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แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงานต่อ
การประปาส่วนภูมิภาค
ปี 2562-2564

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
กองกิจการสัมพันธ์

สารบัญ
หน้า
- บทนา

1

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างบรรยากาศในการทางานที่เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร

14

กลยุทธ์ที่ 1.1 : การออกแบบกระบวนการรักษาบุคลากร
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงของ กปภ.
กิจกรรม 2 การถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ผา่ นหลักสูตรปฐมนิเทศ/
หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 : การยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร กปภ.
กิจกรรม 3 การบริหารจัดการโยกย้ายพนักงานกลับภูมลิ าเนาตามหลักเกณฑ์
การโยกย้ายพนักงาน
กิจกรรม 4 การรณรงค์ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
กิจกรรม 5 การถ่ายทอดและปลูกฝังแนวคิดการสร้างผลงาน จิตสานึกแห่งความรับผิดชอบ
และความรักองค์กรผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและช่องทางการสือ่ สารภายใน กปภ.
กิจกรรม 6 การสื่อสารภายในผ่าน Social Media และสื่อภายใน กปภ.

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับบทบาทการดาเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2.1 : การพัฒนาบทบาทของ HR ในการทางานเชิงรุก (HR Proactive)
กิจกรรม 7 โครงการกิจการสัมพันธ์สญ
ั จร
กิจกรรม 8 โครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2.2 : การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนแบบองค์รวมทั้งระบบให้ตอบสนองต่อ
ความหลากหลายในความต้องการของแต่ละกลุม่ บุคลากร
กิจกรรม 9 การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ.

*******************
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บทนา
แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ.ปี 2562-2564 มี
การกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการสารวจความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ.
ควบคู่กับผลการสารวจพนักงานกปภ. ลาออกประจาปี 2561 โดยมีการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ที่มีค่าความสาคัญมากกว่า 0.701 มี คะแนนความพึงพอใจต่ากว่า
3.50 และคะแนนความพึงพอใจต่ากว่า 3.822 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็น
อันดับแรกและอันดับรองลงมาขององค์กร รวมทั้งยังเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักที่พนักงานลาออก มีรายละเอียดตาม
แผนภาพ ดังนี้
แผนภาพแสดงค่าความสาคัญของปัจจัยกับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม

0.701

3.500

3.822

จากการนาผลการประเมินความพึงพอใจและค่าความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันมาวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา ควรพิจารณาดาเนินการโดยเรียงลาดับตามความสาคัญ
ดังนี้
1. กลุ่มปัจจัยที่ควรจะดาเนินการในลาดับแรก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่า 3.50 และระดับความสาคัญของปัญหาสูงกว่า
0.701 ดังนั้นหากมีการดาเนินการในปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลทาให้คะแนนความพึงพอใจของ กปภ. สามารถเพิ่มขึ้นได้
ซึ่งปัจจัยในการดาเนินการในลาดับแรกนี้ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ตามตารางดังนี้

- ๒-

3 ปัจจัยเร่งด่วน
1. ปัจจัยการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
(ค่าเฉลี่ย 3.43)
2. ปัจจัยด้านผลตอบแทน
(ค่าเฉลี่ย 3.53)
3. ปัจจัยการประเมินผลและชมเชย
ผลงานของพนักงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.49)

ประเด็น
1. การดาเนินการทางด้านการวางแผนงานและจัดสรรอัตรากาลังให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทและสภาพองค์กรในปัจจุบัน (F29)
2. ระบบการแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนตาแหน่งที่มีความเหมาะสม (F31)
1. การจัดผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้ทัดเทียมกับเพื่อนในระดับ
เดียวกันในองค์กร (F44)
1. การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานเหมาะสมและเป็นธรรม (F46)

2. กลุ่มปัจจัยที่ กปภ. ควรดาเนินการในลาดับที่ 2 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพัน
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความพึงพอใจมากกว่าค่าเฉลี่ย 3.50 แต่ไม่เกิน 3.822 และระดับความสาคัญของ
ปัญหาสูงกว่า 0.701 ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ตามตารางดังนี้
8 ปัจจัยรองลงมา
1. ปัจจัยด้านนโยบายองค์กร
(ค่าเฉลี่ย 3.67)
2. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา
โดยตรง (ค่าเฉลี่ย 3.85)
3. ปัจจัยด้านผู้บริหารระดับสูง
(ค่าเฉลี่ย 3.75)

4. ปัจจัยด้านการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากร
(ค่าเฉลี่ย 3.59)
5. ปัจจัยการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
(ค่าเฉลี่ย 3.43)

ประเด็น
1. นโยบายตาแหน่งของ กปภ. ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถดาเนินงาน
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (F4)
2. กปภ. ควรมีการนานโยบายมาปฏิบัติ โดยมีการดูแล กากับและติดตามผล
อย่างเป็นรูปธรรม (F5)
1. ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงพิจารณาเลือกใช้บุคลากรให้ถูกกับงานที่จะต้อง
ปฏิบัติ (F14)
2. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะต้องปฏิบัติตนสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (F15)
1. ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดีและมีคุณธรรม (F17)
2. ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย (F18)
3. ผู้บริหารระดับสูงสามารถสร้างศรัทธาและดูแลผลประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม (F19)
4. ผู้บริหารระดับสูงสามารถประสานผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม (F20)
1. กปภ. จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในเส้นทางอาชีพ (F23)
1. มีการดาเนินการงานเชิงรุกเพื่อส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน (F28)
2. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเหมาะสม (F30) คือ
2.1) การปรับตาแหน่งงานชั้นควบ
2.2) การโยกย้ายตาแหน่งกลับภูมิลาเนา
2.3) กฎระเบียบของพนักงาน

- ๓-

8 ปัจจัยรองลงมา
6. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ได้รับ
(ค่าเฉลี่ย 3.75)
7. ปัจจัยด้านผลตอบแทน
(ค่าเฉลี่ย 3.53)

