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รายงานความก
าวหน
าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจําป�งบประมาณ 2563 
ณ ไตรมาสที่ 3/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) 

 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน เป0าหมาย ป� 2563 ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ร
อยละความก
าวหน
า - ความเสี่ยง/ป2ญหา/อุปสรรค 

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
1 1.2 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู�

ความสามารถในสถานศึกษาที่เป"นเป#าหมายของ 
กปภ. 

ได�บุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ตามเป#าหมาย 

- จัดกิจกรรม Open House กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)          
ตามโครงการเป=ดบ�านใกล�บ�าน กปภ.ข.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค?       
เพื่อให�สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข�าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และ      
รับฟBงการบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตน้ําประปา ณ สถานี
ผลิตน้ําบางพระ 1 โดยมีผู�เข�ารDวมจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน         
จํานวน 30 คน   
- สํารวจความพึงพอใจของผู�บังคับบัญชาที่มีตDอพนักงานใหมDจาก
กระบวนการสรรหาคัดเลือกประจําปH 2562 เรียบร�อยแล�ว  
พบวDา มีคะแนนเฉลี่ยอยูDที่ 4.25  
- ได�นําเสนอ ผวก. ทราบผลการสํารวจดังกลDาว เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 เรียบร�อยแล�ว 

0.500  0.014     �   - 

2 3.1.5 การประชุมผู�จัดการ/ผู�ชDวยผู�จัดการประปา
ทั่วประเทศ 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

 - ดําเนินการจัดประชุมผู�จัดการ/ผู�ชDวยผู�จัดการประปา ประจําปH 
ภายใต�โครงการ Smart Manager for the 5th decade          
ณ โรงแรมเอบินDาเฮ�าส? กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ? 
2563  

0.800  0.448        � - 

3 3.1.7 โครงการป#องกันและปราบปรามทุจริต
คอรัปชั่น  

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการสอดแทรกการบรรยายหัวข�อ จริยธรรมจรรยาบรรณ
ของผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงานของ กปภ. ไว�ในหลักสูตรตDางๆ    
ที่จัดขึ้นจํานวน 50 ครั้ง (ตามแผน 12 ครั้ง) และจะดําเนินการ
ตDอเนื่องจนถึงสิ้นปHงบประมาณ 

-  0.058        � - 

4 5.1 แผนงานการจัดการความก�าวหน�าในสาย
อาชีพของบุคลากร กปภ. 

ระดับความสําเร็จของแผนงานที่แล�ว
เสร็จ 

- กปภ. มีคําสั่งที่ 343/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563  
เรื่อง แตDงตั้งคณะกรรมการจัดการความก�าวหน�าในสายอาชีพของ กปภ.
และคณะกรรมการให�คําปรึกษาสายอาชีพของสายงาน 
- จัดทําบันทึก กผท. ที่ มท 55612-1/75 ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2563 เรื่อง การสื่อสารเส�นทางความก�าวหน�าในสายอาชีพ ซึ่ง
เป"นไปตามหลักเกณฑ?ปBจจุบันที่กําหนดไว�ในข�อบังคับ ระเบียบ 
และคําสั่งตDางๆ โดยจัดทําเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพใน
ภาพรวม และแยกเป"นรายตําแหนDง 
- รผบ. ในฐานะรักษาการแทน ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2563 ตDอท�ายบันทึก กผท. ที่ มท 55612-1/75 ลงวันที่ 
10 มีนาคม 2563 ให�สื่อสารเส�นทางความหน�าในสายอาชีพ        
ที่กําหนดไว�ในปBจจุบัน  
- จัดทําบันทึกลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ตDอท�ายบันทึก กผท.      
ที่ มท 55612-1/75 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให� กวน. 
ดํา เนินการเผยแพรD เส�นทางความก� าวหน�าในอาชีพทาง          
เว็บไซต? กปภ. 
- กวน. ได�ดําเนินการเผยแพรDเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพทาง          
เว็บไซต? กปภ. เรียบร�อยแล�ว 

0.100 -      �  - 
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ลําดับ
ที่ 

แผนงาน เป0าหมาย ป� 2563 ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ร
อยละความก
าวหน
า - ความเสี่ยง/ป2ญหา/อุปสรรค 

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
5 1.1 แผนงานวิเคราะห?และทบทวนภาระงานที่ 

