
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1. ด้านการบริหารโครงสร้างองค์กรและการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
1.1 แผนแม่บทอัตราก าลัง พ.ศ. 2562 - 2567 
 

- ระดับความส าเร็จในการ 
บริหารอัตราก าลัง 

- วิเคราะห์ภาระงาน สนญ. กปภ.เขต และ กปภ.สาขา 
เพื่อน าเป็นข้อมูลจัดท าแผนอัตราก าลัง พ.ศ. 2562 -
2567   
- สื่อสารแผนอัตราก าลัง พ.ศ. 2562 - 2567 ให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อทราบ และด าเนินการตามแผนฯ 
อาทิ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน กปภ. 
 

ด าเนินการตาม
แผนแล้วเสร็จ 

งบประมาณท าการ
ปกติ 

ฝวป. โดย 
   กผท. 

1.2 การทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน - สายงาน รผบ. น าเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานสายงาน รปก.1-5 เพื่อกระจายอ านาจ
ให้ส่วนภูมิภาค เนื่องจากภารกิจและปริมาณงานที่มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล รวมทั้ง มีการเพิ่ม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งช่วยส่งเสริม
แรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงานในส่วนภูมิภาค 
และน าเสนอที่ประชุม ครส. คร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 
25 มิ.ย. 62 ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
องค์กร และคณะกรรมการ กปภ. ต่อไป 
 

- ลดความ
ซ้ าซ้อนของงาน 
และกระจาย
อ านาจ 
- โครงสร้าง
องคก์รเหมาะสม
และครอบคลุม
กับภารกิจของ
องค์กร 

 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 
2.1 แผนงานการสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในสถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายของ กปภ. 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของ
จ านวนบุคลากรที่ได้จาก  
การสรรหาเชิงรุกเทียบกับ
เป้าหมายตามแผน 
เป้าหมาย : จ านวน
บุคลากรที่ได้จากการสรร
หาเชิงรุกเทียบกับ
เป้าหมายตามแผน           
(ร้อยละ 100) 
 

การสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตามรูปแบบการ          
สรรหาเชิงรุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) การสรรหาภายใน ด าเนินการจัดท าค าสั่งโยกย้าย
ให้กับหน่วยงานที่มีอัตราว่างในรอบเดือน เม.ย. 62
เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งโยกย้ายในรอบเดอืน ต.ค. 62 
 
(2) การสรรหาภายนอก กทบ. มีแผนการสรรหา       
เร่ิมตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 62 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง           
การด าเนินงาน  
 

 
 
- ด าเนินการ   
สรรหาภายใน
พร้อมจัดท าค าสั่ง   
โยกย้ายแล้วเสร็จ 
 
- สรรหาบุคลากร
ประจ าปี 2562 
แล้วเสร็จ 

- ฝบท โดย 
กทบ. 

2.2 แผนงานการทบทวนกระบวนการสรรหากลุ่ม
บุคลากรที่เก่ียวกับเร่ืองการหารายได้/การตลาดและ
การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

ตัวชี้วัด : ระดับ
ความส าเร็จของการ
ทบทวนกระบวน การสรร
หากลุ่มบุคลากรเก่ียวกับ
เร่ืองการหารายได้/
การตลาดและการพัฒนา
ธุรกิจใหม่ 
เป้าหมาย : เป้าหมายตาม
แผนแล้วเสร็จ 
 

- ส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างน าผล     
ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรในปีต่อไป 

น าข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะหไ์ป
ปรับปรุงกระบวน 

การสรรหา
บุคลากร 

- ฝบท โดย 
กทบ. 

 
 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบาย และ
การด าเนินงานของ กปภ. 

- ร้อยละของพนักงาน        
ที่ผ่านเกณฑ์ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร/
เป้าหมาย 90% 

- จัดอบรมสัมมนาทั้งหมดจ านวน 11 หลักสูตร 
13 คร้ัง 

ผู้เข้าอบรมตาม 
แผน 380 คน 

อบรมจริง 488 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

128.42 
 

1,483,224.48 สวก. 

