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แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจําป�งบประมาณ 2563 จัดทํา ข้ึนภายใต'          
แผนยุทธศาสตร+ทรัพยากรบุคคลของการประปาส,วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงมีวัตถุประสงค+เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจําป�งบประมาณ 2563 
ให'มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานหลักของ กปภ. ให'ประสบความสําเร็จ โดยกระบวนการจัดทําได'
บูรณาการแผนยุทธศาสตร+องค+กรของ กปภ. และแผนยุทธศาสตร+ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. เข'าด'วยกัน 
เพ่ือให'ม่ันใจว,าจะสามารถดําเนินงานให'บรรลุเป>าหมายตามวิสัยทัศน+องค+กรได'อย,างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร�ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2560-2564) 

จากการวิเคราะห+แผนยุทธศาสตร+องค+กรของ กปภ. ซ่ึงเป?นข'อมูลที่สําคัญในการนําไปกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร+ด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป?นยุทธศาสตร+ที่สนับสนุนการดําเนินงานหลักขององค+กร 
โดยประเด็นยุทธศาสตร+ด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถแบ,งออกเป?น 2 กลุ,ม คือ กลุ,มประเด็น
ยุทธศาสตร+ที่สนับสนุนและขับเคล่ือนยุทธศาสตร+องค+กร (Organizational Strategy-driven) และกลุ,มประเด็น
ยุทธศาสตร+ที่สนับสนุนและขับเคล่ือนการดําเนินงานด'านทรัพยากรบุคคล (HR Operational-driven) โดย   
กลุ,มประเด็นยุทธศาสตร+ที่สนับสนุนและขับเคล่ือนยุทธศาสตร+องค+กร จะเป?นการกําหนดยุทธศาสตร+       
ด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไปสนับสนุนการดําเนินงานหลักของ กปภ. กล,าวคือ ให'ความสําคัญกับ       
การบริหารอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรที่มุ,งเน'นการให'บริการและการทํางานที่เป?นเลิศ ตามวิสัยทัศน+
และพันธกิจของ กปภ. และกลุ,มประเด็นยุทธศาสตร+ที่สนับสนุนและขับเคล่ือนการดําเนินงานด'านทรัพยากรบุคคล 
จะเป?นการกําหนดยุทธศาสตร+ด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไปสนับสนุนการดําเนินงานของหน,วยงาน   
ด'านทรัพยากรบุคคล โดยให'ความสําคัญกับการสร'างสภาพแวดล'อมเพ่ือเป?นแรงจูงใจให'กับบุคลากรและ    
การสร'างแนวทางความก'าวหน'าในสายอาชีพผ,านหน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลที่มีการทํางานในเชิงรุกมากข้ึน 
ซ่ึงในแต,ละยุทธศาสตร+จะประกอบด'วยตัวช้ีวัดและค,าเป>าหมาย รวมถึงกลยุทธ+ที่สนับสนุนแต,ละยุทธศาสตร+   
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
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กลุ,ม
ยุทธศาสตร� 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป0าประสงค� ตัวชี้วัด เป0าหมาย ป( 2564 

กลุ,มประเด็น
ยุทธศาสตร+ที่
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร+องค+กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยกระดับศักยภาพและ
อัตรากําลังของบุคลากร    
ให'พร'อมต,อการเป?นองค+กร
ระดับสากล 

1.1 จัดการอัตรากําลังให'มีจํานวนที่เหมาะสมกับ     
 การดําเนินธุรกิจให'เป?นไปอย,างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 อัตราส,วนผู'ใช'น้ําต,อพนักงาน 1.1.1 ≥ 500 ราย/คน ภายในป� 2564 

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู' ความเข'าใจในเรื่องของ
 ระบบประเมินคุณภาพ (ทั้งระบบ SEPA และ TQA) 
 และสามารถนําไปประยุกต+ใช'ในการทํางาน
 ประจําวันได'อย,างมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 ระดับคะแนนประเมินผล SEPA 1.2.1 ≥ 350 คะแนน ภายในป� 2564 
 

1.2.2 การเสนอชื่อเข'ารับรางวัลคุณภาพ
 แห,งชาติ (TQA) 

1.2.2 ได'รับรางวัลการบริหารสู,ความเป?นเลิศ 
 (TQC) ภายในป� 2564 

1.3 กปภ. เป?นองค+กรที่มีธรรมาภิบาล 1.3.1 การได'รับรางวัลที่เกี่ยวข'องกับ
 ธรรมาภิบาล 

1.3.1 ได'รับรางวัลที่เกี่ยวข'องกับธรรมาภิบาล
 ในระดับประเทศหรือระดับ
 นานาชาติ ภายในป� 2564 

2. เสริมสร'างวัฒนธรรม        
ในการมุ,งสู,การเป?นองค+กร         
แห,งความเป?นเลิศ และ
องค+กรแห,งการเรียนรู' 

2.1 กปภ. เป?นองค+กรที่นําระบบการจัดการความรู' 
 (KM) มาสนับสนุนการปฏิบัติงานได'อย,างเป?น
 รูปธรรม 

2.1.1 การบูรณาการระบบการจัดการ
 ความรู' (KM) 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
 ระบบ KM ครอบคลุม       
 ทุกกระบวนการทั่วทั้งองค+กร 
 ภายในป� 2564 

2.2 กปภ. มุ,งสู,การเป?นองค+กรแห,งการเรยีนรู' (LO) 2.2.1. ระดับความคิดเห็นทั้งจากบุคลากร 
 ลูกค'า และผู'มีส,วนได'ส,วนเสีย         
 ต,อความสําเร็จในการเป?นองค+กร     
 แห,งการเรียนรู'ของ กปภ. (LO) 

2.2.1 ≥ 4.50 คะแนน ภายในป� 2564 

2.3 กปภ. มีวัฒนธรรมการเรียนรู'ที่มุ,งเน'นลูกค'าและ
 คุณภาพงาน 

2.3.1 จํานวนองค+ความรู'ที่สามารถ
 นําไปใช'ปรับปรุงการให'บริการ
 ลูกค'าหรือคุณภาพงาน 

2.3.1 ≥ 10 องค+ความรู' ภายในป� 2564 

2.3.2 จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช'
 ปรับปรุงคุณภาพงาน 

2.3.2 ≥ 10 นวัตกรรม ภายในป� 2564 

ยุทธศาสตร� เป0าประสงค� ตัวชี้วัด และค,าเป0าหมาย 
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กลุ,ม
ยุทธศาสตร� 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป0าประสงค� ตัวชี้วัด เป0าหมาย ป( 2564 

กลุ,มประเด็น
ยุทธศาสตร+ที่
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร+องค+กร
(ต,อ) 
 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให'มี
ความเป?นเลิศ เพื่อมุ,งสู,การเป?น
องค+กรที่มีสมรรถนะสูง 

3.1 บุคลากรมีความเป?นเลิศในการบริหารจัดการ   
แหล,งน้ําดิบ ผลิตจ,ายน้ํา และบริการลูกค'า 

3.1.1 การลดช,องว,างสมรรถนะของ
บุคลากร (Competency gap) 

3.1.1 ช,องว,างสมรรถนะของบุคลากร
ลดลงตามเป>าหมายที่กําหนดไว'    
ในแต,ละป� 

3.1.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต,อกระบวนการพัฒนาบุคลากร 

3.1.2 ≥ 4.50 คะแนน ภายในป� 2564 

4. สร'างทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทางด'านบริหารการเงิน        
ให'แก,บุคลากรและสร'าง       
ความตระหนักในเรื่องของ        
การควบคุมต'นทุนให'เกิดขึ้น   
ทั่วทั้งองค+กร 

4.1 บุคลากรมีความสามารถในการสร'างรายได'ควบคู,
กับการบริหารค,าใช'จ,าย 

4.1.1 กําไรจากการดําเนินการ 
(EBITDA) 

4.1.1 20,200 ล'านบาท/ต,อป� ในป� 2564 

4.1.2 รายได'จากการดําเนินงาน 4.1.2 รายได'จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
ร'อยละ 4 ต,อป� 

4.2 บุคลากรมีความสามารถในการบริหารต'นทุน     
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

4.2.1 ค,าใช'จ,ายต,อหน,วยน้ําจําหน,าย 4.2.1 ไม,เกิน 20 บาท ต,อ ลบ.ม. ในป� 2564 

กลุ,มประเด็น
ยุทธศาสตร+ที่
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด'าน
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

