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การลงนามอนุมัติและประกาศใช ้

ปรับปรุงครั้งท่ี  

วันท่ีอนุมัติใช้  

จัดทําโดย คณะทํางานย่อยท่ี 8 กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สอบทานโดย คณะทํางานย่อยท่ี ... กระบวนการ......................................................... 
อนุมัติโดย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 

 
 

ประวัติการแก้ไข/ ปรับปรุง 

แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีอนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข/ ปรับปรุง 

1 22 ก.ย.2560 - ปรับปรุงรายละเอียดขัน้ตอนและระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการทํางานย่อย 
2  - ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 
  - ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
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ค าน า 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายในมีมติให้ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ ให้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์กระบวนการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรตาม ระบบ SEPA ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อให้การ
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และให้บุคลากร
ในหน่วยงานที่มีหน้าท่ีสําคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และให้บุคลากรในหน่ วยงานท่ีมีหน้าที่
รับผิดชอบเข้าใจและนําไปถือปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิผล รวมทั้งสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้อง 
 กปภ. จึงได้จัดทําคู่มือกระบวนการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทํางานท่ีสําคัญของ 
กปภ. ขึ้น โดยกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในที่น้ีประกอบด้วยกระบวนการทํางานย่อน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 2) การวางแผนอัตรากําลัง 3) การประเมินผลสมรรถนะความสามารถ  4) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 5) การสรรหาและคัดเลือก 6) การพัฒนาบุคลากร 7) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 8) การจัดการสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน และ 9) การรักษาบุคคล โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงจุดอ่อน ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงของแต่ละกระบวนการทํางานย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือกระบวนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ จะช่วยสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ .  
ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
คณะทํางาน คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กรกฎาคม 2562 
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   หน้า 
    

 ค าน า 3 
    

บทท่ี 1 บทน า  
 1.1 ความเป็นมา/ความจําเป็น/ความสําคัญ 12 
 1.2 วัตถุประสงค ์ 12 
 1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 13 
 1.4 ขอบเขตกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 17 
 1.5 คําย่อ / คําจํากัดความ 20 
 1.6 ข้อกําหนดกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 21 
    

บทท่ี 2 กระบวนการท างาน  
 2.1 กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร  
  2.1.1ขอบเขตกระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 25 
  2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 25 
  2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 29 
 2.2 กระบวนการวางแผนอัตราก าลัง  
  2.2.1 ขอบเขตกระบวนการวางแผนอัตรากําลัง 30 
  2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 30 
  2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 37 
 2.3 กระบวนการการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ  
  2.2.1 ขอบเขตกระบวนการวางแผนอัตรากําลัง 39 
  2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 39 
  2.3.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 44 
 2.4 กระบวนการการประเมินผลการปฏบิัติงาน (Performance Management System: 

PMS) 
 

  2.4.1 ความสําคัญของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 45 
  2.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 46 
  2.4.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 52 
 2.5 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก  
  2.5.1 การสรรหาอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่าง  ๆ 53 
  2.5.2 การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 57 
  2.5.3 การเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ 62 
  2.5.4 การทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 65 
  2.5.5 การบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ 69 
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  สารบัญ (ต่อ) หน้า 

  2.5.6 การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 73 
  2.5.7 การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 79 
  2.5.8 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนตําแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงาน 83 
  2.5.9 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอาย)ุ 86 
  2.5.10 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) 89 
  2.5.11 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีตําแหน่งว่างอื่นๆ) 92 
  2.5.12 การแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน (กรณีช้ันควบ) 96 
  2.5.13 การจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 99 
  2.5.14 การดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 102 
  2.5.15 การจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 112 
  2.5.16 การดําเนินการเกี่ยวกับการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 118 
  2.5.17 การจัดทําหนังสือรับรองที่พนักงานและลูกจ้างขอผ่านเว็บไซต์ 126 
  2.5.18 กระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ 128 
 2.6 กระบวนการพัฒนาบุคลากร  
  2.6.1 กระบวนการจัดตั้งงบประมาณประจําปี 133 
  2.6.2 การจัดทํารายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ 136 
  2.6.3 การวางแผนการจัดฝึกอบรม 140 
  2.6.4 การจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม 143 
  2.6.5 การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 148 
  2.6.6 การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก 154 
  2.6.7 การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษา 157 
  2.6.8 การสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตร และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP 162 
  2.6.9 การประเมินผลการฝึกอบรม 166 
  2.6.10 การติดตามผลการฝึกอบรม 169 
 2.7 กระบวนการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
  2.7.1 การจัดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 172 
  2.7.2 การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 176 
  2.7.3 การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานและลูกจ้าง 180 
  2.7.4 การจ่ายเงินยืมทดลองรายจ่าย/เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 184 
  2.7.5 การจัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/โบนัส 192 
 2.8 กระบวนการการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม  
  2.8.1 ขอบเขตกระบวนการสภาพแวดล้อมในการทํางาน 208 
  2.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 208 
  2.8.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 213 
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 2.9 กระบวนการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ  
  2.9.1 ขอบเขตกระบวนการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 214 
  2.9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 214 
  2.9.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 219 
    

  
    

ภาคผนวก  
 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน  
 2. ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 4.  องค์ความรู้ที่จําเป็นในกระบวนการทํางาน  
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สารบัญรูป 

  หน้า 
   

รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 
รูปที่ 1-2 โครงสร้างการบริหารงาน (งานประเมินผลการปฏิบัติงาน) 46 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 8 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
   

ตารางที่ 1-1 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัด
กระบวนการทํางาน 

18 

ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 27 
ตารางที่ 2-2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร (การประเมินกระบวนการ) 28 

ตารางที่ 2-3 จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์งานและการ
จัดโครงสร้างองค์กร 

29 

ตารางที่ 2-4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวางแผนอัตรากําลัง 34 
ตารางที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวางแผนอัตรากําลัง (การประเมินกระบวนการทํางาน) 36 
ตารางที่ 2-6 จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการวางแผนอัตรากําลัง 37 
ตารางที่ 2-7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 42 
ตารางที่ 2-8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระบวนการทํางาน

ย่อย : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
49 

ตารางที่ 2-9 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 

52 

ตารางที่ 2-10  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการการสรรหาอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ และอัตรา
ทดแทนกรณีต่างๆ 

55 

ตารางที่ 2-11 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการสรรหาอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ 
และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ 

56 

ตารางที่ 2-12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 59 
ตารางที่ 2-13 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 61 
ตารางที่ 2-14 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม ่ 63 
ตารางที่ 2-15 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ 64 
ตารางที่ 2-16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 66 
ตารางที่ 2-17 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรบัปรุงการทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 68 
ตารางที่ 2-18 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ 70 
ตารางที่ 2-19 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ 72 
ตารางที่ 2-20 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 75 
ตารางที่ 2-21 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ว่าการ กปภ. 78 
ตารางที่ 2-22 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 81 
ตารางที่ 2-23 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 82 
ตารางที่ 2-24 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนตําแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง

ของพนักงาน 
84 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 9 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) หน้า 
ตารางที่ 2-25 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 85 
ตารางที่ 2-26 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทน

เกษียณอาย)ุ 
87 

ตารางที่ 2-27 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทน
เกษียณอาย)ุ 

88 

ตารางที่ 2-28 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) 90 
ตารางที่ 2-29 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนกังาน (กรณีหมุนเวียน

ผู้บริหาร) 
91 

ตารางที่ 2-30 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีตําแหน่งว่างอื่นๆ) 93 
ตารางที่ 2-31 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณี

ตําแหน่งว่างอื่นๆ) 
95 

ตารางที ่2-32 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน (กรณีช้ันควบ) 97 
ตารางที่ 2-33 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเลื่อนช้ัน

พนักงาน (กรณีช้ันควบ) 
98 

ตารางที่ 2-34 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 100 
ตารางที่ 2-35 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงาน

ลาออกจากงาน 
101 

ตารางที่ 2-36 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการตรวจสอบการนําข้อมูลพนักงานเข้าในระบบ SAP ตามประเภท
ของคําสั่ง 

106 

ตารางที่ 2-37 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 107 
ตารางที่ 2-38 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการนําเข้าข้อมูลเหตุการณ์เวลาของพนักงานส่วนกลางเข้าในระบบ 

SAP 
108 

ตารางที่ 2-39 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการนําเข้ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานท้ังหมด
เข้าในระบบ SAP 

109 

ตารางที่ 2-40 ขั้นตอนการนําเข้าข้อมูลผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจในระบบ GFMIS-SOE 110 
ตารางที่ 2-41 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการดําเนินการเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
111 

ตารางที่ 2-42 ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 115 
ตารางที่ 2-43 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 116 
ตารางที่ 2-44 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 120 
ตารางที่ 2-45 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี และกรณีพิเศษสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ 
122 

ตารางที่ 2-46 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 124 
ตารางที่ 2-47 จุดอ่อน/จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการขอและคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
125 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 10 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) หน้า 
ตารางที่ 2-48 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดทําหนังสือรับรองที่พนักงานและลูกจ้างในสังกัด

สํานักงานใหญ่ขอผ่านเว็บไซต ์
128 

ตารางที่ 2-49 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการขอหนังสือรับรองที่พนักงาน
และลูกจ้างสังกัดสํานักงานใหญ่ขอผ่านเว็บไซต ์

128 

ตารางที่ 2-50 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอพระราชทานเพลิงศพ 131 
ตารางที่ 2-51 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการขอพระราชทานเพลิงศพ 132 
ตารางที่ 2-52 ขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณประจําป ี 134 
ตารางที่ 2-53 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการจัดตั้งงบประมาณประจําปี 135 
ตารางที่ 2-54 ขั้นตอนการจัดทํารายงานต่างๆ 138 
ตารางที่ 2-55 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรงุการจัดทํารายงานต่างๆ 139 
ตารางที่ 2-56 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวางแผนการจัดฝึกอบรม 141 
ตารางที่ 2-57 จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการวางแผนการจัดฝึกอบรม 142 
ตารางที่ 2-58 ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรมในแตล่ะหลักสูตร 146 
ตารางที่ 2-59 จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดฝึกอบรม 147 
ตารางที่ 2-60 ขั้นตอนการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก (กรณีเสีย

ค่าใช้จ่าย) 
149 

ตารางที่ 2-61 ขั้นตอนการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก (กรณีไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย) 

152 

ตารางที่ 2-62 จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา 
หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

153 

ตารางที่ 2-63 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก 155 
ตารางที่ 2-64 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้

หน่วยงานภายนอก   
156 

ตารางที่ 2-65 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษาเพิ่มเติม 159 
ตารางที่ 2-66 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และ  
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 

กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่
สําคัญที่สุด  สามารถสร้างคุณค่าและสร้าง มูลค่าเพิ่มได้ โดยสามารถเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านความคิดและการกระทํา เพื่อ
สร้างสรรค์งาน ต่างๆ  โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะ ที่หลากหลายแตกต่างกันในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ  
ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบท่ีทําหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้องค์การบรร ลุเป้าหมาย  การดําเนินการให้ คนในองค์กรสามารถ
สร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัย กลยุทธ์และวิธีการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เริ่มตั้งแต่การจัด
โครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลก าร
ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการดูแล ธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ท้ังนี้เพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและ  
มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร อันจะนําไปสู่การ
สร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึ้นกับองค์กรในระยะยาวภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีแปรเปลี่ยนไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

การจัดคู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้อย่าง

สม่ําเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กร 
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดอย่างไร เมื่อใด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการนั้น และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกข้ันตอน 
5. เพื่อประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของสํานักตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.3.1  การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ โดย 

1.3.1.1 กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  (กผท.) มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) 
ดังนี ้

- งานโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากําลัง 

 1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  และจัดทําคําบรร ยายลักษณะงานของหน่วยงาน (Functional 
Description : FD) (FD ข้อ 1) 
 2) จัดทําหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง (FD ข้อ 4) 
 3) วิเคราะห์ วางแผน ทบทวนกรอบอัตรากําลัง และจัดสรรอัตรากําลังประจําปี ให้สอดคล้อง กับภาระ
งาน/โครงสร้าง และความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน ท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ์องค์กรของ กปภ. (FD ข้อ 7) 
                        - งานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
 1) จัดทําวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมให้
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การบริหารงานของ กปภ. (FD ข้อ 1) 
 2) ออกแบบและกําหนดวิธีการใช้เครื่องมือใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (FD ข้อ 4) 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1) 

(บริหาร 1) 

 

รองผู้ว่าการ (บริหาร) 

(บริหาร 1) 

 

ฝ่ายวางแผนและประเมิน
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

สํานักวิทยาการ กปภ. 

ผู้ว่าการ 

(บริหาร 1) 

 

กองแผนกลยุทธ ์
ทรัพยากรบุคคล 

กองประเมินผลบุคคล 

กองทรัพยากรบุคคล 

กองบริหารค่าตอบแทน 

กองกิจการสัมพันธ ์

กองพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1-5) 

(บริหาร 1) 

 

สํานักปฏิบัติการ 1-5 

กองกิจการประปา 1-5 
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

กปภ.ข. 1-10 

กองบริหารทั่วไป 1-10 
- งานทรัพยากรบุคคล 
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 3 )วิเคราะห์งาน วางมาตรฐานกําหนดตําแหน่งงาน จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน จัดทําโครงสร้างและ
จัดทําคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (FD ข้อ 7) 
                 1.3.1.2 กองประเมินผลบุคคล (กปบ.) มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1) กําหนดเกณฑ์การประเมินผลบุคคลและจัดทําระบบการประเมินผลบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กร (FD ข้อ 1) 
 2) รวบรวม บันทึก ประมวลผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ทั้งองค์กร (FD ข้อ 2) 
 3 ) เสนอเกณฑ์การเลื่อนช้ัน การจ่ายผลตอบแทน ตามผลการประเมินบุคคล (FD ข้อ 3) 
                 1.3.1.3 กองทรัพยากรบุคคล (กทบ.) มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานสรรหา  
 1) จัดทําแผนการสรรหาบุคลากรประจําปีของ กปภ. (FD ข้อ 2) 
 2) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรตรง 
ตามคุณสมบัติของตําแหน่งงานต่างๆตามที่องค์กรต้องการ รวมทั้งจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง และบันทึกข้อมูลบุคคลลงในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (FD ข้อ 3) 
 3) ดําเนินการจัดทําหนังสือรายงานตัวพนักงานใหม่ (FD ข้อ 9) 

- งานทรัพยากรบุคคล 
 1) ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนช้ัน ร่วมกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานด้านการพนักงาน (FD ข้อ 1) 
 2) ดําเนินการเรื่องการแต่งตั้งหมุนเวียนผู้บริหาร (FD ข้อ 5) 
 3) บันทึกข้อมูลบุคคลในส่วนของการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนช้ัน ปรับคุณวุฒิ เปลี่ยนตําแหน่ง และ 
พ้นสภาพ ลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (FD ข้อ 6) 

- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
 1) จัดทําระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและเป็นศูนย์รวมข้อมูลบุคคล รวบรวมเก็บรักษาและ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลป ระวัติพนักงานและลูกจ้าง ปรับรายละเอียดฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูล
ทางด้านบุคคลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร (FD ข้อ 1)  
   2) จัดทําบัตรประจําตัวและบัตรบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการออกหนังสือรับรองต่างๆ ของ
พนักงานและลูกจ้าง (FD ข้อ 2) 
   3) ดําเนินการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ (FD ข้อ 3) 
                 1.3.1.4 กองบริหารค่าตอบแทน (กบค.) มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานเงินเดือน 
 1) จัดทํารายละเอียดการจ่ายเงินเดือน เงินได้ต่างๆ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายพร้อม
เงินเดือน การหักเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างตามข้อผูกพัน (FD ข้อ 1) 
 2) ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (1 ขั้น) และเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
ประจําปี (FD ข้อ 4) 

3) จัดทํางบประมาณประจําปี ประเภทเงินเดือน (FD ข้อ 5) 
- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 

 1) ศึกษาแนวทางการบริหารค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายการต่างๆ การวิเคราะห์ระบบ
ค่าตอบแทนของ กปภ. ทุกประเภทเพ่ือเปรียบเทียบกับอัตราตลาด รวมถึงระบบจ่ายค่าตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 
เช่น โบนัส รางวัล การแบ่งปันผลกําไร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของ กปภ . และรายงานสถานการณ์ให้
ผู้บริหารได้เข้าใจสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงาน (FD ข้อ 1) 
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 2) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง ) เพื่อให้การจ่าย
ค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนสอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจ (FD ข้อ 2) 
 3) นําเสนอการปรับปรุงระบบค่าตอบแทน เช่น โครงสร้างเงินเดือน ระบบสวัสดิการ (FD ข้อ 3) 
 4) ดําเนินการวิเคราะห์ค่างาน (Position Evaluation) สําหรับตําแหน่งงานท่ีเกิดขึ้นใหม่เพื่อทําการ
กําหนดเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สําหรับตําแหน่งงานท่ีเกิดขึ้นใหม่ (ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ค่างานมาแล้ว ) (FD 
ข้อ 4) 
 5) จัดทํางบประมาณประจําปี ประเภทสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง กปภ. (FD ข้อ 5) 

- งานสวัสดิการ 
 1) ตรวจสอบสิทธิและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน ต่างๆ (FD ข้อ 
1-2) 
 2) เสนอปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ (FD ข้อ 5 
                 1.3.1.5 กองกิจการสัมพันธ์ (กกส.) มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 1) จัดทําแผนการดําเนินการด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย (FD ข้อ 1) 
 2) ติดตามผลให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย ในการทํางาน (FD ข้อ 2) 
 3) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินทดแทนกรณีพนักงานและลูกจ้าง ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน  
(FD ข้อ 5) 

- งานวิเคราะห์และสร้างความผูกพัน 
 1) สํารวจความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร (Employee Engagement) 
รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับที่มีต่อการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและองค์กร ของ กปภ. (FD ข้อ 1) 
 2) นําเสนอรายงานการสํารวจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อ
องค์กร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสร้างความผูกพันในองค์กร (FD ข้อ 2)   
 3) ศึกษาและวิเคราะห์จากผลสํารวจเพื่อนํามาจัดทําแผนสร้าง ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อ
องค์กร (FD ข้อ 3) 
 4) เสนอแนวทางในการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศในการทํางาน (FD ข้อ 4)   
 1.3.1.6 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพท.) มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานพัฒนาบุคคล 
 1) จัดทําแผนแม่บทการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทางองค์กร และสมรรถนะ
ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน กปภ. (FD ข้อ 1)   
 2) จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม (FD ข้อ 3)   
 3) จัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
และความต้องการของพนักงาน และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรม  
(FD ข้อ 5)   

- งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 1) จัดทําสื่อการเรียนรู้ สื่อการสอนในกิจกรรม E-Learning และเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ประกอบการ
ฝึกอบรมและพัฒนา สําหรับหลักสูตรต่างๆ ที่จัดให้แก่พนักงานและหน่วยงานภายนอก (FD ข้อ 1)   
 2) จัดทําแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม และการติดตามผลหลังการฝึกอบรมของกองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3 รวมทั้งปรับปรุงแบบประเมินฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (FD ข้อ 4)   
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 3) รวบรวมแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังการฝึกอบรม การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรรายบุคคล  
(FD ข้อ 5)   
 1.3.1.7 กองกิจการประปา (กกป .) สํานักปฏิบัติการ 1-5 มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 
Description) ดังนี ้

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1) จัดทําคําสั่ง แต่งตั้ง กรณีเลื่อนช้ันควบ โยกย้าย ของพนักงานในสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ) 
(FD ข้อ 1)   
 2) รวบรวมการขอปรับเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานในสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) (FD ข้อ 2)   
 3) จัดเก็บรวบรวมเอกสารด้านทรัพยากรบุคคล (FD ข้อ 3)   
 4) รวบรวมการประเมินผลบุคคลในสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติกา ร) (FD ข้อ 5)   
 
1.3.2 กองบริหารทั่วไป (กบร.) กปภ.ข.1-10 มีหน้าที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานทรัพยากรบุคคล 
 1) ดําเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานทดแทนอัตราว่าง เพื่อเสนอผู้มีอํานาจแต่งตั้ง ภายใต้กรอบ
อัตรากําลังและหลักเกณฑ์ที่ กปภ. กําหนด (FD ข้อ 1)   
 2) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนช้ัน ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง ลาออก การ
เกษียณอาย ุ(FD ข้อ 2)   
 3) รวบรวม บันทึกและจัดส่งข้อมูลการประเมินผลบุคคล (FD ข้อ 3)   
 4) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงาน SAP ในส่วนของระบบงานกา รบริหารทรัพยากร
บุคคลและการจ่ายค่าตอบแทน (FD ข้อ 8)   
 5) ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (FD ข้อ 10)  
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1.4 ขอบเขตกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในที่น้ีมีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการทํางานย่อยต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่ 
ขั้นตอ นการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากําลัง การประเมินผลสมรรถนะความสามารถ   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดการ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการรักษาบุคคล ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

กปภ.สาขา (ชั้น 2) 
  - งานอ านวยการ 
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ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการทํางานย่อย 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร วิเคราะห์งาน ขอบเขตงาน และการไหลของงานเพื่อการออกแบบและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรพร้อมจัดทําคู่มือกระบวนการวิเคราะห์งานและการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร 

กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

2. การวางแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์กระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลบยีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงานเวลาที่ใช้ในการทํางาน ทักษะ ความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากําลัง 

กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

3. การประเมินผลสมรรถนะความสามารถ การประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงาน กปภ . เป็นการประเมินผล
รวมของทักษะความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจท่ีอยู่ภายใน
ตัวบุคคล ท่ีแสดงออกผ่านพฤติกรรม ซึ่งมีความสําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามที่เป้าหมายกําหนด 

กองประเมินผลบุคคล 
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การออกแบบ และพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินสมรรถนะ
ความสามารถและการกําหนดแนวทางการนําการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี 

กองประเมินผลบุคคล 
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

5. การสรรหาและคัดเลือก การสรรหาบุคลากรภายนอกผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาสมัครงานกับ กปภ . 
ซึ่งนําไปสู่กระบวนการคัดเลือก ท่ีใช้เครื่องมือต่างๆในการคัดเลือกบุคลากรที่มี
สมรรถนะความสามารถและในจํานวนท่ีเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน
รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายและการจัดการระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
 

กองทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การพัฒนาบุคลากร การหาความต้องการเรียนรู้และการพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามสมรรถนะความสามารถแต่ละตําแหน่ง
งานท่ีสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานองค์กร 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักวิทยากร กปภ. 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

7. การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การกําหนดนโยบาย การให้บริการ สิทธิประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ สอดคล้องกับบทบาม หน้าท่ีและความต้องก ารในแต่ละกลุ่มบุคลากร 
โดยคํานึงถึงฐานะการเงินขององค์กร 

กองบริหารค่าตอบแทน 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

8. การจัดการสภาพแวดล้อมในการทํางาน การจัดการสภาพแวดล้อมและการทํางานเพื่อให้สถานท่ีทํางานมีสุขอนามัยด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของ
พนักงาน 

กองกิจการสัมพันธ์ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

9. การรักษาบุคคล กระบวนการที่จะรักษาผู้ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทํางานได้มีความพึงพอใจท่ี
จะทํางานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและทํางานให้นานท่ีสุดโดยการศึกษา
แนวทางและหาปัจจัยที่สําคัญในการสร้างความผูกพันของบุคลารที่มีต่อองค์กร 

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักวิทยาการ กปภ. 
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1.5 ค าย่อ / ค าจ ากัดความ 
ครส. = คณะผู้บริหารระดับสูง 
ผวก. = ผู้ว่าการ 
รผง. = รองผู้ว่าการ (การเงิน) 
รผบ. = รองผู้ว่าการ (บริหาร) 
กกป. = กองการประชุม 
กกส. = กองกิจการสัมพันธ์ 
กคค. = กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กทบ. = กองทรัพยากรบุคคล 
กบค. = กองบริหารค่าตอบแทน 
กบร. = กองบริหารทั่วไป 
กปบ. = กองประเมินผลบุคคล 
กผท. = กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กวน. = กองวินัย 
กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค 
กปภ.ข. = การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
กปภ.สาขา = การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
ฝกม. = ฝ่ายกฎหมาย 
ฝงบ. = ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ฝบท. = ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ฝวป. = ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 
สร.กปภ. = สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค 
สตง. = สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สวก. = สํานักวิทยาการ กปภ. 
TRM = แผนการฝึกอบรม (Training Road Map) 
IDP = แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

1.6 ข้อก าหนดของกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัว
วัดกระบวนการทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 1-1 

 

ตารางที่ 1-1 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อก าหนดกระบวนการ

ท างาน 
ตัววัดกระบวนการท างาน 

1. หน่วยงานกํากับดูแล เช่น 
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย/
ปปช.  

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
3. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริม 
สร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
4. กําหนดมาตรการกลไก
หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้
มีผลสัมฤทธ์ิ 

1. มีอัตรากําลังเพียงพอกับ
ภาระงาน 
2. บุคลากรมีความผูกพัน 
3. บุคลากรมีความพึงพอใจ 
4. พนักงานมีความปลอดภัย
ในการทํางาน 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อ
รายได้ดําเนินงาน 
2. สัดส่วนจํานวนผู้ใช้น้ําต่อ
จํานวนพนักงาน 
3. ความผูกพันของบุคลากร 
4. ความพึงพอใจของ
บุคลากร 
5. ร้อยละการลาออกของ
พนักงานใหม่ที่มีอายุงานไม่
เกิน 2 ปี 

2. หน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับ กฏ ระเบียบ 
กฎหมายที่ใช้บังคับในการ
ดําเนินงานตามกระบวนการ
ทํางาน 

1. พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2562 
2. พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
2543 
3. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2561 
4. พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
2543 
5. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อก าหนดกระบวนการ

ท างาน 
ตัววัดกระบวนการท างาน 

6. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน พ.ศ.2548 
7. มติ ครม. 7 มีนาคม 2560 
เรื่องแนวทางการพิจารณา
ปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบ
จูงใจและสวัสดิการต่างๆของ
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
8. พรบ.ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ.2554 
9. ระดับความผูกพันธ์ต่อ
องค์กรของพนักงาน 

3. ลูกค้า 1. กระบวนการให้บริการ
สะดวกรวดเร็ว 
2. การให้บริการหลังการขาย 
3. การชําระค่าบริการและ
กระบวนการการให้บริการ 
4. ข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสารที่ได้รับ 
5. การให้บริการของ
พนักงานในภาพรวม 
6. อาคาร – สถานท่ี ให้ 
บริการ 
7. คุณภาพน้ําประปาความ
สะดวกรวดเร็วในการให ้
บริการและปริมาณน้ํา 
ประปาท่ีไหล 

  

4. ผู้ส่งมอบ 1. ความคล่องตัวในการ
ติดต่อประสานงาน 
2. บุคลากรมีทักษะ มีความรู้
และความสามารถตัดสินใจ
ในบางเรื่อง 
3. บางหน่วยงานของ กปภ. 
มีการเรียกรับสินบนก่อนการ
ดําเนินการ 
4. ควรมีการทํา One stop 
service 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อก าหนดกระบวนการ

ท างาน 
ตัววัดกระบวนการท างาน 

5. ทักษะความรู้ในการ
ตัดสินใจบางเรื่องเช่นการ
จัดทําเอกสารของบุคลากร
ของ กปภ. สามารถตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม
ขั้นตอน เป็นต้น 
6. หน่วยงานของ กปภ. ควร
ยึดหลักปฏิบัติตามประกาศ
เจตจํานงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรมมและโปร่งใสตาม
นโยบายของผู้ว่าการก่อน
การดําเนินงาน 
7. สนับสนุนการให้บริการ
สาธารณูปโภคเพื่อให้
ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

5. คู่ความร่วมมือ 1. ความคล่องตัวในการ
ติดต่อประสานงาน 
2. ควรมีการทํา One stop 
service  
3. อปท. ความคล่องตัวใน
การติดต่อประสานงานท่ี
ใกล้ชิดและตอบสนองได้
อย่างรวดเร็ว 
4. เพื่อใหม้ีขั้นตอนการ
ตรวจสอบการนําแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปปฏิบัติของ
พนักงานท่ัวท้ังองค์กรและ
นําไปกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏฺบัติงาน
รวมถึงนําไปสื่อสารสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 

  

6. บุคลากร 1. หน่วยงานได้รับ
อัตรากําลังเหมาะสมกับ
ภาระงาน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อก าหนดกระบวนการ

ท างาน 
ตัววัดกระบวนการท างาน 

2. ปฏิบัติงานตรงตามความรู้
ความสามารถ 
3. การทํางาน กปภ. ได้รับ
รายได้มากกว่าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอื่นๆ 
4. กฏระเบียบที่ใช้กับ
พนักงานท่ีทันสมัย 
5. การสนับสนุนทรัพยากร
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
6. การพัฒนาบุคลากรควร
กําหนดตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
7. การทํางาน กปภ. ได้รับ
รายได้มากกว่าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอื่นๆ 
8. กฏระเบียบที่ใช้กับ
พนักงานท่ีทันสมัย 

7. ชุมชนท้องถิ่น 1. ความคล่องตัวในการ
ติดต่อประสานงาน 
2. ควรมีการทํา One stop 
service 

  

8. สมาคมวิชาชีพ ได้รับสวัสดิการเทียบกับ
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 
(สหภาพแรงงานกปภ./
สมาคม ผจก./กปภ.สาขา) 
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บทที่ 2 

กระบวนการท างาน 
 

2.1 กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 

การวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร เป็นกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน ขอบเขตของงาน
และกระบวนการทํางาน (Workflow) เพื่อการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร โดยมีงานโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากําลัง กอ งแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวางแผนและประเมิน
ทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาการวิเคราะห์งานและการ
จัดโครงสร้างองค์กรของ กปภ. 

 
2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กรในภาพรวม 
 

  2.1.2.1 ศึกษา และทบทวนข้อมูล เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์งานและออกแบบกระบวนการทํางาน  โดย
ศึกษาและทบทวนข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1)  แผนยุทธศาสตร์องค์กร 

2)  กระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน 
3)  ภารกิจงานท่ีหน่วยงานต่างๆ ต้องดําเนินการในอนาคต 

4)  ปริมาณงานท่ีต้องทําใน 1 ปี 

2.1.2.2 จัดกลุ่มภารกิจงาน /หน่วยงานท่ีความสัมพันธ์ เช่ือมโยงกัน เพื่อผลักดันให้เป้าหมายการ
ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ บรรลุผล  

2.1.2.3 ศึกษาการจัดโค รงสร้างองค์กรของรัฐวิสาหกิจอื่น และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดโครงสร้าง
องค์กร เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาการจัดโครงสร้างองค์กรของ กปภ.  

2.1.2.4 ประชุมร่วมกับคณะทํางาน /หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกระบวนการทํางานและแนว
ทางการจัดโครงสร้างองค์กรของ กปภ.  

2.1.2.5 จัดทําร่างข้อเสนอการจัดโครงสร้างองค์กรของ กปภ. 
2.1.2.6 นําเสนอผู้ว่าการ (ผวก.) ให้ความเห็น ชอบนําเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง  (ครส.) เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากไม่เห็นชอบ นําไปทบทวนตามขั้นตอนที่ 2.1.2.4 และ 2.1.2.5  

ศึกษาและ
ทบทวน
ข้อมูลของ
องค์กร 

จัดกลุ่ม 
ภารกจิงาน/ 
 หน่วยงาน 
   ที่ความ 
    สัมพันธ์  
  เชื่อมโยงกัน 

สรุปผล   
  การ 
  ดําเนินงาน 
   และปัญหา 
    อุปสรรค 

ทบทวน
กระบวนการ 
   วิเคราะห์ 
    งานและ 
     การจัด 
   โครงสร้าง 
   องค์กร 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 9 11 10 8 7 6 5 4 

ศึกษาการจัด
โครงสร้าง 
  องค์กร  
   ของ     
   องค์กร/ 
   รัฐวิสาหกิจ 
   อื่น 

 

จัดทํา 
   ร่าง 
  ข้อเสนอ 
   การจัด 
  โครงสร้าง   
 องค์กรของ 
กปภ. 

นําเสนอ 
 ผวก./ครส.  
  เพื่อ 
   พิจารณา 
    ให้ความ 
  เห็นชอบ 

นําเสนอ 
 คณะ 
  กรรมการ  
   กปภ.  
   เพื่อ 
  พิจารณา 
  ให้ความ 
เห็นชอบ 

แก้ไข 
ข้อบังคับ   
 ระเบียบ 
  และคําสั่ง 
  ที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมเพื่อ
ออกแบบ
กระบวน 
การทํางาน  
และการจัด
โครงสร้าง
องค์กร 

ประกาศใช ้
  โครงสร้าง  
  องค์กร  
  และสื่อสาร 
   ทําความ 
   เข้าใจแก่ 
  พนักงาน 
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2.1.2.7 นําเสนอ ผ วก . ให้ความเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการ กปภ . เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หากไม่เห็นชอบ นําไปทบทวนกระบวนการที่ 2.1.2.4 - 2.1.2.6  

2.1.2.8 นําเสนอฝ่ายกฎหมายแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง  
2.1.2.9 ประกาศใช้โครงสร้างการบริหารงาน กปภ . ใหม่ และสื่อสารทําควา มเข้าใจการปรับปรุง

โครงสร้างฯ แก่พนักงาน  
2.1.2.10 ประเมินกระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร (ถ้ามี) 
การประเมิน กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร  เป็นขั้นตอนของการ ทบทวนและ

ประเมินข้ันตอน กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินการ รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคและข้อจํากัดในการดําเนินงานท่ีผ่านมา โดยอาจใช้วิธีการทําแบบสํารวจ สอบถาม รับฟังความเห็นจากลูกค้า (ภายใน) 
หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (อาจเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ตามความพร้อมและเหมาะสม ) ทั้งนี้เพื่อนําความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กรของ กปภ. ในระยะถัดไป 

2.1.2.11 สรุปผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทํางานเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน  (ถ้ามี) จะ
ดําเนินการ ดังนี ้ 

1) ประมวลข้อมูลผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการวิเคราะห์งานและการจัด  โครงสร้าง
องค์กรและประเด็นปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการทํางานที่ได้จากการประเมินกระบวนการวิเคราะห์งานและการ
จัดโครงสร้างองค์กร 

2) จัดทําข้อคิดเห็นหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์งานและการ 
จัดโครงสร้างองค์กร  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิ จารณาปรับปรุง กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้าง
องค์กรในระยะต่อไป 
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ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 
ตัวชี้วัดในกระบวนการ (In Process) :  1) ระยะเวลาแล้วเสร็จในการวิเคราะห์งานและจัดโครงสร้างองค์กร 
          2) กปภ. มีหน่วยงานรองรับภารกิจสําคัญครบถ้วน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

30 วัน 
 

1. ศึกษาและทบทวนข้อมูลกระบวนการทํางาน
ของ กปภ. และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กผท. 
ฝวป. 

 

 30 วัน 2. จัดกลุ่มภารกิจงาน 
- จัดกลุ่มภารกิจงาน/หน่วยงานทีม่ี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (CP) 
- ตรวจสอบความถูกต้องของภารกิจงาน (CP) 

กผท. 
ฝวป. 

 

 
 

14 วัน 3. ศึกษาการจัดโครงสร้างองค์กรขององค์กร/
รัฐวิสาหกิจอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับ กปภ. 
 

กผท. 
ฝวป. 

 

 14 วัน 4. ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ออกแบบกระบวนการทํางาน และแนวทางการจัด
โครงสร้างองค์กรของ กปภ. 

กผท. 
ฝวป. 

 

 
 
 

30 วัน 5. จัดทําร่างข้อเสนอการจัดโครงสร้างองค์กรของ 
กปภ. 

กผท. 
ฝวป. 

 

 
 
 

30 วัน 6. นําเสนอเข้าที่ประชุม ครส. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

กผท. 
ฝวป. 

  

 
 
 
 

30 วัน 7. นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

กผท. 
ฝวป. 

 

 
 
 
 

30 วัน 8. ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง 

กผท. 
ฝวป. และกอง 
กฎระเบียบและ
อุทธรณ์ร้องทุกข ์
ฝกม. 

- ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานของ 
กปภ. พ.ศ. ... 

- ระเบียบ กปภ. ว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานฯ 
พ.ศ. ... 

 
 
 

7 วัน 9. ประกาศใช้โครงสร้างองค์กร และสื่อสารทํา
ความเข้าใจแก่พนักงาน 

กผท. 
ฝวป. 

 

 
รวม 215 วัน    

 

เริ่ม 

5. จัดทําร่างข้อเสนอ 
การจัดโครงสร้างองค์กรของ กปภ. 

3. ศึกษาการจัดโครงสร้าง 

ขององค์กรอื่น 

6. ครส. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

7. คณะกรรมการ กปภ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

8. แก้ไขข้อบังคับ 
ระเบียบและคําสั่ง 

จบ 

9. ประกาศใช้ 

1. ศึกษาและทบทวนข้อมูล
ขององค์กร 

4. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.จัดกลุ่มภารกิจ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 28 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร (การประเมินกระบวนการ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

15 วัน ทบทวนและประเมินขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์งาน
และการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดําเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดในการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา 
 

กผท. ร่วมกับ
คณะทํางาน 

ด้านโครงสร้าง 

  

15 วัน สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงในรอบถัดไป  

 

 

กผท.  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป ี

 

 

 

รวม 
 30 วัน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน/ปัญหา/   
แนวทางการปรับปรุงในรอบถัดไป 

 

ประเมินกระบวนกาวิเคราะห์งาน
และการจัดโครงสร้างองค์กร 

จบ 

เริ่ม 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 29 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
  กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-3 จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 
1. หน่วยงานท่ีเสนอปรับปรุงโครงสร้าง

ฯ ทบทวนและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ 
(เช่น ภารกิจงาน กระบวนการ
ทํางาน คําบรรยายลักษณะงาน 
เป็นต้น ) หลายครั้งและจัดส่งข้อมูล
ล่าช้า 

เร่งรัด ติดตามงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ได้ซึ่ง
ข้อมูล/เอกสารที่ตามระยะเวลากําหนด 

ทําความตกลงกับหน่วยงานท่ี
เสนอป รับปรุงโครงสร้างฯ 
สําหรับการกําหนดช่วงเวลา
สิ้นสุดในการจัดส่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอเลื่อน
ประชุมหรือไม่สามารถเข้าประชุมได ้

เร่งรัดหรือนัดหมายให้มีการประชุม
โดยเร็ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม
แผนที่กําหนด 

- วางแผนการประชุมล่วงหน้า 
เพื่อให้การประชุม แล้วเสร็จ
ภายในกําหนด 

- ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ติดตามงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ 
เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูล /เอกสารที่
ต้องการได้ตามกําหนด
ระยะเวลา 

- จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อส่ง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษา ทํา
ความเข้าใจ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 

 

3. อาจเกิดผ ลกระทบต่อพนักงานจาก
การปรับปรุงโครงสร้างฯ เช่น 
พนักงานไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้อง
ปรับปรุงโครงสร้าง หรือมีความ
เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนและสับสนต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

เผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ของ 
กปภ. เช่น Infoma 

ควรมีการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง โดยการสื่อสารทํา
ความเข้าใจกับพนักงานในเรื่อง
วัตถุประสงค์และเหตุผลความ
จําเป็นในการปรับปรุง
โครงสร้างฯ 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 30 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.2 กระบวนการวางแผนอัตราก าลัง 
2.2.1 ขอบเขตกระบวนการวางแผนอัตราก าลัง 
การวางแผนอัตรากําลัง เป็นกระบวนวางแผนและประเมินความต้องการด้านอัตรากําลังในปัจจุบันและอนาคตของ

องค์กร เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของปริมาณและคุณภาพ โดยให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ท้ังนี้โดยพิจารณาจากปัจจัยภาย นอกและปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร 
ซึ่งปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ความต้องการของลูกค้า (หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร) เทคโนโลยี รูปแบบการจ้าง
ในตลาดแรงงาน คู่แข่ง /คู่เทียบ ปัจจัยภายใน  ได้แก่ โครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์องค์กร กระบวนการทํางาน ปริมาณ
งาน ข้อมูลด้านอัตรากําลัง ทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน และงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

ทั้งนี้โดยมีงานโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากําลัง กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวางแผนและประเมิน
ทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณะทํางานฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา 

2.2.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การวางแผนอัตรากําลัง มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี ้
 

รูปที่ 2-2  ขั้นตอนการวางแผนอัตรากําลังในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
2.2.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ส าหรับการทบทวนหรือก าหนดเกณฑ์การ ประเมิน

อัตราก าลัง  ซึ่งจะดําเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ) โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้   
1)  สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร ) เสนอแต่งตั้งคณะทํางาน ด้านอัตรากําลัง เพื่อพิจารณา

ทบทวนอัตรากําลังและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลังของ กปภ. 
คณะทํางานด้ านอัตรากําลัง ควรประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ชมรมผู้จัดการ กปภ. สร.กปภ. กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแต่งตั้งคณะทํางานฯ ดังกล่าวได้ เนื่องด้วยเง่ือนไขของระยะเวลา 
ความพร้อม หรือปัจจัยอื่นๆ กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลสามารถดําเนินการในรูปแบบอ่ืนๆ แทนได้ เช่น การเชิญตัวแทน
จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาด้านอัตรากําลัง ทั้งนี้ให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

2)  กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ทิศทาง พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร และปัจจัยอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดเกณฑ์การประเมินอัตรากําลัง 

ปัจจัยที่นํามาพิจารณา มีดังนี้ 

ศึกษา รวบ 
รวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง
สําหรับการ
กําหนดเกณฑ์
วิเคราะห์ฯ 

ประชุมและ
จัดทําเกณฑ์
การวิเคราะห์
อัตรากําลัง  

นําเสนอ  
ผวก. ให้ความ
เห็นชอบเกณฑ์
การวิเคราะห์
อัตรากําลัง 

แจ้งเกณฑ์การ
วิเคราะห์
อัตรากําลังและ
ขอข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานต่างๆ 
รวบรวมและ
จัดส่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

นําข้อมูลที่
ได้มา
วิเคราะห์
อัตรากําลัง
ตามเกณฑ์ฯ 

สื่อสาร
แนวทางการ
บริหาร
จัดการ
อัตรากําลัง 

1 3 4 5 6 7 2 

สํารวจความ
ต้องการ
อัตรากําลัง 

 
จัดทํา 
แนวทางด้าน
อัตรากําลัง 
และอัตราจัดสรร
ประจําป ี

นําเสนอ 
ผวก. ให้
ความ
เห็นชอบ/
อนุมัติ 

 
แจ้งหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและ
ดําเนินการสรร
หา 

ประเมิน
กระบวนการ 
การวางแผน
อัตรากําลัง 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน
และปัญหา
อุปสรรค 

8 9 10 11 12 13 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 31 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 ปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลย ีรูปแบบการ
จ้าง คู่แข่ง/คู่เทียบ ตลาดแรงงาน เป็นต้น 

 ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์องค์กร กระบวนการทํางาน 
ปริมาณงาน ข้อมูลด้านอัตรากําลัง ทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน และ
งบประมาณ /ค่าใช้จ่า ย รวมถึงผลการประเมินกระบวนการวางแผนอัตรากําลังของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นต้น 

การกําหนดเกณฑ์การประเมินอัตรากําลังของ กปภ. มีการแบ่งเกณฑ์การประเมินอัตรากําลังเป็น 
2 ส่วน คือ เกณฑ์การประเมินอัตรากําลังสําหรับหน่วยงานสนับสนุน (สํานักงานใหญ่ กปภ .ข. และสํานักปฏิบัติการ ) และ
เกณฑ์การประเมินอัตรากําลังสําหรับหน่วยงานหลัก (กปภ.สาขา) เนื่องจากโครงสร้างการบริหารงานของ กปภ . ประกอบด้วย 
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางทําหน้าที่ใน การวางยุทธศาสตร์และกําหนดมาตรฐาน ในขณะที่ส่วน
ภูมิภาคจะทําหน้าท่ีหลักในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ํา ซึ่งจะเห็นว่า ลักษณะของการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของทั้งสองส่วนมีลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของบริบท ปัจจัย แวดล้อม 
และลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ดังนั้นการที่จะใช้เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลังเดียวกัน อาจไม่สามารถก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานเท่าใดนัก จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินอัตรากําลังออกเป็น 
2 ส่วน 

2.2.2.2 จัดประชุมคณะท างานด้านอัตราก าลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท าเกณฑ์การประเมิน
อัตราก าลัง โดยกองแผนกลยุทธ์ทรัพยากร บุคคลดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานด้านอัตรากําลังหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาและกําหนดเกณฑ์การประเมินอัตรากําลังของ กปภ.  

