นคงระบบไฟฟ้าของประ เทศWork at Site

มาตรการด้านการ
ผลิตไฟฟา้ ระบบส่ง
และการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ

◆  มาตรการ Safe Zone ของงานผลิตไฟฟา้และระบบส่ง
◆  มาตรการรองรับเม่ือพบผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเป็นผู้ป่วยยืนยัน
◆  มาตรการดูแลผู้ปฏิบัติงานท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานให้ กฟผ.ในต่างประเทศ
◆  แนวทางการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มภารกิจหลัก
◆  แนวทางจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID- 19 ให้พนักงานและลูกจ้าง ในกลุ่มภารกิจหลัก

กฟผ. ด าเนินการตามแนวทาง Business Continuity Management (BCM)  คือ แนวทางในการก าหนดนโยบาย
มาตรฐาน และกระบวนการท างานของทัง้องค์กรเพ่ือให้มัน่ใจว่าเมื่อเหตุการณ์รุนแรงที่ท าใหก้ารปฏิบัติงานตามปกติ
ต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่ส าคัญจะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือ กลับมาด าเนินการในเวลาที่เหมาะสม 
โดยมีการการตั้ง war room จากการประเมินสถานการณ์ตามแบบการประเมินเหตุวิกฤตเบื้องตน้ และเปิด
ศูนย์จัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Team Center: CMT Center) เพ่ือจัดการ สนับสนุน และส่ือสาร 
ในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านบุคลากร ด้านการแพทย์ ด้านอาคารและสถานที่และมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือก ากับ
ดูแล และบริหารจัดการใหย้ังสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย

มาตรการควบคุมเข้มข้น และมาตรการควบคุมเข้มข้นสูงสุด
• จัดให้อยู่ในพ้ืนทีพักอาศัยที่ปลอดภยั (Safe Zone)
• ก าหนดให้ห้องควบคุมเป็นพ้ืนที่ปลอดเชือ้ (Clean Control Room)  
• ใช้ห้องควบคุมส ารองควบคู่กับห้องควบคุมหลัก (Backup Control Room)
• ตรวจการติดเชื้อ RT-PCR ก่อนกลับเข้า Safe Zone
• จัดทีมบ ารุงรักษาเป็น 2 ชุด
ทั้งนี้  มีการประเมินในการก าหนดมาตรการ การบริหารจดัการแบ่งทีมและจ านวนกะ ในการท างาน
ตามพ้ืนที่ควบคุม 

การบริหารการผลิตไฟฟา้ เพ่ือความต่อเนื่องและรักษาความมั่นคง



Work at Site

ปรับระเบียบให้พนักงาน
ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด 

เช่น เวลาเข้ากะ 
การอยู่ใน Safe Zone 

การท าประกันส าหรับพนักงาน
ที่ไปเดินเครื่องที่ลาว

ปรับวิธีการท างาน

-ที่พัก
-อาหาร 
-บริการซักเส้ือผา้



Work from Anywhere



กิจกรรมในช่วง WFA - WFH

กิจกรรมชมรม
ดนตรีในสวน 
Online

กิจกรรมประกวดรอ้ง
เพลง 
(EGAT Singing Contest 
Online)

ชมรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรม Dance or Treat 
(Theme : Halloween Party)

กิจกรรมโยคะ Online

ชมรมฟติเนส 
กฟผ.

โครงการ Work out 
at home ผ่านทางเพจ 
Facebook EGAT Gym

ชมรมดนตรีเล่นเกมส์
ชิงรางวัลผ่าน 

EGAT Mail

Happy Life Coach



เราจะไปทางไหนด?ี
“เลือกทางที่เหมาะกับองค์กรของเรา"



พฤศจิกายน 2564
ผู้ว่าการ กฟผ. ประกาศนโยบาย Hybrid Work

การท างานแบบผสมผสานระหว่างการท างานในส านักงานหรือภายในพ้ืนที ่กฟผ. 
กับการท างานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) ในสัดส่วน ส านักงาน 60 : WFA 40
เข้าส านักงานไม่น้อยกว่า 60% ของวันท าการในเดือนนั้น

นอกพ้ืนท่ีส านักงานหรือพ้ืนท่ี กฟผ.
Office WFA

60%
40%ใช้ Facility ภายในพ้ืนท่ีของ กฟผ.

- โต๊ะท างาน / ห้องท างาน
- Co-working Space 
- ร้านกาแฟ 

- บ้าน
- Co-working Space 
- ร้านกาแฟ 

ประโยชน์ของ Hybrid Work

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลดการจราจรติดขัด Flexible Coaching

* หากมีความจ าเป็นสามารถกลับเขา้มาท างานทีส่ านักงานได้

VS

ความต้องการขององค์กร

การมีสังคมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

การสร้างวัฒนธรรม 
ค่านิยมองค์การ

การสร้างความผูกพัน



เพ่ิม Co-Working Space ภายในส านักงาน
ส่ิงท่ี กฟผ. ด าเนินการ เพ่ือเข้าสู่ Hybrid Work

ร้านกาแฟคุณสายชล

ความพร้อมในการท างาน Hybrid Work 
มาจากพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล



Challenge ในอนาคตของ กฟผ.

HR จะต้องท าอย่างไร ?

กฟผ. ใช้การปรับกระบวนการท างาน 
และดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กร



HR Development & Reskill
ธุรกิจใหม่+เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟา้ 

Solar hybrid floating
ใหญ่ที่สุดในโลก!



วางแผนอัตราก าลังในระยะยาว 
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

งาน HR มีแผนลดจ านวนหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
ซึ่งเป็นงานให้บริการด้านบุคคล เช่น งานสวัสดิการ หนังสือรับรอง
จาก 23 หน่วยงาน เหลือ 15 หน่วยงาน ระยะเวลาภายใน 3 ปี

ระบบ ECM 
ทดแทนงานธุรการและงานเดินเอกสาร
มีความปลอดภัยด้านความลับเพ่ิมขึ้น



Soft Power

ผู้ว่าการ กฟผ.
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร



EGAT for ALL