5. เตรียมระบบการจัดการ
ความก'าวหน'าในสายอาชีพ      
การจัดการบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และการสืบทอด
ตําแหน,ง  

5.1 กปภ. มีการจัดการความก'าวหน'าในสายอาชีพ   
ของบุคลากรทุกระดับอย,างเป?นระบบ 

 

5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต,อระบบการจัดการ
ความก'าวหน'าในสายอาชีพของ
บุคลากร 

5.1.1 ≥ 4.50 คะแนน ภายในป� 2564 
 
 

5.2 กปภ. มีระบบการสืบทอดตําแหน,งผู'บริหารที่มี
ประสิทธิผล 

5.2.1 จํานวนผู'บริหารที่ได'รับ       
การแต,งตั้งที่มาจากระบบการสืบทอด
ตําแหน,ง 

5.2.1 ผู'บริหารที่ได'รับการแต,งตั้งไม,น'อยกว,า
ร'อยละ 80 มาจากระบบการสืบทอด
ตําแหน,ง (ตามหลักเกณฑ+ที่กําหนด) 

6. สร'างบรรยากาศในการทํางาน
ที่เสริมสร'างความผูกพันของ
บุคลากร 

6.1 เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากร 6.1.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร 6.1.1 ≥ 4.50 คะแนน 

7. ปรับบทบาทการดําเนินงานเชิงรุก
ของหน,วยงานด'านทรัพยากร
บุคคลและการเป?นหุ'นส,วน     
ทางกลยุทธ+ของสายงานในองค+กร 
รวมถึงการสร'างความรู'    
ความเข'าใจในการใช'เครื่องมือ         
ด'านทรัพยากรบุคคล        
แก,ผู'บริหารสายงาน             
(Line Manager) 

7.1 หน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลมีการดําเนินงาน   
ในเชิงรุก 

7.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และผู'บริหารต,อหน,วยงาน          
ด'านทรัพยากรบุคคล 

7.1.1 ≥ 4.50 คะแนน ภายในป� 2564 
 

7.2 หน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลมีการดําเนินงาน   
ในฐานะผู'ร,วมกําหนดกลยุทธ+ในระดับองค+กรได' 

7.3 ผู'บริหารสายงานสามารถใช'เครื่องมือ         
ด'านทรัพยากรบุคคลให'เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู'บริหาร
ต,อการใช'เครื่องมือ           
ด'านทรัพยากรบุคคล 

7.1.2 ≥ 4.50 คะแนน ภายในป� 2564 

ยุทธศาสตร� เป0าประสงค� ตัวชี้วัด และค,าเป0าหมาย 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยกระดับศักยภาพและอัตรากําลังของบุคลากรให9พร9อมต,อการเป:นองค�กรระดับสากล 
 

ยุทธศาสตร+ท่ี 1 เป?นยุทธศาสตร+ท่ีให'ความสําคัญกับการบริหารการจัดการอัตรากําลัง
ของ กปภ. โดยหน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลจะต'องเป?นหน,วยงานหลักท่ีทําหน'าท่ีวิเคราะห+อัตรากําลัง
ในแต,ละส,วนงานของ กปภ. และการสอบทานอัตรากําลังส,วนขาดส,วนเกิน (Supply and Demand side) 
เพ่ือให'เหมาะสมและสอดคล'องกับการดําเนินธุรกิจท้ังในปnจจุบันและอนาคต รวมถึงการเคล่ือนย'ายบุคลากร 
(Job Rotation) การสรรหาบุคลากรกลุ,มเป>าหมายท่ีมีความสามารถตรงกับความต'องการของ กปภ.       
เพ่ือนํามาวางแผนการบริหารจัดการอัตรากําลังท้ังในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากน้ี ยุทธศาสตร+น้ี
ยังให'ความสําคัญกับการยกระดับศักยภาพบุคลากรให'พร'อมต,อการเป?นองค+กรในระดับสากล ซึ่งตาม
ยุทธศาสตร+ของ กปภ. ได'กําหนดความเป?นสากลจากการได'รับรางวัลการบริหารสู,ความเป?นเลิศ 
(Thailand Quality Class: TQC) และคะแนนประเมินผลจากระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
นอกจากน้ี การเป?นองค+กรในระดับสากล กปภ. จะต'องให'ความสําคัญกับการบริหารงานท่ีโปร,งใส 
ตรวจสอบได' ตามแนวทางการกํากับกิจการขององค+การเพ่ือความร,วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และการดําเนินงานด'านสังคม
และส่ิงแวดล'อมท่ีเทียบเท,าแนวปฏิบัติสากล (ISO 26000) ซึ่งจะส,งผลในเชิงบวกกับภาพลักษณ+องค+กร
และความน,าเชื่อถือของลูกค'า ซึ่งประกอบด'วย 3 กลยุทธ+ ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการอัตรากําลังให'เกิดประโยชน+สูงสุด (Workforce Optimization) 
2. การประยุกต+ใช'และบูรณาการแนวคิดการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจเข'ากับกระบวนการทํางาน 
3. การนําแนวทางการกํากับกิจการ (Corporate Governance) การดําเนินงาน   

ด'านสังคมและส่ิงแวดล'อม (Corporate Social Responsibility) ท่ีเป?นมาตรฐาน
มาช,วยในการยกระดับองค+กรสู,สากลและเกิดความย่ังยืน 

เป0าประสงค� ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร� เป0าหมาย ป( 2564 
1.1 จัดการอัตรากําลังให'มีจํานวนท่ี
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจให'เป?นไป 
อย,างมีประสิทธภิาพ 

1.1.1 อัตราส,วนผู'ใช'น้ําต,อพนักงาน 
 

1.1.1 ≥ 500 ราย/คน 
ภายในป� 2564 

1.2 บุคลากรทุกระดบัมีความรู'ความเข'าใจ
ในเรื่องของระบบประเมินคุณภาพ        
(ท้ังระบบ SEPA และ TQA) และ
สามารถนําไปประยุกต+ใช'ในการทํางาน
ประจําวนัได'อย,างมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 ระดบัคะแนนประเมินผล SEPA 1.2.1 ≥ 350 คะแนน 
ภายในป� 2564 
 

1.2.2 การเสนอชื่อเข'ารบัรางวัลคุณภาพ
แห,งชาติ (TQA) 

1.2.2 ได'รับรางวลัการ
บริหารสู,ความเป?นเลิศ 
(TQC) ภายในป� 2564 

1.3 กปภ. เป?นองค+กรท่ีมีธรรมาภิบาล 1.3.1 การได'รบัรางวัลท่ีเก่ียวข'องกับ  
ธรรมาภิบาล 

1.3.1 ได'รับรางวัลท่ีเก่ียวข'อง
กับธรรมาภิบาล ภายใน      
ป� 2564 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 เสริมสร9างวัฒนธรรมในการมุ,งสู,การเป:นองค�กรแห,งความเป:นเลิศ และองค�กร 
   แห,งการเรียนรู9 

ยุทธศาสตร+ท่ี 2 เป?นยุทธศาสตร+ท่ีให'ความสําคัญกับการสร'างกลไกในการผลักดัน
การจัดการความรู'ของ กปภ. ให'เป?นไปอย,างมีระบบและย่ังยืน โดยเร่ิมจากการทบทวนข้ันตอนของ
กระบวนการจัดการความรู'และพัฒนาระบบให'มีความเป?นมาตรฐาน เพ่ือเป?นฐานสําคัญในการส,งเสริมให' กปภ. 
เป?นองค+กรแห,งการเรียนรู'ในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร'างวัฒนธรรมของ กปภ. ในการมุ,งเน'น      
การบริการท่ีเป?นเลิศและการทํางานท่ีมุ,งเน'นคุณภาพ โดยเร่ิมจากการสร'างการรับรู'ให'กับบุคลากร      
ได'ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค+กร และส,งเสริมวัฒนธรรมผ,านการสร'างกิจกรรมให'บุคลากรรู'สึกมีส,วนร,วม 
ในการร,วมกิจกรรมท่ี กปภ. จัดข้ึน และก,อให'เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีองค+กรต'องการ 
เพ่ือเป?นการสร'างภาพลักษณ+ท่ีดีให'กับ กปภ. โดยการเปล่ียนแปลงภายในองค+กรเพ่ือมุ,งสู,การเป?นองค+กร
แห,งความเป?นเลิศ  จําเป?นต'องมีทีมท่ีเป?นผู'นําในการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เพ่ือเป?นเคร่ืองมือหลัก
ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให'เกิดข้ึนอย,างชัดเจนและเป?นรูปธรรม ซึ่งประกอบด'วย 3 กลยุทธ+ ดังน้ี 

