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รายงานความก
าวหน
าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจําป�งบประมาณ 2563 
ณ ไตรมาสที่ 4/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 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 1.1 แผนงานวิเคราะห�และทบทวนภาระงานที่ 

กปภ. ควร ดําเนินการจ�างเหมาแรงงานในภารกิจ
ของงานสนับสนุน 

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

- ดําเนินการวิเคราะห�และทบทวนภาระงาน และกําหนดแนวทาง 
การดําเนินการของงานผลิต และงานบริการและควบคุมน้ํา
สูญเสียแล�วเสร็จ 
- ผวก. เห็นชอบปฏิทินการดําเนินการจ�างเหมาบริการ (นิติบุคคล) 
สําหรับช)วยสนับสนุนด�านงานผลิต และงานบริการและควบคุม
น้ําสูญเสีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ� 2563 โดยให�เริ่มดําเนินการ
จ�างเหมาบริการตามแนวทางที่กําหนดในป:งบประมาณ 2564 
ภายใต�งบประมาณที่หน)วยงานได�  รับการจัดสรร สําหรับใน
ป:งบประมาณ 2563 กผท. มีบันทึกแจ�งให�หน)วยงานดําเนินการจ�าง
เหมาบริการตามกระบวนการเดิมที่เคยจ�างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
- ดําเนินการลงพื้นที่ กปภ.สาขา เพื่อเก็บข�อมูลสําหรับใช�
ประกอบการกําหนดแนวทางการจ�างเหมาบริการ (นิติบุคคล) 
ของงานอํานวยการและงานจัดเก็บรายได�  รวมถึง ข�อมูล
กระบวนการทํางานของงานผลิต และงานบริการและควบคุมน้ํา
สูญเสีย เพื่อเป?นข�อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการด�านอัตรากําลั งของ             
กปภ.สาขา โดยได�ดําเนินการลงพื้นที่ กปภ. สาขา ทั้งหมด           
8 สาขา แล�วเสร็จ 
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2 1.2 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู�
ความสามารถในสถานศึกษาที่เป?นเปFาหมายของ 
กปภ. 

ได�บุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ตามเปFาหมาย 

- จัดกิจกรรม Open House กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)          
ตามโครงการเปOดบ�านใกล�บ�าน กปภ.ข.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค�       
เพื่อให�สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข�าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และ      
รับฟRงการบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตน้ําประปา ณ สถานี
ผลิตน้ําบางพระ 1 โดยมีผู�เข�าร)วมจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน         
จํานวน 30 คน   
- สํารวจความพึงพอใจของผู�บังคับบัญชาที่มีต)อพนักงานใหม)จาก
กระบวนการสรรหาคัดเลือกประจําป: 2562 เรียบร�อยแล�ว พบว)า 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู)ที่ 4.25  
- ผวก. รับทราบผลการสํารวจดังกล)าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 เรียบร�อยแล�ว 
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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% 
3 2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านการจัดการ

ความรู�มุ)งสู)นวัตกรรม 
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ         
ที่แล�วเสร็จ 

1. โครงการพัฒนาความรู�และทักษะด�านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�องค�กร 
   1) แผนยุทธศาสตร�พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. 
      คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. 
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบ  
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร� พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง  ก ป ภ .                    
(พ.ศ. 2564-2568)  
   2) รวบรวม/ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรตามแผนเส�นทาง          
การพัฒนาบุคลากร 
       ดําเนินการจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร           
แบบ Hybrid (แบบบนฐานดิจิทัล และแบบดั้งเดิม) เบื้องต�น 
เรียบร�อยแล�ว อยู)ระหว)างการรวบรวมหลักสูตรตามเส�นทาง          
การพัฒนาบุคลากร  
    3) การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
       กปภ. ได�เป?นองค�กรแม)ข)ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม          
กับสภาวิศวกร ตั้งแต)วันที่ 10 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2566 และ
คณะทํางานฯ ในการประชุมในวันที่ 27 ส.ค. 2563 มีมติให�           
มีการประชุมประจําทุก 2 เดือน และนัดประชุมคณะทํางาน          
ชุดย)อยฯ ในเดือน ต.ค. 2563 เพื่อเสนอคณะทํางานชุดใหญ)         
ในเดือน ธ.ค. 2563 เพื่อให�ทันกรอบเวลาในการยื่นหลักสูตร
เสนอ วสท. ในเดือน ก.พ. 2564 และดําเนินการจัดฝ_กอบรมใน
เดือน เม.ย. 2564 ตามลําดับ 
     4) โครงการพัฒนาตามแผนสืบทอดตําแหน)งทางการบริหาร 
        ดําเนินการกําหนดกรอบหลักสูตรฝ_กอบรม/สัมมนา
เบื้องต�นตามนโยบายผู�ว)าการ และเทียบเคียงกับหน)วยงาน        
คู)เทียบ เช)น หลักสูตรที่เทียบเคียงจากหน)วยงานรัฐ เช)น สถาบัน
พระปกเกล�า กระทรวงมหาดไทย หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง           
ซึ่งจัดให�เหมาะสมตามตําแหน)งงานและสอดคล�องกับโครงการ
พัฒนาตามแผนสืบทอดตําแหน)งทางการบริหาร ระดับ 10 - 12 
เรียบร�อยแล�ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 และอยู)ระหว)างการ
นําเสนอต)อ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบกรอบหลักสูตรมาตรฐาน 