2.2.2.3 น าเสนอผู้ว่าการให้ความเห็นชอบเกณฑ์การประเมินอัตราก าลังของ กปภ.  
หลังจาก คณะทํางาน ด้านอัตรากําลัง กําหนดเกณฑ์การ ประเมิน อัตรากําลั งแล้วเสร็จ  กอง แผนกลยุทธ์

ทรัพยากรบุคคลจัดทําบันทึกนําเสนอสายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) เพื่อเสนอผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินอัตรากําลังดังกล่าว เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการประเมินอัตรากําลังของ กปภ. ต่อไป  

ทั้งนี้ หากเกณฑ์การประเมินอัตรากําลัง ที่นําเสนอ ไม่ผ่านความ เห็นชอบ  ให้คณะทํางาน ด้านอัตรากําลัง 
พิจารณาทบทวนเกณฑ์ฯ ดังกล่าวอีกครั้ง โดยดําเนินการตามขั้นตอนในข้อ 2.2.2.2 และ 2.2.2.3 ตามลําดับ 

2.2.2.4 แจ้งเกณฑ์การประเมินอัตราก าลังและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ   
เมื่อเกณฑ์การประเมินอัตรากําลังผา่นความเห็นชอบแล้ว กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลดําเนินการแจ้ง

เกณฑ์การประเมินอัตรากําลังดังกล่าวให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทราบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถนําเกณฑ์การ
ประเมินอัตรากําลังไปใช้ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ การประเมินอัตรากําลัง จากหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังนี้เพื่อนําไปใช้ในการประเมินอัตรากําลังของ กปภ.  

2.2.2.5 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการประเมินอัตราก าลัง  
หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินอัตรากําลัง

มายังกองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
2.2.2.6 น าข้อมูลมาวิเคราะห์อัตราก าลังและหาส่วนต่างของอัตราก าลัง 
กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลนําข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากหน่วยงานต่างๆ มาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ การ

ประเมินอัตรากําลังที่ กปภ. กําหนด (เกณฑ์ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการ ตามข้อ 2.2.2.3) เพื่อให้ทราบอัตรากําลังตาม
ภาระงาน จากนั้นนําอัตรากําลังตามภาระงานเทียบกับอัตรากําลังในปัจจุบันเพ่ือหาส่วนต่างของอัตรากําลัง 

2.2.2.7 สื่อสารแนวทางการบริหารจัดการอัตราก าลังให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
ภายหลังจากวิเคราะห์อัตรากําลังตามเกณฑ์ฯ และหาส่วนต่างของอัตรากําลังแล้วเสร็จ    กองแผนกลยุทธ์

ทรัพยากรบุคคลดําเนินการสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการอัตรากําลังให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทราบ ท้ังนี้เพื่อให้หน่วยงานใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินความต้องการอัตรากําลังในแต่ละปี 
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2.2.2.8 ส ารวจความต้องการอัตราก าลัง  
การสํารวจความต้องการอัตรากําลังจะดําเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ) โดยกองแผนกลยุทธ์

ทรัพยากรบุคคลประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสํารวจความต้องการอัตรากําลัง พร้อมยืนยันความต้องการอัตรากําลัง
ประจําปี ท้ังนีเ้พื่อนําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังของหน่วยงานต่างๆ มาประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางด้านอัตรากํา
ลงและอัตราจัดสรรประจําปี 

ทั้งนี้การพิจารณาความต้องการอัตรากําลัง หน่วยงานต่างๆ อาจดําเนินการโดยอาศัยแนวทาง ดังนี้ 
 ศึกษาข้อมูลด้านอัตรากําลังท่ีองค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในด้านจํานวน ตําแหน่งงานและ

สมรรถนะความสามารถ 
 วิเคราะห์ว่า หน่วยงานต้องการอัตรากําลังในจํานวน เท่าใด โดยประเมินจากปริมาณงานท่ี

หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจ 
 วิเคราะห์ว่า องค์กรต้องการอัตรากําลังในตําแหน่งใดบ้าง โดยวิเคราะห์จากลักษณะงานท่ี

จะต้องดําเนินการ และอัตรากําลังดังกล่าวควรเป็นอัตรากําลังประเภทใด เพื่อให้เหมาะสม
กับภารกิจและลักษณ ะงาน เช่น พนักงาน ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลูกจ้างช่ัวคราวราย
เดือน ปฏิบัติงานในภารกิจรองและสนับสนุน ลูกจ้างนิติบุคคล ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจ
รองและสนับสนุนโดยมีกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานชัดเจน  

 วิเคราะห์ว่า หน่วยงานต้องการอัตรากําลังท่ีมีสมรรถนะอย่างไร โดยวิเค ราะห์จากกลุ่ม
สมรรถนะที่ต้องการซึ่งสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
องค์กร 

2.2.2.9 จัดท าแนวทางบริหารจัดการอัตราก าลังและอัตราจัดสรรประจ าปี 
การกําหนดแนวทางบริหารจัดการอัตรากําลังและอัตราจัดสรรประจําปี จะดําเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2 

ของปีงบประมาณ (เดือนกุมภาพันธ)์ โดยกองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลพิจารณาข้อมูลสถานภาพอัตรากําลังของหน่วยงาน 
(อัตรากําลังส่วนขาดและอัตรากําลังส่วนเกิน) และความต้องการอัตรากําลังของหน่วยงานต่างๆ จากน้ันนํามาพิจารณากําหนด
แนวทางบริหารจัดการอัตรากําลัง และอัตราจัดสรรประจําปี ร่วมกับส ายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร ) และจัดทําร่าง แนวทาง
บริหารจัดการอัตรากําลังและอัตราจัดสรรประจําปี พร้อมระบุรายละเอียดของตําแหน่ง คุณวุฒิ และสังกัดหน่วยงานของอัตรา
ที่ได้รับจัดสรรประจําปี 

การกําหนดอัตราจัดสรรประจําปี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่างๆ ขององค์กร 
 ข้อมูลด้านอัตรากําลัง เช่น อัตรากําลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อัตรากําลังส่วนขาด อัตรากําลัง

ส่วนเกิน แนวโน้มอัตรากําลังที่พ้นสภาพกรณีต่าง  ๆเป็นต้น 
 ข้อมูลด้านงบประมาณ และแนวโน้มของค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 สัดส่วนของพนักงานต่อจํานวนผู้ใช้น้ํา 
 ตัวช้ีวดัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร 
 เหตุผลและ ความจําเป็น เร่งด่วน ในการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านอัตรากําลัง ของ

หน่วยงาน/ภารกิจงาน 

2.2.2.10 น าเสนอผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แนวทางการบริหารจัดการอัตราก าลังและ
อนุมัติอัตราจัดสรรประจ าปี ซึ่งข้ันตอนน้ีจะดําเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ (เดือนมีนาคม) โดยจัดทําบันทึก
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการอัตรากําลัง และอัตราจัดสรรประจําปี นําเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการอัตรากําลังและอัตราจัดสรรประจําปี ทั้งนี้ หากบันทึกฯ ท่ีนําเสนอไม่ผ่านความเห็นชอบและ
ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (หรือกองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล หารือร่วมกับ คณะทํางานด้าน
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อัตรากําลัง ) พิจารณาทบทวนแนวทางตามบันทึกฯ ดังกล่าว โดยดําเนินการตามขั้นตอนในข้อ  2.2.2.9 – 2.2.2.10 อีกครั้ง
ตามลําดับ 

2.2.2.11 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบแนวทางด้านอัตราก าลังและอัตราจัดสรรประจ าปี  โดย
ดําเนินการในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ (เดือนมีนาคม) เมื่อผู้ว่าการ เห็นชอบ/อนุมัติแนวทางด้านอัตรากําลัง
และอัตราจัดสรรประจําปี  กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สําเนาบันทึกแจ้ง กองทรัพยา กรบุคคล  เพื่อดําเนินการสรรหา  
พร้อมท้ังแจ้งเวียนผ่านทาง Infoma เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ  

หมายเหตุ : ช่วงเวลาที่ดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาในการพิจารณาของสาย
งานรองผู้ว่าการ (บริหาร) และผู้ว่าการ 

2.2.2.12 ประเมินกระบวนการการวางแผนอัตราก าลัง ดําเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  
(เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) ดังนี ้(ถ้ามี) 

การประเมินกระบวนการวางแผนอัตรากําลัง เป็นขั้นตอนของการ ทบทวนและประเมินข้ันตอน 
กระบวนการการวางแผนอัตรากําลังเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดใน การดําเนินงานท่ี
ผ่านมา โดยอาจใช้วิธีการทําแบบสํารวจ สอบถาม รับฟังความเห็นจากลูกค้า  (ภายใน) หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (อาจ
เลือกใช้วิธีการใดก็ได้ตามความพร้อมและเหมาะสม) ทั้งนี้เพื่อนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
วางแผนอัตรากําลังของ กปภ. ในระยะถัดไป 

การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการควรทําอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ท้ังนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง อันอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนอัตรากําลังได้ โดยทั่วไปการทบทวนแผนอัตรากําลังควร มีการ
ดําเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 

 แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง 
 สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากําลังมีการเปลี่ยนแปลง 
 บริบท สิ่งแวดล้อมและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระงานขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ชัดเจน 
2.2.2.13 สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน  

ดําเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ดังนี้ (ถ้ามี) 
1) ประมวลข้อมูลผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการวางแผนอัตรากําลังและประเด็นปัญหา /

อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการทํางานที่ได้จากการประเมินกระบวนการการวางแผนอัตรากําลัง 
2) จัดทําข้อคิดเห็ นหรือแนวทางใน การปรับปรุงกระบวนงานวางแผนอัตรากําลัง ทั้งนี้เพื่อใช้

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวางแผนอัตรากําลังในระยะต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 34 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-4  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวางแผนอัตรากําลัง 

ตัวช้ีวัดในกระบวนการ (In Process) :  1) ระยะเวลาแล้วเสร็จในการวิเคราะห์อัตรากําลังประจําปี  
                                                             2) ความสําเร็จในการจัดส่งแผนอัตรากําลังภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

14 วัน ศึกษา รวบรวมข้อมูลภาระงาน กระบวนการ
ท างานของหน่วยงานต่างๆ และวิเคราะห์ทิศทาง 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรและปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลัง 

กผท. - กรอบอัตรากําลังของ
ปีที่ผ่านมา 
- เกณฑ์การวิเคราะห์
อัตรากําลังปัจจุบัน 
- แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ กปภ. 

40 วัน ประชุมและจัดทําเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลัง กผท. ร่วมกับ
คณะทํางาน 

ด้านอัตรากําลัง 

- คําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางานทบทวน
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
อัตรากําลังของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

9 วัน นําเสนอเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลัง 
ตามสายงานเพื่อให้ผู้ว่าการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

กผท.   

1 วัน แจ้งเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลังให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์
การวิเคราะห์อัตราก าลังที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานต่างๆ  

กผท. - เกณฑ์การวิเคราะห์
อัตรากําลังที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

14 วัน รวบรวมและจัดส่งข้อมูลต่างๆ เช่น จํานวน
อัตรากําลัง ข้อมูลระบบผลิต จํานวนผู้ใช้น้ํา และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงาน (กผท.) เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากําลังตามเกณฑ์ฯ 

ทุกหน่วยงาน 
กผท. 

  

5 วัน นําข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ มาวิเคราะห์
อัตราก าลังจัดท ากรอบอัตราก าลังตามเกณฑฯ์ 
และเปรียบเทียบอัตราก าลังปัจจุบันกับกรอบ
อัตราก าลังใหม ่เพื่อหาส่วนต่างของอัตรากําลัง 

กผท.   

2 วัน สื่อสารแนวทางการบริหารจัดการอัตรากําลังให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

กผท. แผนอัตรากําลัง  
(ระยะยาว) 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 35 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-4  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวางแผนอัตรากําลัง (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

15 วัน  สํารวจความต้องการอัตรากําลังประจ าปี ประสาน

กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยืนยันความต้องการ
อัตราก าลังก่อนน าเสนอผู้ว่าการ 

กผท.   

15 วัน กําหนดแนวทางด้านอัตรากําลังและอัตราจัดสรร
ประจําปีร่วมกับสายงาน และจัดทําร่างอัตราจัดสรร
ประจําป ี
 

กผท. อัตราจัดสรรประจําป ี

14 วัน สรุปแนวทางด้านอัตรากําลังและอัตราจัดสรร
ประจําปี (ระบุสังกัด ตําแหน่ง และคุณวุฒ)ิ เสนอ
สายงาน เพื่อขออนุมัต/ิเห็นชอบจากผู้ว่าการ 
 

 

กผท.   

1 วัน สําเนาบันทึกแจ้ง กทบ. เพื่อดําเนินการสรรหา 
พร้อมทั้งแจ้งเวียนผ่านทาง Infoma เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ ทราบ เมื่อ ผวก. อนุมัติ/เห็นชอบ
แนวทางด้านอัตรากําลังและอัตราจัดสรรประจําป ี
 

 

กผท.   

 

 

 

 

 

รวม 130 วัน 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 36 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-5  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวางแผนอัตรากําลัง (การประเมินกระบวนการทํางาน) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

15 วัน ทบทวนและประเมินขั้นตอนกระบวนการวางแผน
อัตรากําลัง เพื่อให้ทราบผลการดําเนินการ อาจใช้
วิธีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง /คณะทํางานฯ/ การ
สํารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดในการ
ดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

กผท. ร่วมกับ
คณะทํางาน 

ด้านอัตรากําลัง 

  

15 วัน สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงในรอบถัดไป  

 

 

กผท.  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป ี

รวม 30 วัน 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 37 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.2.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
กระบวนการการวางแผนอัตรากําลังมีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําห นดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและ
แนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้

ตารางที่ 2-6  จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการวางแผนอัตรากําลัง 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/ 

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการวางแผนอัตราก าลัง 
1. การวางแผนอัตรากําลัง

จําเป็นต้องอาศัยข้อมูล
หลายด้านเพื่อประกอบการ
พิจารณา ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
มีจํานวนค่อนข้างมาก และ
มีความหลากหลาย การนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้บางครั้ง
อาจมีความล่าช้า 

รวบรวม จัดประเภทหรือ
หมวดหมู่ของข้อมูลใ ห้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตาม
ความต้องการ 

 

2 . การได้รับข้อมูล เพื่อ
ประกอบ การวางแผน
อัตรากําลังมีความล่าช้า  
เพราะ จําเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากหลาย
หน่วยงาน ซึ่งบางครั้งทําให้
การดําเ นินงานไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

ติดตามงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ และ
กําหนดช่วงเวลาสิ้นสุดในการ
จัดส่งข้อมูลให้ชัดเจน 

แจ้งขอข้อมูลล่วงหน้า หรือ
ก่อนช่วงเวลาปกติที่กําหนด 
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มี
เวลาในการจัดทําข้อมูล และ
เพื่อให้ได้รับข้อมูลกลั บก่อน
หรือภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องขอ
เลื่อนประชุมหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ 

เร่งรัดหรือนัดหมายให้มีการ
ประชุมโดยเร็ว เพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปตามแผนที่
กําหนด 

- วางแผนการประชุม
ล่วงหน้า เพื่อให้การ
ประชุมแล้วเสร็จภายใน
ช่วงเวลาที่กําหนด 

- ติดตามงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้ องอย่างสม่ําเสมอ 
เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ต้องการ
ได้ตามกําหนดระยะเวลา 

- จัดเตรียมเอกสารการ
ประชุมส่งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม  
 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 38 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/ 

ข้อเสนอแนะ 
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน
อัตรากําลังของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่ง 
ผลให้การนําไปใช้มีความ
คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง 

สื่อสารเกณฑ์การประเมิน
อัตรากําลัง พร้อมจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และสามารถ
นําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 
 

จัดทําคู่มือเกณฑ์การประเมิน
อัตรากําลังเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2.3 กระบวนการการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 
2.3.1. ขอบเขตกระบวนการการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 

 การประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงาน กปภ . เป็นการประเมินผลรวมขอ งทักษะความรู้ ค่านิยม 
ทัศนคติ ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล ที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม ซึ่งมีความสําคัญและส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามที่เป้าหมายกําหนด  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ใน
การบริหารและการพัฒนาทรั พยากรบุคคล ประกอบด้วย 1) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของ
พนักงาน 2) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล และ 3) เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งในการสรรหา คัดเลือกพนักงาน 
รวมถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เป็นต้น 
 กระบวนการการประเมินผลสมรรถนะความสามารถมีขอบเขตครอบคลุม ดังนี้ 
 1.1 วิเคราะห์มาตรฐานสมรรถนะความสามารถของตําแหน่งงาน (Competency Mapping) เพื่อให้ทราบว่า 
ตําแหน่งงานใดจะได้รับการประเมินสมรรถนะความสามารถอะไรบ้างและระดับความคาดหวังที่องค์กรคาดหวังจากพนักงานท่ี
ดํารงตําแหน่งน้ันอยู่ระดับท่ีเท่าไหร่ 
 1.2 กําหนดพจนานุกรมสมรรถนะความสามารถ (Competency Dictionary) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 1.3 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถเพื่อนําคะแนนประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถไปเช่ือมโยงกับการบริหารและการพัฒนาทรั พยากรบุคคล โดยนําไปประกอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใช้ในการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

1.4 นํากระบวนการการประเมินผลสมรรถนะความสามารถไปใช้กับพนักงานทุกระดับชั้นทั่วทั้งองค์กร  
1.5 ทบทวนปรับป รุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ รวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสม ความครบถ้วน และสาระสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการ ดังกล่าว คือ งานประเมินผลสมรรถนะความสามารถ กองประเมินผลบุคคล 

  2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  กระบวนการการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ มีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

  2.3.2.1 กองประเมินผลบุคคล จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ และการนําคะแนน
ประเมินผลสมรรถนะความสามารถไปเช่ือมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   2.3.2.1.1 กําหนดประเภทสมรรถนะความสามารถท่ี กปภ. ควรมี  โดยดําเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (1) สมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency : CC) เป็นสมรรถนะความสามารถท่ีองค์กร
ต้องการให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีสมรรถ นะความสามารถน้ีเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรดําเนินงานได้สําเร็จตาม
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจที่กําหนด โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและ
พันธกิจของ กปภ . เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลกําหนดเป็นสมรรถนะความสามารถ หลัก (Core Competency : CC) 
และพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องประเมินผลสมรรถนะความสามารถหลักนี้ 
    (2) สมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหาร (Managerial Competency : MC)เป็นสมรรถนะ
ความสามารถของผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปจะต้องมีเพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดช อบของผู้บริหารให้ประสบ
ความสําเร็จ  ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป และผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปในองค์กร
จะต้องถูกประเมินผลสมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหารนี้ 
    (3) สมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน (Functional Competency :FC) เป็นสมรรถนะ
ความสามารถของหน่วยงานท่ีพนักงานทุกคนท่ีอยู่ในสังกัดฝ่าย / สํานัก / กปภ .ข. เดียวกัน จะต้องประเมินสมรรถนะนี้
เหมือนกัน  ซึ่งได้จากการวิเคราะห์คําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description : FD) และสอบถามจากบริหารระดับ
สูงสุดของหน่วยงานระดับฝ่าย / สํานัก / กปภ.ข. เพื่อกําหนดเป็นสมรรถนะความสามารถของหน่วยงานนั้น ๆ และพนักงาน
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ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้อํานวยการฝ่าย / สํานัก / ผช.กปภ .ข. จะต้องถูกประเมินผลสมรรถนะความสามารถของ
หน่วยงานนี ้
    (4) สมรรถนะความสามารถของตําแหน่งงาน (Position Competency : PC)เป็นสมรรถนะ
ความสามารถของพนักงานท่ีดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า  ซึ่งได้มาจากผลการ
วิเคราะห์ของผู้บังคับบัญชาของพนักงานเหนือข้ึนไป 1 ระดับ โดยการวิเคราะห์คําบรรยายลักษณะงาน (Functional 
Description : FD) และบทบาทหน้าท่ีของตําแหน่ง (Role Clarification : RC) และพนักงานท่ีดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า จะต้องถูกประเมินผลสมรรถนะความสามารถของตําแหน่งงานนี้ 
   2.3.2.1.2 จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะความสามารถ (Competency Dictionary) ดําเนินการโดยกําหนด
ระดับของพจนานุกรมตามลําดับความยากง่ายของงานออกเป็น 3 ระดับ สําหรับสมรรถนะความสามารถหลัก และสมรรถนะ
ความสามารถของหน่วยงาน พจนานุกรมสมรรถนะความสามารถ 5 ระดับ สําหรับสมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหารและ
สมรรถนะความสามารถของตําแหน่งงาน (ระดับที่ 1-5 ตามลักษณะความยากง่ายของงานตามลําดับ ) โดยให้ผู้บริหารตามข้อ 
2.1.1 เป็นผู้วิเคราะห์สมรรถนะความสามารถและพิจารณากําหนดพจนานุกรมสมรรถนะความสามารถตามตําแหน่งงาน และ 
กปบ.นํามาตรวจสอบเพื่อจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะความสามารถ 
   2.3.2.1.3 จัดทํามาตรฐานสมรรถนะความสามารถของตําแหน่งงาน (Competency Mapping) โดยนําผล
การวิเคราะห์สมรรถนะความสามารถประเภทต่างๆ ตามข้อ 2.1.1 มากําหนดว่า ผู้บริหารและพนักงานต้องประเมินสมรรถนะ
ความสามารถประเภทไหนบ้าง จํานวนกี่สมรรถนะ และมีความคาดหวังระดับที่เท่าไหร่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร 
  2.3.2 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ และการนําคะแนนประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถไปเป็นเช่ือมโยงกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
   2.3.2.1 กองประเมินผลบุคคล กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถประจําปี 
และนําเสนอผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร 
   2.3.2.2 ผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถประจําปี 
เพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร 

2.3.3  นํากระบวนการประเมินผลสมรรถนะความสามารถไปใช้กับพนักงานทุกระดับชั้นทั่วทั้งองค์กร โดยกอง
ประเมินผลบุคคล แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี (ต้นเดือนกรกฎาคม ) ให้พนักงานดําเนินการ
ประเมินผลสมรรถนะความสามารถ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
   2.3.3.1 ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของทุกหน่วยงาน ประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัด
เป็นรายบุคคล  
    2.3.3.2 ทุกหน่วยงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัด
เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานให้ความเห็นชอบคะแนนประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัด และ
จัดส่งต้นฉบับแบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสายงานให้กับฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 
ภายในสิงหาคมของทุกปี 
   2.3.3.3 กองประเมินผลบุคคล รวบรวม ตรวจสอบแบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถ หากพบความ
ผิดพลาดจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และบันทึกผลการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานใน
สังกัดสํานักงานใหญ่ในระบบ Ascomp  สําหรับพนักงานในส่วนภูมิภาค งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป กปภ .ข. เป็น
ผู้ดําเนินการบันทึกผล  
  2.3.4 กองประเมินผลบุคคล จัดทํารายงานผลคะแนนประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น 
แยกตามกลุ่มพนักงาน หน่วยงาน และสายงาน ตามที่ กปภ . กําหนด  เพื่อนําไปเชื่อมโยงกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
   2.3.4.1 นําผลการประเมินสมรรถนะความสามารถหลักไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ ประจําปี  ในสัดส่วนร้อยละ 10 
   2.3.4.2 จัดทํารายงานผลสรุปคะแนนประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนั กงานทุกระดับชั้น แยกตาม
กลุ่มพนักงาน หน่วยงาน และสายงาน ตามที่ กปภ. กําหนด เพื่อประกอบรายงานผลการดําเนินงานขององค์กร  
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   2.3.4.3 จัดทํารายงานผลสรุปคะแนนประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น แยกตาม 
หน่วยงาน และสายงาน เพื่อจัดส่งให้กับสํานักวิชาการ กปภ. นําไปวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
  2.3.5 ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ รวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสม ความครบถ้วน และสาระสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลสมรรถนะความสามารถ และ การนําคะแนนประเมินผลสมรรถนะความสามารถไปเช่ือมโยงกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ตารางที่ 2-7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  1.  ระดับความสําเร็จในการประเมินสมรรถนะความสามารถประจําป ี

2. ระยะเวลาเวลาแล้วเสร็จในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลคะแนนประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือน

มิถุนายน 
 

จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบ ผวก. ประเมิน
สมรรถนะฯ ประจําปี เพื่อนําผลการประเมินมาใช้
ประกอบการบริหารและพัฒนาทรัพากกรบคคล 
ดังนี้ 
    1. ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษในสัดส่วนร้อยละ 10 
     2. นําไปใช้การวางแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 
     3. นําไปเป็นข้อมลูประกอบรายงานการ
ดําเนินงานขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล 

งานประเมินผล
สมรรถนะ
ความสามารถ 
กปบ. 

บันทึกขอความเห็นชอบ
ดําเนินการประเมินผล
สมรรถนะความสามารถ
ประจําป ี

 
ภายในเดือน

มิถุนายน 

ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ ์
วิธีการประเมิน ระยะเวลาการประเมินสมรรถนะ
ฯ เพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

ผู้ว่าการ บันทึกขอความเห็นชอบ
ดําเนินการประเมินผล
สมรรถนะความสามารถ
ประจําป ี

 
 

ภายในเดือน
กรกฎาคม 

กปบ. แจ้งเวียนบันทึกขอความเห็นชอบ
ดําเนินการประเมินผลสมรถนะฯ เพื่อให้พนักงาน
ดําเนินการประเมินสมรรถนะฯประจําปีให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาทีก่ําหนด 

งานประเมินผล
สมรรถนะ
ความสามารถ 
กปบ. 

/ คู่มือการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ
เพื่อการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
/แบบประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ 

 
 

ภายในเดือน
กรกฎาคม - 
สิงหาคม 

วิธีการประเมินสมรรถนะความสามารถ ดังนี ้
 1. อ่านคํานิยามสมรรถนะความสามารถฯที่ประเมนิ
ในพจนานุกรม 
2. พิจารณาพฤติกรรมในแต่ละระดับความชํานาญโดย
พิจารณาแต่ละข้อย่อย (ระดับละ 4 ข้อย่อย) 
3. ข้อย่อยทุกข้อมีคะแนน .025 คะแนน (ยกเว้น CC 
ระดับความชํานาญที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรม = 0 
คะแนน แสดงพฤติกรรม = 1 คะแนน) 
4. สามารถประเมินข้ามข้อย่อยในระดับเดียวกันได ้แต่
ต้องประเมินพฤติกรรมในระดับถัดขึ้นไปได้ 

พนักงานและ
ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป 1 
ระดับ 

คู่มือการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ
เพื่อการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

ภายในเดือน
กรกฎาคม – 

สิงหาคม 

- งานประเมินผลสมรรถนะฯ รวบรวม ตรวจสอบ 
น าเข้าผลคะแนนสมรรถนะฯ ของพนั กงานในสังกัด
ส านักงานใหญ่ในระบบ Ascomp 

- งานทรัพยากรบุคคล กบร.1-10 รวบรวม ตรวจสอบ 
และน าเข้าผลคะแนนสมรรถนะฯ ของพนักงานใน
สังกัดลงระบบ Ascomp และส่งแบบประเมินของ
พนักงานในสังกัดให้กับงานประเมินผลสมรรถนะฯ 
ตรวจสอบอีกครั้งภายในเวลาที่ก าหนด 

- งานประเมินผล
สมรรถนะ
ความสามารถ  
กปบ. 

- งานทรัพยากรบุคคล 
กบร.  1-10 

 

แบบประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ 

 

กรณี ผวก. ไม่

เห็นชอบ ให้

ด ำเนินกำรตำม 

ผวก. สัง่ 

เริ่ม 

กปบ. จัดทําบันทึกขอความ
เห็นชอบ ผวก. เพื่อดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะฯของ
พนักงานประจําป ี

ผวก. ให้ความเห็นชอบ 

กปบ.แจ้งให้พนักงานทุกหน่วยงาน
ด าเนินการประเมินผลสมรรถนะฯ 
ตามขั้นตอนการประเมินผล
สมรรถนะฯ 

 

พนักงานพิจารณา
ประเมินตนเอง และ
น าเสนอผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

 

- งานประเมินผลสมรรถนะฯ รวบรวม
ตรวจสอบ และน าเข้าผลคะแนน
สมรรถนะฯ ของพนักงานในสังกัด
ส านักงานใหญ่ลงในระบบ Ascomp 

-  งานทรัพยากรบุคคล กบร.1-10 
รวบรวม ตรวจสอบ และน าเข้าผล
คะแนนสมรรถนะฯ ของพนักงานใน
สังกัดลงระบบ Ascomp 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ภายในเดือน
สิงหาคม 

ทุกหน่วยงานเสนอผู้บริหารสูงสุดของสายงาน เพื่อ
ทราบก่อนน าส่ง ฝวป. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้บริหารสูงสุดของ 
สายงาน 

 แบบประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ 

 
 
 
 
 

 

ภายในเดือน
กันยายน 

กปบ. สรุปผลการประเมินสมรรถนะฯ ประจ าปี รายงาน 
ผวก. เพื่อทราบ และด าเนินการ  

- น าผล CC ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษในสัดส่วนร้อยละ 10 

- แจ้ง สวก . เพื่อน าไปใช้ประกอบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- น าไปเป็นข้อมูลประกอบรายงานการด าเนินงานของ
องค์กรด้านทรัพยากรบุคคล 

 

งานประเมินผล
สมรรถนะ
ความสามารถ  
กปบ. 

 

รายงานการประเมินผล
สมรรถนะ ประจ าปีของ
พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหน่วยงานเสนอผู้บริหารสูงสุดของ
สายงาน เพื่อทราบก่อนน าส่ง ฝวป. 

 

กปบ.จัดท ารายงานผลสรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะฯ เสนอต่อ ผวก. 
เพื่อทราบ และส่ง สวก. เพื่อน าผล
การประเมินสมรรถนะฯ ด าเนินการ
ในส่วนที่เกีย่วข้อง 

 

   สิ้นสุด 
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2.3.3  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
กระบวนการการประเมินสมรรถนะความสามารถกําลังมีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการการจัดการผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ 
1. หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการ
จัดส่งแบบประเมินสมรรถนะ
ความสามารถประจําปี  ล่าช้า 
ส่งผลให้ กปบ . จัดส่งรายงาน
ผลสรุปคะแนนประเมินผล
สมรรถนะความสามารถ
ประจําปี เพื่อนําไป
ประกอบการรายงานการ
ประเมินผลองค์กรในหมวดต่าง 
ๆ ล่าช้า 

- เร่งรัด ติดตาม แบบประเมินผล
สมรรถนะความสามารถประจําปีจาก
หน่วยงานท่ีจัดส่งล่าช้า 

 

- แจ้งแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค และตอบข้อหารือของ
การประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถให้กับหน่วยงานต่าง 
ๆ 

- กปบ . ดําเนินการ
แก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะให้กับ
หน่วยงานต่า ง ๆ ใน
ส่วนของปัญหาการ
ประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถ 

2. ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
ขึ้นไป บางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถของพนักงานใน
สังกัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผล
สมรรถนะความสามารถ 

- ตอบข้อหา รือเกี่ยวกับการประเมินผล
สมรรถนะความสามารถ 
- สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการประเมินผล
สมรรถนะความสามารถให้กับพนักงาน 
เพื่อท่ีจะได้นําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลสมรรถนะความสามารถ
ไปใช้ในการประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถให้ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ต่อไป 

- สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถ และตัวอย่างที่
ถูกต้อง การทดลองคํานวณ
คะแนนของการประเมินผล
สมรรถนะความสามารถ เพื่อให้
การประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถมีความถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ต่อไป 

- จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสําหรับ
ผู้บริหารเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ เพื่อให้
เกิดเป็นการเรียนรู้ที่
ถูกต้อง 
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2.4 กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) 
2.4.1.1 ความส าคัญของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กปภ . ได้นําหลักการของ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลโดย เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามที่ กําหนด ไว้ใน BSC โดยมีวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีให้ความสําคัญกับการบรรลุเป้าหมาย 2) มุ่งเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการ
ปรับปรุงและกําหนด แผนพัฒนาบุคลากร และ 3) เป็นแนวทางในการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย ให้รางวัล และ
สิ่งจูงใจ รวมถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน  
2.4.1.2 วัตถุประสงคข์องการจัดท าคู่มือกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้ 

2.4.1.2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2.4.1.2.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนด
ไว้อย่างสม่ําเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย องค์กร 

2.4.1.2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดอย่างไร เมื่อใด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการนั้น และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 

2.4.1.2.4 เพื่อให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
2.4.1.3 โครงสร้างการบริหารงาน (งานประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

 โครงสร้างการบริหารงานของงานประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ จัดทํา หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลบุคคลและระบบการประเมินผลบุคคล รวมทั้งรวบรวม บันทึก ประมวลผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและพนักงานท้ังองค์กร และการนําผลการประเมินบุคคลไปใช้ประกอบการเลื่อนช้ัน การจ่ายผลตอบแทน 
   2.4.1.3.1 มีบทบาท/หน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) 
ดังต่อไปนี้ 

 2.4.1.3.2 จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลบุคคลและจัดทําระบบการประเมินผลบุคคล ให้ สอดคล้อง
กับเป้าหมายองค์กร 

 2.4.1.3.3 รวบรวม บันทึก ประมวลผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ทั้งองค์กร 

   2.4.1.3.4 เสนอหลักเกณฑ์การเลื่อนช้ัน การจ่ายผลตอบแทน ตามผลการประเมินบุคคล  
   2.4.1.3.5 รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามและประเมินผลบุคคล พร้อมจัดทําข้อเสนอแนะการแก้ไข

อุปสรรคเบื้องต้น 
   2.4.1.3.6 ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวช้ี วัดตามหลัก Balance Scorecard ให้คําปรึกษา

แนะนําด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ตามการวิเคราะห์ SWOT ด้านบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
   2.4.1.3.7 ดําเนินกิจกรรมการให้ความรู้ด้านระบบประเมินผลบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายใน

องค์กร 
   2.4.1.3.8 ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ภาพที่ 1-2 โครงสร้างการบริหารงาน (งานประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

 
2.4.2.1 กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคุลม ดังนี้  
 2.4.2.1.1 จัดทําแผนกระบว นการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงาน และการนํา
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 2.4.2.1.2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกั บโอกาสและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่มงาน และการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  

2.4.2.1.3 นํากระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้กับพนักงานทุกระดับชั้นทั่วทั้งองค์กร  
2.4.2.1.4 ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลก ารปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสม ความครบถ้วน และสาระสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนํา
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโ ยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการ ดังกล่าว คือ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน กองประเมินผลบุคคล  
 
2.4.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  
  2.4.2.2.1 กองประเมินผลบุคคล จัดทํา แผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้  
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    2.4.2.2.1.1 ประเมินความเหมาะสม ความครบถ้วน และสาระสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้ใน
การปรั บปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ประกอบด้วย  
     ปัจจัยภายนอก คือ นโยบายของรัฐบาล /หน่วยงานกํากับดูแล และการเปรียบเทียบ  
(Benchmarking) กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่น  เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เป็น เลิศ (Best Practices)  
     ปัจจัยภาย ใน คือ ผลการดําเนินงานของ กปภ . ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ การ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ระดับความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และผลการสอบทานคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําปี 
เป็นต้ น 
    2.4.2.2.1.2 จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  2.4.2.2.2 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานไปเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับโอกาสและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่มงาน และการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
   2.4.2.2.2.1 กองประเมินผลบุคคล กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติงานประจําปี 
และนําเสนอผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร  
   2.4.2.2.2.2 ผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี เพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร  

2.4.2.2.3 นํากระบวนการประเมิ นผลการปฏิบัติงานไปใช้กับพนักงานทุกระดับชั้นทั่วทั้งองค์กร โดยกอง
ประเมินผลบุคคล แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ให้พนักงานดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  
    2.4.2.2.3.1 ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของทุกหน่วยง าน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
สังกัดเป็นรายบุคคล ดังนี้    
     1) เริ่มต้นปีงบประมาณ พนักงานและผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงาน ร่วมกันกําหนด
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายการปฏิบัติงาน ในรูปแบบบัตรคะแนน (Balanced scorecard) เพื่อเป็นแผนการ
ปฏิบัติงา น และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  
     2) รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ดังนี้  
     2.1) ครั้งท่ี 1 ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นการติดตาม
ความคืบหน้าของผลการดําเนินงานในแต่ละระดับ ซึ่งภายหลังจากการปฏิบัติงานตาม แผนงานท่ีกําหนดไว้ใน BSC เพื่อ
ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายเป็นระยะ ก่อนถึงกําหนดแผนงานแล้วเสร็จ โดยเมื่อพบสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผล
กระทบภายหลังจากท่ีได้ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งจะทําให้สามารถปรับแผนงาน
ได้ทันเวลา และมั่นใจว่ าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยเป็นการติดตามทุกระดับของตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicator) ที่เช่ือมโยงสอดคล้องกัน  โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
สําหรับการติดตามผลงาน  
     โดยให้พนักงานรายบุคคล ดําเนินการจัดทํารายงานผลการป ฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่
กําหนด นําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด สําหรับนําผลการประเมินที่
ได้รับไปปรับปรุงผลลัพธ์ ผลสําเร็จของงาน หรือปรับปรุงที่กระบวนการ /ขั้นตอนแผนการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ได้บรรลุผลลัพธ์ หรื อผลสําเร็จของงานตามที่กําหนดไว้  
      2.2) ครั้งท่ี 2 ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี  เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังปีงบประมาณ โดยเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ และนําผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ดําเนินงานมาใช้ในการวางแผนงานครั้งต่อไป  
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      โดยให้พนักงานรายบุคคล ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด
ที่กําหนดไว้ในบัตรคะแนน (BSC) เพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด 
สําหรับนําผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ไปประกอบการพิจารณาการบริหารและพัฒ นาทรัพยากร
บุคคลประจําปี  โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  
     3)  สิ้นปีงบประมาณ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
สังกัด และแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลของพนักงานทุก
ระดับชั้นข องสายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
    4) ผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้ความเห็นชอบคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด และจัดส่งผลสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้กับฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของทุกปี  
     2.4.2.2.3.2 กองประเมินผลบุคคล รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานผลคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น แยกตามกลุ่มพนักงาน หน่วยงาน และสายงาน ตามที่ กปภ . กําหนด ดังนี้  
     1) ตรวจสอบและรายงานผลสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของพนักงาน เป็นรายหน่วยงานระดับผู้อํานวยการกอง /ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหรือท่ี
เทียบเท่าขึ้นไป และแจ้งแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานท่ี กปภ . กําหนด  
     2) จัดทํารายงานผลสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น แยก
ตามกลุ่มพนักงาน หน่วยงาน และสายงาน ตามที่ กปภ . กําหนด และจัดส่งให้กับกองบริหารค่าตอบแทน ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรคบุคคล เพื่อนําไปจัดทําข้อมูลวงเงินงบประมาณ สําหรับการประ กอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ (เกิน 1 ขั้น แต่ไม่เกิน 2 ขั้น ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือนเต็มขั้น และการจ่าย
โบนัสตามผลงานของกลุ่มผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือท่ีเทียบเท่าขึ้นไป  
     3) ตรวจสอบการกําหนดตัวช้ีวัดที่นําไป ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตั้งแต่ระดับชั้น 10 ลงมา เพี่อนําไปปรับปรุงการกําหนดตัวช้ีวัดที่ถูกต้อง และจัดทํารายงานผลการนําแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปปฏิบัติของพนักงานท่ัวท้ังองค์กร  
     4) กองประเมินผลบุคคล จัดทํารายงานสรุปผลความสอดคล้องของวั ตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดผลงาน ผลการดําเนินงาน และคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของพนักงาน แยกเป็นกลุ่มพนักงาน 
หน่วยงาน เพื่อนําไปเป็นปัจจัยที่สําคัญของแนวทางทบทวนปรับปรุงแนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กั บพนักงานและหน่วยงาน ให้สามารถนํากระบวนการและขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนําไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง ต่อไป   
     ทั้งนี้ นําตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ไปสื่อสารสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับพนักงาน และหน่วยงาน เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สําหรับนําไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.4.2.2.4 ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสม ความครบถ้ วน และสาระสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนํา
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
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ตารางที่  2-8  ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ งกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระบวนการท างานย่อย :  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ระยะเวลาแล้วเสร็จของการจัดทํารายงานข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงา นประจําปี แล้วเสร็จภายในกําหนด  

2. ร้อยละของหน่วยงานระดับกองหรือ กปภ . สาขา ขึ้นไป ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ กปภ . กําหนด  
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ภายใน 30 
ก.ย.  

(1 เม.ย. – 
30 ก.ย. = 
180 วัน) 

1 . จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ประเมินความเหมาะสม ความ
ครบถ้วนและสาระสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการทบทวนปรับปรุง ฯ  
    1.2 จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

กปบ.  

 2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และ
นําเสนอผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  

 
 

3. ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี เพื่อให้พนักงานนําไป
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
 

  

 
 

ภายใน 
30 ธ.ค. 