3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
รายบุคคล (IDP) 

- จัดอบรมสัมมนาทั้งหมดจ านวน 5 หลักสูตร 
5 คร้ัง 

ผู้เข้าอบรมตาม 
แผน 207 คน 

อบรมจรงิ 556 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

268.60 
 

997,065.53 สวก. 

3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ - จัดอบรมสัมมนาทั้งหมดจ านวน 2 หลักสูตร 
2 คร้ัง 
 
 

ผู้เข้าอบรม 
จ านวน 88 คน 

99,296.72 สวก. 

3.4 โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน 
หน่วยงานภายนอก และทุนการศึกษา 

- ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายนอก
หน่วยงาน และต่างประเทศทั้งหมดจ านวน 30 คร้ัง 
 
 

ผู้เข้าอบรม  
จ านวน 86 คน 

554,569.50 สวก. 

- ให้ทุนการศึกษาในประเทศระดับ ป.โท ทั้งหมด 2 ทุน 
 
 

จ านวน 2 คน 107,000.00 

 



 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4. ด้านการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 
4.1 แผนการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประจ าป ี - จ านวนคร้ังที่จัดประชุม 

“คณะท างานพิจารณาการ        
จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของ กปภ.” 

- ในคราวประชุมคณะท างานพิจารณาการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของ กปภ. คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2562 มีมติดังนี้ 

(1) มีการรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะท างาน
พิจารณาการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประจ าปี 
2562 

(2)  มีการพิจารณาการปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล         
ในภาพรวม (เมื่อเทียบกับราชการ) 

(3) มีการพิจารณาการปรับเงินเดือนชดเชยหรือ
เยียวยาให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ กปภ. 

(4) มีการพิจารณาค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงาน กปภ. 

จ านวน 1 คร้ัง - ฝบท. (กบค.) 

4.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และทบทวนกระบวนการการ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ. 

- จ านวนคร้ังที่จัดท าข้อมูล
เก่ียวกับการทบทวน
กระบวนการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของ 
กปภ. 

- ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างา น
ย่อยทบทวนกระบวนการท างานที่ส าคัญและทบทวน
คู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ 11 กระบวนการ 
(คณะท างานย่อยที่ 8ฯ) 

(1) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีการทบทวน/
ปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ เก่ียวกับการ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ. ในส่วนของปัจจัย
น าเข้าทีน่ ามาจัดข้อก าหนด ตัววัดของกระบวนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล/รูปแบบการลดต้นทุน
โดยรวมที่เก่ียวกับการตรวจสอบ การทดสอบ/รูปแบบ
การป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่อง ความผิดพลาดของ  

จ านวน 2 คร้ัง - ฝบท. (กบค.) 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
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การให้บริการ และการท างานซ้ า  
(2) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีการจัดท าข้อมูล         

การน าเทคโนโลยใีหม่ ความรู้องค์กร ความคล่องตัว  
รอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมตน้ทุน ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ  มาออกแบบนวัตกรรม 
กระบวนการท างาน/การปรับปรุงกระบวนการท างาน
ตามแนวทาง PDCA  

4.3 โครงการส ารวจความพึงพอใจในค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน กปภ. 

- จ านวนคร้ังที่ออกแบบ
สอบถามโครงการส ารวจความ
พึงพอใจในค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน  กปภ. ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

- ในไตรมาสที่ 3/2562 มีการปรับปรุงและออกแบบ
สอบถามโครงการส ารวจความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ของ กปภ. 

จ านวน 1 คร้ัง - ฝบท. (กบค.) 

4.4 เผยแพร่ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

- จ านวนคร้ังที่มีการเผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับ “สวัสดิการและ       
สิทธิประโยชน์ส าหรับ
พนักงาน”  โดยสอดแทรกไว้         
ในการประชุมสนทนายามเช้า 
(Morning Talk) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

- มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาจาก
ภายนอกหน่วยงาน ในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
69 มาตรา ส าหรับการบริหารบุคคลในองค์กร”  

จ านวน 1 คร้ัง 
จ านวน 18 คน 

 

- ฝบท. (กบค.)  