2. โครงการการเสริมสร�างบรรยากาศให�บุคลากรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�อย)างต)อเนื่อง : วันประปาวิชาการ 2563 
คณะทํางานจัดงาน “วันประปาวิชาการ 2563”  โดยดําเนินการ
กําหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงาน ดังนี้  
  -หัวข�อหลักการจัดงาน : PWA : Chapter II Digtal Through 
Customer Service  
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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% 
  -กําหนดการจัดงาน : วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห�องประชุม
ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน�  โดยยึดหลักมาตรการปFองกัน            
การแพร)กระจายเชื้อไวรัส Covid-19  (Social Distancing)  
  -ประธานในพิธี : ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช)วยว)าการ
กระทรวงมหาดไทย 
  -รูปแบบการจัดงาน : การบรรยาย/เสวนา ให�ข�อมูลความรู� 
ผ) านระบบสื่ อสั งคมออนไลน�  โดยถ) ายทอดสดผ) านทาง 
Facebook Live ของ กปภ.  ผู�รับชมการถ)ายทอดสดสามารถ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามปRญหาต)างๆ ได� 
  -หัวข�อการบรรยาย/เสวนา : 1. กปภ. By New Normal โดย 
คุณฉัตรปวีณ� ตรีชัชวาลวงศ� 2. การส)งมอบน้ําประปาคุณภาพ
มาตรฐานถึงบ�านลูกค�า  โดย คุณอธิชาติ ชุมนานนท� 3. ทิศทาง 
กปภ. ในชีวิตปกติวิถีใหม) (New Normal)  โดย ผศ.ดร.บุปผา 
ลาภะวัฒนาพันธ�  4. ระบบน้ําดิบและระบบผลิตน้ํา โดยสายงาน
ผู�ช)วยผู�ว)าการ (วิชาการ) 
  - ผู�เข�าร)วมงาน จํานวน 199 คน หน)วยงานภายนอก 40 คน/
กปภ. 159 คน และ ผู�รับชมผ)านระบบสื่อสังคมออนไลน� จํานวน 
585 คน 
  - ผลการประเมินความพึงพอใจต)อการจัดงานครั้งนี้ (ภาพรวม) 
เท)ากับ 97.46% 

4 2.2 แผนงานส)งเสริมการนํากระบวนการจัดการ
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�บริการลูกค�าหรือคุณภาพงาน 

1. โครงการการพัฒนาแผนที่ความรู�และเทคโนโลยีของ กปภ.          
ที่สอดคล�องกับภารกิจ และยุทธศาสตร�องค�กร และโครงการการ
ส)งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู�ไปใช�ในการทํางานให�
เกิดประสิทธิภาพ 
    - ดําเนินการทบทวนแผนที่ความรู�และเทคโนโลยีของ กปภ. 
แล�วเสร็จ  
    - ดําเนินการค�นหา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร) ความรู�ตาม
แผน ที่ความรู� ฯ  ประจํ าป: งบประมาณ 2563 จํ านวน 72         
องค�ความรู�  และองค�ความรู� ที่สามารถนําไปปรับปรุงการ
ให�บริการลูกค�าหรือคุณภาพงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร�องค�กร 
จํานวน 2 องค�ความรู� คือ 1) การลดน้ําสูญเสีย และ 2) กปภ. ใน
ชีวิตปกติวิถีใหม) (New Normal) 
2. โครงการพัฒนาคลังความรู�ดิจิทัล     
   ส วก .  ร) ว ม กับ  สทส .  ดํ า เนิ นกา ร พัฒนาคลั ง ค ว าม รู� 
(https://km.pwa.co.th) ภายใต�ชื่อ "โครงการจัดทําระบบ
บริหารจัดการองค�ความรู�ออนไลน� (PWA_MOOC)" ผู�รับจ�าง/
ผู�พัฒนาระบบ คือ บริษัท 2Fellows network and design 
จํากัด และดําเนินการฝ_กอบรมการใช�งานระบบบริหารจัดการ

