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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำไตรมาส 2/2564  

ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

          ด้านการวางแผนกำลังคน 

1 แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. - โครงสร้างการบริหารงาน กปภ.  
ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

- ผวก. อนุมัตใินหลักการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 ต่อท้าย
บันทึก ฝวป. ที ่มท 55612/261 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้าง
การบริหารงาน กปภ. ปี 2564 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) 
- กปภ. มีคำสั่ง ที่ 1028/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563         
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) 
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ.             
ปี 2564 
- รผบ. (รก.ผชบ.2) อนุมัติงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่            
16 กมุภาพันธ์ 2564 และดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างกับมูลนิธิ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2564 
- ดำเนินการจัดประชุมเริ่มงาน (Kick-off) โครงการฯ             
โดยมี รผบ. เปน็ประธานฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564- ที่ปรึกษา
ฯ ส่งมอบงานส่วนที่ 1 งวดที่ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่ง
เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR 
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. 
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม-9 เมษายน 2564 

10.000 - ✓ - - - 

2 แผนงานการทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ์

- หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลัง - กปภ. มีคำสั่ง 196/2564 ลงวันที่ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน 
ทบทวนหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังของ กปภ.  
- ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านอัตรากำลัง 
สำหรับทบทวนกรอบและอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ ให้
สอดคล้องกับปจัจุบัน รวมถึงออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลของ กปภ. 
สาขา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ 
อัตรากำลัง 

0.200 -  ✓ -  -  - 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

3 แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ 
กปภ. ควรดำเนินการเอง หรือจ้างเหมาแรงงาน 

- แนวทางการจ้างเหมาบริการ        
(นิติบุคคล) 

- ดำเนินการทบทวนภาระงานที่ กปภ. ดำเนินการจ้างอยู่ในปัจจุบัน 
และศึกษารูปแบบ/สัญญาจ้างรวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนิน 
การจ้างเหมาในปี 2565  
- ขณะนี ้อยู่ระหว่างนำเสนอสายงาน รผบ. เพื่อพิจารณา   

0.200 - ✓ - - - 

          ด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ 
4 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู้ความ 

สามารถในสถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายของ กปภ. 
- สรรหาได้บุคลากรที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมการทำงานของ กปภ. 

- จัดกิจกรรม Open House โดยเชิญคณะอาจารย์และนักเรียน 
จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามาศึกษาดูงานที่สถานี
ผลิตน้ำอยุธยา 2 เมื่อวันที ่18 ธันวาคม 2563  
-  สำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ 
พนักงานใหม่จากกระบวนการสรรหาคัดเลอืก ประจำปี 
งบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว 
- ขณะนีอ้ยู่ระหว่างประสานงานกับสถาบันการศึกษาแห่งที่ 2 
เพื่อจัดกิจกรรม Open House  

0.050 0.012  ✓ -  - - เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ของเชื้อโรค 
COVID-19 ทำใหด้ำเนิน
โครงการได้เพียง 1 แห่ง 
(ตามแผนกำหนด 2 แห่ง) 

5 แผนงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง            
(Change Management) ดา้นวัฒนธรรมดิจิทัล 

- ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

- ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (กกส.) อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำแผนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมดิจิทัล 
ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล
ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปี 
2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมดิจิทลั ดังนี ้
   1. ฝวป. ปรบัปรุงและเพิ่มเติมสมรรถนะความสามารถของ 
ตำแหน่งงาน (PC 126) คอื ทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลประกอบ 
การประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานระดับผู้บริหาร
และระดับปฏิบัติการ (ชั้น 1-9)  
   2. สวก. กำหนดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบคุลากรและ 
ผู้บริหารด้านนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ทั้งนี้ ส่วนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแผนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
ได้แก่       
   1. สสล. สื่อสารและประชาสัมพันธใ์หแ้ก่พนักงานตระหนกัและ 
เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่าน Social Media และช่องทาง
การสื่อสารภายในของ กปภ.  

