
 
 

หลักเกณฑ์การพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากร กปภ. 
--------------------------- 

 
กปภ. มีกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ โดย สวก. จัดทำแผนการเรียนรู้และ

พัฒนา ที่มีองค์ประกอบและคำนึงถึงปัจจัยด้านความต้องการด้านการเรียนรู้ของบุคลากร  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ โอกาสในการสร้างนวัตกรรม และคำนึงถึงลักษณะ
โดยรวมของบุคลากรของ กปภ. เป็นพื้นฐาน และนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการเรียนรู้และ
พัฒนาโดยมีแนวทางดำเนินการดังนี ้ 

1. การหาความจำเป็นและความต้องการเรียนรู ้และการพัฒนา  สวก. เป็นผู ้ร ับผิดชอบ
ดำเนินการจากการพิจารณาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านการเรียนรู้ขององค์กร  ซึ่ง
นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความสามารถพิเศษ ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และการ
บรรลุผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กร ลักษณะโดยรวมของบุคลากร และโอกาสสร้างนวัตกรรม เป็นต้น            
มาวิเคราะห์ความรู้ที ่ต้องพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่งให้มีความรู้ทักษะและพฤติกรรมตรงกับความ
ต้องการของ กปภ. รวมทั้งจัดทำแผนฝึกอบรมระยะยาว (Training Road Map) 

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และการพัฒนา สวก. ดำเนินการโดยใช้ความจำเป็น
และความต้องการด้านการเรียนรู้ที่ได้จาก ข้อ 1. นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กร ดังนี้ 

2.1 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนา คือ เพื่อ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีคุณลักษณะในการเป็นผู้นำที่ดี สามารถนำพา
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง พัฒนาความรู้เทคนิคการบริหารองค์กรขั้นสูง
การนำองค์กร การกำหนดยุทธศาสตร ์การกำหนดนโยบาย และเปา้หมายระดับองค์กร 

2.2 ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกอง/ผู้จัดการประปา
หรือเทียบเท่า หัวหน้างาน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนา คือ 

(1) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถภาวะผู้นำในระดับที่สูงขึ้น การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การกำหนดเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับระดับองค์กร การสร้างทีมงาน และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ์

(2) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง/ผู้จัดการประปา หรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถส่งเสริมภาวะผู้นำ การวางแผน การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การกำหนดเป้าหมายที่
สอดคล้องกับระดับองค์กร การสร้างทีมงาน และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรเพ่ือก้าวสู่ตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น 
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(3) ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
ภาวะผู้นำในระดับที่สูงขึ้น การวางแผนยุทธศาสตร ์การบริหารความเสี่ยง การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
ระดับองค์กร การสร้างทีมงาน และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ์

2.3 พนักงานระดับปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนา คือ เน้นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตำแหน่งงานให้บรรลุผล
สำเร็จและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

3. การกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการพัฒนาการเรียนรู้ สวก. พิจารณาจากความต้องการ
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (ข้อ 1.) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนา (ข้อ 2.) เพื่อ
กำหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การพัฒนา และจัดทำแผนการเรียนรู้และพัฒนาของ กปภ. ซึ่งมีกลยุทธ์ใน
การเรียนรู้ทั้งด้าน Training และ Non-Training และเน้นการพัฒนาครอบคลุมทั้งผู้นำ ผู้บริหาร และพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ  

 

กลยุทธ์และแผนการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการพัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู ้

และการพฒันา 
วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนการพัฒนาบุคลากร 1. TRAINING เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้แก่ผูน้ำ 
ผู้บริหารผู้ปฏิบัตงิานให้ม ี
ความรู้เหมาะสมกบัตำแหน่ง 

คณะกรรมการจัดการ 
ความรูแ้ละสร้างนวัตกรรม 
ของกปภ. (KM – RDI) 
กพท., กฝภ. 1-3 และ 
หน่วยงานต่างๆ 

