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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. บทน า 
  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จัดท าขึ้นภายใต้แผนงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ปี 2564-2568 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.  ประจ า 
ปีงบประมาณ 2564 ให้มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ตระหนักให้ความส าคัญในการสื่อสาร ถ่ายทอด น าไป
ยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร โดยกระบวนการจัดท าได้
บูรณาการแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. และแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ตลอดจนแผนงาน
ส าคัญต่างๆ เช่น แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กปภ. 
แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 
กปภ. เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และค่านิยม
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 

นอกจากนั้น ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจ าปี 2564 ในไตรมาส 4 จากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถรวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานใน
ด้านต่างๆ ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน เพ่ือน าผลการประเมินไปทบทวนและ
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในปีต่อไป        
   
2. ข้อมูลขององค์กร 

  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ าประปา  

 

พันธกิจ (Mission) 
กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ าประปาตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมภิาค พ.ศ. 2522             

โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ พันธกิจหลักของ กปภ. มี 5 ประการ ดังนี ้ 
1. ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
2. ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ 
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ เพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปา 
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา 
5. ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา 

 

ค่านิยมองค์กร (Core Values) 
“มุ่ง-มั่น-เพ่ือปวงชน” 
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ตารางท่ี 1 ค่านิยมของ กปภ. 
 

ค่านิยมของ กปภ. พฤติกรรมตามค่านิยม 
มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

ม่ัน : ม่ันใจคุณภาพ 4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนด 
5. มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ 
6. ท างานเป็นทีม 
7. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
8. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน 9. ตั้งใจรับฟังลูกค้า 
10. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา 
11. มีจิตสาธารณะ 

 

 

ตารางท่ี 2 ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กปภ. (ฉบับปรับปรุง) 
 

พฤติกรรมของพนักงานทุกคน *พฤติกรรมของผู้บริหารทุกคน  

มุ่งเน้นคุณธรรม 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 1. การก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

พร้อมตัวชี้วัดและบทลงโทษ 
2. สื่อสารสองทิศทางสร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ 
กฎเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ 
3. ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและแนวทางท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 
4. ประเมินผลและให้คุณให้โทษอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส  

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และโปร่งใส 

1. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
2. ไม่ใช้เวลางานหรือทรัพย์สินขององค์กรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

 

1. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2. ก ากับดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร เสมือนทรัพย์สินของ
ตนเอง             
3. ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
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พฤติกรรมของพนักงานทุกคน *พฤติกรรมของผู้บริหารทุกคน  

ม่ันใจคุณภาพ 

4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนด 1. ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัด 
2. สร้างความเข้าใจในคู่มือการปฏิบัติงาน และก ากับดูแลให้
พนักงานปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด รวมทั้งพิจารณาถึง                
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน                                                                                          
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและ
มาตรการควบคุมภายในที่ก าหนด โดยสอบทานความเสี่ยงและ
ผลการปฏิบัติงาน  
4. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามคู่มือ                   
การปฏิบัติงานที่ก าหนด 

5. มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ 1. ก าหนดและถ่ายทอดวัตถุประสงค์องค์กร เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยถ่ายทอด
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                                                             
2. ส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบ
ต่อการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กรและประเมิน
มาตรการควบคุมภายในลงไปในทุกกระบวนการโดยบูรณาการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กร         
3. สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและโครงสร้างการท างานให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ อยากท างานและ
อยากคิด เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ 
และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง                                                                     
4. ให้ค าปรึกษา แนะน าวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพ่ือ                  
มุ่งผลส าเร็จของงาน                                                                                             
5. จูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดย
ยกย่อง ชมเชยให้เป็นที่ปรากฏ 
6. สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญขององค์กรให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและ
ทันเวลา 

6. ท างานเป็นทีม 1. สร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสารสองทิศทางอย่าง 
ตรงไปตรงมาภายในองค์กร และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่าง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน                                                                      
2. น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมาประกอบ              
การตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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พฤติกรรมของพนักงานทุกคน *พฤติกรรมของผู้บริหารทุกคน  

7. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการเรียนรู้  อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรม 
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
2. จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการสนับสนุน                      
การพัฒนาตนเอง                                                                                    
3. ผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา
ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างต่อเนื่องให้เกิดนวัตกรรม 

8. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 1. กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานให้มีการสอนงาน (Coaching) 
และแบ่งปัน (Sharing) ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างกัน                                                                
2. จัดให้มีการประกาศ ยกย่อง ชมเชย พนักงานที่มี                
การเผยแพร่หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ดีเด่น 

เพื่อสุขของปวงชน  
9. ตั้งใจรับฟังลูกค้า 1. สร้างจิตส านึกในการรับฟังลูกค้าอย่างเห็นอกเห็นใจ                            

2. ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟังเสียงของลูกค้า 

10. สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

1. ส ารวจความต้องการ ความคาดหวังและจัดให้มีช่องทาง              
การมีส่วนร่วมของลูกค้า เพ่ือแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ รวมถึง
สื่อสารสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจในประเด็นที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อองค์กรให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอกทราบ                                                                     
2. น าข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์
ที่มาของปัญหา จัดล าดับความส าคัญ และวางแผนแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว                                                                                            
3. ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดความประทับใจ
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง                                                                  
4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ          
การให้บริการ                                                                        
5. ก าหนดคู่เทียบและพัฒนาการบริการให้เหนือกว่าคู่เทียบ                   

11. มีจิตสาธารณะ 1. ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม
ของชุมชม สังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                          
2. สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถช่วยเหลือชุมชน                                                                                              
3. สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

3. หลกัการและเหตุผล 
 

* ผู้ว่าการเห็นชอบให้ปรับปรุงพฤติกรรมตามค่านิยมของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามบันทึก                   
รองผู้ว่าการ (บริหาร) ที่ มท 55600/98 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
หมายเหตุ : พฤติกรรมของพนักงานทุกคน (11 พฤติกรรม) ไม่ได้มีการปรับปรุง / *พฤติกรรมของผู้บริหารทุกคน ปรับปรุง
จาก 36 พฤติกรรม เป็น 37 พฤติกรรม 
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3. หลักการและเหตุผล 
  ในปี 2557 กปภ. ได้มีการประกาศวิสัยทัศน์องค์กร “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ”  โดยมีค่านิยมองค์กร “มุ่ง - มุ่งเน้นคุณธรรม  มั่น - มั่นใจคุณภาพ  เพ่ือปวงชน - เพ่ือสุข
ของปวงชน” ประกอบด้วยพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่ส าคัญของพนักงานทุกคน รวม 11 พฤติกรรม 
และพฤติกรรมของผู้บริหารทุกคน รวม 36 พฤติกรรม เป็นหลักชี้น าพฤติกรรมของผู้บริหารและพนักงาน             
ทุกคนให้มุ่งมั่นปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ของ กปภ. มีรูปแบบในการด าเนินการ คือ การจัดท าแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรของผู้บริหารตามพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่พึงประสงค์            
การก าหนดให้พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรเป็นสมรรถนะความสามารถหลักของผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
การถ่ายทอดค่านิยมองค์กรผ่านแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งการสื่อสารผ่าน               
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ กปภ.  
  ต่อมา ในปีงบประมาณ 2563 สคร. ได้ก าหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจใช้ระบบประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการตามหลักเกณฑ์ Enabler 8 ด้าน (SE-AM) ซึ่งตามหลักเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าว 
ก าหนดให้มกีารเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการ
ความรู้ นวัตกรรม  ดังนั้น จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรของผู้บริหารในบาง
ประเด็นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นหลักชี้น าพฤติกรรมถ่ายทอดสู่พนักงานในการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ในกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว จากเดิม 36 พฤติกรรม เป็น 37 พฤติกรรม โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาพฤติกรรมด้วย  

แผนงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ปี 2564-2568 มีการทบทวน 
และก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมเป็นส าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ 
กปภ. มีมติเห็นชอบแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ปี 2564-2568 ในการประชุม                     
คณะกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน คือ 
 

  1) การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

  4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

  6) การบริหารทุนมนุษย์ 
  7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
  8) การตรวจสอบภายใน 
 
 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ภายใต้แผนงานดังกล่าวมีหลากหลายกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้/การแสดงออกของพนักงาน ลูกค้าและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อค่านิยม พฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะแสดงให้เห็นตามแผนงาน 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวม รวมถึงรายละเอียดของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเสริมสร้างระดับการรับรู้/การแสดงออกของพนักงานต่อค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรให้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมตามค่านิยม กปภ. ที่พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่องค์กรคาดหวัง
ในระยะยาว  ดังนี้  
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4. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจ าปี 2564  
 

4.1 แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวม 
 
 

 
 

4.2 แผนการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ของ กปภ. ประจ าปี 2564  
 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ
ภายใน ปี 2564              

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 

1. ศึกษา วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมที่
องค์กรคาดหวังตามหลักเกณฑ์ SE-AM (Enablers 8 ด้าน) ก าหนด 

    

2. ยกระดับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรโดยจัดท าแผนงานฯ ที่มุ่งเน้น
พฤติกรรมตามค่านิยมที่องค์กรคาดหวัง 

    

3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและ                   
วัฒนธรรมองค์กร 
    - ก าหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรตามหลักเกณฑ์ SE-AM (Enablers 8 ด้าน) ที่มุ่งเน้น 
พฤติกรรมตามค่านิยมที่องค์กรคาดหวังและเหมาะสมส าหรับ                             
แต่ละกลุ่มบุคลากร  

    

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของแผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
1. เพ่ือให้การเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. โดยมี
กระบวนการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ              
การจัดการรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ตาม
เกณฑ์ Enablers 8 ด้าน 
 

1. ระดับการรับรู้ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร                  

1. ≥ 3.90 คะแนน                      

2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ            

2. ≥ 4.10 คะแนน              

2. เพื่อยกระดับค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นพฤติกรรมตามค่านิยมที่
องค์กรคาดหวัง 

3. ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
กปภ. ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมที่
องค์กรคาดหวัง 

3. ≥ ร้อยละ 80                        

3. เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานฯ 
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนงานฯ ให้เกิดประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของกระบวนการดังกล่าว 

4. ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานทุกระดับต่อการปฏิบัติ
ตามพฤติกรรมตามค่านิยม กปภ. 
ที่องค์กรคาดหวัง 

4. ≥ 4.10 คะแนน                  
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ
ภายใน ปี 2564              

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 

    - สื่อสารเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นพฤติกรรมตาม
ค่านิยมท่ีองค์กรคาดหวังตามช่องทางที่ก าหนด 
    - ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างบุคลากรให้เกิดการรับรู้และส่งเสริม
บุคลากรให้มีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยมที่องค์กรคาดหวัง 
 

    - ก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการรับรู้และการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามค่านิยมที่องค์กรคาดหวัง 
 

    - ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นพฤติกรรมตามค่านิยมที่องค์กรคาดหวัง 

    

    

    

    

4. ติดตามและประเมินผล  
 
 

    - การรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร 
 

    - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
     

    - จ านวนบุคลากร กปภ. ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมที่องค์กรคาดหวัง 
 

    - ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติตามพฤติกรรมตามค่านิยมที่
องค์กรคาดหวัง 
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4.3 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ของ กปภ. ประจ าปี 2564 

ค่านิยม 
กปภ. 

