
 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของการประปาส่วนภูมภิาค 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1-2 
 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1. ด้านการบริหารโครงสร้างองค์กรและการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
1.1 แผนแม่บทด้านอัตราก าลัง พ.ศ. 2562-2567 - ระดับความส าเร็จในการ

บริหารจัดการอัตราก าลัง 
- ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสถิติด้าน
อัตราก าลัง เพื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของ 
อัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานของ 
กปภ. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2567)  

ด าเนินการตาม
แผนแล้วเสร็จ และ

มีการวางแผน
อัตราก าลังจนถึงปี 

2567 

- ฝวป. โดย 
กผท. 

1.2 การทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน - จัดประชุมทบทวนค าบรรยายลักษณะงาน (FD) ของ
แต่ละหน่วยงาน พร้อมจัดท าแบบประเมินภาระงาน 
(FTE) และโครงสร้างของต าแหน่งงาน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจงานในปัจจุบนั  
- ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจงานจัดตั้งหน่วยงาน และจัดท าค า
บรรยายลักษณะงาน (FD)ขึ้นมาใหม่ และน าเสนอผูว้่า
การเพื่ออนุมัติได้แก่  
(1.) งานธรรมาภบิาล สังกัดส านักผู้ว่าการ  
(2.) งานบริหารจัดการน้ าสะอาด สังกัดกองวิจัยและ
พัฒนา สวก.กปภ.  
(3.) งานบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สังกัด
กองวิจัยและพัฒนา สวก.กปภ.  

- ลดความซ้ าซ้อน
ของงาน 
- อัตราก าลัง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ภารกิจงาน 
- โครงสร้างองค์กร
เหมาะสมและ
ครอบ 
คลุมกับภารกิจของ
องค์กร 

- ฝวป. โดย 
กผท. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 
2.1 แผนงานการสรรหาเชิงรุก - ร้อยละของจ านวน

บุคลากรที่ได้จากการสรรหา
เชิงรุกเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผน 
 

เป้าหมาย : สรรหาบุคลากร
ได้ร้อยละ 100 
 

การสรรหาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- การสรรหาภายใน จะแจ้งต าแหน่งว่างให้พนักงาน
ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอย้ายก่อนที่จะมี
การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก 
 
- การสรรหาภายนอก อยู่ระหว่างรวบรวมอัตราก าลัง 
และขออนุมัติประกาศรับสมัครบุคลากรประจ าปี 
2562 

 
- ด าเนินการสรร
หาภายในพร้อม
จัดท าค าสั่ง
โยกย้ายแล้ว 
- เตรียมข้อมูล
อัตราก าลัง เพื่อ
ประกอบการ
จัดท าประกาศรับ
สมัครบุคลากร
ประจ าปี 2562 

- ฝบท โดย 
กทบ. 

2.2 แผนงานการสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในสถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายของ กปภ. 

- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้จากการสรรหา
เชิงรุกเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผน 
 

เป้าหมาย : จ านวนบุคลากร
ที่ได้จากการสรรหาเชิงรุก
เทียบกับเป้าหมายตามแผน 
(ร้อยละ 100) 
 

การสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตามรูปแบบการ
สรรหาเชิงรุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- การสรรหาภายใน ซึ่งจะมีการแจ้งต าแหน่งวา่งให้
พนักงานภายในหนว่ยงานทราบ เพื่อท าการโยกย้ายให้
แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก 
รอบการโยกย้ายประกอบดว้ยเดือน ต.ค. และ เม.ย. 
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมอัตราก าลัง และขออนุมัติ
ประกาศรับสมัครบุคลากรประจ าปี 2562 

 
 
-  ด าเนินการสรร
หาภายในพร้อม
จัดท าค าสั่ง
โยกย้ายเแล้ว 
 

-  เตรียมข้อมูล
อัตราก าลัง เพื่อ
ประกอบการจัดท า
ประกาศรับสมัคร
บุคลากรประจ าปี
2562 