1. การจัดการความรู' (Knowledge Management) เพ่ือก'าวสู,การเป?นองค+กร     
แห,งการเรียนรู' 

2. การสร'างวัฒนธรรมบริการและการทํางานท่ีมุ,งเน'นคุณภาพ โดยใช'หลักการ
เสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม (Reinforce Culture Behavior: RCB) 

3. ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ พ่ื อ มุ, ง สู, อ ง ค+ ก ร แ ห, ง ค ว า ม เ ป? น เ ลิ ศ            
(Change Management) 

เป0าประสงค� ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร� เป0าหมาย ป( 2564 
2.1 กปภ. เป?นองค+กรท่ีนําระบบการจัดการ
ความรู' (KM) มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได'อย,างเป?นรปูธรรม 
 

2.1.1 การบรูณาการระบบการจัดการ
ความรู' (KM) 

2.1.1 ระดบัความสําเร็จของ
การบูรณาการระบบ KM 
ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ท่ัวท้ังองค+กร ภายในป� 2564 

2.2 กปภ. มุ,งสู,การเป?นองค+กรแห,ง      
การเรียนรู' (LO) 

2.2.1 ระดับความคิดเห็นท้ังจาก
บุคลากร ลูกค'า และผู'มีส,วนได'ส,วนเสีย
ต,อความสําเร็จในการเป?นองค+กร          
แห,งการเรียนรู'ของ กปภ. (LO) 

2.2.1  ≥ 4.50 คะแนน 
ภายในป� 2564 

2.3 กปภ. มีวัฒนธรรมการเรียนรู'ท่ีมุ,งเน'น
ลูกค'าและคุณภาพงาน 

2.3.1 จํานวนองค+ความรู'ท่ีสามารถ
นําไปใช'ปรบัปรุงการให'บริการลูกค'าหรือ
คุณภาพงาน 

2.3.1 ≥ 10 องค+ความรู' 
ภายในป� 2564 

2.3.2 จํานวนนวัตกรรมท่ีนาํมาใช'
ปรับปรุงคุณภาพงาน 

2.3.2 ≥ 10 นวัตกรรม 
ภายในป� 2564 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให9มีความเป:นเลิศ เพ่ือมุ,งสู,การเป:นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูง 

  ยุทธศาสตร+ท่ี 3 เป?นยุทธศาสตร+พัฒนาศักยภาพบุคลากรให'มีความเป?นเลิศ เพ่ือมุ,งสู,
การเป?นองค+กรท่ีมีสมรรถนะสูง ซึ่งเป?นยุทธศาสตร+ท่ีมุ,งเน'นการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ให'มีความเป?นเลิศ
ท้ังในด'านการให'บริการ การมีกระบวนการท่ีเป?นเลิศ การพัฒนาผู'นําระดับสูงท่ีเป?นเลิศ และการพัฒนา
บุคลากรท่ีเป?นเลิศ เน่ืองจากบุคลากรเป?นทรัพยากรท่ีสําคัญและเป?นฟnนเฟzองท่ีสําคัญในการพัฒนา
องค+กร จึงมีความจําเป?นท่ีจะต'องเสริมสร'างและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด'วยเคร่ืองมือและวิธีการ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือติดอาวุธและเสริมสร'างสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด'วย 2 กลยุทธ+ ดังน้ี 

1. การพัฒนาบุคลากรสู, PWA Excellence Model 
2. การพัฒนาบุคลากรให'ตอบสนองต,อความก'าวหน'าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ท่ีสนับสนุนกระบวนการหลักขององค+กร 

เป0าประสงค� ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร� เป0าหมาย ป( 2564 
3.1 บุคลากรมีความเป?นเลิศในการบริหาร
จัดการแหล,งน้าํดบิ ผลิตจ,ายน้าํ และ
บริการลูกค'า 

3.1.1 การลดช,องว,างสมรรถนะของ
บุคลากร (Competency gap) 
 

3.1.1 ช,องว,างสมรรถนะของ
บุคลากรลดลงตามเป>าหมาย
ท่ีกําหนดไว'ในแต,ละป� 

3.1.2 ระดบัความพึงพอใจของบคุลากร
ต,อกระบวนการพฒันาบุคลากร 

3.1.2 ≥ 4.50 คะแนน 
ภายในป� 2564 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 สร9างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด9านบริหารการเงิน ให9แก,บุคลากรและ
สร9างความตระหนักในเรื่องของการควบคุมต9นทุนให9เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค�กร 

 ยุทธศาสตร+ท่ี 4 เป?นยุทธศาสตร+ท่ีมุ,งเน'นการเสริมสร'างทักษะและความเชี่ยวชาญ  
ด'านการบริหารการเงินเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการสร'างรายได'จากธุรกิจเดิม          
ให'เพ่ิมมากข้ึน และสร'างความตระหนักในเร่ืองของต'นทุน โดยผ,านกลยุทธ+การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร           
ในการบริหารต'นทุนทางการเงิน เพ่ือสร'างความตระหนักและส่ือสารการบริหารต'นทุนทางการเงิน      
ให'แก,บุคลากร ประกอบด'วย 2 กลยุทธ+ ดังน้ี 

1. การเสริมสร'างศักยภาพบุคลากรให'มีทักษะในการสร'างรายได'และคิดค'นธุรกิจใหม, 
2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริหารต'นทุนทางการเงิน (Cost Leadership) 

เป0าประสงค� ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร� เป0าหมาย ป( 2564 
4.1 บุคลากรมีความสามารถในการสร'าง
รายได'ควบคู,กับการบริหารค,าใช'จ,าย 

4.1.1 กําไรจากการดําเนนิการ 
(EBITDA) 

4.1.1 20,200 ล'านบาท/ต,อป� 
ในป� 2564 

4.1.2 รายได'จากการดําเนินงาน 4.1.2 รายได'จากการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึนร'อยละ 4 
ต,อป� 

4.2 บุคลากรมีความสามารถในการบริหาร
ต'นทุนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.2.1 ค,าใช'จ,ายต,อหน,วยน้ําจําหน,าย 4.2.1 ไม,เกิน 20 บาท ต,อ ลบ.ม. 
ในป� 2564 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 5 เตรียมระบบการจัดการความก9าวหน9าในสายอาชีพ การจัดการบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ และการสืบทอดตําแหน,ง 

ยุทธศาสตร+ ท่ี 5 เป?น ยุทธศาสตร+ ท่ี เ ก่ียวข'อง กับการจัดการความก'าวหน'า           
ในสายอาชีพอย,างเป?นระบบ มีข้ันตอนและระเบียบแบบแผนโดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ เพ่ือช,วย
ยกระดับการพัฒนาและเสริมสร'างบุคลากรให'มีความสามารถ/ศักยภาพท่ีองค+กรคาดหวัง รวมท้ัง     
การเตรียมพร'อมการสืบทอดตําแหน,งของบุคลากร ซึ่งประกอบด'วย 4 กลยุทธ+ ดังน้ี 

1. การออกแบบกลไกในการขับเคล่ือนระบบการจัดการความก'าวหน'าในสายอาชีพ
ของ กปภ. (Career management architecture design) 

2. การจัดการความก'าวหน'าในสายอาชีพของบุคลากร กปภ. แบบองค+รวม (Total 
Career Management) 

3. การระบุผู'สืบทอดตําแหน,งเชิงกลยุทธ+โดยวิธีวิเคราะห+โครงสร'างองค+กรแบบ
เครือข,ายเพ่ือระบุผู'สืบทอดตําแหน,ง (Organizational Network Analysis : ONA) 
และวิธีวิเคราะห+ตําแหน,งหลักท่ีสําคัญ (Key Strategic Position Analysis : KSPA) 

4. การจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพด'วยรูปแบบการบริหารอย,างเป?นระบบและ
ต,อเน่ือง (Talent pipeline model) 

เป0าประสงค� ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร� เป0าหมาย ป( 2564 
5.1 กปภ. มีการจัดการความก'าวหน'า      
ในสายอาชีพของบุคลากรทุกระดับ      
อย,างเป?นระบบ 