 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ความถี่ของโครงการ/
ระยะเวลาด าเนินการ 

1 มุ่งเน้นคุณธรรม (มุ่ง)   
 1-1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต   

(ประกาศเจตจ านงสุจริต) 
- ส านักผู้ว่าการ  
- กองก ากับดูแลกิจการที่ดี                                
- ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 
- สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
- สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) ได้แก่               
ผชส., ผชล., ผชต., ผชท., รผผ., รผง., 
รผว. และ รผบ.   
- กปภ.ข.  
- ฝ่าย/ส านัก 
- กอง/กปภ.สาขา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564            
 

 1-2 การให้ความรู้เรื่องหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผ่าน Animation หรือ 
Motion Graphic ประจ าปี 

- กองก ากับดูแลกิจการที่ดี                              
- สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
- สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) ได้แก่ 
ผชส., ผชล., ผชต., ผชท., รผผ., รผง., 
รผว. และ รผบ.   
- กปภ.ข. 
- ฝ่าย/ส านัก 
- กอง/กปภ.สาขา 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
(อย่างน้อย                            
4 ครั้งต่อปี) 
 
 

 1-3 โครงการท าดี มีผล คนยกย่อง - กองก ากับดูแลกิจการที่ดี                                                      
- คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564            
 

2 ม่ันใจคุณภาพ (ม่ัน)   
 2-1 การสื่อสารด้านการบริหาร                   

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
-รองผู้ว่าการ สายงานสนับสนุน 
(ส่วนกลาง) 
- รองผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ  
- กปภ.ข. 
- ฝ่าย/ส านัก 
- กอง/กปภ.สาขา 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
(อย่างน้อย                            
4 ครั้งต่อปี)                           
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ค่านิยม 
กปภ. 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

 
ความถีข่องโครงการ/
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 2-2 โครงการสนทนายามเช้า                     

(Morning Talk) 
- กอง  
- กปภ.สาขา     

อย่างน้อย 1 ครั้ง          
ต่อเดือน   

 2-3 โครงการประชุมสายงาน 
 

- สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
- สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง)              
(สายงานผู้ว่าการ ได้แก่ ผชส., ผชล., ผชต., 
ผชท. และสายงานรองผู้ว่าการ ได้แก่ รผผ., 
รผง.,  รผว., รผบ.)     
- กปภ.ข. 
- ฝ่าย/ส านัก 

ตามท่ีก าหนดของ              
แต่ละหน่วยงาน 
(ระบุในแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร) 

 2-4 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล - ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 
(กองประเมินผลบุคคล) 
- ส านักวิทยาการ กปภ.                              
- ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 
(กองสื่อสารองค์กร) 
- กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                   
(กองกิจการสัมพันธ์) 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 2-5 โครงการสื่อสารและถ่ายทอด
นโยบายด้านการจัดการความรู้และความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงาน
ของผู้น า/ผู้บริหาร กปภ. 

- ส านักวิทยาการ กปภ.                                    
(กองบริหารองค์ความรู้) 
- ผู้ว่าการ 
- สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
- สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง)              
(สายงานผู้ว่าการ ได้แก่ ผชส., ผชล., ผชต., 
ผชท. และสายงานรองผู้ว่าการ ได้แก่ รผผ., 
รผง.,  รผว., รผบ.)     

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 2-6 การแลกเปลี่ยนความรู้บนระบบฐาน
องค์ความรู้องค์กร 

- ส านักวิทยาการ กปภ.                                         
(กองบริหารองค์ความรู้)                             
- กปภ.ข.                                                
- ฝ่าย/ส านัก                                             
- กอง/กปภ.สาขา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 2-7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
หน่วยงานและระดับองค์กร 

- กปภ.ข.                                                
- ฝ่าย/ส านัก                                             
- กอง/กปภ.สาขา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 



-๑๐- 
 

ค่านิยม 
กปภ. 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

 
ความถี่ของโครงการ/
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 2-8 การน า PDCA มาใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการท างาน 
- ส านักวิทยาการ กปภ.                                         
(กองบริหารองค์ความรู้) 
- กปภ.ข.                                                
- ฝ่าย/ส านัก 
- กอง/กปภ.สาขา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 2-9 การก าหนดตัวชี้วัดบุคคลที่สะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการ
นวัตกรรม 

- ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
(กองประเมินผลบุคคล)                                                    
- ส านักวิทยาการ กปภ.  

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 2-10 โครงการสื่อสารกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการมอบทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 

- ฝ่ายกฎหมาย 
- คณะกรรมการ KM-IM ของ กปภ. 
- คณะท างาน IM ของ กปภ. 
- ส านักวิทยาการ กปภ.                             
(กองวิจัยและพัฒนา) 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 2-11 โครงการมอบทุนวิจัย/รางวัล
นวัตกรรม/QCC ดีเด่นของ กปภ. 
 

- คณะกรรมการ KM-IM ของ กปภ. 
- คณะท างาน IM ของ กปภ. 
- ส านักวิทยาการ กปภ.                             
(กองวิจัยและพัฒนา) 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 2-12 โครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติ
นวัตกร 

- คณะกรรมการ KM-IM ของ กปภ. 
- คณะท างาน IM ของ กปภ. 
- ส านักวิทยาการ กปภ.                             
(กองวิจัยและพัฒนา) 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

3 เพื่อสุขของปวงชน (เพื่อปวงชน)   
 3-1 โครงการ Big Cleaning Day 

 
- หน่วยงานส่วนกลาง  
(กองบริการกลางเป็นหน่วยงาน สนับสนุน
การด าเนินการในส่วนกลาง)                              
- กปภ.ข. และกองในสังกัด 
- กปภ.สาขา 

อย่างน้อย 1 ครั้ง           
ต่อปี  

 3-2 โครงการส ารวจความพึงพอใจ               
การให้บริการของ กปภ.  

- ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/
ฝ่ายประเมินผลองค์กร 
- หน่วยงานระดับฝ่าย/ส านักของส่วนกลาง 
- กปภ.ข.  
- กปภ.สาขา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 
 



-๑๑- 
 

 
รายละเอียดของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนส าคัญ

ที่ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจ า             
ปี 2564 เพ่ือเสริมสร้างระดับการรับรู้/การแสดงออกของพนักงานต่อค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมตามค่านิยม กปภ. ที่พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่องค์กรคาดหวังในระยะยาว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม 
กปภ. 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

 
ความถี่ของโครงการ/
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 3-3 โครงการประปาทันใจ - ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 

- กปภ.ข.  
- กปภ.สาขา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 



-๑๒- 
 

1. มุ่งเน้นคุณธรรม (มุ่ง) 
1-1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (ประกาศเจตจ านงสุจริต) 

 
 

 

ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 

 มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม 
 - ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม : ประพฤติและปฏิบัติตนเป็น 
 แบบอย่างตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแนวทางท่ีก าหนดอย่าง 
 เคร่งครัด 
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส : จัดกิจกรรมส่งเสริม 
 การยึดถือคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต 
 - ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ   
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers  
 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร                                                                                         
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
 - การบริหารทุนมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานและ    
 ลูกจ้าง กปภ. อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตและพัฒนาให้เกิด  
 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ส าคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรม ค่านิยม กปภ. ใน 
 ด้าน “มุ่งเน้นคุณธรรม” และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. ใน                   
 การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
 3. เพื่อแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและ 
 ความมุ่งม่ันในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน                     
 อย่างมีธรรมาภิบาล 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - ส านักผู้ว่าการ  
 - กองก ากับดูแลกิจการที่ดี   
 - ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  
 - สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
 - สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) ได้แก่ ผชส., ผชล., ผชต., ผชท., รผผ.,   
 รผง., รผว. และ รผบ.   
 - กปภ.ข. 
 - ฝ่าย/ส านัก 
 - กอง/กปภ.สาขา 
 - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ติดตาม/รวบรวมประเมินผล) 
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กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ส านักผู้ว่าการ ด าเนินการ  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม              
 การประกาศเจตจ านง             
 “การประปาส่วนภูมิภาค องค์กร 
 โปร่งใส ห่างไกลทุจริต” 

               

 2.  กองก ากับดูแลกิจการที่ดี ด าเนินการ  
 ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการ/ 
 แนวทาง/คู่มือการควบคุมภายใน                       
 การป้องกันการให้และรับสินบน 

               

 3. ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้า 
 สัมพันธ์ ด าเนินการในส่วนที่ 
 เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  
 ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานทราบ 
 เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  
 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
 ต่างๆ ของ กปภ. 