2. NON-TRAINING เพ่ือพัฒนาทักษะสมรรถนะ 
ความสามารถของตำแหน่งงาน 

2. แผนการจัดการองค์ความรู ้ 1. จัดการความรู้ภายในองคก์ร 
- รวบรวมและพัฒนา           

องค์ความรู ้
- จัดเก็บองค์ความรู ้
- เผยแพรอ่งค์ความรู ้

1. เพื่อจดัการความรู้ของ
องค์กรให้เป็นระบบ 
2. เพื่อสง่เสริมใหพ้นักงาน 
แบ่งปันความรู้และนำความรู ้
ไปปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจัดการ 
ความรูแ้ละสร้างนวัตกรรม 
ของกปภ. (KM – RDI) 
กบอ. และหน่วยงานต่างๆ 

2. จัดการความรู้ภายนอก
องค์กร 

- รวบรวมความรู้จาก
ภายนอกหนว่ยงาน 

- นำความรูจ้ากภายนอกมา 
พัฒนาองค์ความรูภ้ายในองค์กร 

- พัฒนาองค์ความรู้ใหม ่
- เผยแพรอ่งค์ความรู ้

1. เพื่อแสวงหาความรูจ้าก 
ภายนอกองค์กร 
2. เพื่อนำความรู้จากภายนอก 
องค์กรมาพัฒนาเป็นความรู ้
ใหมข่ององคก์ร 

3. แผนวิจัยพัฒนาและ 
สร้างนวัตกรรม 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม 
2. ส่งเสริมการใชค้วามรูแ้ละ
ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับ 
พัฒนาระบบผลิต-จ่ายน้ำ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการ 
ลูกค้า 
3. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน 
ขององค์กร 

คณะกรรมการวิจยัและ 
นวัตกรรม 
กองวจิัยและพัฒนา 
หน่วยงานต่างๆ 
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4. จัดทำแผนพัฒนาผู้นำและบุคลากรประจำปี วิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นและความต้องการ
ในการฝึกอบรมในแต่ละปีโดยใช้ข้อมูลจาก 1) ผลการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งกำหนดขึ้นจากบุคลากรและผู้บังคับบัญชา
โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะความสามารถ 2) ยุทธศาสตร์องค์กร
นโยบายของผู้บริหารและแผนปฏิบัติการของ กปภ. 3) แผนฝึกอบรมระยะยาว (Training Road Map) และ 4) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้จากการสำรวจและการประเมินผลการอบรมหลักสูตรต่างๆ 

5. การนำแผนการเรียนรู้และพัฒนาไปปฏิบัติ แผนการเรียนรู้และพัฒนา ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าการ จะถูกนำไปปฏิบัติตามแผนที่กำหนด โดย สวก. จัดเตรียมโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

6. การติดตามและประเมินผล สวก. จะดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้/ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ ด้านการนำไปใช้/ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 2 
สวก. จะจัดประชุมเพื่อติดตามและนำผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3 มาทบทวนและปรับปรุงแผนการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร และนำไปพิจารณาเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการด้านการเรียนรู้ใน
ครั้งต่อไป 

 

ตัวอย่างการเรียนรู้และการพฒันาผู้นำและบุคลากรของ กปภ. 
ปัจจัยนำเขา้ หลักสูตรการฝึกอบรม / การพัฒนาบุคลากร 

▪ ความต้องการดา้นการเรียนรู ้
และการพัฒนาทั้งเรื่องที่กำหนด 
โดยบุคลากรและที่กำหนดโดย 
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำระดับสูง 