กปภ. ควร ดําเนินการจ�างเหมาแรงงานในภารกิจ
ของงานสนับสนุน 

1. แนวทางและหลักเกณฑ?การจ�างเหมา
แรงงานในภารกิจงานสนับสนุน 
2. แผนงานการนําอัตราจ�างเหมา
แรงงานมาใช�ทดแทนกลุDมพนักงาน 

- ดําเนินการวิเคราะห?และทบทวนภาระงาน และกําหนดแนวทาง 
การดําเนินการของงานผลิต และงานบริการและควบคุมน้ํา
สูญเสียแล�วเสร็จ 
- ผวก. เห็นชอบปฏิทินการดําเนินการจ�างเหมาบริการ (นิติบุคคล) 
สําหรับชDวยสนับสนุนด�านงานผลิต และงานบริการและควบคุม
น้ําสูญเสีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ? 2563 โดยให�เริ่มดําเนินการ
จ�างเหมาบริการตามแนวทางที่กําหนดในปHงบประมาณ 2564 
ภายใต�งบประมาณที่หนDวยงานได�  รับการจัดสรร สําหรับใน
ปHงบประมาณ 2563 กผท. มีบันทึกแจ�งให�หนDวยงานดําเนินการจ�าง
เหมาบริการตามกระบวนการเดิมที่เคยจ�างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
- สําหรับงานอํานวยการ และงานจัดเก็บรายได� มีการจัดทํา 
แผนลงพื้นที่เก็บข�อมูลใน กปภ.สาขา เพื่อใช�ในการกําหนด       
แนวทางการจ�างเหมาบริการ (นิติบุคคล) และดําเนินการ
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข�อมูล 

0.500 0.034   �  - 

6 2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านการจัดการ
ความรู�มุDงสูDนวัตกรรม 

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่ 
แล�วเสร็จ 

1. โครงการพัฒนาความรู�และทักษะด�านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร?องค?กร 
   1) จัดประชุมวิพากษ?แผนฯ ครั้งที่ 2 แล�ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2563  และครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อยูDระหวDางการ
แก�ไขแผนยุทธศาสตร?พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามข�อเสนอแนะ
คณะกรรมการฯ เพื่อแจ�งเวียนให�ผู�มีสDวนได�สDวนเสียพิจารณา 
กDอนนําเสนอเข�าคณะผู�บริหารระดับสูง (ครส.) ตDอไป 
   2) ดําเนินการจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบ 
Hybrid (แบบบนฐานดิจิทัลและแบบดั้งเดิม) เบื้องต�นเรียบร�อย
แล�ว อยูDระหวDางการรวบรวมหลักสูตร 
  3) ดําเนินการยื่นใบสมัครเป"นองค?กรแมDขDายการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมกับสภาวิศวกร และเข�ารDวมประชุมรDวมกับสภาวิศวกร
เพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
2. โครงการการเสริมสร�างบรรยากาศให�บุคลากรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�อยDางตDอเนื่อง     
  1)  ผวก. อนุมัติหลักการรูปแบบการจัดงาน เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2563 คณะทํางานจัดงาน "วันประปาวิชาการ 2563" 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานการถDายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู� โดยมีหัวข�อหลักการจัดงาน PWA : Chapter II Digtal 
Through Customer Service การจัดงานจะเป"นรูปแบบการ
บรรยาย/เสวนาให�ข�อมูลความรู�ผDานระบบสื่อสังคมออนไลน? และ
ถDายทอดสดผDาน Facebook/Youtube ของ กปภ. ผู�รับชมการ
ถDายทอดสดสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปBญหาตDางๆ 
ได� ซึ่งมีหัวข�อการบรรยาย/เสวนาแบDงเป"นหัวข�อหลัก 3 เรื่อง คือ 

2.500 - 

  

 �  - 



3 
 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน เป0าหมาย ป� 2563 ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ร
อยละความก
าวหน
า - ความเสี่ยง/ป2ญหา/อุปสรรค 

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
(1) น้ําดิบ-การผลิตน้ําประปา (2) การจDายน้ํา บริการ และ
สนับสนุน และ (3) ยุทธศาสตร?องค?กร การกํากับดูแลที่ดี 
กฎหมาย การตรวจสอบ และการบริหารงานของ กปภ.     
  2) ขณะนี้ อยูDระหวDางดําเนินการขออนุมัติจัดงานฯ และ        
จัดสรรงบประมาณตDอ ผวก. โดยมีกําหนดการจัดงาน ในวันที่ 11 
กันยายน  2563 ณ ห�องประชุม ชั้น 2  อาคารประปาวิวัฒน? 