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% 
องค�ความรู�ออนไลน� (PWA_MOOC) ดังนี้ 
    -  วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 หลักสูตรผู�ดูแลระบบฯ 
โดยรวม (Super Admin) กองเทคโนโลยีสนเทศ 1-10 และ 
สทส. จํานวน 15 คน 
    -  วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร
ผู�ดูแลระบบฯ ย)อย (Admin) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-10 
และส)วนกลาง จํานวน 28 คน 
    -  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรผู�ใช�งานระบบฯ 
(User) หน)วยงานภายใน สํานักงานใหญ) กปภ.  จํานวน 19 คน 
และ ผวก. ให�ความเห็นชอบการเปOดใช�งานระบบเรียบร�อยแล�ว  

5 2.3 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร�างนวัตกรรม 1.ขยายผลในองค�กรไม)น�อยกว)า 2 ผลงาน 
2. จํานวนนวัตกรรมดีเด)นไม)น�อยกว)า  
20 ผลงาน 

1. ผวก. เห็นชอบให�ขยายผลนวัตกรรมไปใช�ใน กปภ.ข. 1-10 
จํานวน 6 ผลงาน ดังนี้ 
   1) คณะทํางานย)อยด�านวิทยาศาสตร�พัฒนาและขยายผล    
"ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ํา (DO Test Kit) ไปยัง กปภ.
สาขาต)างๆ ใน กปภ.ข.8   
   2) คณะทํางานย)อยด�านวิทยาศาสตร�จัดทําคู)มือ DIY และขยาย
ผล "ชุดทดสอบแมงกานีส" ไปยัง Lab Cluster จํานวน 20 แห)ง 
   3) คณะทํางานย)อยด�านวิศวะ/ระบบควบคุมพัฒนานวัตกรรม
มาตรฐานและขยายผล ผลงาน "ระบบควบคุมฝุ�นสารเคมีของ
แผนกผสมสารเคมี" ประสานงานผู�รับจ�างในการดําเนินการ 
   4) คณะทํางานย)อยด�านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนานวัตกรรม
มาตรฐานและขยายผล ผลงาน "ระบบติดตามหนี้ค)าน้ําค�างชําระ" 
อยู)ระหว)างการทดสอบและพัฒนาระบบ 
   5) คณะทํางานย)อยด�านการเงินพัฒนานวัตกรรมมาตรฐาน
และขยายผล ผลงาน "โปรแกรมสนับสนุนการบันทึกบัญชีค)า
ติดตั้งมาตรและว)างท)อผู�ใช�น้ํารายใหม)" โดยดําเนินการเผยแพร)
คู)มือและขยายผลใช�งานไปยัง กปภ.สาขา 234 แห)ง 
  6) คณะทํางานย)อยด�านลูกค�า/การตลาดพัฒนานวัตกรรม
มาตรฐานและขยายผล ผลงาน "PWA Always-on" อยู)ระหว)าง
การทดลองขยายผลใช�งานและรวบรวมข�อมูลทางสถิติของ
ผู�ใช�บริการ กปภ.สาขา 234 แห)ง 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 0.659 

    