(1 ต.ค. – 
30 ธ.ค. = 
90 วัน) 

4. กปบ . แจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ให้
พนักงานดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด 

  

 
 
 

ประเมินผล
ครัง้ที่ 1 

ภายใน 30 
มิ.ย.ของปี

ถัดไป 
(90 วัน) 

 
- 

ประเมินผล
ครั้งท่ี 2 

ภายใน 31 

5. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสังกัดเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
5.1 พนักงานและผู้บังคับบัญชาร่วมกัน
กําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่า
เป้าหมาย ในรูปแบบบัตรคะแนน เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิ บัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
5.2 พนักงานรายผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด นําเสนอผู้บังคับบัญชาประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปี 
 

  

   เริ่มต้น 

1. จัดท าแผนกระบวนการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

 

2. กปบ. ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าป ี
 

3. ผู้ว่าการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

4. กปบ. แจ้งให้พนักงาน 
ทุกหน่วยงานด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

5. ผู้บังคับบัญชา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัดเป็นรายบุคคล 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ธ.ค. ของปี

ถัดไป 
(90 วัน) 

5 . 3 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานในสังกัด และแจ้งผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ผลการ
ประเมินของพนักงานทุกระดับชั้นของสาย
งานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
5.4 ผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้ความ
เห็นชอบคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสังกัด และจัดส่งผลสรุป
คะแนนประเมินผล ให้กับ ฝวป . (กปบ .) 
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของทุกปี 

 
 
 

ภายใน 
28 ก.พ. 
ของปี
ถัดไป 

(60 วัน) 
* นับจาก

ทุก
หน่วยงาน
จัดส่งสรุป
คะแนน
ภายในที่
ก าหนด 

6. กปบ. รวบรวม ตรวจสอบ สรุประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ของพนักงานเป็นรายหน่วยงานระดับ
ฝ่าย/ส านัก กองหรือเทียบเท่า และแจ้ง
แนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
และจัดท ารายงานผลสรุปคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกระดับชั้น แยกตามกลุ่มพนักงาน และ
หน่วยงาน/สายงาน ตามที่ก าหนด และ
จัดส่งให้ กบค. เพ่ือน าไปจัดท าข้อมูล
วงเงินงบประมาณ ส าหรับน าไปพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
และการจ่ายโบนัสประจ าปีตามผลงาน
ของผู้บริหารระดับชั้น 11 -12 

   

 
 
 
 

ภายใน 
30 ก.ย. 
ของปี
ถัดไป 

(เม.ย. - 
ก.ย. = 

180 วัน) 

7. กปบ. จัดทํารายงานสรุปผลความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดผลงาน ผลการดําเนินงาน และ
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
ของพนักงานแยกเป็นกลุ่มพนักงาน 
หน่วยงาน เพื่อนําไปเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของ
การแนวทางการทบทวนปรับปรุง 

  

 
 
 
 

ภายใน 
30 ก.ย. 
ของปี
ถัดไป 

(เม.ย. - 

8. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความ
เหมาะสม ความครบถ้วน และสาระสําคัญ
ของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทบทวน

 

-  

6. กปบ. รวบรวม 
ตรวจสอบ และจัดท า

รายงานผลสรุปคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงานทุก

ระดับชั้น 
 

7. กปบ. จัดท ารายงานผลสรุป
ความสอดคล้องของผลการ

ด าเนินงาน และคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าป ี

 

8. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดท า
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการน าคะแนนประเมิน  
ผลการปฏิบัติงานไปเช่ือมโยงกับการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ก.ย. = 

180 วัน) 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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2.4.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-9  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
1. หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการ
จัดสง่ผลสรุปคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงาน ล่าช้า ส่งผลให้ 
กปบ . จัดส่งรายงานผลสรุป
คะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี เพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
ประจําปี ให้กับ กบค. ล่าช้า 

- เร่งรัด ติดตาม ผลสรุปคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่จัดส่งล่าช้า 
  

- แจ้งแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
และตอบข้อหารือของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานต่าง  ๆ 

- กปบ. ดําเนินการแก้ไข
ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
 ในส่วนของปัญหาการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรับการ
ติดตามรวบรวมผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เป็นบทบาทของ
หน่วยงานต้นสังกัดที่ต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด 

2. ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
ขึ้นไป ยังคงขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานใน
สังกัด  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- ตอบข้อหารือกรณีประเด็นปัญหาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปีให้กับหัวหน้างาน
และพนักงาน เพื่อท่ีจะได้นําไปสื่อสาร
ให้กับพนักงานในสังกัดได้มีความรู้ความเข้า
ในเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้อง ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ต่อไป 

- สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และตัวอย่างที่ถูกต้อง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็นการแลกเปล่ี ยนเรียนรู้
ระหว่างกันของหน่วยงาน และ
พนักงาน เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

- จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสําหรับ
ผู้บริหาร เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน ของตัวอย่าง
ที่ถูกต้องของการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป ี
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2.5 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือก มีกองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
โดยกระบวนการดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการย่อยด้าน การบริหารจัดการบุคลากรต่างๆ ได้แก่ การสรรหา 
คัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนช้ันและการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง และการพ้นสภาพของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึง
การจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นกระบวนการทํางานย่อยต่างๆ ดังนี้ 

 
1) การสรรหาอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ 
2) การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 
3) การเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ 
4) การทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
5) การบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ 
6) การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 
7) การแต่งตั้งเปลี่ยนตําแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงาน 
8) การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีตําแหน่งว่างทางบริหาร) 
9) การแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน 
10) การจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 
11) การดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
12) การจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 
13) การดําเนินการเกี่ยวกับการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14) การดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ 
15) การจัดทําหนังสือรับรองต่างๆ 

 
2.5.1. การสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ 

2.5.1.1 ขอบเขตงานการสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ 
สรรหาอัตรากําลังประจําปีให้ครบจํานวน และให้เป็นไปตามที่ ผวก . อนุมัติ  และดําเนินการทดแทน

อัตรากําลังให้เป็นไปตามที่ ฝวป.วิเคราะห์ 
2.5.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1) การสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 
(1) ในแต่ละปีหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้รับจัดสรรอัตรากําลัง จะส่งความต้องการอัตรากําลัง

รายตําแหน่งพร้อมสังกัดมายัง กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (กผท.) โดย กผท. จะตรวจสอบในเบื้องต้นว่าถูกต้องตามที่
หน่วยงานนั้นได้รับจัดสรรหรือไม่ และส่งเรื่องมาที่ กองทรัพยากรบุคคล (กทบ.) เพื่อดําเนินการตรวจสอบกับบัญชีผู้สอบผ่าน
การคัดเลือกที่มีอยู่ หากมีบัญชีก็จะขออนุมัติ ผวก. จัดสรรอัตรากําลังต่อไป 

(2) หลังจาก ผวก . อนุมัติจัดสรรอัตรากําลังแล้ว กทบ . จะดําเนินการเรียกตัว ผู้ที่ขึ้น
บัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเข้ารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด พร้อมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คุณวุฒิ
การศึกษาและหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร จากน้ัน กทบ . จะมีหนังสือไปถึงแต่ละหน่วยงาน เพื่อแจ้ง การส่งตัวพนักงาน
ใหม่พร้อมสังกัดที่จะบรรจุแต่งตั้ง  

กรณีที่ ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก กทบ . จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดําเนินการสรรหาให้
หน่วยงานต่อไป 

(3) เมื่อหน่วยงาน ได้รับแจ้ง การส่งตัวพร้อมสังกัดของพนักงานบรรจุใหม่แล้ว แต่ละ
หน่วยงานแจ้งตอบรับยืนยันการรับตัวและหน่วยงานท่ีสังกัดกลับมาที่ กทบ.  
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(4) กทบ . จะตรวจสอบความถู กต้องของเอกสารรายงานตัว พร้อมพิจารณาผลการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม แล้วจึงดําเนินการจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ต่อไป  
 2) การขออัตราก าลังทดแทน 

เมื่อหน่วยงานมีอัตราว่าง จากการพ้นสภาพของพนักงาน หรือการโยกย้ายไปปฏิบัติงานท่ี
หน่วยงานอ่ืนของพนักงาน หรือหน่วยงานขออัตรากําลังทดแทน กทบ .จะต้องส่งเรื่องให้ ฝวป .พิจารณา เมื่อฝวป.พิจารณาแล้ว
เสร็จ ส่งเรื่องกลับให้ กทบ. ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของ ฝวป. มี 2 กรณี ดังนี้  

1) หน่วยงานได้รับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทน ดําเนินการ ดังนี้ 
- ตรวจสอบอัตราที่ได้รับทดแทนกับบัญชีสอ บผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่มีอยู่  หากมี

บัญชีจึงขออนุมัติ ผวก.จัดสรรอัตราทดแทน และเรียกตัวผู้สอบคัดเลอกได้มารายงานตัว 
- เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชี มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนด พร้อมตรวจสอบ

ประวัติอาชญากรรม คุณวุฒิการศึกษาและหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร  
สําหรับกรณีไล่ออก หรือ ให้ออก อาจจะมีกระบวนการขออุทธรณ์ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความ

ล่าช้า ต้องรอให้กระบวนการถึงที่สุดก่อน จึงจะดําเนินการขอทดแทนได้ 
- กรณพีนักงานพ้นสภาพกรณีเกษียณอายุ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา กทบ. จะรวบรวมรายชื่อ

พนักงานท่ีจะเกษียณอายุและแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ดําเนินการขอจัดสรรอัตรากําลังทดแทนรายตําแหน่ง โดย กทบ. จะ
รวบรวมความต้องการอัตรากําลังนําเสนอ ผวก. อนุมัติและดําเนินการสรรหาทดแทนต่อไป  

- กรณีลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (รวมถึงมิสเตอร์ประปา ) ลาออก ให้แต่ละ กปภ .ข. แจ้ง
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนให้เขียนใบลาออก พร้อมท้ังขออัตราทดแทนมาในคราวเดียวกัน โดย กทบ. จะนําเสนอ ผวก. เพื่อทราบ 
และหลังจาก ผวก . อนุมัติอัตราทดแทนแล้ว กทบ . จะแจ้งแต่ละ กปภ .ข. เพื่อดําเนินการเรียกตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่อไป 
เช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิตหรือเลิกจ้างขอให้มีบันทึกแจ้งมายัง กทบ. เพือ่จะได้นําเสนอ ผวก. ทราบและอนุมัติอัตราทดแทนต่อไป 

2) หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทน กทบ .มีบันทึกแจ้งให้หน่วยงานท่ีขอ
อัตรากําลังทราบ 
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ตารางที่ 2-10  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการการสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่าง
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  - ร้อยละความถูกต้องของการจัดสรรอัตรากําลังให้แต่ละหน่วยงาน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2 เดือน รวบรวมข้อมูลการขอจัดสรรอัตรากําลัง / 

อัตรากําลังทดแทนของแต่ละหนว่ยงาน 
งานสรรหา บันทึกการขอจัดสรร

อัตรากําลังประจําป/ี
อัตรากําลังทดแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ 

 

 1 - 3 
สัปดาห ์

ตรวจสอบการขออัตราก าลังทดแทน กรณีไม่
ผ่าน แจ้งหน่วยงานให้รับทราบ (CP) 

 

 

งานสรรหา  

 
 

1 – 2 
สัปดาห ์

ทําบันทึกเสนอ ผวก. อนุมัติจัดสรรอัตรากําลัง / 
อัตรากําลังทดแทน 

 

งานสรรหา บันทึกเสนอ ผวก. อนุมัติ
จัดสรรอัตรากําลัง/อัตรา
ทดแทน 

 
 

1) 1 - 3 วัน 

 

กรณีมีบัญชี เมื่อ ผวก. อนุมัติให้ กทบ. เรียกตัว 
จะแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ 

งานสรรหา บันทึกแจ้งหน่วยงานทราบ
กรณีไม่มีบัญชี 

 
 
 

2) 3 - 4 
เดือน 

กรณีที่ไม่มีบัญชี กทบ. จะรวบรวมข้อมูล เพือ่
ด าเน ิ

นการสรรหาให้หน่วยงานต่อไป (CP) 

งานสรรหา บันทึก ขออนุมัติ ผวก. 
เปิดสอบคัดเลือก 

 
 
 
 

1 วัน รายงานตัวพนักงานใหม่ ตรวจสอบเอกสาร และ
ประวัติอาชญากรรม 

 

 

งานสรรหา  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

กทบ.
ตรวจสอบการ

ขอ 

เริ่ม 

หน่วยงานที่ได้จัดสรรอัตรากําลัง/
อัตรากําลังทดแทนส่งความ

ต้องการอัตรากําลังมาที่ กทบ 

 

แจ้ง
หน่วยงาน 

นําเสนอผู้ว่าการอนุมัติจัดสรร
อัตรากําลังและอัตราทดแทน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เมื่อ ผวก. 
อนุมัติ กทบ. 

เรียกตัว 

1.แจ้ง
หน่วยงาน
ทราบ 
2.เปิดรับ
สมัครสอบฯ 

พนักงานใหม่เข้ารายงานตัวตรวจสอบ
เอกสารและประวัติอาชญากรรม 

 

 
สิ้นสุด 

มีผู้ขึ้นบัญชีฯ 
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2.5.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การสรรหาอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหา
อุปสรรค ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่ง
ปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-11  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการสรรหาอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ และอัตราทดแทน 
กรณีต่างๆ 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ 
1.ความไม่ชัดเจนของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้หน่วยงานที่ขออัตรากําลัง  ระบุ

ถึงอัตราต้นทางว่าว่างเพราะ กรณี
ใด 

 

2.การเปลี่ยนแปลงการขอ
อัตรากําลัง 

เมื่อ ผวก. อนุมัติอัตรากําลังทดแทน ซึ่งจะ
มีการระบุตําแหน่งและสังกัด  แล้ว กทบ . 
จะดําเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานตามตําแหน่งและสังกัดที่ ผวก . 
อนุมัติ ดังนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อีก 

ให้หน่วยงาน ที่ขออัตรากําลัง
ตรวจสอบ /พิจารณาอัตราว่างให้
เบ็ดเสร็จก่อนเสนอขออัตรากําลัง
มายัง กทบ. 

 

3.การเปลี่ยนแปลงสังกัด
หลังจากท่ีส่งตัวพนักงานใหม่ 

หลังจากท่ีผู้ว่าการอนุมัติแล้ว แ ละ กทบ . 
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว และแจ้ง
สังกัดไปแต่ละ กปภ .ข. โดยสังกัดจะต้อง
เป็นไปตามที่ผู้ว่าการอนุมัติไว้ หน่วยงาน 
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังกัดได้อีก 

หากแต่ละ หน่วยงาน มีความ
จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
อัตรา กําลัง  ให้ ดําเนินการปรับ
เกลี่ยโยกย้ายในภายหลัง 

 

4.การขออัตรากําลังซ้ําซ้อน ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบและประสานงานกับ กทบ . ว่าได้ดําเนินการแล้ว
หรือไม่ 
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2.5.2. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งต้ัง 
2.5.2.1 ขอบเขตงานการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งต้ัง 
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภ ายนอกองค์กรเพื่อให้ได้บุคลากรตรงตาม

คุณสมบัติของ ตําแหน่งงานต่างๆ ตามที่องค์กรต้องการ รวมทั้งจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง และบันทึกข้อมูลบุคคลลงในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

2.5.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) รวบรวมอัตรา/ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทําประกาศรับสมัคร 
2) จัดทําบันทึกขออนุมัติผู้ว่าการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกท่ีระบุรายละเอียดตําแหน่งที่

เปิดสอบ เช่น ลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง และสมรรถนะ ความสามารถ
ตามตําแหน่ง จํานวนที่ต้องการ และหน่วยงานท่ีจะบรรจุ โดย ฝบท . จัดทํารายละเอียดการจ้างขออนุมัติ ผู้ว่าการจ้าง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อว่าจ้างให้จัดทําข้อสอบและดําเนินการทดสอบ โดย ฝบท. ทําหน้าที่ ประสานงาน กํากับดูแล ตรวจสอบความ
เรียบร้อย ให้เป็นไปตามรายละเอียดการว่าจ้าง 

3) จัดทําบันทึกขออนุมัติผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลซึ่งผ่านการอบรมด้าน
การสัมภาษณ์งาน โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีทดสอบความเหมาะสมของผู้สมัครให้ตรงกับตําแหน่งงานท่ี กปภ. เปิดรับสมัคร และ
เป็นไปตามระเบียบฯ กปภ.ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามตําแหน่งที่เปิดสอบ โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีได้รับการ
จัดสรรอัตราเป็นประธาน และก่อนการสอบสัมภาษณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อช้ีแจงวิธีการ หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 

4) ประกาศรับสมัครฯ ผ่านช่องทาง Internet (http://pwa.thaijobjob.com) และ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่ อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามตําแหน่งท่ี กปภ . รับสมัคร (โดยไม่จํากัด เพศ 
สถาบันการศึกษา ภูมิลําเนา ศาสนา)  เพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียน 

5) สถาบันอุดมศึกษา ผู้รับจ้าง ตรวจข้อสอบและรวบรวมคะแนนสอบข้อเขียน ให้ ฝบท . 
จัดทําคะแนนผู้สอบผ่านเกณฑ์และขออนุมัติผู้ว่าการประกาศผลการสอบข้อเขียนในแต่ละตําแหน่ง 

6) สอบคัดเลือกบุคคล ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ในแบบประเมินผลการ
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการ Competency based Interview เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับตําแหน่ง 
รวมทั้งมีทัศนคตแิละพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของ กปภ. 

7) จัดทําบันทึกขออนุมัติผู้ว่าการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและรายงานตัว
เพื่อสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องยื่นเอกสารรายงานตัว พร้อมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  
เพื่อให้รู้ผลการตรวจอาชญากรรมก่อนวันประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง ผู้ที่ผ่านการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กําหนดถัดไป  

8) กปภ . พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คุณวุฒิการศึกษา และเอกสาร
ทางทหารว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเ ป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อคุณสมบัติการเป็นพนักงาน กปภ . ก่อนจะ ประกาศ รายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ . การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละ
ตําแหน่งจะเรียงตามลําดับคะแนนตามจํานวนที่ต้องการ และสํารองไว้ตามความเหมาะสม โ ดยขึ้นบัญชีรอการบรรจุ
แต่งตั้งไว้ไม่เกิน 2 ปี  

9) การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นอยู่กับอัตราความต้องการของหน่วยงานในแต่
ละตําแหน่ง โดยผู้ผ่านคัดเลือกต้องมารายงานตัวเพื่อรับทราบสังกัดและเง่ือนไขในการโยกย้าย (ต้องปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือมีเหตุผลจําเ ป็นเท่าน้ัน ) ก่อนส่งตัวไปทดลองปฏิบัติงาน สําหรับในบางตําแหน่งท่ีต้องการทักษะและความ
ชํานาญทางวิชาชีพจะมีการฝึกอบรมที่สํานักงานใหญ่ก่อนไปปฏิบัติงานท่ีต้นสังกัด เพื่อให้รูปแบบและแนวทางในการ
ทํางานเป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกๆ พื้นที่  

10) จัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน/ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตามตําแหน่ง จํานวนอัตรากําลัง
จัดสรรของแต่ละหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ และจัดทําบันทึกส่งพนักงานใหม่ไปทดลองปฏิบัติงานตามหน่วยงานท่ีมีอัตรา
ว่างและแจ้งระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาประเมินผลทดลองปฏิบัติงานเมื่อครบกําหนด 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 
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และแจ้งผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้ ฝบท . ทราบเพื่อเสนอผู้ว่าการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นการถาวร /หรือให้ออกจาก
งาน  

11) ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 
- ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การคัดเลือก การสอบคัดเลือกและ

การบรรจุ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2555  
 12) ข้อกฎหมายในการกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นพนักงาน  
     - ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง ฯลฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522 
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ตารางที่ 2-12  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. สามารถสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1-2 

สัปดาห ์
1. ตรวจสอบผู้ขึ้นบัญชีฯ แต่ละตําแหน่ง 
ถ้ามีจะดําเนินการในผังกระบวนการที่ 12 
– 14 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 1-3 วัน 2. กําหนดคุณสมบัติในแต่ละตําแหน่งให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

เอกสารอ้างอิง 1     

 
 

ไม่ต่ํากว่า 
7 วัน 

3. สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือสมัครด้วย
ตนเอง 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 
 

1-2 
สัปดาห ์

4. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับ
คุณสมบัติที่ประกาศรับสมัคร (CP) 
 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 
 
 

1-2 
สัปดาห์ 

5. งานสรรหา 
กทบ. 

 

 
 
 

1-2 วัน 6. ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(สถาบันการศึกษาภายนอกเป็น
ผู้ดําเนินการ) 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

ร่วมกับ 
สถาบัน 

การศึกษา
ภายนอก 

 

 
 
 
 

1-2 
สัปดาห์ 

7. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

15-30 วัน 8. - ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม        
7-15 วัน (สํานักงานตํารวจแห่งชาต)ิ 
- ตรวจคุณวุฒิการศึกษา 15-30 วัน (สช.
และ สอศ.) 
- ตรวจเอกสารทางทหาร 15-30 วัน 
(สํานักงานสัสดีจังหวัด และหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน) 

งานสรรหา 
กทบ. 

ร่วมกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  

รวบรวมอัตราความต้องการจากหน่วยงาน 

กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ในแต่ละตําแหน่ง 

รับสมัคร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ

ผู้สมัคร 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้อเขียน 

สอบ
ข้อเขียน 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

 

สิ้นสุด 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ข้อเขียนและรายงานตัวเพื่อสอบ

สัมภาษณ ์

ตรวจประวัติอาชญากรรม คุณวุฒิ
การศึกษาและเอกสารทางทหาร 

ไม่ผ่าน 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1-2 
สัปดาห์ 

9. สัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน คณะ
กรรมการฯ ที่ 
ผวก. มีคําสั่ง
แต่งตั้ง 
 

 

 1-3 วัน 10. - พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม ตามข้อบังคับ กปภ. 
- พิจารณาผลการตรวจคุณวุฒิการศึกษา
และเอกสารทางทหาร 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

เอกสารอ้างอิง 2 

 1-2 
สัปดาห ์

 

11. งานสรรหา 
กทบ. 

 
 

 

 1-3 วัน 12. เรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตาม
อัตราท่ีประกาศรับสมัคร (CP) 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 1-3 วัน 13 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 1-2 
สัปดาห ์

 
 
 
 

 งานสรรหา 
กทบ. 

 

ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารอ้างอิง 1    ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร คัดเลือก การสอบคัดเลือกและการบรรจุ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2555 
เอกสารแนบ   2    ข้อกฎหมายในการกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบ
สัมภาษณ ์

ผ่าน 

 

พิจารณาผลการ
ตรวจสอบ 
จากข้อ 8 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

 
จัดทําประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือก 

เรียกตัวผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก 

สิ้นสุด 

 จัดทําบันทึกส่งตัวพนักงานใหม่ไป
ทดลองปฏิบัติงาน 

จัดทําคําสั่งบรรจุ แต่งตั้ง 

สิ้นสุด 
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2.5.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือ ข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-13  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งต้ัง 
1. ความถูกต้องของข้อมูล
และหลักฐานที่ใช้
ประกอบการบรรจุแต่งตั้ง 
รวมถึงบันทึกและคําสั่ง 

- กําหนดรูปแบบการตรวจเอกสารว่าต้อง
สังเกตจุดใดบ้าง 

- กําหนดดัชนีเอกสารของหลักฐานที่ใช้
ประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

- ตรวจสอบ ความถูกต้องของ
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้
ประกอบการบรรจุแต่งตั้งให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

2. การส่งเอกสารล่าช้าของ    
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ส่งผล
ต่อการ ทําบันทึกเสนอบรรจุ
แต่งตั้งพนักงาน 

- กําชับให้ผู้มารายงานตัวนําเอกสารมาให้
ครบภายในวันรายงานตัว 

- กําหนดวันส่งเอกสารสําหรับผู้ที่นํา
เอกสารหลักฐานมาไม่ครบในวันรายงาน
ตัว 

- กําหนดวันส่งเอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมและแจ้งผลเสียที่เกิด
จากการส่งเอกสารไม่ครบภายใน
วันท่ีกําหนด เช่น อาจได้รับ
เงินเดือนล่าช้า 

 

3. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
(ภายนอก ) สละสิทธ์ิ /ไม่มา
รายงานตัวตามกําหนด ทําให้
กระบวนการเรียกรายงานตัว
ต้องเริ่มใหม่ ส่งผลให้
หน่วยงานได้รับอัตรากําลัง
ล่าช้า  

- มีหนังสือส่งถึงผู้สอบผ่านการคัดเลือกใน
เรื่ องของวันรายงานตัว และโทรศัพท์
กําชับในเรื่องวันเวลาอีกครั้ง  

- สําหรับผู้ที่สละสิทธ์ิ เจ้าหน้าที่จะกําชับ
ให้ส่งเอกสารสละสิทธ์ิโดยเร็ว 

- ติดตามผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 
(ภายนอก ) ให้มารายงานตัวใน
วันเวลาที่กําหนดตามที่กอง
ทรัพยากรบุคคลได้ทําหนังสือ
เรียกตัว และ/หรือหากสละสิทธ์ิ
ให้ทําหนังสือแจ้งกองทรัพยากร
บุคคลโดยเร็ว 
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2.5.3.การเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ 
 2.5.3.1 ขอบเขตงานการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ 

ดําเนินการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่จากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการ
บรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงาน รวมทั้งจัดทําบันทึกส่งตัวเข้าทดลองปฏิบัติงาน บันทึกเข้ารับการฝึกงาน และบันทึกส่งข้อมูล
พนักงานเข้าอบรม/ปฐมนิเทศ 

2.5.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) ยืนยันการเรียกรายงานตัวในตําแหน่งที่ผู้ว่าการอนุมัติกับหน่วยงานต้นสังกัด  
2) จัดทําหนังสือเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ จากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้น

บัญชีรอการบรรจแุต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยแจ้งวัน เวลา สถานท่ีรายงานตัว และวันเริ่มปฏิบัติงาน 
3) โทรศัพท์แจ้งรายละเอียดการเรียกรายงานตัวกับพนักงานใหม ่
 4) นําส่งหนังสือเรียกรายงานตัวไปยังพนักงานใหม่ทา งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ

ฉบับจริงนําส่งทางจดหมาย 
   5) จัดทําหนังสือ ตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือพนักงาน เพื่อตรวจสอบประวัติของ
พนักงานใหม่ 

6) จัดเตรียมเอกสารรายงานตัวเพื่อให้พนักงานใหม่กรอกข้อมูล  
7) รับรายงานตัวพนักงานใหม่ อธิบายการกรอกเอกสาร แล ะตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ ประกอบการบรรจุแต่งตั้ง 
8) นําพนักงานใหม่ไปตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 9) จัดทําบันทึกส่งตัวพนักงานใหม่เข้าทดลองปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่

เกิน 180 วันนับตั้งแต่วนัเริ่มงาน และส่งตัวเข้าฝึกงาน สําหรับพนักงานบรรจุใหม่ในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้  
     9.1 นักประชาสัมพันธ์ 4 ต้องเข้าฝึกงาน ณ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ก่อนส่งตัว

ไปปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานต้นสังกัด  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
     9.2 นักวิทยาศาสตร์ 4 ต้องเข้าฝึกงาน ณ กองควบคุมคุณภาพน้ํา ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติงานท่ี

หน่วยงานต้นสังกัด  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
เว้นแต่หน่วยงานมีความจําเป็นต้องการอัตรากําลังเร่งด่วน หน่วยงานขอฝึกงานท่ีต้นสังกัด 
    9.3 ตําแหน่งนักบัญชี 4 พนักงานท่ีบรรจุ กปภ.สาขา ต้องเข้าฝึกงานท่ี กปภ .ข. ก่อนส่งตัวไป

ปฏิบัติงานท่ีกปภ.สาขา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
 10) นําส่งบันทึกส่งตัวพนักงานใหม่เข้าทดลองปฏิบัติงาน และบันทึกเข้ารับการฝึกงานของ

พนักงานใหม่ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
11) จัดทําบันทึกส่งข้อมูลพนักงานใหม่ที่มารายงานตัวให้ กพท . เตรียมดําเนินการจัด อบรม/

ปฐมนิเทศ 
12) ส่งประวัต/ิเอกสารเข้าสู่กระบวนการจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 
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ตารางที่ 2-14  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1.ร้อยละความถูกต้องของการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่และการจัดทําหนังสือ
เรียกรายงานตัวพนักงานใหม ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1 วัน ยืนยันการเรียกรายงานตัวกับหน่วยงาน

ต้นสังกัด เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
(CP) 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 1 – 2 วัน ตรวจสอบวันที่ออกหนังสือเรียกตัวและ
วันท่ีกําหนดให้มารายงานตัวให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กปภ. 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 1 – 2 วัน  งานสรรหา 
กทบ. 

 

 1 วัน จัดเตรียมเอกสารรายงานตัวเพื่อ           
ให้พนักงานกรอกข้อมูล และใบลงช่ือ
รายงานตัว 

งานสรรหา 
กทบ. 

เอกสารอ้างอิง 1 

 1 วัน รับรายงานตัวพนักงาน อธิบายการกรอก
เอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ประกอบการบรรจุ
แต่งตั้ง 

งานสรรหา 
กทบ. 

1 วัน 

 1 – 2 
สัปดาห์ 

นําพนักงานไปตรวจสอบประวัติและพิมพ์
ลายนิ้วมือท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
 
 
 

สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

 

 1 – 2 วัน  งานสรรหา 
กทบ. 

 
 

 

 1 – 2 วัน  งานสรรหา 
กทบ. 

 

 

 1 วัน ส่งประวัต/ิเอกสารเข้าสู่กระบวนการจัดทํา
คําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 
 

 

ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง : เอกสารอ้างอิง 1 เอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงาน 
 
 

เร่ิม 

ยืนยันการเรียกรายงานตัว 

จัดทําหนังสือเรียกรายงานตัว 

จัดทําหนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์
ลายน้ิวมือ 

จัดเตรียมเอกสารรายงานตัว 

รับรายงานตัว 

ตรวจสอบ
ประวัต ิ

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จัดทําบันทึกส่งตัวเข้าทดลอง
ปฏิบัติงาน/เข้าฝึกงาน 

จัดทําบันทึกส่งข้อมูล
พนักงานให้ กพท. 

ส่งประวัต/ิเอกสาร 

สิน้สดุ 
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2.5.3.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-15  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม ่

 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการการเรียกรายงานตัวพนักงานใหม่ 
1. การโยกย้ายสับเปลี่ยน

ตําแหน่งภายหลังจาก  
ผู้ว่าการอนุมัติบันทึกให้
เรียกตัวพนักงานแล้ว 
ส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาด/ความล่าช้าใน
การเรียกตัวพนักงาน 

- ยืนยันการเรียกรายงานตัวกับต้นสังกัด
ก่อนเรียกรายงานตัว 

 

- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้
ตรวจสอบอัตรากําลังและ
ดําเนินการโยกย้ายให้เรียบร้อย
ก่อนทําบันทึกขออัตราทดแทน
มายัง กทบ. 

 

2. ผู้ผ่าน การสอบคัดเลือก    
สละสิทธ์ิหรือสงวนสิทธิ์ 
ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ลําดับสุดท้าย ทําให้ไม่มีผู้
ผ่านการคัดเลือกเหลืออยู่
ในบัญชี ส่งผลให้ไม่
สามารถส่งตัวพนักงานใหม่
ให้หน่วยงานได ้

- แจ้งบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไดท้ี่
เหลืออยู่ ที่มีคุณสมบัตใิกล้เคียงกับ
ตําแหน่งท่ีหมดบัญชีกับหน่วยงานต้น
สังกัด 

 

- จัดทําบันทึกแจ้งหน่วยงาน  
  ต้นสังกัด หากหน่วยงานต้องการ

เปลี่ยนแปลงตําแหน่งในการ
เรียกบรรจุหรือยืนยันตําแหน่งที่
ต้องการให้แจ้งกลับมาที่ กทบ.  

 

3. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     
สละสิทธ์ิ หรือไม่มา
รายงานตัวตามกําหนด 
ทําให้กระบวนการเรียก
รายงานตัวต้องเริ่มใหม่ 
ส่งผลให้หน่วยงานได้รับ
อัตรากําลังล่าช้า 

- ช้ีแจงลักษณะงานเบื้องต้นกับผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกได้ ในกรณีที่เรียกบรรจุต่าง
จากสังกัดที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ขึ้น
บัญชีไว ้

- เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกไดล้ําดับถดัไปให้มา
รายงานตัวในวัน เวลาที่กําหนด 
ตามที ่กทบ. ได้ทําหนังสือเรียก
ตัว หรือหาก สละสิทธ์ิให้ทํา
หนังสือแจ้ง กทบ. โดยเร็ว 

 

4. การเรียกรายงานตัว
พนักงานใหม่ 

- โทรศัพท์ และส่งหนังสือเรียกรายงานตัว
ทางจดหมาย 

- เพิ่มการเรียกรายงานตัวทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) 
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2.5.4 เร่ือง การท าค าสั่งบรรจุแต่งต้ังพนักงาน 
2.5.4.1. ขอบเขตกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการท าค าสั่งบรรจุแต่งต้ังพนักงาน   

ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสังกัดของพนักงานใหม่ จัดทําบันทึกพร้อม
คําสั่งเสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่ง ส่งคําสั่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุฯ ของพนักงานใหม่ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลบันทึกคําสั่งการบรรจุพนักงานใหม่เข้าระบบ SAP แล้วแจ้งเวียนคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง
และเอกสารด้านธุรกรรมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5.4.2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) รับประวัติ/เอกสารเข้าสู่กระบวนการจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 
2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการบรรจุฯ เพื่อใช้ประกอบการทําคําสั่งบรรจุฯ 
3) ติดตามบันทึกการตอบรับตัวพนักงาน พร้อมระบุสังกัดของพนักงานใหม่เพื่อใช้ประกอบ การ

จัดทําคําสั่ง ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีพนักงานเริ่มงาน 
4) ติดตามและตรวจสอบผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
5) ติดตามเอกสารด้านธุรกรรมการเงิน เช่น สําเนาบัญชีธนาคาร 
6) จัดทําบันทึก พร้อมคําสั่งเสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่ง  
การทําคําสั่งให้ปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภ าค พ .ศ.2522 

ประกอบกับข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง ฯลฯ ของ
พนักงาน พ.ศ.2522 ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและเลื่อน
ช้ันพนักงาน พ .ศ.2534 ระเบียบการป ระปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้มีประสบการณ์ หรือมีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2557 และ
ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การคัดเลือก กา รสอบคัดเลือกและการบรรจุพนักงาน
และลูกจ้าง พ.ศ.2555 

7) เมื่อผู้ว่าการลงนามในคําสั่งแล้ว ต้องดําเนินการขอเลขท่ีคําสั่งจากกองบริการกลางและแจ้ง
เวียนคําสั่งให้ต้นสังกัดของพนักงานใหม่ 

8) จัดทําบันทึกส่งคําสั่งเพื่อดําเนินการในระบบ (OM) ไปยังกองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
9) ส่งคําสั่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุฯ ของพนักงานใหม่ให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลบันทึกคําสั่งการบรรจุพนักงานใหม่เข้าระบบ SAP  
 10) แจ้งเวียนเอกสารคําสั่งบรรจุแต่งตั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานใหม่ และส่งเอกสาร

ด้านธุรกรรมการเงินของพนักงานใหม่ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สําเนาบัญชีธนาคารส่งไปยังกองบริหารค่าตอบแทน ใบ
แบบฟอร์มจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้ส่งไปยังกองจัดหา และใบแบบฟอร์มการขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้ส่งไปยังกองบัญชี 
และใบสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคส่งไปยังกองบริหารกองทุน 
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ตารางที่ 2-16  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การจัดท าค าสั่งบรรจุแต่งต้ังพนักงาน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ตรวจรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวให้

ครบถ้วน 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 ภายใน 3 วัน 
ทําการ 

หลังจากรับ
เอกสาร 

- ตรวจความครบถ้วนของเอกสารที่ย่ืนในวันรายงาน
ตัว อย่างละเอียดและมีความชัดเจน 

- ตรวจสอบการลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
- ตรวจสอบการกรอกเอกสารรายงานตัวให้ครบถ้วน 
  และถูกต้อง 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 ภายใน 3-7 วัน
ทําการ 
หลังจาก

พนักงานใหม่
เริ่มปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบบันทึกการตอบรับตัวพนักงานให้สังกัด 
  ตรงตาม ผวก. อนุมัต ิ
- ตรวจสอบวันเริ่มงานให้ถูกต้อง 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 ภายใน 7 วัน
ทําการ 
หลังจาก

รายงานตัว 

- ตรวจสอบการย่ืนเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 
  เพื่อโอนเงินเดือนและเป็นข้อมูลสําหรับธุรกรรม
การเงิน  
  ของ กปภ. 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 ภายใน 3 วัน 
หลังจาก
เอกสาร
ครบถ้วน 

- จัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งตาม พรบ.กปภ. ข้อบังคับ 
กปภ. และระเบียบ กปภ. 

งานสรรหา 
กทบ. 

เอกสารแนบ 1 

 ภายในวันที่ 
ผวก. ลงนาม
อนุมัติคําสั่ง 

- แจ้งกองบริการกลางเพื่อขอเลขที่คําส่ังสําหรับแจ้ง
เวียนต่อไป 

งานสรรหา 

กทบ. 

 

 ภายใน 1 วัน 
หลังจาก 

ผวก.อนุมัติ
คําส่ัง 

- จัดทําบันทึกถึง กผท. เพื่อขอเปิดตําแหน่งงาน ใน
ระบบ SAP (OM) 

งานสรรหา 

กทบ. 

 

 ภายใน 1 วัน 
หลังจาก 

ผวก.อนุมัติ
คําส่ัง 

- เตรียมประวัต/ิเอกสาร และคําสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ 
ผวก.  
ลงนาม พร้อมบันทึกข้อความในการขออนุมัติบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานใหม่ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 ภายใน 1 วัน
หลักจาก 

จนท. บันทึก
ข้อมูลลง

ระบบ SAP 

- แจ้งเวียนคําสั่งบรรจุแต่งตั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
พนักงานใหม ่

- ส่งต้นฉบับให้กองบริการกลาง  
- ส่งสําเนาบัญชีธนาคารไปยัง กบค.  
- ส่งใบแบบฟอร์มจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้แจ้งเวียนไป

ยัง กจห.  
- ส่งใบแบบฟอร์มการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้

แจ้งเวียนไปยัง กบช.  
- ส่งใบสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กปภ. ไป
ยัง  กบก.   

งานสรรหา 
กทบ. 

ภายใน 1 วันหลักจาก 
จนท. บันทึกข้อมูลลง

ระบบ SAP 

 

ค าอธิบายท่ีเกี่ยวข้อง 
เอกสารแนบ 1 ข้อกฏหมายในการทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 

รับประวัติ/เอกสาร 

เข้าสู่กระบวนการ 

 
ตรวจสอบความ 

ถูกต้อง 

ไม่ครบ/ผิดพลาด 
 

ครบ/ไม่ผิดพลาด 

ติดตามบันทึกการ 
ตอบรับตัวพนักงาน 

ติดตามเอกสารธุรกรรมการเงิน 

จัดท าบันทึกพร้อมค าสั่ง 
เสนอผู้ว่าการอนุมัติ 
และลงนามในค าสั่ง 

 ดําเนินการขอเลขที่คําส่ัง 
จากกองบริการกลาง 

จัดทําบันทึกส่งคําสั่งเพื่อ
ดําเนินการในระบบ (OM) 

ส่งคําสั่งพร้อมเอกสารประกอบการ
บรรจุใหม่ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

แจ้งเวียนเอกสารค าสั่งบรรจุ 

และด้านธุรกรรมการเงินของ 

พนักงานใหม่ 
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- พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 มาตรา 23 
- ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง ฯลฯ ของพนักงาน พ.ศ.2522 
- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและเล่ือนชั้นพนักงาน พ.ศ.2522 
- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกรฑ์และวิธีการบรรจุผู้มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2557 
- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การคัดเลือก การสอบคัดเลือกและการบรรจุพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.
2555 
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2.5.3. จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 

 การทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและ
แนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้
 
ตารางที่ 2-17 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การท าค าสั่งบรรจุแต่งต้ังพนักงาน 
1. พนักงานส่งเอกสารล่าช้า 
โดยเฉพาะสมุดบัญชีธนาคาร 

- แบบตอบรับสําหรับพนักงานบรรจุใหม่ 
ที่แจ้งการส่งสําเนาบัญชีธนาคาร 

- กําหนดระยะเวลาในการส่ง
เอกสารเพิ่มเติมของพนักงานใน
การบรรจุฯ ให้ชัดเจน 

 

2. เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่
ชัดเจน /กรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วนและไม่ชัดเจน 

- กําหนดรูปแบบการตรวจเอกสารว่าต้อง
สังเกตจุดใดบ้าง 
- กําหนดดัชนีเอกสารของหลักฐานที่ใช้
ประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

- ช้ีแจงขั้นตอนการกรอกเอกสาร
และการตรวจเอกสารอย่าง
ละเอียดและเป็นวิธีปฏิบัติเดียวกัน
ให้กับพนักงาน 
 

 

3. มีความล่าช้าในการส่งผล
การตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

- เจ้าหน้าท่ีนําพนักงานใหม่ไปตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

- เปลี่ยนแปลงข้ันตอนการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้
อยู่ในข้ันตอนการรายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 

4. หน่วยงานต้นสังกัดไม่ส่ง
บันทึกตอบรับตัวและแจ้ง
สังกัดพนักงาน กลับมาที่งาน
สรรหาภายในเวลาที่กําหนด 
 

- กําหนดแนวทางการแจ้งกลับของบันทึก
ตอบรับตัวและแจ้งสังกัดพนักงานให้
หน่วยงานต้นสังกัดพนักงานใหม่ กลับมาที่
งานสรรหาผ่านบันทึกส่งตัวพนักงานเข้า
ทดลองปฏิบัติงาน 

- ติดตามให้หน่วยงานส่งใบตอบ
รับตัวกลับมาที่งานสรรหาเพื่อให้
การดําเนินการจัดทําคําสั่งบรรจุได้
รวดเร็วข้ึน 

 

5. หน่วยงานต้นสังกัดตอบรับ
และแจ้งสังกัดพนักงาน ไม่
สอดคล้องกับสังกัดที่ผู้ว่าการ 
อนุมัติให้เรียกตัวผู้สอบผ่าน
การคัดเลือกเข้าบรรจุเป็น
พนักงาน กปภ. 

- บรรจุแต่ งตั้งพนักงานใหม่ในตําแหน่งที่
ผู้ว่าการอนุมัติกับหน่วยงานต้นสังกัดตาม
บันทึกขออนุมัติการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 

- แจ้งยืนยันอัตราการเรียกทดแทน
จากต้นสังกัดก่อนการขออนุมัติ
เรียกตัวจากผู้ว่าการ เพื่อลดอัตรา
การเปลี่ยนแปลงสังกัดที่ไม่
สอดคล้องกับสังกัดที่ผู้ว่าการ 
อนุมัติ 

 

6. พนักงานไปรายงานตัวเพื่อ
เลือกสังกัดที่การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 
แต่เมื่อถึงวันเริ่มปฏิบัติงาน
พนักงานใหม่ไม่ไปปฏิบัติงาน  
ณ สังกัดที่เลือกไว้ 

- หนังสือรายงานยืนยันเข้าปฏิบัติงาน ให้
พนักงานใหม่ลงลายมือช่ือยืนยันจะมา
ปฏิบัติงานในวันเริ่มงาน หากไม่มา
ปฏิบัติงานในวันที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิใน
การบรรจุโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
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2.5.5 การบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ 
2.5.5.1 ขอบเขตงานการบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าสู่ระบบ 

  การบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ SAP เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลการบรรจุแต่ง ตั้งเพื่อจ้าง
บุคคลปฏิบัติงานในองค์กร เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดประวัติของพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ SAP ซึ่งเป็นการนําเข้าข้อมูล
เบื้องต้น สําหรับข้อมูลในระบบ SAP สามารถเช่ือมโยงข้อมูลประวัติของพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบการจ่ายเงินเดือน ระบบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

2.5.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) เมื่อ กปภ . มีคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน ผู้จัดทําคําสั่งซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดงาน สรร

หาจะรวบรวมรวมเอกสารหลักฐานของพนักงานใหม่ให้กับผู้บันทึกข้อมูล 
2) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร 
3) ส่งสําเนาคําสั่งให้ กผท. สร้างตําแหน่งของพนักงานใหม่ในระบบ SAP 
4) บันทึกข้อมูลการบรรจุพนักงานเข้าระบบ SAP (วิธีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP ให้ดูใน

คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP) คําสั่งมีวันท่ีย้อนหลังเกินหน่ึงเดือนจะต้องทําบันทึกแจ้ง ก บค. ขอปลดล็อคเงินเดือนก่อนจึง
จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ 

5) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP 
6) รวบรวมประวัติพนักงานบรรจุใหม่ ส่งต่อให้กับ งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบ 

และเก็บเข้าแฟ้มประวัติต่อไป 
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ตารางที่ 2-18  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหมเ่ข้าระบบ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่เข้าระบบ 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1 สัปดาห ์ เมื่อ กปภ. มีคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน 

ผู้จัดทําคําสัง่ซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดงาน
สรรหาจะรวบรวมรวมเอกสารหลักฐาน
ของพนักงานใหม่ให้กับผู้บันทึกข้อมูล 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 1 สัปดาห์ ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของเอกสาร (CP) 
 
 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 
 

ภายใน 5 
วัน 

ภายหลัง
เสนอคําสั่ง 

ส่งสําเนาคําสั่งให้ กผท. สรา้งตําแหน่งของ
พนักงานใหม่ในระบบ SAP 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 ภายใน 5 
วัน 

ภายหลัง
เสนอคําสั่ง 

บันทึกข้อมูลการบรรจุพนักงานเข้าระบบ 
SAP (วิธีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP 
ให้ดูในคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP) 
ค าสั่งมีวันที่ย้อนหลังเกินหนึ่งเดือน
จะต้องท าบันทึกแจ้ง กบค. ขอปลดล็อค
เงินเดือนก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูล
ได้ (CP) 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

คู่มือการปฏิบัติงานใน
ระบบ SAP 

 

 ภายหลัง
จากคําสั่ง
ได้รับการ
อนุมัต ิ

 

บันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าสู่
ระบบ SAP (CP) 
 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 ภายใน 7วัน 
ภายหลัง

บันทึกข้อมูล
พนักงาน

บรรจุใหม่เข้า
สู่ระบบ SAP 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP (CP) 
 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

  

เร่ิม 

รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
การบรรจุแต่งตั้ง 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องและความ

ครบถ้วนของเอกสาร 

เอกสารไม่ครบ 

เอกสารครบ 

ส่งสําเนาคําสั่งให้ กผท.  
สร้างตําแหน่งของพนักงานใหม ่

กรณีคําสั่งมีวันท่ีย้อนหลังเกิน 
1 เดือน ต้องแจ้ง กบค.  

เพื่อขอปลดล๊อคเงินเดือน
ก่อนบันทึกข้อมูล 

บันทึกข้อมูลพนักงาน
เข้าระบบ SAP 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของการ 

บันทึกข้อมูล 

แก้ไข 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ภายใน 15

วัน 
ภายหลัง
บันทึก
ข้อมูล

พนักงาน
บรรจุใหม่
เข้าสู่ระบบ 

SAP 
 

รวบรวมประวัติพนักงานบรรจุใหม่ ส่งต่อ
ให้กับ งสท. ตรวจสอบ และเก็บเข้าแฟ้ม
ประวัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

งานสรรหา 
กทบ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการบันทึกข้อมูลให้ 
งสท. เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและจัดเก็บประวัต ิ

สิ้นสุด 

แก้ไข 
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2.5.5.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนด ในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-19  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การบันทึกข้อมูลพนักงานบรรจุใหม่เข้าระบบ 
1 . เอกสารหลักฐานของ

พนักงานใหม่ไม่ครบถ้วน 
ไม่สามารถบันทึกเข้า
ระบบ SAP ได้ 

1. ให้พนักงานใหม่ดาวน์โหลดเอกสารการ
รายงานตัวที่ Webboard บนเว็บไซต์ 
http://www.pwa.co.th ซึ่งจะมี
รายละเ อียดของเอกสารที่ใช้และต้อง
นํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงาน
ตัวอย่างครบถ้วนชัดเจน 

2. การให้คําแนะนําผ่านทางโทรศัพท์กรณี
ที่พนักงานท่ีได้รับการเรียกรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงานใหม่ โทรสอบถามข้อมูล
ผ่านทางโทรศัพท์ 

  

2.  เกิดความผิดพลาดในการ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
SAP 

ตรวจสอบข้อมูลหลังการบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ SAP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 73 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.5.6 การสรรหา คัดเลือก และแต่งต้ังผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
2.5.1. ขอบเขตงานการสรรหา คัดเลือก และแต่งต้ังผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุค คล เพื่อให้ได้บุค คลที่มี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารองค์กร รวมทั้งจัดทําคําสั่งแต่งตั้งและบันทึก
ข้อมูลบุคคลลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

2.5.2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การสรรหา คัดเลือก และแต่งต้ังผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) เมื่อผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่ง ต้องจัดทําหนังสือภายนอกถึงสํานักงานคณะกรรมการ นโนบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ 

2) จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ  เพื่อนําวาระ การสรรหาผู้ว่าการเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ กปภ .  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ จํานวน 5 คน และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูว้่าการ จํานวน 5 คน  ซึ่งต้องมีผู้แทนกระทรวงคลัง ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วย  

3) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่า
การ นําเสนอประธานคณะกรรมการ กปภ.ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง จากน้ัน จัดทําหนังสือภายนอกให้เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ/เลขุการคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการ ลงนามเพื่อแจ้งคําสั่งให้คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 
ทราบ 

4) ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อกําหนดคุณสมบัติผู้สมัครโดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติ
การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมก ารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ.
2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาร่างประกาศรับสมัคร/แบบใบสมัคร รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือก 

5) ประกาศรับสมัครในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ กปภ. สื่อสิ่งพิมพ์และหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  และดําเนินการรับสมัคร 

6) เมื่อครบกําหนดรับสมัคร คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครและพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก หากไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัครน้อยเกินไปหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะต้องมีการ
ขยายเวลารับสมัครหรือเปิดรับสมัครใหม่ก็ได้ 

7) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ทา งเว็บไซต์  กปภ. 8) ผู้มีสิทธิตามประกาศ
รายชื่อข้างต้นเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมสรุปผลการคัดเลือก รายงาน
ผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการ กปภ. 

