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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการประปาส่วนภูมิภาค  
ประจ าไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 

 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน 
เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563) 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

          ด้านการวางแผนก าลังคน 
1. แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. - โครงสร้างการบริหารงาน กปภ. 

ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 
- ผวก. อนุมัตใินหลักการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ต่อท้าย
บันทึก ฝวป. ที่ มท 55612/261 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง 
ขออนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างการ
บริหารงาน กปภ. ปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
- กปภ. มีค าสั่ง ที่ 1028/2563ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) งานจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. 
ปีงบประมาณ 2564 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะท างานฯ พิจารณาร่าง TOR และ          
จะได้น าเสนอ ผวก. เพ่ือขอความเห็นชอบ TOR ต่อไป  

5.000 -  - - - 

2. แผนงานการทบทวนโครงสร้างอัตราก าลังเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

- หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราก าลัง - ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอัตราก าลัง ส าหรับทบทวน
กรอบและอัตราก าลังของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน รวมถึงเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวน
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราก าลัง  

0.200 -   - -  - 

3. แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ 
กปภ. ควรด าเนินการเอง หรือจ้างเหมาแรงงาน 

- แนวทางการจ้างเหมาบริการ                      
(นิติบุคคล) 

- ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการจ้างเหมาของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการจ้างเหมา 
(นิติบุคคล) ในปีงบประมาณ 2565 
- ขณะนี้ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

0.200 -  - - - 

          ด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ 
4. แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในสถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายของ 
กปภ. 

- สรรหาได้บุคลากรที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมการท างานของ กปภ. 

- จัดกิจกรรม Open House โดยเชิญคณะอาจารย์และนักเรียน
จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามาศึกษาดูงานที่สถานี
ผลิตน้ าอยุธยา 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  
- ส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ
พนักงานใหม่จากกระบวนการสรรหาคัดเลือก ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม/วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพนักงานใหม่  

0.050 0.012   - -  - 

 

 

 



2/6 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน 
เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563) 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

          ด้านการบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ 
5. แผนงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง              

(Change Management) ด้านวัฒนธรรมดิจิทัล 
- ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

- คณะท างานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรได้
เห็นชอบแผนการด าเนินงานของคณะท างานฯแล้ว เมื่อวันที่  28 
กันยายน 2563  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมดิจิทัล และจะน าเสนอ ผวก. ให้
ความเห็นชอบภายในไตรมาส 2/2564 ตามกรอบเวลาของ
แผนการด าเนินงานต่อไป 

0.900 -   - - - 

6. แผนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
ของ กปภ. (พ.ศ. 2565 - 2570) 

- แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ 
กปภ. (พ.ศ. 2565 - 2570) 

- ผวก. อนุมัตใินหลักการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ต่อท้าย
บันทึก ฝวป. ที่ มท 55612/245 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
ขออนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565 - 2570) โดยวิธีคัดเลือก 
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
- กปภ. มีค าสั่ง ที่ 932/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างที่ปรึกษา
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ.         
(พ.ศ. 2565 - 2570) 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะท างานฯ พิจารณาร่าง TOR และ          
จะได้น าเสนอ ผวก. เพ่ือขอความเห็นชอบ TOR ต่อไป 

3.500 -   - -  - 

          ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based Online 
Paperless Performance Management 
System) 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
2. แผนการทดสอบน าร่อง และคู่มือการ
ใช้งานระบบ 

- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 3 เพ่ือ
สรรหาบุคคลภายนอกมาพัฒนาระบบฯโดยก าหนดให้ “ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน” เป็นส่วนหนึ่งของ
“โครงการส านักงานอัตโนมัต”ิด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) โดยมีราคากลางของการจ้างเป็นเงิน ประมาณ
5.500 ล้านบาท 

ใช้
งบประมาณ
โครงการของ

สทส. 