5.1.1. ระดบัความพึงพอใจของบคุลากร
ต,อระบบการจัดการความก'าวหน'า      
ในสายอาชีพของบุคลากร 

5.1.1 ≥ 4.50 คะแนน 
ภายในป� 2564 
 

5.2 กปภ. มีระบบการสืบทอดตําแหน,ง
ผู'บริหารท่ีมีประสิทธิผล 

5.2.1 จํานวนผู'บริหารท่ีได'รบั        
การแต,งต้ังท่ีมาจากระบบการสืบทอด
ตําแหน,ง 

5.2.1 ผู'บริหารท่ีได'รับการ
แต,งต้ังไม,น'อยกว,าร'อยละ 80 
มาจากระบบการสืบทอด
ตําแหน,ง (ตามหลักเกณฑ+ท่ี
กําหนด) 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 6 สร9างบรรยากาศในการทํางานท่ีเสริมสร9างความผูกพันของบุคลากรและ    

การยกระดับมาตรฐานด9านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร+ท่ี 6 เป?นยุทธศาสตร+ท่ีเก่ียวข'องกับการเพ่ิมระดับความผูกพันของ
บุคลากร กปภ. ด'วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให'กับพ้ืนท่ีในบริบทของ กปภ. 
มีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล'อมในการทํางานให'สอดคล'องกับลักษณะการทํางานรวมท้ัง    
ความต'องการของแต,ละกลุ,มบุคลากร มีการออกแบบการรักษาบุคลากรกลุ,มใหม,ให'คงอยู,กับ กปภ. พร'อมท้ัง
ยังมีการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร กปภ. อีกด'วย ซึ่งประกอบด'วย 4 กลยุทธ+ ดังน้ี 

1. การยกระดับมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให'สอดคล'องกับบริบทของ 
กปภ. ในแต,ละพ้ืนท่ี 

2. การปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล'อมในการทํางานให'สอดคล'องกับลักษณะงานและ        
ความต'องการของบุคลากรแต,ละกลุ,ม 

3. การออกแบบกระบวนการรักษาบุคลากร 
4. การยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร กปภ. 

เป0าประสงค� ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร� เป0าหมาย ป( 2564 
6.1 เพื่อยกระดบัความผูกพันของบุคลากร 6.1.1 ระดบัความผูกพนัของบุคลากร 6.1.1 ≥ 4.50 คะแนน 

ภายในป� 2564 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 7 ปรับบทบาทการดําเนินงานเชิงรุกของหน,วยงานด9านทรัพยากรบุคคลและ    
การเป:นหุ9นส,วนทางกลยุทธ�ของสายงานในองค�กร รวมถึงการสร9างความรู9
ความเข9าใจในการใช9เครื่องมือด9านทรัพยากรบุคคลแก,ผู9บริหารสายงาน (Line Manager) 

ยุทธศาสตร+ท่ี 7 เป?นยุทธศาสตร+ท่ีให'ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทของหน,วยงาน

ด'านทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก โดยสนับสนุนให'หน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลมีการดําเนินงานในเชิงรุก 
และมีการสร'างเครือข,ายความร,วมมือกับหน,วยงานท้ังภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือเป?นการส,งเสริม
การแลกเปล่ียนความรู'ทางด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให'บุคลากรเกิดความต่ืนตัวและ
พร'อมรับมือกับการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและส,งผลกระทบต,อ กปภ. ในอนาคต   
โดยการนําเทคโนโลยีใหม,ๆ มาปรับใช'กับกระบวนการทํางานด'านทรัพยากรบุคคลขององค+กร เพ่ือให'เกิด
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบทบาทท่ีหน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลควรจะดําเนินงานให'
ครอบคลุม คือ การเป?นนักทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ+ (Strategic Partner) ผู'เชี่ยวชาญด'านทรัพยากรบุคคล 
(Administrative Expert) ขวัญใจพนักงาน (Employee Champion) ผู'นําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
นอกจากน้ี บทบาทของหน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลจะต'องให'ความสําคัญกับเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลข้ันพ้ืนฐานด'วย เช,น การทบทวนโครงสร'างผลตอบแทน การปรับปรุงระบบประเมิน    
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเส่ียงด'านทรัพยากรบุคคล เป?นต'น ซึ่งจะส,งเสริมให'บุคลากร   
เกิดความพึงพอใจและเป?นการรักษาบุคลากรให'อยู,กับ กปภ. ต,อไป ซึ่งประกอบด'วย 6 กลยุทธ+ ดังน้ี 

1. การพัฒนาบทบาทของ HR ในการทํางานเชิงรุก (HR Proactive) 
2. การแลกเปล่ียนการบริหารงานบุคคลผ,านการลงนาม MOU กับหน,วยงานชั้นนํา 
3. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. การทบทวนโครงสร'างค,าตอบแทนแบบองค+รวม (Total compensation)        

ให'ตอบสนองต,อความหลากหลายในความต'องการของแต,ละกลุ,มบุคลากร 
5. การบริหารจัดการความเส่ียงด'านทรัพยากรบุคคล (HR Risk Management) 
6. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 

แบบองค+รวมท้ังระบบ 

เป0าประสงค� ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร� เป0าหมาย ป( 2564 
7.1 หน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคลมี     
การดําเนนิงานในเชิงรุก 

7.1.1 ระดับความพึงพอใจของบคุลากร
และผู'บริหารต,อหน,วยงาน          
ด'านทรัพยากรบุคคล 

7.1.1 ≥ 4.50 คะแนน     
ภายในป� 2564 
 7.2 หน,วยงานด'านทรัพยากรบคุคลมี     

การดําเนนิงานในฐานะผู'ร,วมกําหนดกลยุทธ+
ในระดบัองค+กรได' 
7.3 ผู'บริหารสายงานสามารถใช'เครื่องมือ
ด'านทรัพยากรบุคคลให'เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

7.1.2 ระดบัความพึงพอใจของผู'บริหาร
ต,อการใช'เครื่องมือด'านทรัพยากรบุคคล 

7.1.2 ≥ 4.50 คะแนน 
ภายในป� 2564 
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ตัวชี้วัดและเป0าหมายการดําเนินงานป( 2563 

ยุทธศาสตร�ทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด หน,วยวัด เป0าหมาย ป( 2563 

1. ยกระดับศักยภาพและอัตรากําลังของบุคลากรให'พร'อมต,อการเป?น
องค+กรระดับสากล 

อัตราส,วนผู'ใช'น้ําต,อพนักงาน 1 คน  ราย/คน  495  

2. เสริมสร'างวัฒนธรรมในการมุ,งสู,การเป?นองค+กรแห,งความเป?นเลิศและ
องค+กรแห,งการเรียนรู' 

จํานวนองค+ความรู' ที่สามารถนําไปใช'
ปรับปรุงการให'บริการลูกค'าหรือคุณภาพงาน 

ส,วนเพิ่มจํานวน 
องค+ความรู'  

2  

จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช'ปรับปรุง 
คุณภาพงาน  

ส,วนเพิ่มจํานวน
นวัตกรรม  

2  

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให'มีความเป?นเลิศเพื่อมุ,งสู,การเป?นองค+กรที่มี
สมรรถนะสูง 

ร'อยละของพนักงานที่ผ,านเกณฑ+ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  

ร'อยละ  90%  

4. สร'างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด'านบริหารการเงินให'แก,บุคลากร
และสร'างความตระหนักในเรื่องของการควบคุมต'นทุนให'เกิดทั่วทั้ง
องค+กร 

ค,าใช'จ,ายต,อหน,วยน้ําจําหน,าย  บาท/ลบ.ม.  ≤ 20.00  

5. ตรียมระบบการจัดการความก'าวหน'าในสายอาชีพ การจัดการบุคลากร
ที่มีศักยภาพ และการสืบทอดตําแหน,ง 

จํานวนผู'บริหารที่ได'รับการแต,งตั้งที่มา
จากระบบการสืบทอดตําแหน,ง  

ร'อยละ  ≥ 80%  

6. สร'างบรรยากาศในการทํางานที่เสริมสร'างความผูกพันของบุคลากร
และการยกระดับมาตรฐานด'านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ระดับความผูกพันต,อองค+กรของพนักงาน  คะแนน  4.46  

7. ปรับบทบาทการดําเนินงานเชิงรุกของหน,วยงานด'านทรัพยากรบุคคล
และการเป?นหุ'นส,วนทางกลยุทธ+ของสายงานในองค+กร รวมถึงการสร'าง
ความรู'ความเข'าใจในการใช'เครื่องมือด'านทรัพยากรบุคคลแก,ผู'บริหาร   
สายงาน (Line Manager) 

ระ ดับคว าม พึ งพอ ใ จต, อ หน, ว ย ง าน     
ด'านทรัพยากรบุคคล  

คะแนน  ≥ 4.50  
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สรุปแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจําป(งบประมาณ 2563 

ซ่ึงใช9งบประมาณทําการรวม 67.700 ล9านบาท 

ยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติการ 
จํานวน 
แผนงาน 

งบทําการ 
(ล9านบาท) 

หน,วยงาน 
รับผิดชอบ 

1 ยกระดับศักยภาพและอัตรากําลังของบุคลากรให9พร9อม
ต,อการเป:นองค�กรระดับสากล 

2 1.000  

  1.1 แผนงานวิเคราะห+และทบทวนภาระงานท่ี กปภ. ควร
 ดําเนินการจ'างเหมาแรงงานในภารกิจของงานสนับสนุน 

1 0.500 ฝวป. 