4.5 จัดท าสื่อข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์       
ของพนักงาน เพื่อแจ้งให้กับพนักงานทราบ               
(การลงเว็บไซต/์ผ่านไลน)์ 

- จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ
เผยแพรข่้อมูลผ่านช่องทาง
ไลน์ของ กปภ. อย่างน้อย               
1 คร้ัง 

- จัดท าบันทึกแจ้งส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ 
ของ กปภ. จ านวน 2 เร่ือง คือ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานในการคลอดบุตร และปรับเพิ่มเงินสงเคราะห ์       
เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

จ านวน 1 คร้ัง - ฝบท. (กบค.) 
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5. ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
5.1 โครงการจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล ปี 2562 

- ระดับความส าเร็จตาม
แผนงานการจัดสรรอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยฯ 

1. ส ารวจข้อมูลความต้องการเครื่องมือและอุปกรณค์ุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จากหน่วยงาน  
2. รวบรวมข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานแล้ว ท า
บันทึกแจ้งให้ กงป. พิจารณาโอนงบประมาณในการซื้อ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับ
หน่วยงาน 

- ได้จัดซื้ออุปกรณ์
คุ้มครองความ
ปลอดภัยฯ 
ทันก าหนดเวลา
ตามแผนการ
จัดสรรอุปกรณ์ฯ 

5,000,000 ฝบท.           
โดย กกส. 

5.2 การจัดท า/ทบทวนมาตรฐานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในแต่ละประเภทพื้นที ่

- ระดับความส าเร็จของ 
การจัดท า/ทบทวน
มาตรฐานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามบริบท
ของแต่ละพื้นท่ีที่มีความ
แตกต่างกัน          แล้ว
เสร็จภายในเดือน ม.ิย.62 

1. จัดท ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท างานของ กปภ. ในแต่ละประเภท
ความเสี่ยงของแต่ละลักษณะงาน แล้ว 
2. ก าหนดให้มีการสื่อสารมาตรฐานความปลอดภัยฯ   
โดยให้ทุกหน่วยงานศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทางเว็บไซต์ กกส.  
3. กกส. มีการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 

- จัดท ามาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ 
โดยมีการปรับปรุง
มาตรฐานตาม
แนวทางที่
เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือน
ม.ีค. 62 

- ฝบท.           
โดย กกส. 

5.3 การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในเรื่อง 
ความปลอดภัยในการท างานให้เกิดขึ้นกับบุคลากร 

- ระดับความส าเร็จของ 
การออกแบบกิจกรรมในการ
สร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน 

- ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านวิชาการ  
"การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน" 
ให้กับหน่วยงานจ านวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ดังนี ้
   1. กปภ.ข.3 จ านวน 5 แห่ง  
   2. กปภ.ข.5 จ านวน 5 แห่ง  
   3. กปภ.ข.6 จ านวน 6 แห่ง  
   4. กปภ.ข.7 จ านวน 4 แห่ง 
   5. กปภ.ข.8 จ านวน 5 แห่ง  

- ด าเนินการให้
ความรู้เรื่องการ
ประเมินความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในการ
ท างานให้แก่  
กปภ.สาขา ตาม
แผนงานท่ีก าหนด
ไว้ อย่างน้อย  
66 แหง่ภายใน
เดือน ส.ค. 62 

600,000 ฝบท.           
โดย กกส. 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5.4 การส ารวจความต้องการของบุคลากรในแต่ละกลุ่มใน
เรื่องของสภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเรื่องสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

- ท าบันทึกขอข้อมูลความต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างาน กปภ. สาขา จ านวน 74 แห่ง  
 

- ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
เรื่อสภาพแวดล้อม
ในการท างาน
เพิ่มขึ้นทุกปี และ
ได้คะแนน ≥ 
4.50 ภายในปี 
2564 

1,110,000 ฝบท.           
โดย กกส. 