- ฝบท โดย 
กทบ. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.3 แผนงานการทบทวนกระบวนการสรรหากลุ่ม
บุคลากรที่เกี่ยวกับเรื่องการหารายได้/การตลาดและ
การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

- ระดับความส าเร็จของการ
ทบทวนกระบวนการสรรหา
กลุ่มบุคลากรเก่ียวกับเร่ือง
การหารายได้/การตลาดและ
การพัฒนาธุรกิจใหม่ 
 

เป้าหมาย : เป้าหมายตาม
แผนแล้วเสร็จ 

- อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจผลการสรรหาพนักงานกลุ่มบุคลากรที่
เก่ียวกับการหารายได้/การตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
ของ กปภ. ประจ าปี 2561 

น าข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์มา

ปรับปรุง
กระบวนการสรร

หาบุคลากร 

- ฝบท โดย 
กทบ. 

3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
3.1 พัฒนาบุคลากรที่สนับสนนุนโยบายและ
ด าเนินงานของ กปภ. 

- ร้อยละของพนักงานที่ผา่น
เกณฑ์ตามแผนพฒันา
บุคลากร/เป้าหมาย 90% 

- จัดอบรมสัมมนาทั้งหมด จ านวน 13 หลักสูตร 
22 ครั้ง 

- ผู้เข้าอบรมตาม
แผน 998 คน 
- อบรมจริง 
1,154 คน  
 

(คิดเป็นร้อยละ 
115.63) 

5,799,927.84 สวก. 

3.2 พัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP) - จัดอบรมสัมมนาทั้งหมดจ านวน 8 หลักสูตร 
10 ครั้ง 

- ผู้เข้าอบรมตาม
แผน 421 คน  
- อบรมจริง 
413 คน  
 

(คิดเป็นร้อยละ 
98.10) 

1,849,989.98 สวก. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ - ร้อยละของพนักงานที่ผา่น
เกณฑ์ตามแผนพฒันา
บุคลากร/เป้าหมาย 90% 

- จัดอบรมสัมมนาทั้งหมดจ านวน 1 หลักสูตร 
3 คร้ัง 

- ผู้เข้าอบรมตาม
แผน 500 คน  
- อบรมจริง 
334 คน 
 

(คิดเป็นร้อยละ 
66.80) 

2,966,818.70 สวก. 

3.4 โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน 
หน่วยงานภายนอก และทุนการศึกษา 

- ให้ทุนการศึกษาในประเทศระดับ ป.เอก ป.โท  
ป.ตรี และต่างประเทศระดบั ป.โท ทั้งหมด 6ทุน 

6 คน 338,250.00 สวก. 

4. ด้านการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 
4.1 แผนการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประจ าปี - จ านวนคร้ังที่จัดประชุม 

“คณะท างานพิจารณาการ
จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของการประปา
ส่วนภูมิภาค” 

ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมคณะท างานพจิารณาการจัด
สวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ของการประปาสว่นภูมิภาค
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
- มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามมติคณะท างาน
พิจารณาการจัดสวัสดิการและสทิธิประโยชนป์ระจ าปี 
2561 
- มีการรายงานงบประมาณส าหรับแผนการจัด
สวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ของ กปภ. ปีงบประมาณ 
2562 - 2566 
- มีการจัดท าแผนการจัดสวสัดกิารและสิทธปิระโยชน์
ของ กปภ. ประจ าปี 2562  
- มีการพิจารณาการปรับปรุงเงนิสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัตงิานในการคลอดบุตร 

จ านวน 2 คร้ัง - ฝบท.  
(กบค.) 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมคณะท างานพจิารณาการจัด
สวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ของการประปาสว่นภูมิภาค
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  
- มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามมติคณะท างาน
พิจารณาการจัดสวัสดิการและสทิธิประโยชนป์ระจ าปี 
2562 
- มีการรายงานงบประมาณส าหรับแผนการจัด
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ของ กปภ. ปีงบประมาณ 
2562 – 2566 
- มีการพิจารณาการปรับปรุงสวสัดิการค่าน้ าประปา 
- มีการพิจารณาการปรับปรุงคา่เช่าบา้นของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 
- มีการพิจารณาให้ความชว่ยเหลือแก่พนักงาน กรณี
เสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
- มีการพิจารณาการปรับเงินเดอืนชดเชยหรือเยียวยา
ให้กับพนักงานทีไ่ด้รับผลกระทบจากการปรบัอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุของ กปภ. 