               

 4. กปภ. บรรจวุาระเรื่องความ 
 โปร่งใสและการไม่รับ-ไม่ให้สินบนใน 
 แผนงานเสริมสร้างค่านิยมและ  
 วัฒนธรรมองค์กรโดยให้ผู้บริหาร 
 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ 
 ส่วนภูมิภาคด าเนินการส่งเสริม 
 ปลูกฝังพนักงานและลูกจ้าง กปภ. 
 ให้มีค่านิยม กปภ. “มุ่งเน้นคุณธรรม” 
 ให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
 ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ท่ีดี                   
 ของ กปภ. ในการต่อต้านการทุจริต 
 ในหน่วยงาน โดยอาจด าเนินการ 
 ผ่านช่องทางการประชุม เวทีแสดง                 
 ความคิดเห็น Morning Talk หรือ 
 ประชุมสายงาน เป็นต้น 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 5. ให้ผู้บริหารระดับสายงาน 
 ปฏิบัติการ (รปก.1-5) สายงาน 
 สนับสนุน (ส่วนกลาง) ได้แก่ ผชส., ผชล.,  
 ผชต., ผชท., รผผ., รผง., รผว., รผบ.,   
 ผอ.กปภ.ข. ผอ.ฝ่าย/ส านัก และ ผอ.กอง/ 
 ผจก.กปภ.สาขา ด าเนินการ สื่อสาร และ 
 เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 ให้แก่พนักงานในสังกัด เพ่ือให้เกิด 
 วัฒนธรรมสุจริตในองค์กรตามแนวทาง 
 ที่ ผวก. ก าหนด (ตามบันทึก สผว. ที่  
 มท 55011/1865 ลงวันที ่
 19 เมษายน 2561 เรื่อง                  
 การเปน็แบบอย่างที่ด ี(Role Model)  
 และแนวทางการสื่อสารผ่านผู้น า  
 (แจ้งเวียนในระบบ Infoma             
 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61)     

               

 6. ให้ หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม  
 เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนิน 
 กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน 
 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งผ่านตามสายงาน 
 และส่งมาท่ี กองกิจการสัมพันธ์                  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 
 รวบรวมประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตแล้วเสร็จตามแผนงานฯ (≥ 90%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนดแล้วเสร็จ              

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ. 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ กปภ. 
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1-2 การให้ความรู้เรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ผ่าน Animation                                         
หรือ Motion Graphic ประจ าปี 

 
 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม 
 - ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม : ประพฤติและปฏิบัติตนเป็น  
 แบบอย่างตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแนวทางท่ีก าหนดอย่าง 
 เคร่งครัด 
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส : จัดกิจกรรมส่งเสริม  
 การยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
 - ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  

หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจัดการรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ตามเกณฑ์ 
Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร                                                                                         
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
 - การบริหารทุนมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างภาพลักษณ์ส าคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรม  
 ค่านิยม กปภ. ด้าน “มุ่งเน้นคุณธรรม” ในการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน  
 โดยน าหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และปลูกฝังให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณผ่านช่องทางที่มี 
 การเผยแพร่ Animation หรือ Motion Graphic ประจ าปีของ กปภ. 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารน าเรื่องดังกล่าวไปถ่ายทอดและบอกต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ กปภ. 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - กองก ากับดูแลกิจการที่ดี   
 - สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
 - สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) ได้แก่ ผชส., ผชล., ผชต., ผชท., รผผ.,   
 รผง., รผว. และ รผบ.   
 - กปภ.ข. 
 - ฝ่าย/ส านัก 
 - กอง/กปภ.สาขา 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ค. ต.ค. ก.ค. ธ.ค. ก.ค. ก.พ. ก.ค. เม.ย. ก.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

 1. กองก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดท าสื่อการให้   
 ความรู้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเผยแพร่ 
 ผ่าน Animation หรือ Motion Graphic 
 ประจ าปี จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
 1) ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
 2) คุณธรรมและจริยธรรม และ 3) 5 ให้ดว้ยบริการ 
 โดยให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลด   
 ข้อมูลในเว็บไซต์ของ ศปท.กปภ.    

               

 2. ให้ทุกหน่วยงานน าสื่อ Animation หรือ 
 Motion Graphic ทั้ง 3 เรื่องไปประชาสัมพันธ์ 
 เผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในสังกัด 
 ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ. ได้แก่ 
 Application Line Facebook เว็บไซต์ 
 การประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) 
 การประชุมสายงาน การสัมมนา/อบรม เป็นต้น  
 ทั้งนี้ หน่วยงานแจ้งเวียนให้พนักงานสามารถ 
 เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ 
 ศปท.กปภ. (http://anticor.pwa.co.th) 

               

 3. ให้ กองก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์ม 
 ดังกล่าวมาท่ีกองกิจการสัมพันธ์ 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม 
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
1. การให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมผ่านช่องทางการสื่อสาร 
จ านวน 3 ช่องทาง                                                                                
2. จ านวนครั้งในการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรม 4 ครั้งต่อปี 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ การสื่อสารความรู้เรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมผ่านสื่อภายใน กปภ. 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

http://anticor.pwa.co.th/
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1-3 โครงการท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 
   

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มุ่ง : มุง่เน้นคุณธรรม 
 - ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม : ประพฤติและปฏิบัติตนเป็น 
 แบบอย่างตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแนวทางท่ีก าหนดอย่าง 
 เคร่งครัด 
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส : จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ยึดถือคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 - ปกปอ้งรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  
 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ   
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers  
 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร                                                                                         
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
 - การบริหารทุนมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ที่  
 ประกอบคุณงาม ความดีทั้งในและนอกหน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์ ให้เป็น 
 แบบอย่างที่ดีและปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็น 
 รูปธรรม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระท าความดีให้เป็นที่ประจักษ์อย่าง 
 กว้างขวางในสังคม กปภ. และสังคมทั่วไป 
 3. เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของ กปภ. เพื่อให้เป็นตัวอย่างของการท าความดี 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - กองก ากับดูแลกิจการที่ดี   
 - คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ผวก. อนุมัติโครงการและ 
 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ 
 คุณธรรมของ กปภ. แจ้งเวียนโครงการ  
 “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี” 

               

 2. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ 
 คุณธรรมของ กปภ. ส่งรายละเอียดโครงการ 
 ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน  
 เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายบุคคล 
 ในการรวบรวมและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ 
 สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลใน 
 โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี”  
 เพ่ือเป็นตัวแทนของแต่ละสายงาน 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 3. ช่วงการเสนอชื่อและกลั่นกรอง     
     3.1 หัวหน้าหน่วยงาน 

     เสนอรายชื่อผู้บริหาร (ระดับ               
 หัวหน้างานขึ้นไป) พนักงาน และ 
 ลูกจ้าง (รายเดือน, พ้ืนที่พิเศษ) ที่ 
 สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลใน 
 โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง 
 ประจ าปี” โดยเสนอผ่านความเห็นชอบ 
 ตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึง 
 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน  
     3.2 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละ 
 สายงาน (รผผ. รผว. รผง. รผบ.  
 รปก.1-5 และผชส. ผชล. ผชต. ผชท.)                     
    แต่ละสายงานพิจารณาสรุปรายชื่อผู้ที่ 
 สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลใน 
 โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง  
 ประจ าปี” ทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน  
 และลูกจ้าง (รายเดือน, พ้ืนที่พิเศษ) เป็น 
 ตัวแทนของแต่ละสายงานเพื่อเข้ารับ  
 การคัดเลือกเป็นบุคคลในโครงการ  
 “ท าดี มีผล  คนยกย่อง ประจ าปี” 
     3.3 จัดส่ง กองก ากับดูแลกิจการที่ดี    
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส านักผู้ว่าการ) 
    เพ่ือรวบรวมน าเสนอคณะกรรมการ 
 พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  
 พิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้าย  

               

 4. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ 
 คุณธรรมของ กปภ. ประชุมพิจารณา 
 คัดเลือกบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล  
 คนยกย่อง ประจ าปี” ทั้งระดับผู้บริหาร  
 พนักงาน และลูกจ้าง (รายเดือน,  
 พ้ืนที่พิเศษ) พร้อมพิจารณารางวัล                     
 “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี” 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
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 5. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ 
 คุณธรรมของ กปภ. ประกาศรายชื่อบุคคล 
 ในโครงการ “ท าดี มีผลคนยกย่อง  
 ประจ าปี” และบุคคลในโครงการ“ท าดี  
 มีผลคนยกย่อง ประจ าปี” เข้ารับรางวัลใน 
 วันครบรอบสถาปนา กปภ. (28 กุมภาพันธ์ 
 ของทุกปี)    

               

 6. ให้ กองก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้สรุป   
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม 
 แบบฟอร์มที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าว 
 มาท่ี กองกิจการสัมพันธ์  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม            
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
การมอบรางวัลบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการเสร็จสิ้นภายในก าหนด 
(วันสถาปนา กปภ. 28 ก.พ.ของทุกปี) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ  

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

- 0.1 0.1 
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2. มั่นใจคุณภาพ (มั่น) 
 

2-1 การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย  
 และเป้าหมาย รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญขององค์กรให้พนักงานทราบ 

 อย่างทั่วถึงและทันเวลา รวมถึงสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและโครงสร้าง 

 การท างานให้มีสภาพแวดล้อมเอ้ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อยาก 

 ท างานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน  

 มุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และ  

 การบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 - ท างานเป็นทีม 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 
 

 - การก ากับดูแลที่ดแีละการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทนุมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
 - การตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือสื่อสาร ส่งเสริม สร้างพฤติกรรมที่สนับสนุนวัฒนธรรมด้าน 

 ความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร                                                    
 2. เพ่ือส่งเสริม สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและ  

 ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 ไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้  

 เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 

 ประสิทธิผล 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 หน่วยงานส่วนกลาง :     - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
                               - รองผู้ว่าการ สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) 
                      - ฝ่าย/ส านกั 
                      - กอง 
 หน่วยงานส่วนภูมิภาค :   - รองผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ  
   - กปภ.ข. 
                    - กปภ.สาขา 
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 1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝบส.) ได้จัดท า 
 สื่อการให้ความรู้เรื่อง การบริหารความ 
 เสี่ยงและควบคุมภายใน โดยน าเสนอผ่าน 
 สื่อ Animation Infographic ซึ่งเผยแพร่ 
 ผ่านสื่อต่างๆ ของ กปภ. 