8. ปัจจัยด้านการสื่อสาร/
ข้อมูลข่าวสาร
(ค่าเฉลี่ย 3.62)

ประเด็น
1. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับพนักงานในปริมาณที่
เหมาะสม (F37)
2. การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาจะต้องชัดเจน ทาให้พนักงานสามารถ
ทีจ่ ะไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (F38)
1. กปภ. จะต้องมีนโยบายและหลักเกณฑ์การปรับผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่
เป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาวะองค์กร (F40)
2. กปภ.จัดให้มีระบบการจัดสรรผลตอบแทนของพนักงานอย่างเป็นธรรมกับ
ภาระงานและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ (F41)
3. ผลตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันยังไม่พึงพอใจควรพิจารณาปรับเพิ่มขึ้น (F42)
4. ควรจัดให้ได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบและ
ความสามารถของพนักงาน (F43)
1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน กปภ. ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันทั่วไป (F51)
2. กปภ. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในที่ถูกต้องและทันการณ์ (F52)
3. กปภ. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารระดับสูงไปยังพนักงาน
อย่างทั่วถึง (F53)

นอกจาก 2 กลุ่มปัจจัยข้างต้นที่ควรจะดาเนินการในลาดับแรกและลาดับที่ 2 แล้ว ตามแผนการปรับปรุง
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ปี 2561 หมวด 5 มีข้อเสนอแนะว่า
ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยทีเ่ น้นการรักษาบุคลากรใหม่ สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในระยะยาว
จากผลการสารวจการลาออกของพนักงานใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 2 ปี) ตั้งแต่ ปี 2559-2561 พบว่า
สาเหตุการลาออก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลับต่างจังหวัดและต้องดูแลบุคคลในครอบครัว 2) ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการน้อยกว่าองค์กรอื่น/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ/ตลาดแรงงาน 3) เส้นทางความก้าวหน้าของ กปภ. ยังไม่ชัดเจน
4) ระบบการทางานในองค์ก รซ้าซ้อน คลุ มเครือและไม่ชัดเจน และ 5) ไม่ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน/
ไม่พึงพอใจแนวทางการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงาน กปภ.ปี 2561 จึงได้นาข้อมูลจากผลการสารวจดังกล่าวมาจัดทาเป็นแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2562-2564 เพื่อเป็นการพัฒนาระดับความผูกพันของ กปภ. ต่อไป
ทั้งนี้ ในการกาหนดกิจกรรมตามแผนงานเสริมสร้ างความพึงพอใจและความผู กพันของพนักงานต่อ
กปภ. ปี 2562-2564 พิจารณากิจกรรมที่อยู่นอกเหนือจากกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล กปภ.
ปี 2560-2564 และแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561-2565 ซึ่ งปัจจุบันมี หลากหลายกิจกรรมที่เป็น
การเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและเป็นการรักษาบุคลากรใหม่อยู่แล้ว ดังนี้

- ๔-

ปัจจัยความพึงพอใจ
และความผูกพัน

กิจกรรม

1. การดาเนินงาน
1. การทบทวนโครงสร้างอัตรากาลัง
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับศักยภาพและอัตรากาลัง
ของบุคลากรให้พร้อมต่อการเป็น
องค์กรระดับสากล กลยุทธ์ที่ 1
แผนงานที่ 2)
2. การประเมินผล
1. การพัฒนาระบบประเมินผล
และชมเชยผลงาน
การปฏิบัติงาน (PMS) แบบองค์รวม
ทั้งระบบ (ยุทธศาสตร์ที่ 7
ปรับบทบาทการดาเนินงานเชิงรุก
ของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล
และการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ของ
สายงานในองค์กร รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้าน
ทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารสายงาน
กลยุทธ์ที่ 24 แผนงานที่ 45 และ
แผนงานที่ 6 การกาหนด
เป้าประสงค์ระดับบุคคล)
2. ดาวเด่นประจาไตรมาส
(แผนงานที่ 1 การร่วมมือ)
3. การสร้างบุคลากรต้นแบบของ กปภ.
(PWA Idol) ที่มีจิตสานึกในการให้
บริการและการทางานที่มุ่งเน้น
คุณภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมในการมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 5
แผนงานที่ 13)

แผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
กปภ.
ปี 2560-2564


แผนงานเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ปี 2561-2565





ไม่มี





ไม่มี

ไม่มี

- ๕-

ปัจจัยความพึงพอใจ
และความผูกพัน

กิจกรรม

3. สถานะของพนักงาน 1. การจัดทา/ทบทวนโครงสร้าง
ในองค์กร
สายอาชีพ หลักเกณฑ์การเติบโต/
เคลื่อนย้ายตามสายอาชีพ
(ยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมระบบ
การจัดการความก้าวหน้าใน
สายอาชีพการจัดบุคลากรที่มี
ศักยภาพและการสืบทอดตาแหน่ง
กลยุทธ์ที่ 12 แผนงานที่ 27)
4. การสรรหาและ
1. การทบทวนและปรับปรุงออกแบบ
พัฒนาบุคลากร
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
กปภ. ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) (ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง กลยุทธ์ที่ 7
แผนงานที่ 20)
2. การสรรหาบุคลากรเชิงรุกที่มีความรู้
ความสามารถในสถานศึกษาที่เป็น
เป้าหมายของ กปภ. และมีภูมิลาเนา
สอดคล้องกับพื้นที่ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับศักยภาพ
และอัตรากาลังของบุคลากรให้พร้อม
ต่อการเป็นองค์กรระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 5 )
3. ศึกษาดูงาน
(แผนงานที่ 2 การแบ่งปันทักษะของ
บุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน
ข้ามหน่วยงานและต่างสถานที่)
4. การมอบทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรม
(แผนงานที่ 4 การมีความคิดริเริ่ม
และนวัตกรรม)
5. นโยบายขององค์กร 1. การทบทวนการมอบอานาจทาง
การบริหารโดยการปรับปรุง
กฎระเบียบ (แผนงานที่ 5 การให้
อานาจในการตัดสินใจ)

แผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
กปภ.
ปี 2560-2564


แผนงานเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ปี 2561-2565



ไม่มี



ไม่มี

ไม่มี



ไม่มี



ไม่มี



ไม่มี

-๖-

ปัจจัยความพึงพอใจ
และความผูกพัน
6. การอานวยความ
สะดวกทาให้
พนักงานเกิดความ
พึงพอใจ
7. สภาพสถานที่
ทางาน

8. สภาพขององค์กร
9. การสื่อสาร/ข้อมูล
ข่าวสาร

กิจกรรม
1. การแข่งขันกีฬาสี กปภ.
(แผนงานที่ 1 การร่วมมือ)
1. การสารวจความต้องการของบุคลากร
ในแต่ละกลุ่มเรื่องการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบรรยากาศใน
การทางานที่เสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรและการยกระดับ
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (กลยุทธ์ที่ 16
แผนงานที่ 34)
2. Big Cleaning Day
(แผนงานที่ 1 การร่วมมือ)
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
(แผนงานที่ 1 การร่วมมือ)
1. ประชุมสายงาน
(แผนงานที่ 3 การสื่อสารที่เป็นแบบ
สองทิศทางระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้างานและผู้บริหาร)
2. สนทนายามเช้า (Morning Talk)
(แผนงานที่ 3 การสื่อสารที่เป็นแบบ
สองทิศทางระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้างานและผู้บริหาร)

แผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
กปภ.
ปี 2560-2564
ไม่มี

แผนงานเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ปี 2561-2565



ไม่มี

ไม่มี



ไม่มี



ไม่มี



ไม่มี





ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันตาม
แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล กปภ. ปี 2560-2564 และแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561-2565
ดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งมีความครอบคลุมปัจจัยที่ค้นพบจากการสารวจแล้ว จึงไม่กาหนดกิจกรรมนี้ไว้ในแผนงาน
เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2562-2564 เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน
โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล กปภ.
ปี 2560-2564 และแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561-2565 อย่างต่อเนื่องต่อไป

- ๗-

อย่ างไรก็ ตาม กปภ. มีการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมสร้างความพึงพอใจและความผู กพันของ
พนักงานที่ดีอยู่แล้ว เป็นลักษณะภาระงานประจาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการตามปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้
บรรจุอยู่ในแผนงานสาคัญของ กปภ. เช่น กิจกรรมในวันสถาปนา กปภ. ประจาปี (28 กุมภาพันธ์) กิจกรรมใน
วันสาคัญทางศาสนาของ กปภ. การออกกาลั งกายทุกวันพุธ กิจกรรมสมาคมสโมสรการประปาส่วนภูมิภาคสัญจร
โครงการเงินกู้สวัสดิการสาหรับพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาปีของพนักงานและศูนย์เลี้ยงเด็ก เป็นต้น
แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ.ปี 2562-2564 จึงเป็น
การกาหนดกิจกรรมทีเ่ สริมเพิ่มเติมกิจกรรมที่มีการดาเนินการอยู่แล้วข้างต้น และตามนโยบายการบริหารงานของ
ผู้ ว่ า การได้ เ น้ น ย้ าเรื่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยเฉพาะในหั ว ข้ อ เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ ค นท างาน สร้ า งผลงาน
มีความรับผิดชอบและรักองค์กร รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรโดยครอบคลุมปัจจัยที่ค้นพบจากการสารวจ
รวมทั้งมุ่งเน้นในการรักษาบุคลากรใหม่ให้คงอยู่ กับองค์กรในระยะยาวและพร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับ กปภ. ซึ่ง
สอดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล กปภ. ปี 2560-2564 โดยจะแสดงตามความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2562-2564
รวมถึงแผนผังกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- ๘-

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจ
และความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2562-2564
แผนยุทธศาสตร์องค์กร
การประปาส่วนภูมิภาค
(ฉบับที่ 3) ปี 25602564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ภารกิจ มีจานวนที่
เหมาะสม และมี
ความผูกพันต่อองค์กร

แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล กปภ.
(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบรรยากาศใน
การทางานที่เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรและการยกระดับมาตรฐานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กลยุทธ์ที่ 17 การออกแบบ
กระบวนการรักษาบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 18 การยกระดับ
ความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร กปภ.
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับบทบาท
การดาเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลและการเป็นหุ้นส่วนทาง
กลยุทธ์ของสายงานในองค์กร รวมถึง
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร
สายงาน (Line Manager)
- กลยุทธ์ที่ 19 การพัฒนาบทบาทของ
HR ในการทางานเชิงรุก
(HR Proactive)
- กลยุทธ์ที่ 22 การทบทวนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนแบบองค์รวม (Total
Compensation) ให้ตอบสนองต่อ
ความหลากหลายในความต้องการของ
แต่ละกลุ่มบุคลากร

แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ.
ปี 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบรรยากาศใน
การทางานที่เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 1.1 การออกแบบ
กระบวนการรักษาบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 1.2 การยกระดับ
ความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร กปภ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับบทบาท
การดาเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
- กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาบทบาทของ
HR ในการทางานเชิงรุก
(HR Proactive)
- กลยุทธ์ที่ 2.2 การทบทวนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนแบบองค์รวมทั้งระบบให้
ตอบสนองต่อความหลากหลายใน
ความต้องการของแต่ละกลุ่มบุคลากร

- ๙-

-๑๐-

กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
ของ กปภ.