6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.1 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สะท้อนถึงยุทธศาสตร์และภาระงาน 

1) ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
2) ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
รายบุคคล มีความ
สอดคล้องกับภาระงาน
และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและแล้วเสร็จ
ภายในก าหนด วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 
 
 
 

- จัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานทั่วทั้งองค์กร ประจ าปงีบประมาณ 2561  
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากบุคคล ประจ าปี งบประมาณ 2562 
 
- ทบทวน ปรับปรุง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน (ตั้งแต่ชั้น 10 ลงมา) ประจ าปี 2562 และ  
แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
น าไปประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด  
- สื่อสารโดยการแจ้งเวียนทางระบบหนังสือเวียน 
(Infoma) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบ เพื่อน าไป
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานในสังกัด  
 
 

- แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด
วันที่ 28 ก.พ.
62 
 
- ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานราย 
บุคคล มีความ
สอดคล้องกับ
ภาระงานตาม
ต าแหน่งงาน 
และยุทธศาสตร์
องค์กร และแล้ว
เสร็จวันที่ 26 
เมษายน 2562 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝวป.โดย 
กปบ. 

 

 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(ต่อ) 3) ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ภายในก าหนด 

- ศึกษาเพื่อทบทวนการเชื่อมโยงผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน
ก าหนด 

- 
 
 

ฝวป.โดย 
กปบ. 

 
7. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
7.1 โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” (เน้นการฝึกปฏิบัติธรรม) 

- จ านวนพนักงานเข้ารับ
การอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล” 
ไม่น้อยกว่า 300 คน 

- จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” รวมทั้งจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
ชมรมพุทธศาสนา กปภ. ในวันส าคัญๆ ทางพุทธศาสนา 

จ านวน 4 คร้ัง 
และมีผู้เข้า 

รับการอบรม  
จ านวน 136 คน 

191,783.5 สวก. , ฝกม. 

7.2 จัดท าแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรมของ กปภ. 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

- ร้อยละความส าเร็จของ
การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ 
กปภ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
ประจ าปี 2562 เสนอ ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2561 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรมของ กปภ. ไตรมาส 3 แล้วเสร็จและ ผวก. 
เห็นชอบ พร้อมแจ้งเวียนผ่านระบบ Infoma แล้ว 
(รอสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมสิ้นปีงบประมาณ) 

- ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด 
 
- ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด 
 
 

- ฝกม. โดย 
กวน. 

7.3 เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 

- จ านวนคร้ังที่มีการ
บรรยายหัวข้อ “จริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ.” โดยสอดแทรกไว้ใน
หลักสูตรการอบรมต่างๆ           
ที่ สวก. จัดจ านวน 12 คร้ัง 
และมีผู้รับการอบรม 
จ านวน 500 คน 

- มีการสอดแทรกการบรรยาย ในหัวข้อ “ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ.” ในหลักสูตรต่างๆ ที่ สวก. จัด 

จ านวน 6 คร้ัง 
และมีผู้เข้า 

รับการอบรม  
จ านวน 558 คน 

- สวก. , ฝกม. 

 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

7.4 จัดท าสื่อกระตุ้นจิตส านึก เพื่อเสริมสร้างความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ภายใน กปภ. (การจัดบอร์ด/ป้ายข้อความ) 

- จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ
จัดท าสื่อเผยแพร่ผ่านบอร์ด/
ป้ายข้อความ จ านวน 6 คร้ัง 

- จัดท าสื่อและเผยแพร่ผ่านป้ายข้อความในโรงอาหาร 
กปภ. ส านักงานใหญ่ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ศปท.กปภ.  

จ านวน 2 คร้ัง - ฝกม. โดย 
กวน. 

7.5 โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่องประจ าป ี
2561” เพื่อยกย่องเชิดชู และมอบรางวัลแก่
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทีป่ระพฤติดี ปฏิบัติดี 
อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
จนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 

- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 
เข้ารับรางวัลในวันจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 
28 ก.พ. 2562 

- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ “ท าดี มีผล คน
ยกย่อง ประจ าปี 2561” เข้ารับรางวัลในวันจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 40 ป ี

เข้ารับรางวัลเมื่อ
วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 

2562 

62,840 ฝกม. โดย 
กวน. 