               

 2. ให้ทุกหน่วยงานน าเรื่องการบริหาร              
 ความเสี่ยงและควบคุมภายในถ่ายทอดแก่ 
 พนักงานในสังกัด เช่น ส่งเสริมการทบทวน 
 สถานการณ์ความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนทราบถึง 
 ความสัมพันธ์ และผลกระทบของความเสี่ยง 
 ก่อนการตัดสินใจในการด าเนินงานตาม 
 ภารกิจที่รับผิดชอบในการด าเนินการตาม 
 แผนปฏิบัติการโครงการที่ได้รับมอบหมาย  
 และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
 ผ่านการระดมสมอง เพ่ือจัดท า CSA/  
 รายงานผลการติดตามแบบ ปย.2 เป็นต้น  
 โดยสอดแทรกในโครงการ/กิจกรรม 
 การประชุมสายงาน การประชุมไตรมาส  
 สนทนายามเช้า (Morning talk) 

               

 3. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ 
 ก าหนดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยส่ง 
 แบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ กองกิจการสัมพันธ์  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม 
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
 จ านวนครั้งในการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                 
 4 ครั้งต่อปี 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
การสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในผ่านสื่อต่างๆ  
ของ กปภ. 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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หัวข้อความรู้ ช่องทางการสื่อสาร 

    1.1 Animation “การบริหารความเสี่ยง” - website กองบริหารเสี่ยง  
  “https://rm.pwa.co.th/” 
- Line@ Risk PWA   
- facebook “ธงชัย ระยะกุญชร” 
- Youtube “การบริหารความเสี่ยง” 
 

    1.2 Infographic  
“การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2563” 

- website กองบริหารเสี่ยง  
  “https://rm.pwa.co.th/”   
- ไลน์กลุ่มกองบริหารความเสี่ยง   
 

    1.3 Infographic ภายใต้ชื่อคอลลัมน์  
“เรียนรู้เรื่อง HOT”จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  
    - การควบคุมภายใน เผยแพร่เดือน มกราคม 2563 
    - การบริหารความเสี่ยง เผยแพร่เดือน มีนาคม 2563 
    - ระบบ PWA BCM เผยแพร่เดือน เมษายน 2563 

- Line กปภ. 5 กลุ่ม 
- สีสันข่าว 
- Facebook “ธงชัย ระยะกุญชร” 
- Website ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  
  “https://km.pwa.co.th”  
- Website ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
  “http://risk.pwa.co.th” 
 

https://rm.pwa.co.th/
https://rm.pwa.co.th/
https://km.pwa.co.th/
http://risk.pwa.co.th/
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2-2 โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) 
 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย 
 และเป้าหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญขององค์กรให้พนักงานทราบ 
 อย่างทั่วถึงและทันเวลา 
 - ท างานเป็นทีม : สร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสารสองทิศทางอย่าง  
 ตรงไปตรงมาภายในองค์กร และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างเพ่ือให้บรรลุ 
 เป้าหมายเดียวกัน 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้มี 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถ 
 เขา้ถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรม 
 การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การบริหารทุนมนุษย์ 
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานมีลักษณะค่านิยมและ 
 วัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารแบบ 2 ทิศทางฯ 
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ 
 ทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกันและ 
 เรื่องอ่ืนๆ   
 3. เสริมสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างกันมากข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - กอง 
 - กปภ.สาขา 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ให้ผู้บริหาร ระดับ ผอ.กอง หรือ  
 ผจก.กปภ.สาขา จัดกิจกรรมพบปะ  
 พูดคุยระหว่างพนักงานในแต่ละ  
 หน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้  
 พนักงานในหน่วยงานเดียวกันได้มี 
 โอกาสสนทนาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอย่าง 
 ไม่เป็นทางการก่อนเวลาปฏิบัติงานปกติ 
 หรือหลังเวลาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม   
 ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารเน้น  
 รูปแบบของกิจกรรม โดยพยายามสื่อสาร 
 สื่อสารและรับฟังปัญหาจากพนักงาน 
 อย่างเข้าใจ โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน 
 สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือแสดง 
 ความคิดเห็นในทุกเรื่องกับผู้บริหาร  
 ในเชิงปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ตลอดจน 
 ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและ 
 ถ่ายทอดประสบการณ์ ประเด็นปัญหา  
 และอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติ 
 เรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน  
 ประจ าวันร่วมกัน รวมถึงเผยแพร่ 
 องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานระดับ   
 กอง/กปภ.สาขา อ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางใน 
 การด าเนินงานต่อไป 

               

 2.  ให้ผู้บริหารส่งเสริม ปลูกฝังและ 
 ถ่ายทอดประเด็น/องค์ความรู้ของ กปภ.  
 ที่ส าคัญให้แก่พนักงานในสังกัดทราบตาม 
 แนวทางการสื่อสารผ่านผู้น า/ผู้บริหาร 
 หน่วยงาน  
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ล าดับ เรื่อง ประเด็น/แนวทางการสื่อสารผ่านผู้น า/ผู้บริหาร 
1 วิสัยทัศน์ ค่านิยมและ

พฤติกรรมตามค่านิยม  
* ความส าคัญของวิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรตาม
กระบวนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
* การถ่ายทอดวิสัยทัศน์/ค่านิยม/พฤติกรรมตามค่านิยมสู่ภาคปฏิบัติ  
และความเชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
* แนวทางการสื่อสารวิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร ไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

2 
 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยงและ               
การควบคุมภายใน 
 
 
 

* การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจในการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการโครงการที่ได้รับมอบหมาย                                                                                          
* การร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงผ่านการระดมสมอง                         
เพ่ือจัดท า CSA/รายงานผลการติดตามแบบ ปย.2 
* การส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบต่อ                
การจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กรและประเมินมาตรการควบคุมภายในลง
ไปในทุกกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร 

3 การเรียนรู้เรื่อง HOT 
หรือองค์ความรู้ทีส่ าคัญ
ของ กปภ. 

* ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของสายงาน              
* การเรียนรู้เรื่อง HOT และแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวัน                
ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA                
การอบรมหรือศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4 ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ความคุ้มค่า                 

* แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
* ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
* แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการท างาน รวมถึงทบทวนกระบวนการ
ท างาน/การสร้างความคุ้มค่าในหน่วยงาน 

5 นโยบายความรับผิดชอบ                
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กปภ. 

* การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ระบบ มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร (Coporate Governance) โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. 

6 วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 
และการต่อต้านการทุจรติ
ในหน่วยงาน 

* การส่งเสริม ปลูกฝังและถ่ายทอดพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
ไม่ทนต่อการทุจริตพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตขององค์กร 

7 การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง                    
(Chang Management)               
ของ กปภ. 

* แนวทางการสื่อสารการด าเนนิงานตามกระบวนการจัดการการเปลีย่นแปลง 
(Change Management) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ โดยเน้นย้ าให้บุคลากร
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ที่จะเกิดขึ้นของ
องค์กร เช่น เสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (ตามแผนงาน 2-4)  ภัยแล้ง Covid-19 
หรือเรื่องส าคัญต่อองค์กร ฯลฯ 

8 เรื่องท่ัวไปขององค์กร * การสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร การสร้างผลงานและจิตส านึกความรับผิดชอบ
และความรักองค์กร ให้แก่พนักงานทราบ เข้าใจสภาพขององค์กร ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติต่อการท างาน สร้างความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบและเพ่ิมจิตส านึกของ
พนักงานในเรื่องที่ควรปฏิบัติเพ่ือองค์กร โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามค่านิยมและ
พฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กร 
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 กิจกรรมของโครงการ 
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 3. กิจกรรมสนทนายามเช้าสามารถจัด 
 กิจกรรมก่อนเริ่มปฏิบัติงานปกติในช่วงเช้า 
 หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละ 
 หน่วยงานในระดับ กอง/กปภ.สาขา           
 เป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
 โดยใช้เวลาตามความเหมาะสมของ 
 แต่ละหน่วยงาน  
 หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานในสังกัดสายงาน  
 รผว. และ ผชต. มีพนักงานในสังกัดไป 
 ปฏิบัติงานต่างจังหวัดติดต่อกันหลายเดือน  
 อนุโลมให้จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 
 ไตรมาส  

               

 4. ให้ หน่วยงานระดับ กอง/กปภ.สาขา  
 ที่จัดกิจกรรม เป็นผู้สรุปรายงานผลการ 
 ด าเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานตาม 
 แบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด  
 ปีงบประมาณ โดยส่งผ่านตามสายงาน 
 และส่งมาท่ีกองกองกิจการสัมพันธ์                 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือรวบรวมประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ร้อยละของหน่วยงานระดับกองและ กปภ.สาขา จัดกิจกรรมทุกเดือน                  
(≥ 90%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ หน่วยงานระดับกองและ กปภ.สาขา จัดกิจกรรมทุกเดือน 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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2-3 โครงการประชุมสายงาน 
 
 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย 
 และเป้าหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญขององค์กรให้พนักงานทราบ 
 อย่างทั่วถึงและทันเวลา 
 - ท างานเป็นทีม : สร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสารสองทิศทางอย่าง  
 ตรงไปตรงมาภายในองค์กร และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างเพ่ือให้บรรลุ 
 เป้าหมายเดียวกัน 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้มี 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถ 
 เข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรม 
 การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
 - การบริหารทุนมนุษย์ 
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานมีลักษณะค่านิยมและวัฒนธรรม 
 องค์กรด้านการสื่อสารแบบ 2 ทิศทางฯ 
 2. เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหาร 
 ระดับต้นและพนักงาน      
  3. ส่งเสริมให้หน่วยงานร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด 
 ประสบการณ์ทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 ร่วมกันและเรื่องอ่ืนๆ   
  4. เสริมสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างกันมากข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
 - สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) (สายงานผู้ว่าการ ได้แก่ ผชส., ผชล.,  
 ผชต., ผชท. และสายงานรองผู้ว่าการ ได้แก่ รผผ., รผง., รผว., รผบ.)    
 - กปภ.ข. 
 - ฝ่าย/ส านัก 
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 1. โครงการประชุมสายงาน เป็นกิจกรรมที่  
 เป็นการสื่อสารที่เป็นแบบสองทิศทาง 
 ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน และผู้บริหาร 
 แบบเป็นทางการ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
     1.) สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
        ให้ รปก.1-5 ไปประชุม/ตรวจเยี่ยม  
 กปภ.ข.และ กปภ.สาขา ในสังกัด (นอกจาก        
 การประชุมไตรมาส) รายละเอียด ดังนี้       

               