 �  - 



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. รางวัลนวัตกรรมดีเด)นของ กปภ. ป: 2563 ดังนี้ 
   1) รางวัลภายใน จํานวน 50 ผลงาน 
       - รางวัลนวัตกรรมดีเด)น จํานวน 33 ผลงาน  
       - รางวัล QCC ดีเด)น จํานวน 17 ผลงาน 
    2) รางวัลนวัตกรรมภายนอก จํานวน 3 ผลงาน                                    
       - รางวัลความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมดีเด)นด�าน
นวัตกรรม  
       - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด)น (สคร.) ผลงานชุดทดสอบค)า
เหล็กในน้ําแบบแผ)นเทียบสีมาตรฐาน  
       - รางวัลเลิศรัฐ (กพร.) สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
นวัตกรรมการบริการ จํานวน 2 รางวัล ดังนี้                       
            (1 )  ระดับดี  ผลงานชุดทดสอบแมงกานีสในน้ํ า        
แบบภาคสนาม                    
            (2) ระดับชมเชย ผลงาน PWA 1662 : Line Official 
ยกสํานักงานประปามาไว�ในไลน� 

6 3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุน
นโยบาย และการดําเนินงานของ กปภ. 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการพัฒนานักบริหารตาม Training Road Map วิชาชีพ
เฉพาะด�าน และนักวิทยาศาสตร�มืออาชีพ จํานวน 53 หลักสูตร 
(ตามแผน 53 หลักสูตร) 

23.100 8.894 
 

     �  - 

7 3.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
รายบุคคล (IDP) 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

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

1.950 0.616      �  - 

8 3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ.  
ด�านต)างๆ 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโครงการของ กปภ. ด�านต)างๆ ได�แก) 
โครงการการพัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม และ
โครงการปฐมนิเทศ จํานวน 8 หลักสูตร (ตามแผน 8 หลักสูตร) 

9.550 6.358       � - 

9 3.1.4 โครงการประชุม/สัมมนา/ฝ_กอบรม/ 
ดูงานภายนอกและทุนการศึกษา 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- โครงการการส)งพนักงานเข�าร)วมสัมมนา/ฝ_กอบรม/ศึกษา 
ดูงานภายนอก จํานวน 90 หลักสูตร 
- โครงการให�ทุนการศึกษาพนักงาน รวม 11 ทุน ดังนี้ 
    - ระดับปริญญาโท ในประเทศ จํานวน 6 ทุน  
    - ระดับปริญญาโท ต)างประเทศ จํานวน 3 ทุน 
    - ระดับปริญญาเอก ในประเทศ จํานวน 2 ทุน 

4.500 1.379      � - 

10 3.1.5 การประชุมผู�จัดการ/ผู�ช)วยผู�จัดการประปา
ทั่วประเทศ 

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

 - 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        � - 



6 
 

ลําดับ
ที่ 

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

- แนวทางแก
ไข ตามแผน เบิกจ5ายจริง <50% ≥50% ≥80% 100% 
11 3.1.6 โครงการการพัฒนาและเสริมสร�าง

ผู�จัดการ/ผู�ช)วยผู�จัดการ 
จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรโครงการการพัฒนาและ
เสริมสร�างผู�จัดการ/ผู�ช)วยผู�จัดการให�สอดคล�องกับความต�องการ
ขององค�กร 
- ขณะนี้ อยู)ระหว)างดําเนินการขออนุมัติในหลักการต)อไป 

1.600 -  �      - ดํ า เ นิ น ก า ร ต) อ เ นื่ อ ง          
ในป:งบประมาณ 2564  
 

12 3.1.7 โครงการปFองกันและปราบปรามทุจริต
คอรัปชั่น  

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

- ดําเนินการสอดแทรกการบรรยายหัวข�อจริยธรรมจรรยาบรรณ
ของผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงานของ กปภ. ไว�ในหลักสูตรต)างๆ    
ที่จัดขึ้นจํานวน 47 ครั้ง (ตามแผน 12 ครั้ง) และจะดําเนินการ
ต)อเนื่องจนถึงสิ้นป:งบประมาณ 