9) เสนอช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณา 
10) จัดทําหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือกทราบ 

  11) คณะกรรมการ กปภ. แจ้งผลการสรรหาผู้ว่าการให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ว่าการดําเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมาเจรจาค่าตอบแทน 

12) หากเจรจาตกลงได้ (กรณีเจรจาตกลงไม่ได้จะเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับถัดลงมา เพื่อมา
เจรจาค่าตอบแทน) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการ จะเสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทน/ร่างสัญญาจ้างนําเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ.ส่งสัญญาจ้างให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
   13) คณะกรรมการ กปภ. รายงานผลการสรรหาผูว้่าการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อเสนอช่ือ
ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้ง 

14) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้ว่าการ เพื่อนําเสนอประธานกรรมการ กปภ.ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง และ
เชิญผู้ผ่านการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อกําหนดวันท่ีเริ่มปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ว่าการ 

15) แจ้งเวียนคําสั่งแต่งตั้งผู้ว่าการในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) และทํา
หนังสือพร้อมจัดส่งสําเนาสัญญาจ้าง เพื่อแจ้งให้ สคร.ทราบ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 74 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

16) จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลเพื่อดําเนินการในระบบ OM และบันทึก
ข้อมูลต่างๆของผู้ว่าการในระบบ SAP 

17) จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของผู้ว่าการ เข้าแฟ้มประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 75 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-20  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. สามารถดําเนินการสรรหา ว่าจ้างผู้ว่าการ กปภ .ตามระยะเวลาที่กําหนด  
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

  2. สามารถว่าจ้างผู้ว่าการ กปภ. ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการ กปภ. 

 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  

30 วัน 

  
 
 

งานสรรหา กทบ. 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 2 -3 

2. 

3 วัน 

  
งานสรรหา กทบ. 

 
 

เอกสารอ้างอิง 3 

3. 

3 วัน 

  
 

งานสรรหา กทบ. 
 

เอกสารอ้างอิง 1 - 3 
 

4. 

30 วัน 
(หลังจาก     

มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สรรหาฯ) 

-กําหนดคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติ
การประปาส่วนภูมิภาค พ .ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
-ให้ข้อมูลกับเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการ
สรรหาครั้งที่ผ่านๆ มา แก่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เพื่อให้การสรรหาครั้งต่อไปมี
ความชัดเจนและลดการตีความ 
 
 

 
 

 
 
 
คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

 
เอกสารอ้างอิง 1 - 2 
 

5 
20 วัน  

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

 

6  
 
 
 
 

 
30 วัน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

 

เริ่มต้น 

เมื่อ ผว ก.พ้นจากตําแหน่ง จัดทําวาระ
เสนอคณะกรรมการ กปภ .แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหา ผวก . และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ผวก. 

จัดทําหนังสือถึง สคร. เพื่อส่งให้
ตัวแทนร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ 

จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ 
สรรหาฯ และ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม
เพื่อกําหนดคุณสมบัติเพื่อ

ประกาศรับสมัคร/แบบใบสมัคร 
รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

ประกาศรับสมัคร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ไม่มีผู้สมัคร/มีไม่เพียงพอ 
/คุณสมบัติไม่ครบถ้วน 

 

มีผู้สมัครเพียงพอ /
คุณสมบัติครบถ้วน 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7 

7 วัน 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

 

8 
 
 
 
 
 
                      

15 วัน 

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
คัดเลือกผู้มีรายชื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน ์

 
 
 

 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

 

9 

30 วัน  
คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

 

10 

7 วัน 

 
 
 

 
คณะกรรมการ

สรรหาฯ  

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

7 วัน 

  
 
 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาฯ 

 
 
 
 

 
 

 

12 

15 วัน 

 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาฯ และ 
คณะกรรมการ
กปภ. 

 

13 

7 วัน  

คณะกรรมการ 
กปภ. 

 
 

 

 

ตกลงไม่ได้เชิญ
ลําดับถัดลงมา
เพื่อมาเจรจา 

 
 

ไม่มีผู้ผ่าน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดง
วิสัยทัศน์ทางเว็บไซต์ กปภ. และ
จัดทําหนังสือแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ 

การแสดงวิสัยทัศน์
และคณะกรรมการ

สรรหาประชุม
สรุปผลการคัดเลือก 

เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการ กปภ. 

จัดทําหนังสือแจ้งผลการ
คัดเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
และไม่ผ่านการคัดเลือกทราบ 

คณะกรรมการ กปภ. 
แจ้งผลการคัดเลือก
ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณา และเชิญผู้
ผ่านการคัดเลือกมา
เจรจาผลตอบแทน 

เสนอผลการเจรจา /ร่างสัญญาจ้างต่อ
คณะกรรมการ กปภ.เพื่อให้
กระทรวงการคลังเห็นชอบ 

 

คณะกรรมการ กปภ.รายงานผล
การสรรหา ผวก. ต่อ

กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอ 
ครม.ให้มีมติเห็นชอบ/แต่งตั้ง 

 

ผู้ผ่าน 

ตกลงได้ 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

14 

7 วัน  

 
 

งานสรรหา กทบ. 
 

 

 

15 

1 วัน  

 
งานสรรหา กทบ. 
 
 
 

 

16 

1 วัน 

  
 

งานสรรหา กทบ. 
 
 

 

17 

1 วัน  

 
 
 

งานสรรหา กทบ. 
 
 

 

 
ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารอ้างอิง 1    พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522  
เอกสารอ้างอิง 2    พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
เอกสารอ้างอิง 3    หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0803.2 /ว 90 เร่ืองซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ของรฐัวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2540 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําคําสั่งแต่งต้ัง ผวก .เสนอประธาน
กรรมการ กปภ.เพื่อลงนาม และเชิญผู้
ผ่านการคัดเลือกมาลงนามในสัญญา
จ้างและกําหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน 

 

 
แจ้งเวียนคําสั่งแต่งต้ัง ผวก . ในระบบ 
Infoma และจัดทําหนังสือ พร้อมส่ง

สําเนาสัญญาจ้าง เพื่อแจ้งให้ สคร .ทราบ 

 

 จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล เพื่อดําเนินการในระบบ 

OM และบันทึกข้อมูลในระบบ SAP 

 

 

 

จัดส่งเอกสารต่างๆ ของ ผวก. 
จัดเก็บเข้าแฟ้มประวัต ิ

สิ้นสุด 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.5.6.3.จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ว่าการ กปภ.มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-21  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ว่าการ กปภ. 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การสรรหา คัดเลือก และแต่งต้ังผู้ว่าการ กปภ. 
1. การดําเนินการสรรหา อาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา         
ท่ีกําหนดไว้เน่ืองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ น
ผู้บริหารระดับสูง ทําให้ไม่
สามารถควบคุมระยะเวลา    วัน 
เวลา ในการประชุมได้  

- ติดต่อประสานงานกับเลขานุการ / 
ผู้ติดตามของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
จัดทําปฏิทินในการกําหนดวัน เวลา เพื่อ
ประชุมในแต่ละเดือน 

  

2. ในการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร  
อาจเกิดความล่าช้า เพราะต้อง
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ภายนอกในการตรวจสอบ 

- กําหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน เพื่อขอให้
หน่วยงานท่ีตรวจสอบคุณสมบัติส่งผลการ
ตรวจสอบกลับคืน 

  

3. หากตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามี
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
น้อยเกินไป   หรือไม่มีผู้สมั คร
คนใดมีคุณสมบัติ ครบถ้วน 
จะต้องมีการขยายเวลา รับ
สมัครหรือเปิดรับสมัครใหม่ 

- กําหนดคุณสมบัติอย่างชัดเจนในประกาศ
รับสมัครเพื่อให้ผู้สมัครพิจารณาว่าตนมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศหรือไม่ 
ก่อนตัดสินใจสมัคร  

- ใบรับรองคุณสมบัติตนเอง 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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2.5.7 การแต่งต้ังโยกย้ายพนักงาน 
2.3.7.1 ขอบเขตกระบวนการจัดท าแต่งต้ังโยกย้ายพนักงาน 
  1. การโยกย้ายพนักงาน มี 2 กรณี ดังนี้ 
               1.1 การย้ายตามคําร้องขอ กล่าวคือ พนักงานสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานอ่ืนได้ตาม

ความเหมาะสมและความจําเป็น เช่น เพื่อความปลอดภัยของชี วิต เพื่อติดตามคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือออกจากท้องที่กันดารฯ หรือเพื่อกลับภูมิลําเนา ซึ่งจะไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นได้  

              1.2 การย้ายตามที่หน่วยงานเสนอ เพื่อความเหมาะสมทางการบริหาร  ทั้งนี้เป็นไป ตามระเบียบ การ
ประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการย้ายและหมุนเวียนพนักงาน พ.ศ.2540 

2. ปัจจุบัน กปภ .ได้มีการกระจายอํานาจการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไปให้แต่ละสายงานดําเนินการ
โยกย้ายพนักงานในสังกัดตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา โดยในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้ายจะแบ่งการดําเนินการดังนี้ 
      2.1 งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน  ในสังกัดสาย
งานในสํานักงานใหญ่ คือ สายงานผู้ว่าการ สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) สายงานรองผู้ว่าการ 
(แผนยุทธศาสตร์) สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) และสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 – 5) เฉพาะที่มีการขอโยกย้ายข้าม
สายงาน เช่น ย้ายจากสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)  ไปสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) 

    2.2 สํานักปฏิบัติการ 1 - 5 รับผิดชอบในการการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานในสายงานของตนเองในกลุ่ม
ปฏิบัติการและกลุ่มหัวหน้างาน 

3. การดําเนินการจัดทําเอกสารโยกย้ายให้ดําเนินการดังนี้ 
    3.1 กรณีย้ายตามคําร้องขอ พนักงานท่ีประสงค์ขอโยกย้าย ดําเนินการกรอกแบบฟอร์ม ใบขอโยกย้าย

ของพนักงาน (กปภ.บค.27) และสัญญาไม่เบิกค่าเช่าบ้าน พร้อมจัดทําบันทึกเสนอขอโยกย้ายโดยแนบแบบฟอร์มข้างต้น เสนอ
ผ่านสายงานจนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้ความเห็นชอบทั้งสายงานเดิมและสายงานใหม่ท่ีจะรับย้าย  เมื่อสายงานให้
ความเห็นชอบครบถ้วนแล้ว ให้ส่งเรื่องให้ งานทรัพยากรบุคคล กอง ทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการ
ต่อ (เฉพาะกรณีโยกย้ายข้ามสายงาน ที่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าการ) 
      3.2 กรณีย้ายตามที่หน่วยงานเสนอ ให้หน่วยงานท่ีเสนอขอโยกย้ายพนักงานจัดทําบันทึกเสนอ สายงาน
จนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้ความเห็นชอบ และส่งเรื่องให้งานทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดําเนินการต่อ (เฉพาะสายงานในสํานักงานใหญ่) 

2.3.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1) กองทรัพยากรบุคคลรับเรื่องบันทึกและเอกสารการขอโยกย้ายของพนักงาน 

2) ตรวจสอบข้อมูล/ความครบถ้วนของเอกสารการขอโยกย้ายตามแบบฟอร์มใบขอโยกย้ายของพนักงาน  
(กปภ.บค.27) และสัญญาไม่เบิกค่าเช่าบ้าน (เฉพาะกรณีย้ายตามคําร้องขอ) 
  3) ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังและโครงสร้างของตําแหน่งของหน่วยงานว่าหน่วยงานนั้นๆ  กําหนดให้มี
ตําแหน่งของพนักงานท่ีขอย้ายหรือไม่  
  4 )  ตรวจสอบการดํารงตําแหน่งในหน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี                 
ตามบันทึก ฝบท. ที่ มท 55602/836 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติการโยกย้ายของพนักงานตามคําร้องขอ 
ซึ่งหากไม่ครบระยะเวลา 3 ปี ให้สายงานเดิมนําเสนอขออนุมัติ ผวก. เป็นรายๆไป (เฉพาะกรณีย้ายตามคําร้องขอ) 

5) กรณีสา มารถ ดําเนินการ แต่งตั้งโยกย้ายพนักงานได้ งานทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยา กรบุคคล  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการจัดทําบันทึกพร้อมคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่ง โดย
จะดําเนินการปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม คําสั่งมีผลเดือนเมษายน และครั้งท่ี 2 ในเดือนกันยายน คําสั่งมีผลเดือน
ตุลาคม หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าการกําหนด (กรณีย้ายตามคําร้องขอ) และดําเนินการภายใน 7 วันทําการนับจากรับเรื่อง (กรณี
ย้ายตามที่หน่วยงานเสนอ)  

   กรณีไม่สามารถดําเนินการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานได้ งานทรัพยากรบุคคล   กองทรัพยากรบุคคล   
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ และจัดส่งเอกสารคืนภายใน 7 วันทําการนับจากรับเรื่อง 

6) เสนอผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ (กรณีย้ายภายในสายงานเดียวกัน) ลงนามในคําสั่ง 
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7) แจ้งเวียนคําสั่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดเดิมและสังกัดใหม่ เพื่อทราบ 
  8) ส่งคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 81 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-22  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ร้อยละความถูกต้องของคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 

2. สามารถจัดทําคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกวัน 

(ถ้ามี) 
ขั้นตอนที่ 1 กทบ.รับเอกสารการขอโยกย้ายของ
พนักงาน                                  

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

-แบบฟอร์มกปภ.บค.27 
-สัญญาไม่เบิกค่าเช่าบ้าน 
 

 

 

   

                                                                        

ภายใน           
3 วัน 

ทําการ 
(นับจากวัน
รับเรื่อง) 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล/เอกสาร(PC) ดังนี้  
- ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มใบขอโยกย้ายของ
พนักงาน (กปภ.บค.27) และสัญญาไม่เบิกค่าเช่า
บ้าน (เฉพาะกรณีย้ายตามคําร้องขอ)  
- ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังและโครงสร้าง
ตําแหน่งงานของหน่วยงาน 
- ตรวจสอบการดํารงตําแหน่งในสังกัดปัจจุบันว่า
ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 3 ปีหรือไม่ 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

 

 

 

-กรอบอัตรากําลัง 
-บันทึก ฝบท. ที่ มท 
55602/836 ลว. 15 ส.ค.
56 เร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติการโยกย้ายของ
พนักงานตาม  คําร้องขอ 
 

 

 

 

7 วันท าการ 
(นับจากวัน
รับเรื่อง) 
กรณีย้าย
ตามที่

หน่วยงาน
เสนอ 

รวบรวม
ด าเนินการปี
ละ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ใน
เดือนมีนาคม
และครั้งที่ 2 

ในเดือน
กันยายน 
หรือตามที่ 

ผวก.ก าหนด 
กรณีย้ายตาม
ค าร้องขอ 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการพิจารณา 
- กรณีดําเนินการ ได้  งานทรัพยากรบุคคลจะ
ดําเนินการ จัดทําบันทึกพร้อมคําสั่งแต่งต้ัง
พนักงานเสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่ง 
- กรณี ด าเนินการไม่ได้  งานทรัพยากรบุคคล
จะแจ้ง/ส่งเร่ืองคืนหน่วยงานต้นสังกัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

- ระเบียบ กปภ. ว่าด้วย
การย้ายและหมุนเวียน
พนักงาน พ.ศ.2540 
- ระเบียบ กปภ. ว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานฯ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 
ประกอบค าบรรยาย
ลักษณะงาน (FD) ของรอง
ผู้ว่าการ (กรณีย้ายภายใน
สายงานเดียวกัน) 
- บันทึก กทบ. ที่ มท 
55613-1/ 1888 ลว.
21 ธ.ค.2560 เร่ือง
แนวทางการจัด ท าค าสั่ง
แต่งต้ังโยกย้ายพนักงาน 
กรณีย้ายตามค าร้องขอ 

 ขึ้นอยู่กับ
การ

พิจารณา
ของสายงาน  
 
 

-พิจารณาอนุมัติ /ไม่อนุมัติ พร้อมทั้งลงนามใน
ค าสั่งแต่งต้ังฯ 
 

ผวก./รองผู้ว่าการ 

 

 

-บันทึกขออนุมัติแต่งตั้ง
โยกย้ายและค าสั่งแต่งต้ัง
โยกย้าย 
 

 ภายใน 3 
วัน ท าการ 
(นับจาก

ผวก.ลงนาม
ในค าสั่ง) 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งเวียนค าสั่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
-หน่วยงานต้นสังกัดเดิมและสังกัดใหม่ เพื่อทราบ 
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ SAP 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

 

แจ้ง/ส่ง
เรื่องคืน

หน่วยงาน
ต้นสังกัด  

จัดท าบันทกึและ
ค าสั่งแต่งตั้ง 

กทบ.รับเอกสาร 
ใบขอย้ายของ
พนักงาน           

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ
ข้อมูล/เอกสาร 

ผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ 
(กรณีย้ายภายในสายงานเดียว 

กัน) ลงนามในค าสั่ง 

แจ้งเวียนค าสั่งไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

สิ้นสุด 

ไม่ได ้

ย้าย 
ย้ายได้ 
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2.5.7.3.จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหา หรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-23  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน 
1.หน่วยงานท่ีรับย้ายพนักงาน
ไม่ตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง
และอัตราที่ใช้รองรับการ
โยกย้ายของพนักงาน/
โครงสร้างตําแหน่งของ
หน่วยงาน 

1.ข้อมูลกรอบอัตรากําลังประจําปีของ
หน่วยงานต่างๆและอัตรากําลัง ณ 
ปัจจุบันท่ีสามารถเช็คได้จากระบบ SAP 
และข้อมูลอัตรากําลังประจําปีที่ไดร้ับจาก 
กผท. 
2.ข้อมูลโครงสร้างตําแหน่งงาน (ตําแหน่ง
หลัก/ตําแหน่งรอง)  
ของแต่ละหน่วยงาน 
 

1.ทําความเข้าใจกับหน่วยงาน 
ที่รับย้ายพนักงานเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขการพิจารณา
อัตรากําลังที่ใช้รองรับการโยกย้าย
และวิธีการตรวจสอบกรอบ
อัตรากําลัง โครงสร้างตําแหน่งงาน
ของหน่วยงาน 
2. ทําความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
สํานักปฏิบัติการ 1 – 5 และส่วน
ภูมิภาคให้ช่วยตรวจสอบกรอบ
อัตรากําลังก่อนส่งเอกสารให้กอง
ทรัพยากรบุคคล 
 

 

2.พนักงานท่ีขอย้ายไม่ทราบ
กระบวนการขอโยกย้าย/แนบ
เอกสารไม่ครบและกรอก
แบบฟอร์มไม่ครบ 

1. ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการย้ายและ
หมุนเวียนพนักงาน พ.ศ.2540 (ข้อ 4) (ข้อ 
5) และ  (ข้อ 6) 
2. บันทึก ฝบท. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
55602/836 ลว.15 ส.ค.2556 เรื่อง
แนวทางการโยกย้ายของพนักงานตามคํา
ร้องขอ (กรณีปฏิบัติงานในสังกัดปัจจุบัน
ยังไม่ถึง 3 ปี ต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ผวก. ก่อน) 

1.ประสานให้งานทรัพยากรบุคคล
ประจํา กปภ.เขตต่างๆช่วย
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน/วิธีการขอ
โยกย้าย รวมถึงการกรอก
แบบฟอร์มต่างๆใหพ้นักงานใน
สังกัดทราบ 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้
พนักงานสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆได้จาก
เว็บไซด ์hrm.pwa.co.th 

 

3.ความผิดพลาดใน
รายละเอยีดของคําสั่ง 

1.ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน ช่ือ-สกุล รหัส
พนักงาน ตําแหน่ง/สังกัด จากระบบ SAP 
ก่อนทําคําสั่ง 

1.เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน และให้เพื่อนร่วมงาน
ช่วยตรวจเอกสารก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
2.อัพเดทข้อมูลในระบบ SAP ให้
เป็นปัจจุบัน 
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2.5.8 การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังเปลี่ยนต าแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงาน 
2.5.8.1 ขอบเขตกระบวนการแต่งต้ังเปลี่ยนต าแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงาน 
 พนักงานสามารถเปลี่ยนตําแหน่ง /โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งได้ ตามคําสั่ง การประปาส่วนภูมิภาค ที่ 

1222/2558 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสายงานสูงสุดและหน่วยงานจะต้องประเมิน
สมรรถนะความสามารถในตําแหน่งใหม่ท่ีจะขอเปลี่ยน  รวมถึงต้องมีคุณวุฒิตรงตามระเบียบ การประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
คุณสมบัติสําหรับตําแหน่งฯ พ.ศ.2534 ด้วย 

2.5.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
        1) รับเอกสารบันทึกขอเปลี่ยนตําแหน่ง /โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงาน ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานแล้ว 
        2) ตรวจสอบและพิจารณาตําแหน่งท่ีจะขอเปลี่ยนดังนี้ 
      - พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยคุณสมบตัิสําหรับตําแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและเลื่อนช้ันพนักงาน พ .ศ.2534 และคําสั่ง การประปาส่วนภูมิภาค ที่ 1222/2558 ลงวันท่ี  
5 ตุลาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงาน 

    - ตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง (กรณีการโยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ ง) และโครงสร้างของตําแหน่งของ
หน่วยงานว่าหน่วยงานนั้นๆกําหนดให้มีตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยนหรือไม่  

     - ตรวจสอบเอกสาร เช่น แบบประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานในตําแหน่งใหม่ที่จะปรับเปลี่ยน
คําสั่งมอบหมายงาน (กรณีใช้ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน ) และหรือในบางตําแหน่ง อาจจะต้องมีการทดสอบความรู้
ความสามารถเพิ่มเติม 
        3) กรณีตําแหน่งท่ีเสนอขอเปลี่ยน ฯสามารถปรับเปลี่ยนได้ งานทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากร บุคคล  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดทําบันทึกพร้อมคําสั่งเสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่งต่อไป  โดยจะรวบรวม
ดําเนินการทุกวนัท่ี 15 ของเดือน 

   กรณีตําแหน่งท่ีเสนอขอเปลี่ยนฯ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ งานทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล
จัดทําบันทึกช้ีแจงเหตุผล ส่งให้หน่วยงานท่ีเสนอขอเปลี่ยนตําแหน่งทราบ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันรับเรื่อง 
        4) เสนอคําสั่งให้ผู้ว่าการอนุมัติและลงนาม  

       5) แจ้งเวียนคําสั่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อทราบ 
  6) ส่งคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP 
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ตารางที่ 2-24  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนตําแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงาน 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องของคําสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนตําแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งของ
พนักงาน 
 2. สามารถจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนตําแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งของ พนักงานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกวัน 

(ถ้ามี) 
ขั้นตอนที่ 1 กทบ.รับเอกสารบันทึกขอเปลี่ยน
ตําแหน่งของพนักงาน 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

-บันทึกขอเปลี่ยนตําแหน่ง
ที่สายงานสูงสุดให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

 
                             

ภายใน           
3 วัน 

ทําการ 
(นับจากวัน
รับเรื่อง) 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล/เอกสาร(PC) ดังนี้  
- ตรวจสอบบันทึก/แบบประเมิน Competency
ในตําแหน่งใหม่ที่จะขอเปลี่ยน/คําสั่งมอบหมาย
งาน (กรณีใช้ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน) 
ตําแหน่งที่ขอเปลี่ยน และโครงสร้างของตําแหน่ง
ของหน่วยงานว่า หน่วยงาน นั้นๆ กําหนดให้มี
ตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยนหรือไม่  
- ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน (กรณี
ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง) 
 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

 

 

 

-แบบประเมิน 
Competency 
- คู่มือหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการนํา
คะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ
ความ สามารถมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- หลักเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะความสามารถ 
(Competency)กรณี
โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง 
-ระเบียบ กปภ.  
ว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งและเลื่อนชั้น
พนักงาน พ.ศ.2534 
- กรอบอัตรากําลังประจําปี 

 รวบรวม
ดําเนินการ
ทุกวันที่ 15 
ของเดือน 

 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการพิจารณา 
- กรณีดําเนินการได้  งานทรัพยากรบุคคลจะ
ดําเนินการ จัดทําบันทึกพร้อมคําสั่งแต่งต้ัง
พนักงานเสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่ง 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

- ระเบียบ กปภ.  
ว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งและเล่ือนชั้น
พนักงาน พ.ศ.2534 

 7 วัน 
ทําการ (นับ
จากวันรับ

เร่ือง) 

- กรณีดําเนินการไม่ได ้งานทรัพยากรบุคคลจะทํา
บันทึกชี้แจงเหตุผลแจ้ง /ส่งเร่ืองคืนหน่วยงานต้น
สังกัด  
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

 

- คําสั่ง กปภ.ที่ 
1222/2558  ลว.5 ต.ค.
2558 เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับวุฒิเปลี่ยน
ตําแหน่งของพนักงาน 

 
 

ขึ้นอยู่กับ
การ

พิจารณา
ของสายงาน
และ ผวก. 

-พิจารณาอนุมัติ /ไม่อนุมัติ พร้อมทั้งลงนามใน
คําสั่งแต่งต้ังฯ 
 
 

ผู้ว่าการ 

 

- บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งฯ
และค าสั่งแต่งต้ังฯ 

 

ภายใน 3 
วันทําการ 
(นับจาก

ผวก.ลงนาม
ในคําสั่ง) 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งเวียนคําสั่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
-หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อทราบ 
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ SAP 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 

 

  

ตรวจสอบเอกสาร/
กรอบอัตรากําลัง 
(กรณีโยกย้ายและ
เปลี่ยนตําแหน่ง) 

 

เริ่มต้น 
กทบ. รับเอกสารบันทึก     
ขอเปลี่ยนตําแหน่งฯ ของ
พนักงาน 

 

ย้ายได ้

จัดท าบันทึกและ
ค าสั่งแต่งตั้ง 

แจ้ง/ส่งเร่ือง
คืนหน่วยงาน

ต้นสังกัด  

A 

ผู้ว่าการ ลงนามในค าสั่ง 

แจ้งเวียนค าสั่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อ ง 

สิ้นสุด 

ย้ายไม่ได้ 
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2.5.7.3.จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนตําแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมีจุดอ่อน ความเสี่ยง และ
ปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่ง
ปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-25  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังเปลี่ยนต าแหน่ง/โยกย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงาน 
1.หน่วยงานต้นสังกัดไม่ทราบ
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยน
ตําแหน่งและไม่ตรวจสอบ /ไม่
กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอ
และ /หรือรู้ว่าไม่สามารถ
เปลี่ยนตําแหน่งตามระเบียบฯ
ได้ แต่ไม่พิจารณา /ช้ีแจงให้
พนักงานทราบ ต้องส่งเรื่องให้
งานทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการ  
 

1.ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่งฯลฯ พ.ศ.2534 
2.คําสั่ง กปภ .ที่ 1222/2558 ลว. 5 ต.ค.
2558 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ
เปลี่ยนตําแหน่งของพนักงาน 
3. กรอบอัตรากําลังประจําปี (กรณี
โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง) 
 

1.ทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่
เสนอเปลี่ยนตําแหน่ง /โยกย้าย
และเปลี่ยนตํา แหน่งพนักงาน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการ
พิจารณาตําแหน่งท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ รวมทั้งวิธีการ
ตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง 
โครงสร้างตําแหน่งงานของ
หน่วยงาน 
2. เน้นย้ํา กําชับให้ กองกิจการ-
ประปา 1-5 ช่วยกลั่นกรองเรื่อง
ก่อนเสนอสายงานสูงสุดลงนาม ซึ่ง
หากไม่สามารถดําเนินกา รได้ ควร
แจ้ง กปภ.ข.ทราบผลการพิจารณา
ได้เลย เพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางาน 

 

2.หน่วยงานต้นสังกัดแนบ
เอกสารที่ใช้ตรวจสอบไม่
ครบถ้วน 

1. คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะความสามารถมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. - หลักเกณฑ์การ ประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ ( Competency)กรณี
โยกย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง 
3. คําสั่งมอบหมายงาน (กรณีใช้
ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน) 

1.ประสานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล ประจํา 
กปภ.ข. 1-10 ช่วยตรวจสอบและ
ติดตามเอกสาร 
2.อํานวยความสะดวกเรื่องข้อมูล
และแบบประเมิน  Competency 
แก่หน่วยงานท่ีมีความต้องการ
เสนอปรับเปลี่ยนตําแหน่งของ
พนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 . ความผิดพลาดใน
รายละเอียดของคําสั่ง 

1.ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน ช่ือ- สกุล รหัส
พนักงาน ตําแหน่ง /สังกัด จากระบบ SAP 
ก่อนทําคําสั่ง 

1.เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน และให้เพื่อนร่วมงาน
ช่วยตรวจเอกสารก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
2.อัพเดทข้อมูลในระบบ SAP ให้
เป็นปัจจุบัน 
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2.5.9 เร่ือง การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอายุ)   
2.5.9.1. ขอบเขตกระบวนการท าค าสั่งแต่งต้ังทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอาย)ุ 
ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกปี จะมีตําแห น่งว่างทางบริหารจากกรณีผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกอง ผู้จัดการการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาและหัวหน้างานมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ ) 
กปภ. จะดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนผู้บริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งพนักงานทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง ซึ่งคําสั่งจะมีผลในเดือนตุลาคม 

2.5.9.2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลขอความเห็นชอบผู้ว่าการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนผู้บริหาร

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งพนักงานทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุ 
 2) ผ ู้ว่าการ ให้ความเห็นชอบ 
 3) แจ้งข้อมูลผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วน ให้แต่ละสายงานพิจารณาเสนอแต่งตั้ง 
 4) กําหนดวันประชุม พร้อมเตรียมจัดทําวาระการประชุม 

5) ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งพนักงานทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุ 
 6) กองทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติผู้ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์การ
ทบทวนบทบาทตําแหน่งงาน (Role Clarification : RC)  

7) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งฯ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
8) นําเสนอคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอายุ) ให้ผู้ว่าการลงนาม 
8) จัดทํารายงานการประชุม / แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม  
การทําคําสั่งให้ปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 ประกอบกับข้อบังคับการ

ประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง ฯลฯ ของพนักงาน พ .ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคฯ (ฉบับท่ี 35) พ.ศ.2561 ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและเลื่อนช้ันพนักงาน พ.ศ.2534 บันทึก ที่ มท 55612/2655 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์บทบาทตําแหน่งงาน (Role Clarification : RC) ฉบับปี 2562 และข้อมูลจากรายงานใน SAP (ZHPARP12_PWA) 

10) เมื่อผู้ว่าการลงนามในคําสั่งแล้ว ต้องดําเนินการขอเลขท่ีคําสั่งจากกองบริการกลางและแจ้งเวียนคําสั่งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

11) ส่งคําสั่งพร้อมเอกสารประกอบการแต่งตั้งพนักงานให้เจ้า หน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลบันทึกคําสั่งเข้า
ระบบ SAP  

2.5.9.3. จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
1. เอกสารที่เสนอแต่งตั้งไม่ถูกต้อง เช่น เสนอรายชื่อซ้ําซ้อนกัน 
2. พนักงานท่ีได้รับการเสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ กปภ. กําหนด  
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ตารางที่ 2-26  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอายุ) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ร้อยละความถูกต้องของคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอาย)ุ  
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 (เริ่มต้น) ฝบท. เสนอบันทึกตามสายงานเพื่อให้ 
ผวก. ให้ความเห็นชอบจัดการประชุมฯ 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 
 

- บันทึกเสนอขอความ 
  เห็นชอบจัดประชุมฯ 
 
 

 

 

 

   1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 2  
กรณีเห็นชอบ : กทบ. ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
กรณีไม่เห็นชอบ : ให้ ฝบท. ด าเนินการตามที่ ผวก. สั่งการ 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

- บันทึกเสนอขอความ 
  เห็นชอบจัดประชุมฯ 

 

1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเอกสารข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เพื่อให้แต่ละสายงานพิจารณาเสนอแต่งตั้ง 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
งานสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 

- เอกสารข้อมูล 
 ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

 
2 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดวันและวาระการประชุม 
- จองห้องประชุม 
- จัดท าบันทึกเชิญประชุม 
- จัดท าวาระและเอกสารประกอบการประชุม 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล/ 
กองบริการกลาง 

- บันทึกเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบ 
  การประชุม 

 
1 วัน 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการหมุนเวียน
ผู้บริหารฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งพนักงานทดแทนผู้บริหารที่
เกษียณอายุ 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 

- เอกสารประกอบ 
  การประชุม 
- รายชื่อพนักงานที่ 
  ได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
 

 

 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 6 กองทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ 
การทบทวนบทบาทต าแหน่งงาน (Role Clarification : RC) 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 

- ระเบียบ กปภ.ว่าด้วย 
  คุณสมบัติส าหรับ 
  ต าแหน่งฯลฯ พ.ศ. 
  2534 
- หลักเกณฑ์การ 
  ทบทวนบทบาท 
  ต าแหน่งงาน (Role  
  Clarification: RC)  
- ข้อมูลพนักงานที่อยู่ 
  ระหว่างถูกต้ัง 
  กรรมการสอบสวน 
  ทางวินัยร้ายแรง/ 
  ไม่ร้ายแรง 

 

  1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าบันทึกและค าสั่งเสนอ ผวก. อนุมัติ 
- บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งฯ 
- ค าส่ังแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอายุ) 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 
 
 

- บันทึกเสนอแต่งต้ังฯ 
- ค าสั่งแต่งต้ังทาง 
  บริหาร (กรณีทดแทน 
  เกษียณอายุ) 
 

ฝบท. ขอความเห็นชอบ ผวก. จัด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ

หมุนเวียนผู้บริหาร 

 
ผวก. ให้ความเห็นชอบ 

กรณีคุณสมบัต ิ
ไม่ครบให้แจ้ง 
สายงานพิจารณา 
 

กรณีเห็นชอบ 

แจ้งข้อมูลผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ให้แต่ละสายงานพิจารณา 

ก าหนดวันและวาระการประชุม 
และจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

จัดประชุม 
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง

ทดแทนผู้บริหารท่ีเกษียณอายุ 

 

 
กทบ. ตรวจสอบคุณสมบัติ 

กรณีคุณสมบัติครบ 

กรณีไม่เห็นชอบ  
ให้ ฝบท. ด าเนินการ 
ตามที่ ผวก. สั่งการ 

จัดท าบันทึกและค าสั่งแต่งต้ังฯ  
เสนอผู้ว่าการอนุมัติ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

    1 วัน 

ขั้นตอนที่ 8 แจ้งเวียนค าส่ัง 
- ขอเลขที่ค าส่ังจากกองบริการกลาง 
- เสนอผู้อ านวยการกองลงนามในส าเนาค าสั่ง 
- น าส่งค าสั่ง (ต้นฉบับ) ให้กองบริการกลางเพื่อแจ้งเวียน 
  ในระบบหนังสือเวียน 
- น าส่งค าสั่ง (ส าเนา) เพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล/ 
กองบริการกลาง 

- ค าสั่งแต่งต้ังฯ 
  ที่ผู้ว่าการอนุมัติ 

 
2.5.9.3.จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอายุ) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-27  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอายุ) 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังทางบริหาร (กรณีทดแทนเกษียณอาย)ุ 
1. เอกสารที่เสนอแต่งตั้ง
พนักงานไม่ถูกต้อง  

1.ข้อมูลรายชื่อพนักงานและต าแหน่งว่าง
สามารถตรวจสอบได้จากระบบ SAP 

1.ท าความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ในส่วนกลาง ส านักปฏิบัติการ  
1 –  5 และส่วนภูมิภาคที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดท าข้อมูลรายชื่อ
พนักงานให้ด าเนินการให้ถูกต้อง
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล
พนักงานได้จากระบบ SAP 

 

2. พนักงานท่ีได้รับการเสนอ 
แต่งตั้งมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่ กปภ. ก าหนด 

1.ระเบียบ กปภ .ว่าด้วยคุณสมบัติส าหรับ
ต าแหน่งฯลฯ พ.ศ.2534 
2.หลักเกณฑ์การทบทวนบทบาทต าแหน่ง
งาน (Role Clarification: RC)  
3.ข้อมูลพนักงานท่ีอยู่ระหว่างถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง / 
ไม่ร้ายแรงที่ได้รับจากฝ่ายกฎหมาย 

1.ท าความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ในส่วนกลาง ส านักปฏิบัติการ  
1 – 5 และ ส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน 
(กรณีต าแหน่งว่างทางบริหาร ) 
เพื่อให้กลุ่มบุคลากรดังกล่าวเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าและถ่า ยทอด
แนวทางปฏิบัติกับพนักงาน 
 

 

 
 
 
 
 

แจ้งเวียนค าสั่ง 
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 89 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.5.10 การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร)   
2.5.10.1 ขอบเขตกระบวนการท าค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) 

     กปภ . มีระเบียบว่าด้วยการย้ายและการหมุนเวียนพนักงาน พ .ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 กําหนดให้มีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ผู้ช่วย
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหรือเทียบเท่าข้ึนไปในเดือนเมษายน โดยคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนผู้บริหาร 
พิจารณาดําเนินการให้มีการหมุนเวียนผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งนั้น ยกเว้น 

 1. ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งอยู่ในระยะที่ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง หากมิได้
ปฏิบัติงานต่อเนื่องจะเกิดความเสียหายแก่งาน 

 2. ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในหน้าท่ีจนเป็นผลดีแก่ กปภ. 
 3. มีความจําเป็นอ่ืน จนไม่อาจหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอื่นได้ และหากหมุนเวียนแล้ว 

อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ กปภ. 
 4. ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่มีลักษณะงานท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 5. ผู้บริหารที่มีอายุงานเหลือไม่ครบ 2 ปี หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อ

ประโยชน์แก่ กปภ. จะไม่หมุนเวียนผู้บริหารนั้นก็ได้ 
2.5.10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลขอความเห็นชอบผู้ว่าการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
หมุนเวียนผู้บริหาร  
     2) ผ ู้ว่าการ ให้ความเห็นชอบ 
     3) แจ้งข้อมูลผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วน ให้แต่ละสายงานพิจารณาเสนอแต่งตั้ง 
     4) กําหนดวันประชุม พร้อมเตรียมจัดทําวาระการประชุม 
     5) ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนผู้บริหาร 
     6) กองทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเสนอแต่งตั้ง 

  7) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งหมุนเวียนผู้บริหารตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการ
หมุนเวียนผู้บริหาร  

  8) นําเสนอคําสั่งแต่งตั้งกรณีหมุนเวียนผู้บริหารให้ผู้ว่าการลงนาม 
  9) จัดทํารายงานการประชุม / แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม  
  การทําคําสั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการย้ายและหมุนเวียนพนักงาน 

พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 และข้อมูลจากรายงานใน SAP (ZHPARP12_PWA) 
  10) เมื่อผู้ว่าการลงนามในคําสั่งแล้ว ต้องดําเนินการขอเลขท่ีคําสั่งจากกองบริการกลางและแจ้ง

เวียนคําสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  11) ส่งคําสั่งพร้อมเอกสารประกอบการแต่งตั้งพนักงานให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการบันทึก

ข้อมูลบันทึกคําสั่งเข้าระบบ SAP  
2.5.10.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

  เอกสารที่เสนอแต่งตั้งไม่ถูกต้อง เช่น เสนอรายชื่อซ้ําซ้อนกัน 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 90 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-28  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ร้อยละความถูกต้องของคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ปีละ 2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 (เร่ิมต้น) ฝบท. เสนอบันทึกตามสาย
งานเพื่อให้ ผวก. พิจารณาเห็นชอบให้จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนผู้บริหาร 
 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 
 

- บันทึกเสนอขอความ
เห็นชอบจัดประชุมฯ 
 
 

 

   1 สัปดาห ์

ขั้นตอนที่ 2  
กรณีเห็นชอบ : กทบ. ดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
กรณีไม่เห็นชอบ : ให้ ฝบท. ดําเนินการตามที่ 
ผวก.    สั่งการ 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 
 
 

- บันทึกเสนอขอความ
เห็นชอบจัดประชุมฯ 
 

 

1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําเอกสารข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเพื่อให้แต่ละสายงานพิจารณาเสนอ
แต่งต้ัง 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/งาน
สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล/
กทบ. 

- เอกสารข้อมูลผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน 

 

2 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวันและวาระการประชุม 
- จองห้องประชุม 
- จัดทําบันทึกเชิญประชุม 
- จัดทําวาระและเอกสารประกอบการประชุม 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 
และกองบริการ
กลาง 

- บันทึกเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบ การ
ประชุม 

 

1 วัน 

ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการหมุนเวียนผู้บริหารฯ 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 
 
 

- เอกสารประกอบ การ
ประชุม 
- รายชื่อพนักงาน ที่ได้รับ
การเสนอแต่งตั้ง 
 

 
 
 

1 สัปดาห ์
 

ขั้นตอนที่ 6 กองทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อมูล
การเสนอแต่งตั้งตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการ
ย้ายและหมุนเวียนพนักงาน พ.ศ.2540 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 
 
 
 

- ระเบียบ กปภ.ว่าด้วย
การย้ายและหมุนเวียน
พนักงาน พ.ศ.2540 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 

  1 สัปดาห ์

ขั้นตอนที่ 7 จัดทําบันทึกและคําสั่งแต่งต้ัง
หมุนเวียนฯ เสนอ ผวก. อนุมัติ 
- บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งหมุนเวียนผู้บริหาร  
- คําสั่งแต่งต้ังหมุนเวียนผู้บริหาร 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 
 
 

- บันทึกเสนอแต่งตัง้ฯ 
- คําสั่งแต่งต้ัง หมุนเวียน
ผู้บริหาร 
 

 

    1 วัน 

ขั้นตอนที่ 8 แจ้งเวียนคําสั่ง 
- ขอเลขที่คําสั่งจากกองบริการกลาง 
- เสนอผู้อํานวยการกองลงนามในสําเนาคําสั่ง 
- นําส่งคําสั่ง (ต้นฉบับ) ให้กองบริการกลางเพื่อ
แจ้งเวียน 
ในระบบหนังสือเวียน 
- นําส่งคําสั่ง (สําเนา) เพื่อแจง้เวียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งานทรัพยากร
บุคคล/กทบ. 
และกองบริการ
กลาง 

- คําสั่งแต่งต้ัง 
หมุนเวียนผู้บริหารที่ผู้ว่า
การอนุมัต ิ

 

กรณีเห็นชอบ 

ฝบท. ขอความเห็นชอบ ผวก. จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียน

ผู้บริหารฯ 

 
ผวก. ให้ความเห็นชอบ 

กรณีไม่เห็นชอบให้ ฝบท. 
ด าเนินการตามที่ ผวก. สั่งการ 

แจ้งข้อมูลผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ให้แต่ละสายงานพิจารณา 

ก าหนดวันและวาระการประชุม 
และจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

กทบ. ตรวจสอบข้อมูล
การเสนอแต่งต้ัง 

กรณีเอกสารถูกต้อง 

กรณีเอกสารไม่
ถูกต้องให้แจ้ง 
สายงานพิจารณา 

 

A 

จัดทําบันทึกและคําสั่งแต่งตั้ง
หมุนเวียนฯ เสนอผู้ว่าการอนุมัต ิ

แจ้งเวียนค าสั่ง 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.5.10.3.จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-29  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแตง่ตั้งพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน (กรณีหมุนเวียนผู้บริหาร) 
เอกสารที่เสนอแต่งตั้งพนักงาน          
ไม่ถูกต้อง  

ข้อมูลรายชื่อพนักงานและตําแหน่งว่าง
สามารถตรวจสอบได้จากระบบ SAP 

ทําความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ในส่วนกลาง สํานักปฏิบัติการ  
1 –  5 และส่วนภูมิภาคที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดทําข้อมูลรายชื่อ
พนักงานให้ดําเนินการให้ถูกต้อง
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล
พนักงานได้จากระบบ SAP 
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2.5.11 เร่ือง การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังทางบริหาร (กรณีต าแหน่งว่างอื่นๆ)   
2.5.11.1 ขอบเขตงานการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน  
เมื่อหน่วยงานเสนอขอแต่งตั้งพนักงาน (กรณีทดแทนการลาออก การโยกย้าย ) กทบ . 

