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1 1.000 0.048

1.1 แผนงานวิเคราะห�และทบทวนภาระงานที่ 

กปภ. ควร ดําเนินการจ�างเหมาแรงงานในภารกิจ

ของงานสนับสนุน

1. แนวทางและหลักเกณฑ�การจ�างเหมา
แรงงานในภารกิจงานสนับสนุน
2. แผนงานการนําอัตราจ�างเหมา
แรงงานมาใช�ทดแทนกลุ$มพนักงาน

0.500 0.034 1

ยกระดับศักยภาพและอัตรากําลังของบุคลากรให�พร�อมต�อการเป�นองค�กรระดับสากล

-- ดําเนินการวิเคราะห�และทบทวนภาระงาน และกําหนด       
แนวทางการดําเนินการของงานผลิต และงานบริการและ
ควบคุมน้ําสูญเสียแล�วเสร็จ 
- ผวก. เห็นชอบปฏิทินการดําเนินการจ�างเหมาบริการ 
(นิติบุคคล) สําหรับช$วยสนับสนุนด�านงานผลิต และงานบริการ
และควบคุมน้ําสูญเสีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ� 2563 
โดยให�เริ่มดําเนินการจ�างเหมาบริการตามแนวทางที่กําหนด 
ในป<งบประมาณ 2564 ภายใต�งบประมาณที่หน$วยงานได�รับ
การจัดสรร สําหรับในป<งบประมาณ 2563 กผท. มีบันทึกแจ�ง
ให�หน$วยงานดําเนินการจ�างเหมาบริการตามกระบวนการเดิม
ที่เคยจ�างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
- สําหรับงานอํานวยการ และงานจัดเก็บรายได�มีการจัดทํา
แผนลงพื้นที่เก็บข�อมูลเพื่อใช�ในการกําหนดแนวทางการจ�าง
เหมาบริการ (นิติบุคคล) ทั้งนี้ หากไม$สามารถลงไปปฏิบัติงาน
ได�จะใช�วิธีเก็บข�อมูลด�วยการส$งแบบสอบถามให�กับ กปภ.สาขา
 หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

≥80% 100%

รายงานความก�าวหน�าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจําป%งบประมาณ 2563

ณ ไตรมาสที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ลําดับ
ที่

แผนงาน เป4าหมาย ป% 2563 ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ ร�อยละความก�าวหน�า
- ความเสี่ยง/ป6ญหา/อุปสรรค
- แนวทางแก�ไขตามแผน

เบิกจ9าย
จริง

<50% ≥50%
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≥80% 100%
ลําดับ

ที่
แผนงาน เป4าหมาย ป% 2563 ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ ร�อยละความก�าวหน�า
- ความเสี่ยง/ป6ญหา/อุปสรรค
- แนวทางแก�ไขตามแผน

เบิกจ9าย
จริง

<50% ≥50%

1.2 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู�

ความสามารถในสถานศึกษาที่เป+นเป,าหมายของ 

กปภ.

ได�บุคลากรที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตามเปBาหมาย

- จัดกิจกรรม Open House กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ตาม
โครงการเปLดบ�านใกล�บ�าน กปภ.ข.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค�เพื่อให�
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข�าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และ
รับฟOงการบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตน้ําประปา ณ สถานี
ผลิตน้ําบางพระ 1 โดยมีผู�เข�าร$วมจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
 จํานวน 30 คน  
- สํารวจความพึงพอใจของผู�บังคับบัญชาที่มีต$อพนักงานใหม$
จากกระบวนการสรรหาคัดเลือกประจําป< 2562 เรียบร�อยแล�ว
 พบว$า มีคะแนนเฉลี่ยอยู$ที่ 4.25 และได�นําเสนอ ผวก. ทราบ
แล�ว