-  - - - อยู่ระหว่างสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญ/บุคคลภาย 
นอก (ผู้รับจ้าง) มาพัฒนา
ระบบฯ ได้ตามก าหนดการ 

  ด้านการสร้างทางก้านหน้าในสายอาชีพ 
8. แผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี

ศักยภาพ 
1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่
มีศักยภาพแล้วเสร็จ 
2. รายชื่อบุคลากรที่มีศักยภาพ 

- ฝวป. จัดท าบันทึกท่ี มท 55612/255 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2563 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
จัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ต่อ ผวก. เพ่ือรับทราบมติและความเห็นของคณะกรรรม
การฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และจะได้แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 

0.800 -  - -  - 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน 
เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563) 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

          ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
9. แผนงานส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน 

ของพนักงานต่อ กปภ. ปีงบประมาณ 2564 
- ระดับความผูกพันโดยรวมค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.50 

- ผวก. เห็นชอบ TOR และงบประมาณของโครงการส ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ . ปีงบประมาณ
2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  
- ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างต่อไป 

2.000 -   - -  - 

10. แผนงานจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2564 

- จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือคุ้มครองความ
ปลอดภัยตามแผนการจัดสรรอุปกรณ์ฯ 

- ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลความต้องการ
ใช้ประเภทอุปกรณ์ PPE ของแต่ละหน่วยงานกับกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

7.000 -  - -  - 

           ด้านการพัฒนาบุคลากร 
11. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่ง

สู่นวัตกรรม 
1. บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และทิศทางองค์กร 
2. ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปรับปรุง
การให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 

1. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
   - อยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมของ กปภ. และจัดท าแบบส ารวจความ  
จ าเป็นด้านการฝึกอบรม เพ่ือวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ
ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
2. การเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (วันประปาวิชาการ : KM Day) 
   - คณะกรรมการ KM-IM  มีมติในการประชุมคณะกรรมการ 
KM-IM ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2563 แต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานวันประปาวิชาการ 2564 โดยมี ผชท. เป็น
ประธานคณะท างานการจัดงาน เพ่ือก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
รูปแบบการจัดงาน และงบประมาณ   
   - ขณะนี้ อยู่ระหว่างน าเรียน ผวก. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
3. การสื่อสาร/ถ่ายทอดนโยบายความรู้ด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง 
   - ด าเนินการก าหนดแผนงานการสื่อสารของผู้บริหาร และ          
อยู่ระหว่างการจัดท าเนื้อหาการสื่อสาร/ถ่ายทอด และประสานงาน 
สสล. ในการก าหนดช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุงาน 
   - อยู่ระหว่างการก าหนดแผนงาน/แนวทางการถ่ายทอดความรู้
จากผู้เกษียณอายุงาน 
5. การบริหารจัดการระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ 
(KM-IM PWA) 
   - อยู่ระหว่างการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความรู้ และ
สารสนเทศ ตามแผนที่ความรู้ฯ 

3.500 -  - -  - 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน 
เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563) 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

12. แผนงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 1. มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายนอก
และภายใน ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
2. มีผลงานที่ได้รับการขยายผลใช้งานไม่
น้อยกว่า 2 ผลงาน 

- มีผลงานที่เสนอขอรับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และ QCC 
ดีเด่น รวม 56 ผลงาน เพ่ือจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
ต่อไป 
- คณะท างานย่อยเพื่อพัฒนาและขยายผล เสนอแผนพัฒนาและ
ขยายผล ปีงบประมาณ 2564 ต่อคณะท างาน IM จ านวน 5 
ผลงาน 

10.000 -   - -  - 

13. แผนงานพัฒนาบุคลากร - ร้อยละของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

- ด าเนินการจัดฝึกอบรมใน ไตรมาสที่ 1/2564 แล้วเสร็จ รวม
ทั้งสิ้น 38 หลักสูตร ใน 4 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบาย และการ
ด าเนินงานของ กปภ. ไดจ้ัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและ
บุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 117 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 117 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใน 5 หลักสูตร ดังนี้  

- ผู้ควบคุมงาน เชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง      
(High Density Polyethylene : HDPE) 

- การจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์จากมาตรวัดน้ า 
- แนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

(GECC) 
- การจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์จากมาตรวัดน้ า 
- การฝึกอบรมด้านการลดน้ าสูญเสียขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ

บุคคลภายนอก 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP)       

จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 252 คน ผ่านเกณฑ์การ
ฝึกอบรมทั้งสิ้น 252 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใน 4 หลักสูตร 
ดังนี้ 

- สัมมนาให้ค าปรึกษาด้านงานอ านวยการและงานจัดเก็บ
รายได้ 

- สัมมนาให้ค าปรึกษาด้านการประมาณการติดตั้งมาตรวัด
น้ า 

- การควบคุมระบบผลิตน้ าประปาอัตโนมัติขั้นพ้ืนฐาน 
- การสร้างจิตส านึกรักองค์กร 

   3. โครงการพัฒนาบุคลากรของ  กปภ.ด้านต่างๆ จัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงานทั้งสิ้น 156  คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้งสิ้น 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