0.900 -  ✓ -  - - 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

   2. กศผ. ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
ของ กปภ. และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
   3. ฝบท. ประเมินการรับรู้ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร รวมถึง
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคา่นิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 

6 แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
ของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570) 

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

- ผวก. อนุมัติในหลักการ เมือ่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ต่อท้าย
บันทึก ฝวป. ที ่มท 55612/245 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง  
ขออนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570) โดยวิธีคัดเลือก 
พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะทำงานร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
- กปภ. มีคำสั่ง ที่ 932/2563 ลงวันที่ 30 ตลุาคม 2563 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะทำงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างที่ปรึกษา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ.         
(พ.ศ. 2565-2570) 
-  ผวก. อนุมัติและเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตอ่ท้าย
บันทึก กผท. ที่ มท 55612-1/65 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง 
ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างที่ปรึกษา และเห็นชอบ
รายช่ือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
กำกับดูแลงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570) โดยวิธีคัดเลือก 
- ขณะนี้ กจห. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวลงในเว็บไซต์ กปภ. และจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการกำกับดูแลงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ต่อไป 

3.500 - ✓  - -  - 

          ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based Online 
Paperless Performance Management 
System) 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
2. แผนการทดสอบนำร่องและคู่มือการ 
ใช้งานระบบ 

- กพส. พิจารณาแนวทางที่ตา่งๆ เพื่อให้ไดม้าซึ่งระบบสารสนเทศฯ 
และได้กำหนดแนวทางในการสรรหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้ามาร่วมทำงานในลักษณะ Joint Venture เพื่อร่วมกันดำเนิน
โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ซึ่งระบบสารสนเทศการประเมินผล
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ) 

ใช้
งบประมาณ 
โครงการของ 

สทส. 

- ✓ - - - ด้วย TOR ฉบับเดิมจัดทำ 
ขึ้นบนฐานของระบบ
ประเมินผลเดิม จึงมีข้อ
กังวลในเรื่องของการตรวจ
รับงาน อย่างไรก็ตาม  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

- จัดทำบันทึก กปบ. ที่ มท 55612-2/80 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2564 เพื่อชี้แจงที่มา ความสำคัญ และประโยชน์ของโครงการฯ 
เพื่อแจ้ง ผชท. 
- ฝวป. (กปบ.) ขอความร่วมมือกับทาง กพส. เชิญบริษัทที่สนใจ
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ เขา้มาให้ข้อมูลและรับข้อคิดเห็นในเชิง 
กระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2564 
- ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการทบทวนการดำเนินงาน 

คาดว่าระบบที่พัฒนาขึ้น 
จะครอบคลุมระบบฯเดิม
และรองรับแนวทางใหม่ไป
พร้อมกัน 

          ด้านการสร้างเสน้ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
8 แผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี

ศักยภาพ 
1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร      
ที่มีศักยภาพแล้วเสร็จ 
2. รายช่ือบุคลากรที่มีศักยภาพ 

- ผวก. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว 
- ขณะนีอ้ยู่ระหว่างทบทวนกระบวนการการบริหารจัดการบุคลากร 
ที่มีศักยภาพ และหลักเกณฑก์ารคัดเลือกบุคลากรที่มีศกัยภาพ
ตามความเหน็และข้อสังเกตของ ผวก. และจะนำเสนอคณะกรรมการ 
บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. เพ่ือให้ความเห็น 
ชอบต่อไป 

0.800 - ✓ -   - - 
 

9 แผนงานสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน 
ของพนักงานต่อ กปภ. ปงีบประมาณ 2564 

- ระดับความผกูพันโดยรวมค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.50 

- ผวก. เห็นชอบ TOR และงบประมาณของโครงการสำรวจ 
ความพึงพอใจและความผูกพนัของพนักงานต่อ กปภ. 
ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ต่อท้ายบันทึก 
กกส. ที่ มท 55613-4/932 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
- ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจและความ 
ผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. แล้ว โดยสถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหาร 
ศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 
180 วัน (วันที ่13 มีนาคม - 8 กันยายน 2564) 