             1.1) กปภ.ข. ให้ รปก.1-5 ไป 
 ประชุม/ตรวจเยี่ยมพนักงานในสังกัด  
 กปภ.ข. (ไม่รวมพนักงาน กปภ.สาขา)  
 อย่างน้อย กปภ.ข. ในสังกัด กปภ.ข.ละ  
 1 ครั้ง  
          1.2) กปภ.สาขา ให้ รปก.1-5 ไป 
 ประชุม/ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขา ในสังกัด                 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 กปภ.สาขา  
     2.) สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง)  
 (สายงานผู้ว่าการ ได้แก่ ผชส., ผชล.,  
 ผชต., ผชท. และสายงานรองผู้ว่าการ  
 ได้แก่ รผผ., รผง., รผว., รผบ.)     
         รอง ผวก. / ผช.ผวก. หัวหน้าสายงาน 
 ประชุมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในสังกัด  
 ได้แก่ ผช.ผวก. ผอ.ฝ่าย/ผอ.ส านัก ผอ.กอง  
 (ไม่รวมพนักงานระดับปฏิบัติการ) อย่างน้อย 
 จ านวน 2 ครั้ง  
    3.) กปภ.ข. 
        ให้ ผอ.กปภ.ข. ประชุมร่วมกับ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในสังกัด ได้แก่  
 ผช.ผอ.กปภ.ข. ผอ.กอง หัวหน้างาน พนักงาน  
 และลูกจ้าง อย่างน้อยจ านวน 2 ครั้ง  
    4.) ฝ่าย/ส านัก 
         ให้ ผอ.ฝ่าย/ส านัก ประชุมร่วมกับ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในสังกัด ได้แก่ ผอ.กอง            
 หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง อย่างน้อย 
 จ านวน 2 ครั้ง 
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 2. ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวให้ผู้บริหาร 
 ส่งเสริม ปลูกฝังและถ่ายทอดประเด็น/            
 องค์ความรู้ของ กปภ. ที่ส าคัญให้แก่ 
 พนักงานในสังกัดทราบตามแนวทาง  
 การสื่อสารผ่านผู้น า/ผู้บริหารหน่วยงาน  

               

 3. ให้ หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม เป็นผู้สรุป 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม 
 แบบฟอร์มทีก่ าหนดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 โดยส่งผา่นตามสายงาน และสง่มาที่ กองกิจการ 
 สัมพันธ์ ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 
 รวบรวมประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ร้อยละของหน่วยงานมีการประชุมตามแผนที่ก าหนด (≥ 90%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ หน่วยงานมีการประชุมตามแผนที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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ล าดับ เรื่อง ประเด็น/แนวทางการสื่อสารผ่านผู้น า/ผู้บริหาร 
1 วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพฤติกรรม

ตามค่านิยม  
* ความส าคัญของวิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรตาม
กระบวนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
* การถ่ายทอดวิสัยทัศน์/ค่านิยม/พฤติกรรมตามค่านิยมสู่ภาคปฏิบัติ  
และความเชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
* แนวทางการสื่อสารวิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร                
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

2 
 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยงและ                 
การควบคุมภายใน 
 
 
 

* การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจในการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการโครงการที่ได้รับมอบหมาย                                                                                          
* การร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงผ่านการระดมสมอง                         
เพ่ือจัดท า CSA/รายงานผลการติดตามแบบ ปย.2 
* การส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบต่อ                
การจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กรและประเมินมาตรการควบคุมภายใน
ลงไปในทุกกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร 

3 การเรียนรู้เรื่อง HOT หรือ             
องค์ความรู้ที่ส าคัญของ กปภ. 

* ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของสายงาน              
* การเรียนรู้เรื่อง HOT และแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวัน                
ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA                
การอบรมหรือศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4 ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย  
ความคุ้มค่า                 

* แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
* ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
* แนวทางการแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคในการท างาน รวมถึงทบทวนกระบวนการ
ท างาน/การสร้างความคุ้มค่าในหน่วยงาน 

5 นโยบายความรับผิดชอบ                
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. 

* การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ระบบ มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร (Coporate Governance) โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. 

6 วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 
และการต่อต้านการทุจรติใน
หน่วยงาน 

* การส่งเสริม ปลูกฝังและถ่ายทอดพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
ไม่ทนต่อการทุจริตพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตขององค์กร 

7 การจัดการการเปลี่ยนแปลง                    
(Chang Management)               
ของ กปภ. 

* แนวทางการสื่อสารการด าเนนิงานตามกระบวนการจัดการการเปลีย่นแปลง 
(Change Management) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ โดยเน้นย้ าให้บุคลากร
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ที่จะเกิดขึ้นของ
องค์กร เช่น เสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (ตามแผนงาน 2-4)  ภัยแล้ง Covid-
19 หรือเรื่องส าคัญต่อองค์กร ฯลฯ 

8 เรื่องท่ัวไปขององค์กร * การสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร การสร้างผลงานและจิตส านึกความ
รับผิดชอบและความรักองค์กร ให้แก่พนักงานทราบ เข้าใจสภาพขององค์กร 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการท างาน สร้างความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบและเพ่ิม
จิตส านึกของพนักงานในเรื่องที่ควรปฏิบัติเพื่อองค์กร โดยยึดแนวทางปฏิบัติตาม
ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กร 
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2-4 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจทิัล 
  
 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : ส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดเรื่อง       
 คุณภาพและความรับผิดชอบต่อการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญของ 
 องค์กร และประเมินมาตรการควบคุมภายในลงไปในทุกกระบวนการ 
 โดยบูรณาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กร รวมถึงสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของ 
 องค์กรให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา   

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทัล 
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้ฯ  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล  
 (Core Competency) ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรดิจิทัล (PWA 4.0)            
 ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสนใจที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะและเข้ารับ              
 การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ. ที่สนับสนุน 
 การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. เพื่อสื่อสาร เผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้พนักงานตระหนักและ 
 เห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิด 
 เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 4. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มี 
 ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กองประเมินผลบุคคล) 
 - ส านักวิทยาการ กปภ.  
 - ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ (กองสื่อสารองค์กร) 
 - กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองกิจการสัมพันธ์) 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล  
 (กองประเมินผลบุคคล) ด าเนนิการในสว่นที ่ 
 เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและเพ่ิมเติมสมรรถนะ 
 ความสามารถของต าแหน่งงาน (Position  
 Competency : PC) คือ ทักษะการใช้ 
 เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน ามาประกอบ 
 การประเมิน สมรรถนะความสามารถของ 
 พนักงานระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ   
 (ชั้น 1-9) ซึ่ง เป็นกลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ 
 ขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานน า 
 เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 อันจะส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม 
 ขององค์กร       

               

 2. ส านักวิทยาการ กปภ. ด าเนินการใน   
 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดโครงการพัฒนา 
 บุคลากรและผู้บริหารด้านน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
 เพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากร 
 ให้เพ่ิมสมรรถนะความสามารถด้านทักษะ 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 

               

 3. ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  
 (กองสื่อสารองค์กร) ด าเนินการในส่วนที่ 
 เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและรณรงค์ 
 ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานทราบและเห็น 
 ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
 องค์กร โดยเผยแพร่ผ่าน Social Media และ  
 สื่อภายใน กปภ.  

               

 4. กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ 
 บริการระบบสารสนเทศ ของ กปภ. และน าผล 
 การประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ 
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 และมีความเหมาะสม 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 5. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
 (กองกิจการสัมพันธ์) ประเมินการรับรู้ 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรรวมถึง 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามแผนงานฯ 

               

 6. ให้ หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม เป็นผู้สรุป 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของแต่ละ 
 หน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งผ่านตามสายงาน และ  
 ส่งมาที ่กองกิจการสัมพันธ์                  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม 
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
1. การทบทวน Competency ดิจิทัลแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนด                                                                                                               
2. จ านวนครั้งในการสื่อสารความส าคัญของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 12 ครั้งต่อปี 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลของ กปภ. 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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2-5 โครงการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายด้านการจัดการความรู้และความรู ้                                     
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานในสายงานของผู้น า/ผู้บริหาร กปภ.                                          

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและ 
 โครงสร้างการท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้   
 อยากท างานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 ตลอดจนมุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และ 
 การบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 - ท างานเป็นทีม : น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมา 
 ประกอบการตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง  
 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  
 อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา 
 ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นในการพัฒนา 
 ตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 ให้เกิดนวัตกรรม 
 - แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑. เพ่ือให้ผู้น า/ผู้บริหารของ กปภ. เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร/ 
 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการจัดการความรู้ให้กับพนักงาน 
 ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร 
 ๒. เพ่ือให้ผู้น า/ผู้บริหารของ กปภ. มีบทบาทในการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ  
 และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่สนับสนุนให้พนักงานเกิด 
 พฤติกรรมพึงประสงค์ ตระหนัก และใส่ใจการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหารองค์ความรู้) 
 - ผู้ว่าการ 
 - สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5) 
 - สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) (สายงานผู้ว่าการ ได้แก่ ผชส., ผชล.,   
 ผชต., ผชท. และสายงานรองผู้ว่าการ ได้แก่ รผผ., รผง.,  รผว., รผบ.) 

 



-๓๕- 
 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๑. กลุ่มผู้สื่อสาร ดังนี้ 
     1.1 ผู้น า/ผู้บริหารระดับสูง : ผู้ว่าการ  
 สื่อสาร/ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ นโยบาย และ 
 เป้าหมายการจัดการความรู้ขององค์กร 
     1.2 ผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงาน :                
 รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ถ่ายทอดองค์ความรู้/ 
 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสายงาน  
 โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
 การปฏิบัติงานในสายงาน หรือความรู้ที่ได้รับ 
 การคัดเลือกให้เผยแพร่จากคณะท างาน 
 คัดเลือกและเผยแพร่ความรู้ของ กปภ.              
 (เรียนรู้เรื่อง HOT)  

               

 2. กลุ่มถ่ายทอด ดังนี้ 
    - ผู้บริหารระดับหน่วยงาน : ผู้อ านวยการ 
 ส านัก/ฝ่าย/กอง และหัวหน้างานร่วมถ่ายทอด 
 และแจ้งให้พนักงานในสังกัดรับทราบผ่าน 
 ช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

               

 3. ขอบเขตของเนื้อหา/ข้อมูลที่ใช้สื่อสาร  
 (Content) ดังนี้ 
     3.1 ตอนกลุ่มผู้น า/ผู้บริหารระดับสูง  
     แนวทางของเนื้อหา - วิสยัทัศน์ นโยบาย  
 และเป้าหมายการจัดการความรู้ขององค์กร 
     3.2 ตอนผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงาน 
    แนวทางของเนื้อหา – ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
 การปฏิบัติงานในสายงาน/ความรู้ที่ได้รับ 
 การคัดเลือกให้เผยแพร่จากคณะท างาน 
 คัดเลือกและเผยแพร่ความรู้ของ กปภ.  
 (เรียนรู้เรื่อง HOT)  

               

 ๔. ช่องทางการสื่อสาร/ถ่ายทอด ดังนี้ 
     4.1 เว็บไซต์/เว็บบอร์ดภายใน  
     4.2 Email 
     4.3 Social Media (Facebook กลุ่ม Line  
 ผู้บริหาร/พนักงาน) 
     4.4 การประชุมสายงาน เช่น ประชุม 
 ไตรมาส เป็นต้น 
     4.5 กิจกรรม Morning Talk ฯลฯ 
 

               



-๓๖- 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
ร้อยละของผู้บริหารที่สื่อสารถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานในสายงาน            
2 ครั้งต่อปี (≥ 90%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ 
การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายด้านการจัดการความรู้และการปฏิบัติงานใน
สายงานของผู้น า/ผู้บริหาร กปภ.             