กิจกรรม 7 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์สญ
ั จร

กิจกรรม 2 การถ่ายทอดประสบการณ์หรือ
องค์ความรู้ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศ/หลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

กิจกรรม 8 โครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

กิจกรรม 3 การบริหารจัดการโยกย้ายพนักงานกลับ
ภูมิลาเนาตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน
กิจกรรม 4 การรณรงค์ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Role Model)
กิจกรรม 5 การถ่ายทอดและปลูกฝังแนวคิดการ
สร้างผลงาน จิตสานึกแห่ง ความรับผิดชอบและ
ความรักองค์กรของพนักงานผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมและช่องทางการสื่อสารภายใน กปภ.
กิจกรรม 6 การสื่อสารภายในผ่าน
Social Media และสื่อภายใน กปภ.

กิจกรรม 9 การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของ กปภ.

-๑๑-

ทั้งนี้ แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ.ปี 2562-2564
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ และ 9 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบรรยากาศในการทางานที่เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. เพื่อยกระดับ 1.1 การออกแบบ
ความผูกพัน
กระบวนการ
ของบุคลากร
รักษา
บุคลากร

1.2 การยกระดับ
ความผูกพัน
และความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
กปภ.

ปัจจัย
ความพึงพอใจและ
กิจกรรม
และความผูกพัน
1. การสรรหาและ 1. โครงการพัฒนา
พัฒนาบุคลากร
ระบบพี่เลี้ยงของ
กปภ.

2. การดาเนินงาน
ด้านทรัพยากร
บุคคล

3. ผู้บริหาร
ระดับสูงและ
ผู้บังคับบัญชา
โดยตรง

2. การถ่ายทอด
ประสบการณ์หรือ
องค์ความรู้ผ่าน
หลักสูตร
ปฐมนิเทศ/
หลักสูตรฝึกอบรม
ให้แก่พนักงาน
3. การบริหารจัดการ
โยกย้ายพนักงาน
กลับภูมิลาเนาตาม
หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งโยกย้าย
พนักงาน
4. การรณรงค์ให้
ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดี
(Role Model)

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักวิทยาการ กปภ.
(กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล
(กองกิจการสัมพันธ์)
1. สานักวิทยาการ กปภ.
(กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล
(กองทรัพยากรบุคคล)
2. ฝ่ายวางแผนและ
ประเมินทรัพยากร
บุคคล (กองแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล)
1. สายงานปฏิบัติการ
(รปก.1-5)
2. สายงานสนับสนุน
(ส่วนกลาง) (สายงาน
ผู้ว่าการ ได้แก่ ผชส.,
ผชล., ผชต., ผชท.
และสายงานรองผู้ว่าการ
ได้แก่ รผผ., รผง.,
รผว., รผบ.)
3. กปภ.ข.
4. ฝ่าย/สานัก
5. กอง/กปภ.สาขา

-๑๒-

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ปัจจัย
ความพึงพอใจและ
กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
และความผูกพัน
5. การถ่ายทอดและ 1. สานักวิทยาการ กปภ.
4. นโยบายของ
ปลูกฝังแนวคิด
องค์กร
(กองพัฒนาทรัพยากร
การสร้างผลงาน
5. การสื่อสาร/
บุคคล, กองฝึกอบรม
จิตสานึกแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร
ภูมิภาค 1-3)
ความรับผิดชอบ
2. สานักสื่อสารองค์กร
และความรักองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์
ผ่านหลักสูตร
(กองสื่อสารองค์กร)
ฝึกอบรมและ
ช่องทางการสื่อสาร
ภายใน กปภ.
6. การสื่อสาร/
6. การสื่อสารภายใน 1. สานักสื่อสารองค์กร
ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Social Media
และลูกค้าสัมพันธ์
และสื่อภายใน
(กองสื่อสารองค์กร)
กปภ.

-๑๓-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับบทบาทการดาเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์

2. หน่วยงาน
ด้าน
ทรัพยากร
บุคคลมี
การดาเนิน
งานเชิงรุก

กลยุทธ์
2.1 การพัฒนา
บทบาทของ
HR ใน
การทางาน
เชิงรุก (HR
Proactive)

ปัจจัย
ความพึงพอใจและ
กิจกรรม
และความผูกพัน
1. ผู้บริหาร
7. โครงการกิจการ
ระดับสูง
สัมพันธ์สัญจร
และผู้บังคับ
บัญชาโดยตรง
2. การสื่อสาร/
ข้อมูลข่าวสาร
3. การสื่อสาร/
8 โครงการเสริมสร้าง
ข้อมูลข่าวสาร
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี

2.2 การทบทวน 4. ผลตอบแทน
โครงสร้าง
ค่าตอบแทน
แบบองค์รวม
ทั้งระบบให้
ตอบสนองต่อ
ความหลาก
หลายในความ
ต้องการของ
แต่ละกลุ่ม
บุคลากร

9. การปรับปรุง
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของ
กปภ.

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล
(กองกิจการสัมพันธ์)

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล
(กองกิจการสัมพันธ์)
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล (กองบริหาร
ค่าตอบแทน,
กองกิจการสัมพันธ์)

รายละเอียดของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นส่วนสาคัญ
ที่ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2562-2564
เพื่อเสริมสร้างระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้
คงอยู่กับองค์กรในระยะยาว ดังต่อไปนี้

-๑๔-

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างบรรยากาศในการทางานที่เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 1: เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากร

-๑๕-

กลยุทธ์ที่ 1.1: การออกแบบกระบวนการรักษาบุคลากร
กิจกรรม 1: โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงของ กปภ.
ปัจจัยความ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใหม่ (อายุงานไม่เกิน 2 ปี) ที่บรรจุเข้ามาในองค์กรมีการเรียนรู้งานและ
สามารถปรับตัวในการทางานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงรู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
เป็นอย่างดี
2. เพื่อแนะนา สนับสนุน ให้คาปรึกษา และสามารถพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพในการทางานมากขึ้น
ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจในการทางานและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อองค์กร
3. เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่พนักงานในการมีระบบพี่เลี้ยง เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่เลี้ยง
กับพนักงานใหม่ ทาให้พนักงานมีความสุขในการทางาน ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรในระยะยาว
หน่วยงาน 1. สานักวิทยาการ กปภ. (กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
รับผิดชอบ : 2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองกิจการสัมพันธ์)
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ศึกษาการดาเนินโครงการ
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก พี่เลี้ยงที่ได้รับการฝึกอบรมตาม
พัฒนาระบบพี่เลี้ยง กปภ.
พี่เลี้ยงแต่ละหน่วยงานรวมถึง
หลักสูตรพี่เลี้ยง (Mentor)
แล้วเสร็จ
ดาเนินการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับ
ดาเนินการสอนงาน
การคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงตาม
พนักงานใหม่
หลักสูตรพี่เลี้ยง (Mentor)
แล้วเสร็จ
เป้าหมายที่ 1: พี่เลี้ยงที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรพี่เลี้ยง (Mentor) ดาเนินการสอนงานพนักงานใหม่
แล้วเสร็จภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.22
≥ 4.24
≥ 4.26
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละการลาออกของพนักงานบรรจุใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≤ ร้อยละ 5
≤ ร้อยละ 4
≤ ร้อยละ 3
เป้าหมายที่ 3: ร้อยละการลาออกของพนักงานบรรจุใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี ≤ ร้อยละ 3 ภายในปี 2564

-๑๖-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ฝบท. (กกส.) ศึกษาการดาเนินโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงของ กปภ.
และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และกาหนดไว้ในแผนงานเสริมสร้าง
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2562-2564
2. สวก. (กพท.) เริ่มดาเนินโครงการ ดังนี้
1) ออกแบบและขออนุมัติจัดหลักสูตรพี่เลี้ยง (Mentor)
2) คัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยงตามที่กาหนด
เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้างต้น
3) จัดฝึกอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยง (Mentor)
4) พี่เลี้ยงที่ได้รับการฝึกอบรมทาหน้าที่ดูแลพนักงานใหม่ตามที่กาหนด
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

-๑๗-

กิจกรรม 2: การถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศ/หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
ปัจจัยความ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์ : 1. พนักงานได้รับประสบการณ์การทางานหรือองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรจาก
ผู้บริหารระดับสูง ทาให้เกิดความประทับใจต่อองค์กรและบรรยากาศในสถานที่ทางาน ผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานที่ต้องไปปฏิบัติงานจริง
2. พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
หน่วยงาน 1. สานักวิทยาการ กปภ. (กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
รับผิดชอบ :
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง
ดาเนินการถ่ายทอดประสบการณ์ ดาเนินการถ่ายทอดประสบการณ์
หรือองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน
หรือองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน
ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศหรือ
ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศหรือ
หลักสูตรฝึกอบรม แล้วเสร็จ
หลักสูตรฝึกอบรม แล้วเสร็จ
เป้าหมายที่ 1: ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ให้แก่พนักงานผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละการลาออกของพนักงานบรรจุใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี
ปี 2562
-

ปี 2563
≤ ร้อยละ 4

ปี 2564
≤ ร้อยละ 3

เป้าหมายที่ 2: ร้อยละการลาออกของพนักงานบรรจุใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี ≤ ร้อยละ 3 ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละการลาออกของพนักงาน (ภาพรวม)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≤ ร้อยละ 4
≤ ร้อยละ 3
เป้าหมายที่ 3: ร้อยละการลาออกของพนักงาน (ภาพรวม) ≤ ร้อยละ 3 ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 4: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
≥ 4.24
คะแนน

ปี 2564
≥ 4.26
คะแนน

เป้าหมายที่ 4: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564

-๑๘-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ให้ สานักวิทยาการ (กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ดาเนินการจัด
หลักสูตรปฐมนิเทศหรือหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่
แต่ละรุ่น (กรณีมีการจัดฝึกอบรม) โดยการจัดหลักสูตรปฐมนิเทศหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมแต่ละครั้งของ สวก. (กพท.) ให้เชิญผู้บริหารระดับ
ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และ ผู้ช่วยผู้ว่าการ แต่ละสายงานหมุนเวียนกัน
มาเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้
ให้แก่พนักงานใหม่
2. ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
(ประเมินทุกไตรมาส 4)

-๑๙-

กลยุทธ์ที่ 1.2 การยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร กปภ.
กิจกรรม 3: การบริหารจัดการโยกย้ายพนักงานกลับภูมิลาเนาตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน
ปัจจัยความ การดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้พนักงานได้ทางานอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิลาเนา ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน
2. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจของพนักงานในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
หน่วยงาน 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองทรัพยากรบุคคล)
รับผิดชอบ : 2. ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล)
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภายใน กปภ. ต่อระบบการโยกย้ายพนักงาน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 3.38
≥ 3.40
≥ 3.42
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 1: ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภายใน กปภ. ต่อระบบการโยกย้ายพนักงาน ≥ 3.42
คะแนน ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.22
≥ 4.24
≥ 4.26
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564

-๒๐-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ฝวป. (กผท.) สารวจความต้องการอัตรากาลังและตาแหน่ง
ของหน่วยงานที่ได้รับการทดแทน
2. ฝวป. (กผท.) รวบรวมข้อมูลการพ้นสภาพ (ข้อมูล ณ
1 ต.ค.ของทุกปี) และนามาพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ
3. ฝบท. (กทบ.) สารวจความต้องการโยกย้ายกลับภูมิลาเนา
โดยให้พนักงานยื่นเรื่องขอโยกย้าย
4. ฝบท. (กทบ.) แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย
พนักงานให้หน่วยงานทราบ
5. การแต่งตั้งโยกย้ายฯ
5.1 กรณีอยู่ในอานาจสายงาน รปก.1-5
5.1.1 หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบเอกสารพนักงาน
ที่ขอย้าย/ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
5.1.2 สายงานดาเนินการทาคาสั่งแต่งตั้งโยกย้ายฯ
5.1.3 สายงานสรุปอัตราตาแหน่ง/สังกัดที่จะได้รับ
ทดแทนการย้ายให้ กทบ.ทราบ
5.2 กรณีข้ามสายงาน อยู่ในอานาจผู้ว่าการ/กรณีโยกย้าย
สายงาน รผผ. รผว. รผง. และ รผบ.
5.2.1 หน่วยงานส่งเอกสารใบขอย้ายที่สายงานสูงสุด
ของหน่วยงานต้นสังกัดเดิมและหน่วยงานใหม่เห็นชอบทั้งสอง
สายงานให้แก่งานทรัพยากรบุคคล
5.2.2 กทบ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอย้ายให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
6. สรุปอัตราทดแทนที่หน่วยงานต่างๆ ขอทดแทนให้
งานสรรหา กทบ. ดาเนินการ