2.000 -   ✓ -  - - 

10 แผนงานจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล ปงีบประมาณ 2564 

- จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัย ตามแผนการจัดสรรอุปกรณ์ฯ 

- ผวก. เห็นชอบและอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 กมุภาพันธ ์2564 
ต่อท้ายบันทึก กกส. ที่ มท 55613-4/64 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่องขออนุมัตโิครงการจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปี 2564 เรียบร้อยแลว้ 
- ขณะนี้ กงป. ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรให้แก่หน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ PPE ต่อไป      

7.000 6.937 ✓ -  - -  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

          ด้านการพัฒนาบุคลากร 
11 โครงกาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่ง

สู่นวัตกรรม 
1. บุคลากรทีม่ีความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และทิศทางองค์กร 
2. ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุง
การให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 

1. โครงการทบทวนเส้นทางการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
(Career Path Learning Journey) 
   1) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจความจำเป็นด้านการฝึกอบรม 
และสัมภาษณผ์ู้บริหารระดับสูง เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความสำคัญในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับปฏิบัติการ 
หัวหน้างาน/กอง/ฝ่าย และผู้บริหารระดับสูง 
- อยู่ระหว่างการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเรียนรู้และ
พัฒนาตามกลุ่มวิชาชีพในกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ โดยในปี 2564            
มีโครงการนำร่อง คือ กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่ง กปภ. ได้เป็น
องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมกับสภาวิศวกร ตั้งแต่
วันที่ 10 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2566 และ สวก. ในฐานะประธาน
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพวิศวกรรม 
ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดย่อย จำนวน 4 สาขา คือ 1.งาน
ออกแบบและคำนวณ 2. งานควบคุมการสร้าง หรือการผลิต          
3.งานอำนวยการใช้ และ 4.งานวางโครงการ โดยแต่ละสาขาน้ัน 
จะกำหนดหลักสูตร/เนื้อหา ระยะเวลาอบรม และหน่วย PDU 
รวมทั้งเสนอ ผวก. พิจารณาหลักสูตรในแต่ละสาขา ก่อนยื่น
หลักสูตรเสนอ วสท. และดำเนินการจัดฝึกอบรมตามลำดับ 
-  อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักสูตรที่จะพฒันาในโครงการพัฒนา
กลุ่มงานตามเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อจัดทำ
รูปเล่ม ตามกรอบ Functional Competency ทั้งรูปแบบที่ใช้
วิธีการแบบ Classroom และ รูปแบบ ONLINE 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพที่อยู่ในกระบวน 
การสนับสนุนขององค์กร เช่น งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง  การเงิน 
บัญชี และงบประมาณ มาตรฐานการให้บรกิาร เป็นต้น 
   2) การพัฒนาตามแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร 
- สวก. ดำเนินการกำหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเบื้องต้น 
ตามนโยบายผู้ว่าการ และเทยีบเคียงกับหน่วยงานคู่เทียบ เช่น 
หลักสูตรที่เทียบเคียงจากหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า 

