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การวิเคราะห์และประมาณการอัตราก าลัง ป ีพ.ศ. 2562-2567 
 

ทิศทางการวางแผนอัตราก าลัง ของ กปภ. ในปี 2562-2567   
แผนแม่บทด้านอัตราก าลัง (พ.ศ.2562-2567) ก าหนดทิศทางการวางแผนอัตราก าลังของ 

กปภ. ในปี พ.ศ. 2562 - 2567 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2560-2562 เป็นระยะตรึงอัตราก าลังโดยการงดรับบุคลากรเพ่ิมในทุก
หน่วยงาน และให้มีการหมุนเวียนปรับเกลี่ยบุคลากรภายในองค์กร จากหน่วยงานที่มีอัตราเกินกรอบอัตราก าลัง ไปยัง
หน่วยงานที่ขาดอัตรา เพ่ือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  

ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 – 2564 เป็นระยะรับบุคลากรเพ่ือทดแทนเฉพาะอัตราก าลังที่
สูญเสียไปในช่วงของการตรึงอัตราก าลัง โดยจัดสรรบุคลากรใหม่ในหน่วยงานหลักให้สอดคล้องเพียงพอกับภารกิจตาม
แผนยุทธศาสตร์ กปภ.  

ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะที่ กปภ. ทบทวนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
กระบวนการท างานและเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการให้บริการรวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานในหน่วยงานสนับสนุน อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะหลากหลายความ
ช านาญ (Skills Matrix) และน ารูปแบบการจ้างเหมาบริการจากเอกชน (Outsourcing) มาใช้ในภารกิจงานสนับสนุน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลทดแทนการเพิ่มอัตราก าลังพนักงาน 

ทั้งนี้ เมื่อ กปภ. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์องค์กรฉบับใหม่ กปภ. จะด าเนินการทบทวน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
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แผนการบริหารอัตราก าลังของ กปภ. ปี 2561-2567 

จากการประมาณการกรอบอัตราก าลังของ กปภ. ปี 2561 -2567 ท าให้ กปภ. สามารถ
ประมาณการอัตราก าลังที่ กปภ. ควรมีในแต่ละปี และอัตราการพ้นสภาพ เพ่ือประมาณการส าหรับการสรรหา 
บุคลากรในแต่ละปี ซึ่งเป็นการพิจารณาในเชิงปริมาณ ส าหรับการพิจารณาประมาณการกรอบอัตราก าลัง
เพ่ือให้ทราบว่าจากประมาณการ กปภ. ควรมีอัตราก าลังโดยประมาณเท่าไร ควรสรรหาบุคลากรในต าแหน่งใด
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการบริหารงานของ กปภ. นอกจากนี้ เพ่ือให้การบริหารอัตรา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2561 -2564) ซึ่ง 
มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านหลักตามหลัก (Balanced Scorecard) ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ถือเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร โดยใช้
ความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงาน ของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการผลิตจ่ายน  า ตอบสนองต่อพันธกิจของ กปภ. ทั้งในส่วน
ของระบบการจัดหาน้ าดิบ ผลิตจ่าย ควบคุมคุณภาพน้ า บริหารจัดการน้ าสูญเสียในระบบจ่ายของ กปภ. อีกทั้ง
ในส่วนของขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้บริการน้ าประปาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริการลูกค้า เน้นกลุ่มผู้ใช้น้ าของ กปภ. ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ ของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการเงิน มีการควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน และสร้างรายได้
ให้เพียงพอต่อการขยายงาน ของ กปภ. 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. พ.ศ. 2561 -2564 บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี จึงก าหนดแผนบริหารอัตราก าลังรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 
ด้าน ซึ่งประกอบด้วยการบริหารและพัฒนาอัตราก าลัง พร้อมก าหนดตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ เพ่ื อให้การน า
แผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ตารางท่ี 6  แผนบริหารอัตราก าลังรองรับยุทธศาสตร์ กปภ. พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบตัิการที่ส าคัญ แผนบริหารอัตราก าลัง 