สำหรับบุคลากร 
▪ โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP) 
- พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเฉพาะตาม IDP 
  1. หลักสูตรยุทธศาสตรก์ารวัดความสำเร็จขององค์กร KPI  
  2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยประจำหอ้งปฏิบตัิการ 
  3. หลักสูตรการกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏบิัตกิาร 
  4. หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องแก้ววดัปริมาตร 
  5. หลักสูตรการเขียนแผนประชาสมัพันธ์และการใชส้ื่อสารองคก์รภายใน 
  6. หลักสูตรการบริหารภาวะวิกฤตเพื่อการประชาสมัพันธ์และการเขียนบทความเพือ่การ 
ประชาสัมพันธ ์
  7. หลักสูตรเจาะลึกการเงินการคลงัภาครัฐ 
  8. หลักสูตรการดำเนินการจ้างก่อสร้างการบรหิารสญัญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสรา้ง 
  9. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงการบริหารพสัดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทจุริต 
  10. หลักสตูรศิลปะการพูดการเป็นพิธีกรและการจดัพิธีการ 
  11. หลักสตูรการจัดทำคูม่ือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ดว้ยการจัดการความรู้เพือ่ 
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 
  12. หลักสตูรการตรวจสอบความใช้ได้ของวธิีทางจุลชีววิทยา 
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ปัจจัยนำเขา้ หลักสูตรการฝึกอบรม / การพัฒนาบุคลากร 
   13. หลักสตูรการจัดทำเอกสารประกอบการลงรายจ่ายของกจิการอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ 

วิธีลงชื่อและ check list เอกสารรายจ่ายทางภาษ ี(Workshop) 
  14. หลักสตูรการทวนผลการสอบเทียบเครื่องมือวดั 
  15. หลักสตูรเจาะลึก พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ สำหรับผู้อนุมัติอนุญาต
และผู้บริหาร 
  16. หลักสตูรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู (Data Validation) ในระบบคุณภาพ 
  17. หลักสตูรการบริหารการจัดการความขดัแย้ง (Conflict Management Program) 
  18. หลกัสตูรความรู้เบือ้งต้นการสอบเทียบเครื่องมอืวัดและการอา่นใบรับรองเพือ่การนำไปใช้ 
  19. หลักสตูร Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)  
  20. หลักสตูรการตรวจสอบสมรรถนะยูวีวิสิเบลิสเปกโตรมิเตอร์ 
  21. หลักสตูร 7 QC Tools (เครื่องมือแกป้ัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)  
  22. หลักสตูรการใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน ISO         
11133 : 2014 
  23. หลักสตูรติดอาวธุมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร 
  24. หลักสตูรนักประชาสัมพันธ์ดจิิทัล Smart PR  
  25. หลักสตูรการวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงท้ังองค์กร (ภาคปฏิบตัิ)  
 

สำหรับผูบ้ริหาร 
- โครงการพัฒนานักบริหารตาม TRAINING ROADMAP 
  1. หลักสูตรการพัฒนานักบรหิารจดัการกิจการประปา(นบป.) (ระดับ 8-9) 
  2. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ (ระดบั 8-9) 
  3. ประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติการประกาศรางวัลเดมมิ่ง : The Deming 
Prize Winners Presentation และสัมมนา Quality Assessment Japanese Standard 
  4. หลักสูตรหัวหน้างานยุคใหมใ่นศตวรรษที่ 21 (Smart Supervisior) 
  5. หลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐ 
  6. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร ์
  7. โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม ่
  8. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือขา่ยอาเซียน 
  9. หลักสูตรนักบริหารงานประชาสมัพันธ์ระดับสูง (หลักสตูรในแผนปฏริูปประเทศ) 
  10. สัมมนาโครงการ Smart Manager For Digital PWA 4.0 
 

สำหรับผูน้ำระดบัสูง 
- โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนนุนโยบายและการดำเนินงานของ กปภ. 
  1. หลักสูตรการจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) (ระดับ 10) 
  2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง (Flow Leader Boots Camp) (ระดับ 11-12) 
  3. หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) (ระดับ 10) 
  4. หลักสูตรพัฒนานักบริหาร Mini MBA : นวัตกรรมความยัง่ยืนในการจัดการความ
ปลอดภัย 
สุขภาพสิ่งแวดลอ้มและพลงังาน (ระดับ 10) 
  5. หลักสูตรผู้บรหิารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ระดับ 11) 
  6. ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ระดับ 12) 
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 การเรียนรูผ้่านระบบการจัดการความรู้ เช่น 