-๒๑-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2562

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
7. ทาบันทึกและคาสั่งเสนอผู้ว่าการลงนาม
8. ติดตามและประเมินผลความสาเร็จของพนักงานที่ได้รับ
การโยกย้ายกลับภูมิลาเนา (ประเมินทุกไตรมาส 4)
9. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงานภายใน
กปภ. ต่อระบบการโยกย้ายพนักงาน (ประเมินทุกไตรมาส 4)

-๒๒-

กิจกรรม 4: การรณรงค์ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
ปัจจัยความ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อแสดงถึงการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จ
ตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและกากับดูแลผู้บริหารให้มีการถ่ายทอดบอกต่อในประเด็นสาคัญ
ขององค์กรให้แก่พนักงานในสังกัด ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม กปภ. คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ตลอดจนผลการดาเนินงาน เป้าหมายและความคุ้มค่า
3. เพื่อให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน
4. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงานมากขึ้น
หน่วยงาน 1. สายงานปฏิบัติการ (รปก.1-5)
รับผิดชอบ : 2. สายงานสนับสนุน (ส่วนกลาง) (สายงานผู้ว่าการ ได้แก่ ผชส., ผชล., ผชต., ผชท. และ
สายงานรองผู้ว่าการ ได้แก่ รผผ., รผง., รผว., รผบ.)
3. กปภ.ข.
4. ฝ่าย/สานัก
5. กอง/กปภ.สาขา
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 3.77
≥ 3.79
≥ 3.81
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 1: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง ≥ 3.81 คะแนน
ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.22
≥ 4.24
≥ 4.26
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564
ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อการกาหนด ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและการปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัดที่ 3:
ค่านิยม กปภ. ของผู้บริหารระดับสูง (ชั้น 11 ขึ้นไป)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 3.80
≥ 3.82
≥ 3.84
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อการกาหนด ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่ 3:
ค่านิยม กปภ. ของผู้บริหารระดับสูง (ชั้น 11 ขึ้นไป) ≥ 3.84 คะแนน ภายในปี 2564

-๒๓-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ผวก.สื่อสารให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ตาม
ค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพือ่ ปวงชน” ของ กปภ. ในทุกมิติ (ตามบันทึก กปภ.
ที่ มท 55613-4/1554 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง
การเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ผ่าน
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง (แจ้งเวียนในระบบ
Infoma เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562) เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ
โดยกากับดูแลผู้บริหารในสังกัดให้มีการถ่ายทอดบอกต่อพนักงานใน
ประเด็นสาคัญต่างๆ ขององค์กร ดังนี้
- ผู้บริหารทุกระดับประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม กปภ. ส่งเสริม และ
ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง กปภ. อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.
ในการแสดงถึงวัฒนธรรม ค่านิยม กปภ. โดยเฉพาะในด้าน “มุ่งเน้น
คุณธรรม” และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
- ผู้บริหารทุกระดับมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์กรทั้งเรื่อง
การบริหารงานและบุคคลให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงาน
การพิจารณาความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามผลงานที่เป็นจริง
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีอย่างยุติธรรม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- ผู้บริหารทุกหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตาม
นโยบายและนานโยบายมาปฏิบัติโดยดูแล กากับและติดตามผล
การดาเนินงานของผู้บริหารและพนักงานตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยรับฟัง
ปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงั คับบัญชา
สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องกับผู้บังคับบัญชา
โดยตรง รวมถึงถ่ายทอดและปลูกฝังเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นใน
องค์กรให้แก่พนักงานรับทราบและเข้าใจสภาพขององค์กร ทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ กปภ. มากขึ้น

-๒๔-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2. ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ (ประเมินทุกไตรมาส 4)
3 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจบุคลากรต่อการสื่อสารของ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ประเมินทุกไตรมาส 4)

-๒๕-

กิจกรรม 5: การถ่ายทอดและปลูกฝังแนวคิดการสร้างผลงาน จิตสานึกแห่งความรับผิดชอบและความรักองค์กร
ของพนักงานผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและช่องทางการสื่อสารภายใน กปภ.
ปัจจัยความ 1. นโยบายขององค์กร
พึงพอใจและ 2. การสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและจิตสานึกในการสร้างผลงาน มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานและรักองค์กร
2. เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
หน่วยงาน 1. สานักวิทยาการ กปภ. (กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล, กองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3)
รับผิดชอบ : 2. สานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ (กองสื่อสารองค์กร)
3. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองกิจการสัมพันธ์)
ตัวชี้วัดที่ 1: การสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องการสร้างผลงาน จิตสานึกแห่งความรับผิดชอบและความรักองค์กร
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและช่องทางการสื่อสารภายใน กปภ. แล้วเสร็จ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ดาเนินการถ่ายทอดและ
ดาเนินการถ่ายทอดและ
สอดแทรกเรื่องการสร้างผลงาน สอดแทรกเรื่องการสร้าง
มีความรับผิดชอบใน
ผลงาน มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานและรักองค์กร การปฏิบัติงานและรักองค์กร
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและ
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและ
ช่องทางการสื่อสารภายใน
ช่องทางการสื่อสารภายใน
กปภ. รวมถึงติดตามและ
กปภ. รวมถึงติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ
ประเมินผลการดาเนิน
แล้วเสร็จ
โครงการแล้วเสร็จ
เป้าหมายที่ 1: ดาเนินการถ่ายทอดและสอดแทรกเรื่องการสร้างผลงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและ
รักองค์กรผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและช่องทางการสื่อสารภายใน กปภ. รวมถึงติดตามและประเมินผล
การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.24
≥ 4.26
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564