7 2.2 แผนงานสDงเสริมการนํากระบวนการจัดการ
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 

1. โครงการการพัฒนาแผนที่ความรู�และเทคโนโลยีของ กปภ.       
ที่สอดคล�องกับภารกิจ และยุทธศาสตร?องค?กร 
     ทบทวนและพัฒนาแผนที่ความรู�ฯ และนําเสนอหัวข�อความรู�
ที่นําไปใช�ปรับปรุงการให�บริการลูกค�าหรือคุณภาพงานที่จะต�อง             
ดําเนินการค�นหา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรDความรู�ตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร?องค?กรตDอคณะทํางาน KM และ
คณะกรรมการ KM-RDI เพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวข�อความรู�          
ในการประชุมคณะกรรมการ KM-RDI ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 
ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบให�มีการค�นหา รวบรวม จัดเก็บ 
และเผยแพรDความรู� จํานวน 8 หัวข�อ 
2. โครงการการสDงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู�ไปใช�ใน
การทํางานให�เกิดประสิทธิภาพ 
   1) ดําเนินการทบทวนหลักเกณฑ?การคัดเลือก กปภ.ข. และ 
สาขาดีเดDน ประจําปH 2563 ด�านการจัดการความรู� แล�วเสร็จ 
โดยคณะกรรมการคัดเลือก กปภ.ข. ฯ จะพิจารณาแนวทาง        
การคัดเลือก กปภ.ข. และสาขาดีเดDน ประจําปH 2563 ภายใต�
สถานการณ?การแพรDระบาดของโรค COVID-19 ในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563  
   2) อยูDระหวDางดําเนินการค�นหา รวบรวม และจัดเก็บข�อมูล 
องค?ความรู�ตDางๆ จากทั้งภายในและภายนอก กปภ. ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ KM-IMและแผนที่ความรู�ฯ 
3. โครงการพัฒนาคลังความรู�ดิจิทัล     
  ดําเนินการพัฒนาคลังความรู� (https://km.pwa.co.th) ภายใต�
ชื่อ "โครงการจัดทําระบบบริหารจัดการองค?ความรู�ออนไลน? 
(PWA_MOOC)" ผู�รับจ�าง/ผู�พัฒนาระบบ คือ บริษัท 2Fellows 
Network and Design จํากัด    
  1) ผู�รับจ�างดําเนินการฝ�กอบรมการใช�งานระบบบริหารจัดการ
องค?ความรู�ออนไลน? (PWA_MOOC) ดังนี้     
     -  วันที่ 23 -25 มิถุนายน 2563 หลักสูตรผู�ดูแลระบบฯ 
โดยรวม (Super Admin) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-10 และ 
สทส. จํานวน 15 คน    
  

0.400 -    �    - 



4 
 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน เป0าหมาย ป� 2563 ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ร
อยละความก
าวหน
า - ความเสี่ยง/ป2ญหา/อุปสรรค 

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
     -  วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรผู�ดูแล
ระบบฯ ยDอย (Admin) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-10 และ
สDวนกลาง จํานวน 28 คน     
     -  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรผู�ใช�งานระบบฯ (User) 
หนDวยงานภายในสํานักงานใหญD กปภ.  จํานวน 19 คน    
   2) ผู�รับจ�างมีหนังสือสDงมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท�าย)             
อยูDระหวDางแจ�งให�หนDวยปฏิบัติแตDละระบบตรวจสอบรายละเอียด
กDอนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาตรวจรับงานตDอไป 
(กําหนดพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 เบื้องต�น ในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2563) 

8 2.3 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร�างนวัตกรรม 1.ขยายผลในองค?กรไมDน�อยกวDา 2 ผลงาน 
2. จํานวนนวัตกรรมดีเดDนไมDน�อยกวDา  
20 ผลงาน 