ตัวชี วดั ผู้รับ 
ผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

ด้านการ
เรียนรู้และ

พัฒนา 

1. บริหาร และ
พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสอดคล้อง
กับภารกิจ มีจ านวนท่ี
เหมาะสมและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร  
1-2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กร 

- พัฒนา
บุคลากรท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
สมรรถนะ
ความสามารถ 

- พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP  
- พัฒนาบุคลากรรองรับแผนยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา ด้านการผลิตและจ่ายน้ า ด้านการบริการลูกค้า 
และด้านการเงิน 
 

- ร้อยละของพนักงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะความสามารถได้รับการพัฒนาและผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน 
- ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 
IDP 
- ระดับความพึงพอใจและความผกูพันของ
พนักงานต่อ กปภ. 
- อัตราการลาออกของพนักงานไม่เกิน 5%ต่อป ี

สวก. 

2. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นลูกค้าและ
คุณภาพงาน 

2-1 แผนงานจัดการความรู้  
2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม 
2-3 แผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อ
เสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ  

- สรรหาคัดเลือกทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมงานจากบุคลากรภายใน เพื่อพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Online โดยเริ่มจากสื่อการเรียนรู้ในกระบวนการที่
ส าคัญ(เชื่อมโยงแผนงาน 3-4) 
- พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหลักท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรมในแต่ละปี โดย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีนักวิจัยหรือมีผลงาน
นวัตกรรมเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ/สากล เพื่อศึกษาวิธีการขยายผล
ผลงานนวัตกรรม ให้ กปภ. สามารถเรียนรู้เทคนิคและน ามาใช้ในการขยาย
ผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ 
- พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและทีมงานท่ีได้รับการคัดเลือกเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเสนอขอรับรางวัล TQC  ในปี 2564 

- มีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อจัดท าสื่อการเรียนรู้ Online ครบตาม
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
- ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมถูกน ามาขยาย
ผลให้ใช้งานได้จริง ภายใน 2564 อยา่งน้อย 2 
ผลงาน  
- ภายในป ี2564 กปภ. สามารถด าเนินการเพื่อ
ขอรับรางวัล TQCได้ 
 

สวก. 

3. บริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย 
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
กระบวนการผลิตจ่าย 
บริหารงาน และ
บริการ 

3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ 
เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 
3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุน
กระบวนการท างานขององค์กร 
3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
พอเพียงและคุ้มค่า 

ทดแทน
อัตราก าลังพ้น
สภาพต าแหน่ง

วิศวกร
(คอมพิวเตอร์) 

หรือ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

- พัฒนาวิศวกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มี
ความสามารถด้านระบบงาน GIS  ระบบสนับสนุนการ
ผลิต-จ่ายน้ า ระบบสนับสนุนการออกแบบ ควบคุม
คุณภาพน้ า ระบบเครือข่าย และระบบ KM รวมถึง     
สรรหาอัตราก าลังเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ ในต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้ความสามารถในระบบ
ท่ี กปภ. จะน ามาใช้ในปัจจุบันและอนาคต 

- ร้อยละของพนกังานที่ปฏิบัติงานดา้น IT ได้รับ
การพัฒนาและสามารถดูแลระบบที่น ามาใช้ได้ทุก
ระบบ 

ฝวป. 
ฝบท. 
สวก. 
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ตารางท่ี 6  แผนบริหารอัตราก าลังรองรับยุทธศาสตร์ กปภ. พ.ศ. 2561-2564 (ต่อ) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบตัิการที่ส าคัญ 
แผนบริหารอัตราก าลัง 

ตัวชี วดั 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
ด้านการเรียนรู้

และพัฒนา 
 3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู้ 

เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานภายใน 

  - ร้อยละของพนกังานผู้ดูแลระบบ KM หรือ 
ระบบที่น ามาใช้จัดการความรู ้ได้รับการพัฒนา
ความรู้จนสามารถจัดการระบบ KM ร่วมกันทั้ง
องค์กรได้ 

สวก. 