3.500 - ✓ - - - 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

กระทรวงมหาดไทย หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง ซึ่งจัดให้เหมาะสม 
ตามตำแหน่งงานและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาตามแผนสืบ
ทอดตำแหน่งทางการบริหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2563  
- ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบกรอบหลักสูตรฯ 
2. โครงการสื่อสาร/ถ่ายทอดนโยบาย ความรู้ด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง 
- ดำเนินการตามแผนฯ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานใน         
ไตรมาสที่ 2 ดงันี ้
   1. จัดทำบทสัมภาษณ์และถ่ายทำโครงการสื่อสาร/ถ่ายทอด
องค์ความรู้ของ รผผ. เรียบรอ้ยแล้ว และนำไปเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Line กลุ่มผู้บริหารและพนักงานในรายการ "มุ่งมัน่ตั้งใจ
สู่ความยั่งยืนของ กปภ." เป็นจำนวน 4 ตอน ได้แก ่
       1.1) เจาะยทุธศาสตร์ กปภ. (1) เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2564 
       1.2) เจาะยุทธศาสตร์ กปภ. (2) กับ รผผ. เผยแพร่เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2564 
       1.3) 3 เรื่องเร่งด่วน ยุทธศาตร์ กปภ. เผยแพร่เมื่อวันที่          
5 มนีาคม 2564 
       1.4) 6 ปจัจัยความยั่งยืนของ กปภ. เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2564 
   2. จัดทำบทสัมภาษณ์และถ่ายทำโครงการสื่อสาร/ถ่ายทอด
องค์ความรู้ของ รปก.2 เรียบร้อยแล้ว และนำไปเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Line กลุ่มผู้บริหารและพนักงานในรายการ "มุ่งมัน่ตั้งใจ
สู่ความยั่งยืนของ กปภ." เป็นจำนวน 2 ตอน ได้แก ่
      2.1) น้ำสูญเสียสำคญัยิ่ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
      2.2) ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 
   3.จัดทำบทสัมภาษณ์และถ่ายทำโครงการสื่อสาร/ถ่ายทอด
องค์ความรู้ของ รผบ. เรียบรอ้ยแล้ว และนำไปเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Line กลุ่มผู้บริหารและพนักงานในรายการ "มุ่งมัน่ตั้งใจ
สู่ความยั่งยืนของ กปภ." เป็นจำนวน 1 ตอน ได้แก่จัดการความรู้ 
กปภ. "PWA KM" เผยแพร่เมือ่วันที่ 2 เมษายน 2564 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

    4. ประสาน รผง./รปก.4/และ ผชท. นำเสนอร่างบทสัมภาษณ์ 
โครงการฯ เรยีบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการติดตามผลเพื่อขอนัด 
วันสัมภาษณ์  
    5. จัดทำร่างบทสัมภาษณ์เพ่ือนำเสนอให้แก่ผู้บริหารท่านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ 
3. โครงการวันประปาวิชาการ 
- คณะทำงานจัดงาน "วันประปาวิชาการ 2564" โดยมี ผชท. 
เป็นประธานคณะทำงานฯ ได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดงาน "วันประปาวิชาการ 2564" ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564  และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  
โดยสรุปข้อมูลการจัดงานฯ ได้ดังนี้ 
   1. กำหนดจดังานฯ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา          
1 วัน ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. 
   2. จัดงานฯ ในรูปแบบใหม่ คือจัดงานฯ ที่สำนักงานใหญ่ และ
เชิญแขกผู้มีเกยีรติเข้าร่วมงานฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้พนักงาน 
กปภ. ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้รับชมผ่าน Facebook Live 
   3. หัวข้อหลกัในการจัดงานฯ "PWA : Innovation & Digital 
Transformation Through Customer Service" 
   4. ภายในงานฯ มีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร
ผู้มีชื่อเสียง การเสวนาโดยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ         
การนำเสนอข้อมูลผลงานนวัตกรรมและการจัดการความรู้ 
    5. ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุด
ย่อยเพ่ือช่วยงานคณะทำงานจัดงานฯ โดยแบ่งเป็น 4 ชุดย่อย 
ได้แก ่1) คณะทำงานชุดย่อยด้านการต้อนรบัแขก พิธีเปิด กิจกรรม 
บนเวที เครื่องเสียงและการตกแต่งสถานที่ 2) คณะทำงานชุดย่อย 
ด้านสถานที ่ระบบไฟฟ้า และการดำเนินการสนับสนุน 3) คณะทำงาน 
ชุดย่อยด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการด้านบญัชีการเงิน 
4) คณะทำงานชุดย่อยด้านการคัดเลือกผลงานคลิปวิดีโอนำเสนอ
ภายในงานฯ 
4. โครงการคัดเลือกองค์ความรู้ที่สำคญั 
- นำเข้าข้อมูลความรู้ในระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร 
และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