ดําเนินการตรวจสอบควา มถูกต้องของเอกสาร การให้ความเห็นชอบจากสายงานสูงสุด และตรวจสอบคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ กปภ . กําหนด จัดทําบันทึกพร้อมคําสั่ง เสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน และแจ้งเวียน
คําสั่งแต่งตั้งพนักงานให้หน่วยงาน/พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง   

2.5.11.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. รับเอกสารเข้าสู่กระบวนการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน 
 2 . ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร  การให้ความเห็นชอบจากสายงานสูงสุด  
และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กปภ. กําหนด 
 3. จัดทําบันทึก พร้อมคําสั่งเสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน  

การทําคําสั่งให้ปฏิบัติตาม มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ .ศ.2522 
ประกอบกับข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง ฯลฯ ของพนักงาน 
พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคฯ (ฉบับท่ี 31) พ.ศ.2554 ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วย
คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและเลื่อนช้ันพนักงาน พ.ศ.2534 บันทึก ที่ มท 55000/3836 ลงวันท่ี 
11 มิถุนายน 2558 เรื่อง การทบทวนบทบาทตําแหน่งงาน (Role Clarification : RC) และข้อมูลจากรายงานใน SAP 
(ZHPARP12_PWA) 
 4. เมื่อผู้ว่าการลงนามในคําสั่งแล้ว ให้ดําเนินการขอเลขท่ีคําสั่งจากกอง บริการกลางและแจ้งเวียน
คําสั่งให้หน่วยงาน/พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. ส่งคําสั่งพร้อมเอกสารประกอบการแต่งตั้งพนักงานให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล
บันทึกคําสั่งเข้าระบบ SAP  
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ตารางที่ 2-30 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีตําแหน่งว่างอื่นๆ) 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ทุกวัน ขั้นตอนที่ 1 (เริ่มต้น) การยื่นเอกสาร 
หน่วยงานยื่นเอกสารการเสนอขอแต่งตั้ง
พนักงานให้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร
ตามสายการบังคับบัญชา โดยให้
ผู้บริหารสูงสุดของสายงานลงนาม
เห็นชอบ และน าส่ง กทบ. เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี 
เสนอขอแต่งตั้ง/
ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน 

- บันทึกเสนอขอ
แต่งตั้ง 

- เอกสารแสดง 
คะแนนประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
(BSC) 

- เอกสารแสดง
คะแนนประเมินผล
สมรรถนะ
ความสามารถ 
(Competency) 

 
 

1-3 วัน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารและ
คุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอ 
ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
กปภ. ก าหนด (CP) 
- คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(BSC) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนประเมินสมรรถนะ

ความสามารถ (Competency) ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับชั้นท่ี
สูงขึ้นทุกประเภท 
สมรรถนะ (เทียบกับค่าความคาดหวัง
ท่ีก าหนด) โดยเป็น 
การประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ 

- ตรวจสอบหลักเกณฑ์บทบาทต าแหน่ง
งาน (RC) 

- ตรวจสอบข้อมูลทางวินัย (ต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างสอบสวนทางวินัย) 

- ตรวจสอบอายุการครองชั้นเดิม (ไม่
น้อยกว่า 2 ปี) 

- ตรวจสอบอัตราเงินเดือน (ไม่ต่ ากว่า
ชั้นท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง) 

 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 
 

 

- บันทึกเสนอขอ
แต่งตั้ง 

- เอกสารแสดง 
คะแนนประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
(BSC) 

- เอกสารแสดง
คะแนนประเมินผล
สมรรถนะ
ความสามารถ 
(Competency) 

- ระเบียบ กปภ.  
ว่าด้วยคุณสมบัติ
ส าหรับต าแหน่ง 
ฯลฯ พ.ศ.2534 

- ข้อบังคับ กปภ. 
ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่งฯลฯ  
(ฉบับที่ 31) 
พ.ศ.2554 

- บันทึกที่ มท 
55000/3836 
ลว.11 มิ.ย. 
2558 เร่ือง  
การทบทวน
บทบาทต าแหน่ง
งาน (Role 
Clarification : 
RC) 

 

หน่วยงานยื่นเอกสาร 
การเสนอขอแต่งต้ังทางบริหาร 

 

 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง 
/คุณสมบัติไม่ครบ 
ให้แจ้งหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กรณีเอกสารถูกต้อง 
/คุณสมบัติครบ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี  
กปภ. กําหนด 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

5 วัน ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเอกสารเพื่อขออนุมัติ
จากผู้ว่าการ 
เอกสารเพื่อเสนอผู้ว่าการอนุมัต ิ
- บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งพนักงาน  
- ค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน  
- บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงาน

ให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางบริหาร 

- ตารางแสดงรายละเอียดการเสนอ
แต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งทาง
บริหาร 

- เอกสารแนบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
รายงานจาก SAP 
(ZHPARP12_PWA) 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 
 

 

- บันทึกเสนอขอ
แต่งตั้ง 

- บันทึกขออนุมัติ
แต่งตั้งพนักงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
พนักงาน 

- บัญชีรายละเอียด
การแต่งตั้ง
พนักงานให้ด ารง
ต าแหน่ง 
ทางบริหาร 

- ตารางแสดง
รายละเอียดการ
เสนอแต่งตั้ง
พนักงานให้ด ารง
ต าแหน่งทาง
บริหาร 

- รายงานจาก SAP 
(ZHPARP12_PWA) 

 

1 วัน ขั้นตอนที่ 4 การแจ้งเวียนค าสั่ง 
- ขอเลขท่ีค าสั่งจากกองบริการกลาง 
- เสนอผู้อ านวยการกองลงนามในส าเนา

ค าสั่ง 
- น าส่งค าสั่ง (ต้นฉบับ) ให้กองบริการ

กลางเพื่อแจ้งเวียน 
ในระบบหนังสือเวียน 

- น าส่งค าสั่ง (ส าเนา) เพื่อแจ้งเวียน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล/ 
กองบริการกลาง 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
พนักงานที่ผู้ว่าการ
อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 

1 วัน ขั้นตอนที่ 5 (สิน้สุด) น าส่งเอกสาร
ท้ังหมดให้งานสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลเพ่ือด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

งานทรัพยากร
บุคคล 
งานสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 

 

- เอกสารทั้งหมด 
เช่น บันทึก ส าเนา
ค าสั่ง บัญชี
รายละเอียดการ
แต่งตั้ง ฯลฯ 

 
 
 
 

จัดทําบันทึกและคําสั่ง 
เสนอผู้ว่าการอนุมัติ 

แจ้งเวียนคําสั่ง 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นําส่งเอกสารให้งานสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 
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2.5.11.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีตําแหน่งว่างอื่นๆ ) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

 
ตารางที ่2-31  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน  (กรณีต าแหน่ง

ว่างอื่นๆ) 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย กรณีต าแหน่งว่างอื่นๆ 
1. เอกสารประกอบการเสนอ

ขอแต่งตั้งพนักงานไม่
ถูกต้องครบถ้วน  

1. คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การนําคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถ
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(แจ้งเวียนในระบบหนังสือเวียน : 
บันทึก ที่ มท 55601/67 วันท่ี 9 มี.ค. 
2554 ) ได้ระบุ ขั้นตอนปฏิบัติและ
กําหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ตรวจสอบคุณสมบัติไว้ 

1. ทําความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคลในส่วนกลาง สํานัก
ปฏิบัติการ 1 –  5 และ ส่วน
ภูมิภาคเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณี
ตําแหน่งว่างทางบ ริหาร ) 
เพื่อให้กลุ่มบุคลากรดังกล่าว
เป็นผู้ให้คําแนะนําและ
ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติกับ
พนักงาน 

 

2. พนักงานท่ีได้รับการเสนอ
ขอแต่งตั้งมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ 
กปภ. กําหนด 

1. คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การนําคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสรรถนะความสามารถ
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(แจ้งเวียนในระบบหนังสือเวียน : 
บันทึก ที่ มท 55601/67 วันท่ี 9 มี.ค. 
2554 ) ได้ระบุขั้นตอนปฏิบัติและ
กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
การแต่งตั้งไว้ 

 

1. ทําความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
ในส่วนกลาง สํานักปฏิ บัติการ 1 
– 5 และ ส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
พนักงาน (กรณีตําแหน่งว่างทาง
บริหาร ) เพื่อให้กลุ่มบุคลากร
ดังกล่าวเป็นผู้ให้คําแนะนําและ
ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติกับ
พนักงาน 
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2.5.12 เร่ือง การแต่งต้ังเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) 
1. ขอบเขตกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ังเลื่อนชั้นพนักงาน   

เมื่อพนักงานมีอายุงานในช้ันท่ีดํารงอยู่ครบ 2 ปี มีสิทธิจะได้รับการเลื่อนช้ันพนักงานในช้ันท่ีสูงขึ้น (ช้ัน
ควบ) โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะนําเสนอเพื่อให้สายงานสูงสุดเห็นชอบ ในกรณีพนักงานสงักัดหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค
เขต ให้สํานักปฏิบัติการ 1 - 5 เป็นผู้ดําเนินการจัดทําคําสั่ง ส่วนพนักงานท่ีสังกัดหน่วยงานในสํานักงานใหญ่ ให้กองทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้ดําเนินการจัดทําคําสั่ง 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เมื่อได้รับเอกสารให้ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
2.1 ดํารงตําแหน่งในช้ันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ยกเว้นการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในช้ัน 2 ต้องดํารง

ตําแหน่งในช้ัน 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี) 
2.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าข้ันต่ําของช้ันท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง 
2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (วินยัไม่ร้ายแรงและวินัยร้ายแรง) 
2.4 มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (BSC) ของปีการประเมินผลล่าสุด ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
2.5 มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ตามตําแหน่งงานผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด

ในระดับชั้นที่สูงข้ึน (เทียบกับค่าความคาดหวังที่กาหนด) ทุกประเภทสมรรถนะ โดยเป็นการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ 
 2.6 ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดในเอกสาร เช่น วันท่ีทําการประเมิน ความครบถ้วนในลายมือช่ือ

ของคณะกรรมการประเมินผลฯ และสายงานสูงสุดเห็นชอบหรือไม่ เป็นต้น 
2.7 จัดทําบันทึกพร้อมคําสั่งแยกตามสายงาน เพื่อเสนอให้สายงา นสูงสุดลงนามในคําสั่งแต่งตั้งเลื่อนช้ัน

พนักงาน (กรณีช้ันควบ) ยกเว้นสายงานผู้ว่าการ (ผชส. /ผชล. /ผชท. /ผชต.) ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการเป็นผู้ลงนามให้ความเห็นชอบ 
2.8 เมื่อสายงานสูงสุดลงนามในคําสั่งแล้ว จะดําเนินการแจ้งเวียนคําสั่งนั้นๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
(หากมีพนักงานรายใดไม่สามารถปรับช้ันพนักงานได้ กทบ . จะแจ้งให้หน่วยงานช้ีแจงเหตุผลเป็นรายกรณี

ไป หรือเอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องแจ้งให้หน่วยงานกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงดําเนินการตามข้อ 2.6 ต่อไป) 
2.9 ข้อบังคับ/ระเบียบ/คําสั่ง/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง 
 -  พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
 -  ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การ

แต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ .ศ. 2522 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 35 พ.ศ. 2561) 

 -  ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งและเลื่อนช้ันพนักงาน พ.ศ. 2534 

 -  คู่มือการประเมินสมรรถนะความสามารถ เพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กอง
ประเมินผลบุคคล) 

 - บันทึกฝ่ายบริหารทรัพยา กรบุคคล ท่ี มท 55602/237 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2554 เรื่อง การ
กําหนดวันท่ีพ้นกําหนดทดลองปฏิบัติงานและวันท่ีมีผลในการแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน (กรณีช้ันควบ) 

 - บันทึกฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี มท 55613 /560 ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 2557 เรื่อง 
กระบวนการแต่งตั้งเลื่อนช้ัน (กรณีช้ันควบ) ของพนักงาน กปภ. 
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ตารางที่ 2-32  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ทุกวัน หน่วยงานยื่นเอกสารเสนอขอแต่งตั้งเล่ือนชั้น
พนักงานตามสายการบังคับบัญชา โดยให้
ผู้บริหารสูงสุดของสายงานลงนามเห็นชอบ และ
นําส่ง กทบ. เพื่อพิจารณาดําเนินการ 

หน่วยงานที่เสนอ
ขอแต่งต้ัง/
ผู้บังคับบัญชาตาม
สายงาน 

-บันทึกเสนอขอแต่งต้ัง
เลื่อนชั้นพนักงาน 
 
 

 

 

ทุกวัน ตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ กปภ. กําหนด ดังนี้ 
- สายงานสูงสุดเห็นชอบ 
- ดํารงตําแหน่งในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
- ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของชั้นที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง 
- มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (BSC) ปี
ล่าสุดตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะความสามารถ 
(Competency)  
- ไม่อยู่ในระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย (วินัยไม่ร้ายแรงและวินัย
ร้ายแรง) 
หมายเหต ุ: กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง/คุณสมบัติไม่
ครบ จะส่งกลับหน่วยงานเพื่อให้ดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 

-ระเบียบ กปภ.ว่าด้วย
คุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่งฯ พ.ศ.2534 
-คู่มือการประเมิน
สมรรถนะฯ 
-ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานฯลฯ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 
ประกอบคําบรรยาย
ลักษณะงาน (FD) ของ
รองผู้ว่าการ (สนญ.) 
-ข้อบังคับ กปภ. 
ว่าด้วยการกําหนด
ตําแหน่งฯลฯ (ฉบับที่ 35) 
พ.ศ.2561 
-รายงาน
ZHPARP12_PWA 
(ประวัติย่อพนักงาน) 

 

 

ทุกสัปดาห ์ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเล่ือนชั้นพนักงาน (กรณีชั้น
ควบ) ประกอบด้วย บันทึกขออนุมัติและคําสั่ง
แต่งต้ัง  
เสนอสายงานสูงสุดอนุมัติและลงนามในคําสั่ง 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล 

-บันทึกเสนอขออนุมัติ 
-คําสั่งแต่งต้ังเลื่อนชั้น
พนักงาน (กรณีชั้นควบ) 
 

 
หลังจากเสนอ
คําสั่งประมาณ  

1 สัปดาห ์

รายละเอียดในคําสั่งแต่งต้ังเล่ือนชั้นพนักงาน 
ได้แก่ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหน่ง สังกัด วันที่ดํารงชั้น 
และคะแนนผลการปฏิบัติงาน (BSC) 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 

กองทรัพยากร
บุคคล 

- คําสั่งแต่งต้ังเลื่อนชั้น
พนักงาน (กรณีชั้นควบ) 

 

 

1 วัน แจ้งเวียนคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- ขอเลขที่คําสั่งจากกองบริการกลาง 
- เสนอผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคลลงนาม
ในสําเนาคําสั่ง 
- ส่งคําสั่ง (ต้นฉบับ) ให้กองบริการกลางเพื่อแจ้ง
เวียนในระบบจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส ์
- ส่งสําเนาคําสั่งแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
กองทรัพยากร
บุคคล/ 
กองแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล 

- คําสั่งแต่งต้ังเลื่อนชั้น
พนักงาน (กรณีชั้นควบ) 
 
 
 

 
1 วัน นําส่งสําเนาคําสั่งและ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ให้งาน

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อดําเนินการจัดเก็บ
ต่อไป 
 

งานทรัพยากร
บุคคล/ 
งานสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 

- คําสั่งแต่งต้ังเลื่อนชั้น
พนักงาน (กรณีชั้นควบ) 
 

 

เอกสารถูกต้อง/
คุณสมบัติครบ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

เอกสารไม่ถูกต้อง/
คุณสมบัติไม่ครบ 

จัดท าบันทึกพร้อมค าสั่งเสนอ 

สายงานสูงสุดอนุมัติลงนาม 

ในค าสั่ง 

สายงานสูงสุดลงนาม 

ในค าสั่ง 

หน่วยงานยื่นเอกสารเสนอขอ
แต่งต้ังเลื่อนชั้นพนักงาน 

 

ส่งเก็บส าเนาค าสั่ง 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งเวียนค าสั่งให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 98 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.5.3. จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 

 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน (กรณีช้ันควบ) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่ก าหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจ ากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุงดังนี ้

ตารางที ่2-33 แสดงจุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน (กรณี
ช้ันควบ) 

 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) 
1. เอกสารประกอบการเสนอ
ขอแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงานไม่
ถูกต้องครบถ้วน 

1. คู่มือการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ เพื่อการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (กองประเมินผล
บุคคล) 
    - ผลประเมินการปฏิบัติงาน (BSC) 
    - ผลประเมินสมรรถนะความสามารถ      
      (Competency)  
2. บันทึก ฝบท. ท่ี มท 55613/560 ลงวันท่ี 
24 มิ.ย. 2557 เรื่อง กระบวนการแต่งตั้ง
เลื่อนชั้น (กรณีชั้นควบ) ของพนักงาน กปภ. 

ให้หน่วยงานตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเสนอขอแต่งตั้งเลื่อน
ช้ันพนักงานให้ละเอียดถี่ถ้วน 
ได้แก่  
วันท่ีทําการประเมิน ลายมือช่ือ
ของคณะกรรมการประเมิน และ
สายงานสูงสุดต้องเห็นชอบ 
 

 

2. พนักงานท่ีเสนอขอแต่งตั้ง
เลื่อนช้ันมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ กปภ. กําหนด 

1. ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยคุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
และเลื่อนช้ันพนักงาน พ.ศ. 2534 
2. บันทึก ฝบท. ที่ มท 55602/237 ลง
วันท่ี  
15 ก.พ. 2554 เรื่อง การกําหนดวันท่ีพ้น
ทดลองปฏิบัติงานและวันท่ีมีผลในการ
แต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน (กรณีช้ันควบ) 
 
 
 

1. ให้หน่วยงานตรวจสอบ
คุณสมบัติของพนักงานอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน ได้แก่ วันท่ีครบ
เลื่อนช้ัน ช้ันถัดไปท่ีจะได้รับการ
แต่งตั้ง และเงินเดือน  
2. ทําความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
และปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ กปภ.
กําหนด 
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2.5.13 การจัดท าค าสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 
2.5.13.1 ขอบเขตงานการจัดท าค าสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 

  การจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน ดําเนินการโดยกองทรัพยากรบุคคล ซึ่งขอบเขตของ
งานครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องกรณีพนักงานลาออกจากงาน การตรวจสอบข้อมูล และการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จนกระทั่งการเสนอขออนุมัติการลาออกของพนักงาน 

2.5.13.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.5.13.2.1  กทบ. รับเรื่องบันทึกและเอกสารใบลาออกจากงานของพนักงาน (กปภ.บค.08)  
2.5.13.2.2  ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใบลาออกจากงานของพนักงาน (กปภ.บค.08) 
2.5.13.2.3  ดําเนินการสําเนาใบลาออกและส่งให้ กคค . และ กกส . ตามข้อตกลงที่ให้ 

กทบ. จัดส่งรายชื่อพนักงานท่ีพ้นสภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบแจ้งให้ กคค. และ กกส. ทราบ  
2.5.13.2.4  หากหน่วยงานขออัตราทดแทนการลาออก 

 กรณีกลุ่มผลิต (ตําแหน่งช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องกล) ส่ง กผท. พิจารณา 
 กรณีกลุ่มบริการ (ตําแหน่งช่างโยธา) ส่ง กผท. พิจารณา 
 กรณีกลุ่มอื่นๆ ตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง / บัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง 

2.5.13.2.5  จัดทําบันทึกตรวจสอบภาระผูกพันว่าพนักงานมีหนี้สินผูกพันกับ กปภ. หรืออยู่
ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือมีการลาศึกษาต่อหรือไม่ 

2.5.13.2.6  เวียนบันทึกดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กบค . กวน. กพท. เพื่อให้
หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบ 

2.5.13.2.7  เมื่อได้รับบันทึกตรวจสอบฯ กลับคืนมา จัดทําบันทึกพร้อมคําสั่งลาออกเสนอ
ผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่งฯ และใบลาออกของพนักงาน โดยจะต้องตรวจสอบตําแหน่ง สังกัด เงินเดือนของพนักงาน
ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอผู้ว่าการลงนาม 

2.5.13.2.8  หากหน่วยงานมีการขออัตรากําลังทดแทนพนักงานท่ีลาออก และสามารถ
จัดสรรอัตราทดแทนให้ได้ให้ดําเนินการขออนุมัติเรียกตัวบุคคลที่ข้ึนบัญชีรอการบรรจุเป็นพนักงานพร้อมกับคําสั่งลาออก 

2.5.13.2.9  เมื่อผู้ว่าการลงนามในคําสั่งแล้วแจ้งเวียนคําสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และส่ง
คําสั่ง (ต้นฉบับ) ให้ กองบริการกลาง  

2.5.13.2.10  ส่งคําสั่งพร้อมเรื่องเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลบันทึกคําสั่ง
ลาออกเข้าระบบ SAP 
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ตารางที่ 2-34  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความถูกต้องในการจัดทําคําสั่งลาออก 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกวัน 

 
กทบ. ได้รับเอกสารใบลาออกของพนักงาน 
กปภ.บค.08 
 
 

งานทรัพยากรบุคคล  
กองทรัพยากรบุคคล 

แบบฟอร์มลาออก 
กปภ.บค.08 

 ระยะเวลา 
1 วัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร 
 
 
 

งานทรัพยากรบุคคล  
กองทรัพยากรบุคคล 

- แบบฟอร์มลาออก 
- บันทึกขอลาออก 

 ระยะเวลา 
7 วัน 

กลุ่มผลิต/กลุ่มบริการ  
- ส่งเรื่องให้ กผท. พิจารณากลุ่มอื่นๆ 
- ตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง/ตรวจสอบจาก
บัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง 
 

งานทรัพยากรบุคคล  
กองทรัพยากรบุคคล 

- บันทึก รผบ. ท่ี มท 
55600/86 ลว. ท่ี 9 
กันยายน 2559 เรื่อง 
การชี้แจงแนวทาง
บริหารการจัดการ
อัตรากําลัง
ปีงบประมาณ 2560 

- กรอบอัตรากําลัง
ประจําปี 2560 

 ระยะเวลา 
7-14 วัน 

จัดทําบันทึก  
ตรวจสอบภาระผูกพันว่าพนักงานมีหนี้สิน
ผูกพันกับ กปภ. /  
อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย / 
มีการลาศึกษาต่อหรือไม่ (CP) 

งานทรัพยากรบุคคล  
กองทรัพยากรบุคคล 

- พระราชบัญญัติการ
ประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ.2522 

- ข้อบังคับการประปา
ส่วนภูมิภาคว่าด้วย
การกําหนดตําแหน่ง
ฯ พ.ศ.2522 

 ระยะเวลา5 
วัน 

จัดทําบันทึกพร้อมคําสั่งลาออก  
เสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่ง
อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงานและ
ใบลาออกของพนักงาน 

งานทรัพยากรบุคคล  
กองทรัพยากรบุคคล 

- บันทึกเสนอขอ
ลาออก 

- คําสั่งอนุญาตให้
พนักงานลาออกจาก
งาน 

- รายงานจาก SAP 
(ZHPARP12_PWA) 

 ระยะเวลา1 
วัน 

ขอเลขท่ีคําสั่งจากกองบริการกลางและ
สําเนาคําสั่งแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานทรัพยากรบุคคล  
กองทรัพยากรบุคคล 
กองบริการกลาง 

- สําเนาคําสั่ง 

 ระยะเวลา 
1 วัน 

นําส่งเอกสารให้งานสารสนเทศฯ  
เพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

งานทรัพยากรบุคคล  
งานสารสนเทศฯ 
กองทรัพยากรบุคคล 
 

- บันทึกลาออก 
- เอกสารแนบท้ังหมด 

 

เริ่มต้น 

รับเอกสารใบลาออกจากงาน
ของพนักงาน 

ส่งเรื่องให้
หน่วยงานต้น
สังกัดแก้ไข ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

กลุ่มผลิต ส่งเรื่องให้ 
กผท.พิจารณา 

ตรวจสอบกรณ ี

ขออัตราทดแทน 

ประสานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 
ภาระผูกพัน 

มีภาระผูกพัน 
กปภ. 

จัดทําบันทึกและคําสั่ง 

แจ้งเวียนคําสั่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

สิ้นสุด 
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2.5.13.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบว นการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-35  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําคําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าค าสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 
1 . ได้รับใบลาออกของ
พนักงานล่าช้า โดยเฉพาะ
ใบลาออกจาก กปภ .ข.ต่างๆ 
ทําให้บันทึกพ้นสภาพ
พนักงานออกจากระบบ SAP 
ไม่ทัน ส่งผลให้มีการจ่าย
เงินเดือนเกินและต้องทําการ
เรียกเงินคืนในภายหลัง 

1. ประสานงานกับ กบค . กรณีมีพนักงาน
ลาออกให้แจ้ง กทบ. ทราบเพื่อดําเนินการ
บันทึกพ้นสภาพทําให้ตัดข้อมูลพนักงาน
ออกจากระบบ SAP 
2. ดําเนินการบันทึกข้อมูลพนักงานพ้น
สภาพออกจากระบบทันทีที่ได้รับเอกสาร
แจ้งการลาออก 

ช้ีแจงและขอความร่วมมือจาก 
กปภ.ข. 1 – 10 ว่าหากมีพนักงาน
ลาออกให้ กปภ.ข. ส่งสําเนาใบลา

ออกของพนักงานมาให้งาน
ทรัพยากรบุคคลก่อน เพื่อ

ดําเนินการตัดข้อมูลพนักงานออก
จากระบบ 

 

2. กรณีขออัตรากําลังทดแทน 
หน่วยงานไม่ได้แนบใบขอ
อัตรากําลังเพื่อทดแทนการ
ลาออกมาพร้อมกับบันทึก
ลาออก ทําให้ต้องใช้เวลา
ประสานงานกับห น่วยงานต้น
สังกัด 

กลุ่มผลิต ส่งเร่ืองให้ กผท . พิจารณา /กลุ่ม
อื่นๆ ตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง/ตรวจสอบ
จากบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง 
โดยใช้บันทึก รผบ .ที่ มท 55600/86 ลว. 9 
กันยายน 2559 เรื่องการชี้แจงแนวทาง
บริหารการจัดการอัตรากําลังปีงบประมาณ 
2560 และกรอบอัตรากําลังประจําปี 2560 

 

3. การเวียนตรวจสอบภาระ
ผูกพันไปยังหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ใช้เวลาค่อนข้าง
นาน และกรณีพนักงานมี
ภาระผูกพัน ส่งผลให้การ
จัดทําบันทึก /คําสั่งลาออก 
เป็นไปด้วยความล่าช้า 

ดําเนินการทําบันทึกเวียนตรวจสอบภาระ
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันนับแต่วันท่ี
รับเรื่อง เพื่อ กทบ. จะได้จัดทําคําสั่งเสนอ 
ผวก. ลงนามได้โดยเร็ว 

 

4. กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน /
สายงานสูงสุดยังไม่ให้  ความ
เห็นชอบ 

ประสานงานกับต้นสังกัด เพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน  
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2.5.14 การด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
2.5.14.1 ขอบเขตงานการด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

2.5.14.1.1 ตรวจสอบการนําข้อมูลพนักงานเข้าในระบบ SAP ตามประเภทของคําสั่ง  
ดังนี้ 

1) คําสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน 
2) คําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 
3) คําสั่งแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน 
4) คําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (ปรับคุณวุฒิ) 
5) คําสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 
6) คําสั่งสอบสวนวินัย 
7) คําสั่งลงโทษทางวินัย 

2.5.14.1.2 ตรวจสอบเอกสารและเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัวของพนักงาน
ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ในระบบ SAP 

1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานส่วนกลาง 
2) ตรวจสอบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานส่วนภูมิภาค 
3) ตรวจสอบและบันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพพนักงานและลูกจ้าง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2.5.14.1.3 นําเข้าข้อมูลเหตุการณ์เวลาของพนักงานส่วนกลางเข้าในระบบ SAP 
2.5.14.1.4      บันทึกความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานท้ังหมดเข้าในระบบ SAP 

 
2.5.14.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.5.14.2.1 ตรวจสอบคําสั่งและการนําเข้าข้อมูลพนักงานในระบบ SAP ตามประเภท
ของคําสั่ง 

1) คําสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน 
- งานสรรหา กองทรัพยากรบุคคล จะบันทึกข้อมูลตามคําสั่งและประวัติ

พนักงานตามเอกสารประกอบการบรรจุพนักงานในหน้าการปฏิบัติ การกําหนดทางองค์กร รายละเอียดของคําสั่งข้อมูลส่วนบุคคล 
สมาชิกครอบครัว /ผู้อยู่ในอุปการะ ที่อยู่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ช่ืออ่ืน Asia การศึกษา ข้อกําหนดของวันท่ี 
องค์ประกอบสัญญา การบริการทางการแพทย์ภายใน เวลาทํางานตามแผน ค่าจ้างพื้นฐาน ข้อมูลธนาคาร ข้อมูลการ
บันทึกเวลา สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบา ล โควต้าการหยุดงานในระบบ SAP 

- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหน้า ที่มีการบันทึกในระบบ SAP เมื่อเอกสารประกอบการสมัครงานมาถึง 

- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีการทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานสรรหา
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 

2) คําสัง่แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 
- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล และงานทรัพยากรบุคคล 

การประปาส่วน ภูมิภาคเขต จะบันทึกข้อมูลตามคําสั่งในหน้าการปฏิบัติ การกําหนดทางองค์กร รายละเอียดของคําสั่ง
ข้อกําหนดของวันท่ีและค่าจ้างพ้ืนฐาน (กรณีเปลี่ยนกลุ่มเงินเดือน) ในระบบ SAP 

- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหน้า ที่มีการบันทึกในระบบ SAP 

- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีการทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานทรัพยากร
บุคคลดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 

3) คําสั่งแต่งตั้งเลื่อนช้ันพนักงาน  
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- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุ คคล และงานทรัพยากรบุคคล 
การประปาส่วน ภูมิภาคเขตจะบันทึกข้อมูลตามคําสั่งในหน้าการปฏิบัติ การกําหนดทางองค์กร รายละเอียดของคําสั่ง
ข้อกําหนดของวันท่ีและค่าจ้างพ้ืนฐานในระบบ SAP 

- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหน้า ที่มีการบันทึกในระบบ SAP 

- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีการทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานทรัพยากร
บุคคลดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 

4) คําสั่งแต่งตั้งพนักงาน (ปรับคุณวุฒิ) 
- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะบันทึกข้อมูลจากคําสั่งใน

หน้าการปฏิบัติ การกําหนดทางองค์กร รายละเอียดของคําสั่งการศึกษา ข้อกําหนดของวันท่ีและค่าจ้างพ้ืนฐานในระบบ SAP 
- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ

บันทึกทุกหน้า ที่มีการบันทึกในระบบ SAP 
- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีการทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานทรัพยากร

บุคคลดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 
5) คําสัง่อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน 
- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะบันทึกข้อมูลจากคําสั่งใน

หน้าการปฏิบัติ การกําหนดทางองค์กร และรายละเอียดของคําสั่งในระบบ SAP 
- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ

บันทึกทุกหน้า ที่มีการบันทึกในระบบ SAP 
- หากข้อมู ลไม่ถูกต้อง จะมีการทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานทรัพยากร

บุคคลดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 
6) คําสั่งสอบสวนวินัย 
- งานทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 –  10 หรืองาน

สอบสวนทางวินัย  กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จะบันทึกข้อมูลจากคําสั่งในหน้าการปฏิบัติ และรา ยละเอียดของคําสั่งใน
ระบบ SAP 

- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหน้า ที่มีการบันทึกในระบบ SAP 

- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานทรัพยากรบุคคล การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10 หรืองานสอบสวนทางวินัย กองวินัยและส่งเสริม จริยธรรม ดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ต่อไป 

7) คําสั่งลงโทษทางวินัย 
- การบันทึกข้อมูล แบ่งแยกตามการลงโทษ ดังนี้ 
7.1) ภาคทัณฑ์ งานทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 –  

10 หรืองานสอบสวนทางวินัย กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จะบันทึกข้อมูลจากคําสั่งในหน้าการปฏิบตัิ รายละเอียดของคําสั่ง
ในระบบ SAP และวินัย 

 7.2) งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 1 - 10 หรืองานสอบสวนทางวินัย กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จะบันทึกข้อมูลจากคําสั่งในหน้าการปฏิบัติ 
รายละเอียดของคําสั่งในระบบ SAP วินัย และการจ่ายเงิน/การหักท่ีเกิดขึ้นประจํา 

 7.3) ลดขั้นเงินเดือน งานทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
1 – 10 หรืองานสอบสวนทางวินัย กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จะบันทึกข้อมูลจากคําสั่งในหน้าการปฏิบัติ รายละเอียดของ
คําสั่งในระบบ SAP วินัย และค่าจ้างพ้ืนฐาน 
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 7.4) ให้ออก และไล่ออก งานทรัพยากรบุคคล และงานสอบสวนทางวินัย 
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จะบันทึกข้อมูลจากคําสั่งในหน้าการปฏิบัติ การกําหนดทางองค์กร รายละเอียดของคําสั่งใน
ระบบ SAP และวินัย  

- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหน้า ที่มีการบันทึกในระบบ SAP 

- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานทรัพยากรบุคคล และ
งานสอบสวน ทางวินัย กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 

2.5.14.1 เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัวของพนักงาน 
2.5.14.2.2.1 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวพนักงาน 

1) พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวพนักงานจะต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลง
ประวัติ ตาม แบบฟอร์มใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของพนักงาน (FMPA005) โดยท้ายแบบฟอร์มพนักงานจะต้องลงนาม
และผ่านหัวหน้างาน ในส่วนท่ี 2 คํารับรองของผู้บังคับบัญชา จะเป็นผู้อํานวยการกองหรือผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม และคํา
อนุมัติจะเป็นผู้อํานวยการ กองทรัพยากรบุคคลหรือผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตเป็นผู้ลงนาม 

(1) กรณีเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ ช่ือ สกุลของพนักงาน เอกสารประกอบเพิ่มเติม
จะมีใบสําคัญ เปลี่ยนคํานําหน้า ช่ือ สกุล และแบบฟอร์มการจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้ 

(2) กรณีเปลี่ยนที่อยู่พนักงานเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
 เปลี่ยนที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะมีสําเนาบัตรประชาชน และแบบฟอร์ม

การจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้  
 เปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน จะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้าน  

(3) กรณีเปลี่ยนสถานภาพพนักงานเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
 สมรส จะต้องมีใบสําคั ญการสมรสทะเบียนสมรส พร้อมสําเนาบัตร

ประจําตัวคู่สมรส 
 หย่าร้าง จะต้องมีใบสําคัญการหย่าร้าง ทะเบียนหย่าร้าง 

(4) กรณีเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาเอกสารประกอบเพิ่มเติมจะมีสําเนาระเบียน
การศึกษา  ใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

(5) กรณีเพิ่มบุตร เอกสารประกอบเพิ่มเติมจะมีสําเนาสตูิบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน
บุตร 

พนักงานจะต้องลงลายมือช่ือรับรองเอกสารแนบของตนเองทุกฉบับ ยกเว้นของคู่
สมรส บิดาหรือมารดา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะบันทึกเข้าในระบบ SAP โดยการคัดลอกจาก
ข้อมูลเดิมและทําการ เปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลใหม่ในระบบ เพื่อเก็บเป็นประวัติให้พนักงานว่าเคยเปลี่ยนประวัติอย่างไรมาแล้ว
บ้าง 

2) พนักงานส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองแล้ว 
(1) พนักงานส่วนกลางจะส่งมายังกองทรัพยากรบุคคล 
(2) พนักงานส่วนภูมิภาคจะส่งไปยังกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 

3) เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ ยวข้อง (กองทรัพยากรบุคคล และกองบริหารทั่วไป กปภ .ข.) จะ
ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องจะบันทึกข้อมูลในระบบ SAP 

4) การประปาส่วนภูมิภาคเขตจะจัดส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานมาที่กอง
ทรัพยากรบุคคล 

5) กองทรัพยากรบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP และ
เมื่อถูกต้องแล้วส่งเอกสาร ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้และแบบฟอร์มการจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้ไปยังกองบัญชีและกอง
จัดหาดําเนินการ ด้านเอกสารจะจัดเก็บเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน 
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6) กองทรัพยากรบุคคลบันทึกข้อมูลการเพิ่มคู่สมรส/บุตร/การเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุลของ
พนักงานและบุคคลในครอบครัว/การถึงแก่กรรมของพนักงานและบุคคลในครอบครัวในระบบของ สปสช. 

2.5.14.2.2.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดการศพ 
1) พนักงานและลูกจ้างจะต้องเสนอขอเปลี่ยนผู้จัดการศพของผู้ปฏิบัติงาน ตาม

แบบฟอร์ม  กปภ.บค. 24 – 1 (โดยท้ายส่วนท่ี 1 จะต้องมีการลงนาม ของพยานอย่างครบถ้วนท้ัง 2 ราย) ให้ผู้อํานวยการกอง
หรือผู้จัดการ กปภ.สาขาลงนามในส่วนท่ี 2 

2) พนักงานและลูกจ้างส่งแบบฟอร์ม กปภ.บค 24 – 1 
(1) พนักงานส่วนกลางจะส่งมายังกองทรัพยากรบุคคล 
(2) พนักงานส่วนภูมิภาคจะส่งไปยังกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   

10 
3) งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสาร หากถูกต้องจะบันทึกข้อมูลในระบบ SAP 
  4) หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะทําบันทึกแจ้งกลับ เพื่อให้งานทรัพยากรบุคคล การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 1 - 10 ดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 

2.5.14.2.1 การนําเข้าข้อมูลเหตุการณ์เวลาของพนักงานส่วนกลางเข้าในระบบ SAP ดําเนินเป็นประจํา 
ทุกสัปดาห์ 

1) พนักงานส่วนกลางจะบันทึกการมา-เลิกปฏิบัติงานด้วยการรูดบัตรบันทึกเวลา  
2) กองทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการดึงข้อมูลการบันทึกเวลาจากเครื่องบันทึกเวลาโดย

การรูดบัตร พร้อมถ่ายรูปทุกวัน 
3) แปลงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาเป็นไปตามรูปแบบของ SAP และนําเข้าระบบ 

SAP 
2.5.14.2.1 การนําเข้ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานท้ังหมดเข้าในระบบ SAP 

1) ประจําเดือนตุลาคมของทุกปี 
2) เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุ โยกย้าย เปลี่ยนตําแหน่ง 
3) เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างป ี

 คําสั่ง 353/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้และ
บันทึกท่ี มท 55604 /5928 เรื่อง กระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กําหนดให้พนักงานจะต้องทําแบบ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอตามสายงานจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานก่อนส่งแบบรายงานข้อมูลทั้งหมด
ไปยังรองผู้ว่าการ (บริหาร ) เพื่อรวบรวมให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อกองทรัพยากรบุคคลได้ข้อมูล ก็จะดําเนินการ
ตรวจสอบและนําข้อมูลเข้าระบบ SAP  
และจัดทําสรุปการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอรองผู้ว่าการ (บริหาร) นําเสนอ ผวก . ทราบเป็นรายไตรมาส 
และจัดทํารายงานสรุปเสนอผู้ว่าการเพื่อนําเข้าคณะกรรมการตรวจสอบ กปภ. ประจําเดือนตุลาคม และเมษายนของทุกปี 
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ตารางที่ 2-36  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการตรวจสอบการน าข้อมูลพนักงานเข้าในระบบ SAP ตามประเภทของค าสั่ง 
 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  ร้อยละของตรวจสอบการนําเข้าข้อมูลคําสั่งแต่งตั้งพนักงานในระบบ SAP (กรณีช้ัน
ควบ/แต่งตั้งโยกย้าย/ตําแหน่งว่างทางบริหาร ฯลฯ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
ทุกวัน 

หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ออกคําสั่ง  
ออกคําสั่งเกี่ยวกับพนักงาน เช่น 
บรรจุ ปรับช้ันควบ โยกย้าย ฯลฯ 

  

 ทุกวัน 
เปิดระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ดูการแจ้งเวียนคําสั่งต่างๆ 
 

กทบ./ 
กบร. กปภ.ข. 

คําสั่ง กปภ. 

 

ทุกวัน 

กทบ. และ กบร. กปภ.ข. 
ดําเนินการตรวจสอบค าสั่ง และ
บันทึกค าสั่งในระบบ SAP (CP) 
(ยกเว้นช่วงปิดระบบเพื่อประมวล
เงินเดือน) 

งทบ.กทบ./ 
งสห. กทบ./ 

งทบ. กบร. กปภ.ข. 
 

 ทุกวัน 
ได้รับคําสั่งจากหน่วยงานที่ออกคําสั่ง
และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

งสท. กทบ. 
 
 

 

 

 

 

วันท่ี 1 – 5 
ของเดือน 

ตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่ง 
(CP) 

งสท. กทบ. 

 
 
 
 
 

 

 
ช่วงปิด
ระบบ 

ประมวล 
ผลเงินเดือน 

 

ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ 
SAP (CP) 

งสท. กทบ.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ถูกต้อง   
ถูกต้อง   

ตรวจสอบคําสั่งใน
ระบบSAP 

ถูกต้อง   

สิ้นสุด 

ตรวจสอบค าสั่ง 

ไม่ถูกต้อง   

เริ่ม คําสั่ง กปภ. 

ตรวจสอบคําส่ังในระบบเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

บันทึกรายละเอียดคําสั่ง 

งสท. ได้รับค าสั่ง 
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ตารางที่ 2-37  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 
 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละของการบันทึก/ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานในระบบ SAP 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ทุกวัน พนักงานเปลี่ยนแปลงประวัต ิ พนักงาน 

FMPA005 
ใบขอเปลี่ยนแปลง
ประวัติส่่วนตัวของ

พนักงาน 

 ทุกวัน 

ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มใบขอ
เปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของพนักงาน
พร้อมเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง 
(CP) 

งสท กทบ./ 
งทบ. กบร. 
กปภ.ข. 

 
 
 
 

 ทุกวัน 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติในระบบ SAP 
(ยกเว้นช่วงปิดระบบเพื่อประมวลเงินเดือน) 

งสท.กทบ./ 
งทบ. กบร. 
กปภ.ข. 

 

 ทุกวัน 

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
แบบฟอร์มและเอกสารประกอบ (CP) 

- ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ของระบบ SAP (CP) 

 
 

งสท. กทบ.  

 ทุกวัน 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติในระบบ สปสช. 
 
 
 

งสท. กทบ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานเปลี่ยนแปลงประวัติ เริ่ม 

ถูกต้อง   

ตรวจสอบการกรอก 
แบบฟอร์ม 

ไม่ถูกต้อง   

บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติในระบบ SAP 

ถูกต้อง   

ตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบและการบันทึก 

ใน SAP 

ถูกต้อง   

ไม่ถูกต้อง   

บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติในระบบ สปสช. 

 
สิ้นสุด 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 108 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-38  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการน าเข้าข้อมูลเหตุการณ์เวลาของพนักงานส่วนกลางเข้าในระบบ SAP 
 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1.ร้อยละความถูกต้องนําเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องรูดบัตรพร้อมถ่ายรูป 
 2. นําเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องรูดบัตรพร้อมถ่ายรูปได้ทันตามกําหนดเวลา 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ทุกวัน 
พนักงานบันทึกเวลาด้วยเครื่องรูดบัตร
พร้อมถ่ายรูป 

พนักงาน
ส่วนกลาง 

ทุกคน 

 

 ทุกวัน 
ดึงเหตุการณ์การบันทึกเวลาด้วย 
เคร่ืองรูดบัตรพร้อมถ่ายรูป (CP) 
 

งสท. 
กทบ. 

 

 ทุกวัน 

เปิดระบบแปลงข้อมูล เพ่ือจัดรูปแบบ
เหตุการณ์เวลาให้เป็นไปตามรูปแบบของ
ระบบ SAP (CP) 
 
 

งสท. 
กทบ. 

 

 
ทุกวัน 
จันทร์ 

ในข้อมูลเหตุการณ์เวลาที่จัดรูปแบบแล้วเข้า
ระบบ SAP 
 
 
 

งสท.  
กทบ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม พนักงานบันทึกเวลา 

ดึงเหตุการณ์การบันทึกเวลา 

จัดรูปแบบเหตุการณ์เวลาให้
เป็นไปตามรูปแบบการน าเข้า

ระบบ SAP 

น าเข้าระบบ SAP 

สิ้นสุด 
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ตารางที่ 2-39  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการน าเข้ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดเข้าใน
ระบบ SAP 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :   
 1. ร้อยละของจํานวนพนักงานในสังกัดที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจําปีภายในกําหนด 

 2. ร้อยละของการตรวจสอบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน/์การรายงานกลับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน/์กรณีแบบฟอร์มผิดหรือข้ันตอนเสนอผิด  

 3. ร้อยละของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายะเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกวัน พนักงานรายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ กรณี ประจําป/ีแต่งตั้ง 
โยกย้าย/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้นระหว่างปี เสนอตามผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน แล้วเสนอให้ รผบ.ทราบ 

พนักงาน แบบรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ทุกวัน ตรวจสอบการลงนามของพนักงาน การ
นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ
การเสนอให้ รผบ. ทราบ (CP) 
 
 

งสท. 
กทบ. 