- ความรู้พื้นฐานด้านการบริการและควบคุมน้ าสูญเสีย 
- ความรู้พื้นฐานด้านงานผลิต  

52.300 4.872   - -  - การแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ของเชื้อโรค COVID-19 
มีผลท าให้แผนการ
ฝึกอบรมประจ าปี
งบประมาณ 2564 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากเลื่อนการ
ฝึกอบรม หรือยกเลิกการ
ฝึกอบรมเพ่ือหลีกเลี่ยง/
ป้องกันการติดเชื้อจากการ
แพร่ระบาดของโรคฯ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน 
เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563) 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

 แผนงานพัฒนาบุคลากร (ต่อ)  4. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายนอกและ
ทุนการศึกษาจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งสิ้น 801 คน ผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมทั้งสิ้น 801 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใน 27 
หลักสูตร ได้แก่  

- ความรู้ภาคปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) รวมถึงฉบับที่
เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) จ านวน 2 รอบ 

- การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 11           
(Public - Private Partnerships for Executives Program) 

- สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์             
(Enterprise Architecture : EA) 

- การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต                                 
(Fraud Risk Management) 

- การบริหารจัดการระบบจ่ายน้ าด้วยระบบบริหารจัดการน้ า
สูญเสียของ กปภ. (DMAMA) 

- ผู้ควบคุมงานเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง                 
(High Density Polyethylene : HDPE) 

- คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน OSH & E-Committee program 

- ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้าง
เข้าท างานใหม่ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย พ.ศ. 2554 

- การจัดท าและปรับใช้ Skill Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT 
อย่างได้ผล 

- นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD officer) 
- ปฐมนิเทศพนักงาน ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 

                                   ฯลฯ 

      

14. แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านบริหารการเงิน - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของแผน 

- มีแผนด าเนินงานอบรม หลักสูตรระบบทางด้านการเงินและ
บัญชีของ กปภ. ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 

0.850 -   - -  - 

          ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
15. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามเป้าหมายของ 

กปภ. 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้บรรจุ
แต่งตั้งและโยกย้ายเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผน 

- ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรของหน่วยงานตาม
ตามเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
(1) แต่งตั้งโยกย้ายภายใน กทบ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งโยกย้ายใน
รอบเดือนตุลาคม 2563 แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
(2 ) แต่งตั้งโยกย้ายภายใน รอบเดือนเมษายน 2564 กทบ.        
อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

- -   - -  - 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน 
เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563) 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

          ด้านการส่งเสริมจรยิธรรมและรกัษาวินัยของบุคลากร 
16. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล” ปีงบประมาณ 2564 
- ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่เข้า
รับการอบรมในหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” ไม่น้อย
กว่า ระดับ 4 (3.41 - 4.20) 

- สวก. มีแผนจะด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” ในช่วงไตรมาส 2-3 

- - -  - - การแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ของเชื้อโรค COVID-19 
มีผลท าให้ต้องด าเนินการ
ภายใต้มาตรการป้องกันฯ 
และไม่สามารถให้ความรู้
ในคนจ านวนมากได้  

17. ให้ความรู้หัวข้อ “ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ.” ในหลักสูตรปฐมนิเศ
พนักงานใหม่ ประจ าปี 2564 

- ระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
ใหม่ที่เข้ารับการอบรมในหัวข้อ 
“ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ กปภ.” ไม่น้อยกว่า ระดับ 4              
(3.41 - 4.20) 

- สวก. มีการสอดแทรกความรู้เรื่อง “ต้านทุจริตศึกษา” ใน
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่แล้ว จ านวน 1 รุ่น โดยสามารถ
ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมได้เท่ากับ 4.60 
(ระดับ 5) 

- - -   - 

18. จัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/
ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆของ กปภ. 

- จ านวนครั้งที่จัดท าสื่อและด าเนินการ
เผยแพร่ 6 ครั้ง  

- กกด. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาฯ (จุ๊...จุ๊..อย่าท า!) 
เผยแพร่แล้ว จ านวน 1 ครั้ง   

- - -  - - 

   รวม 86.300 4.884 15 3 0  

 

------------------------------------------------------- 