  1.2 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรท่ีมีความรู'ความสามารถ
 ในสถานศึกษาท่ีเป?นเป>าหมายของ กปภ. 

1 0.500 ฝบท. 

2 เสริมสร9างวัฒนธรรมในการมุ, งสู,การเป:นองค�กร      
แห,งความเป:นเลิศและองค�กรแห,งการเรียนรู9 

3 12.900  

  2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด'านการจัดการความรู'มุ,งสู,
 นวัตกรรม 

1 2.500 สวก. 

  2.2 แผนงานส,งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู'ไปใช'
 ในการทํางานให'เกิดประสิทธิภาพ 

1 0.400 สวก. 

  2.3 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร'างนวัตกรรม 1 10.000 สวก. 
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให9มีความเป:นเลิศเพ่ือมุ,งสู,      

การเป:นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
8 42.500  

  3.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 7 41.500 สวก. 
  3.2 แผนงานนําร,องการใช'งานระบบสารสนเทศการจัดการ

 ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) 
1 1.000 ฝวป. 

4 สร9างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด9านบริหารการเงิน
ให9 แก, บุคลากรและสร9 า งความตระหนั ก ใน เรื่ อ ง        
ของการควบคุมต9นทุนให9เกิดท่ัวท้ังองค�กร 

1 0.000  

  4.1 แผนงานควบคุมค,าใช'จ,ายในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0.000 ทุกหน,วยงาน 
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ยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติการ 
จํานวน 
แผนงาน 

งบทําการ 
(ล9านบาท) 

หน,วยงาน 
รับผิดชอบ 

5 เตรียมระบบการจัดการความก9าวหน9าในสายอาชีพ  
การจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และการสืบทอดตําแหน,ง 

3 0.300  

  5.1 แผนงานการจัดการความก'าวหน'าในสายอาชีพของ
 บุคลากร กปภ. 

1 0.100 ฝวป. / สวก. 

  5.2 แผนงานการจัดทําระบบผู'สืบทอดตําแหน,งผู'บริหาร
 ระดับสูง ตําแหน,ง ท่ี สําคัญในโครงสร'างองค+กร 
 ตําแหน,งหลักท่ีสําคัญเชิงกลยุทธ+ 

1 0.100 ฝวป. / สวก. 

  5.3 แผนงานการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 1 0.100 ฝวป. / สวก. 
6 สร9างบรรยากาศในการทํางานท่ีเสริมสร9างความผูกพัน

ของบุคลากรและการยกระดับมาตรฐานด9านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

2 7.000  

  6.1 แผนงาน สํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน       
ของพนักงานต,อ กปภ. ป� 2563 

1 2.000 ฝบท. 

  6.2 แผนงานจัดสรรอุปกรณ+ คุ' มครองความปลอดภัย        
 ส,วนบุคคล ป� 2563 

1 5.000 ฝบท. 

7 ปรับบทบาทการดําเนินงานเชิงรุกของหน,วยงาน    
ด9านทรัพยากรบุคคลและการเป:นหุ9นส,วนทางกลยุทธ�
ของสายงานในองค�กร รวมถึงการสร9างความรู9ความเข9าใจ
ในการใช9เครื่องมือด9านทรัพยากรบุคคลแก,ผู9บริหารสายงาน 
(Line Manager)  

1 4.000  

  7.1 แผนงานพัฒนาระบบประเ มินผลการปฏิบั ติงาน     
แบบองค+รวมท้ังระบบ (Performance Management System) 

1 4.000 ฝวป. 

  รวม 20 67.700  
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ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยกระดับศักยภาพและอัตรากําลังของบุคลากรให9พร9อมต,อการเป:นองค�กรระดับสากล 

แผนงานท่ี 1.1  แผนงานวิเคราะห�และทบทวนภาระงานท่ี กปภ. ควรดําเนินการจ9างเหมาแรงงาน
ในภารกิจของงานสนับสนนุ  

 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือให'บุคลากรของ กปภ. ได'รับการพัฒนาด'านความรู' ทักษะ 

และทัศนคติ เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให'บรรลุ
เป>าหมาย และสอดคล'องกับภารกิจขององค+กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 
หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดเก็บข'อมูลโดยการจัดสนทนากลุ,ม 
(Focus Group) กับหน,วยงานท่ีคาดว,า
จะทําการจ'างเหมา 

               

2. วิเคราะห+งาน ทบทวนกระบวนการ
ทํางานและภาระงานท่ี กปภ. จ'างเหมา
ในปnจจุบันและงานเป>าหมายท่ีคาดว,า
จะทําการจ'างเหมา 

               

3. จัดทําแนวทางและหลักเกณฑ+ในการ
จ'างเหมาสําหรับงานท่ีได' ทําการ
วิเคราะห+เสร็จส้ินแล'ว 

               

4. กําหนดแผนงานการนําอัตราจ'าง
เหมาแรงงานมาใช' ทดแทนกลุ,ม
พนักงาน และการปรับบทบาทหน'าท่ี
ของพนักงานให'สอดคล'องกับแนวทาง
ท่ีกําหนด 

               

5. ส่ือสารหลักเกณฑ+ในการจ'างเหมา
ให'กับหน,วยงานภายในได'รับทราบ       

               

6. ติดตามและประเมินผลการจ'างเหมา
แรงงานของ กปภ. ในภารกิจต,างๆ 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระยะเวลาแล'วเสร็จของการดําเนินการ (แล'วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 63) 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
1. แนวทางและหลักเกณฑ+การจ'างเหมาแรงงานในภารกิจงานสนับสนุน 
2. แผนงานการนําอัตราจ'างเหมาแรงงานมาใช'ทดแทนกลุ,มพนักงาน 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ ร'อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 0.500 0.500 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  - 
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แผนงานท่ี 1.2 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรท่ีมีความรู9ความสามารถในสถานศึกษาท่ีเป:นเป0าหมาย
ของ กปภ. 

วัตถุประสงค� 

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ีมีผลต,อความผูกพันของพนักงานให'
มีข'อมูลในการติดตามผลลัพธ+ของการบริหาร และพัฒนาบุคลากร      
โดยทบทวนและวิเคราะห+ปnจจัยท่ีส,งผลต,อความผูกพันต,อองค+กร 
สําหรับนําไปใช'ประโยชน+ในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในการ
เสริมสร'างความผูกพันต,อองค+กรของบุคลากร และจัดทําแผนงาน
เสริมสร'างความพึงพอใจและความผูกพันต,อองค+กรของบุคลากร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ร'อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนร'อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจของผู'บังคับบัญชาในตําแหน,งท่ีรับบุคลากร
จากการสรรหาเชิงรุก 4.5 คะแนน 

หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กทบ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กําหนดสถานศึกษาเป> าหมาย ท่ี
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม 

               

2. ติดตามผลการดําเนินการสรรหาตาม
แนวทางสรรหาเชิงรุกป� 2562 

               

3. ดําเนินกิจกรรมเป�ดบ'านใกล' (Open 
House) กิจกรรมรุ,นพี่แนะนํารุ,นน'อง
และกิจกรรมแนะนําแนวทางสู, กปภ. 