 

 
 
 
 

ทุกวัน บันทึกการรายงานความขัดแย้งทางผล 
ประโยชน์ในระบบ SAP (ยกเว้นช่วงปิด
ระบบเพื่อประมวลเงินเดือน) 

งทบ.กทบ./
งทบ.กบร. 
กปภ.ข. 

 

 วันท่ี 5-10 
ของเดือน
ต้นไตร
มาส 

ติดตามการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของพนักงานท่ียังไม่ได้
ดําเนินการ (CP) 
 
 
 

งสท. 
กทบ. 

 

 
 
 
 
 

สัปดาห์
สุดท้าย
ของไตร
มาสและ
สัปดาห์
สดุท้าย 

จัดทํารายงานเสนอ รผบ.นําเรียน ผวก. 
ทราบและนําเสนอ ผวก. นําเข้า
คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีประจําปี 
และโยกย้ายประจําป ี

งสท. 
กทบ. 

 

 
 
 
 
 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

เริ่ม 

พนักงานรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ตรวจสอบแบบรายงาน/
การนําเสนอรายงาน 

บันทึกการรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในระบบ SAP 

จัดทําบันทึกติดตามผุ้ที่ได้รับการบรรจุ
แต่งต้ัง/โยกย้าย หรือได้รับแต่งต้ังทาง
บริหารที่ยังไม่ได้จัดทํารายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จัดทํารายงาน                                 
1.ประจําไตรมาสเพื่อเสนอ รผบ. นําเรียน 
ผวก. ทราบ                                   
2.ประจําเดือนธันวาคมและพฤษภาคม 
เสนอ ผวก. นําเข้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปภ. 
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ตารางที่ 2-40  ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจในระบบ GFMIS-SOE 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละของการนําข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE และแล้วเสร็จก่อนกําหนดเวลาใน 
ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกวัน 

หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ออกคําสั่ง  
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย
พนักงานระดับสูง 
 

งสท. กทบ.  

 ทุกวัน 

งสท. บันทึกข้อมูลผู้บริหารในระบบ  

GFMIS-SOE 
 
 

งสท. กทบ.  

 ทุกวัน 
งสท. ตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่ง
ตามวิธีการบันทึกข้อมูลของ สคร. (CP) 

งสท. กทบ.  

 1-31 ต.ค. 

งสท. บันทึกจํานวนข้อมูลพนักงานและ
ลูกจ้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 
 

งสท. กทบ.  

 1-31 ต.ค. 

งสท. ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 
(CP) 
 
 
 

งสท. กทบ.  

 ภายในวันที่ 15 
พ.ย. 

จัดทํารายงานเสนอจัดทํารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการดําเนินงาน 
และรายงานผลการประเมินการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

งสท. กทบ.   

 
 

ค าสั่ง กปภ. 

เริ่ม 

ตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูล 

ไม่ถูกต้อง   

ถูกต้อง   

บันทึกข้อมูลจ านวนพนักงาน
และลูกจ้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ตรวจสอบรายงานสถานะการส่ง
ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน 

 

ไม่ถูกต้อง   ถูกต้อง   

แจ้งปัญหา : 
Helpdesk ของ สคร. 

แก้ไขปัญหาตาม
คําแนะนําของ 

Helpdesk สคร. 

จัดทํารายงาน
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
รับทราบผลการ
ดําเนินงาน และ
รายงานผลการ
ประเมินการ
ดําเนินงาน 

สิ้นสุด 

บันทึกข้อมูลประวัติ
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
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2.5.13.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-41  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคล 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
1. บันทึกข้อมูลในระบบ SAP 
ไม่ถูกต้อง 

1. มีการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลซ้ํา 
2. แจ้งวิธีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ SAP 
ให้มีความถูกต้อง 

1. จัดอบรมพนักงานท่ีมีหน้าที่
บันทึกข้อมูลในระบบ SAP 
2. จัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ SAP 

 

2 พนักงานไม่รายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. มีการแจ้งเตือนให้หน่วยงานท่ีมี
พนักงานท่ียังไม่ได้จัดทํารายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
2. ฝกม. มีบันทึกซักซ้อมการจัดทํารายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ทําความเข้าใจและแจ้ง
ความสําคัญในการรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ งทบ . 
กปภ.ข. 
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2.5.15  การจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน 
 2.5.15.1  ขอบเขตงานการจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน มีดังนี้ 
 2.5.15.1.1  บุคคลที่จะสามารถขอทําบัตรประจําตัวพนักงานได้นั้น มีดังนี้ 

-  พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค  
-  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนของการประปาส่วนภูมิภาค 

 2.5.15.1.2   กรณีในการขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน มี 3 กรณี ดังนี้ 
-  ขอมีบัตรครั้งแรก สําหรับพนักงานใหม่ หรือ พนักงานท่ีไม่เคยมีบัตร 
-  บัตรฯ สูญหาย 
-  บัตรประจําตัวพนักงานชํารุด, มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงานผู้ถือบัตร
ฯ ได้แก่ ช่ือ–นามสกุล ตําแหน่ง ช้ัน สังกัด ฯลฯ หรือบัตรฯ หมดอายุ 

 2.5.15.1.3   รอบของการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานนั้น จะจัดทําในสัปดาห์ที่ 2 และ
สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 

 2.5.15.1.4   บัตรประจําตัวพนักงานนั้น จะมีอายุ ดังน้ี 
-  บัตรประจําตัวของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จะมีอายุ 6 ปี 
-  บัตรประจําตัวของลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนการประปาส่วนภูมิภาค จะมีอายุ  
1 ปี ตามระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง 

 2.5.15.1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานในแต่ละรอบประมาณ 1 สัปดาห์ 
 2.5.15.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 2.5.15.2.1 รับแบบฟอร์มใบขอทําบัตรประจําตัวพนักงาน (กปภ.บค.28)  
 2.5.15.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบคําขอ 

-  ตรวจสอบ ช่ือ–นามสกุล  
-  ตรวจสอบหมู่โลหิต 
-  ตรวจสอบหมายเลขประจําตัวประชาชน 
-  ตรวจสอบรหัสพนักงาน ตําแหน่ง และ สังกัด 
-  ตรวจสอบรูปถ่ายที่แนบมาว่าเครื่องหมายอินทรธนู ตรงตามตามรูปแบบที่ถูกต้อง
ตามระเบียบของการประปาส่วนภูมิภาคหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามระเบียบจะส่งกลับเพื่อ
เปลี่ยนรูปถ่ายให้ถูกต้อง  
-  ตรวจสอบกรณีที่ขอทําบัตรฯ และเอกสารที่ต้องแนบประกอบการ ขอทําบัตร
ฯ 
กรณี  ขอมีบัตรฯ ครั้งแรก  ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ 
กรณี  บัตรฯ สูญหาย  ให้แนบใบแจ้งความ 
กรณี  บัตรฯ ชํารุด, เลื่อนช้ัน/เปลี่ยนตําแหน่ง, เปลี่ยนช่ือ-สกุล คํานําหน้า , บัตร
ฯ หมดอายุ ให้แนบบัตรฯ เดิม เฉพาะกรณีเปลี่ยนช่ือ-สกุล คํานําหน้า ให้แนบใบ
เปลี่ยนช่ือ-สกุล คํานําหน้าด้วย 
-  เมื่อตรวจสอบเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทําการติดรูปลง
กระดาษและ เขียนรหัสพนักงานกํากับ เพ่ือเตรียมการสแกนรูปภาพสําหรับการ
จัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 

 2.5.15.2.3 นําข้อมูลลงฐานข้อมูล 
กรอกข้อมูลของผู้ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานจากแบบคําขอ ลงในฐานข้อมูลบัตร

ประจําตัวพนักงานแยกรายชื่อ ผู้ที่แนบบัตรฯ เดิม ไม่ได้แนบบัตรฯ เดิม และ แนบใบแจ้งความ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงว่าจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานไปใน รอบใด วันใด มีพนักงานคนใดบ้าง  
และใช้สําหรับการทวงบัตรฯ เดิมสําหรับผู้ที่ไม่แนบบัตรฯ เดิม 
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  2.5.15.2.4 จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้สําหรับจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 
รูปภาพ 
1) นํากระดาษท่ีติดรูปภาพไว้เข้าเครื่องสแกน เพื่อทําการสแกนรูปภาพไปใช้ 
2) ทําการปรับแต่งรูปภาพท่ีได้จากการสแกนโดยขนาดรูปภาพท่ีใช้ คือ  
 Width 2.45 cm  Height 3.05 cm Resolution 300 pixel/inch 
3) ปรับความคมชัดของรูปภาพ จัดวางตําแหน่งของภาพให้เหมาะสม 
4) บันทึกไฟล์ เป็นนามสกุล .JPG โดยใช้ช่ือไฟล์ตามรหัสพนักงาน 
ไฟล์ Excel  
1) สร้างไฟล์ Excel ที่จะนําไปใช้ในการทําบัตรพนักงานโดย คัดลอก
ข้อมูลของพนักงานท่ี ขอทําบัตรฯ จากฐานข้อมูลประจําเดือนโดยจะใช้  ข้อมูล
ดังนี ้

-  รหัสประจําตัวพนักงาน 
-  หมายเลขประจําตัวประชาชน 
-  ช่ือ-นามสกุล 
-  ตําแหน่ง 
-  สังกัดเพื่อทําบัตรพนักงาน (ใช้สังกัดในระดับฝ่าย) 
-  หมู่โลหิต 
-  วันท่ีออกบัตร 
-  วันท่ีบัตรฯ หมดอายุ 
-  ปีเกษียณ ไม่ได้นําใส่ในบัตรแต่ใช้สําหรับพิจารณาวันหมดอายุ โดยหาก
ผู้ขอมีบัตรฯ เกษียณอายุก่อนหรือในปีท่ีบัตรจะหมดอายุ จะให้วัน
หมดอายุคือ 30 ก.ย. ในปี ท่ีผู้ขอมีบัตรฯ  เกษียณอายุ 

2) นํารหัสของพนักงานท่ีขอจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน ตรวจสอบกับคําสั่งของ
เดือนปัจจุบัน หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของข้อมูลที่จะใช้ในการทําบัตร
ประจําตัวพนักงาน จะทําการ ประสานให้ผู้ที่ขอมีบัตรฯ แจ้งให้เขตที่ตนสังกัดอยู่ 
แก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงตามคําสั่ง 
3) บันทึกไฟล์ Excel ที่จะใช้ ในการทําบัตรพนักงานเพื่อเตรียมสําหรับ
การทําบัตรฯ  โดยจัดเรียง ตามโครงสร้างขององค์กร 

 2.5.15.2.5 การจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 
1) นําไฟล์รูปภาพ และ ไฟล์ Excel เข้าสู่โปรแกรมจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 
จะปรากฏข้อมูลและรูปภาพของบัตรฯ ที่พร้อมพิมพ์ 
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในบัตรฯ ก่อนพิมพ์ เมื่อทําการตรวจสอบข้อมูล
เรียบร้อยแล้วจึงดําเนินการสั่งพิมพ์บัตรฯ 
3) เขียนบันทึกการใช้บัตรฯ ว่าเบิกมาเท่าไหร่ ใช้เท่าไหร่ เสียหายเท่าไหร ่
4) จัดทําบันทึกขออนุมัติการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน พร้อมแนบรายชื่อ
ตามแบบคําขอ เสนอสายงานตามลําดับ จนถึงท่านผู้ว่าการ ลงนามอนุมัต ิ
5) เมื่อผู้ว่าการลงนามเรียบร้อยแล้ว จัดทําใบยืนยันการรับบัตรฯ แยกตาม
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่รับบัตรฯ ลงลายมือช่ือยืนยันการรับบัตรฯ  
6) จัดส่งบัตรประจําตัวพนักงานพร้อมด้วยใบยืนยันการรับบัตรฯ 
7) สําหรับพนักงานในส่วนภูมิภาคจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ขอทําบัตรฯ 
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8) สําหรับพนักงานในสํานักงานใหญ่ใช้การโทรศัพท์แจ้ง ให้มารับบัตรฯ ที่
งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล 
9) เมื่อผู้ขอทําบัตรฯ ได้รับบัตรฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ลงลายมือช่ือในใบตอบรับ
การรับบัตรฯ  สําหรับส่วนภูมิภาคให้ส่งใบยืนยันการรับบัตรฯ กลับทางไปรษณีย์
ให้งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
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ตารางที่ 2-42 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละการดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวของพนักงานและลูกจ้าง 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ทุกวัน 

พนักงาน/ ลูกจ้าง  
กรอกแบบฟอร์มขอทําบัตรประจําตัว
พนักงาน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 

พนักงาน/ 
ลูกจ้าง 

ของ กปภ. 
กปภ.บค.28 

 
ทุกวัน 

จัดส่งแบบฟอร์มขอมีบัตรประจําตัว
พนักงานให้ กทบ. ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 
4 ของทุกเดือน 

พนักงาน/ 
ลูกจ้าง 

ของ กปภ. 
กปภ.บค.28 

 
1 วัน 
ทําการ 

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม 
เอกสารประกอบ พร้อมทั้งรูปถ่าย 
(CP) 

งสท. 
กทบ. 

 

กปภ.บค.28 

 

1 วัน 
ทําการ 

- ปรับแต่งขนาดของรูปถ่ายสําหรับหน้า
บัตรฯ พร้อมทั้งปรับความสวยงามตาม
ความเหมาะสม 
- เตรียมไฟล์ Excel ที่เป็นข้อมูลของผู้
ขอมีบัตร 

 

 สัปดาห์ที่ 
2 และ     

สัปดาห์ที่ 
4 ของทุก

เดือน 

เสนอสายงานตามลําดับ จนถึง 
ผู้ว่าการลงนามอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

ภายใน 2 
วันทําการ 
หลังจาก
ได้รับการ
อนุมัติ 

จัดส่งบัตรฯ พร้อมใบยืนยันการรับบัตร
ฯ ไปยังหนว่ยงานต้นสังกัดเมื่อผู้รับบัตร
ฯ ลงลายมือชื่อรับเรียบร้อยแล้ว 
หน่วยงานต้นสังกัดส่งใบยืนยันกลับคืน
ให้ กทบ. เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 

  

ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กปภ.บค.28   แบบฟอร์มขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน / ลูกจ้าง 

 
 
 
 
 
 

เริ่ม 
กรอก

แบบฟอร์ม 

จัดส่ง

แบบฟอร์ม 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

จัดเตรียมไฟล์ 

ถูกต้อง 

รายงานเสนอ 
สายงาน 

จัดส่งบัตรฯ และ
ใบยืนยันรับบัตรฯ 

สิ้นสุด 
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2.3.12.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-43 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน 
1.รูปถ่ายที่พนักงานแนบมาไม่
ถูกต้อง 

คําสั่ง กปภ. ที่ 520/2551 เรื่องการจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานด้วยบัตรพลาสติก
แข็ง  

กรณีที่พนักงานแนบรูปถ่ายมาไม่
ถูกต้องจะทําการส่งคืนแบบฟอร์ม
ขอทําบัตรประจําตัวพนักงานคืน
ให้กับพนักงาน เพื่อแนบรูปถ่าย
ใหม่ให้ถูกต้อง 

 

2 . พนักงานไม่แนบบัตร
ประจําตัวพนักงานใบเดิ มคืน
ในกรณีที่บัตรฯ ชํารุดหรือมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
พนักงานผู้ถือบัตรฯ  

คําสั่ง กปภ . ที่ 520/2551 เรื่องการจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานด้วยบัตรพลาสติก
แข็ง  

ทําการติดต่อพนักงานให้แนบบัตร
ใบเดิม หากบัตรฯ ใบเดิมสูญหาย
ให้แนบใบแจ้งความแทน กรณีที่
พนักงานไม่ได้แนบใบเปลี่ยน  ช่ือ–
นามสกุล มาจะทําการติดต่อ
พนักงานให้แนบใบเปลี่ยน     
ช่ือ–นามสกุล เสนอตามสายงาน
โดยเบื้องต้นจะทําการประสาน
ด้วยวาจาก่อน เพื่อให้ดําเนินการ
จัดส่งเอกสารผ่านทาง แฟกซ์ หรือ
อีเมล์ 

 

3.พนักงานไม่แนบใบแจ้ง
ความในกรณีบัตรประจําตัว
พนักงานหาย  

คําสั่ง กปภ . ที่ 520/2551 เรื่องการจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานด้วยบัตรพลาสติก
แข็ง 

กรณีพนักงานท่ีบัตรประจําตัว
พนักงานหาย แล้วไม่แนบใบแจ้ง
ความ จะทําการติดต่อพนักงานให้
แนบใบแจ้งความมาทาง แฟกซ์
หรือทางอีเมล์ให้เรียบร้อยก่อน จึง
จะมีการจัดทําบัตรประจําตัว
พนักงานให้ 

 

4 . พนักงานไม่ได้แนบ
แบบฟอร์ม ขอทําบัตร
ประจําตัวพนักงาน 

คําสั่ง กปภ . ที่ 520/2551 เรื่องการจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานด้วยบัตรพลาสติก
แข็ง 

กรณีที่พนักงานไม่ได้แนบ
แบบฟอร์มขอทําบัตรประจําตัว
พนักงาน (กปภ.บค.28) จะทําการ
ติดต่อพนักงานให้แนบแบบฟอร์ม 
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีการจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานให้ 

 

5.ข้อมูลในระบบ SAP ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ประสานทาง กปภ .เขต เพื่อให้ปรับปรุง 
แก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน 

กรณีที่ข้อมูลในระบบ SAP ไม่ตรง
กับท่ีพนักงานกรอกแบบฟอร์มมา 
จะทําการติดต่อพนักงานเพื่อให้

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 117 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
พนักงานแจ้งกับเขตที่ตนสังกัดอยู่
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน 

6.ลูกจ้างที่ขอมีบัตรประจําตัว
ลูกจ้างไม่แนบสําเนาสัญญา
จ้าง 

ข้อบังคับ  กปภ .ว่าด้วยบัตรประจําตัว
ลูกจ้าง กปภ.พ.ศ.2522 

กรณีที่ลูกจ้างไม่แนบสําเนาสัญญา
จ้าง เบื้องต้นทําการประสานด้วย
วาจาก่อน ให้ดําเนินการจัดส่ง
เอกสารผ่านทาง แฟกซ์ หรืออีเมล์ 
หากไม่มีการดําเนินการเป็นระยะ
เวลานาน จะจัดส่งแ บบฟอร์มขอ
ทําบัตรฯ คืนเพื่อให้ลูกจ้างแนบ
สําเนาสัญญาจ้างให้เรียบร้อยก่อน 
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2.5.16 การด าเนินการเกี่ยวกับการขอและคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2.5.16.1 ขอบเขตงานการด าเนินการเกี่ยวกับการขอและคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มีดังนี้ 

16.1.1 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีขอบเขต ดังนี้ 
1) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
2) การขอพระราชทานเครื่องราชฯ กรณีพิเศษ สําหรับ ผู้ปฏิบัติงานใน  

จังชายแดนใต้ 
3) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  

16.1.2 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มี 2 กรณี คือ 
1) เรียกคืนช้ันรอง 
2) เรียกคืนกรณีเกษียณอายุ 

16.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
16.2.1 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ กปภ . ดําเนินการเสนอรายชื่อผู้

ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจําปี  
2) ดําเนินการ ตรวจสอบ รวบรวม จัดทํารายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับเครื่องราชฯ 

ตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
3) แจ้งฝ่ายกฎหมายให้ตรวจสอบความผิดทางอาญาและโทษทางวินัย  

และแจ้ง กองประเมินผลบุคคล ให้ตรวจสอบคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่จะเสนอรายชื่อขอพระราชทาน  
เครื่องราชฯ ประจําปี 

4) จัดประชุมเพื่อกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจําปี  
5) ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการขอพระราชทานเครื่องราชฯประจําปีให้  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
6) เมื่อมีประกาศรายช่ือในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้นําเรียนประธานกรรมการ 

(รผบ.) เพื่อทราบ และแจ้งเวียนในระบบ infoma และเว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล ให้พนักงานทราบ 
7)  ภายหลังทีส่ํานักปลดักระทรวงมหาดไทย โดย สลค. แจ้งให้ กปภ.  

รับเครื่องราชฯ ให้ดําเนินการ ดังน้ี  
- รับเครื่องราชาฯ  
- แจ้งผู้มีสิทธ์ิได้รับเครื่องราชฯ ยืนยันการขอใช้หรือสละสิทธ์ิ 
- จัดประชุมเพื่อสุ่มรายชื่อ  
- นําจ่ายเครื่องราชฯให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมให้ผู้รับสิทธ์ิลงนามใน

แบบฟอร์มพร้อมส่งกลับ กทบ.  
- รายงานผลต่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

8) ภายหลังทีส่ํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ กปภ.รับประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชฯ กทบ. ไปรับและส่งใบประกาศฯ ให้แก่ผู้มีรายชื่อ  

9) บันทึกข้อมูลประกาศราชกิจจานุเบกษา /ดวงตรา /ใบประกาศนียบัตร
กํากบัเครื่องราชฯ เข้าระบบ SAP 

16.2.2 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ตรวจสอบรายช่ือผู้ที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ เพื่อเรียกคืนช้ัน 

รองและกรณีเกษียณอายุ 
2) แจ้งให้ผู้ที่มีประวัติการได้รับเครื่องราชฯ คืนเครื่องราชฯ 
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3) รวบรวมและส่งคืนเครื่ องราชฯ หรือเงินทดแทนให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

4) บันทึกข้อมูลการส่งคืนเครื่องราชฯ เข้าระบบ SAP 
16.2.3 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์                  

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ กปภ . ดําเนินการเสนอรายชื่อผู้

ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจําปี  
2) ดําเนินการแจ้งเวียนผ่านทางระบบ Infoma ให้ทุกหน่วยงานสํารวจผู้ที่ได้ 
กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และ

ประชาชน ตามหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ดําเนินการขอข้อมูลจากกองบริหารทรัพย์สินว่ามีผู้บริจาคทรัพย์สิน ได้แก่  
เงิน วัสดุสิ่งของ และที่ดิน ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคโดยมีทรัพย์สินมูลค่า

ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทขึ้นไปหรือไม่ 
4) จัดประชุมเพื่อกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจําปี  
5) ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการขอพระราชทานเครื่องราชฯประจําปีให้สํานักงาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
6) เมื่อมีประกาศรายช่ือในราชกิจจานุเบกษาแล้วจัดทําหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับ 

เพื่อทราบ 
7)  ภายหลังทีส่ํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย สลค. แจ้งให้ กปภ. รับ 

เครื่องราชฯ ให้ดําเนินการ ดังน้ี  
- รับเครื่องราชาฯ  
- นําจ่ายเครื่องราชฯ ให้แก่ผู้ได้รับเครื่องราชฯ พร้อมลงนามในแบบฟอร์ม  
- รายงานผลต่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
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ตารางที่ 2-44 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1.ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์
 2. สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณแ์ล้วเสร็จภายในกําหนด 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   งสท. กทบ. หนังสือแจ้งจาก สป.

มท. 
 

 ภายใน  2 
สัปดาห ์

ขั้นตอนท่ี 1 แจ้งเวียน Infoma ให้ทุก
หน่วยงาน และกองบริหารทรัพย์สินสํารวจ
ผู้ที่ทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าตามหลักเกณฑ์พระ
ราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง 

งสท. กทบ. /
กบก. / กปภ.ข 
1-10 / กบส. 

 
 
 

 

 
 

2    
สัปดาห ์

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้มีสิทธิไ์ด้รับเครื่องราชฯ 
กรณีคุณสมบัติไม่ครบ ตัดรายชื่อ 
กรณีคุณสมบัติครบ เตรียมเสนอรายชื่อเพื่อเข้าที่
ประชุม 
CP1 : ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน 
 
 

งสท. กทบ. หนังสือแจ้งให้
ดําเนินการเอกสาร
ตามหลักเกณฑ์ฯ 

 1 วัน      
ทําการ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมและสรุปมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการเสนอขอเครื่องราชฯ                                 

งสท. กทบ.  

 ภายใน
เวลาที่ 
สป.มท.
กําหนด 

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและตรงตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด 
CP2 : ต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรง
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

งสท. กทบ. เอกสารประกอบของผู้ขอ
พระราชทาน 
 
 
 
 

 ไม่แน่นอนต้อง
ตรวจสอบใน
เว็บไซต์ราช

กิจจาฯ 

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามการประกาศ
รายชื่อในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
อย่างต่อเนื่อง 

งสท. กทบ. ราชกิจจานุเบกษา 

 ทันทีท่ีได ้
รับหนังสือ
แจ้งจาก 
สป.มท.  

ขั้นตอนท่ี 6 จัดทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับ
พระราชทาน 

งสท. กทบ.  บันทึกจาก กทบ. 

 ภายใน
ระยะเวลา  ที่

กําหนด 

ขั้นตอนท่ี 7 รับดวงตราตามที่ได้รับแจ้ง งสท. กทบ. - หนังสือแจ้งให้ไปรับ
จาก สป.มท.  

 ตามนัด
หมายกับผู้

ได้รับ 

ขั้นตอนท่ี 8 ผู้ได้รับพระราชทานลงนามรับ
ในแบบฟอร์ม 
 
 

งสท. กทบ.  

เร่ิม 

กทบ. แจ้งเวียน Infoma ให้ทุก
หน่วยงาน และกองบริหารทรัพย์สิน
สํารวจผู้ที่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าตาม
หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาที่
เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารตามหลักเกณฑ์พระ 

ราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติไม่ครบ 

คุณสมบัติครบ 

จัดประชุม 

 
ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ให้กระทรวงมหาดไทย ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

แจ้งผู้ได้รับพระราชทานเพื่อทราบ 

รับดวงตรา 

นําจ่ายดวงตรา 

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย แจ้งให้ส่งรายชื่อ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 7 วันทําการ ขั้นตอนท่ี 9 จัดทําหนังสือรายผลต่อ สลค. 

 
 
 
 

งสท. กทบ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลต่อ สลค. 

สิน้สุด 
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ตารางที่ 2-45   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี และกรณีพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนใต้ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 2. สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วเสร็จภายในกําหนด 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   งสท. กทบ. หนังสือแจ้ง จาก สป .

มท. 
 

 ภายใน   1 
เดือน 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้มีสิทธ์ิได้รับเครื่องราชฯ 
CP1 : ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน 
 

งสท. กทบ.  

 7 วัน   
 ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 2 ส่งข้อมูลให้ ฝกม. และ กปบ.
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิได้รับ   เครื่อง
ราชฯ 
กรณีคุณสมบัติไมค่รบ กทบ.ตรวจสอบ
รายชื่ออีกครั้ง เพ่ือตัดรายชื่อ 
กรณีคุณสมบัติครบ กทบ.เตรียมเสนอรายชื่อ
เพื่อเข้าท่ีประชุม 
CP2 : ต้องตรวจสอบการจัดส่งส่งข้อมูลให้
ครบถ้วน  

งสท. กทบ., 
ฝกม. และ 

กปบ. 

หนังสือแจ้งรายชื่อ 

 1 วัน      
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดประชุมและสรุปมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอ
เครื่องราชฯ                                 

งสท. กทบ.  

 ภายใน
เวลาที่ 
สป.มท.
กําหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและตรง
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
CP3 : ต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้
ถูกต้องตรงตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

งสท. กทบ. - แบบ รก.02 
- แบบ รก. 03 
- แบบ รก.04 
- รายงานความดีความชอบ 

 ไม่แน่นอน
ต้อง

ตรวจสอบใน
เว็บไซต์ 

ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามการประกาศรายชื่อใน
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาอย่างต่อเนื่อง 

งสท. กทบ. ราชกิจ- 
จานุเบกษา 

 ภายหลัง
ประกาศใน 
ราชกิจจา 
นุเบกษา    
7 วันทํา

การ 
 
 

ขั้นตอนท่ี 6 ส่งสําเนาเอกสารการประกาศ
รายชื่อในราชกิจจานุเบกษาที่คมชัดให้ 
กบก. แจ้งเวียนทาง Infoma 

งสท. กทบ. 
และ กบก. 

หนังสือแจ้งประกาศ
รายชื่อในราชกิจ- 
จานุเบกษา 

เร่ิม ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย แจ้งให้ส่งรายชื่อ 

กทบ. ตรวจสอบ
รายชื่อ 

คุณสมบัติไม่ครบ 

ส่งให้ ฝกม. ตรวจสอบ
ความผิดทางอาญาและ
โทษทางวินัย  และ กปบ. 
ตรวจสอบคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

คุณสมบัติครบ 

จัดประชุม 

ส่งรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย 

ประกาศราชกจิจานุเบกษา 

แจ้งเวียน Infoma 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ภายใน

ระยะเวลา             
ที่กําหนด 

ขั้นตอนท่ี 7 รับดวงตราที่โรงกษาปณ์ และ
ใบกํากับที่สํานักนายกรัฐมนตร ี
CP4 : ต้องตรวจสอบว่าได้รับดวงตรา/ใบ
ประกาศนียบัตรครบถ้วน 

งสท. กทบ. หนังสือแจ้งให้ไปรับจาก 
สป.มท.  

 ภายหลัง
รับทราบมติ
ที่ประชุม
ภายใน 15 
วันทําการ 

ขั้นตอนท่ี 8 จัดประชุมเพื่อจับฉลาก 
ผู้ที่จะได้รับดวงตรา และนําจ่ายดวงตรา/
ใบกํากับ/ให้แก่พนักงาน  
CP5 : ต้องตรวจสอบว่านําจ่ายดวงตรา/ใบ
ประกาศนยีบัตรถูกต้องครบถ้วน 

งสท. กทบ.  

 7 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 9 พนักงานลงนามรับใน
แบบฟอร์มรับดวงตรา และจัดทําหนังสือ
รายผลต่อ สลค. 
CP6 : ต้องตรวจสอบการลงนามให้ถูกต้อง
ตรงตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งสท. กทบ. - แบบ ฐน. 2 
 
 

 

รับดวงตรา/ใบประกาศนียบัตรฯ 

น าจ่ายดวงตรา/ใบประกาศนียบัตรฯ 

รายงานผลต่อส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สิ้นสุด 
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ตารางที่ 2-46 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการการส่งคนืเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

7 วัน ทํา
การ 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้เคยได้รับ
เครื่องราชฯ                                   
CP1 : ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 
 

งสท. กทบ. 
 
 
 
 

 

 1 วัน ทํา
การ 

ขั้นตอนท่ี 2 ทําหนังสือเรียกคืนและ แนบ
เอกสารประกอบการได้รับเครื่องราชฯ 
กรณีไม่ถูกต้อง ส่งกลับ กทบ.ให้ตรวจสอบ
อีกครั้ง 
กรณีถูกต้อง รวบรวมเครื่องราชฯ และ/หรือ 
เงิน เพื่อส่ง สลค. 

งสท. กทบ. หนังสือแจ้งเรียกคืน 
และเอกสารประกอบ 
การได้รับ 
เครื่องราชฯ 

 ภายใน 1 
เดือน 

ขั้นตอนท่ี 3 รวบรวมเครื่องราชฯ และ /
หรือ เงิน ส่ง สลค. 
 

งสท. กทบ.  

 1 วัน ทํา
การ 

ขั้นตอนท่ี 4 บันทึกข้อมูลการส่งคืนเข้า
ระบบ SAP เพื่อเป็นฐานข้อมูล 
 
 

งสท. กทบ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ตรวจสอบ
รายชื่อ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

แจ้งเรียกคืนเครื่องราชฯ 

รวบรวมส่งคืนสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

บันทึกลงระบบ SAP 

สิ้นสุด 
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2.5.15.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การดําเนินการเกี่ยวกับการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่

อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน ตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือ
ข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-47 จุดอ่อน/จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฃ 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคมุที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การขอและคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
1. การเรียกข้อมูลการขอ

เครื่องราชฯจากระบบ 
SAP ไม่ครบถ้วน 

จัดทําฐานข้อมูลลงไฟล์ excel 
ประกอบการเรียกข้อมูลจากระบบ SAP 

ตรวจสอบข้อมูลให้ถ่ีถ้วนจากท้ัง
ไฟล์ข้อมูล และเอกสารราชกิจจา
นุเบกษาปีก่อนๆ ประกอบ 

 

2. พนักงานจําไม่ได้ว่าเคย
ได้รับเครื่องราชฯ หรือไม่ 
จึงเกิดขอสงสัยที่จะคืน
เครื่องราชฯ 

ส่งเอกสารยืนยันการได้รับเครื่องราชฯ ไป
พร้อมกับหนังสือแจ้งเรียกคืน 

ตรวจสอบข้อมูลให้ถ่ีถ้วนจาก
เอกสารยืนยันการได้รับเครื่องราช
ฯ และประวัติการเรียกคืนเครื่อง
ราชฯ 

 

3 . พนักงาน ไม่ทราบ
หลักเกณฑ์ในการขอและ
การเรียกคืนเครื่องราชฯ 

อ้างอิงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ท่ี
ระบุเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอและคืน
เครื่องราชฯ 

ทําความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยว
หลักเกณฑ์ในการเรียกขอและ
เรียกคืนเครื่องราชฯ 

 

4. หน่วยงานจะไม่ส่งรายชื่อผู้
บริจาคให้ กทบ. 

จัดทําบันทึกและเวียน Infoma ทุกครั้งท่ีมี
หนังสือจาก สป.มท. 

กทบ . จะขอข้อมูลจาก กบส . อีก
ทางหนึ่งในการขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ให้แก่ผู้บริจาคที่ดินให้ 
กปภ. 

 

5. การขอพระราชทานเครื่อง
ราชดิเรกฯ การ
ประสานงานกับผู้บริจาค 
ค่อนข้างมี อุปสรรค และ
การขอเอกสาร
ประกอบการเสนอขอมี
จํานวนมาก อีกท้ังต้องใช้
เวลานานโดยเฉพาะการ
พิมพ์ลายนิ้วมือ และสป .
มท.มีระยะเวลาที่จํากัด 

ให้ กปภ .ข . หรือ กปภ .สาขา ช่วย
ประสานงานเนื่องจากอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกับ
กับผู้ขอพระราชทาน 

ดําเนินการขอข้อมูลผู้บริจาคให้กับ 
กปภ . จาก กบส . ก่อนท่ีจะมี
หนังสือจาก สป .มท . เพื่อการ
วางแผนและจัดเตรียมเอกสารให้
ถูกต้องครบถ้วน 
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2.5.17 การจัดท าหนังสือรับรองที่พนักงานและลูกจ้างขอผ่านเว็บไซต์ 
2.3.17.4  ขอบเขตงานการจัดท าหนังสือรับรองที่พนักงานและลูกจ้างในสังกัดส านักงานใหญ่ ขอผ่านเว็บไซต์ 

2.3.17.4.1 ประเภทของหนังสือรับรอง ได้แก่ 
1) หนังสือรับรองการทํางาน 
2) หนังสือรับรองเงินเดือน 
3) หนังสือรับรองแทนบัตร 

2.3.17.4.2 สถานะผู้ขอหนังสือรับรอง ได้แก่ 
1) พนักงานในสังกัดสํานักงานใหญ่ 
2) ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนในสังกัดสํานักงานใหญ่ 

2.3.17.4.3 ภาษาที่ใช้ออกหนังสือรับรอง ได้แก ่
1) ภาษาไทย 
2) ภาษาอังกฤษ 

2.3.17.5   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอหนังสือรับรองผ่านเว็บไซต์มีดังนี้  
- ผู้ขอหนังสือรับรองเข้าไปกรอกข้อมูลการขอหนังสือรับรองผ่านเว็บไซต ์

https://forms.pwa. co.th/hr-cer/ 
- เจ้าหน้าท่ี Download ข้อมูล การขอหนังสือรับรองออก มา         ใน

รูปแบบใบออกเลขและเซ็นรับหนังสือรับรอง จากนั้นให้ธุรการ กทบ . ลง
รับและออกเลขท่ีหนังสือรับรอง 

- จัดทําหนังสือรับรอง และเสนอ ผอ.กทบ. ลงนามในหนังสือรับรอง 
- พนักงานมารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง  ตามรอบการรับเอกสาร  โดยใน

รอบเช้า หาก ผู้ขอหนังสือรับรอง ส่งข้อมู ลก่อน 10.30 น.    จะมารับ
หนังสือรับรองได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และรอบบ่าย หากผู้ขอ
หนังสือรับรอง ส่งข้อมูลก่อน 15.00 น. จะมารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่
เวลา 15.30 น. – 16.30 น. 
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ตารางท่ี 2-48    ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดท าหนังสือรับรองท่ีพนักงานและลูกจ้างใน
สังกัดส านักงานใหญ่ขอผ่านเว็บไซต์ 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของการดําเนินการออกหนังสือรับรองของพนักงานและ    
ลูกจ้างให้ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในรอบที่กําหนด 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ภายในรอบ
การจัดทํา
หนังสือ
รับรอง 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าในรอบการจัดทําหนังสือ
รับรองรอบนั้นๆ มีผู้ขอหนังสือรับรองหรือไม่ (รอบ
เช้าพนักงานและลูกจ้างต้องส่งข้อมูลภายในเวลา  
10.30 น. และรอบบ่ายพนักงานและลูกจ้างต้องส่ง
ข้อมูลภายในเวลา 15.00 น.) 

งสท. กทบ. - 

 

 

ภายในรอบ
การจัดทํา
หนังสือ
รับรอง 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ขอ
ผ่านเว็บไซต์ 
     กรณีไม่ถูกต้อง ดําเนินการสอบถามไปยัง
พนักงาน    
     และลูกจ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
     กรณีถูกต้อง ดําเนินการจัดทําหนังสือรบัรอง 

งสท. กทบ. คู่มือการขอหนังสือ
รับรองการทํางาน
ของพนักงานและ
ลูกจ้าง สังกัด
สํานักงานใหญ ่

 

 

หลังจาก
เวลากําหนด
ส่งข้อมูลขอ

หนังสือ
รับรองในแต่

ละรอบ 

ขั้นตอนที่ 3 ให้ธุรการออกเลขทีห่นังสือรับรอง 
และดําเนินการจัดทําหนังสือรับรอง จากนั้นเสนอ 
ผอ.กทบ. ลงนาม 

งสท. กทบ. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบัญ  

พ.ศ. 2526 

 
ตามรอบการ
รับหนังสือ

รับรอง 

ขั้นตอนที่ 4  พนักงานและลูกจ้างมารับหนังสือ
รับรองด้วยตนเอง (รอบเช้าพนักงานและลูกจ้างมา
รับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. และรอบ
บ่ายพนักงานและลูกจ้างมารับหนังสือรับรองได้
ตั้งแต่เวลา15.30 น.) 

งสท. กทบ. ใบออกเลขและเซ็น
รับหนังสือรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการจัดทํา 

หนังสือรับรอง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
 

พนักงานและลูกจ้างมารับ 

หนังสือรับรองด้วยตนเอง 

 

เริ่ม 
รับข้อมูลที่พนักงาน
และลูกจ้างขอหนังสือ
รับรองผ่านเว็บไซต์ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ของข้อมูล 
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2.5.17.6  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การจัดท าหนังสือรับรองที่พนักงานและลูกจ้างขอผ่านเว็บไซต์ มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่

อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือ
ข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-49  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการขอหนังสือรับรองที่พนักงานและลูกจ้าง
สังกัดสํานักงานใหญ่ขอผา่นเว็บไซต ์
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าหนังสือรับรองท่ีพนักงานและลูกจ้างสังกัดส านักงานใหญ่ขอผ่านเว็บไซต์ 
1. ผู้ขอหนังสือรับรอง กรอก

รายละเอียด ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์  

1. จัดทําคู่มือการขอหนังสือรับรองผ่าน
เว็บไซต์เพื่อให้ ผู้ขอหนังสือรับรอง ได้
ศึกษา 

2 2. ระบบล็อคให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลใน
ช่องถัดไปได้ถ้าไม่ได้กรอกข้อมูลที่จําเป็น 

   ตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อ
ได้รับข้อมูลการขอหนังสือรับรอง 
 

 

2. ในการขอหนังสือรับรอง  
แทนบัตรพนักงาน/ลูกจ้าง    
ผู้ขอหนังสือรับรองไม่ได้
แนบไฟล์รูปท่ีเป็นปัจจุบัน
มาด้วย 

 

ใช้รูปจากไฟล์ที่ ผู้ขอหนังสือรับรองเคยทํา
บัตรพนักงาน/ลูกจ้าง หรือบัตรแสดงตน 

 พนักงานควรใช้รูปที่
เป็นปัจจุบัน และ
ช้ันท่ีดํารง
ตําแหน่งควรมี
ความถูกต้อง 

3. ไม่มีรายชื่อบางหน่วยงาน 
หรือบางวัตถปุระสงค์ให้เลือก 
 

พนักงานสามารถกรอกข้อมูลหน่วยงาน
หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการติดต่อในช่อง 
“โปรดระบ”ุ ได้ 

แจ้งไปยังกองบริการสารสนเทศ 
เพื่อขอเพิ่มช่ือหน่วยงาน หรือ
วัตถุประสงค์ ในการติดต่อ 

 

4. ผู้ขอหนังสือรับรองที่ ขอ
ผ่านเว็บไซต์ ไว้ ไม่มารับ
หนังสือรับรอง                                      

   ในการกรอกรายละเอียดขอหนังสือรับรอง
ผ่านเว็บไซต ์ได้ให้ผู้ขอหนังสือรับรองระบุ
หมายเลขภายในไว้เพื่อติดต่อ 

   ติดต่อไปท่ีผู้ขอหนังสอืรับรองแจ้ง
ให้มารับหนังสือรับรองเพื่อ
นําไปใช้ตามวัตถุประสงค ์

 

5. พนักงานหรือลูกจ้างบาง
รายไม่สะดวกในการขอ
หนังสือรับรองผ่านเว็บไซต์ 

สามารถมาเขียนกรอกแบบฟอร์มขอ
หนังสือรับรอง ท่ี งสท. กทบ. ได ้

ให้คําแนะนําหรืออธิบายเพิ่มเติม 
สําหรับผู้ที่ต้องการจะขอหนังสือ
รับรองผ่านเว็บไซต ์ 

 

6. ระบบขอหนังสือรับรอง
ผ่านเว็บไซตม์ีปัญหา   

   ไม่สามารถเข้าใช้งานได ้

ผู้ขอหนังสื อรับรอง สามารถมาเขียนกรอก
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ท่ี งสท. 
กทบ. ได ้

แจ้งปัญหาไปทางกองบริการ
สารสนเทศ เพื่อหาทางแก้ไขและ
ปรับปรุงต่อไป 
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2.5.18.กระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ 
     18.1 ขอบเขตกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ 

  18.1.1 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ มีดังนี้ 
-  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ” (บ.ภ.) และ 

“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 
 18.1.2 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ มีดังนี ้

-  พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 
-  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ 
-  ผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ เป็นต้น 
-  ผู้ที่ทําประโยชน์ เช่น บริจาคเพื่อการกุศล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท บริจาคร่างกาย

หรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ 

-  บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป 
-  ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 

หมายเหตุ : บุคคลผู้ทําลายชีพตนเอง และผู้ต้องอาญาแผ่นดิน ไม่ได้รับพระราชทานเพลิงศพและเครื่อง
เกียรติยศประกอบศพ 
 18.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

18 .2.1 ญาติ /หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งและทําหนังสือถึงกองทรัพยากรบุคคล เพื่อขอ
พระราชทานเพลิงศพให้แก่ผู้ถึงแก่กรรม โดยระบุ วัน /เดือน/ปี เวลา สถานที่ วัด เมรุ ท่ีจะทําการพระราชทานเพลิงศพให้
ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

  -  สําเนาใบมรณบัตรผู้ถึงแก่กรรม  
  -  สําทะเบียนบ้าน (ผู้ขอหรือทายาท) 
  -  สําเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอ) 

  หมายเหตุ : ญาติลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสาร 
  18.2.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถึงแก่กรรมว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเพลิงศพได้
หรือไม่ ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ถึงแก่กรรม ได้ดังนี้ 
   -  ตรวจสอบจากระบบ SAP/เอกสาร 
   - โทรศัพท์สอบถามสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลข 0-2280-9000 ต่อ 425 

18.2.3 จัดทําหนังสือถึง เลขาธิการสํานักพระราชวัง โดยรองผู้ว่าการ (บริหาร) ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ ลง
นาม ท้ังนี้ ในหนังสือจะระบุรายละเอียด ดังน้ี 

 1) กรณีปกติ ระบุ 
- ช่ือตําแหน่งช้ันยศของผู้ถึงแก่กรรม 
- ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง 
- มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง 
- ระบุวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะฌาปนกิจ 

๒) กรณีพิเศษ ระบ ุ
- ช่ือ–สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม 
- ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
- ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 

- ระบุวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะฌาปนกิจ 
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หมายเหตุ : การขอพระราชทานเพลิงศพท้ังกรณีปกติ และกรณีพิเศษน้ันจะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันเฉลิม
ฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล และตามประเพณีนิยมไม่มีการเผาศพ   ในวันศุกร์ 

18.2.4 เจ้าหน้าท่ีจากกองทรัพยากรบุคคล / เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือญาตินําหนังสือไป
ตดิต่อเลขาธิการสํานักพระราชวัง 

9.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
  9.3.1 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค 
   1) ญาติ/หน่วยงานต้นสังกัด ท่ีจะขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมไม่ทราบหลักเกณฑ์
ในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
   2) การประปาส่วนภู มิภาคมีสายบังคับบัญชาหลายช้ันอาจเกิดความล่าช้า ในการลงนาม
เอกสาร ซึ่งการขอพระราชทานเพลิงศพจําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้ทันกับระยะเวลาที่มีจํากัด 
  9.3.2 แนวทางการปรับปรุง 
   1) อธิบายให้แก่ญาติ/หน่วยงานต้นสังกัด ท่ีจะขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมทราบ
ถึงหลักเกณฑ์ และเจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบทันทีว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเพลิงศพ
ได้หรือไม่ 
   2) เจ้าหน้าท่ีดําเนินการติดตามเอกสารด้วยตนเองในการเสนอให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจลงนาม 
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
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ตารางที ่2-50 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอพระราชทานเพลิงศพ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ร้อยละความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ 
             2. สามารถเสนอขอพระราชทานเพลิงศพให้ทันภายในกําหนด 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 

  

 

 

1 วัน ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบจข้อมูลว่าผู้ถึงแก่
กรรมมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอ
พระราชทานเพลิงศพ 
กรณีคุณสมบัติไม่ครบ แจ้งผลกลับไปยังผู้ทํา
หนังสือถึง กทบ. 
กรณีคุณสมบัติครบ จัดทําหนงัสือถึง รผบ. 
CP1 : ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

งสท. กทบ. หลักเกณฑ์การ
ขอพระราชทาน
เพลิงศพของ
สํานักพระราชวัง 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  ทําหนังสือ ให้ รผบ .ลงนาม 
โดยระบุรายเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ถึงแก่
กรรม  

งสท. กทบ.  