  1. เผยแพร่ความรู้ให้แก่พนกังานโดย E - Learning 
  2. โครงการจัดทำระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC) 
  3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กปภ. (PWA E-library) 
  4. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(E-Learning) 
  5. โครงการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มวิชาชพีหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP : 
Community of Practice) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  6. ส่งบุคลากรไปอบรมกับหนว่ยงานภายนอก 
  7. ให้ทุนไปศกึษาต่อในสาขาที่ กปภ. กำหนด 

▪ ความสามารถพเิศษ ความทา้
ทายเชิงยุทธศาสตร ์และการ
บรรลผุลสำเร็จของแผนปฏบิัติการ
ขององค์กรท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

▪ ความสามารถพิเศษด้านระบบประปา 
  1. โครงการอบรมใหก้ับบุคคลภายนอก เช่น กลุ่มผูต้อ้งขังในหลกัสูตรช่างประปาเบื้องต้น 
กลุ่มบุคลากรของผู้รับจา้ง ในหลักสตูรอบรมด้านการลดน้ำสูญเสียของ กปภ. สำหรบั 
บุคคลภายนอก 
  2. หลักสูตรการควบคุมและบำรุงรักษาระบบผลิตนำ้ประปา 
  3. การควบคุมคณุภาพนำ้ 
  4. การผลิตนำ้ประปาขั้นพื้นฐาน 
  5. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการใหบ้ริการสาธารณะ โดยการ                     
มีส่วนรว่มของประชาชน (People’s Audit)  

▪ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
  ด้านธรุกิจและดา้นปฏิบัติการ 
  1. แหล่งนำ้มีจำกัด และปัญหานำ้เสีย น้ำเค็ม นำ้ท่วม น้ำแล้ง 

- แก้ปัญหาการจัดการนำ้อย่างบูรณาการ พัฒนาผู้บริหารตั้งแตร่ะดับ ผจก. กปภ.สาขา 
โดยการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการลุ่มแม่นำ้ในพื้นที่ของ กปภ.สาขา 

- การฝึกอบรมการจัดการนำ้สะอาด WSP (Water Safety Plan) 
2. ลดน้ำสญูเสีย เช่น หลักสูตรการใช้โปรแกรมบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. สำหรบั

ผู้บริหาร การฝึกอบรมในงาน OJT การควบคุมน้ำสูญเสีย 
3. Digital Transformation for Thailand 4.0 

- หลกัสูตรการสรา้งความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรบัผู้ใช้งาน 
(Cyber Security Awareness Training for User) 

- หลกัสูตรการประเมินสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถ 
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 

- หลกัคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (GDPR) และผลกระทบต่อธุรกิจไทย 
 

  ด้านทรัพยากรบคุคล 
  - เตรียมบุคลากรให้มีขีดความสามารถและสอดคลอ้งกับภารกิจขององค์กร 
โดยการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกหรือการสอนงานในขณะ 
ปฏิบัติงาน (On the job training) เช่น 
  1. ฝึกอบรมในงาน OJT การใช้และบำรุงรักษาเครือ่งจักรกลในระบบผลิต 
  2. ฝึกอบรมในงาน OJT การใช้และบำรุงรักษาเครือ่งจ่ายสารเคมี 
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   3. ฝึกอบรมในงาน OJT การใช้และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ 

  4. ฝึกอบรมการควบคุมระบบผลิตน้ำประปาแบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน 
  5. หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  
  6. หลักสูตรเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องคก์ร 
  7. หลักสูตรเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนองคก์ร 
  8. หลักสูตรรู้ทัน Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
  9. หลักสูตรการตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐานสำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 
2017 ตามแนวทางการตรวจประเมนิระบบการจัดการ ISO 19011 : 2017  
  10. หลกัสตูรการจัดทำแผนแมบ่ทการพัฒนาทักษะดา้น Digital ของบุคลากรภาครฐั (ฝึกปฏิบัติ)  
  11. หลักสตูรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Strategic HRD Plan) 
ภาคปฏิบัต ิ
  12. หลักสตูรเทคนิคการทำ Scenario Planning เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 20 ป ี
(ภาคปฏิบัติ)  