               

4. ดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ+
องค+กรผ,านส่ือสังคมออนไลน+ 

               

5. กิจกรรมสรรหาคัดเลือกตามแนวทาง
สรรหาเชิงรุก 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล'วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได'บุคลากรท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมการทํางานของ กปภ. 
ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ ได'บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามเป>าหมาย 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 0.500 0.500 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  - 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 เสริมสร9างวัฒนธรรมในการมุ,งสู,การเป:นองค�กรแห,งความเป:นเลิศ และองค�กร
แห,งการเรียนรู9 

แผนงานท่ี 2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด9านการจัดการความรู9มุ,งสู,นวัตกรรม 

วัตถุประสงค� 

เพ่ือให' กปภ. มีการบริหารจัดการองค+ความรู'อย,างเป?นระบบ 
และเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานให'บรรลุเป>าหมาย ตลอดจนมี
การส,งเสริม หรือกระตุ'นให'เกิดการเรียนรู' ท่ัวท้ังองค+กร โดย   
องค+ความรู' ดังกล,าวเป?นความรู'กลางท่ีสามารถถ,ายทอดไปสู,      
ทุกหน,วยงาน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- จํานวนองค+ความรู'ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให'บริการลูกค'า
 หรือคุณภาพงาน 2 องค+ความรู' 
- ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 

หน,วยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กบอ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนาความรู' และทักษะด' าน
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร+องค+กร (PWA Idol)                

2. กา ร เ ส ริ มสร' า งบ ร รยาก าศ ให'
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู'
อย,างต,อเนื่อง (ช,องทางสารสนเทศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู')                 

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ 

1. บุคลากรท่ีมีความรู'และทักษะด'านนวัตกรรมท่ีสอดคล'องกับ
 ยุทธศาสตร+และทิศทางขององค+กร 
2. ช,องทางสารสนเทศในการแลกเปล่ียนเรียนรู' 
3. องค+ความรู'ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให'บริการลูกค'าหรือ
 คุณภาพงาน 

งบประมาณรวมโครงการ 
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 2.500 2.500 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
� � � 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน - 
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แผนงานท่ี 2.2  แผนงานส,งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู9ไปใช9ในการทํางานให9เกิด
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค� 

เพ่ือให' กปภ. มีการบริหารจัดการองค+ความรู'อย,างเป?นระบบ 
และเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานให'บรรลุเป>าหมาย ตลอดจนมี
การส,งเสริม หรือกระตุ'นให'เกิดการเรียนรู' ท่ัวท้ังองค+กร โดย    
องค+ความรู'ดังกล,าวเป?นความรู'กลางท่ีสามารถถ,ายทอดไปสู,       
ทุกหน,วยงาน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- จํานวนองค+ความรู'ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให'บริการลูกค'า
 หรือคุณภาพงาน 2 องค+ความรู' 
- ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 

หน,วยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กบอ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนาแผนท่ีความรู'และเทคโนโลยี
ของ กปภ. (PWA Knowledge & 
Technology mapping) เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร+
องค+กร                

2. การพัฒนาคลังความรู'ดิจิทัล (KM PWA)                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ     
ผลผลิต (output) ของโครงการ ความสําเร็จของแผนงาน/ โครงการท่ีแล'วเสร็จ 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ 

1. แผนท่ีความรู'และเทคโนโลยีของกปภ. (PWA Knowledge & 
 Technology mapping) ท่ีสอดคล'องกับภารกิจและยุทธศาสตร+องค+กร 
2. คลังความรู'ดิจิทัล (KM PWA) 
3. องค+ความรู'ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให'บริการลูกค'าหรือ
 คุณภาพงาน 

งบประมาณรวมโครงการ 
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 0.400 0.400 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
� � � 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน - 
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แผนงานท่ี 2.3 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร9างนวัตกรรม 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือส,งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและสร'างนวัตกรรม

เพ่ือนําโครงการบรรลุสู,การทําให'ผู'ใช'นํ้าประทับใจในคุณภาพและ
บริการท่ีเป?นเลิศ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน - ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จร'อยละ 80 
- จํานวนผลงานนวัตกรรมท่ีนํามาใช'ในองค+กร 2 ผลงาน 

หน,วยงานรับผิดชอบ  สํานักวิทยาการ กปภ. (กวพ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แผนงานการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม                
1.1 จัดทําแผนพัฒนาและขยายผล

นวัตกรรม                
1.2 ดําเนินการตามแผน                
1.3 ติดตามผลการดํ า เนิ น งาน          

(2,4 ไตรมาส)                
1.4  สรุปผลการดําเนินงาน                

2. แผนการวิจัยและสร'างนวัตกรรมของ กปภ.                
2.1 ส, ง ผ ล ง า น น วั ต ก ร ร ม เ ข' า

ประกวดนวัตกรรมป� 2562                
2.2 พิจารณาผลงานป� 2562                
2.3 มอบรางวัลนวัตกรรมป� 2562                
2.4 กําหนดหลักเกณฑ+ประกวด 

 นวัตกรรมป� 2563                
3. แผนการพัฒนาระบบสนับสนุ น     

การวิจัยและนวัตกรรม ของ กปภ.                
3.1  วิเคราะห+ศักยภาพหน,วยงาน

 ความร,วมมือ                
3.2  จัดทําแผนงานโครงการนําร,อง                 
3.3  ดําเนินโครงการตามแผน                
3.4  สรุ ป  ติดตาม ประ เ มินผล    

 การดําเนินงาน                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
1. ขยายผล 2 ผลงาน 
2. สร'างนวัตกรรม 20 ผลงาน 
3. องค+ความรู' 1 เร่ือง 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
1. ขยายผลในองค+กรไม,น'อยกว,า 2 ผลงาน 
2. จํานวนนวัตกรรมดีเด,นไม,น'อยกว,า 20 ผลงาน 
3. องค+ความรู'จากความร,วมมือ 1 เร่ือง 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ 
1. เกิดการแข,งขันด'านนวัตกรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด'วยนวัตกรรม 
3. สนับสนุนการดําเนินงานด'าน RDI 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 10.000 10.000 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  โ ครงสร' า ง  KM-RDI ท่ี ช, วยส นับส นุนการ ดํ า เ นิ นงาน ให' มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให9มีความเป:นเลิศเพ่ือมุ,งสู,การเป:นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูง 

แผนงานท่ี 3.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือให'บุคลากรของ กปภ. ได'รับการพัฒนาด'านความรู' ทักษะ 

และทัศนคติ เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให'บรรลุ
เป>าหมาย และสอดคล'องกับภารกิจขององค+กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 
หน,วยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กพท.และ กฝภ.1-3) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสนับสนุน
นโยบาย และการดําเนินงานของ 
กปภ. 

               

2. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
ความสามารถรายบุคคล (IDP) 

               

3. โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. 
ด'านต,างๆ 

               

4. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝ�กอบรม/
ดูงานภายนอกและทุนการศึกษา 

               

5. การประชุมผู'จัดการ/ผู'ช,วยผู'จัดการ
ประปาท่ัวประเทศ 

               

6. โครงการการพัฒนาและเสริมสร'าง
ผู'จัดการ/ผู'ช,วยผู'จัดการ 

               

7. โครงการป>องกันและปราบปราม
ทุจริตคอรัปชั่น 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวนหลักสูตร/โครงการท่ีดําเนินการแล'วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ จํานวนผู'เข'ารับการฝ�กอบรมไม,น'อยกว,าร'อยละ 95 ของแผน 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ พนักงานมีความรู'ความเข'าใจในหลักสูตรท่ีอบรม 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 41.500 41.500 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 

โปรแกรมผลิตส่ือ 
การเรียนการสอน - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  นโยบายของ กปภ./งบประมาณ/ยุทธศาสตร+/สภาพอากาศ 
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แผนงานท่ี 3.2 แผนงานนาํร,องการใช9งานระบบสารสนเทศการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน (ฮาร+ดแวร+ และซอฟต+แวร+) ให'

เพียงพอและคุ'มค,า พร'อมมีโครงข,ายเชื่อมโยงท่ัวท้ังองค+กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน    
- ระดับความพึงพอใจในการใช'งานระบบสารสนเทศการจัดการ      
 ผลการปฏิบัติงาน 4 คะแนน 

หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กปบ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดต้ังและทดสอบระบบสารสนเทศ
การจัดการผลการปฏิบัติงานก,อน
การใช'งานจริง                

2. จัดทําคู, มื อ/ส่ือ การใช' งานระบบ
สารสนเทศเพื่ อการจัดการผลการ
ปฏิ บั ติ งาน สํ าหรั บ ผู' ดู แ ล ร ะบบ      
และผู'ใช'งานระบบ                