ด้านการผลิต
จ่ายน  า 

4. จัดหา และ
บริหารจัดการแหล่ง
น้ าดิบให้เพียงพอ 

4-1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุง
แหล่งน้ า (แหล่งน้ าหลัก) 
4-2 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ าส ารอง 
4-3 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้ าดิบ 
      4-3-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ า
ดิบ 
      4-3-2 โครงการสถานีเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าดิบขนาดเล็ก 
      4-3-3 โครงการเฝ้าระวังระดับน้ า
เพื่อการเตือนภัย 

ทดแทน
อัตราก าลัง
พ้นสภาพ
ต าแหน่ง 

วิศวกร หรือ     
นักธรณีวิทยา 
สังกัด ฝทน. 

พิจารณาจัดสรร
อัตราก าลังตาม

หลักเกณฑ์ฯ และ
สรรหาบุคลากร

ให้กับ กปภ.สาขา 
ท่ีมีการติดต้ัง
สถานีเฝ้าระวัง

ด้านแหล่งน้ าดิบ 
ตามแผน  

- - - ร้อยละของอัตราก าลังที่ได้รับการจัดสรรตาม
แผนฯ  
- ผู้ปฏิบัติงานในสถานีเฝ้าระวังแหล่งน้ าดบิได้รับ
การพัฒนาความรู้ และมีทกัษะความช านาญใน
การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

ฝวป. 
ฝบท. 
สวก. 

  พัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดิบเกี่ยวกับการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าดิบ และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง 

  

 5. ผลิตจ่ายน้ าให้
เพียงพอ พร้อมท้ัง
ควบคุมคุณภาพน้ าให้
ได้มาตรฐาน 

5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปา 
5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ า
สะอาด (WSP) และการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM)  
      5-2-1 โครงการจัดการน้ าสะอาด 
(WSP)  
       5-2-2 โครงการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) 

ทดแทน
อัตราก าลังพ้น
สภาพต าแหน่ง 

วิศวกร       ช่าง
โยธา

นักวิทยาศาสตร์
ให้กับ ฝผค./

สวก./กปภ.ข 1-
10 และ กปภ.

สาขา 

- พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ฯ และสรรหา
บุคลากร เพื่อรองรับการขยายระบบประปา เมื่อการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
- พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
แก่พนักงานใน กรค. และ กรจ. กปภ.ข 1-10  และสังกัด
งานผลิต กปภ.สาขา 

- ร้อยละของอัตราก าลังที่ได้รับการจัดสรรตาม
แผนฯ  
- ร้อยละของพนกังานในสังกัด กรค. และ กรจ. 
กปภ.ข 1-10 และสังกัดงานผลิต กปภ.สาขาที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะดา้นการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ตามแผนฯ 
- ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการซ่อมบ ารุงในระบบผลิต
จ่ายลดลง อย่างน้อย 2% ต่อปี 

ฝวป. 
สวก. 

  



 

 

5 
 

ตารางท่ี 6  แผนบริหารอัตราก าลังรองรับยุทธศาสตร์ กปภ. พ.ศ. 2561-2564 (ต่อ) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบตัิการที่ส าคัญ 
แผนอัตราก าลัง 

ตัวชี วดั 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
ด้านการผลิต

จ่ายน  า 
5. ผลิตจ่ายน้ าให้
เพียงพอ พร้อมท้ัง
ควบคุมคุณภาพน้ าให้
ได้มาตรฐาน 

5-3 แผนงานติดตั้งและพัฒนาระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (SCADA PLC)  
     5-3-1 โครงการระบบควบคุมและ
ประมวลผลแบบศูนย์รวม  
     5-3-2 โครงการระบบควบคุม
อัตโนมัติขนาดเล็ก 
5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการ
รับรอง ISO 9001 
5-5 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า 
5-6 แผนงานปรับปรุงกระบวนการ
วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบ
ประปา  
5-7 แผนงานการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCM) 

ทดแทน
อัตราก าลัง 
พ้นสภาพ
ต าแหน่ง 

วิศวกรสังกัด 
ฝวศ. ฝผค. 
ฝคส. และ 
กผว. กรค. 