 

 

วันถัดไป ขั้นตอนที่ 3 น าหนังสือไปส่งที่ส านัก
พระราชวัง 

ญาต/ิ
เจ้าหน้าที ่

 

 
ขั้นตอนที่ 4 ได้รับหมายเรียน 

หรือหีบเพลิงจากส านักพระราชวัง 
 
 

ญาต/ิ
เจ้าหน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เร่ิม ญาติ/หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้เสียชีวิตจัดท าหนังสือถึง กทบ. 

กทบ. ตรวจสอบข้อมูล 
หลักเกณฑ์ และเอกสาร  

 

จัดท าหนังสือเสนอ รผบ.ลงนาม 

 

คุณสมบัติครบ 

CP1 

 

คุณสมบัติไม่ครบ 

 

เจ้าหน้าที่/ญาติ น าหนังสือไปส่ง
ส านักพระราชวัง 

 

เจ้าหน้าที่/ญาติ ได้รับหมายเรียน 

หรือหีบเพลิง 

 

สิ้นสุด 
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2.5.17.6  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การขอพระราชทานเพลิงศพ  มีจุดอ่อน  ความเสี่ยง  และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่ง ผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-51  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการขอพระราชทานเพลิงศพ 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การขอพระราชทานเพลิงศพ 
1. ญาติ/หน่วยงานต้นสังกัดที่
จะขอพระราชทานเพลิงศพ
ให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมไม่ทราบ
หลักเกณฑ์ในการขอ
พระราชทานเพลิงศพ 

อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การขอพระรา ชทาน
เพลิงศพ 

1. ท าความเข้าใจกับผู้ญาติ /
หน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิง
ศพ 
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ภายหลังได้รับเอกสาร 

 

2. มีสายบังคับบัญชาหลาย
ช้ันอาจเกิดความล่าช้า ใน
การลงนามเอกสาร 

ด าเนินการติดตามเอกสารด้วยตนเองในการ
เสนอผู้บังคับ บัญชาที่มีอ านาจ    ลงนาม 

ท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถึงความเร่งด่วนในการส่ง
เอกสารถึงส านักพระราชวัง  
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2.6 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
กระบวนการพัฒนาบุคลากร มีขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่ การหาความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนา การกําหนด

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลาก รอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามสมรรถนะความสามารถแต่ละตําแหน่งงาน โดยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและการดําเนินงานขององค์กร  ซึ่งกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักวิทยาการ กปภ . เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
โดยกระบวนการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยกระบวนการทํางานย่อยต่างๆ ดังนี้ 

 
1) การจัดตั้งงบประมาณประจําป ี
2) การจัดทํารายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ 
3) การวางแผนการจัดฝึกอบรม 
4) การจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม  
5) การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
6) การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก  
7) การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษา  
8) การสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตร และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP  
9) การประเมินผลการฝึกอบรม 
10) การติดตามผลการฝึกอบรม 

 
2.6.1. กระบวนการจัดต้ังงบประมาณประจ าปี 

2.6.1.1 ขอบเขตกระบวนการจัดต้ังงบประมาณประจ าปี 
 เมื่อข้ึนปีงบประมาณใหม่ของแต่ละปี จะต้องจัดเตรียมตั้งงบประมาณประจําปีสําหรับปีต่อไปตามแผนการปฏิบัติการ
ฝึกอบรม โดยตรวจสอบข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือนํามาใช้ประกอบประมาณการขอตั้งงบประมาณ 
และรวบรวมข้อมูล แบบของบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ และงบทําการ เช่นเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง จากงานต่างๆ
ในหนว่ยงาน ให้ครบถ้วนแล้วนําเสนอ สวก. เพื่อนําเสนอ รผบ. ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดตั้งงบประมาณประจําป ีมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี ้
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนการจัดตั้งงบประมาณประจําป ี
 

 
 
 
 
 

อธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นตอน จนครบทุกขั้นตอน 
1. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรย้อนหลัง  3  ปี 
2. รวบรวมข้อมูลจากงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ 
3. น าข้อมูลงบประมาณที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อประมาณการการขอตั้งงบประมาณประจ าป ี
4. น าเสนอของบประมาณประจ าป ี
5. ควบคุมงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 
6. สรุปการใช้งบประมาณประจ าป ี

ตรวจสอบ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ย้อนหลัง 3 ปี 

รวบรวม
ข้อมูลจาก
งานต่างๆ 
เพื่อขอต้ังงบ 

ประมาณการ
การขอต้ัง
งบประมาณ
ประจําปี  
 

นําเสนอ
งบประมาณ
ประจําปี   

ควบคุม
งบประมาณ
ตามที่ได้รับ
จัดสรร 
 

สรุปการใช้
งบประมาณ
ประจําปี 

1 3 4 5 6 2 
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ตารางที่ 2 – 52 ขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณประจําปี 
 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ระยะเวลาในการดําเนินการ   
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

3 วัน ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรย้อนหลัง 3ปี 
มาประกอบการพิจารณาประมาณการ สําหรับปี
ต่อไป 

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 
 

 
5 วัน 

นําข้อมูลงบประมาณที่ตรวจสอบแล้ว มาใช้
ประกอบการประมาณการขอตั้งงบประมาณ
ประจําป ี

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
 

5 วัน รวบรวมข้อมูล และแบบขอจัดซ้ือครุภัณฑ์ (งบ
ลงทุน) และงบทําการ เช่นเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
วัสดุส้ินเปลือง ฯลฯ ของแต่ละงานใน กพท. 
 

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 

1-2 สัปดาห ์ นําเสนอ สวก. เพื่อนําเสนอ รผบ. ให้ความ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 
 

3 วัน งานธุรการ สวก. รวบรวมและสําเนาเร่ืองแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัด กพท. ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ สวก.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 

ประมาณการขอตั้งงบ 

เห็นชอบ 
 

ไม่เห็นชอบ 
 

รวบรวมข้อมูล 

 

นําเสนอ  
สวก. รผบ.พิจารณา 

ธุรการ สวก. 
 ส่งคืน กพท. 

ส่ง กงป. 

สิ้นสุด 

สําเนา 
ต้นฉบับ 
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2.6.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
กระบวนการการจัดตั้งงบประมาณประจําปี จุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้
 
ตารางที่ 2-53   จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดตั้งงบประมาณประจําป ี
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดต้ังงบประมาณประจ าปี 
1. การควบคุมงบประมาณไม่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ฝึกอบรม ทําให้การลงบันทึก
ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 

ควบคุมงบประมาณให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเก็บสถิติ
หรือข้อมูลการใช้งบประมาณโดยจัดทํา
รายงานค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนให้
กองงบประมาณ เพื่อประกอบการ
พิจารณาขอตั้งงบประมาณ 

ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องก่อนบันทึก 

 

2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในระบบ 
SAP เกิดความผิดพลาด 

ทําการตรวจสอบก่อนการลงบันทึกให้
ถูกต้อง 

ทบทวนแล ะตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องก่อนบันทึก 

 

3. งบประมาณทําการที่ได้รับ
จัดสรร ไม่เพียงพอ 

โยก/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไปใช้ทดแทนกัน 
 

ประเมินข้อมูลการใช้งบประมาณ
จากปีก่อน เพื่อนํามาประมาณการ
ให้เพียงพอ 
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2.6.2 การจัดท ารายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 2.6.2.1 ขอบเขตกระบวนการจัดท ารายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ กพท. ในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมภายในและส่ง
พนักงานไปฝึกอบรมภายนอก ทุนการศึกษา เพื่อตอบหน่วยงานภายใน กปภ. ภายในระยะเวลาและแบบฟอร์มที่กําหนด เช่น 
รายเดือน 1)ส่งให้กองงบประมาณ 2) รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 3) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ. สําหรับรายงานไตรมาส  ได้แก่ รายงานการควบคุมภายใน และ
รายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

2.6.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดทํารายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี ้
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการการจัดทํารายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทํารายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพื่อตอบหน่วยงานใน กปภ. ภายในระยะเวลาและแบบฟอร์มที่กําหนด เช่น 
 
รายเดือน 
  1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ของ กพท. ในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมภายในและ
ค่าธรรมเนียมส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก ทุนการศึกษา กปภ. ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบข้อมูล
จากระบบ SAP   

2  จัดทํารายงานค่าใช้จ่ายงบทําการของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     -  ค่าล่วงเวลา   -   ค่ารกัษาพยาบาล 
     -  ค่าถ่ายเอกสาร   -   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ 
     -  ค่าวัสดุสํานักงาน   -   ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์
     -  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง   -   ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ 

   นําเสนอ ผอ .กพท . พิจารณาและรวบรวม  
 3 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ส่งให้กอ งงบประมาณ  
 4 จัดทํารายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงานจัดส่งให้กองวิเคราะห์และ
ประเมินผลองค์กร  
 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ . จัดส่งให้กองวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 
รายไตรมาส  

1. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน ของ กพท. ในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมภายในและ
ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมภายนอกฯ และค่าใช้จ่ายงบทําการของ กพท. 
- รวบรวมข้อมูลการจัดฝึกอบรมในระบบ SAP ในแต่ละเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) โดยสรุปจํานวนหลักสูตร  
จํานวนคนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นําเสนอ  ผอ.กพท . เพื่อนําเรียน ผอ .สวก . 

ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินงานจัด
ฝึกอบรม แต่ละ
เดือน 

สรุปค่าใช้จ่ายแต่
ละเดือน/ไตรมาส  

นําเสนอกอง/ส่ง 
กงป. 

รายไตรมาส 
เสนอ กอง 
สวก./รผบ. 

 

สวก. รวบรวม 

 

1 3 4 5 2 
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2. จัดทํารายงานผลการควบคุมภายใน  
- ดําเนินการกรอกแบบ ปย.1 และปย.2    ตามปฏิทินเวลาที่กําหนดส่งให้ กองควบคุมภายในโดยตรงทาง 
E-mail พร้อมนําเสนอ  ผอ.กพท . เพื่อธุรการสวก .รวบรวมจัดส่งให้กองควบคุมภายในต่อไป  

3. จัดทํารายงานผลการการบริหารความเสี่ยง  
- ดําเนินการกรอกข้อมูลจากข้อ 1 ในแบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

แบบบส .02 และ    
ตารางแนบ 1  จํานวน 2 ชุด  นําเสนอ  ผอ.กพท . เพื่อธุรการสวก .รวบรวมจัดส่งให้กองบริหารความเสี่ยง

ต่อไป  
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ตารางที่ 2-54  ขั้นตอนการจัดทํารายงานต่างๆ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ระยะเวลาในการดําเนินการ  2. ความถูกต้องของรายงาน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point 
(CP) 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 

3 วัน ตรวจสอบรวบรวมค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินงานจัดฝึกอบรม ภายใน และ
ส่งพนักงานท่ีเข้าฝึกอบรมภายนอก 
ทุนการศึกษา และงบทําการ 
 

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

 

 
 
 

 

 
5 วัน 

สรุปค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทํา 
- รายงานรายเดือน -> 

กงป.  กพท. 
- รายงานไตรมาส 

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

 
5 วัน 

 
 

2 วัน นําเสนอ ผอ. กพท. เพื่อพิจารณา 
- รายเดือน -> กพท. 

รวบรวมเก็บไว้ ส่งให้ 
กงป. 

รายงานไตรมาส นําเสนอ สวก. 

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

2 วัน 

 
 
 

 

3 วัน นําเสนอ สวก. พิจารณานําเสนอ 
รผบ. เพื่อทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

งานอํานวยการ
ฝึกอบรม 

 
 
 
 
 

 
 
 

3  งานธุรการ สวก. รวบรวมเก็บ 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ สวก. 

 
 

รายเดือน 

ส่ง กงป. 

สวก. รวบรวม 

สิ้นสุด 

เริ่ม 

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

นําเสนอ 
ผอ. กพท.พิจารณา 

แก้ไข 

สรุปค่าใช้จ่าย 

รายไตรมาส 

นําเสนอ 
สวก./รผบ. 

แก้ไข 

ทราบ 
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 2.6.3 จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการการจัดทํารายงานต่างๆ จุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและ
แนวทางในการปรับปรุงดังนี ้

ตารางที่ 2-55   จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทํารายงานต่าง  ๆ
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท ารายงานต่างๆ 
1. การส่งใบหักล้าง เป็นยืม
ทดรองจ่าย มีความล่าช้า 
เนื่องจากเอกสารประกอบการ
หักล้างไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลา
ในการส่งกลับไปแก้ไขและ
ส่งคืนมา 

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุก
ครั้งก่อนส่งหักล้าง 

แจ้งให้งานในความรับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนก่อนส่งหักล้าง 

 

2. เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP 

ทําการตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนลง
บันทึกข้อมูล 

ตรวจสอบจากบันทึกอนุมัติอีกครั้ง
ให้ถูกต้องก่อนลงบันทึกข้อมูล 

 

3. การหักล้างเงินยืมล่าช้า ทํา
ให้ไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่ายที่
ถูกต้องตามเวลาที่กําหนด 

แจ้งรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินท่ี
ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เน้นย้ําเรื่องการออก
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง/
ครบถ้วน และติดตามการ
หักล้างเงินยืมทดรองจ่ายให้
เป็นไปตามที่ข้อบังคับกําหนด
(ภายใน 5 วัน) 
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2.6.3 การวางแผนการจัดฝึกอบรม 
2.6.3.1 ขอบเขตการวางแผนการจัดฝึกอบรม 
การวางแผนการจัดฝึกอบรมประจําปีเพื่อพัฒนาผู้นํา และบุคลากร กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดทํา

แผนการเรียนรู้และพัฒนาผู้นําและบุคลากร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งผลการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตลอดจนความ
ต้องการจําเป็น /เร่งด่วนเฉพาะเรื่องในการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดเป็นกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา ท้ัง
วิธีการ Training ตามแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) และ Non-Training สําหรับระดับผู้นําและพนักงาน 

2.6.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การวางแผนจัดฝึกอบรม มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้    

2.6.3.2.1 หาความจําเป็นและความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนา โดยรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนําเข้าเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาผู้นําและบุคลากร โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

1) ข้อมูลองค์กร ได้แก่ นโยบายผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์องค์กร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม และ Training Road Map 

2) ข้อมูลด้านความต้องการ ได้แก่ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้และพัฒนา 

3) องค์ความรู้ภายในองค์กร ได้แก่ ความสามารถพิเศษ ความท้าทายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ และจริยธรรมคุณธรรม 

4) องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.6.3.2.2 นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 2.5.2.1 มาจัดทําแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจําปี โดย

กําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายการเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม คุณสมบัติและจําน วน   ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยแยกเป็นหลักสูตรทั่วไป /ด้านวิชาชีพเฉพาะตาม IDP ด้านการบริหารและด้านเทคนิคซึ่งกําหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การฝึกอบรม ตามแผนงานพัฒนาบุคลากรได้ 5 โครงการหลัก คือ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานของ กปภ. 
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP) 
3) โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ (Training Road Map) 
4) โครงการประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม / ดูงานภายนอก 
5) การประชุมผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการประปาท่ัวประเทศและโครงการพัฒนา

และเสริมสร้างผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการประปา 
2.6.3.2.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดแต่ละโครงการ / หลักสูตร เช่น ค่า

วัสดุสํานักงานค่าถ่ายเอกสาร ค่าท่ีพัก / ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ฯลฯ  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2.6.3.2.4 นําเสนอแผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจําปีให้รองผู้ว่าการ (บริหาร) เห็นชอบ เพ่ือ
นําเสนอให้รองผู้ว่าการ (การเงิน) อนุมัติงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร เพื่อดําเนินงานตามแผนฯ ต่อไป 
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ตารางที่ 2-56  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวางแผนการจัดฝึกอบรม 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. แผนแม่บทการฝึกอบรม 

 2. ระยะเวลาในการจัดทําแผนแล้วเสร็จ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 5 วัน 

เตรียมข้อมูลปัจจัยน าเข้าได้แก่ 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร  
2. ผลการประเมินสมรรถนะ  (Competency) 
3. แผนพัฒนารายบุคคล  ( Individual  
Development Plan : IDP) 
4. ความต้องการจ าเป็น / เร่งด่วนเฉพาะเร่ือง 
ในการพัฒนาบุคลากร 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สวก. 

- 
 

 

 
5 วัน 

น าข้อมูลปัจจัยน าเข้ามาหาความจ าเป็นและความ
ต้องการในการฝึกอบรม (CP) เพื่อน ามาจัดท า
แผนปฏิบัติการฝึกอบรม 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สวก. 

- 

 

 
7 วัน 

จัดท าโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรมโดยก าหนด 
วัตถุประสงค์เนื้อหาหลักสูตรระยะเวลา 
วิธีการฝึกอบรมคุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผนงานพัฒนาบุคลกรใน 5 โครงการ
หลัก 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สวก. 

- 

  

 

3 วัน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในแต่ละโครงการ / หลักสูตร 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สวก. 

 
 
- 

 

 
  

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สวก. 

- 

 

 
5 – 7 วัน 

น าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมเสนอให้รองผู้ว่าการ 
(บริหาร) ให้ความเห็นชอบ 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สวก. 

- 
 

 

 
7 – 10 วัน 

น าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมที่ผ่านความเห็นชอบ
แล้วเสนอให้รองผู้ว่าการ (การเงิน) อนุมัติ
งบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สวก. 

- 

 

 

ข้ึนอยู่กับ   
ระยะเวลาใน
การ
ด าเนินการแต่
ละหลักสูตร 

ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการ 
กองพัฒนาทรัพยากร

บุคคล สวก. 
- 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดย รผบ. 

เริ่มตน้ 

แผนปฏิบัติการฝึกอบรม  
ประจําปี 

หาความจําเป็นและความ
ต้องการในการฝึกอบรม 

(Training Need) 
 

กําหนดโครงการ / 
หลักสูตรฝึกอบรม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดโครงการ/หลักสูตร 

ส่งแผนฯ เพื่อให้ รผง. 
อนุมัติงบประมาณ 

ข้อมูลปัจจัยนําเข้า 

ดําเนินการตามแผน 
ปฏบัิติการฝึกอบรม 

ประจ าป ี

สิ้นสุด 
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2.6.3.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
การวางแผนการจัดฝึกอบรม  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเ ด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

ตารางที่ 2-57  จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการวางแผนการจัดฝึกอบรม 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การวางแผนการจัดฝึกอบรม 
1. ข้อมูลที่ใช้กําหนดแผนการ
ฝึกอบรมมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ทําให้การ
ดําเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

1. แก้ไขและปรับปรุงแผนการ
ฝึกอบรมให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. ทบทวนแผนการฝึกอบรมทุก
ไตรมาสว่า เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้หรือไม่ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผน 

 

2. ข้อมูลพนักงานมีความ
คลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการ
บรรจุพนักงานใหม่
ค่อนข้างมากในแต่ละปี ซึ่งยัง
ไม่ได้รับการประเมิน IDP 

ตรวจสอบข้อมูลพนักงานบรรจุใหมใ่ห้เป็น
ปัจจุบันก่อนการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง 
 

ขอข้อมูลพนักงานจาก  กทบ . ที่
เป็นปัจจุบันก่อนการจัดฝึกอบรม
ทุกครั้ง 
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2.6.4. การจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม 
2.6.4.1 ขอบเขตการจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม 
การดําเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลา กรขององค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจของสํานัก

วิทยาการ กปภ . และแผนปฏิบัติการฝึกอบรมในแต่ละโครงการ /หลักสูตร สามารถแบ่งขั้นตอนการดําเนินการออกเป็น 3 
ระยะ คือ ก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 

2.6.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดการฝึกอบรมให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในแต่ละหลักสูตร มีขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นตอน 

ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการก่อนการฝึกอบรม 

1) จัดทําโครงการหรือหลักสูตร ตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประกอบด้วย  หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ หัวข้อการฝึกอบรม วันและเวลาในการดําเนินการ คุณสมบั ติผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม สถานท่ีฝึกอบรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการรับรองผล (ถ้ามี) 

หากเป็นหลักสูตรที่เคยดําเนินการแล้ว จะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  และจากการติดตามผลหลังการฝึกอบรม  ทั้งด้านเนื้อหา วิทยากร และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2) รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงกับท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
2.1) บางหลักสูตรให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้บังคับบัญชาและสายงาน  
2.2) หน่วยงาน/คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามที่กําหนด

ไว้ในหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทางด้านบริหาร  
3) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1) ค่าดําเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วยค่าวัสดุสํานักงานค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารและ
เครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน / ภายนอกค่าพาหนะวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงค่าท่ีพักและค่า
พาหนะเดินทาง 

4) คัดเลือกวิทยากรที่มีความเหมาะสม มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดี 
รวมทั้งสามารถสื่อความ อธิบายได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

5) ติดต่อทาบทามวิทยากรเป็นการภายในล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้วิทยากรได้มีการเตรียม
ตัว  และหากเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่มักจะติดภารกิจงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดต่อล่วงหน้านานจากนั้น เมื่อ
วิทยากรตกลงรับคําเชิญแล้ว  ให้ ทําหนังสือเชิญ หรือหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร  ประสานงาน
วิทยากรด้านเอกสาร และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 

6) จัดเตรียมสถานท่ีฝึกอบรม และแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการ ดังน้ี 
6.1) ภายในหน่วยงาน (ณ อาคารประปาวิวัฒน์ สํานักงานใหญ่ กปภ.) 

- กรณีใช้ห้องประชุม ช้ัน 2 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริการกลาง ให้ทําบันทึกขอ
ความอนุเคราะห์ในด้านการจัดห้องประชุม ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  สถานท่ีจอดรถ 
วิทยากร ผู้ดูแลจัดอาหารว่าง–เครื่องดื่ม และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์  

- กรณีใช้ห้องฝึกอบรม ช้ัน 5 ให้จองห้องที่งานอํานวยการฝึกอบรม และทําบันทึกขอความ
อนุเคราะห์กองบริการกลางในเรื่องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เช่น ขอใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

6.2) ภายนอกหน่วยงาน    
- ติดต่อประสานงานโรงแรมที่เหมาะสมและทําใบเสนอราคา เพื่อพิจารณา 
- อาจต้องมีการเดินทางไปสํารวจสถานท่ีก่อน กรณีไม่เคยใช้บริการสถานท่ีนั้นๆ มาก่อน 
- ประสานงานเรื่องการจัดเตรียมห้องฝึกอบรม/เครื่องมือโสตฯ/อาหาร/ที่พัก ฯลฯ  
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7) จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดฝึกอบรม พร้อมแนบหลักสูตร กําหนดการ รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ พร้อมใบเสนอราคา (ถ้ามี) และนําเสนอรองผู้ว่าการ (บริหาร) เพื่ออนุมัติ 

7.1) กรณีมีค่าสมนาคุณสําหรับวิทยากรภายนอกเกินกว่าอัตราที่กําหนด ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่า
การ  

7.2) กรณีวิทยากรภายนอก ให้ออกใบสําคัญรับเงินในนามบริษัท /มูลนิธิ ต้องแจ้งให้วิทยากร
เตรียมเอกสาร เพื่อดําเนินการให้กองบัญชีออกเช็คค่ าสมนาคุณวิทยากร ได้แก่  ใบเสนอ
ราคา ใบแจ้งหนี้ ใบ ภ.พ.20 และหนังสือรับรองบริษัท  

7.3) กรณีให้มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นผู้ดําเนินการด้านบริการทางวิชาการในการจัดฝึกอบรม
ต้องดําเนินการ โดยขอความเห็นชอบขอบเขตการจ้าง และการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ
ให้บริการทางวิชาการจากผู้ ว่าการ เมื่อผู้ว่าการเห็นชอบแล้ว  ต้องแจ้งให้กองจัดหา
ดําเนินการจ้างฯ ต่อไป  

8) เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดฝึกอบรมแล้ว ให้ดําเนินการสําเนาอนุมัติ และบันทึกแจ้งหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี ้

-  กองค่าตอบแทน เพื่อส่งใบยืมเงินทดรองจ่าย 
-  กองงบประมาณ เพื่อโอนค่าใ ช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วยงานต้น

สังกัด 
-  กองบริการกลาง เพื่อแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางระบบ Infoma 
-  งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ การจัดทําป้ายต่างๆ เช่น ช่ือวิทยากร ป้าย

ตั้งโต๊ะ ป้ายติดหน้าอก ป้ายประชาสัมพันธ์หลั กสูตร ถ่ายภาพรวมทั้งจัดทําหนังสือสําคัญหรือ
ประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 

-  กองสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือดําเนินการในส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
* กรณีมีพิธีปิด - เปิด/มอบหนังสือสําคัญ/ใบประกาศเกียรติคุณ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ติดต่อ/ประสานงาน และจัดทําหนังสือเชิญประธานพิธี/ผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติ  
(2) เตรียมคํากล่าวรายงาน/คํากล่าวของประธานในพิธีเปิด – ปิด  

9) จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง ได้แก่ ใบลงทะเบียน แฟ้มเอกสาร 
ใบสําคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าพาหนะเดินทาง แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากร/แบบประเมินผลหลักสูตร 

10)  จัดเตรียมอาหารว่าง – เครื่องดื่ม 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรม 

1) จัดฝึกอบรมตามแผนฯ – ดูแลอํานวยความสะดวกวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
2) กล่าวต้อนรับ /ช้ีแจงการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และแนะนํา

วิทยากร  
3) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
4) ประสานงานกับงานพัฒนาสื่อฯ ด้านเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ สําหรับวิทยากร  
5) จัดเตรียมค่าสมนาคุณและใบสําคัญรับเงิน สําหรับวิทยากร  
6) จัดเตรียมอุปกรณ์อําน วยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสําหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม เช่น กระดาษ 

ดินสอ ปากกา ยาสามัญ ฯลฯ  
7) จัดเจ้าหน้าที่ประจําห้องฝึกอบรม เพื่อดูแลอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่วิทยากร และผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม  
8) หากมีเหตุการณ์ที่ทําให้การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผน เช่น วิทยากรไม่ มาจากเหตุสุดวิสัย 

สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศไม่เอื้อในการเดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นต้น ผู้ดําเนินการจัดจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงทีและเกิดผลกระทบให้น้อยท่ีสุด 
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ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการหลังการฝึกอบรม 
1) รวบรวมแบบประเมินผลหลักสูตรส่งให้งานพัฒนาสื่อฯ เพื่อจัดทํารายงานประเมินผล  
2) รวบรวมสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน ส่งให้งานอํานวยการตรวจสอบ เพ่ือใช้ใน

การหักล้างเงินยืม ภายใน 2 สัปดาห์    
3) บันทึกประวัติการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลงในระบบ SAP หากมีวิทยากรภายในให้

ดําเนินการโอนค่าสมนาคุณวิทยากรในระบบเงินเดือน (PAYROLL) และบันทึกข้อมูลการบรรยายให้ถูกต้องตรงกับค่าสมนาคุณ
ที่โอนไป ภายใน 2 สัปดาห์  
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ตารางที่ 2-58  ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. จํานวนพนักงานท่ีมีสมรรถนะความสามารถสอดคล้องกับตําแหน่งงาน 

 2. ประสิทธิผลการเรียนรู้ของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนา 
 3 ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อการฝึกอบรมและพัฒนา 
 4.  จํานวนโครงการในการฝึกอบรมและพัฒนา 
 5. ร้อยละของพนักงานท่ีเข้าอบรมตามแผนการฝึกอบรม 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

3 – 4 วัน 

จัดท าโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 
- รายละเอียดการจัดฝึกอบรม 
- รวบรวมรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคุณสมบัติที่
ก าหนดในหลักสูตร 
- ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าด าเนินการฝึกอบรมและ               
ค่าเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- คัดเลือกและติดต่อวิทยากรภายใน / ภายนอก กปภ. 
- จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมภายใน กปภ. และภายนอก 
กปภ. 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
สวก. 

- 
 
 

 
 

2 วัน 

จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดฝึกอบรมโดยแนบโครงการ / 
หลักสูตร ก าหนดการ รายช่ือและประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของผู้เข้าอบรม                ประมาณการ
ค่าด าเนินการและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
สวก. 

- 

 

2 – 5 วัน 
น าเสนอบันทึกให้รองผู้ว่าการ (บริหาร)                   
อนุมัติจัดฝึกอบรม 

 - 

 
 ขึ้นอยูก่ับแต่

ละหลักสูตร 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมดูแลอ านวยความสะดวกวิทยากร
และผู้เข้าอบรม รวมทั้งเตรียมเอกสารต่าง  ๆที่ใช้ในการ
อบรม 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
สวก. 

- 

 
 
 

1 – 2 วัน 

รวบรวมแบบประเมินผลหลักสูตรให้งานพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตร  
 
 
 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
สวก. 

- 

 
 

5 – 7 วัน 

งานพัฒนาสื่อฯ จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตร 
น าเสนอ สวก. เพื่อทราบต่อไป 
 
 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
สวก. 

- 

 
 

2 – 3 วัน 

- บันทึกประวัติผู้เข้าอบรมและโอนค่าสมนาคุณวิทยากร
ภายใน (ถ้ามี) ในระบบ SAP 
- ด าเนินการหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายส่งกองค่าตอบแทน 
- ส่งข้อมูลให้งานอ านวยการฝึกอบรมสรุปค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการจัดฝึกอบรมในระบบ SAP 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
สวก. 

- 

 

เริ่มต้น 

จัดทําโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม 

จัดทําบันทึกขออนุมัติจัด
ฝึกอบรม 

ดําเนินการจัดฝึกอบรม 

ประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม 

จัดทํารายงานประเมินผล
การฝึกอบรม 

บันทึกประวัติผู้เข้าฝึกอบรมและโอนค่าสมนาคุณ
วิทยากรภายใน (หากมี) /สรุปค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมทางระบบ SAP และหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 

 

 

C] 

สิ้นสุด 

พิจารณาอนุมัติ
โดย รผบ. 

ก่อนการ
ฝึกอบรม 

ระหว่างการ
ฝึกอบรม 

หลังการ
ฝึกอบรม 
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2.6.4.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
การจัดฝึกอบรม  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทาง
ในการปรับปรุง ดังนี ้
 
ตารางที่ 2-59  จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรงุการจัดฝึกอบรม 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดฝึกอบรม 
1.ค่าดําเนินการฝึกอบรมสูง
กว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน
ฝึกอบรม เนื่องจากมีการ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายบางอย่า ง เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร สถานท่ีจัด
หรืออาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 

 ตั้งงบประมาณสํารองไว้อย่างน้อย 
5 – 10 % จากประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่
กําหนดไว ้

 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มา
เข้ารับการฝึกอบรม 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น 
ป่วย  ติดภารกิจด่วน หรือ
เจ้าหน้าท่ีธุรการของแต่ละ
หน่วยงาน ไม่ได้ทําการ
เปิดระบบ Infoma เป็น
เหตุให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ทราบเรื่อง 
ฯลฯ ทําให้สูญเสียทั้งด้าน
งบประมาณ และจํานวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ไม่
เป็นไปตามที่กําหนด 

 กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้เปิด
ระบบ Infoma ก่อนถึงกําหนดวัน
จัดฝึกอบร ม   ทําให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ทราบเรื่องอนุมัติให้มา
เข้าอบรม ผู้ดําเนินการจะมีการสุ่ม
ตัวอย่างถึงหน่วยงานใน แต่ละเขต 
ที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
สอบถามว่า    ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบเรื่อง และเตรียมตัว
เข้ารับการฝึกอบรมแล้วหรือไม่ 

 

3. ผลการประเมินสมรรถน ะ
ความสามารถ อาจไม่ตรงกับ
สมรรถนะที่แท้จริงของ
พนักงาน ทําให้การเข้ารับการ
ฝึกอบรม ไม่สามารถปิด
ช่องว่างสมรรถนะ (GAP) ใน
ส่วนน้ีได้ 

 ซักซ้อมแนวทางการประเมิน
สมรรถนะความสามารถให้ผู้
ประเมินฯ เข้าใจถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
สามารถปิดช่องว่างสมรรถนะ 
(GAP) ได้ตรงในส่วนท่ีขาด 

 

 

 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 148 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.6.5 การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

2.6.5.1 ขอบเขตการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
การดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการ จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อเพ่ิมพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  

2.6.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกมีขั้นตอนในการดําเนินการ โดย

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 กรณีเสียค่าใช้จ่าย 

1) ผู้บังคับบัญชาในสายงานต้องให้ความเห็นชอบพนักงาน ในสังกัดไปเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา 
หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

2) งานพัฒนาบุคคลพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของหลักสูตร เช่น ใบ
สมัครค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การตอบรับยืนยันการสมัคร จํานวนและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรม และหลักสูตร
สอดคล้องกบัแผนการฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) หรือไม่ เป็นต้น  

3) ให้พนักงานท่ีจะไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ กรอกใบสมัคร เพื่องานพัฒนาบุคคลจะได้ประสานงาน
และส่งแฟกซ/์อีเมล์ แจ้งไปยังหน่วยงานผู้จัดอบรมเพื่อสํารองที่น่ังในเบื้องต้นก่อน 

4) ออกเลขรหัสหลักสูตรและกําหนดเลขท่ีรุ่นหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําบันทึกขออนุมัติ
ให้ผู้สมัครไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

5) จัดทําบันทึกขออนุมัติให้พนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ และเบิกเงินค่าลงทะเบียนพร้อมยืม
เงินทดรองจ่ายจาก กพท. ถึง สวก . ผ่านสายงานพิจารณา โดย รผบ . เป็นผู้ลงนามอนุมัติ (แนบเอกสารหลักสูตร /กําหนดการ
ฝึกอบรม และถ้ามีการยืมเงินทดรองจ่าย ต้องแนบใบยืมเงินทดรองจ่ายซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย) 

เมื่อได้รับการอนุมัติฯ แล้วต้องดําเนินการ ดังนี้ 
5.1) ให้สําเนาแจ้งงานอํานวยการฝึกอบรม เพื่อกันงบประมาณของ กพท. พร้อมจัดเอกสาร  1 

ชุด ส่งเรื่องไปท่ีกองค่าตอบแทน เพื่อดําเนินการยืมเงินทดรองจ่าย ในกรณีที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมยืมเงินฯ  

5.2) แจ้งเรื่องอนุมัติต้นฉบับ พร้อมแนบสําเนาใบยืมเงินทดรองจ่าย ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม เพื่อแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัดไปเข้ารับการฝึกอบรม และเมื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ให้ทําการหักล้างเงินยืมภายใน 2 สัปดาห์ 

5.3) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งรายงานผลการฝึกอบรมตามแบบรายงานผลการฝึกอบรม /
สัมมนาของ กพท . ส่งกลับ สวก . ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ภายใน 15 วันทําการ 
นับจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
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ตารางที่ 2-60  ขั้นตอนการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก (กรณีเสียค่าใช้จ่าย) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. จํานวนพนักงานท่ีมีสมรรถนะความสามารถสอดคล้องกับตําแหน่งงาน 

 2. ประสทิธิผลการเรียนรู้ของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนา 
                  3. ระยะเวลาในการดําเนินการแล้วเสร็จ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 1 วัน พิจารณา ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด และเงื่อน ไข
ต่างๆ ของหลักสูตร  (CP) เช่น ใบสมัคร ค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียน การตอบรับยืนยันการสมัคร จํานวนและ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรม และหลักสูตรสอดคล้อง
กับแผนการฝึกอบรม 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
สวก. 

 

1. ข้อมูล
หลักสูตร  

 
 
 
 

 
 
 

2 - 5 วัน 
(ยกเว้นกรณี

เร่งด่วนภายใน  
1 วัน) 

กพท . เวียนเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาเสนอช่ือผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับกอง /ฝ่าย พร้อมกรอกใบ
สมัคร เพื่อให้ กพท.สํารองที่น่ังกับหน่วยงานผู้จัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
สวก. 

 

1. ข้อมูล  
หลักสูตร 
2. หนังสือ

เห็นชอบ
จากบังคับ
บัญชา 

3. ใบสมัคร 
(ถ้ามี)   

   
 
 

- 

พนักงานท่ีมีความประสงค์จะไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมภายนอก ทําบันทึกขอไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ โดยผู้บังคับบั ญชาในสายงานต้องให้
ความเห็นชอบ  แล้วส่งบันทึกพร้อมข้อมูล
หลักสูตรให้  กพท .  โดยผู้สมัครจะต้อง
ประสานงานและสํารองที่น่ังด้วยตนเอง  
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
สวก. 

 

1. ข้อมูล
หลักสูตร 

2. หนังสือ
เห็นชอบ
จากบังคับ
บัญชา 

3. ใบสมัคร 
(ถ้ามี)   

เร่ิมต้น 

หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก 
กรณีเสียค่าใช้จ่าย 

กพท. เวียนเรื่องให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอช่ือ 

การเสนอชื่อต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อํานวยการระดับกอง/ฝ่ายขึ้นไป 

เสนอเรื่องพร้อมใบสมัครให้ กพท. 

งานพัฒนาบุคคลสํารองที่นั่งกับ
หน่วยงานผู้จัดอบรม 

กรณีหน่วยงานอื่นขอใหพ้นักงานใน
สังกัดไปเข้ารับการอบรมภายนอก 

เสนอชื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

 
 

ผู้เข้าอบรมต้องสํารองที่นั่งและ 
สมัครด้วยตนเอง 

 
 

เสนอเรื่องพร้อมใบสมัคร 
ให้ กพท.  

ดําเนินการ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

1 – 2 วัน 

- เมื่องานพัฒนาบุคคลได้รับเอกสารข้างต้นแล้ว 
ต้องออกเลขท่ีรุ่นหลักสูตร (เพื่อเป็นข้อมูลใน
การทําบันทึกขออนุมัติฯ  และใช้ลงข้อมูลใน
ระบบ SAP หลังจากท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว)  

- ทําบันทึกเพื่อขออนุมัติให้พนักงานไปเข้ารับ
การฝึกอบรมภายนอก  

- กรณียืมเงินทดรองจ่ายให้ทําใบยืมเงินโดยผู้เข้า
อบรม และผู้บังคับบัญชาลงลายมือช่ือ  

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
สวก. 

 

1. ข้อมูล
หลักสูตร 

2. หนังสือ
เห็นชอบ
จาก
ผู้บังคับบัญ
ชา 

3. ใบสมัคร    
   (ถ้าม)ี   

  
 
- 

เมื่อทําบันทึกเสร็จแล้วนําเอกสารข้างต้นนําเสนอ 
รผบ. เพื่ออนุมัติ  

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
สวก. 

1. บันทึกขอ
อนุมัติฯ 

2. ใบยืมเงิน 
3.หนังสือ

เห็นชอบ
จาก 
ผู้บังคับบัญ
ชา 

4.ข้อมูล
หลักสูตร 

5. ใบสมัคร  
   (ถ้าม)ี 

     

  
 
1 วัน 
 

- ใช้ต้นฉบับอนุมัติ พร้อมเอกสารแนบ แจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้เข้า
อบรม พร้อมให้การจัดทํารายงานผลการฝึกอบรมส่ง สวก .เมื่อ
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
สวก. 

1.ต้นฉบับ   
  อนุมัติ 
2.สําเนาใบ 
  ยืมเงิน 
3.เรื่องเดิม 

 
 1 วัน 

- สําเนาบันทึกอนุมัติ ถึงงานอํานวยการฯ เพื่อเก็บเข้าฐานข้อมูล 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
สวก. 

 

1.สําเนาอนุมัติ 
2.เรื่องเดิม 

 

 

งานอํานวยการจะออกเลขที่หนังสือ และส่งใบยืมเงินให้กองบริหาร
ค่าตอบแทนเพื่อเบิกเงินทดรองจ่าย 

 
 

1.ใบยืมเงิน 
   (ตัวจริง) 
2.สําเนาอนุมัติ 
(รับรองสําเนา) 
3.เร่ืองเดิม 

   
 

 

 ต้องดําเนินการ 
หลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม 
ไม่เกิน 2 
สัปดาห์ 

- กรณียืมเงินทดรองจ่าย : ผู้เข้าอบรมทําใบ
หักล้างเงินยืมฯ พร้อมแนบเอกสาร  

- กรณีไม่ยืมเงินทดรองจ่าย : ผู้เข้าอบรมทําใบ
เบิกเงินสดย่อย พร้อมแนบเอกสาร 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
สวก. 

1. ใบหักล้างเงิน
ยืมฯ/ใบเบิก
เงินสดย่อย 

2. ใบเสร็จ 

งานพัฒนาบุคคลด าเนินการ 
ขออนุมัต ิ

1.ออกเลขท่ีรุ่นหลักสูตร 

2.ท าบันทึกขออนุมัต ิ

3.ท าใบยืมเงินทดรองจ่าย 

เสนอ รผบ. เพื่อขออนุมัติ 

ชุดที่ 1 : แจ้งผู้เข้าอบรม  
 

เม่ืออนุมัติแล้ว 
ให้จัดเอกสาร  3  ชุด  

ชุดที่ 2 : แจ้งงานอ านวยการ 
ฝึกอบรม 

ชุดที่ 3 : แจ้งกองบริหาร
ค่าตอบแทน ผ่านงาน
อ านวยการฯ 

เมื่อการอบรมแล้วเสร็จ 

กรณีที่ 1 : ผู้เข้าอบรม 
ดําเนินการ หักล้างด้วยตนเอง 
- กรณียืมทดรองจ่าย 
- กรณีไม่ยืมเงินทดรองจ่าย 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 151 จาก 227 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  กรณียืมเงินทดรองจ่าย : งานพัฒนาบุคคลทําใบ
หักล้างเงินยืมฯ พร้อมแนบเอกสาร  
(ต้องมีลายเซ็นผู้เข้าอบรม+ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้า
อบรม) 
 

 

   รับเงินตัว
จริง 

3. สําเนาใบยืม
เงิน 

4. ต้นฉบับ
อนุมัติ+
เร่ืองเดิม 

*  กรณีผู้เข้า
อบรมหลาย
คนให้ใช้
สําเนา
อนุมัติพร้อม
รับรอง
สําเนา 

  ส่งเอกสารต่างๆ ท่ีใช้ในการหักล้างเงินยืมของผู้
เข้าอบรมให้กองบริหารค่าตอบแทน โดยผ่านงาน
อํานวยการฯ ดําเนินการต่อไป 
 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
สวก. 

 

 
 กรณีเสียไม่ค่าใช้จ่าย 

1) งานพัฒนาบุคคลพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของหลักสูตร เช่น ใบ
สมัคร การตอบรับการสมัคร กําหนดจํานวนผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อจะได้พิจารณาเสนอให้หน่วยงานท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร 

2) จัดทําบันทึกจาก กพท . เพื่อเสนอให้หน่วยงานท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อพิจารณา
เสนอช่ือ (หากมีผู้สนใจ)  โดยให้ผู้ที่สนใจกรอกใบสมัคร (ตามแบบตอบรับ /ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ) ส่งไปท่ีหน่วยงานผู้
จัดภายนอกโดยตรง และให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (ระดับฝ่าย /สํานัก) สามารถอนุมัติให้พนักงานในสังกัดไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้  
                           3) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่ งรายงานผลการฝึกอบรมตามแบบรายงานผลฯ ของ กพท . ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานภายใน 15 วันทําการ นับจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเอกสารการหักล้างเงินยืมฯ ให้กอง
บริหารค่าตอบแทน 

ผ่านงานอํานวยการฯ 

สิ้นสุด 

กรณีที่ 2 : กพท. หักล้างเงินยืมทด
รองจ่ายให้ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ตารางที่ 2-61  ขั้นตอนการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก (กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. จํานวนพนักงานท่ีมีสมรรถนะความสามารถสอดคล้องกับตําแหน่งงาน 

 2. ประสิทธิผลการเรียนรู้ของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนา 
 3. ระยะเวลาในการดําเนินการแล้วเสร็จ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1 วัน 

- พิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด 
และเงื่อนไขต่างๆ ของหลักสูตร เช่น ใบ
สมัคร ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การ
ตอบรับยืนยันการสมัคร จํานวนและ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรม เพื่อจะได้
พิจารณาเสนอให้หน่วยงานท่ีมีความ
เหมาะสม 

 
 
 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

สวก. 