 ▪ การบรรลุผลสำเร็จของแผนปฏบิัติการขององค์กร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
  ระยะสั้น พัฒนาบุคลากรพิจารณาตามแผนปฏิบตัิการ กปภ. เช่น 
  - โครงการสร้างความรบัรู้ พ.ร.บ.ทรัพยากรนำ้ พ.ศ. 2561 และแนวทางการจดัทำกฎหมาย
ลำดบัรอง 
  ระยะยาว 
  1. พัฒนาบุคลากรและผูน้ำตามแผนการฝึกอบรมพนักงาน (Training Road Map) และ
แผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำป ี
  2. โครงการพัฒนาและสง่เสริมการจัดการความรู้เพือ่การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

▪ การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
ขององค์กรการเปลี่ยนแปลงด้าน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. สวก. นำผลการดำเนินการองค์กร ผลงานได้ได้รับรางวลัจากปรับปรงุกระบวนการทำงาน 
ตามหลักการ PDCA การเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจบุันและที่ใช้ประกอบ
ในการออกแบบกระบวนการทำงานกระบวนการ เพือ่กำหนดแผนการเรยีนรู้และพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการปฏิบัติงาน เช่น 
  1. ฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำอยา่งรู้คุณคา่ : DSM 
  2. หลักสูตร IT Governance and cyber Resilience Program (ITG) 
  3. หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (Systematic Think in 4.0 Era)  
  4. หลักสูตร Thailand KM Network Forum  
  5. หลกัสูตรถอดรหสัมาตรฐานการจัดการความรูส้ากล (Sustaining Organizational Growth 
with Knowledge Management & ISO30401 Standard) 
  6. หลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Reserch) 
  7. หลักสูตรเตรยีมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (FUTURE READ 
PROGRAM For Thailand 4.0) 
  8. หลักสูตรการทำภาพกราฟฟกิเคลื่อนไหว (Motion Graphics) 
2. ปรับปรุงคู่มอืการปฏิบตัิงานทางกระบวนการทำงานหลัก เช่น คู่มือการผลิตจา่ยน้ำประปา  
คู่มือการใหบ้รกิารและสรา้งความสมัพันธ์ลูกคา้ คูม่ืออา่นมาตรแจ้งหนี้และจัดเก็บรายได้ เป็นต้น 
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 3. การให้ทุน สนบัสนุนการวจิัยที่เกี่ยวข้องกบัดา้นการผลิตจา่ยน้ำและแหลง่น้ำ หรือหัวขอ้อื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับกิจการประปาตามเหมาะสมและสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบตัร 
และรางวัลแก่ นวตักรรมทีใ่ช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
4. จัดให้มีการเผยแพร่นวัตกรรมของ กปภ. ผ่านวันประปาวิชาการ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี 
5. จัดงานวันประปาวิชาการ เพื่อเปน็การส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัตงิาน          
ของพนักงานเป็นประจำทุกป ี 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง/ประกวดนวัตกรรมของพนักงาน และผลงานการปรับปรุง 
กระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA เปน็ประจำทกุปี เพื่อให้พนกังานได้รับความรู ้
แบ่งปันทักษะ ในการปฏบิัติงานมีความคิดสร้างสรรคค์ิดค้นสิ่งประดิษฐ ์และเครื่องมือเพือ่ 
ช่วยในการทำงาน ฯลฯ ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลจะไดร้บัการพัฒนาต่อยอด 
เพื่อนำมาใช้งานจริง และเผยแพรใ่หพ้นักงาน กปภ.สาขา ได้นำมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

▪ จริยธรรมและวธิีปฏิบัติทาง 
ธุรกจิอย่างมีจริยธรรม 

1. มีคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
สังคมคุณธรรมของ กปภ. และกำหนดแนวทางในการนำกรอบจริยธรรมและคุณธรรมสูก่าร
ปฏิบัติผ่านสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2. ส่งผู้บรหิารเข้าอบรมหลักสูตรนกับริหารยุทธศาสตร ์การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ระดับสูง (นยปส.) (ระดับ 12) 
3. ฝกึอบรมหลักสตูรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันตสิุข 
4. โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต 
ใหส้อดคล้องตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5. สอดแทรกการบรรยายและคลิปที่เกี่ยวข้องกบั “คณุธรรมจริยธรรม” “การป้องกันและ 
การตอ่ต้านการทุจริตคอรร์ัปชันภายในองค์กร” ในหลักสูตรการอบรมต่างๆ 