สังกัด 
กปภ.ข. 1-10   

ต าแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
สังกัด กทส. 
กปภ.ข. 1-10    

- พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ฯ และ   
สรรหาบุคลากร เพื่อรองรับแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
- พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ซ่ึงปฏิบัติงานและดูแลระบบ SCADA  โดยระหว่างปี 
2560-2564 มีจ านวน 30 แห่งที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ  
- พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ซ่ึงปฏิบัติงานใน กปภ. สาขาท่ีติดตั้งระบบ PLC โดย
ระหว่างปี 2560-2564 มีจ านวน 300 แห่งท่ีจะด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
- พัฒนาความรู้แก่พนักงานใน งานผลิต สังกัด กปภ.
สาขา ในกลุ่มเป้าหมายท่ีจะขอเข้ารับการรับรอง ISO 
9001 จ านวน 50 สาขา 
- พัฒนาความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
วางแผน การควบคุมการก่อสร้าง ท่ีปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ให้กับพนักงานในสังกัด ฝวศ. ฝผค. 
ฝคส. และ กผว. กรค. สังกัด กปภ.ข. 1-10  

- ร้อยละของพนกังานที่ได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังตามแผนฯ 
- ร้อยละของผู้ปฏบิัติงานและดูแลระบบ 
SCADA (ในสาขาที่ติดต้ังแล้ว) ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะครบถ้วนตามแผนฯ 
- ร้อยละของผู้ปฏบิัติงานใน กปภ. สาขาที่ติดต้ัง 
PLC ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะให้มีความ
ช านาญในการควบคุมระบบฯ  
- ร้อยละของผู้ปฏบิัติงานในงานผลิต สาขาที่
ขอรับการรับรอง ISO 9001 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ครบถ้วนตามแผนฯ 
- ร้อยละของผู้ปฏบิัติงานในกระบวนการ
วางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบประปา
ได้รับการพัฒนาความรู้ครบถ้วนตามแผนฯ 

ฝวป. 
ฝบท. 
สวก. 

 6. บริหารจัดการลด
น้ าสูญเสียอย่างเป็น
ระบบ 

6-1 แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิง
กายภาพ (DMA)  
6-2 แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิง
พาณิชย์  
 

ทดแทน
อัตราก าลัง
พ้นสภาพ
ต าแหน่ง   
ช่างโยธา     
ในสังกัด   

งานบริการฯ 
กปภ.ข. 1-10 

- พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ฯ และ    
สรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการ
จัดการน้ าสูญเสีย รวมถึง การน าหลักเกณฑ์การจ้างเหมา
แรงงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล 
- สรรหาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าหน้าท่ีวิทยากร ให้
ความรู้ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าสูญเสีย 
 

- ร้อยละของพนักงานใน กปภ.เขต 1-10 และ 
กปภ.สาขา ได้รับจัดสรรอัตราก าลังตามแผนฯ 
- สรรหาผู้เชี่ยวชาญท่ีท าหน้าท่ีให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการน้ าสูญเสียได้ตามแผนฯ 

ฝวป. 
ฝบท. 
สวก. 
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ตารางท่ี 6  แผนอัตราก าลังรองรับยุทธศาสตร์ กปภ. พ.ศ. 2561-2564 (ต่อ) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบตัิการที่ส าคัญ 
แผนอัตราก าลัง 

ตัวชี วดั 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
  6-3 แผนงานการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ า
สูญเสีย 

- - พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้ าสูญเสียท้ังระบบ เพื่อให้มีความสามารถใน
การควบคุมน้ าสูญเสีย 

-ผู้ปฏิบัติงานสังกัด กรจ. กปภ.เขต และ งาน
บริการ กปภ.สาขา มีสมรรถนะความสามารถ
การควบคุมน้ าสูญเสียผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
90% 

ฝวป. 
สวก. 