- ไตรมาสที ่1 ค้นหา จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้และ
สารสนเทศระดับองค์กร ในระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
องค์กร (km.pwa.co.th) และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
ออนไลน์ (km-im.pwa.co.th) จำนวน 22 เรื่อง  
- ไตรมาสที ่2 ค้นหา จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้และ
สารสนเทศระดับองค์กร ในระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
องค์กร (km.pwa.co.th) และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
ออนไลน์ (km-im.pwa.co.th) จำนวน 20 เรื่อง 
5. โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ 

1.ระบบ E-Library อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลหนังสือและ
วิทยานิพนธ์ 

2.ระบบ PWA Forum อยู่ระหว่างการแจ้งบริษัทฯ เพื่อแก้ไข
ระบบ ให้สามารถแก้ไข/ลบ กระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ 

3.ขณะนี้ อยู่ระหว่าง บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขระบบตามบันทึก 
กบอ. ที่ มท 55611-1/10 ลงวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2564 
   4. ฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ 
ให้กับ กปภ.ข.7 ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2564 ร่วมกับ กพท. 
6. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายใน-ภายนอก 
ทุกกลุ่มงาน 
- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลโครงการสัมมนา        
ด้านการจัดการความรู้ และขออนุมัติจัดโครงการ 
7. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุงาน 

1. รผบ. ให้ความเห็นชอบแนวทางการถ่ายทอดความรู้จาก          
ผู้เกษียณอายุงาน  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และแจ้งเวียน
บันทึกการรวบรวมความรู้ฯ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

2. อยู่ระหว่างผู้เกษียณอายุงานปี 2564-2565 ดำเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านแบบฟอร์มการจัดการความรู้ (OPL)           
โดยกำหนดการจัดส่งแบบฟอร์มให้ กบอ. รวบรวมและเผยแพร่
ความรู้ ดังนี้ ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2564 กำหนดส่งแบบฟอร์ม        
ในวันที ่31 มีนาคม 2564  และผู้เกษียณอายุงาน ปี 2565 
กำหนดส่งแบบฟอร์มในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

3. มีผู้เกษียณอายุงาน ปี 2564-2565 จัดสง่ความรู้ที่ถ่ายทอด          
ลงในแบบฟอร์มการจัดการความรู้ (OPL) จำนวน 28 คน             
ณ วันที่ 31 มนีาคม  2564 

12 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 1. มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายนอก
และภายใน ไมน่้อยกว่า 20 ผลงาน 
2. มีผลงานที่ได้รับการขยายผลใช้งาน 
ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรเห็นชอบผลงานที่ผ่านการพิจารณา 
ว่าสมควรได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และ QCC ดีเด่นของ 
กปภ. จำนวน 56 ผลงาน เปน็เงิน 571,500 บาท และอยูร่ะหว่าง 
นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่ออนุมัติเงินรางวัล   
- คณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมของ กปภ.
ทั้ง 5 ด้าน อยูร่ะหว่างดำเนินการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม 
รวม 5 โครงการ 

10.000 - ✓   - - - 

13 แผนงานพัฒนาบุคลากร - ร้อยละของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

- ดำเนินการจัดฝึกอบรมในไตรมาสที่ 1-2/2564 ไปแล้ว           
รวมจำนวน 73 หลักสูตร ตามแผนจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน         
และบุคคลภายนอก จำนวน 3,111 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 
จำนวน 2,971 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.5 ใน 10 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 
2. โครงการ/กิจกรรมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
และมีความสุข 
4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 
5. โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาพนักงานของ กปภ. ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
6. โครงการพัฒนากลุ่มงานตามเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
อาชีพ (IDP) 
7. โครงการสนบัสนุนหน่วยงานอื่นๆ ของ กปภ. 
8. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายใน-ภายนอก 
ทุกกลุ่มงาน 
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร
ระดับต้น กลาง สูง 
10. โครงการพฒันาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกกลุม่งาน 
 