   

4.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และทบทวนกระบวนการการ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนข์อง กปภ. 

- จ านวนคร้ังที่จัดประชุม 
“คณะท างานพิจารณาการ
จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของการประปา
ส่วนภูมิภาค” 

- มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการและ     
สิทธิประโยชน์ของ กปภ. ประจ าปี 2562 ในคราว
ประชุมคณะท างานพิจารณาการจัดสวัสดิการและ    
สิทธิประโยชน์ของการประปาสว่นภูมิภาคครั้งที่ 
1/2562 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  

จ านวน 1 คร้ัง - ฝบท.  
(กบค.) 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4.3 โครงการส ารวจความพึงพอใจในค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธปิระโยชน์ของพนักงาน กปภ. 

- พนักงานและลูกจ้างร่วม
ตอบแบบสอบถามความพงึ
พอใจในค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน  
กปภ. โดยใช้สูตรการก าหนด
ขนาดประชากรตัวอย่างของ  
Taro Yamane จ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อย
กว่า 383 ราย จาก
อัตราก าลังพนักงานและ
ลูกจ้าง ณ วนัที่ 30 ก.ย. 
61 จ านวน 9,013 ราย 

ในคราวประชุมคณะท างานพิจารณาการจัดสวัสดิการ
และ สิทธปิระโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาคครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
 

- มีการรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
กปภ. ประจ าปี 2561 (จากแบบสอบถามเรื่อง ความ
พึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน กปภ.) โดยสรุปพนักงานและลูกจ้าง 
กปภ. เข้าร่วมตอบแบบส ารวจความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ 
พนักงาน กปภ. จ านวน 383 คน จากพนักงานและ
ลูกจ้าง กปภ. ทั้งหมด 9,013 คน 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) คิดเป็นร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 - ฝบท.  
(กบค.) 

4.4 เผยแพร่ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ของพนักงาน 

- จ านวนคร้ังที่มีการบรรยาย
หัวข้อ “สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับพนักงาน” 
โดยสอดแทรกไว้ในหลักสูตร 
การอบรมต่าง ๆ ที่ สวก.   
จัดประจ าปีงบประมาณ 
2562  

- มีการสอดแทรกการบรรยาย หัวข้อ “สวัสดิการและ  
สิทธิประโยชน์ส าหรับพนักงาน” ในหลักสูตรต่างๆ ที่ 
สวก. จัด ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศ
พนักงาน ปี 2562” รุ่นที่ 1/62 รุ่นที่ 2/62 และ 
รุ่นที่ 3/62 

จ านวน 3 ครั้ง 
จ านวน 347 คน 

 

- สวก., ฝบท. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4.5 จัดท าสื่อข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน เพื่อแจ้งให้กับพนักงานทราบ (เว็บไซต์/ไลน์) 

- จ านวนอย่างน้อย 1  ครั้ง 
ด าเนินการจัดท าสื่อและ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของฝา่ย
บริหารทรัพยากรบุคคล  

- จัดท าสื่อและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และกองบริหารค่าตอบแทน 

จ านวน 1 คร้ัง - ฝบท.  
(กบค.) 

5. ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
5.1 โครงการจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ปี 2562 

- ระดับความส าเร็จตาม
แผนงานการจัดสรรอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยฯ 

1. จัดท ากรอบประเภทของอุปกรณ์คุ้มครอง                  
ความปลอดภัยสว่นบุคคลตามลกัษณะแต่ละงาน                  
(เช่น งานบ ารุงรักษา งานผลิต งานบริการฯ) 
2. ก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะของอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยสว่นบุคคลแต่ละรายการ เป็นมาตรฐาน
ของ กปภ. (กมว.)                                                      
3. แจ้ง กปภ.ข.1-10 ส ารวจความต้องการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หน่วยงานในสงักัด
ตามกรอบที่ก าหนดให้ในแต่ละงาน                                

จัดซื้ออุปกรณ์
คุ้มครองความ
ปลอดภัยฯ 

ทันก าหนดเวลา
ตามแผนการ

จัดสรรอุปกรณ์ฯ 

5,000,000 ฝบท.           
โดย กกส. 

5.2 การจัดท า/ทบทวนมาตรฐานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในแตล่ะประเภทพื้นที่   

- ระดับความส าเร็จของ 
การจัดท า/ทบทวนมาตรฐาน
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามบริบทของ              
แต่ละพื้นที่ที่มีความแตกตา่ง
กัน แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

1. ก าหนดให้มีการสื่อสารมาตรฐานความปลอดภัยฯ   
โดยให้ทุกหน่วยงานศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลที่
เก่ียวข้องทางเว็บไซต์ กกส.  
2. กกส. มีการปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้องให้เป็น
ปัจจุบนั 

จัดท ามาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ 
โดยมีการปรับปรุง

มาตรฐานตาม
แนวทางที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการแลว้เสร็จ             
ภายในเดือนมีนาคม 

2562 

- ฝบท.           
โดย กกส. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5.3 การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในเร่ือง 
ความปลอดภัยในการท างานให้เกิดขึ้นกับบุคลากร 

- ระดับความส าเร็จของ 
การออกแบบกิจกรรมใน             
การสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในเร่ืองความ
ปลอดภัยในการท างาน 

1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าฝึกอบรม 
กกส. ในการให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงด้าน
ปลอดภัยในการท างานให้แก่ กปภ.สาขา 
2. ตอนนี้เร่ิมด าเนินการเข้าไปให้ความรู้เรื่องดังกล่าวที่ 
กปภ.ข. 2 โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กปภ.สาขา                
9 แห่ง 

ด าเนนิการให้
ความรู้เรื่องการ

ประเมนิความเสี่ยง
ด้านความ

ปลอดภัยในการ
ท างานให้แก ่

กปภ.สาขา ตาม
แผนงานที่ก าหนด

ไว้อย่างน้อย 
66 แหง่ภายใน
เดือนสิงหาคม 

2562 

600,000 ฝบท.           
โดย กกส. 

5.4 การส ารวจความต้องการของบุคลากรในแต่ละ
กลุ่มในเร่ืองของสภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ระดับความพงึพอใจของ
บุคลากรเร่ืองสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

- จัดท าแบบส ารวจความต้องการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระดับความ         
พึงพอใจของ
บุคลากรเร่ือง
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน

เพิ่มข้ึนทุกปี และ
ต้องได้คะแนน ≥ 
4.50 ภายในปี 

2564 

1,110,000 ฝบท.           
โดย กกส. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทีส่ะท้อน
ถึงยุทธศาสตร์และภาระงาน  

1) ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดวนัที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

2) ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติงาน
ของพนักงานรายบุคคล มี
ความสอดคล้องกับภาระ
งานและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและแล้วเสร็จภายใน
ก าหนด วันที่ 30 มิถุนายน 
2562 
 
 

3) ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ภายในก าหนด 

- จัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของ
พนักงานทั่วทั้งองค์กร ประจ าปงีบประมาณ 2561 
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากบุคคล ประจ าปี งบประมาณ 2562 
 

- ทบทวน ปรับปรุง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ( ตั้งแตช่ั้น 10 ลงมา ) ประจ าปี 2562 
และแจ้งเวียนปฏิทินการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค น าไปประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด  
 
 

 

- ศึกษาเพื่อทบทวนการเชื่อมโยงผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