0.500   0.014 1  -

2 12.900   0.756

2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านการจัดการ

ความรู�มุ0งสู0นวัตกรรม

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่
แล�วเสร็จ

- โครงการพัฒนาความรู�และทักษะด�านนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�องค�กร
   ดําเนินการจัดประชุมหารือเบื้องต�นเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการฝUกอบรมด�านวิชาชีพวิศวกรรม 
 - โครงการการเสริมสร�างบรรยากาศให�บุคลากรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�อย$างต$อเนื่อง
   ดําเนินการจัดประกวดโครงการ QCC ทั้งภายในและ
ภายนอกหน$วยงาน พร�อมทั้งนําคณะทํางานศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมของหน$วยงานอื่น
   กปภ. มีคําสั่งที่ 1007/2562  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
เรื่อง แต$งตั้งคณะทํางานจัดงานวันประปาวิชาการ ป< 2563 
และคณะทํางานจัดงานฯ มีมติกําหนดหัวข�อหลักการจัดงาน 
"PWA: Chapter II Digital Through Customer Service" 
และมีกําหนดจัดในช$วงเดือนสิงหาคม 2563 ณ สํานักงานใหญ$
 กปภ.

2.500 - 1 -

เสริมสร�างวัฒนธรรมในการมุ�งสู�การเป�นองค�กรแห�งความเป�นเลิศและองค�กรแห�งการเรียนรู�
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≥80% 100%
ลําดับ

ที่
แผนงาน เป4าหมาย ป% 2563 ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ ร�อยละความก�าวหน�า
- ความเสี่ยง/ป6ญหา/อุปสรรค
- แนวทางแก�ไขตามแผน

เบิกจ9าย
จริง

<50% ≥50%

2.2 แผนงานส0งเสริมการนํากระบวนการจัดการ

ความรู�ไปใช�ในการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพ

1. แผนที่ความรู�และเทคโนโลยีของกปภ.
 (PWA Knowledge & Technology 
Mapping) ที่สอดคล�องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร�องค�กร
2. คลังความรู�ดิจิทัล (KM PWA)
3. องค�ความรู�ที่สามารถนําไปปรับปรุง
การให�บริการ ลูกค�าหรือคุณภาพงาน

0.400 - 1 -- โครงการการพัฒนาแผนที่ความรู�และเทคโนโลยีของ กปภ. ที่
สอดคล�องกับภารกิจ และยุทธศาสตร�องค�กร 
  ทบทวนและพัฒนาแผนที่ความรู�ฯ และนําเสนอหัวข�อ 
ความรู�ที่นําไปใช�ปรับปรุงการให�บริการลูกค�าหรือคุณภาพงาน
ที่จะต�องดําเนินการค�นหา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร$
ความรู�ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร�องค�กรต$อคณะทํางาน KM 
และคณะกรรมการ KM-RDI เพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวข�อความรู� 
ในการประชุมคณะกรรมการ KM-RDI ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 
16 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบให�มีการค�นหา รวบรวม 
จัดเก็บ และเผยแพร$ความรู� ดังนี้     
   1.การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม$ 
   2.การบริหารจัดการแหล$งน้ํา และคุณภาพน้ํา 
   3.พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/
ข�อบังคับ/ข�อกําหนดต$างๆ ด�านทรัพยากรน้ํา  
   4.การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย 
   5.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
   6.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร 
   7.จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน        
   8.การตลาดและการบริการลูกค�า  
- โครงการการส$งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู�ไปใช�
ในการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพ
  เริ่มดําเนินการออกแบบแนวทางการค�นหา รวบรวม จัดเก็บ 
และเผยแพร$องค�ความรู�ทั้งจากภายใน และภายนอกองค�กร
ตามขอบเขตที่กําหนดไว�ในแผนที่ความรู�และเทคโนโลยีของ 
กปภ. (PWA Knowledge & Technology Mapping)  
- โครงการพัฒนาคลังความรู�ดิจิทัล  
  ขณะนี้ อยู$ระหว$างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการ
ตรวจรับงานงวดที่ 2 ในส$วนงานทดสอบระบบเสมือนจริง ซึ่ง 
กปภ. ได�ดําเนินการออกแบบและทดสอบระบบควบคู$ไปด�วย
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≥80% 100%
ลําดับ

ที่
แผนงาน เป4าหมาย ป% 2563 ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ ร�อยละความก�าวหน�า
- ความเสี่ยง/ป6ญหา/อุปสรรค
- แนวทางแก�ไขตามแผน

เบิกจ9าย
จริง

<50% ≥50%

2.3 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร�างนวัตกรรม 1.ขยายผลในองค�กรไม$น�อยกว$า 2 ผลงาน
2. จํานวนนวัตกรรมดีเด$นไม$น�อยกว$า 
20 ผลงาน