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

- 0.2 0.2 

 

  กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 5. วิธีการน าโครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
     5.1 ประสาน/แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้องด าเนินการถ่ายทอดกิจกรรมใน 
 โครงการฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารตามข้อ 4  
    5.2 ประสาน/แจ้งเวียนให้ผู้บริหารระดับ  
 ส านัก/ฝ่าย/กอง และหัวหน้างานร่วมถ่ายทอด 
 โดยน า Infographic หรือความรู้ที่ได้รับมา 
 แจ้ง/สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับ 
 พนักงานในสังกัดรับทราบผ่านช่องทาง 
 การสื่อสารต่างๆ ของหน่วยงาน 

               

 6. จัดท าแบบฟอร์มส ารวจการรับรู้และ 
 ความเข้าใจผลการด าเนินงานตามโครงการฯ  
 ของพนักงานร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
 กองกิจการสัมพันธ์ (กกส.) ผ่านช่องทาง 
 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและ  
 วัฒนธรรมองค์กร ประจ าปี 2564 

               

 7. แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับ 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามและจัดท า 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 
 ก าหนดน าเสนอตามสายงาน แล้วจัดส่งให้ กกส.  
 เพ่ือรวบรวมและน าส่งให้ กบอ. ประเมินผล 
 ต่อไป 

               

 8. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหาร                    
 องค์ความรู้) เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนิน 
 กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาท่ี  
 กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
 เพ่ือรวบรวมประเมินผลโครงการต่อไป 
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แนวทางเนื้อหา ผู้ถ่ายทอดโครงการฯ 
ก าหนดการ        

(ปีงบประมาณ) 
ตอนผู้น า/
ผู้บริหาร
ระดับสูง 

 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ขององค์กร 

ผู้ว่าการ ตุลาคม 

ตอน
ผู้บริหาร
ระดับ
หัวหน้า 
สายงาน 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใน
สายงาน/หรือความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เผยแพร่จากคณะท างาน
คัดเลือกและเผยแพร่ความรู้ของ กปภ. 
(เรียนรู้เรื่อง HOT)  

รองผู้ว่าการ (บริหาร) ตุลาคม 

รองผู้ว่าการ (แผน
ยุทธศาสตร์) 

พฤศจิกายน 

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ ๑ ธันวาคม 

ตอน
ผู้บริหาร
ระดับ
หัวหน้า 
สายงาน 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใน
สายงาน/หรือความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เผยแพร่จากคณะท างาน
คัดเลือกและเผยแพร่ความรู้ของ กปภ. 
(เรียนรู้เรื่อง HOT) 

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 2 มกราคม 

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 กุมภาพันธ์ 

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 4 มีนาคม 

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 5 เมษายน 

รองผู้ว่าการ (การเงิน) พฤษภาคม 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ                  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มิถุนายน 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส านักสื่อสาร
องค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) 

กรกฎาคม 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ                      
(ส านักตรวจสอบ) 

สิงหาคม 
 

(หมายเหตุ เนื้อหาและก าหนดการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้น า/ผู้บริหารอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

ความถี่ของโครงการ 
 การสื่อสาร/ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงาน/หรือความรู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เผยแพร่จากคณะท างานคัดเลือกและเผยแพร่ความรู้ของ กปภ. จ านวน 1 เรื่อง/เดือน ยกเว้นในเดือนที่ 1 จะมี
การสื่อสาร/ถา่ยทอดจ านวน 2 เรื่อง 
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2-6 การแลกเปลี่ยนความรู้บนระบบฐานความรู้องค์กร 
 

 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและ 
 โครงสร้างการท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิด 
 การเรียนรู้ อยากท างานและอยากคิดเพื่อปรับปรุงวิธีการท างาน 
 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 อย่างต่อเนื่อง 
 - ท างานเป็นทีม : น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมา 
 ประกอบการตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง  
 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  
 อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา 
 ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นในการพัฒนา 
 ตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 ให้เกิดนวัตกรรม 
 - แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือก าหนดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานในสายงาน 
 ตามคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญของ กปภ. 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด 
 องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานในสายงานหรือองค์ความรู้ที่ 
 ส าคัญของ กปภ. ในระบบฐานความรู้องค์กร                            
 3. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมุ่งเน้น 
 นวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหารองค์ความรู้) 
 - กปภ.ข. 
 - ฝ่าย/ส านัก 
 - กอง/กปภ.สาขา 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหาร 
 องค์ความรู้) ก าหนดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 กับกระบวนการปฏิบัติงานในสายงานตาม 
 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญของ  
 กปภ. หรือองค์ความรู้ที่ส าคัญของ กปภ.   
 และจัดท าเป็นระบบฐานความรู้องค์กร  
 ของ กปภ.   

               

 2. ทุกหน่วยงานสื่อสารหรือแจ้งให้พนักงาน 
 เข้าไปศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ 
 เกี่ยวข้องในระบบฐานความรู้องค์กรจาก 
 เว็บไซต์ KM ของ กปภ. 

               

 3. แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีการ 
 ปรับปรุงกระบวนการท างานและแลกเปลี่ยน 
 ความรู้ที่เก่ียวข้องในระบบฐานความรู้องค์กร 
 ของ กปภ. ติดตามและจัดท ารายงานสรุปผล 
 การด าเนินงานน าเสนอตามสายงาน แล้ว 
 จัดส่งให้ กบอ. เพื่อรวบรวมและประเมินผล  
 ต่อไป 

               

 4. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหาร              
 องค์ความรู้) เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนิน 
 กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมา 
 ที่ กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 บุคคล เพ่ือรวบรวมประเมินผลโครงการ 
 ต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
จ านวนหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกระบวนการท างานและแลกเปลี่ยน
ระบบฐานความรู้ (ร้อยละ ≥ 80) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ 
หน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนการท างานและแลกเปลี่ยน                 
ระบบฐานความรู้องค์กร 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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2-7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงานและระดับองคก์ร 
  
 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและ 
 โครงสร้างการท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิด 
 การเรียนรู้ อยากท างานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างาน  
 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 อย่างต่อเนื่อง 
 - ท างานเป็นทีม : น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมา 
 ประกอบการตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง  
 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  
 อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา 
 ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นในการพัฒนา 
 ตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 ให้เกิดนวัตกรรม 
 - แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ 
 ส าคัญของ กปภ. ระดับหน่วยงาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ส าคัญของ กปภ.  
 ระดับองค์กร 
 3. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมุ่งเน้น 
 นวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - กปภ.ข. 
 - ฝ่าย/ส านัก 
 - กอง/กปภ.สาขา 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ให้ ผู้บริหารระดับ ผอ.กปภ.ข.  
 ผอ.ฝ่าย/ ส านัก และ ผอ.กอง/ 
 ผจก.กปภ.สาขา สื่อสารและถ่ายทอดให้  
 พนักงานในสังกัดมีการแลกเปลี่ยน                
 องค์ความรู้ที่ส าคัญของ กปภ. ระหว่าง  
 หน่วยงานผ่านการประชุมสายงาน  
 การประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) 
 การประชุมไตรมาส  เป็นต้น   
 (ภายในองค์กร) และ 

               

 2. ให้หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยน 
 องคค์วามรู้ที่ส าคัญของ กปภ. กับหน่วยงาน  
 รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการหรือ    
 หน่วยงานเอกชน (ภายนอกองค์กร) 

               

 3. ให้หน่วยงานระดับ กปภ.ข. ฝ่าย/ส านัก  
 และกอง/กปภ.สาขา เป็นผู้สรุปรายงานผล 
 การด าเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์ม 
 ดังกล่าวมาท่ี กองกิจการสัมพันธ์                 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม 
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ านวนหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร้อยละ ≥ 80) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงานหรือระดับองค์กร 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 



-๔๒- 
 

2-8 การน า PDCA มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 

 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและ 
 โครงสร้างการท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิด 
 การเรียนรู้ อยากท างานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างาน  
 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 อย่างต่อเนื่อง 
 - ท างานเป็นทีม : น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมา 
 ประกอบการตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง  
 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  
 อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา 
 ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นในการพัฒนา 
 ตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 ให้เกิดนวัตกรรม 
 - แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานที่ยังมีจุดอ่อน/จุดวิกฤติท่ี 
 ต้องควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                                                                     
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานน าองค์ความรู้ KM มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง 
 กระบวนการท างานในความรับผิดชอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ประจ าวัน 
 3. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมุ่งเน้น 
 นวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหารองค์ความรู้) 
 - กปภ.ข. 
 - ฝ่าย/ส านัก 
 - กอง/กปภ.สาขา 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ทุกหน่วยงานก าหนดกระบวนการท างาน 
 ของแต่ละสายงานตามคู่มือกระบวนการ  
 ท างานที่ส าคัญให้เป็นปัจจุบันและตาม 
 สถานการณ์ของ กปภ. ทบทวนและ 
 ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ยังมีจุดอ่อน/  
 จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมและแก้ไขปัญหา 
 ที่เกิดขึ้น 

               

 2. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหาร      
 องค์ความรู้) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานน า  
 องค์ความรู้ KM มาใช้ในการพัฒนา/ 
 ปรับปรุงกระบวนการท างานในความ 
 รับผิดชอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ประจ าวันโดยใช้วงจร PDCA ซึ่งพนักงาน 
 สามารถเข้าไปศึกษาในระบบฐานความรู้ 
 องค์กรจากเว็บไซต์ KM ของ กปภ. 