▪ การมุ่งเน้นลูกคา้ สวก. นำผลสำรวจความพงึพอใจของลูกค้า มาเป็นข้อมลูวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดจากการ
ให้บริการเพื่อหารปูแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่เหมาะสม  
1. จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านงานบริการ 
2. จัดการอบรมหลักสตูร “พิชิตใจลกูค้าด้วยกลยุทธ์ 4C” ประกอบดว้ยด้าน Customer 
Relationtionship Management : ลูกคา้สัมพันธ์ด้าน Customer Complaints 
Management : การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าด้าน Corporate Social Responsibility : 
ความรบัผิดชอบตอ่สังคมและด้าน Corporate Communication: สื่อสารองค์กร ให ้
ผู้จัดการ 234 สาขา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงาน 
3. ส่งผู้บรหิารไปเข้าอบรมหลักสตูรและระดับสมัฤทธิบ์ัตร การให้บริการสาธารณะโดยการ 
มีส่วนรว่มของประชาชน (People’s Audit)  
4. สัมมนาโครงการ Smart Manager To GECC โดยการให้ความรู้เรื่อง “การรบัรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
ให้แก่ กลุ่มผู้จัดการ กปภ.สาขา ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีความสะดวก 
รวดเรว็ เข้าถึงได้งา่ย และสื่อสาร/ฝกึอบรม ให้ผู้มีหนา้ที่รับฟังลูกคา้แตล่ะช่องทาง มีทกัษะใน
การรบัฟังและตอบสนองลูกค้า ตลอดจนปลูกฝงัให้มจีิตบรกิาร (Service mind) ตามมาตรฐาน
ของ กปภ. เนือ่งจากเป็นปจัจัยสำคญัที่จะช่วยสรา้งความพงึพอใจและความประทับใจใหแ้ก่
ลูกค้า เช่นมสิเตอร์ประปา, เจ้าหน้าท่ี PWA Contact Center 1662, ผูร้ับผิดชอบช่องทางสื่อ
ออนไลน์ คือ Facebook, Line, E-mail, Website เป็นต้น 
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ปัจจัยนำเขา้ หลักสูตรการฝึกอบรม / การพัฒนาบุคลากร 
 5. จัดทำโครงการ PR 4.0 เพื่อปรับปรุงแนวทางและรปูแบบวิธีการรบัฟงัลูกคา้และการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ กปภ. โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้า          
แต่ละกลุ่ม แต่ละราย รวมทัง้ สามารถสื่อสารสองทางกับลูกค้าทกุกลุ่มไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเช่น ให้ทุก กปภ.สาขา มี Facebook เพือ่เป็นช่องทางใหล้กูค้าติดต่อสื่อสาร 
กับ กปภ. 
กำหนดตัวชี้วัดเปน็ร้อยละ 10 ของลูกค้า กปภ.สาขา ที่มากด Like หรือติดตาม Facebook 
ของ กปภ.สาขา และเพิ่มเป็นปลีะ 10% นอกจากนี้ยังให้ กปภ.สาขา เปดิกลุ่มไลน์ สื่อสาร
กับลูกคา้แตล่ะกลุ่ม ทุกประเภท กำหนดตัวชีว้ัด คือ รอ้ยละของจำนวนผู้นำชุมชน หวัหน้า
หน่วยราชการ และเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของ กปภ.สาขา โดย
กำหนดให้มผีู้รับผดิชอบแต่ละช่องทาง เพื่อใหลู้กคา้สามารถสอบถามข้อมูลไดต้ลอดเวลา 
โดยมีเจ้าหน้าทีใ่หข้้อมูลอยา่งรวดเรว็และเป็นช่องทางให้ กปภ. สามารถสื่อสารข้อมูลตา่งๆ 
ได้ทันท่วงท ี