1. ผวก. เห็นชอบให�ขยายผลนวัตกรรมไปใช�ใน กปภ.ข.1-10 
จํานวน 6 ผลงาน ดังนี้ 
   1) คณะทํางานยDอยด�านวิทยาศาสตร?พัฒนาและขยายผล    
"ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ํา (DO Test Kit) ไปยัง กปภ.
สาขาตDางๆ ใน กปภ.ข.8               
   2) คณะทํางานยDอยด�านวิทยาศาสตร?จัดทําคูDมือ DIY และขยาย
ผล "ชุดทดสอบแมงกานีส" ไปยัง Lab Cluster จํานวน 20 แหDง 
   3) คณะทํางานยDอยด�านวิศวะ/ระบบควบคุมพัฒนานวัตกรรม
มาตรฐานและขยายผล ผลงาน "ระบบควบคุมฝุ�นสารเคมีของ
แผนกผสมสารเคมี" ประสานงานผู�รับจ�างในการดําเนินการ 
   4) คณะทํางานยDอยด�านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนานวัตกรรม
มาตรฐานและขยายผล ผลงาน "ระบบติดตามหนี้คDาน้ําค�างชําระ" 
อยูDระหวDางการทดสอบและพัฒนาระบบ 
   5) คณะทํางานยDอยด�านการเงินพัฒนานวัตกรรมมาตรฐาน
และขยายผล ผลงาน "โปรแกรมสนับสนุนการบันทึกบัญชีคDา
ติดตั้งมาตรและวDางทDอผู�ใช�น้ํารายใหมD" โดยดําเนินการเผยแพรD
คูDมือและขยายผลใช�งานไปยัง กปภ.สาขา 234 แหDง 
  6) คณะทํางานยDอยด�านลูกค�า/การตลาดพัฒนานวัตกรรม
มาตรฐานและขยายผล ผลงาน "PWA Always-on" อยูDระหวDาง
การทดลองขยายผลใช�งานและรวบรวมข�อมูลทางสถิติของ
ผู�ใช�บริการ กปภ.สาขา 234 แหDง 
2. รางวัลนวัตกรรมดีเดDนของ กปภ. ปH 2563 ดังนี้ 
    2.1 รางวัลภายใน จํานวน 50 ผลงาน 
           1) รางวัลนวัตกรรมดีเดDน จํานวน 33 ผลงาน  
           2) รางวัล QCC ดีเดDน จํานวน 17 ผลงาน 
    2.2 รางวัลนวัตกรรมภายนอก จํานวน 3 ผลงาน                                    
           1) รางวัลความคิดสร�างสรรค?และนวัตกรรมดีเดDน        
ด�านนวัตกรรม รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดDน (สคร.) ผลงานชุดทดสอบ
คDาเหล็กในน้ําแบบแผDนเทียบสีมาตรฐาน  

10.000 0.756 

    

�   - 



5 
 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน เป0าหมาย ป� 2563 ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ร
อยละความก
าวหน
า - ความเสี่ยง/ป2ญหา/อุปสรรค 

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
           2) รางวัลเลิศรัฐ (กพร.) สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
นวัตกรรมการบริการ 2 รางวัล ดังนี้                       
              - ระ ดับ ดี  ผลงานชุ ดทดสอบแมงกานี ส ในน้ํ า        
แบบภาคสนาม                    
              - ระดับชมเชย ผลงาน PWA 1662 : Line Official 
ยกสํานักงานประปามาไว�ในไลน? 

9 3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุน
นโยบาย และการดําเนินงานของ กปภ. 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการพัฒนานักบริหารตาม Training Road Map วิชาชีพ
เฉพาะด�าน และนักวิทยาศาสตร?มืออาชีพ จํานวน 29 หลักสูตร 
(ตามแผน 52 หลักสูตร) 

23.100 5.957     �   - 

10 3.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
รายบุคคล (IDP) 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด�านวิชาชีพเฉพาะตาม IDP และ
โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด�านตDางๆ ตาม IDP จํานวน 
9 หลักสูตร (ตามแผน 20 หลักสูตร) 

1.950 0.318     �   - 

11 3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ.  
ด�านตDางๆ 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโครงการของ กปภ. ด�านตDางๆ ได�แกD 
โครงการการพัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม และ
โครงการปฐมนิเทศ จํานวน 5 หลักสูตร (ตามแผน 12 หลักสูตร) 