52.300 8.217 ✓  -  - - การแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ของเช้ือโรค COVID-
19 มีผลทำใหแ้ผนการ
ฝึกอบรมประจำปี 2564 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากการเลื่อนการ
ฝึกอบรมหรือยกเลิกการ
ฝึกอบรม เพื่อหลีกเลี่ยง/
ป้องกันการติดเชื้อจากการ
แพร่ระบาดของโรคฯ 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

14 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านบริหารการเงิน - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของแผน 

- ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานกลุ่มงานบัญชีและการเงิน 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามแผนจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน 
จำนวน 739 คน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 635 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.93 จำนวน 5 หลักสูตร ใน 3 โครงการ ดังนี้   

1. สัมมนางานอำนวยการและจัดเก็บรายได ้จำนวน 1 หลักสูตร 
2. การใช้เครื่องมือประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9 เรื่องเครื่องมือทาง
การเงิน (TFRS9) และการใช้เครื่องมือวัดมูลค่าสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า 
(TFRS16) จำนวน 1 หลักสูตร 

3.  ความรู้ภาคปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) รวมถึงฉบับที่
เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า (TFRS9) จำนวน 3 หลักสูตร 

0.850 0.398  ✓  - - - การแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ของเช้ือโรค COVID-
19 มีผลทำใหแ้ผนการ
ฝึกอบรมประจำปี 2564 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากการเลื่อนการ
ฝึกอบรม หรือยกเลิกการ
ฝึกอบรม เพื่อหลีกเลี่ยง/
ป้องกันการติดเชื้อจากการ
แพร่ระบาดของโรคฯ 

            ด้านการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
15 การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรตามเป้าหมายของ  

กปภ. 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้บรรจ ุ
แต่งต้ังและโยกย้ายเทียบกับเป้าหมาย 
ตามแผน 

- ดำเนินการบรรจุและแต่งต้ังโยกย้ายบุคลากรของหน่วยงานตาม 
ตามเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
(1) แต่งตั้งโยกย้ายภายใน กทบ. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังโยกย้ายใน 
รอบเดือนตุลาคม 2563 แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 
(2 ) แต่งตั้งโยกย้ายภายใน รอบเดือนเมษายน 2564 กทบ.  
อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 

- -  ✓ - - - 

            ดา้นการส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบคุลากร 
16 โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม  

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

- สวก. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล” แล้วจำนวน 2 รุ่น โดยสามารถวัดระดับความพึง
พอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ระดับ 5 (ร้อยละ 94.47)  

- -  ✓ - - - 

17 ให้ความรู้หัวขอ้ “ประมวลจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของ กปภ.” ในหลักสูตรปฐมนิเทศ 
พนักงานใหม่ ประจำปี 2564 

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

- สวก. มีการสอดแทรกความรู้เรื่อง “ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ.” ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่แล้ว 
จำนวน 1 รุ่น โดยสามารถประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้
เข้าอบรมได้เท่ากับ 4.60 (ระดับ 5) ทั้งนี ้ในเดือน ม.ค. - มี.ค. 
2564 ยังไมม่ีการดำเนินการเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการ

- - - ✓ - - เนือ่งจากต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโรค Covid 19 
ของ ศบค. สวก. จึงเลื่อน
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน เป้าหมาย ปี 2564 
ผลการดำเนนิงาน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน 
- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางแก้ไข ตามแผน เบิกจ่ายจริง ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

แล้วเสร็จ 

ป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid 19 ของ ศบค. ดังนี้ สวก. จึง
เลื่อนการจัดอบรมฯ ออกไปก่อน 

การจัดอบรมฯ ออกไป
ก่อน 

18 จัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีศกึษา/ 
ตัวอยา่งพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ. 

- จำนวนครั้งทีจ่ัดทำสื่อและดำเนินการ 
เผยแพร่ 6 ครัง้ 

- กกด. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาฯ (จุ๊...จุ๊..อย่าทำ!)  
เผยแพร่แล้ว จำนวน 3 ครั้ง 

- - ✓ - - - 

   รวม 91.300 15.564 17 1 0  

 

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