▪ การถา่ยโอนความรูจ้าก 
บุคลากรที่ลาออกหรือผู้ที่เกษียณ 

1. โครงการพัฒนาหรือสรรหาหลกัสูตร โครงการสัมมนาเพื่อดึงความรูจ้ากตัวคน (Tacit 
Knowledge) ออกมาให้อยูใ่นรูปของสารสนเทศ (Explicit Knowledge) 
2. โครงการจัดทำสมุดหน้าเหลือง (Yellow page) เพื่อระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีความรู ้
ประสบการณข์อง กปภ. 
3. เชิญพนักงานทีจ่ะลาออกหรือเกษียณอายุงานซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญหรือได้รับ
รางวัล 
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เขียนบรรยายองค์ความรู้ทีต่นมีอยู่ตามกรอบที่ สวก.กำหนด 
เพื่อจะได้นำความรู้เหลา่นี้ มาเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานของพนกังานในอนาคต 
4. สัมภาษณ์บุคลากรก่อนที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ ตามกรอบที่ สวก. กำหนดเพือ่
เผยแพร ่
ใน E-Learning ของ กปภ. และสื่ออื่นๆ เช่น วารสารน้ำ สสีันข่าว เสียงตามสาย ฯลฯ 
5. เชิญพนักงานทีล่าออกหรอืเกษียณอายุแล้ว มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ ์
ให้แก่พนักงานในหลักสูตรต่างๆ เชน่ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลกัสูตรการบริหารกจิการ
ประปา เป็นต้น 

▪ การส่งเสริมใหม้ีการใช้ความรู ้
และทักษะใหม่ในการปฏบิัติงาน 

สวก. ส่งเสริมใหผู้ท้ี่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู ้นำความรู้และทักษะที่เปน็ประโยชน์ โดยให้ 
หน่วยงานรับผดิชอบดำเนินการในรูปแบบตา่งๆ 
1. การประกวดและให้รางวัล การพัฒนาชิ้นงาน/นวตักรรมทีใ่ช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
2. จัดเวทีเสวนาและนิทรรศการ ที่มกีารแสดงผลงาน/นวัตกรรมของหนว่ยงานที่มผีลการ 
ดำเนินงานดีเด่นเป็นประจำทกุปี ในวันประปาวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
แบ่งปันความรู้ วธิปีฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรม รวมท้ัง ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วม 
กิจกรรมและร่วมประเมินผลการจัดงาน และจูงใจให้เข้าร่วมกจิกรรม โดยกำหนดเป็น 
กิจกรรมที่พนักงานเข้าร่วมแบ่งปันทักษะ ตามแผนสง่เสริมวัฒนธรรมองค์กร 
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 กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของ กปภ. 
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การนำแนวทางไปปฏิบัติ : - 
สวก. ดำเนินการตามกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและผู้นำเป็นประจำทุกปี  โดยนำ

แนวทางไปปฏิบัติดังนี ้
1. รวบรวมแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ที่วิเคราะห์จากผล

ประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงาน  (Competency Gap) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และ 
Training Road Map (TRM) ที่จัดทำขึ้นเพ่ือวางแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจำปี ในแต่ละกลุ่ม/ตำแหน่ง 

2. วางแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี เช่น กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น โดยมีการประชุมร่วมกันในสายงาน สวก. เพื่อวางแผนการฝึกอบรมของ กพท. (ส่วนกลาง) 
และ กฝภ.1-3 (ส่วนภูมิภาค) แผนจัดการองค์ความรู้ และแผนวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  รวมทั้ง ตอบสนองกับ
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 

3. จัดเตรียมโครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแผน 
4. ดำเนินการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

ประจำป ี
5. ดำเนินการประเมินผลสำเร็จของแผนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรประจำปี  ในเดือน

กันยายนของทุกปี โดยนำผลการดำเนินงานของ กปภ. ในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมายประจำปี หรือเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น เพื่อ
ปรับแผนการพัฒนาบุคลากรของปีต่อไป 

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