7.6 โครงการส ารวจการรับรู้และความเข้าใจประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ประจ าปี 2562 

- พนักงานเข้าร่วมตอบแบบ
ส ารวจการรับรู้และความ
เข้าใจประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของพนักงาน
ทั้งหมดของ กปภ. 

- สรุปพนักงาน กปภ. เข้าร่วมตอบแบบส ารวจการรับรู้
และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
จ านวน 8,240 คน จากพนักงาน กปภ. ทั้งหมด 
8,643 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คิดเป็นร้อย
ละ 95.34 

ร้อยละ 95.34 - ฝกม. โดย 
กวน. 

7.7 โครงการอบรมหลักสูตร “การด าเนินการทาง
วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ให้ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป 

- ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

- สรุปจากแบบประเมิน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20 

ร้อยละ 85.20 238,353.30 สวก. , ฝกม. 

8. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แล้วเสร็จปีงบประมาณ 

2562 
- ผวก. ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กปภ. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

ประกาศนโยบาย
เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 

2562 

- ฝวป. 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

8.2 แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
          8.2.1 โครงการสนทนาประสาประปา 
 
          8.2.2 โครงการสนทนายามเช้า 
 
          8.2.3 โครงการประชุมสายงาน 

 
- อย่างน้อย 6 คร้ัง/ป ี
 
- อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดือน 
 
- ตามที่หน่วยงานก าหนด 

- ให้ผู้บริหารจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างพนักงาน
ในหน่วยงาน โดยสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง โดยถ่ายทอด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ รับฟังปัญหาจากพนักงาน เป็น
โอกาสให้สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นในทุก
เร่ือง รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ ปลูกฝังและส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

2562 

- - กองในสังกัด 
กปภ.ข. 
- กปภ.สาขา 
- รปก.1 - 5 
- สายงาน
สนับสนุน 
(ส่วนกลาง) 
- กปภ.ข. 
- ฝ่าย/ส านัก 

8.3 ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามหลักธรรม 

- จ านวน 12 คร้ัง - ไตรมาส 1 - 2/2562 ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็น
ผู้น า/แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดี
ตามหลักธรรม จ านวน 45 คร้ัง 
- ไตรมาส 3/2562 ผู้บริหารมีบทบาทในการเปน็ผู้น า/
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีตาม
หลักธรรม จ านวน 21 คร้ัง 

66 คร้ัง - ทุกหน่วยงาน 

8.4 ทบทวน ปรับปรุง ประกาศ เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

- จ านวน 1 คร้ัง 
 

- ผู้ว่าการได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2561 และแจ้งเวียนในระบบ Infoma เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

1 คร้ัง - ฝกม. โดย 
กวน. 

8.5 การพัฒนานักบริหาร (พนักงานระดับ 8 ขึ้นไป) 
ตาม Training Road Map) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปีงบประมาณ 
2562 

- ส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
หน่วยงานภายนอกจัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหารมีสมรรถนะและทักษะเพิ่มข้ึน ใน
ทุกๆ ด้าน 

14 คร้ัง 
(22 คน) 

1,053,970 กพท. 

 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

9. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9.1 โครงการพัฒนาคลังความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบ KM 
PWA) ส าหรับจัดเก็บและ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
 

- ส านักวิทยากร กปภ. ร่วมกับ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองบริการสารสนเทศ วางแนวทางการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด าเนินการด้าน
การจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากร ของ กปภ. 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ผู้รับจ้างในการ
พัฒนาระบบ คือ บริษัท 2Fellows network and 
design จ ากัด ภายใต้ชื่อ โครงการระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC) ซึ่งระบบดังกล่าว
ประกอบด้วยระบบงานย่อย 9 ระบบ คือ 
   1.ระบบจัดการองค์ความรู้หลักขององค์กร (Core 
Km Module)  
   2. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือ ระบบอิเล็กโทรนิกส์ (E-Learning 
Module) 
   3.ระบบ PWA Forum Module 
   4. ระบบ E-Liberary Module 
   5. Dashboard รองรับการเข้าถึงการใช้บริการของ
ระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว 
(Single sign on)  
   6. ระบบการบริหารจัดการข้องมลู (System 
Module) 
   7. ระบบสร้างข้อมูลสื่อการสอนในระบบ E-Learning 
   8. ระบบท า Live Steaming และ Video on 
Demand  

