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 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (พ.ศ. 2560-2564)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีบทบาทในการสนับสนุน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ อีกท้ัง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคลจะท าให้การด าเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาวด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ .  
มีทิศทางท่ีชัดเจนและตอบสนองต่อแนวทางการด าเนินงานหลักของ กปภ. มากขึ้น โดยกระบวนการจัดท าได้ 
บูรณาการแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับท่ี 3) ปี 2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่า กปภ. จะสามารถด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล ของกปภ.ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม
ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ความคาดหวังจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวโน้มการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในไทยและทิศทางการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลในระดับโลก รวมถึงระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลและถ่ายทอดเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยมีกรอบในการวางแผน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของกปภ. (พ.ศ. 2560-2564) ดังนี ้
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ภาพท่ี 1 แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล ของกปภ. 

 

 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ความสามารถพิเศษองค์กร ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง 
ความยั่งยืนของการประปาส่วนภูมิภาคแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับท่ี 3) ปี 2560-2564 ระบบ
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
ต่อการประปาส่วนภูมิภาคโครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาคแนวโน้มและ
ทิศทางของการบริหารทรัพยากรบุคคลของโลก แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ คู่ เ ที ย บ ข อ ง  ก ป ภ .  ส า ม า ร ถ จั ด ก ลุ่ ม ปั จ จั ย 
ของสภาพแวดล้อมภายในได้จ านวน 19 ปัจจัย และสภาพแวดล้อมภายนอกได้จ านวน 7 ปัจจัย  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

I1 สินค้าของกปภ. 
I2  บริการของกปภ. 
I3  กระบวนการในการผลิต จัดส่ง จ่ายน้ า 
I4  การพัฒนาบุคลากร 
I5  การเงิน 
I6  การสรรหาและบริหารอัตราก าลัง 
I7 วัฒนธรรม 
I8 ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 
I9  ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
I10 การจัดการองค์ความรู้ 
I11 ผู้บริหาร 
I12 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
I13 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
I14 การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
I15 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
I16 โอกาสทางธุรกิจ 
I17 จ านวนช่องทางในการสื่อสารมีจ านวนมาก 
เหมาะสมส าหรับการจัดท าสื่อ 
I18 มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
สู่ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 
I19 ลักษณะการท างาน 

E1 ความคาดหวังของลูกค้าในการบริการ 
E2 แหล่งน้ า 
E3 ตลาดแรงงาน 
E4 นโยบายจากกระทรวงการคลัง 
E5 การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
E6 บรรยากาศการท างานและสภาพแวดล้อม 
การท างาน 
E7 กระแสการเปลี่ยนแปลง 

 

และน าปัจจัยท้ังหมด 26 ปัจจัย มาจัดล าดับความส าคัญโดยใช้หลักการพิจารณาใน 2 มิติ คือ “การ
ให้ความส าคัญ” (ImportanceofIssues) และ “การบริหารจัดการ” (Manageability) ให้น้ าหนักในเร่ือง
ความส าคัญและการบริหารจัดการในแต่ละปัจจัยแล้ว น าผลจากการให้น้ าหนักมาก าหนดความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HumanResourceStrategicChallenge:HRSC)และความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HumanResourceStrategicAdvantage:HRSA) 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยภายในและภายนอกแล้ว มีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลจ านวน 9ตัวและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 3 ตัว โดยมรีายละเอียดและท่ีมาของแต่ละประเด็น ดังนี้ 
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Strategic 
Challenge: HRSC) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRSC) 

ปัจจัยภายในและ
ภายนอก 

HRSC1การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในกระบวนการส ารวจ จัดหา
แหล่งน้ าดิบ /แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบ และผลิตจ่ายน้ าประปา 

I1 I3 I4 I13 E2 
 

HRSC2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของลูกค้าในการให้บริการ 

I2 I4 E1 

HRSC3 ขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการด้านการเงินและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจยังมีข้อจ ากัด 

I5 I16 

HRSC4 การสรรหาและบริหารอัตราก าลัง ยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ I6 I8 I17 E3 
HRSC5 การบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

I7 I10 E1 E7  

HRSC6การเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในกระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ 

I12 I13 I18 I19 E5 

HRSC7 การยกระดับการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

I15 E6 

HRSC8 การพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการท างานและให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 

I4 I14 E6 E7 

HRSC9 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นท่ี
ยอมรับและเป็นมาตรฐาน 

I12 E4 

 

 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRSA) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRSA) 

ปัจจัยภายในและ
ภายนอก 

HRSA1 บุคลากรมีความผูกพันและพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้กับ
องค์กร 

I8 E4 

HRSA2 เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล
และการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

I9  

HRSA3 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล I11 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

จากการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความได้เปรียบ 
เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการน าไปก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลจากการวิเคราะห์ สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดได้ ดังนี้  

 

กลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: ยกระดับศักยภาพและอัตราก าลังของบุคลากรให้พร้อมต่อการเป็นองค์กร
ระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างวัฒนธรรมในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารการเงินให้แก่บุคลากรและ 
สร้างความตระหนักในเร่ืองของการควบคุมต้นทุนให้เกิดข้ึนท่ัวท้ังองค์กร 

 

 

กลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เตรียมระบบการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดการบุคลากร 
ท่ีมีศักยภาพ และการสืบทอดต าแหน่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และ 
การยกระดับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : ปรับบทบาทการด าเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลและ
การเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ของสายงานในองค์กร รวมถึงการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารสายงาน 
(Line Manager) 
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แผนภาพกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ. 

หลังจากระบุความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลแล้ว น ามาผนวกกับปัจจัยในการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map) 

จากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับท่ี 3 ) ปี 2560-2564 ซึ่งเป็นข้อมูล 
ท่ีส าคัญในการน าไปก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ 
ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานหลักขององค์กร โดยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
(OrganizationalStrategy-driven)  แ ละกลุ่ ม ป ระ เ ด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ ท่ี สนั บสนุ น แล ะขั บ เ ค ลื่ อ น 
การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Operational-driven) โดยกลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุน
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร จะเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีไปสนับสนุนการด าเนินงานหลักของ กปภ. กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับการบริหารอัตราก าลังและ 
การพัฒนาบุคลากรท่ีมุ่งเน้นการให้บริการและการท างานท่ีเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ กปภ . 
และกลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล จะเป็นการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไปสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรและ 
การสร้างแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพผ่านหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีการท างานในเชิงรุก
มากขึ้น ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ท่ีสนับสนุน 
แต่ละยุทธศาสตร์  
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โดยรายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ.  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกปภ.(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. ยกระดับศักยภาพและ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ให้พร้อมต่อการเป็น
องค์กรระดับสากล 

 

1. การบริหารจัดการอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(Workforce Optimization) 

2. การประยุกต์ใช้และบูรณาการแนวคิดการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) เข้ากับกระบวนการท างาน 

3. การน าแนวทางการก ากับกิจการ (Corporate Governance) 
การด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate 
Social Responsibility) ท่ีเป็นมาตรฐานมาช่วยในการ
ยกระดับองค์กรสู่สากลและเกิดความยั่งยืน 

2. เสริมสรา้งวัฒนธรรม 
ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กร 
แห่งความเป็นเลิศ และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อก้าวสู่ 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5. การสร้างวัฒนธรรมบริการและการท างานท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 
โดยใช้หลักการเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม 
(Reinforce Culture Behavior : RCB) 

6. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความ 
เป็นเลิศ (Change Management) 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีความเป็นเลิศ  
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 
ที่มีสมรรถนะสงู 

 

7. การพัฒนาบุคลากรสู่ PWA Excellence Model 
8. การพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อความก้าวหน้าของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนกระบวนการหลักของ
องค์กร 

4. สร้างทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านบริหารการเงิน
ให้แก่บุคลากรและ 
สร้างความตระหนัก 
ในเรื่องของการควบคุม
ต้นทุนให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง
องค์กร 

9. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการสร้าง
รายได้และคิดค้นธุรกิจใหม่ 

10. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริหารต้นทุนทาง
การเงิน (Cost Leadership) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

5. เตรียมระบบการจัดการ
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ การจัดการ
บุคลากรที่มีศักยภาพ 
และการสืบทอดต าแหน่ง 

 

11. การออกแบบกลไกในการขับเคลื่อนระบบการจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ กปภ. (Career 
management architecture design) 

12. การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร กปภ. 
แบบองค์รวม (Total Career Management) 

13. การระบุผู้สืบทอดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์โดยวิธีวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กรแบบเครือข่ายเพื่อระบุผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Organizational Network Analysis : ONA) และ วิธี
วิเคราะห์ต าแหน่งหลักท่ีส าคัญ (Key Strategic Position 
Analysis : KSPA) 

14. การจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพด้วยรูปแบบการบริหาร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Talent pipeline model) 

6. สร้างบรรยากาศ 
ในการท างานที่เสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร 
และการยกระดับ
มาตรฐาน 
ด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

15. การยกระดับมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้
สอดคล้องกับบริบทของ กปภ.ในแต่ละพื้นท่ี 

16. การปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานให้
สอดคล้องกับลักษณะงานและความต้องการของบุคลากรแต่
ละกลุ่ม 

17. การออกแบบกระบวนการรักษาบุคลากร 
18. การยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 

กปภ. 
7. ปรับบทบาท 

การด าเนินงานเชงิรุก 
ของหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลและ 
การเป็นหุ้นส่วนทาง 
กลยุทธ์ของสายงาน 
ในองค์กร รวมถึง 
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการใช้เครื่องมือ
ด้านทรัพยากรบุคคล 
แก่ผู้บริหารสายงาน 
(Line Manager)  

 

19. การพัฒนาบทบาทของ HR ในการท างานเชิงรุก (HR 
Proactive) 

20. การแลกเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลผ่านการลงนาม MOU  
กับหน่วยงานชั้นน า 

21. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

22. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนแบบองค์รวม (Total 
compensation) ให้ตอบสนองต่อความหลากหลายในความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มบุคลากร 

23. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (HR 
Risk Management) 

24. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System: PMS) แบบองค์รวมท้ังระบบ 
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การท างานที่ส าคัญในปี 2560-2564 (Working theme) 
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