- ผวก. เห็นชอบให�ขยายผลนวัตกรรมไปใช�ใน กปภ.ข.1-10 
จํานวน 5 ผลงาน
- จํานวนนวัตกรรมดีเด$นของ กปภ. ป< 2563 มี 33 ผลงาน 
รางวัล QCC 17 ผลงาน และรางวัลภายนอก 3 ผลงาน

10.000 0.756 1 -

3 42.500 8.710

3.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร (จํานวน 7 แผนงาน) จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ

41.500 8.710

   3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุน

นโยบาย และการดําเนินงานของ กปภ.

- ดําเนินการพัฒนานักบริหารตาม Training Road Map 
วิชาชีพเฉพาะด�าน และนักวิทยาศาสตร�มืออาชีพ 
จํานวน 27 หลักสูตร (ตามแผน 52 หลักสูตร)

23.100 5.722 1 - เนื่องจากนโยบายการปBองกัน
การแพร$ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให�บาง
หลักสูตรไม$สามารถดําเนินการ
ตามแผนฝUกอบรม 
- ทั้งนี้ จะเร$งรัดดําเนินการให�แล�ว
เสร็จตามแผนการฝUกอบรมที่
กําหนดไว�

   3.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ

รายบุคคล (IDP)

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด�านวิชาชีพเฉพาะตาม IDP และ
โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด�านต$างๆ ตาม IDP 
จํานวน 11 หลักสูตร (ตามแผน 20 หลักสูตร)

1.950 0.314 1 ,,

   3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. 

ด�านต0างๆ

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโครงการของ กปภ. ด�านต$างๆ 
ได�แก$ โครงการการพัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม 
และโครงการปฐมนิเทศ จํานวน 8 หลักสูตร (ตามแผน 12 
หลักสูตร)

9.550 1.495 1 ,,

   3.1.4 โครงการประชุม/สัมมนา/ฝ@กอบรม/

ดูงานภายนอกและทุนการศึกษา

- โครงการการส$งพนักงานเข�าร$วมสัมมนา/ฝUกอบรม/ศึกษา
ดูงานภายนอก จํานวน 20 หลักสูตร
- โครงการให�ทุนการศึกษาพนักงาน รวม 6 ทุน ดังนี้
    - ระดับปริญญาโท ในประเทศ จํานวน 3 ทุน 
    - ระดับปริญญาโท ต$างประเทศ จํานวน 1 ทุน
    - ระดับปริญญาเอก ในประเทศ จํานวน 2 ทุน

4.500 0.731 1 -

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให�มีความเป�นเลิศ เพื่อมุ�งสู�การเป�นองค�กรที่มีสมรรถนะสูง
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≥80% 100%
ลําดับ

ที่
แผนงาน เป4าหมาย ป% 2563 ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ ร�อยละความก�าวหน�า
- ความเสี่ยง/ป6ญหา/อุปสรรค
- แนวทางแก�ไขตามแผน

เบิกจ9าย
จริง

<50% ≥50%

   3.1.5 การประชุมผู�จัดการ/ผู�ช0วยผู�จัดการ

ประปาทั่วประเทศ

 - ดําเนินการจัดประชุมผู�จัดการ/ผู�ช$วยผู�จัดการประปา 
ประจําป< ภายใต�โครงการ Smart Manager for the 5th 
decade ณ โรงแรมเอบิน$าเฮ�าส� กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26-28 
กุมภาพันธ� 2563

0.800   0.448 1 -

   3.1.6 โครงการการพัฒนาและเสริมสร�าง

ผู�จัดการ/ผู�ช0วยผู�จัดการ

 - กําหนดจัดโครงการภายในไตรมาส 4/2563 1.600 - 1 - เนื่องจากนโยบายการปBองกัน
การแพร$ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให�บาง
หลักสูตรไม$สามารถดําเนินการ
ตามแผนฝUกอบรม 
- ทั้งนี้ จะเร$งรัดดําเนินการให�แล�ว
เสร็จตามแผนการฝUกอบรมที่
กําหนดไว�

   3.1.7 โครงการป,องกันและปราบปรามทุจริต

คอรัปชั่น

 - ดําเนินการสอดแทรกการบรรยายหัวข�อ จริยธรรม 
จรรยาบรรณของผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงานของ กปภ. 
ไว�ในหลักสูตรต$างๆ ที่จัดขึ้นจํานวน 29 ครั้ง (ตามแผน 12 ครั้ง)
 ทั้งนี้ จะดําเนินการฝUกอบรมอย$างต$อเนื่องต$อไปในไตรมาส 3-4

- - 1 -

3.2 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สามารถทดสอบระบบ (Demo) สําหรับ
 ผู�พัฒนาระบบและผู�ดูแลระบบ 
(Admin) ได�

- หน$วยงานที่เกี่ยวข�องเข�าศึกษาดูงานด�านระบบสารสนเทศ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ$ การไฟฟBา
ฝ{ายผลิตแห$งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนําข�อมูลมาวิเคราะห�
และทบทวนแผนงานโครงการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2563
- ดําเนินการทบทวนโครงการฯ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดทําโครงการฯ จากเดิมขอความอนุเคราะห�สายงาน IT เป|น
ผู�พัฒนาระบบฯ เปลี่ยนแปลงเป|นสายงาน IT จะดําเนินการ
จ�างที่ปรึกษาภายนอกมาพัฒนาระบบฯ โดยกําหนดให�เป|นส$วน
หนึ่งของโครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office 
Automation) ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 240 วัน และจะ
ดําเนินการแล�วเสร็จป<งบประมาณ 2564

1 - 1  

- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดทําโครงการฯ 
ทําให�ไม$แล�วเสร็จตามแผน
- ทั้งนี้ จะเร$งรัดดําเนินการจัดหา
ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให�แล�ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

4 - -

4.1 แผนงานควบคุมค0าใช�จ0ายในการดําเนินงาน ค$าใช�จ$ายรวมต$อน้ําจําหน$าย
ไม$เกิน 20.00 บาท ต$อ ลบ.ม.

- ค$าใช�จ$ายรวมต$อน้ําจําหน$าย เท$ากับ 17.38 บาท/ลบ.ม. 
(ข�อมูลเบื้องต�น ณ 31 มีนาคม 2563)

- - 1 -

สร�างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด�านบริหารการเงินให�แก�บุคลากรและสร�างความตระหนักในเรื่องของการควบคุมต�นทุนให�เกิดทั่วทั้งองค�กร
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≥80% 100%
ลําดับ

ที่
แผนงาน เป4าหมาย ป% 2563 ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ ร�อยละความก�าวหน�า
- ความเสี่ยง/ป6ญหา/อุปสรรค
- แนวทางแก�ไขตามแผน

เบิกจ9าย
จริง

<50% ≥50%

5 0.300 -

5.1 แผนงานการจัดการความก�าวหน�าในสาย

อาชีพของบุคลากร กปภ.

ระดับความสําเร็จของแผนงานที่แล�วเสร็จ - กปภ. มีประกาศฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เปLดรับ
สมัครคัดเลือกพนักงานให�ดํารงตําแหน$งในชั้นที่สูงขึ้น (กรณี
นอกเหนือการเลื่อนชั้นควบ) ในตําแหน$งนักวิทยาศาสตร� 9 
กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มกราคม 2563 และ กปภ. 
มีคําสั่งที่ 138/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ� 2563 
เรื่อง แต$งตั้งเลื่อนชั้นพนักงานตําแหน$งนักวิทยาศาสตร� 9 
สังกัดฝ{ายทรัพยากรน้ํา ทั้งนี้ ให�ยุบตําแหน$งนักวิทยาศาสตร� 9 
เมื่อพ�นจากตําแหน$งที่จัดสรร
- กปภ. มีคําสั่งที่ 343/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
เรื่อง แต$งตั้งคณะกรรมการจัดการความก�าวหน�าในสายอาชีพ
ของ กปภ. และคณะกรรมการให�คําปรึกษาสายอาชีพของ
สายงาน

0.100 - 1 -

5.2 แผนงานการจัดทําระบบผู�สืบทอดตําแหน0ง

ผู�บริหาร ระดับสูง ตําแหน0งที่สําคัญในโครงสร�าง

องค�กร  ตําแหน0งหลักที่สําคัญเชิงกลยุทธ�

ผลการพัฒนาผู�สืบทอดตําแหน$ง
รายบุคคลเทียบกับเปBาหมายตาม
แผนงานประจําป< ร�อยละ 100