9.550 2.061     �   - 

12 3.1.4 โครงการประชุม/สัมมนา/ฝ�กอบรม/ 
ดูงานภายนอกและทุนการศึกษา 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- โครงการการสDงพนักงานเข�ารDวมสัมมนา/ฝ�กอบรม/ศึกษา 
ดูงานภายนอก จํานวน 60 หลักสูตร 
- โครงการให�ทุนการศึกษาพนักงาน รวม 11 ทุน ดังนี้ 
    - ระดับปริญญาโท ในประเทศ จํานวน 6 ทุน  
    - ระดับปริญญาโท ตDางประเทศ จํานวน 3 ทุน 
    - ระดับปริญญาเอก ในประเทศ จํานวน 2 ทุน 

4.500 0.887 

  

  �   - 

13 4.1 แผนงานควบคุมคDาใช�จDายในการดําเนินงาน คDาใช�จDายรวมตDอน้ํ าจําหนDายไมD เ กิน 
20.00 บาท ตDอ ลบ.ม. 

- คDาใช�จDายรวมตDอน้ําจําหนDาย เทDากับ 14.01 บาท/ลบ.ม.  
(ข�อมูลเบื้องต�น ณ 30 มิถุนายน 2563) 

- -    �    - 

14 5.2 แผนงานการจัดทําระบบผู�สืบทอดตําแหนDง
ผู�บริหาร ระดับสูง ตําแหนDงที่สําคัญในโครงสร�าง
องค?กร  ตําแหนDงหลักที่สําคัญเชิงกลยุทธ? 

ผ ล ก า ร พั ฒ น า ผู� สื บ ท อ ด ตํ า แ ห นD ง
ร าย บุคคล เ ทียบ กับ เป# าหมายตาม
แผนงานประจําปH ร�อยละ 100 

- ผวก. เห็นชอบแผนสืบทอดตําแหนDงทางการบริหาร (Succession 
Plan) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ตDอท�ายบันทึก คณะกรรมการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ที่ มท 55612-1/85 
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 
- จัดทําบันทึก คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ
ของ กปภ. ที่ มท 55612/77 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นําสDง
แผนสืบทอดตําแหนDงฯ ให�หนDวยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการ       
ในสDวนที่เกี่ยวข�องตDอไป 
- ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทํารายชื่อผู�บริหารที่ผDาน
การคัดเลือก เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากร 
ที่มีศักยภาพของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 
 
 

0.100 -    �    - 
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ลําดับ
ที่ 

แผนงาน เป0าหมาย ป� 2563 ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ร
อยละความก
าวหน
า - ความเสี่ยง/ป2ญหา/อุปสรรค 

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
15 5.3 แผนงานการบริหารจัดการบุคลากรที่มี

ศักยภาพ 
กําหนดหลัก เกณฑ? ในการ คัด เลื อก
บุคลากรที่มีศักยภาพ 

- กปภ. มีคําสั่งที่ 941/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แตDงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ
ของ กปภ. 
- คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ? 2563  
มีมติรับทราบหลักเกณฑ?การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร          
ที่มีศักยภาพตามที่เสนอ และให�นําความเห็นชอบและข�อสังเกต 
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงตDอไป 
- ขณะนี้ อยูDระหวDางการจัดทําหลักเกณฑ?การสรรหาคัดเลือกตาม
มติคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
เพื่อนําเสนอตDอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

0.100 -     �   - 

16 6.1 แผนงานสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานตDอ กปภ. ปH 2563 

ระดับความผูกพันโดยรวมคD า เฉลี่ ย
มากกวDาหรือเทDากับ 4.46 

- ผวก. เห็นชอบขอบเขตการจ�างที่ปรึกษา (TOR) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตDอ กปภ.  
ปH 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  
- เริ่มดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน         
ของพนักงานตDอ กปภ. ปH 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  
โดยวDาจ�างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร? (นิด�า)เป"นที่ปรึกษา
โครงการฯ ทั้งนี้ มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 180 วัน 
- ขณะนี้ ได�ตรวจรับงานงวดที่ 2 รายงานเบื้องต�นของการสํารวจ
ความพึงพอใจฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจฯ เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 และได�ดําเนินการแจกแบบสอบถามให�กับ
พนักงานทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค ซึ่งจะได�รับแบบสอบถาม
ทั้งหมดกลับมาภายในชDวงเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อนํามา
วิเคราะห?และประมวลผลข�อมูลตDอไป 