               

 3. แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีการ 
 ปรับปรุงกระบวนการท างานตามวงจร PDCA  
 ติดตามและจัดท ารายงานสรุปผลการ 
 ด าเนินงานน าเสนอตามสายงาน แล้วจัดส่ง 
 ให้ กบอ. เพื่อรวบรวมและประเมินผลต่อไป 

               

 4. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองบริหาร                   
 องค์ความรู้) เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนิน 
 กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมา 
 ที่ กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 บุคคล เพ่ือรวบรวมประเมินผลโครงการ 
 ต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปรับปรุง PDCA (≥ 80%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ หน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยน า PDCA มาใช้  

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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2-9 การก าหนดตัวชี้วัดบุคคลที่สะท้อนความคดิสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - ก าหนดและถ่ายทอดวัตถุประสงค์องค์กร เป้าหมายและตัวชี้วัด ร่วมกับ 

 การประเมินความเสี่ยงองค์กร โดยถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง  
 เป็นรูปธรรม 

 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : ส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดเรื่อง 
 คุณภาพและความรับผิดชอบต่อการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กร 
 และประเมินมาตรการควบคุมภายในลงไปในทุกกระบวนการโดยบูรณาการ  
 น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กร รวมถึงสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทาง  
 นโยบายและเป้าหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญขององค์กรให้พนักงาน 
 ทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) เรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 และการจัดการนวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นตัวชี้วัดของพนักงาน                    
 ทุกคน                                 
 2. เพ่ือน าผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล (BSC) มาพัฒนาหลักสูตร  
 ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิด  
 สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมให้แก่พนักงาน 
 3. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมุ่งเน้น 
 นวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กองประเมินผลบุคคล) 
 - ส านักวิทยาการ กปภ. 

 

 

 

 

 

 



-๔๕- 
 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล            
 (กองประเมินผลบุคคล) ด าเนนิการในสว่นที ่
 เกี่ยวข้องกับการก าหนดตัวชี้วดัรายบุคคล  
 (KPIs) ด้านความคิดสร้างสรรค์และ 
 การจัดการนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและ 
 ให้ทุกหน่วยงานน าตัวชี้วัดเรื่องดังกล่าวมา  
 ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 รายบุคคล (BSC) ประจ าปี 

               

 2. ส านักวิทยาการ กปภ. ด าเนินการใน 
 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการประเมิน 
 การปฏิบัติงานรายบุคคล (BSC) มาพัฒนา 
 หลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
 และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิด 
 สร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่พนักงาน 

               

 3. ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล  
 และ ส านักวิทยาการ กปภ. เป็นผู้สรุป 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของแต่ละ 
 หน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งผ่านตามสายงาน และ  
 ส่งมาที่ กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวมประเมินผล 
 โครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงตัวชี้วัดบุคคล (≥ 90%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ 
ความส าเร็จในการปรับปรุงตัวชี้วัดบุคคลที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรม  

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ 
กปภ. 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

 

 

 

 



-๔๖- 
 

2-10 โครงการสื่อสารกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมอบทุนวิจัยและนวัตกรรม 
 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม 
 - ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม : ประพฤติและปฏิบัติตนเป็น 
 แบบอย่างตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแนวทางท่ีก าหนดอย่าง 
 เคร่งครัด 
 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและ  
 โครงสร้างการท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้  
 อยากท างานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 
 มุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และ 
 การบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 - ท างานเป็นทีม : น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมา 
 ประกอบการตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้มี 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง 
 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา 
 ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นในการพัฒนา 
 ตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 ให้เกิดนวัตกรรม 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดแีละการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือทบทวนและก าหนดกฎระเบียบที่เก่ียวข้องการมอบทุนวิจัยและ  
 นวัตกรรมให้มีความครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของ กปภ. และเป็นปัจจุบัน                                                  
 2. เพ่ือสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ 
 ดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของ กปภ. ให้พนักงานทราบทั่วทั้ง 
 องคก์รและยึดถือปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
 3. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - ฝ่ายกฎหมาย 
 - คณะกรรมการ KM-IM ของ กปภ. 
 - คณะท างาน IM ของ กปภ. 
 - ส านักวิทยาการ กปภ. (กองวิจัยและพัฒนา) 



-๔๗- 
 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ฝ่ายกฎหมาย และ คณะกรรมการ 
 จัดการความรู้และนวัตกรรม (KM-IM)  
 ร่วมกันทบทวนและก าหนดกฎระเบียบที่ 
 เกี่ยวข้องการมอบทุนวิจัยและนวัตกรรมให้มี 
 ความครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของ กปภ.  
 และเป็นปัจจุบัน 

               

 2. คณะท างานจัดการนวัตกรรม (IM)  
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ 
 เรื่องกฎระเบียบดังกล่าวผ่านช่องทาง              
 การสื่อสารภายในของ กปภ. ให้พนักงาน 
 ทราบทั่วทั้งองค์กรก่อนประกาศหลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาผลงานการจัดการนวัตกรรม 
 ประจ าปี 

               

 3. ฝ่ายกฎหมาย และ ส านักวิทยาการ   
 กปภ. (กองวิจัยและพัฒนา) เป็นผู้สรุป 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม 
 แบบฟอร์มที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าว 
 มาที่ กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวมประเมินผล 
 โครงการต่อไป 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
ร้อยละของพนักงานรับรู้และเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมอบทุน
วิจัยและนวัตกรรม (≥ 80%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ 
พนักงานรับรู้และเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมอบทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 



-๔๘- 
 

2-11 โครงการมอบทุนวิจัย/รางวัลนวัตกรรม/QCC ดีเด่นของ กปภ. 
 
 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและ 
 โครงสร้างการท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิด  
 การเรียนรู้ อยากท างานและอยากคิดเพื่อปรับปรุงวิธีการท างาน 
 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างนวัตกรรมอย่าง 
 ต่อเนื่อง 
 - ท างานเป็นทีม : น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมา 
 ประกอบการตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง  
 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  
 อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา 
 ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นในการพัฒนา 
 ตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 ให้เกิดนวัตกรรม 
 - แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือที่จะ 
 น าความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือน าไปสู่   
 การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย                        
 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานหรือเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น 
 2. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ท าประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับ กปภ.  
 โดยการยกย่องชมเชย ให้รางวัลหรือค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะนิสัยในการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ        
 รู้จักคิด วิเคราะห์ และน าเครื่องมือมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
 ประสิทธิภาพการท างาน 

 
 



-๔๙- 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - คณะกรรมการ KM-IM ของ กปภ. 
 - คณะท างาน IM ของ กปภ. 
 - ส านักวิทยาการ กปภ. (กองวิจัยและพัฒนา) 

 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 - ให้ ส านักวิทยาการ กปภ. ด าเนินโครงการ 
 มอบทุนวิจัย/รางวัลนวัตกรรม/QCC ดีเด่น 
 ของ กปภ. ที่มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศ/ 
 สภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมจูงใจ ทบทวน 
 ปรับปรุงโครงสร้างและร่วมมือกับภายนอก  
 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการจัดการความรู้และ 
 นวัตกรรม (KM-IM) ประกาศหลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาผลงานการจัดการนวัตกรรม  
 ประจ าปี 2564 

               

 2. คณะท างานจัดการนวัตกรรม (IM)  
 เชิญชวนให้พนักงานขอรับทุนวิจัยและร่วม 
 ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรม/  
 การบริหารจัดการโดยการควบคุมคุณภาพ  
 (QCC) ดีเด่นของ กปภ. 

               

 3. คณะท างาน KM-IM ระดับสาขา/เขต/ 
 ภาคหรือส่วนกลาง ท าหน้าที่กลั่นกรองและ 
 คัดเลือกผลงานน าเสนอคณะท างาน IM  
 พิจารณาผลงานที่สมควรได้รับรางวัลเพ่ือ 
 เสนอต่อคณะกรรมการ KM-IM และ 
 คณะกรรมการ กปภ.พิจารณาให้ความ 
 เห็นชอบและอนุมัติเงินรางวัล โดยจะมี          
 พิธีมอบรางวัลในวันสถาปนา กปภ.  
 เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองวิจัยและ 
 พัฒนา) น าผลงานนวัตกรรม/การบริหาร 
 จัดการโดยการควบคุมคุณภาพ (QCC) ที ่
 ได้รับรางวัลจาก กปภ. เผยแพร่ออกสู่ 
 สาธารณชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียของ  
 กปภ. ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบและ 
 คู่ความร่วมมือ ได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและ 
 ในเชิงปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และ 
 ภาคเอกชน ให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี 
 โอกาสขยายต่อยอดผลงานวิจัยและ 
 นวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ระดับชาติต่อไป 

               

 5. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองวิจัยและ 
 พัฒนา) เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนิน 
 กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เมื่อ 
 สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์ม 
 ดังกล่าวมาท่ี กองกิจการสัมพันธ์  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม 
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ โครงการมอบทุนวิจัยที่แล้วเสร็จตามแผนงานฯ (≥ 90%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ  ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ กปภ. 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
 1 1 
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2-12 โครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรตินวัตกร 
 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 มั่น : มั่นใจคุณภาพ 
 - มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ : สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและ 
 โครงสร้างการท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้พนักงานเกิด  
 การเรียนรู้ อยากท างานและอยากคิดเพื่อปรับปรุงวิธีการท างาน 
 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างนวัตกรรมอย่าง 
 ต่อเนื่อง 
 - ท างานเป็นทีม : น าความคิดเห็นหรือองค์ความรู้ของทีมงานมา 
 ประกอบการตัดสินใจหรือมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดให้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง  
 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  
 อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และน าความรู้ใหม่ๆ มา 
 ปรับปรุงงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กระตือรือร้นในการพัฒนา 
 ตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 ให้เกิดนวัตกรรม 
 - แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ท าประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับ กปภ.  
 โดยส่งเสริมเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่นวัตกรที่ได้รับการคัดเลือก   
 จาก กปภ. 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะนิสัยในการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ  
 รู้จักคิด วิเคราะห์ และน าเครื่องมือมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
 ประสิทธิภาพการท างาน 
 3. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมุ่งเน้น 
 นวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - คณะกรรมการ KM-IM ของ กปภ. 
 - คณะท างาน IM ของ กปภ. 
 - ส านักวิทยาการ กปภ. (กองวิจัยและพัฒนา) 
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 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. คณะกรรมการจัดการความรู้และ  
 นวัตกรรม (KM-IM) คัดเลือกบุคคลของ 
 แต่ละหน่วยงานที่เหมาะสมกับการเป็น 
 นวัตกรจากผลงานและนวัตกรรมที่น ามา 
 ปรับปรุงกระบวนการท างานจนได้รับ 
 การยอมรับ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการของ กปภ. 