 7. ขยายความ
ร่วมมือกับองค์กรต่าง 
ๆ เพื่อให้บริการ
น้ าประปาท่ีมีคุณภาพ 

7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกับ
องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 

- - สรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายใน รวมท้ัง สร้างทีม
วิทยากร เพื่อท าหน้าท่ีในการอบรมให้ความรู้ด้านกิจการ
ประปาแก่หน่วยงานภายนอก  

- จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น
วิทยากรด้านกิจการประปาได้รับการพัฒนา
ตามแผนท่ีก าหนด 

สวก. 

ด้านการบริการ
ลูกค้า 

8. สร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าในด้าน
คุณภาพน้ าประปา
และบริการ 

8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า 
      8-1-1 โครงการประปาทันใจ 
ระยะ 2 
      8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
PWA Call Center 
      8-1-3 โครงการส านักงานประปา
ทันสมัย ระยะ 2 

ทดแทนอัตรา
ผู้ปฏิบัติงาน

มิสเตอร์
ประปา 

- พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน (มิสเตอร์
ประปา) โดยน าผลจากการส ารวจความพึงพอใจและข้อ
ร้องเรียนของลูกค้ามาใช้ในการจัดหลักสูตรและหัวข้อการ
ฝึกอบรม/พัฒนา  
- พัฒนาทักษะในการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานใน กปภ.
สาขา เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ 
- พิจารณาการจ้าง PWA Call Center จากบริษัทท่ีเป็น
มืออาชีพและเชื่อถือได้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
(สสล. ด าเนินการ) 

- ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีมิสเตอร์ประปาได้รับการ
พัฒนาครบถ้วนตามแผนพัฒนา 
- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์  

สวก. 
สสล. 

 9. รักษาสิ่งแวดล้อม 
และรักษา
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชนโดยรอบ 

9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
       9-1-1 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน
เติมใจให้กัน 
       9-1-2 โครงการน้ าประปาดื่มได้ 
       9-1-3 โครงการ กปภ. รักษ์
ชุมชน 

- - พัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บริหารระดับ ผอ.กอง และ ผจก.กปภ.สาขา เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาทีมงานของ กปภ.สาขา เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาองค์กรท่ีมีระบบประปาท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต 

- มีการทบทวนแผนการพัฒนาผู้น าและ
บุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของ 
กปภ. ให้เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  
- ผู้น าและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนาตามแผนการพัฒนาฯ ท่ีปรับปรุงใหม่ 

สวก. 
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ตารางท่ี 6  แผนอัตราก าลังรองรับยุทธศาสตร์ กปภ. พ.ศ. 2561-2564 (ต่อ) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบตัิการที่ส าคัญ 
แผนอัตราก าลัง 

ตัวชี วดั 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
  9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ า

อย่างรู้คุณค่า 
       9-2-1 โครงการยุวประปา
ประหยัดน้ า 
      9-2-2 แผนงานศึกษาและ
ส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - น าผลงานการคิดค้นนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพในแผนงาน 2-2  มาใช้ขยายผลส าหรับ
แผนงาน  9-2  

- จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการน ามา
ขยายผลถูกน ามาใช้งานได้จริง ปีละอย่างน้อย 
1 ชิ้นงาน 

สวก. 

ด้านการเงิน 10. ควบคุมต้นทุนการ
ด าเนินงาน 

10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย 
         10-1-1 แผนงานควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
         10-1-2 โครงการศึกษาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่าย 

- - พัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มบุคลากรในหน่วยงาน
หลัก ได้แก่ ผจก.กปภ.สาขา หัวหน้างาน และพนักงานซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการหารายได้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการ
บริหารต้นทุน 
- แผนงาน 10-1-2 ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนิน
การศึกษาฯ และทดลองใช้ก่อนการขยายผลน าไปใช้ท่ัวท้ัง
องค์กร 

- ร้อยละของ ผจก.กปภ.สาขาหัวหน้างาน 
และพนักงานซ่ึงเกี่ยวข้องกับการหารายได้ 
ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องตามแผน 
- ร้อยละของผู้บริหารในหน่วยงานหลักและ
สนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของระดับหน่วยงานและ
ระดับองค์กร 

สวก. 