2.000 0.550    �    -  

17 6.2 แผนงานจัดสรรอุปกรณ?คุ�มครองความปลอดภัย
สDวนบุคคล ปH 2563 

จัดซื้ออุปกรณ?คุ�มครองความปลอดภัยฯ 
ทันกําหนดเวลาตามแผนการจัดสรร
อุปกรณ?ฯ 

- ผวก. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตDอท�ายบันทึก 
กกส. ที่ มท 55613-4/354 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ให�จัด 
สรรงบประมาณแกD กปภ.สาขา จัดซื้ออุปกรณ? PPE ด�วยตนเอง 
ซึ่งอยูDในกรอบวงเงิน กปภ.สาขาละไมDเกิน 21,000 บาท  
- รวบรวม และตรวจสอบข�อมูลความต�องการใช�อุปกรณ? PPE ของ
แตDละ กปภ.สาขา ให�ครอบคลุมประเภทการใช�งานอยDางเหมาะสม 
เพื่อจัดสDงข�อมูลให�กองงบประมาณ 
- กองงบประมาณโอนงบประมาณให� กปภ.สาขา เพื่อดําเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ? PPE 
- ขณะนี้ กปภ.สาขา อยูDระหวDางการจัดซื้ออุปกรณ? PPE 
 
 
 

5.000 -    �    - 
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ลําดับ
ที่ 

แผนงาน เป0าหมาย ป� 2563 ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ร
อยละความก
าวหน
า - ความเสี่ยง/ป2ญหา/อุปสรรค 

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
18 3.2 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

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

- ดําเนินการทบทวนโครงการฯ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ        
การจัดทําโครงการฯ จากเดิมสายงาน IT เป"นผู�พัฒนาระบบฯ 
เปลี่ยนแปลงเป"นการจ�างที่ปรึกษาภายนอกมาพัฒนาระบบฯ  
โดยกําหนดให�เป"นสDวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation) ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 
240 วัน ซึ่งจะดําเนินการแล�วเสร็จปHงบประมาณ 2564 
- ผวก. เห็นชอบขอบเขตการจ�างที่ปรึกษา (TOR) โครงการ
สํานักงานอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด�วย 2 ระบบยDอย คือ  
 (1) ระบบบริหารจัดการด�านเวลาของพนักงาน 
 (2) ระบบงานการประเมินผลพนักงานรายบุคคลของพนักงาน
ตามแนวทาง Balanced Scorecard (BSC) และสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  
- ขณะนี้ อยูDระหวDางการจัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ 

1 -   �     - มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
รูปแบบจากเดิมสายงาน 
IT เป"นผู�พัฒนาระบบฯ 
เปลี่ยนแปลงเป"นการจ�าง 
ที่ ป รึ ก ษ า ภ า ย น อ ก ม า
พัฒนาระบบฯ   
- ขณะนี้ อยูDระหวDางจัดหา
ที่ปรึกษาโครงการฯ  
 

19 7.1 แผนงานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบองค?รวมทั้งระบบ (Performance Management 
System) 

ระดับความสําเร็จของแผนงานที่แล�วเสร็จ - คณะกรรมการดําเนินการจ�างที่ปรึกษาฯ สรุปผลการจ�าง 
ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีคัดเลือก ให�บริษัท อินเตอร?เนชั่นแนล 
แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส? จํากัด ให�เป"นผู�ดําเนินการโครงการฯ 
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 
- กปภ. และบริษัทที่ปรึกษา ฯ ได�ลงนามสัญญาจ�างที่ปรึกษา
โครงการฯ ตามสัญญา กจห. 46/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 โดยที่ปรึกษาฯ เริ่มทํางานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
ถึงวันที่ 16 มกราคม 2564 (จํานวน 240 วันนับถัดจากวันลงนาม          
ในสัญญาจ�าง) 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างที่ปรึกษาโครงการระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System) แบบองค?รวม ตรวจรับมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2563  
- กําหนดตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ
จะนําเสนอตDอคณะผู�บริหารระดับสูง (ครส.) ในวัน ที่ 29 
กรกฎาคม 2563 

4.000 -  �     - 

20 3.1.6 โครงการการพัฒนาและเสริมสร�าง
ผู�จัดการ/ผู�ชDวยผู�จัดการ 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

 - กําหนดจัดโครงการภายในไตรมาส 4/2563 1.600 - �       - 
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