- ผวก. เห็นชอบแผนสืบทอดตําแหน$งทางการบริหาร 
(Succession Plan) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ต$อท�ายบันทึก
 คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
ที่ มท 55612-1/85 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
- ขณะนี้ อยู$ระหว$างจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ�กําหนด และดําเนินการพัฒนา

0.100 - 1 -

5.3 แผนงานการบริหารจัดการบุคลากร

ที่มีศักยภาพ

กําหนดหลักเกณฑ�ในการคัดเลือก
บุคลากรที่มีศักยภาพ

- กปภ. มีคําสั่งที่ 941/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แต$งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ
ของ กปภ.
- คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2563 
มีมติรับทราบหลักเกณฑ�การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
ศักยภาพตามที่เสนอ และให�นําความเห็นชอบและข�อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงต$อไป

0.100 - 1 -

เตรียมระบบการจัดการความก�าวหน�าในสายอาชีพ การจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ และการสืบทอดตําแหน�ง
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≥80% 100%
ลําดับ

ที่
แผนงาน เป4าหมาย ป% 2563 ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ ร�อยละความก�าวหน�า
- ความเสี่ยง/ป6ญหา/อุปสรรค
- แนวทางแก�ไขตามแผน

เบิกจ9าย
จริง

<50% ≥50%

6 7.000 -

6.1 แผนงานสํารวจความพึงพอใจและ

ความผูกพันของพนักงานต0อ กปภ. ปF 2563

ระดับความผูกพันโดยรวมค$าเฉลี่ย
มากกว$าหรือเท$ากับ 4.46

- ผวก. เห็นชอบขอบเขตการจ�างที่ปรึกษา (TOR) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต$อ กปภ. 
ป< 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
- เริ่มดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานต$อ กปภ. ป< 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดย
ว$าจ�างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (นิด�า) เป|นที่ปรึกษา
โครงการฯ ทั้งนี้ มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 180 วัน
- ขณะนี้ อยู$ระหว$างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการ
ตรวจรับงานงวดที่ 1

2.000 - 1 - 

6.2 แผนงานจัดสรรอุปกรณ�คุ�มครอง

ความปลอดภัยส0วนบุคคล ปF 2563

จัดซื้ออุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยฯ 
ทันกําหนดเวลาตามแผนการจัดสรร
อุปกรณ�ฯ

- ขณะนี้ อยู$ระหว$างรวบรวมข�อมูลเพื่อขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณ และจัดทํา TOR เพื่อจัดซื้ออุปกรณ�คุ�มครอง
ความปลอดภัยส$วนบุคคล

5.000 - 1 -

7 4.000 -

7.1 แผนงานพัฒนาระบบประเมินผล

การปฏิบัติงานแบบองค�รวมทั้งระบบ 

(Performance Management System)

ระดับความสําเร็จของแผนงานที่แล�วเสร็จ - คณะทํางานร$างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ�างที่ปรึกษา
โครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
แบบองค�รวมได�ประชุมคณะทํางานร$างขอบเขตของงาน
จ�างที่ปรึกษาโครงการฯ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
  - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 และ
  - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
-  ผวก. เห็นชอบขอบเขตงานจ�างที่ปรึกษา (TOR) โครงการฯ 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
- ผวก. อนุมัติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ต$อท�ายบันทึก กจห. 
ที่ มท 55621-2/1025 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอจ�าง
ที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 240 วัน
 ซึ่งจะแล�วเสร็จป<งบประมาณ 2564

4.000 - 1 -

รวม 67.700 9.514 5 10 3 2

สร�างบรรยากาศในการทํางานที่เสริมสร�างความผูกพันของบุคลากรและการยกระดับมาตรฐานด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปรับบทบาทการดําเนินงานเชิงรุกของหน�วยงานด�านทรัพยากรบุคคลและการเป�นหุ�นส�วนทางกลยุทธ�ของสายงานในองค�กร รวมถึงการสร�างความรู�

ความเข�าใจในการใช�เครื่องมือด�านทรัพยากรบุคคลแก�ผู�บริหารสายงาน (Line Manager)