               

 2. คณะท างานจัดการนวัตกรรม (IM) จัด 
 กิจกรรมส่งเสริมเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล 
 ให้แก่นวัตกรที่ได้รับการคัดเลือกจาก กปภ.  
 ให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง 

               

 3. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองวิจัยและ 
 พัฒนา) เผยแพร่นวัตกรที่ได้รับการคัดเลือก 
 จาก กปภ.ให้สาธารณชนหรือกลุ่มผู้มี 
 ส่วนได-้ส่วนเสียของ กปภ. ได้แก่ กลุ่มลูกค้า  
 คู่ค้า/ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ได้รู้จัก 
 อย่างทั่วถึง เพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือระหว่าง 
 องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชน  
 รวมถึงมีโอกาสขยายต่อยอดผลงานวิจัยและ 
 นวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ระดับชาติต่อไป 

               

 4. ส านักวิทยาการ กปภ. (กองวิจัยและ 
 พัฒนา) เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนิน 
 กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เมื่อ 
 สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์ม 
 ดังกล่าวมาท่ี กองกิจการสัมพันธ์  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม 
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
จ านวนกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรตินวัตกรแล้วเสร็จ                 
(ร้อยละ ≥ 80) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ  กิจกรรมในโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรตินวัตกร 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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3. เพ่ือสุขของปวงชน (เพ่ือปวงชน) 
3-1 โครงการ Big Cleaning Day 

 
 

  
 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 เพ่ือปวงชน : เพ่ือสุขของปวงชน 
 - มีจิตสาธารณะ  

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การบริหารทุนมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลักษณะค่านิยมและ 
 วัฒนธรรมองค์กรด้านการร่วมมือระหว่างพนักงาน 
 2. เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดตา สถานที่ 
 ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน  
 รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตาม  
 หลักกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย"   
 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกรักและเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - หน่วยงานส่วนกลาง (กองบริการกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุน 
 การด าเนินการในส่วนกลาง) 
 - กปภ.ข. และกองในสังกัด 
 - กปภ.สาขา 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. ด าเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   
 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดตา 
 สถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้าง 
 บรรยากาศที่ดีในการท างาน รวมถึงสร้างความ 
 ประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตามหลัก 
 กิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด  
 สุขลักษณะและสร้างนิสัย" โดยจัดกิจกรรมอย่าง 
 น้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถจัด 
 กิจกรรมอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงให้สถานที่ 
 ท างานมีความสวยงามมากข้ึน เช่น การทาสีอาคาร  
 โรงรถ การตัดแต่งต้นไม้หรือหญ้าหน้าส านักงาน  
 เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               

 

 

 



-๕๔- 
 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 2. ให้ หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมเป็นผู้สรุป 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของแต่ละ 
 หน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุด 
 ปีงบประมาณ โดยส่งผ่านตามสายงาน และ 
 ส่งมาที่ กองกิจการสัมพันธ์  ฝ่ายบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวมประเมินผล 
 โครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ โครงการ Big Cleaning Day ที่แล้วเสร็จตามแผนงานฯ (≥ 90%) 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ  ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 100% 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
 - หน่วยงานส่วนกลาง (ใช้งบประมาณของกองบริการกลางที่ได้รับจัดสรร) 
 - กปภ.ข. (ใช้งบประมาณของหน่วยงาน) 
 - กปภ.สาขา (ใช้งบประมาณของหน่วยงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๕- 
 

3-2 โครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ กปภ.  
      

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 เพ่ือปวงชน : เพ่ือสุขของปวงชน 
 - ตั้งใจรับฟังลูกค้า : สร้างจิตส านึกในการรับฟังลูกค้าอย่างเห็นอกเห็นใจ  
 ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟังเสียงของลูกค้า 
 - สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา : ส ารวจความต้องการ  
 ความคาดหวังและจัดให้มีชอ่งทางการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อแสดง 
 ความคิดเห็นอยู่เสมอ รวมถึงสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจใน 
 ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก 
 ทราบ รวมถึงน าข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 
 ที่มาของปัญหา จัดล าดับความส าคัญ และวางแผนแก้ไขปัญหา 
 อย่างรวดเร็ว                             

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
 - การตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือน าผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ กปภ. ไป  
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ  
 ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและหน่วยงานภายใน กปภ. 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการให้บริการของพนักงาน กปภ. ให้มีมุ่งมั่น  
 ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มใจที่จะให้บริการต่อลูกค้าและหน่วยงานภายใน 
 กปภ. อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานที่ดียิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
 ความไม่พึงพอใจและความภักดีของลูกค้าและหน่วยงานภายใน กปภ.   
 ที่มีต่อกระบวนการให้บริการของ กปภ. ประจ าปี 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ฝ่ายประเมินผลองค์กร  
 - หน่วยงานระดับฝ่าย/ส านักของส่วนกลาง 
 - กปภ.ข.  
 - กปภ.สาขา 

 

 

 
 



-๕๖- 
 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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. การให้บริการลูกค้าภายนอก 
     1.1 ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้า  
 สัมพันธ์/ฝ่ายประเมินผลองค์กร ส ารวจ 
 ความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
 ระดับ กปภ.ข. และ กปภ.สาขา ต่อลูกค้า 
 ประจ าปี      

               

    1.2 หน่วยงานระดับ กปภ.ข. และ  
 กปภ.สาขา น าผลส ารวจดังกล่าวมาเป็น 
 ตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานใน 
 ภาพรวมขององค์กรด้านกระบวนการ 
 ให้บริการของ กปภ. ที่ผ่านมาและ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 รายบุคคล และเพ่ือน าไปพัฒนาและ 
 ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

               

    1.3 ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้า 
 สัมพันธ์/ฝ่ายประเมินผลองค์กรเป็นผู้สรุป 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม 
 แบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ กองกิจการ 
 สัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                  
 เพ่ือรวบรวมประเมินผลโครงการต่อไป 

               

 2. การให้บริการลูกค้าภายใน 
    2.1 หน่วยงานระดับฝ่าย/ส านักของ 
 ส่วนกลางส ารวจความพึงพอใจการ 
 ให้บริการของ กปภ. ต่อหน่วยงานภายใน  
 กปภ. ประจ าปี 

               

     2.2 หน่วยงานระดับฝ่าย/ส านักน า 
 ผลส ารวจดังกล่าวมาเป็นตัวชี้วัด 
 ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ 
 องค์กรด้านกระบวนการให้บริการของ กปภ.  
 ที่ผ่านมา และประเมินผลการปฏิบัติงาน               
 ของพนักงานรายบุคคล เพ่ือน าไปพัฒนา 
 และปรับปรุงการให้บริการที่มี 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

               

 
 
 



-๕๗- 
 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    2.3 หนว่ยงานระดับฝ่าย/ส านักของ 
 ส่วนกลางเป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนิน 
 กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อ 
 สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยส่งแบบฟอร์ม  
 ดังกล่าวมาที่ กองกิจการสัมพันธ์                                                                                                                                     
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรวบรวม 
 ประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความพึงพอใจการให้บริการของ กปภ. ≥ 4.20 คะแนน 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ  ลูกค้ามีความพึงพอใจการให้บริการของ กปภ. เพ่ิมขึ้นทุกปี 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
 หน่วยงานภายใน กปภ. มีความพึงพอใจการให้บริการของ กปภ.  
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๘- 
 

3-3 โครงการประปาทันใจ 
 

 

 ค่านิยม กปภ. / พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 เพ่ือปวงชน : เพ่ือสุขของปวงชน 
 - ตั้งใจรับฟังลูกค้า : สร้างจิตส านึกในการรับฟังลูกค้าอย่างเห็นอกเห็นใจ  
 ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟังเสียงของลูกค้า 
 - สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา : ส ารวจความต้องการ  
 ความคาดหวังและจัดให้มีชอ่งทางการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อแสดง 
 ความคิดเห็นอยู่เสมอ รวมถึงสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจใน 
 ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก 
 ทราบ รวมถึงน าข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 
 ที่มาของปัญหา จัดล าดับความส าคัญ และวางแผนแก้ไขปัญหา 
 อย่างรวดเร็ว                             

 หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ  
 ปฏิบัติงานและการจัดการรัฐวิสาหกิจ  
 (SE-AM) ตามเกณฑ์ Enablers 

 - การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การบริหารทุนมนุษย์  
 - การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
 - การตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ กปภ.ทุกสาขา ทั่วประเทศบริหารจัดการ 
 ข้อร้องเรียนของลูกค้า ด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ดี สร้างความ              
 พึงพอใจด้วยการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เรียบร้อย และสร้างความประทับใจ 
 ด้วยการตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับ 
 3. เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในมิติ “องค์กรยุคใหม่ให้บริการ 
 ประทับใจ” 
 4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. รองรับ 
 การปรับอัตราค่าน้ าในอนาคต  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  
 - กปภ.ข.  
 - กปภ.สาขา 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 



-๕๙- 
 

 กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ค. ต.ค. ก.ค. ธ.ค. ก.ค. ก.พ. ก.ค. เม.ย. ก.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

 1. จัดหารถจักรยานยนต์และเสื้อแจ๊คเก็ตให้ 
 มิสเตอร์ประปาเดินทางไปปฏิบัติงานพบลูกค้า 
 และแก้ไขปัญหา     

               

 2. มิสเตอร์ประปาลงพื้นที่พบลูกค้าตาม
ข้อก าหนด 

               

 3. กปภ.สาขา (ศูนย์ประปาทันใจ) จัดการ 
 ข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาตามมาตรฐาน 
 การให้บริการ  แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า  
 (SLA) 

               

 4. ประเมินประสิทธิผลโครงการประปาทันใจ 
 เพ่ือพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

               

 5. ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  
 เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม 
 แบบฟอร์มที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ กองกิจการ 
 สัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ 
 รวบรวมประเมินผลโครงการต่อไป 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ.                                    
≥ 3.50 คะแนน  

ผลผลิต (Output) ของโครงการ  ศูนย์ประปาทันใจสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตาม SLA 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
มิสเตอร์ประปาสามารถลดความไม่พึงพอใจและสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

 