3. จัดฝ�กอบรมการใช'งานระบบสารสนเทศ  
เพื่อการจัดการผลการปฏิบัติงานให'กับ
ผู'เก่ียวข'อง ประกอบด'วย                

   3.1 ผู'ดูแลระบบ (Admin)                
   3.2 ผู'ใช'งานระบบ (End-User)                
4. ประเมินผลการใช'งานระบบสารเทศ

การจัดการผลการปฏิบัติงานจากผู'ใช'งาน
นําร,องท้ังหมด เพื่อนํามาพัฒนาระบบฯ 
ก,อนการใช'งานจริงท่ัวท้ังองค+กร                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในการใช' งานระบบสารสนเทศการจัดการ              
ผลการปฏิบัติงาน 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดฝ�กอบรมการใช'งานระบบสารสนเทศ     
การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ ระดับความพึงพอใจในการใช'งานระบบสารสนเทศการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 1.000 1.000 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ 

เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
ซอฟต+แวร+/     

ระบบสารสนเทศ       
การจัดการ       

ผลการปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management 

System) 

1. คอมพิวเตอร+ 
สําหรับการฝ�กอบรม 
2. ห'องฝ�กอบรม/
สถานท่ีท่ีใช'ในการ

ฝ�กอบรม 
3. ค,าอาหาร/อาหารว,าง/

เครื่องดื่ม 

เจ'าหน'าท่ี กพส. และ 
กปบ. เป?นวิทยากร 

 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน - 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 4 สร9างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด9านบริหารการเงิน ให9แก,บุคลากรและ
สร9างความตระหนักในเรื่องของการควบคุมต9นทุนให9เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค�กร 

แผนงานท่ี 4.1 แผนงานควบคุมค,าใช9จ,ายในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค� 

เพ่ือควบคุมต'นทุนของนํ้าประปาให'อยู,ในระดับท่ีเหมาะสมและ
จะเป?นแนวทางในการปรับโครงสร'างค,านํ้าประปา สะท'อนถึง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค+กร และใช'ทรัพยากรให'มี
ประโยชน+และคุ'มค,าท่ีสุด 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
ควบคุมค,าใช'จ,ายรวมต,อหน,วยนํ้าจําหน,าย ไม,เกิน 20.00 บาท    
ต,อ ลบ.ม. 

หน,วยงานรับผิดชอบ ทุกหน,วยงาน    

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ค,าใช'จ,ายรวมต,อหน,วยน้ําจําหน,าย  
ไม,เกิน 20.00 บาท ต,อ ลบ.ม.                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ - 
ผลผลิต (output) ของโครงการ - 
ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ - 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  - 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 5 เตรียมระบบการจัดการความก9าวหน9าในสายอาชีพ การจัดการบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ และการสืบทอดตําแหน,ง 

แผนงานท่ี 5.1 แผนงานการจัดการความก9าวหน9าในสายอาชีพของบุคลากร กปภ. 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือให'บุคลากรของ กปภ. ได'รับการพัฒนาด'านความรู' ทักษะ 

และทัศนคติ เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให'บรรลุ
เป>าหมาย และสอดคล'องกับภารกิจขององค+กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 
หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) / สํานักวิทยาการ กปภ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- นําเสนอหลักเกณฑ+แก,ผู'บริหารและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข'อง 

               

1. ส่ื อสาร เส' นทางความก' า วหน' า      
ในสายอาชีพแก,บุคลากรท่ีเก่ียวข'อง    

               

2. หน,วยงานท่ีเก่ียวข'องกับการพัฒนา
บุคลากรนําเส'นทางความก'าวหน'า  
ในสายอาชีพเป?นปnจจัยหนึ่งในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความสําเร็จการจัดทํา/ทบทวนโครงสร'างสายอาชีพ 
หลักเกณฑ+การเติบโต/เคล่ือนย'ายตามสายอาชีพ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลการส่ือสารเส'นทาง 
ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ ร'อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 0.100 0.100 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
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แผนงานท่ี 5.2  แผนงานการจัดทําระบบผู9สืบทอดตําแหน,งผู9บริหารระดับสูง ตําแหน,งท่ีสําคญัใน 
โครงสร9างองค�กร ตําแหน,งหลักท่ีสําคัญเชิงกลยุทธ� 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือให'บุคลากรของ กปภ. ได'รับการพัฒนาด'านความรู' ทักษะ 

และทัศนคติ เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให'บรรลุ
เป>าหมาย และสอดคล'องกับภารกิจขององค+กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 
หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) / สํานักวิทยาการ กปภ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กําหนดแผนพัฒนารายบุคคลของ
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีหลักเกณฑ+
กําหนดและดําเนินการพัฒนา 

               

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของ
การพัฒนารายบุคคลของผู'ท่ีมีสิทธิ
เป?นผู'สืบทอดให'เป?นผู'ดํารงตําแหน,ง 
เพื่อนํามาปรับปรุง/ทบทวนทุกป�
อย,างต,อเนื่อง 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
ร'อยละของการพัฒนาผู' สืบทอดตําแหน,งรายบุคคลเทียบกับ
เป>าหมายตามแผนงานประจําป� 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ผลการพัฒนาผู'สืบทอดตําแหน,งรายบุคคลเทียบกับเป>าหมายตาม
แผนงานประจําป� 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ ร'อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 0.100 0.100 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
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แผนงานท่ี 5.3 แผนงานการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือให'บุคลากรของ กปภ. ได'รับการพัฒนาด'านความรู' ทักษะ 

และทัศนคติ เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให'บรรลุ
เป>าหมาย และสอดคล'องกับภารกิจขององค+กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 
หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) / สํานักวิทยาการ กปภ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีศักยภาพตาม
แนวทางท่ีกําหนดและดําเนินการ
พัฒนา 

               

2. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ
นํามาปรับปรุง/ทบทวนทุกป�อย,าง
ต,อเนื่อง 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
ร'อยละของการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเทียบกับเป>าหมายตาม
แผนงาน 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ผลการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเทียบกับเป>าหมายตามแผนงาน
ประจําป� 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ ร'อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 0.100 0.100 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  - 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 6  สร9างบรรยากาศในการทํางานท่ีเสริมสร9างความผูกพันของบุคลากรและ    
การยกระดับมาตรฐานด9านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

แผนงานท่ี 6.1 แผนงานสาํรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต,อ กปภ. ป( 2563 

วัตถุประสงค� 

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ีมีผลต,อความผูกพันของพนักงานให'
มีข'อมูลในการติดตามผลลัพธ+ของการบริหาร และพัฒนาบุคลากร      
โดยทบทวนและวิเคราะห+ปnจจัยท่ีส,งผลต,อความผูกพันต,อองค+กร 
สําหรับนําไปใช'ประโยชน+ในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในการ
เสริมสร'างความผูกพันต,อองค+กรของบุคลากร และจัดทําแผนงาน
เสริมสร'างความพึงพอใจและความผูกพันต,อองค+กรของบุคลากร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต,อองค+กร 3.96 คะแนน 
- ระดับความผูกพันของบุคลากรต,อองค+กร 4.46 คะแนน 

หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทํ า สั ญ ญ า ก า ร จ' า ง ท่ี ป รึ ก ษ า          
ให'ดําเนินการตามแผนงาน 

               

2. ศึกษาโครงสร'างการดําเนินงาน
ภายใน กปภ. 

               

3. จัดประชุมเชิงลึกกับเจ'าหน'าท่ีและ
ผู'บริหาร กปภ. 