-๒๖-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. สานักวิทยาการ (กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล, กองฝึกอบรมภูมิภาค
1-3) ดาเนินการถ่ายทอดโดยสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการสร้างผลงาน
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและรักองค์กรผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมตามความเหมาะสมตลอดปีงบประมาณ 2563-2564
โดยเน้นย้าและปลูกฝังแนวคิดตามเนื้อหาข้างต้น ให้พนักงานปรับ
เปลี่ยนทัศนคติต่อการทางาน สร้างความสาเร็จในงานที่รับผิดชอบและ
เพิ่มจิตสานึกของพนักงานในเรื่องที่ควรปฏิบัติเพื่อองค์กร โดยยึด
แนวทางปฏิบัติตามค่านิยม กปภ. และพฤติกรรมตามค่านิยม กปภ.
ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารให้นาเนื้อหาเรื่องดังกล่าวไปถ่ายทอดและบอก
ต่อให้แก่พนักงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) การประชุม
สายงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่องและพร้อมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
งานหรือตามภารกิจอื่นของ กปภ. ต่อไป
2. สานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ (กองสื่อสารองค์กร) จัดทา
Infographic ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามข้อ 1 ลงในสื่อ Social Media
ได้แก่ กลุ่ม Line@การประปาส่วนภูมิภาค กลุ่ม facebook ของ กปภ.
และสื่อภายใน กปภ. ได้แก่ เว็บไซต์ กปภ. หรือ กสอ. เป็นต้น
3. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองกิจการสัมพันธ์) ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินโครงการของ กพท. กฝภ.1-3 และ กสอ.
(ประเมินทุกไตรมาส 4)

-๒๗-

กิจกรรม 6: การสื่อสารภายในผ่าน Social Media และสื่อภายใน กปภ.
ปัจจัยความ การสือ่ สาร/ข้อมูลข่าวสาร
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ ปรับปรุงการสื่อสารภายในของ กปภ. ตามนโยบายบริหารองค์กรดิจิทัล PWA 4.0 ใน
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ กปภ. สู่ผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้น
หน่วยงาน - สานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ (กองสื่อสารองค์กร)
รับผิดชอบ :
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
พนักงานของแต่ละหน่วยงาน พนักงานของแต่ละหน่วยงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ได้รับการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
Line@การประปาส่วนภูมิภาค ผ่านกลุ่ม Line@การประปา
หรือกลุ่ม facebook ของ
ส่วนภูมิภาคหรือกลุ่ม
กปภ. รวมถึงเอกสารเผยแพร่ facebook ของ กปภ. รวมถึง
ของ กปภ. ได้แก่ วารสารน้า
เอกสารเผยแพร่ของ กปภ.
สีสันข่าว กปภ. เป็นต้น
ได้แก่ วารสารน้า สีสันข่าว
แล้วเสร็จ
กปภ. เป็นต้น แล้วเสร็จ

พนักงานของแต่ละหน่วยงาน
ได้รับการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ผ่านกลุ่ม Line@การประปาส่วน
ภูมิภาคหรือกลุ่ม facebook ของ
กปภ. รวมถึงเอกสารเผยแพร่ของ
กปภ. ได้แก่ วารสารน้า สีสันข่าว
กปภ. เป็นต้น แล้วเสร็จ

เป้าหมายที่ 1: พนักงานของแต่ละหน่วยงานได้รับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่ม Line@การประปาส่วนภูมิภาค
หรือกลุ่ม facebook ของ กปภ. รวมถึงเอกสารเผยแพร่ของ กปภ. ได้แก่ วารสารน้า สีสันข่าว กปภ.
เป็นต้นแล้ว เสร็จภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ปี 2562
≥ 3.64
คะแนน

ปี 2563
≥ 3.66
คะแนน

ปี 2564
≥ 3.68
คะแนน

เป้าหมายที่ 2: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร ≥ 3.68 คะแนน ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 3: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
≥ 4.22
คะแนน

ปี 2563
≥ 4.24
คะแนน

ปี 2564
≥ 4.26
คะแนน

เป้าหมายที่ 3: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564

-๒๘-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. สสล. สร้าง Social Media (สื่อสังคมออนไลน์) ได้แก่
กลุ่ม Line Application ภายใต้ชื่อ Line@การประปาส่วนภูมิภาคหรือ
กลุ่ม facebook ของ กปภ.
2. เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
Line@การประปาส่วนภูมิภาคหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม facebook
ของ กปภ.
3. ผวก. และผู้บริหารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่สาคัญขององค์กรและ
คติสอนใจเรื่องต่างๆ ให้แก่พนักงานในสังกัดทราบผ่าน Social Media
ได้แก่ กลุ่ม Line หรือกลุ่ม facebook ของ กปภ. เป็นต้น เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
4. สสล. จัดทาเอกสารเผยแพร่ของ กปภ. ได้แก่ วารสารน้า สีสันข่าว
กปภ. เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของ
องค์กร ซึ่งเป็นสื่อภายใน กปภ. อีกช่องทางหนึ่งนอกจาก Social Media
5. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสาร/
ข้อมูลข่าวสาร (ประเมินทุกไตรมาส 4)

-๒๙-

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ปรับบทบาทการดาเนินงานเชิงรุกของหน่วยงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 2: หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการดาเนินงานในเชิงรุก

-๓๐-

กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาบทบาทของ HR ในการทางานเชิงรุก (HR Proactive)
กิจกรรม 7:
ปัจจัยความ
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์:

โครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร
1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง
2. การสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร
1. เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ. ผู้บริหาร
กปภ. กรรมการ สร.กปภ. และพนักงาน กปภ.
2. เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางในการบริหารงาน กปภ. เพื่อปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ กปภ. อันนาไปสู่
การปรับปรุงการบริหารงานและลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

หน่วยงาน
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองกิจการสัมพันธ์)
รับผิดชอบ :
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินกิจกรรมสัมพันธ์สัญจรประจาปี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.11
≥ 4.13
≥ 4.15
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 1: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินกิจกรรมสัมพันธ์สัญจรประจาปี ≥ 4.15 คะแนน
ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 3.77
≥ 3.79
≥ 3.81
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 2: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาโดยตรง ≥ 3.81 คะแนน
ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 3: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 3.64
≥ 3.66
≥ 3.68
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 3: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร ≥ 3.68 คะแนน ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 4: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.22
≥ 4.24
≥ 4.26
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 4: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564

-๓๑-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน ได้แก่ กิจกรรม CSR ต่างๆ อาทิ การปลูกต้นไม้กับ กปภ.
สาขา หรือชุมชนรอบข้าง กปภ. รวมถึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร และ
บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ กปภ.
รวมถึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม – ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์การทางานระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่าย
พนักงาน (สร.กปภ.) โดยหมุนเวียนสถานที่ของ กปภ.ข.1-10 ตาม
ความเหมาะสม
2. ฝบท. และ สร.กปภ. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเพื่อสื่อสารและ
ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบต่อไป
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
4. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจบุคลากรต่อผู้บริหารระดับสูง
และผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึงการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร
(ประเมินทุกไตรมาส 4)

-๓๒-

กิจกรรม 8: โครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
ปัจจัยความ การสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
2. เพื่อแจ้งผลการดาเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างและสิทธิประโยชน์ ซึ่งเสริมสร้างให้พนักงาน
เกิดความผูกพันต่อองค์กร
3. เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานในส่วนภูมิภาค
มาปรับปรุงการจัดสวัสดิการและการบริหารจัดการองค์กร
4. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านแรงงานในการทางานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานเป็นแนวทาง
เดียวกัน และนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานของ กปภ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร
หน่วยงาน - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองกิจการสัมพันธ์)
รับผิดชอบ :
ตัวชี้วัดที่ 1: จานวน กปภ.สาขา ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีประจาปี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
18 แห่ง
36 แห่ง
เป้าหมายที่ 1: จานวน กปภ.สาขา ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีประจาปี คิดเป็นจานวน
36 แห่ง ภายในปี 2564
* จานวนสะสม ปี 2563 และ 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 3.66
≥ 3.68
คะแนน
คะแนน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร ≥ 3.68 คะแนน
ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 3: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.24
≥ 4.26
คะแนน
คะแนน

เป้าหมายที่ 2:

เป้าหมายที่ 3: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564

-๓๓-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. พนักงานในสังกัด ฝบท. ลงพื้นที่ ณ หน่วยงานส่วนภูมิภาคใน
ระดับ กปภ.สาขา ให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ
กระบวนการระงับข้อขัดแย้งในหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะการปรับปรุงสภาพการจ้าง กฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ปรับทัศนคติที่ ไม่เข้าใจกันของ
พนักงานในส่วนภูมิภาคให้พนักงานได้รับทราบแนวทางในการบริหาร
งานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
2. สร้างเครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานมีการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสื่อสารด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานแต่ละแห่งรับทราบถึง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของ กปภ.
3. สารวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะนา
ข้อมูลต่างๆ รวบรวมสรุปและนาเสนอสายงาน/หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการบริหารงาน
ของ กปภ.
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
5. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจบุคลากรต่อการสื่อสาร/
ข้อมูลข่าวสาร (ประเมินทุกไตรมาส 4)

-๓๔-

กลยุทธ์ที่ 2.2 การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนแบบองค์รวมทั้งระบบให้ตอบสนองต่อ
ความหลากหลายในความต้องการของแต่ละกลุ่มบุคลากร
กิจกรรม 9: การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ.
ปัจจัยความ ผลตอบแทน
พึงพอใจและ
ความผูกพัน:
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บุคลากรในกลุ่มต่างๆ มีโอกาสในการเลือกให้
เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
2. เพื่อให้ผลตอบแทนของ กปภ. สามารถแข่งขันกับตลาดและดึงดูด/จูงใจคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับ
กปภ. ได้
3. พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
หน่วยงาน - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองบริหารค่าตอบแทน, กองกิจการสัมพันธ์)
รับผิดชอบ :
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 3.55
≥ 3.57
≥ 3.59
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 1: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ละกลุ่มต่อผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
≥ 3.59 คะแนน ภายในปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
≥ 4.22
≥ 4.24
≥ 4.26
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายที่ 2: ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในภาพรวม ≥ 4.26 คะแนน ภายในปี 2564

-๓๕-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2562

2563

2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ฝบท. ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความคิดเห็น/ความต้องการใน
เรื่องผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากรและมีการเปรียบเทียบกับตลาด
2. ฝบท. ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. ที่เกี่ยวกับ
ผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร โดยเก็บข้อมูล
จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
3. ฝบท. ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน และออกแบบรูปแบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
4. ฝ่ายบริหาร (ฝบท.) หรือฝ่ายลูกจ้าง (สหภาพแรงงานกปภ.)
ขอปรับปรุงผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
5. ฝบท. นาเสนอให้คณะทางานจัดสวัสดิการ กปภ. คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาเห็นชอบตามลาดับ
หากเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจคณะกรรมการ กปภ. ให้นาเสนอ
หน่วยงานภายนอกพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
6. ฝบท. สื่อสารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร
7. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อผลตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (ประเมินทุกไตรมาส 4)