-  0.058        � - 

13 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?นส)วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation) ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 
240 วัน ซึ่งจะดําเนินการแล�วเสร็จป:งบประมาณ 2564 
- ผวก. เห็นชอบขอบเขตการจ�างที่ปรึกษา (TOR) โครงการ
สํานักงานอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด�วย 2 ระบบย)อย คือ  
 (1) ระบบบริหารจัดการด�านเวลาของพนักงาน 
 (2) ระบบงานการประเมินผลพนักงานรายบุคคลของพนักงาน
ตามแนวทาง Balanced Scorecard (BSC) และสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) 
- ดําเนินการทบทวนและขอปรับแผนงานให�สอดคล�องกับ
กระบวนการดําเนินงานในปRจจุบัน และจะดําเนินการต)อเนื่อง          
ในป:งบประมาณ 2564 ต)อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  �      - ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ    
จัดจ�าง รวมถึงกิจกรรม
และกําหนดการตาม TOR 
ไม)สอดคล�องกับแผนงาน
เดิม  
- ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวด
ราคาฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 
2 8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 3 
พิ จ า รณาแล� ว  เ ห็ น ว) า           
ผู� เสนอราคา " ไม)ผ) าน " 
เกณฑ�คุณสมบัติ 
-  ข ณ ะ นี้  ก ป ภ . อ ยู)
ร ะห ว) า ง ก า รป ร ะกา ศ
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ� า ง
โ ค ร ง ก า ร ฯ  ดั ง ก ล) า ว           
อีกครั้ง 
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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% 
14 4.1 แผนงานควบคุมค)าใช�จ)ายในการดําเนินงาน ค)าใช�จ)ายรวมต)อน้ํ าจําหน)ายไม) เ กิน 

20.00 บาท ต)อ ลบ.ม. 
- ค)าใช�จ)ายรวมต)อน้ําจําหน)าย เท)ากับ 19.93 บาท/ลบ.ม. - -      �  - 

15 5.1 แผนงานการจัดการความก�าวหน�าในสาย
อาชีพของบุคลากร กปภ. 

ระดับความสําเร็จของแผนงานที่แล�วเสร็จ - กปภ. มีคําสั่งที่ 343/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง 
แต)งตั้งคณะกรรมการจัดการความก�าวหน�าในสายอาชีพของ 
กปภ. และคณะกรรมการให�คําปรึกษาสายอาชีพของสายงาน 
- จัดทําบันทึก กผท. ที่ มท 55612-1/75 ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2563 เรื่อง การสื่อสารเส�นทางความก�าวหน�าในสายอาชีพ            
ซึ่งเป?นไปตามหลักเกณฑ�ปRจจุบันที่กําหนดไว�ในข�อบังคับ ระเบียบ 
และคําสั่งต)างๆ โดยจัดทําเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ             
ในภาพรวม และแยกเป?นรายตําแหน)ง  ดังนี้ 
  - กลุ)มปฏิบัติการ (คุณวุฒิแรกบรรจุ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)  
จํานวน 14 ตําแหน)ง จากทั้งหมด 14 ตําแหน)ง 
 - กลุ)มปฏิบัติการ (คุณวุฒิแรกบรรจุ ปวช./ปวส.) จํานวน 13 
ตําแหน)ง จากทั้งหมด 13 ตําแหน)ง 
  - กลุ)มวิชาชีพทั่วไป (คุณวุฒิแรกบรรจุ ปริญญาตรี/ปริญญาโท)  
จํานวน 17 ตําแหน)ง จากทั้งหมด 17 ตําแหน)ง 
 - กลุ)มวิชาชีพเฉพาะ (คุณวุฒิแรกบรรจุ ปริญญาตรี/ปริญญาโท)  
จํานวน 4 ตําแหน)ง จากทั้งหมด 4 ตําแหน)ง 
- ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ต)อท�ายบันทึก กผท. 
ที่  มท 55612-1/75 ลงวัน ที่  10 มีนาคม 2563 ให�สื่ อสาร
เส�นทางความหน�าในสายอาชีพที่กําหนดไว�ในปRจจุบัน  
- ดําเนินการเผยแพร)เส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพทางเว็บไซต� 
กปภ. เรียบร�อยแล�ว 

0.100 -      �  - 

16 5.2 แผนงานการจัดทําระบบผู�สืบทอดตําแหน)ง
ผู�บริหาร ระดับสูง ตําแหน)งที่สําคัญในโครงสร�าง
องค�กร  ตําแหน)งหลักที่สําคัญเชิงกลยุทธ� 

ผ ล ก า ร พั ฒ น า ผู� สื บ ท อ ด ตํ า แ ห น) ง
ร าย บุคคล เ ทียบ กับ เปF าหมายตาม
แผนงานประจําป: ร�อยละ 100 