 11. สร้างรายได้ให้
เพียงพอต่อการขยาย
งาน 

11-1 แผนงานทบทวนการศึกษาของ
บริษัทที่ปรึกษาเพ่ือคัดเลือกโครงการ
ท่ีเหมาะสมในการเพิ่มรายได้ 

จ้างที่ปรึกษา
ด าเนินการ 

- - - - ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดท าแผนการ
สร้างและเพิ่มรายได้รวมท้ังการด าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องของ กปภ. 
- ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และ
ทักษะรองรับการด าเนินงานเพื่อสร้างรายได้
ให้องค์กร 

ฝยอ. 
สวก. 
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ทิศทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ PWA 4.0 และเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ ปี 2565-2567  

ซึ่งจากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนั้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล (2560-2564) ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน เมื่อสิ้นสุดแผนฯ (2564) มีเป้าหมาย คือ ผู้น าเข้มแข็ง บุคลากรมีความผูกพัน พัฒนาให้เกิด
สมรรถนะที่สร้างความได้เปรียบ มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) และในระหว่างปี 2565-2567 การ
พัฒนาด้านบุคลากร มีเป้าหมาย คือ มุ่งสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อการให้บริการที่เหนือกว่ามาตรฐานด้วยบุคลากรที่มีความช านาญ
หลากหลาย จึงก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารด้านอัตราก าลัง ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 1 ปี 2560-2561 
มุง่เนน้การจดัโครงสรา้ง

อตัราก าลงั  
ยกระดบัคณุภาพการใหบ้ริการ  

พฒันาบคุลากรใหพ้รอ้มตอ่ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปรับบทบาทการท างานเชงิรกุ 

ระยะท่ี 2 ปี 2562-2563 
การจดัการความร ู ้

สรา้งความตระหนกัเร่ืองคณุภาพ 
และใส่ใจการใหบ้ริการ 
การสรา้งนวัตกรรม 

การพฒันาผูน้ าและบคุลากร 
เนน้กระบวนการท างานที่มี

ประสิทธิภาพ 

ระยะท่ี 3 ปี 2564 
ผูน้ าเขม้แข็ง บคุลากรมี

ความผกูพนัพฒันาใหเ้กดิ

สมรรถนะที่สรา้งความ

ไดเ้ปรียบ 
มุง่ส ู่องคก์รสมรรถนะสงู 

(HPO) 

ระยะท่ี 4 ปี 2565-2567 
มุง่ส ู่การบริหารจดัการองคก์ร

อย่างยัง่ยืนดว้ยรปูแบบการ

บริหารจดัการองคก์รในยคุดิจิทลั  
เพื่อการใหบ้ริการที่เหนอืกว่า

มาตรฐาน 
ดว้ยบคุลากรที่มคีวามช านาญ

หลากหลาย 

รูปที่ 8 ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ กปภ.(HR PWA ROADMAP) 
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ตารางท่ี 7  แผนกลยุทธ์รองรับแผนแม่บทด้านอัตราก าลังของ กปภ. พ.ศ. 2562-2567 

----------------------------- 
  

ล าดับ กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี ชี วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1 วางแผนอัตราก าลังให้

สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร 

1. วิเคราะห์อัตราก าลังประจ าปีให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร 

จ านวนของอัตราก าลังที่จัดสรรได ้≥ 95% 
ของกรอบอัตราก าลังในแตล่ะป ี

จ านวนอัตราก าลังในภาพรวมขององค์กรในช่วงปี 2562-2567 
ที่สอดคล้องกับ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงาน ของ กปภ. 

● ● ● ● ● ● ฝวป. 