แล้วเสรจ็ภายใน
ก าหนดวันที่ 28 

ก.พ.62 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัตงิานของ

พนักงานรายบุคคลมี
ความสอดคล้องกบั

ภาระงานตาม
ต าแหนง่งาน และ
ยุทธศาสตร์องค์กร 
และแล้วเสร็จ วนัที ่

26 เม.ย.62 
 

รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

ก าหนด 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

ฝวป.โดย 
กปบ. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

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

- จ านวนพนักงานเข้ารับการ
อบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 
ไม่น้อยกว่า 300 คน 

- จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” รวมทั้งจัดกจิกรรมปฏิบัติธรรมของ
ชมรมพุทธศาสนา กปภ. ในวันส าคัญๆ ทางพุทธ
ศาสนา 

จ านวน 4 คร้ัง 
และมีผู้เข้า 

รับการอบรม  
จ านวน 134 คน 

101,767.70 สวก. , ฝกม. 

7.2 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

- ร้อยละความส าเร็จของการ
ติดตามผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ กปภ. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

- จัดท าแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
ประจ าปี 2562 เสนอ ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2561 
- ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ กปภ. ไตรมาส 1-2 แล้วเสร็จและ ผวก. 
เห็นชอบ พร้อมแจ้งเวียนผ่านระบบ Infoma แล้ว 
(รอสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมสิ้นปงีบประมาณ) 

- ด าเนินการแลว้
เสร็จตามก าหนด 
 
- ด าเนินการแลว้
เสร็จตามก าหนด 
 
 

- ฝกม. โดย 
กวน. 

7.3 เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน กปภ. 

- จ านวนคร้ังที่มีการบรรยาย
หัวข้อ “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏบิัติงาน กปภ.”           
โดยสอดแทรกไว้ในหลักสูตร
การอบรมต่างๆ ที่ สวก. จัด 
จ านวน 12 ครั้ง และมีผู้รบั
การอบรม จ านวน 500 คน 

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

จ านวน 14 ครั้ง 
และมีผู้เข้า 

รับการอบรม  
จ านวน 839 คน 

- สวก. , ฝกม. 

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

- จ านวนครั้งที่ด าเนินการ
จัดท าสื่อเผยแพร่ผา่นบอร์ด/
ป้ายข้อความ จ านวน 6 ครั้ง 

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

จ านวน 3 คร้ัง - ฝกม. โดย 
กวน. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

7.5 โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่องประจ าปี 
2561” เพื่อยกย่องเชิดชู และมอบรางวัลแก่ผูบ้ริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง ทีป่ระพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาตจินเปน็ที่
ประจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเปน็รูปธรรม 

- บุคคลที่ได้รบัการคัดเลือก 
เข้ารับรางวัลในวนัจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 28 
ก.พ. 2562 

- บุคคลที่ได้รบัการคัดเลือกในโครงการ “ท าดี มีผล 
คนยกย่อง ประจ าปี 2561” เข้ารับรางวัลในวันจดั
งานวนัคลา้ยวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 40 ปี 

เข้ารับรางวัลเมื่อ
วันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 
2562 

62,840 ฝกม. โดย 
กวน. 

7.6 โครงการส ารวจการรับรู้และความเข้าใจประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิาน กปภ. ประจ าปี 2562 

- พนักงานเข้าร่วมตอบแบบ
ส ารวจการรับรู้และความ
เข้าใจประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณฯ ไม่น้อยกวา่
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) คิดเป็น
ร้อยละ 95.34 

ร้อยละ 95.34 - ฝกม. โดย 
กวน. 

7.7 โครงการอบรมหลักสูตร “การด าเนินการทางวนิัย 
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ให้ผู้บริหารระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป 

- ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถน าความรูไ้ปปรับใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน
ได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

- สรุปจากแบบประเมนิ ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถน า
ความรู้ไปปรับใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 85.20 

ร้อยละ 85.20 238,353.30 สวก. , ฝกม. 

8. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้บังคบับัญชาต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แล้วเสร็จปีงบประมาณ 

2562 
- ผวก. ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ให้เป็นไป
อย่างมีประสทิธิผล 

ประกาศนโยบาย
เมื่อ วันที่ 13 
พฤษภาคม 
2562 

- ผวป. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

8.2 แผนงานเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
 

 
  

- ให้ผู้บริหารจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างพนักงาน
ในหน่วยงาน โดยสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง โดยถ่ายทอด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ รับฟังปัญหาจากพนักงาน เปิด
โอกาสให้สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใน
ทุกเร่ือง รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ ปลูกฝังและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมสจุริต และต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

2562 

-  
 

   8.2.1 โครงการสนทนาประสาประปา 
 

อย่างน้อย 6 ครั้ง/ป ี - กองในสังกัด 
กปภ.ข. 
- กปภ.สาขา 

   8.2.2 โครงการสนทนายามเช้า 
 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน - กอง 
- กปภ.สาขา 

   8.2.3 โครงการประชุมสายงาน ตามที่หน่วยงานก าหนด - รปก. 1-5 
- สายงาน
สนับสนนุ 
(ส่วนกลาง) 
- กปภ.ข. 
- ฝ่าย/ส านัก 

8.3 ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผูน้ าหรือเป็น
แบบอย่างในการประพฤตปิฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตาม
หลักธรรม 

- จ านวน 12 คร้ัง  - ไตรมาส 1/2562 ผูบ้ริหารมีบทบาทในการเปน็
ผู้น า/แบบอยา่งในการประพฤตปิฏิบัติตน เป็นพลเมือง
ดีตามหลักธรรม จ านวน 23 ครั้ง 
- ไตรมาส 2/2562 ผูบ้ริหารมีบทบาทในการเปน็
ผู้น า/แบบอยา่งในการประพฤตปิฏิบัติตน เป็นพลเมือง
ดีตามหลักธรรม จ านวน 22 ครั้ง 

23 ครั้ง - ทุกหน่วยงาน 

8.4 ทบทวน ปรับปรุง ประกาศ เจตจ านงการ
บริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

- จ านวน 1 คร้ัง - ผู้ว่าการได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 และแจ้งเวียนในระบบ 
Infoma เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

1 คร้ัง - ฝกม. โดย 
กวน. 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลลัพธ์ 
ตามตัวช้ีวัด /

เป้าหมาย 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

8.5 การพัฒนานักบริหาร (พนกังานระดบั 8 ข้ึนไป)
ตาม Training Road Map 

- ด าเนินการแลว้เสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2562 

- ส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
หน่วยงานภายนอกจัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนนุให้ผู้บริหารมีสมรรถนะและทักษะเพิ่มข้ึน ใน
ทุกๆ ด้าน 

12 ครั้ง 
(19 คน) 

817,500 กพท. 

9. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9.1 โครงการพัฒนาคลังความรู ้ - รวบรวมความรู้จากแหล่ง

ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ในแผนที่ความรู้
และเทคโนโลยี (PWA 
Knowledge & 
Technology mapping) 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบ KM 
PWA) ส าหรับจัดเก็บและ
เผยแพร่องค์ความรู้ของ
องค์กร 

- ออกแบบแนวทางการถอดเก็บและรวบรวมองค์
ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรตามขอบเขต
ที่ก าหนดไว้ในแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. 
(PWA Knowledge & Technology mapping) 
- พัฒนาระบบ KM PWA ให้เป็นคลังความรู้ดิจทิัล 
- กร่ันกรองความถูกต้องขององค์ความรู้และเผยแพร่
ผ่านระบบ KM PWA 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ    

ผู้ว่าจา้ง 

- - สวก.(กบอ.) 

9.2 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์องค์กร 

- กปภ.มีสื่อการเรียนรู้แบบ
มัลติมีเดียของระบบงาน
หลัก 

- ศึกษาแผนการจัดฝึกอบรมประจ าปี 2562  
- จัดท าสื่อการเรียนรู้จากการบรรยายหรือฝึกอบรมใน
ห้องเรียน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- - สวก.(กบอ.) 

 

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