- ผวก. เห็นชอบแผนสืบทอดตําแหน)งทางการบริหาร (Succession 
Plan) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ต)อท�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 นําส)ง
แผนสืบทอดตําแหน)งฯ ให�หน)วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการ       
ในส)วนที่เกี่ยวข�องต)อไป 
-  คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
เห็นชอบรายชื่อผู�บริหารเข�าโครงการพัฒนาตามแผนสืบทอด
ตําแหน)งทางการบริหาร 
- จัดทําบันทึก ฝวป. ที่ มท 55612/130 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 นําส)งรายชื่อผู�บริหารเพื่อเข�าโครงการพัฒนาตาม          
แผนสืบทอดตําแหน)งทางการบริหารให� สวก. เพื่อพิจารณา
ดําเนินการจัดการฝ_กอบรมต)อไป 

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% 
17 5.3 แผนงานการบริหารจัดการบุคลากรที่มี

ศักยภาพ 
กําหนดหลัก เกณฑ� ในการ คัด เลื อก
บุคลากรที่มีศักยภาพ 

- กปภ. มีคําสั่งที่ 941/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ
ของ กปภ. 
- คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2563  
มีมติรับทราบหลักเกณฑ�การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร          
ที่มีศักยภาพตามที่เสนอ และให�นําความเห็นชอบและข�อสังเกต 
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงต)อไป 
- คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  
มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาผู�บริหารตามแผนสืบทอด
ตําแหน)งทางการบริหาร และการกําหนดหลักเกณฑ�การแต)งตั้ง
ผู�บริหารชั้น 11-12 เรื่องการผ)านการฝ_กอบรมหลักสูตรพัฒนา
ผู�บริหารตามที่ กปภ. กําหนด และบทเฉพาะกาล 
- คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  
มีมติเห็นชอบกระบวนการการบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และหลักเกณฑ�การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ 

0.100 -      �  - 

18 6.1 แผนงานสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานต)อ กปภ. ป: 2563 

ระดับความผูกพันโดยรวมค) า เฉลี่ ย
มากกว)าหรือเท)ากับ 4.25 

- ผวก. เห็นชอบขอบเขตการจ�างที่ปรึกษา (TOR) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต)อ กปภ.  
ป: 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  
- ดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานต)อ กปภ. ป: 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดย
ว)าจ�างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (นิด�า)เป?นที่ปรึกษา
โครงการฯ ทั้งนี้ มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 180 วัน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างที่ปรึกษาโครงการฯ 
ตรวจรับมอบงาน งวดที่ 4 (รายงานฉบับสมบูรณ�) เรียบร�อยแล�ว 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีผลสํารวจระดับความผูกพัน
ของพนักงานต)อ กปภ. ป: 2563 อยู)ที่ 4.38 คะแนน 

2.000 1.100     �   -  

19 6.2 แผนงานจัดสรรอุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัย
ส)วนบุคคล ป: 2563 

จัดซื้ออุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยฯ 
ทันกําหนดเวลาตามแผนการจัดสรร
อุปกรณ�ฯ 

- ผวก. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ต)อท�ายบันทึก 
กกส. ที่ มท 55613-4/354 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ให�จัด 
สรรงบประมาณแก) กปภ.สาขา จัดซื้ออุปกรณ� PPE ด�วยตนเอง 
ซึ่งอยู)ในกรอบวงเงิน กปภ.สาขาละไม)เกิน 21,000 บาท  
- รวบรวม และตรวจสอบข�อมูลความต�องการใช�อุปกรณ� PPE ของ
แต)ละ กปภ.สาขา ให�ครอบคลุมประเภทการใช�งานอย)างเหมาะสม 
เพื่อจัดส)งข�อมูลให�กองงบประมาณ 
- ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให� กปภ.สาขา แล�วเสร็จ  

5.000 3.860     �   - 
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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% 
20 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�างที่ปรึกษาโครงการฯ 
ตรวจรับมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได�
เบิกจ)ายเงินงบประมาณ ของงวดงานที่ 1 จํานวน 598,000 บาท 
รวมภาษีมูลค)าเพิ่ม 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างที่ปรึกษาโครงการฯ 
ตรวจรับมอบงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และได�
เบิกจ)ายเงินงบประมาณ ของงวดงานที่ 2 จํานวน 897,000 บาท 
รวมภาษีมูลค)าเพิ่ม แล�วเสร็จตามเปFาหมายในป: 2563 

4.000 1.495     �  - 

   รวม 67.700 26.415  2  18  
 