ระบบคลังความรู้
ดิจิทัล (KM 

PWA) ที่ได้รับ
การพัฒนา/ 1 

ระบบ 

5,000,000 
(งบประมาณสาย

งาน IT) 

สวก. 
(กบอ.) 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(ต่อ)    9. ระบบจัดท าข้อมูลใน E-Liberary 
และ กปภ. จัดแบ่งงวดงานในการด าเนินการให้กับ           
ผู้รับจ้าง ดังนี ้
   งวดที่ 1 การศึกษา เก็บรวบรวมความต้องการ การ
วิเคราะห์ และการออกแบบระบบ 
   งวดที่ 2 การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และ
ติดตั้งระบบ 
   งวดที่ 3 การฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากร
ของ กปภ. และจัดท าเอกสารคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวขัองกับ
โครงการ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ : 
เดือนสิงหาคม 2562 
**อยูร่ะหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน
งวดที่ 1 โครงการฯ มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด
ไว้ เนื่องจากมีการขอแก้ไขสัญญา เร่ืองการขอ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรของผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 

9.2 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กปภ. มีสื่อการเรียนรู้แบบ 
มัลติมีเดียของระบบงาน 
หลัก 

- แผนงานการจัดฝึกอบรมประจ าปี 2562 (ของกอง
พัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
- ก าหนดข้อการจัดท าสื่อการเรียนรู้จากการอบรม
ภายในห้องเรียนจากปัจัยต่อไปนี ้
   1. มีการจัดฝึกอบรมประจ าป ี
   2. มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมประมาณ 3 รุ่ง/ป ี
   3. มีเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก 
   4. เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญเร่งด่วนเชิงนโยบายของ 
องคก์ร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สวก. 
(กบอ.) 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

(1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าสื่อการเรียนรู้จากการบรรยาย หรือ ฝึกอบรมใน
ห้องเรียน 
  1. สื่อการเรียนรู้หลักสูตร “Flow Leader Boost 
Comp” ประกอบด้วย 
     1.1 หัวข้อ “7 Minutes bridge the Gap” 
     1.2 หัวข้อ “Brainstorm for Planning Part 1    
และ 2 
     1.3 หัวข้อ “Workplace Transformation” 
  2. สื่อการเรียนรู้หลักสูตร “ปฐมนิเทศน์พนักงาน ปี 
2562” ประกอบด้วย 
      2.1 หัวข้อ “พิธีเปิดและทิศทางองค์กรของ กปภ.” 
      2.2 หัวข้อ “ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานผ่าน
ผู้บริหาร กปภ.” 
      2.3 หัวข้อ “ความรู้ด้านทุจริตศึกษา/จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน” 
      2.4 หัวข้อ “นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ.” 
      2.5 หัวข้อ “นโยบายและแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กปภ.” 
      2.6 หัวข้อ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับ
พนักงาน/การเลือกลงทุนด้วยตนเอง” 
      2.7 หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบประปา” 
  3. สื่อการเรียนรู้หลักสูตร “โครงการฯ พรบ. น้ า พ.ศ. 
2561 ประกอบด้วย 
 

 
 
- สื่อบันทึกแผ่น
DVD 
- น าเสนอผ่าน
สายงาน 
- บันทึกลง Web 
กปภ. 
- สื่อบันทึกแผ่น 
DVD 
- น าเสนอผ่าน
สายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สื่อบันทึกแผ่น 
DVD 
 



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
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ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /
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ใช้จ่าย 
งบประมาณ 
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ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(ต่อ)       3.1 หัวข้อ “สาระส าคัญของ พรบ.น้ า พ.ศ. 2561 
โอกาสและผลกระทบของ กปภ.” 
      3.2 หัวข้อ “การจัดท ากฎหมายลูกตาม พรบ. น้ า
พ.ศ. 2561 : ในส่วนที่เก่ียวกับการประปา” 

- น าเสนอผ่าน
สายงาน 
 

 

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