  มีบุคลากรรองรับโครงการขยายเขตและการให้บริการสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศโครงการพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและด่านชายแดน
ระยะที ่1-2 และโครงการพัฒนาระบบประปารองรับ EEC  

● ● ● ● ● ● ฝวป. 

2. สรรหาและคดัเลือกบุคลากรทกุต าแหน่งที่มี
สมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

สรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานได้ ≥ 95% 
ของอัตราจัดสรรประจ าปี และทันตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวนอัตราก าลังในภาพรวมขององค์กรสอดคล้องกับ 
การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
เช่น  Data Center, CIS, DMA, SCADA  

● ● ● ● ● ● ฝวป. 

  3. ทบทวนภาระงานในภารกิจงานทีส่ามารถจา้งเหมา
บริการ (Outsource) เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงาน
ของ กปภ. 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายที่
ยุทธศาสตร์ก าหนด 

ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรอยู่ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม ● ● ● ● ● ● ฝวป. 

   มีหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการ (Outsource) 
ทั้งหน่วยงานหลักและสนับสนุน ภายในปี 2563 

มีบุคลากรเพียงพอกับภารกจิงาน ● ●         ฝวป. 
ฝกม. 
ฝอก. 

2 จัดโครงสร้างองค์กรเพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

5. ทบทวนโครงสร้างการบริหารองค์กรของ กปภ. ทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหารองค์กร
ของกปภ.แล้วเสร็จ ภายในปี 2563 

โครงสร้างการบรหิารองค์กรของกปภ. รองรับภารกิจของ กปภ. ครบถ้วน ●  ●         ฝวป. 

6. ทบทวนต าแหน่งหลักและต าแหน่งรองให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างองค์กร 

ทบทวนต าแหน่งหลักและต าแหนง่รองแล้วเสรจ็ภายในปี 
2563 

มีต าแหน่งงานรองรับภารกิจขององค์กรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร 

● ●         ฝวป. 
ฝบท. 

ร้อยละพนักงานท่ีมสีมรรถนะความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ≥ 95%  

มีบุคลากรที่มีสมรรถนะความสามารถและจ านวนที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างขององค์กร 

  ● ● ● ● ● ฝวป. 
ฝบท. 

7. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งที่ได้รับ
ผลกระทบจาการปรับโครงสร้างองค์กร (Rotation) 

มีแนวทางการพัฒนาพนักงานท่ีไดร้ับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างองค์กร 

มีบุคลากรที่มีสมรรถนะความสามารถและจ านวนที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างขององค์กร 

● ● ●    ฝวป. 
สวก. 

3 พัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานแบบ
หลากหลายความ
ช านาญ (Skills Matrix) 

8. พัฒนาผู้บริหารและพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ 

ร้อยละของผู้บริหารและพนักงานท่ีเข้ารับการอบรมมี
ทักษะความรู้ดา้นการตลาด ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด  ≥ 85%  

ผู้บริหารและพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสังกัด กปภ.สาขา ในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ มีทักษะความรูด้้านภาษาอังกฤษและ 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาค AEC 

● ● ● ● ● ● สวก. 

9. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและผู้บรหิารเพื่อ
เตรียมความพร้อมกับการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ 

ร้อยละของบุคลากรและผู้บริหารได้รับการพัฒนาทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยดีิจิทัลที่เกี่ยวข้อง≥ 85%  

บุคลากรและผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ● ● ● ● ● ● สวก. 

  10.สร้างความเชื่อมโยงของระบบความก้าวหน้าทาง
สายอาชีพ การประเมินผลการปฏบิัติงาน การพัฒนา
บุคลากรและการส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
พนักงานเกิดความผูกพัน 

ร้อยละของบุคลากรทีล่าออกลดลง 
 

พนักงานมีทักษะความสามารถหลากหลาย และมีความผูกพัน 
กับองค์กรเพิ่มขึ้น 

● ● ● ● ● ● ฝวป. 
ฝบท. 
สวก.   

ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 