               

4. ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับการสํารวจหาปnจจัยและ
ประ เ มินความ ผูกพั นและความ      
พึงพอใจของบุคลากร 

               

5. กําหนดกลุ,มตัวอย,างเป>าหมายและ
พื้นท่ีสํารวจ 

               

6. กําหนดประเด็นการสํารวจ                
7. อ อ ก แ บ บ วิ ธี ก า ร  รู ป แ บ บ ใ น       

การสํารวจหาปnจจัย และประเมิน    
ความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร 

               

8. ประสานงานนัดหมายการสํารวจ 
สํารวจ และจัดเก็บข'อมูล 

               

9. สัมภาษณ+เชิงลึกผู'บริหาร                
10. วิเคราะห+ผลการสํารวจปnจจัยและ

ประเมินความผูกพันของบุคลากร 
               

11. สรุปผลเพื่อออกแบบกิจกรรมและ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร' า ง     
ความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร 

               

12. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ+ 
 
 

               



แผนปฏบิัติการทรพัยากรบุคคลของ กปภ.  
ประจําป�งบประมาณ 2563 

 28 

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล'วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระดับความผูกพันโดยรวมค,าเฉล่ียมากกว,าหรือเท,ากับ 4.46 
ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ พนักงานมีความผูกพันต,อ กปภ. เพ่ิมข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 2.000 2.000 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  
การเก็บรวบรวมข'อมูลจากแบบสํารวจความผูกพันท่ีส,งไปหน,วยงาน
ส,วนกลางและส,วนภูมิภาคของ กปภ. ต'องได'รับกลับมาเป?นจํานวน     
ไม,ตํ่ากว,า 5,000 ราย ตาม TOR 
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แผนงานท่ี 6.2 แผนงานจัดสรรอุปกรณ�คุ9มครองความปลอดภัยส,วนบุคคล ป( 2563 

วัตถุประสงค� 

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ีมีผลต,อความผูกพันของพนักงานให'
มีข'อมูลในการติดตามผลลัพธ+ของการบริหาร และพัฒนาบุคลากร      
โดยทบทวนและวิเคราะห+ปnจจัยท่ีส,งผลต,อความผูกพันต,อองค+กร 
สําหรับนําไปใช'ประโยชน+ในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในการ
เสริมสร'างความผูกพันต,อองค+กรของบุคลากร และจัดทําแผนงาน
เสริมสร'างความพึงพอใจและความผูกพันต,อองค+กรของบุคลากร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต,อองค+กร 3.96 คะแนน 
- ระดับความผูกพันของบุคลากรต,อองค+กร 4.46 คะแนน 

หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 

2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนกรอบประเภทของอุปกรณ+
คุ'มครองความปลอดภัยส,วนบุคคล
ต า ม ลั ก ษณ ะ แ ต, ล ะ ง า น  ( เ ช, น 
งานบํารุงรักษา งานผลิต งานบริการฯ) 

               

2. กํ าหนดคุณลั กษณะจํ าเพาะของ
อุปกรณ+ คุ' มครองความปลอดภั ย      
ส, ว น บุ ค ค ล แต, ล ะ ร า ย ก า ร เ ป? น
มาตรฐานของ กปภ. (กมว.) 

               

3. แจ'ง กปภ.ข.1-10 สํารวจความต'องการ
ใช'อุปกรณ+คุ'มครองความปลอดภัย   
ส, ว น บุ คคลหน, ว ย งาน ใ น สั ง กั ด 
ตามกรอบท่ีกําหนดให'ในแต,ละงาน 

               

4. กปภ.ข.1-10 รายงานผลการสํารวจ 
ความต'องการใช'อุปกรณ+คุ'มครอง
ความปลอดภัยส,วนบุคคล หน,วยงาน
ในสังกัดตามกรอบท่ีกําหนดให'ใน   
แต,ละงาน ให' กกส. ตรวจสอบ 

               

5. กปภ.ข.1-10 จัดซ้ืออุปกรณ+คุ'มครอง
ความปลอดภัยให'กับหน,วยงานใน
สังกัด ภายในกรอบและวงเงินท่ีได'รบั
จัดสรร 

               

6. กปภ.ข.1-10 รายงานผลการจัดสรร
อุปกรณ+ คุ'มครองความปลอดภัย     
ส, วนบุ คคล หน, วยงาน ใน สัง กัด    
ตามกรอบท่ีกําหนดให'ในแต,ละงาน 
ให' กกส. ตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความสําเร็จตามแผนงานการจัดสรรอุปกรณ+ คุ'มครอง      
ความปลอดภัยฯ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ได'จัดซื้ออุปกรณ+คุ'มครองความปลอดภัยฯ ทันกําหนดเวลาตาม
แผนการจัดสรรอุปกรณ+ฯ 

ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ 
พนักงานได'สวมใส,อุปกรณ+คุ'มครองความปลอดภัยฯ ตลอดระยะเวลา
ทํางานเพ่ือป>องกันอันตรายและลดความรุนแรงในขณะปฏิบัติงานท่ีมี
ความเส่ียง 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 5.000 5.000 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  
การเก็บรวบรวมข'อมูลจากแบบสํารวจความต'องการใช'อุปกรณ+
คุ'มครองความปลอดภัยส,วนบุคคลของหน,วยงานในสังกัดครบถ'วน 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 7  ปรับบทบาทการดําเนินงานเชิงรุกของหน,วยงานด9านทรัพยากรบุคคลและ    
การเป:นหุ9นส,วนทางกลยุทธ�ของสายงานในองค�กร รวมถึงการสร9างความรู9
ความเข9าใจในการใช9เครื่องมือด9านทรัพยากรบุคคลแก,ผู9บริหารสายงาน    
(Line Manager) 

แผนงานท่ี 7.1 แผนงานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบองค�รวมท้ังระบบ
(Performance Management System) 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือให'บุคลากรของ กปภ. ได'รับการพัฒนาด'านความรู' ทักษะ 

และทัศนคติ เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให'บรรลุ
เป>าหมาย และสอดคล'องกับภารกิจขององค+กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 5 คะแนน 
หน,วยงานรับผิดชอบ ฝ�ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กปบ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต9โครงการ Gantt chart 
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จ'างท่ีปรึกษาดําเนินการโครงการ
พัฒนาระบบประเมินผลแบบองค+รวม    
ท้ังระบบ ดังนี้ 

               

1. ศึกษาวิเคราะห+ทบทวน ปรับปรุง 
และนําเสนอแนวทางการกําหนด
อ ง ค+ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น          
ผล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แล ะ ก า ร นํ า      
ผลการปฏิบั ติ ง าน เ ชื่ อ ม โยง กับ     
การบริหารค,าตอบแทน 

               

2. ร วบรวม ประมวลข' อ มู ล  แล ะ
ประเมินความคาดหวัง ความต'องการ
ของพนักงานทุกกลุ,ม รวมถึงศึกษา
วิ เคราะห+ ปnญหา และอุปสรรค 
ปn จ จั ย เ ส่ี ย ง ท่ี เ ป? น ส า เ ห ตุ ข อ ง      
ก า ร ป� ด ก้ั น ไ ม, ใ ห' ค ว า ม ร, ว ม มื อ 
ความเชื่ อ ม่ั นต, อการปรั บเปลี่ ยน        
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แล ะ ก า ร นํ า ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น       
ไ ป เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
ค,าตอบแทนรูปแบบใหม, 

               

3. นํ า เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร กํ า ห น ด
อ ง ค+ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น          
ผลการปฏิบั ติ ง าน  และการนํ า     
ผลการปฏิบั ติ ง าน เ ชื่ อ ม โยง กับ     
การบริหารค,าตอบแทนรูปแบบใหม,
ต,อผู' มีอํานาจอนุ มั ติหรือให'ความ
เห็นชอบในการนํา ไปปฏิบั ติของ
พนักงานท่ัวท้ังองค+กร 

 
 

               



แผนปฏบิัติการทรพัยากรบุคคลของ กปภ.  
ประจําป�งบประมาณ 2563 

 32

4. จัดประชุม/สัมมนาเสริมสร'างความรู'
ความเข'าใจและสร'างทัศนคติเก่ียวกับ
การปรับใช' แนวทางการประเมิน     
ผล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น แล ะก า ร นํ า       
ผลการปฏิบั ติงานไปเชื่ อมโยงกับ     
การบริหารค,าตอบแทนรูปแบบใหม, 
ให'แก,ผู'บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน
ท้ังส, วนกลางและส, วนภู มิภาคให'
ค ร อ บ คลุ ม ท่ี ทุ ก ก ลุ, ม พ นั ก ง า น 
เพื่อลดความกังวลของพนักงานท่ีมีต,อ     
แนวทางการนําผลการปฏิบัติงานไป
เชื่อมโยงกับการบริหารค,าตอบแทน
รูปแบบใหม, 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล'วเสร็จ เท,ากับ 100% 
ผลลัพธ� (outcome) ของโครงการ - 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล'านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน,ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
0.000 4.000 4.000 

ทรัพยากรท่ีต9องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ� บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงือ่นไข/สมมติฐาน  
ท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ+ด'านการนําผลการปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงกับการบริหารค,าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