1. ข้อมูลหลักสูตร  

  - กพท. ทําบันทึกให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาเสนอช่ือผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่าย พร้อมกรอก
ใบสมัคร และสํารองที่น่ังกับหน่วยงานผู้จัด
ด้วยตนเอง  กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
สวก. 

1. ข้อมูลหลักสูตร 
2. หนังสือเห็นชอบ

จากบังคับบัญชา 
3. ใบสมัคร (ถ้ามี)   

 2 - 5 วัน 
(ยกเว้น
กรณี

เร่งด่วน
ภายใน  
1 วัน) 

- ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (ระดับฝ่าย /
สํานัก ) สามารถอนุมัติให้พนักงานใน
สังกัดไปเข้ารับการฝึกอบรมได้ 

 
 

 

  - ผู้เข้าอบรมแจ้งช่ือให้  กพท .ทราบ และ
ส่งรายงานผลการฝึกอบรมตามแบบ
รายงานผลของ กพท . ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานภายใน 15 วันทําการ นับ
จากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

- ให้งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออกเลขท่ีรุ่น
หลักสูตรและบันทึกข้อมูลประวัติการ
ฝึกอบรมในระบบ SAP 

 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

สวก. 

- แบบรายงานผลการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 

 
 
 
 

เร่ิมต้น 

หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก
กรณไีม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

กพท. เวียนเร่ืองให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
พิจารณาเสนอช่ือพนักงานในสังกัดเข้า

รับการอบรม 

 

ผู้เข้าอบรมส่งรายงานการฝึกอบรมให้ 
สวก. เพื่อบันทึกประวัติการฝึกอบรม

ในระบบ SAP 

สิ้นสุด 

ผู้อบรมสมัคร + สํารองที่นั่งด้วยตนเอง 

ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม 
ระดับฝ่ายขึ้นไปสามารถอนุมัติได้ 
 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ กพท. ทราบ 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.6.5.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม  สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และ
ปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น 
ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-62  จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม  สัมมนา หรือศึกษาดู
งานหน่วยงานภายนอก 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 
1. หลักสูตรจากหน่วยงาน
ภายนอกแจ้งเข้ามาในเวลาที่
ใกล้กําหนดวันอบรม ส่งผลให้
ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่าย
ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ทันเวลา 
จึงต้องสํารองจ่ายด้วยตนเอง
ไปก่อน เมื่อเสร็ จสิ้นการ
ฝึกอบรมแล้วจะต้องนํา
ใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงินสด
ย่อยภายหลังแทน   

ประสานเบื้องต้นกับผู้เข้าอบรมแจ้งเหตุผล
ที่ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้ทันเวลา  

 

หากประเมินว่าไม่สามารถทําการ
ยืมเงินได้ทัน จะแจ้งผู้เข้าอบรม
หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อสํารองเงิน
ค่าลงทะเบียนไปก่ อน แล้วทําการ
เบิกเงินสดย่อยหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมแล้ว 

กรณีที่เงินยืมทดรอง
จ่ายออกไม่ทันเวลาที่
จะเข้าอบรม ผู้เข้า
อบรม จะต้องสํารอง
จ่ายไปก่อน แล้วจึง
นําใบเสร็จรับเงินมา
เบิกเงินสดย่อยแทน 
ซึ่งจะสะดวกและ
รวดเร็วกว่า 

2. หน่วยงานท่ีสนใจเข้าอบรม
ทําบันทึกมา โดยไม่ผ่านความ
เห็นชอบสายงาน ทําให้ต้อง
ส่งเรื่องกลับ เพื่อให้   สายงาน
เห็นชอบก่อนจึงทําให้เกิด
ความล่าช้าในการดําเนินการ 

เร่งรัดหรือมีการแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในการดําเนินการ 

ทําบันทึกแจ้งเวียนเพื่อซักซ้อมทํา
ความเข้าใจในเรื่องการนําเสนอขอ
อนุมัติจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน อีกครั้ง   
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2.6.6 การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก 

2.6.6.1 ขอบเขตการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก 
การจัดฝึกอบรม /ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก หมายถึง การจัดฝึกอบรม /สัมมนา และศึกษาดู งาน

ให้แก่หน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
เมื่อหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหนังสือส่งถึง ผวก . ขอความร่วมมือจาก กปภ .ให้

จัดฝึกอบรม / สัมมนา หรือ ขอศึกษาดูงานกิจการของ กปภ . ผวก .จะสั่งการให้ รผบ ./สวก ./กพท ./งานพัฒนาบุคคล เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

โครงการที่ขอความร่วมมือมีทั้งระยะสั้น เช่น ขอศึกษาดูงานพร้อมการบรรยาย ระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 3 วัน 
และระยะยาว เช่น การจัดฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการระบบประปาให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
จัดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

กพท.จัดทํารายละเอียดโครงการ เช่น กําหนดการ สถานท่ี หัวข้อบรรยาย ประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอให้
ผู้ร้องขอเห็นชอบ แล้วจึงดําเนินการขออนุมัติ รผบ .จัดการฝึกอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน พร้อมท้ังประสานงานทีมวิทยากร 
จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานเรื่องสถานท่ี ยานพาหนะ อาหาร ฯลฯ หากเป็นการจัดฝึ กอบรมต่างประเทศต้องขออนุมัติการ
เดินทางจาก ผวก. ให้แก่ทีมวิทยากรและผู้ประสานงานทุกคน 

เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม /สัมมนา ประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมสรุปผลการ
ดําเนินงาน รายงานผู้บังคับบัญชา และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น สสล. เผยแพร่ตามสื่อ กปภ. และ  Facebook กพท. 

2.6.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก  มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

 
รูปที่ 2-3  ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอกในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.6.2.1 หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศส่งหนังสือถึง ผวก . ขอความ
ร่วมมือจาก กปภ. ในการจัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

2.6.6.2.2 ผวก.สั่งการให้ รผบ. สวก. กพท. ดําเนินการ 
2.6.6.2.3 กพท . กําหนดรายละเอียดโครงการ เช่น หัวข้อบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 

ค่าใช้จ่าย แจ้งให้แก่ผู้ร้องขอเห็นชอบโครงการ 
2.6.6.2.4 ขออนุมัติ รผบ . จัดการฝึกอบรม กรณีต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องขออนุมัติ 

ผวก. และจัดทําเอกสารการเดินทางต่างประเทศให้แก่ทีมวิทยากรและผู้ประสานงานทุกคน  
2.6.6.2.5 บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามกําหนด ตั้งแต่การเดินทาง ท่ีพัก อาหาร 

จัดเตรียมเอกสาร เบิกจ่ายเงินต่างๆ   
2.6.6.2.6 ประเมินผลการฝึกอบรม รายงานผู้บังคับบัญชา 
2.6.6.2.7 ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น Facebook กพท และแจ้ง สสล . เผยแพร่สื่อ

ของ กปภ.  
 
 

ประเมิน
กระบวนการ 

การวางแผน
อัตรากําลัง 

สรุปผล
การ
ดําเนินงา
นและ
ปัญหา
อุปสรรค 

การ
จัดการ
ความรู ้
(จัดทํา
คู่มือ/องค์
ความรู้) 

8 9 

หน่วยงา
น
ภายนอก
ขอความ
ร่วมมือ 

ผวก.
พิจารณา 
สั่งการ  

กําหนด
โครงการ
แจ้งผู้ร้องขอ 

ขออนุมัติ    
รผบ.  

 

บริหาร
จัดการ              
โครงการ 

ประเมินผ
ล 

ประชา 
สัมพันธ์ 

1 3 4 5 6 7 2 10 
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ตารางที่ 2-63  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ระยะเวลาจํานวนพนักงานท่ีมีสมรรถนะความสามารถสอดคล้องกับตําแหน่งงาน 

 2. ประสิทธิผลการเรียนรู้ของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนา 
 3.  ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อการฝึกอบรมและพัฒนา 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศขอความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    

สวก. 

 

 
 
 

1 สัปดาห ์ ผู้ว่าการพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเป็นผู้
ด าเนินงาน เช่น รผบ.>สวก.>กพท. 
 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    

สวก. 

 

 
 

1 สัปดาห ์
ถึง 

1 เดือน 

ก าหนดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/หัวข้อบรรยาย  
/ค่าใช้จ่าย เสนอหรือแจ้ง 
ผู้ร้องขอ 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    

สวก. 

 

 
 
 

1 สัปดาห ์
ถึง 

1 เดือน 

ด าเนินการเตรียมความพร้อมโครงการฯ (CP) 
- ประมาณการค่าใช้จ่าย 
- ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร 
- จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อาหาร ยานพาหนะ ฯลฯ  
และขออนุมัติรองผู้ว่าการ (บริหาร) 
กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ต้องขออนุมัติผู้ว่าการ 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    

สวก. 

 

 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
ถึง 

3 เดือน 

บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ร้องขอทั้งในประเทศ/

ต่างประเทศ 
- ประสานงาน ดูแล อ านวยความสะดวกแก่ทีมวิทยากร  
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ   
- เดินทางไปด าเนินการฝึกอบรม/ สัมมนา ทั้งในประเทศ 

และ ต่างประเทศ 
- ประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งจากหน่วยงาน

ภายใน และภายนอก 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล    สวก. 

 

 
 
 

1 สัปดาห์ ประเมินผลการฝึกอบรม จากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม / สัมมนา  

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    

สวก. 

  

 
 
 
 
 

ตลอด
โครงการ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ตามสื่อต่างๆ  กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล    สวก. 

สสล. 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ส่วนต่างของ
อัตรากําลัง 

ตรวจสอบและสรุป 
แจง้ ฝบท. สรรหา 

 

เริ่ม 
หน่วยงานภายนอก
ขอความร่วมมือ 

กําหนดโครงการ     
แจ้งผู้ร้องขอ 

บริหารจัดการโครงการ 

ผวก.พิจารณาสั่ง
การ 

 
ขออนุมัติ  รผบ. 

อนุมัติ 

ประเมินผล 

ประชาสัมพันธ ์

สิ้นสุด 
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2.6.6.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-64  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก   

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้หน่วยงานภายนอก 
1. การจัดฝึกอบรม /ศึกษาดู
งานให้หน่วยงานภายนอก   
จําเป็นต้อง มีวิทยากรจาก
หลาย สาขาวิชา เพื่อบรรยาย
ในหัวข้อต่างๆ แต่วิทยากรมี
งานประจําค่อนข้างมาก ไม่มี
เวลาให้การบรรยาย และ
จัดทําเอกสารประกอบการ
บรรยาย 

ประสานงานวิทยากรสาขาต่างๆ แตเ่นิ่นๆ 
เพื่อวิทยากรจะได้มีเวลาปรับ เปลี่ยน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานประจํา และ
เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 

อํานวยความสะดวกในทุกๆด้าน 
เช่น การหาข้อมูลต่างๆให้แก่
วิทยากร 

 

2. การบรรยายให้แก่ผู้เข้า
สัมมนาหรือ ศึกษาดูงาน จาก
ต่างประเทศต้องมีวิทยากรที่
บรรยายภาษาอังกฤษ ได้ ซึ่ง 
กปภ . มีจํานวนน้อยมาก 
ส่วนมากเป็นผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งมีภารกิจมาก  

ประสานงานวิทยากรสาขาต่างๆ แต่เนิ่นๆ 
เพื่อวิทยากรจะได้มีเวลาปรับ เปลี่ยน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานประจํา และ
เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 

- สร้างพนักงานรุ่นใหม่ให้พร้อม
เป็นวิทยากรที่บรรยาย
ภาษาอังกฤษได้  

- ปรับอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ให้สูงข้ึนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ 
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2.6.7 การจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษา และการลาศึกษา 
2.6.7.1 ขอบเขตการจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษา และการลาศึกษา 

การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษาเพิ่มเติม มีขอบเขตครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา กปภ . โดยจัดก่อนการเปิดภาคเรียน

ประจําปี  ได้แก่ การจัดทําบันทึกเชิญประชุม วาระการประชุม  จองห้องประชุม จัดทํารายงาน
การประชุม  

- แจ้งเวียนประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุน ในระบบ infoma  
- นํามติที่ประชุม ขอความเห็นชอบผู้ว่าการ  
- แจ้งให้ผู้รับทุนทําสัญญาของพนักงานผู้ที่ลาไปศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสัญญาค้ํา

ประกัน 
- ดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย เงินทุนการศึกษา  
- ดําเนินการขออนุญาตลาศึกษาเพิ่มเติมของพนักงาน (กรณีลาเรียน) 

* ตามระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 ส่วนท่ี 8 ข้อ 34 และระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการ
ลาของพนักงาน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 ข้อ 35 ได้กําหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.6.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษาเพิ่มเติม มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

 
รูปที ่2-4  ขั้นตอนการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษาเพิ่มเติม  

 
 
 
 
 

 
 
2.6.7.2.1 ผู้ประสงค์จะลาไปศึกษาเพิ่มเติม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง กปภ . 

กําหนดให้ใช้แบบฟอร์มดังนี ้
 -  แบบคําร้องขอลาไปศึกษาเพิ่มเติม (FMTR001) 
 -  แบบขออนุญาตลาไปศึกษาเพิ่มเติม (FMTR002) 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

1) ให้ยื่นแบบคําร้องขอลาไปศึกษาเพิ่มเติม (FMTR001) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามเดือน เพื่อให้หน่วยงานได้มีเวลาหาผู้ปฏิบัติงานมาทดแทนได้ทัน โดยยื่น
แบบคําร้องฯ ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่สังกัด เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน 

2) กพท. พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบท่ีแนบมาพร้อมแบบ
คําร้องฯ  ได้แก่  
- สําเนารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา  ที่จะลาไปศึกษาเพิ่มเติม 
- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาท่ีได้รับก่อนขออนุญาตลาศึกษาฯ (สําเนา

ใบรับรองคะแนน  ผลการศึกษา และสําเนาใบปริญญาบัตร) 
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน) 

2.6.7.2.2 ตรวจสอบในข้อ 2) แล้วเป็นไปตามระเบียบ กปภ .ฯ และเอกสารประกอบ
ครบถ้วน จึงพิจารณาดําเนินการนําเสนอ ผู้ว่าการให้ความเห็นชอบ ในแบบคําร้อง ฯ 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
จัดสรร
ทุนการศึกษา 
กปภ. 

แจ้งเวียน
ประกาศรับ
สมัครผู้สนใจ
รับทุน ใน

ระบบ infoma  

 

แ
 แจ้งให้ผู้รับทุนท า
สัญญาของพนักงานผู้ท่ี
ลาไปศึกษาท้ังในและ 
ต่างประเทศ พร้อม
สัญญาค้ าประกัน 
 

สรุปข้อมูลผู้ขอรับทุน 
และน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุน 
และขอความเห็นชอบ 
ผวก. 

 
ด าเนินการขอ
อนุมัติเบิกจ่าย 
เงินทุนการศึกษา 

ด าเนินการ 
ขออนุญาตลาศึกษา
เพิ่มเติมของพนักงาน 
(กรณีลาเรียน) 

 

1 3 4 5 6 2 
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2.6.7.2.3 เมื่อ ผวก. เห็นชอบในแบบคําร้องฯ และสถาบันศึกษาได้ตอบรับเข้าศึกษาแล้ว ให้
ผู้ลาศึกษ าเพิ่มเติม ดําเนินการยื่นแบบขออนุญาตลาไปศึกษาเพิ่มเติม (FMTR002) ตามขั้นตอนอีกครั้ง แล้วส่งให้ สวก . 
พิจารณานําเสนอผู้ว่าการอนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

- สําเนาแบบคําร้องขอลาไปศึกษาเพิ่มเติม 
- สําเนาใบตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

2.6.7.2.4 กพท. พิจารณาเอกสารแล้ วครบถ้วน จึงทําบันทึกเพื่อนําเสนอ ผวก . ขออนุญาต
ให้ลาไปศึกษา  เพิ่มเติม 

2.6.7.2.5 เมื่อผู้ว่าการอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมแล้ว ตามข้อ 2.4.5.2.4 กพท. ส่งสําเนา
อนุญาต แจ้งให้หน่วยงานท่ีผู้ลาศึกษาสังกัด  แจ้งให้ผู้ลาศึกษาติดต่อ กพท. ดําเนินการจัดทําสัญญาฯ ต่อไป 

2.6.7.2.6 การจัดทําสัญญาลาไปศึกษาเพิ่มเติม และสัญญาค้ําประกัน จํานวน 2 ชุด 
2.6.7.2.7 ติดต่อประสานงานผู้ได้รับอนุญาตลาศึกษาเพิ่มเติม โดยส่งสําเนาสัญญาฯ และ

สัญญาค้ําประกันกรอกให้ครบถ้วนแล้วจัดส่งให้ กพท. พร้อมแนบเอกสารประกอบการจัดทําสัญญาที่          ผู้ลาศึกษาฯ และ
ผู้ค้ําประกันจะต้องเตรียม  คนละ 2 ชุด  ดังนี ้

- สําเนาบัตรพนักงานหรือสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
- สําเนาบัตรพนักงานหรือสําเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรอง

สําเนาถูกต้อง 
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
- สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.6.7.2.8 พิมพ์สัญญาฯ และสัญญาค้ําประกัน จํานวน 2 ชุด ตรวจสอบว่าครบถ้วนแล้ว 
จัดส่งให้ผู้ลาศึกษา ดําเนินการลงลายมือช่ือในสัญญาฯ ให้ครบถ้วน 

2.6.7.2.9 ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
2.6.7.2.10 ทําบันทึกนําเสนอ ผวก. ลงนามในสัญญาฯ หน้าท่ี 4 จํานวน 2 ชุด  
2.6.7.2.11 เมื่อ ผวก./รผบ. ลงนามแล้ว ดําเนินการดังนี้ 

- พิมพ์วัน/เดือน/ปี ท่ี ผวก./รผบ. ลงนามรับสัญญา 
- ทําบันทึกถึง กบท . เพื่อจัดส่งสําเนาสัญญาฯ และสําเนาอนุญาตให้        ลา

ศึกษาฯ รวมทั้งสําเนาเอกสารประกอบ เพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
- จัดส่งสัญญาคู่ฉบับ ให้ผู้ลาศึกษาถือไว้ 1 ชุด 
- ส่วนสัญญาต้นฉบับ กพท. ถือไว้ 1 ชุด 

2.6.7.2.12 การอนุญาตลาศึกษาเพิ่มเติม กําหนดได้ไม่เกินคนละสามปี ถ้ามีการขอขยาย
เวลาจะต้องขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน การอนุญาตหรือไม่ ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

2.6.7.2.13 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตลาศึกษาเพิ่มเติมกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ให้ยื่นแบบรายงาน
กลับเข้ามาปฏิบัติงาน (FMTR003) ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานและส่งให้ สวก. เพื่อนําเสนอ ผวก. ทราบต่อไป  
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ตารางที่ 2-65  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษาเพิ่มเติม 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการด้านทุนการศึกษา 

 2. ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลประวัติการลาศึกษาต่อในระบบ SAP  

 
 
 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (PC) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2 เดือน ศึกษา รวบรวม และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติผู้รับ
ทุน 
 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

 

 
 
 
 

2 สัปดาห์ นําเสนอผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์อัตรากําลัง 
 
 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

 
 

1 ปี แจ้งเวียนระบบ Infoma 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
กองบริการกลาง 

ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษา เรื่อง การรับ
สมัครทุนการศึกษา กปภ.
ประจําปี 

 
 
 

10 วัน 
ทําการ 

สรุปข้อมูลผู้ขอรับทุนและนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน 
และขอความเห็นชอบ ผวก. 
 
 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

- ใบรับสมัครทุนการศึกษา
การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุน 

 
 
 
 

15 วัน 
ทําการ 

-  จัดท าเอกสารสัญญาของผู้ท่ีได้รับ     
ทุนการศึกษาและสัญญาค้ าประกัน (CP) 

-  เอกสารลาศึกษาเพิ่มเติม (ภาคปกติ) 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

- สัญญาของพนักงานผู้ท่ีลา
ศึกษาต่อภายใน/ต่างประเทศ 

- สัญญาคํ้าประกัน 
- แบบคําร้องขอลาไป ศึกษา

เพิ่มเติม (FMTR001) 
- แบบขออนุญาตลาไปศึกษา

เพิ่มเติม (FMTR002) 
 

 
 
 
 
 

5 วันทําการ  นําเสนอ ผวก./รผบ. ลงนาม 2 ชุด 
  -  ต้นฉบับ  กพท. เก็บไว้  
  -  คู่ฉบับ ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ  

        ทราบและแจ้งพนักงานเก็บไว้ 
  -  ถ่ายสําเนา ส่ง กทบ. เพื่อบันทึกประวัติ 

 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

- สัญญาของพนักงานผู้ที่ลา
ศึกษาต่อภายใน/
ต่างประเทศ 

- สัญญาค้ําประกัน 

 
 

2 วันทําการ ตรวจสอบเอกสารและทําบันทึกเสนอ รผบ. ขอ 
อนุมัต ิเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของพนักงาน 
แต่ละคนในทุกภาคการศึกษา 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 

ร่างหลักเกณฑ/์วิธีการคัดเลือก/ 
คุณสมบัติและประกาศรับสมัครทุน 

ขอความเห็นชอบ 
ผวก. 

ประกาศรับสมัคร 
ทาง infoma 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สรุปข้อมูลผู้ขอรับทุน 
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรทุน 
และขอความเห็นชอบ ผวก. 

-  จัดทําเอกสารสัญญาของผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษาและสัญญา
ค้ําประกนั 

-  เอกสารลาศึกษาเพิ่มเติม (ภาค
ปกต)ิ 

เสนอ ผวก./รผบ. ลงนาม 

ตรวจสอบเอกสารและทําบันทึก 
เสนอ รผบ. ขออนุมัต ิ

เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 

เริ่มต้น 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (PC) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

1 สัปดาห์ -  จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย 
-  ใบหักล้างเงินยืม 
-  ใบสําคัญจ่ายเงินสดย่อย 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 
กองบริหาร
ค่าตอบแทน 

 

- ใบยืมเงินทดรองจ่าย 
- ใบหักล้างเงินยืม 
- ใบสําคัญจ่ายเงินสด
ย่อย 

 

 
 
 
 
 

1 สัปดาห์ แจ้ง กองงบประมาณ ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและ 
งบประมาณ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
กองงบประมาณ  

 

 
 
 
 

1 สัปดาห์  แจ้งกองค่าตอบแทน หากมีการโอนค่าใช้จ่ายที่  
จําเป็นในการศึกษาประจําเดือน เข้าบัญชี  
เงินเดือนของพนักงานทุน  
 

กองพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  

 
กองบริหาร
ค่าตอบแทน  

- บันทึกคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาทีผู้ว่า
การอนุมัติ 

 
 
 

4 เดือน ติดตามรายงานผลการศึกษาแต่ละภาค   
การศึกษา ก่อนการเบิกทุนภาคการศึกษาต่อไป   

กองพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล   

  

- ใบรายงานผล
การศึกษาประจําภาค
การศึกษา 

 
 
 
 
 

1 เดือน    ขอเพิ่มทุน/ขยายเวลา   

 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   

 

 

 
 

1 สัปดาห์  จบการศึกษา  
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

 

- สําเนาวุฒิบัตร 
- ใบรายงานผล
การศึกษา 

 
 
 

1 สัปดาห์  รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน  
 
 
 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

 

- แบบรายงานการ
กลับเข้ามา
ปฏิบัติงาน
(FMTR003) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์  -  รายงาน ผวก. ทราบ 
-  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด 
-  แจ้ง กทบ. บันทึกประวัติ 
-  แจ้ง กบค. เพื่อ คํานวณเงินเดือน และ/ หรือ

โบนัส 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
กองทรัพยากรบุคคล 

 
กองบริหารค่าตอบแทน 

- แบบรายงานการกลับเข้า
มาปฏิบัติงาน 
(FMTR003) 

 

แจ้ง กองงบประมาณ 
 ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แจ้งกองค่าตอบแทน หากมีการโอนค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็นในการศึกษาประจําเดือน 

 

ติดตามรายงานผลการศึกษา 

แต่ละภาคการศึกษา 

ไม่ 

 

จบการศึกษา 

รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน 

  -  รายงาน ผวก. ทราบ 
  -  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด 
  -  แจ้ง กทบ. บันทึกประวัติ 
  -  แจ้ง กบค. เพื่อ คํานวณเงินเดือนและ/  
     หรือโบนัส 

    - จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย 
    - ใบหักล้างเงินยืม 
    - ใบสําคัญจ่ายเงินสดย่อย 

ขอเพิ่มทุน/ขยาย
เวลา 

 

สิ้นสุด 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 161 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.6.7.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษาเพิ่มเติม  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-66  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการลาศึกษา  
เพิ่มเติม 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษา และการลาศึกษาเพ่ิมเติม 
ผู้ลาศึกษาไม่ปฏิ บัติตาม
ระเบียบ กปภ . และขั้นตอนท่ี
กําหนด 

กพท . ได้แจ้งการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขออนุญาต  ลาศึกษาเพิ่มเติม 
ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ ซึ่งได้
ลงในเว็บของสํานักวิทยาการ กปภ . 
เพื่อให้พนักงานท่ีมีความสนใจลาศึกษา
เพิ่มเติม ได้ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ล่วงหน้า 
พร้อมแนบเอกสาร 
 

1. กพท. ได้ประสานงานโดยตรง
กับผู้ลาศึกษา และผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา ทั้งทางโทรศัพท์ 
และ e-mail  

2. กพท. ได้สร้างกลุ่มไลน์ (App. 
Line) เพื่อแจ้งข่าวสารและ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้
ลาศึกษาและผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 
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2.6.8 การสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตร และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP  
2.6.8.1 ขอบเขตการสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตร และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP 
การสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการดําเนินการ

ฝึกอบรม  
2.6.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตรการฝึกอบรม มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

2.6.8.2.1 การสร้างหลักสูตร ในระบบ SAP  
1) กําหนดกลุ่มหลักสูตร และประเภทหลักสูตรของหลักสูตรที่จะสร้างในระบบ SAP 
2) การสร้างหลักสูตรในระบบ SAP โดยมีข้อมูลหลักๆ เช่น กําหนด รหัสหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม  ตารางเวลา
การฝึกอบรม กําหนดความสัมพันธ์กับกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาฯ 

3) การสร้างหลักสูตร ก่อนท่ีจะสร้างหลักสูตรจะต้องดูว่าในระบบมีหลักสูตร
หรือไม่ ถ้ายังไม่มีให้แจ้งกองพัฒนาทรัพยากรบุ คคล เป็นผู้สร้างให้ (ในกรณีที่
ยังไม่มีในระบบ SAP) โดยมีรายละเอียดในการสร้างคือ 
- กําหนดช่ือหลักสูตร 
- รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   
- กําลังการผลิต ให้ใส่ค่าเป็น ความจุต่ําสุด 100 ความจุที่ดีที่สุด 100 ความจุ

สูงสุด 100 
- ราคา ให้ใส่ค่าราคาภายใน 1000 thb 
- กําหนดความสัมพันธ์เป็นของ กลุ่มหลักสูตรอบรม /สัมมนา ระบุการผูก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทหลักสูตรกับกลุ่มหลักสูตร 
2.6.8.2.2 การสร้างรุ่นหลักสูตร ในระบบ SAP  

1) การสร้างบันทึกข้อมูลรุ่นหลักสูตร  เป็นการกําหนดรายละเอียดของการจัด
อบรมในแต่ละรุ่นว่าจัดอบรมภายใน กปภ. หรือภายนอก กปภ. รวมทั้งกําหนด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม คือ วันท่ีเริ่ม –  สิ้นสุด รุ่นท่ี 
สถานท่ีจัดอบรม จํานวนผู้เข้าอบรม ราคาภายใน /ภายนอก เขตการควบคุม 
ศูนย์ต้นทุนของผู้จัดการฝึกอบรม และข้อมูลผู้ดําเนินการ (ผู้จัดการอบรม) 

2) บันทึกวิทยากรที่สอนในรุ่นหลักสูตร  โดยการกําหนดข้อมูลวิทยากรและ
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละรุ่นหลักสูตร  ในกรณีที่เป็นวิทยากรภายใน 
หลังจากบันทึกจํานวนช่ัวโมงแล้วจะยังไม่ได้รับเงินทันที หลังจากสอนเสร็จ 
ระบบจะโอนจํานวนช่ัวโมงท่ีสอนไปยังระบบเงินเดือน เพื่ อคํานวณจํานวนเงิน
ให้กับวิทยากรพร้อมเงินเดือน  กรณีโอนข้อมูลหลังจากวันที่ 15 ของเดือน 
วิทยากรจะได้เงินในงวดถัดไป ถ้าเป็นวิทยากรภายนอกจะได้รับเงินหลังสอนเสร็จ  

3) การจองหลักสูตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ทําการบันทึกรหัสพนักงาน ผู้เข้า
อบรมในรุ่นหลักสูตรนั้นๆ 

4) การบันทึกค่าใช้จ่ายตามแผนในการจัดฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายจริงในการจัด
ฝึกอบรม 

5) การแก้ไขจํานวนผู้เข้าอบรมจริง    
6) การยืนยันการจองผู้เข้าอบรมในรุ่นหลักสูตร 
7) การปรับปรุงหรือแก้ไขค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าธรรมเนียม ) ในการจัด

ฝึกอบรม ระบบจะคํานวณค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นโดยรวม คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหาร
ด้วยจํานวนผู้เข้าอบรม 
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8) การปันส่วนกิจกรรม คือ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการดําเนินการฝึกอบรมไปยัง
ส่วนงานท่ีส่งพนักงานเข้าอบรม ก่อนที่จะปันส่วนกิจกรรมให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลเขตควบคุมและศูนย์ต้นทุน และผู้ดําเนินการของผู้จัดให้ถูกต้ องเสียก่อน
ว่าได้ระบุตามหน่วยงานของผู้จัดถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้ทําการปัน
ส่วนกิจกรรมได้เลย 

9) การปิดหลักสูตร หลังจากแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของการดําเนินการฝึกอบรม และ
บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการโอนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการไปยังระบบบั ญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถปิดการฝึกอบรมในแต่
ละรุ่นหลักสูตรได้ ซึ่งการปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระบบไม่ได้กําหนดว่าต้องปิด
ภายในระยะเวลาเท่าใด ข้ึนอยู่กับการตรวจสอบข้อมูล แต่หลังจากปิดการ
อบรมไปแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของรุ่นหลักสูตรนั้นๆ ได้ ดังนั้ น
ก่อนปิดรุ่นหลักสูตรการอบรมผู้ใช้ต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องแล้ว
เท่านั้นจึงจะทําการปิดได้ 

10) บันทึกแบบประเมินผลการฝึกอบรม (หลักการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ) และบันทึก
แบบติดตามผลการฝึกอบรม (หลังจากกลับไปปฏิบัติงานแล้ว 3 เดือน) 
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ตารางท่ี 2-67  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตร และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. ระยะเวลาในการสร้าง/บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP 
                                               2. ความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในระบบ SAP 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1 วัน 

การสร้างหลักสูตร ก่อนท่ีจะสร้างหลักสูตรจะต้องดูว่า
ในระบบ SAP ว่ามีหลักสูตรหรือไม่  (CP)  ถ้ายังไม่มี
ให้แจ้งกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้สร้างให้  (ใน
กรณีที่ยังไม่มีในระบบ SAP) โดยมีรายละเอียดในการ
สร้างคือ   
 - กําหนดชื่อหลักสูตร รายละเอียด วัตถุประสงค์ของ

การจัดอบรม คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    
 -  กําลังการผลิต ให้ใส่ค่าเป็น ความจุต่ําสุด 100 

ความจุที่ดีที่สุด 100 ความจุสูงสุด 100   
 -  ราคา ให้ใส่ค่าราคาภายใน 1000 thb 
 -  กําหนดความสัมพันธ์เป็นของ กลุ่มหลักสูตรอบรม/

สัมมนา ระบุการผูกความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
หลักสูตรกับกลุ่มหลักสูตร 

 
 
 
 

งานพัฒนาสื่อฯ 
กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

 

 
 
 
 

1 วัน การสร้าง เลขที่ รุ่นหลักสูตร  ต้องกําหนดรายละเอียด
ของการจัดอบรมในแ ต่ละรุ่นว่าจัดอบรมภายในหรือ
ภายนอก กปภ.  

งานพัฒนาสื่อฯ 
กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

ร่างบันทึกขออนุมัติจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

 
 

ตลอด
หลักสูตร

การ
ฝึกอบรม 

-  บันทึกผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามแผน  เมื่อจัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ต้องทําการ
ตรวจเช็ครายชื่อผูเ้ข้าอบรมจริงว่ามีการเพิ่ม เข้า
แทน และยกเลิก หรือไม่  

     กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่ม/เข้าแทน 
        - เพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรม 
     กรณีผู้เข้าอบรมไม่มาเข้าอบรม 
        - ยกเลิกรายชื่อผู้เข้าอบรม 
-  บันทึกค่าใช้จ่ายจริงในการอบรม  

ถ้ามีวิทยากรภายใน ให้ทําการบันทึกวิทยากรภายใน 
และโอนค่าวิทยากรไปยังระบบเงินเดือน 

-  ปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังศูนย์ต้นทุนผู้เข้าอบรม 
 

งานพัฒนาบุคคล 
กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ตามแผน 

- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
จริง 

- รายชื่อวิทยากรภายในและ
ค่าวิทยากรในการบรรยาย
ฝึกอบรม 

- บันทึกอนุมัติการเพิ่ม/เข้า
แทนฝึกอบรม 

- บันทึกอนุมัติยกเลิกการเข้า
รับการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
สร้างหลักสูตร 
ในระบบ SAP 

การสร้างเลขที่รุ่นหลักสูตร 
ในระบบ SAP 

จองรายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรมที่ได้รับการอนุมัต ิ

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 
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2.4.6.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
การสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตร และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และ

ปัญหาอปุสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น 
ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2-68  จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการสร้างหลักสูตร รุ่นหลั กสูตร และบันทึกข้อมูล  
การฝึกอบรมในระบบ SAP 

 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การสร้างหลักสูตร รุ่นหลักสูตร และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ SAP 
1. กําหนดกลุ่มหลักสูตร และ

ประเภทหลักสูตร ไม่ตรง
กับช่ือหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

ตรวจสอบช่ือหลักสูตรว่าอยู่ในกลุ่ม
หลักสูตรใด และประเภทหลักสูตรใด 

เมื่อทําการสร้างในระบบแล้ว  
สอบทานความถูกต้อง 
 

 

2. การผูกความสัมพันธ์ช่ือ
หลักสูตรกับกลุ่มหลักสูตร 
และประเภทหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกิดความ
ผิดพลาด ไม่ตรงกับกลุม่
และประเภทหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

ทําการตรวจสอบการผูกความสัมพันธ์ช่ือ
หลักสูตรกับกลุ่ม และประเภทหลักสูตรให้
ถูกต้อง 

สอบทานความถูกต้องของการผูก
ความสัมพันธ์หลักสูตรกับกลุ่มและ
ประเภทหลักสูตร 
 

 

3. การบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกิดความ
ผิดพลาดเนื่องจากการ
เปลี่ยนตัว การไม่เข้ารับ
การอบรม   

ทําการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ตรงกับรายชื่อที่ลงทะเบียนใน
แต่ละรุ่นหลักสูตรให้ถูกต้อง 

สอบทานความถูกต้องของข้อมูล
อีกครั้ง 

 

4. การบันทึกค่าวิทยากร
ภายใน ต้องการทําบันทึก
จํานวนช่ัวโมง ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการบรรยายให้
ถูกต้องก่อนทําการโอนไป
ยังระบบเงินเดือน 

ก่อนทําการบันทึกค่าสมนาคุณวิทยากร
ต้องทําการคํานวณจํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 
และประเภทค่าสมนาคุณวิทยากรก่อนทํา
การบันทึกในระบบ SAP และโอนไปยัง
ระบบเงินเดือน 

สอบทานความถูกต้องของข้อมูล
อีกครั้ง ก่อนส่งเข้าระบบเงินเดือน 
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2.6.9 การประเมินผลการฝึกอบรม 

2.6.9.1 ขอบเขตการประเมินผลการฝึกอบรม 
การประเมินผลการฝึกอบรม  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการฝึกอบรม  ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบการ

ฝึกอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลสําเร็จของการจัดฝึกอบรม ในด้านการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม  ภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการฝึกอบรม  

2.6.9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 
เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1) เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานฯ มีหน้าที่ในการจัดทําแบบ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรม และแบบประเมินผลวิทยากรรายบุคคล 

2) รวบรวมแบบประเมินผล และแบบประเมินผลวิทยากรรายบุคคล หลังการฝึกอบรมเสร็จ
เพื่อนําจัดระเบียบการประเมินผลฯ 

3) นําข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลฯ มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของการตอบแบบ
ประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

4) วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลฯ ของแต่ละหลักสูตรจัดทําเป็นรูปเล่มเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

5) บันทึกข้อมูลผลการประเมินผลหลังการฝึกอบรมเข้าระบบ  SAP โดยข้อมูลผลการ
ประเมินผลการฝึกอบรมจะถูกโอนไปยัง ขั้นตอนการกําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรม
โดยอัตโนมัติ 

6) นําข้อเสนอแนะและปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
และพิจารณาเลือกสรรวิทยากรที่จะบรรยายในครั้งต่อไป 
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ตารางที่ 2-69  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินผลการฝึกอบรม 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ระยะเวลาในจัดทํารายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

7 วัน 

รวบรวมแบบประเมินผล และแบบ
ประเมินผลวิทยากรรายบุคคล หลังการ
ฝึกอบรมเสร็จเพื่อนําจัดระเบียบการ
ประเมินผลฯ 

 
งานพัฒนาสื่อฯ 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 

 
 
แบบประเมินผลการ

ฝึกอบรม 
 
 

  
10 วัน 

- นําข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลฯ มา
คํานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของการ
ตอบแบบประเมินผลของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลฯ 
ของแต่ละหลักสูตรจัดทําเป็นรูปเล่มเสนอ
ผู้บังคับบัญชา  

งานพัฒนาสื่อฯ 
กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 

  
 

2 วัน 

บันทึกข้อมูลผลการประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรมเข้าระบบ SAP โดยข้อมูลผลการ
ประเมินผลการฝึกอบรมจะถูกโอนไปยัง 
ขั้นตอนการกําหนดความจําเป็นในการ
ฝึกอบรมโดยอัตโนมัต ิ

งานพัฒนา
บุคคล 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 

 

เร่ิมต้น 

รวบรวมแบบประเมินผลการฝึกอบรม 
ระบบ Lime Survey 

 

ข้อมูลจากแบบประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

ระบบ Lime Survey 
 

บันทึกข้อมูลผลการประเมินผลหลัง
การฝึกอบรมเข้าระบบ SAP 

 

สิ้นสุด 
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2.6.9.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
การประเมินผลการฝึกอบรม  มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่ อาจส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-70  จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การประเมินผลการฝึกอบรม 
ไม่สามารถดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโดยให้
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม และ
แสดงความคิดเห็น หรือทําการแจก
แบบสอบถามก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรมใน
แต่ละหลักสูตร โดยชี้แจงให้ผู้เข้าอบรมได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลจะต้องบริหารจัดการ
เวลาให้สามารถสรุปรายงานให้ทัน
ตามกําหนด 
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2.6.10 การติดตามผลการฝึกอบรม 

2.6.10.1 ขอบเขตกระบวนการติดตามผลการฝึกอบรม 
การติดตามผลโครงการฝึกอบรม คือ กระบวนการพิจารณาตรวจสอบผลการดําเนินการฝึกอบรมอย่างเป็น

ระบบและถูกต้อง โดยผลจากการติดตามผลโครงการฝึกอบรมจะช่วยให้ทราบผลสัมฤทธ์ิของโครงการฝึกอบรมว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนําความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางานไปในทิศทางใด เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงโครงการฝึกอบรมให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม อีกทั้ง
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป  

2.6.10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การติดตามผลโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้

2.6.10.2.1 การกําหนดกรอบของการติดตามผลโครงการฝึกอบรม โดยผู้ติดตามผลโครงการ
ฝึกอบรมกําหนดประเด็นการติดตามผลโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดการติดตามผลโครงการ และกําหนดเกณฑ์ช้ีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

2.6.10.2.2 การวางแผนติดตา มผลโครงการฝึกอบรม โดยผู้ติดตามผลโครงการฝึกอบรม
กําหนดวัตถุประสงค์การติดตามผล โดยกําหนดประเด็นการติดตามผลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามผลจะต้องสะท้อนถึง
ประโยชน์หรือผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่ได้รับจากการฝึกอบรม ได้แก่ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามผลโครงการ
ฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 

2.6.10.2.3 การดําเนินการติดตามผลโครงการฝึกอบรม 
1) ผู้ติดตามผลโครงการฝึกอบรมเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือท่ีออกแบบไว้

หรือแบบประเมินผลต่างๆ ตามกําหนดเวลาการเก็บข้อมูล และวิธีการเก็บ
ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ติดตามผลการฝึกอบรมจัดระบบข้อมูลและใช้
เครื่องมือทางสถิติวิเคราะห์และอธิบายผลการวิเคราะห์ ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น  

2.6.10.2.4 การจัดทํารายงานผลการติดตามผลโครงการฝึกอบรม โดยผู้ติดตามผลการ
ฝึกอบรมจัดทํารายงานติดตามผลให้มีสาระสําคัญครบถ้วน 
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ตารางที่ 2-71  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามผลการฝึกอบรม 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ระยะเวลาในจัดทํารายงานการประเมินผลการฝึกอบรม   
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1 วัน 
1.กําหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามผล 
2.กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการฝึกอบรม 
3.กําหนดเกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 
งานพัฒนาสื่อฯ 

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 

  
2 วัน 

1. สร้างเครื่องมือ (แบบสอบถามติดตามผล) 
2. กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
3. การกําหนดวิธีการเก็บข้อมูล 
4. เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติ 
 

งานพัฒนาสื่อฯ 
กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

 

 เมื่อสิ้นสุด
โครงการ
ฝึกอบรม

แล้วไม่น้อย
กว่า 3-6 
เดือน 

1. จัดระบบและการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นที่จะติดตาม กลุ่มเป้าหมายที่จะติดตามให้
ได้ครบถ้วน ในเวลาที่เหมาะสม 
2.การวิเคราะห์ข้อมูลให้สถิติ ใช้ค่าสถิติที่
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและความต้องการ
ใช้ข้อมูล 
3 เก็บรวบรวมข้อมูลไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ ของผู้
ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถสรุปผล 
สําเร็จของโครงการและสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการฝึกอบรม
และการปฏิบัติงานได ้

งานพัฒนาบุคคล 
กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

- บันทึกส่งแบบติดตามผล
การฝึกอบรม 
- แบบติดตามผลผู้ผ่าน
การอบรม และ
ผู้บังคับบัญชา 

  
10 วัน 

สรุปผลรายงานติดตามผลโครงการฝึกอบรม
ประกอบด้วยสาระสําคัญที่ครบถ้วนตามโครงสร้าง
รายงานติดตามผล ข้อเสนอแนะ และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

งานพัฒนาบุคคล 
กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

 

 2 วัน หลังจากที่ผู้ติดตามผลทําการสรุปเลม่รายงาน 
เสนอผู้บังคับบัญชา เรียบร้อยแล้ว ให้ทําการ
บันทึกข้อมูลแบบสอบถามติดตามผล ของผู้ผ่าน
การอบรม และผู้บังคับบัญชา ลงในระบบ SAP 
เพื่อเก็บข้อมูล 
 
 
 

งานพัฒนาบุคคล 
กองพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

 

 
 

 

 

 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

กําหนดกรอบของการติดตามผล 
การฝึกอบรม 

การวางแผนการติดตามผล
การฝึกอบรม 

ระบบ Lime Survey 
 

การดําเนินการติดตามผล
การฝึกอบรม 

ระบบ Lime Survey 
 

จัดทํารายงานผลการติดตามผล 

บันทึกข้อมูลผลการติดตามผลเข้า
ในระบบ SAP 
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2.6.10.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
การจัดทํารายงานการติดตามผลการฝึกอบรม มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-72  จุดอ่อน/ ความเสี่ยง/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการติดตามผลการฝึกอบรม 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การติดตามผลการฝึกอบรม 
1. ผู้ติดตามผล ไม่

สามารถรวบรวม
แบบสอบถาม
ติดตามผล ตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดให ้

1. ผู้ติดตามผล แจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่ง
ข้อมูล ทราบวัน และเวลาสิ้นสุดการส่งแบบสอบถาม
ทราบล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์  ผ่านทางโทรศัพท์  หรือ e-
mail ของหน่วยงาน 

1. เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องติดตามทวง
ถาม ผ่านทางโทรศัพท์ 
/ e-mail 

 

2. ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม
ติดตามผลที่ได้รับ
กลับคืนไม่สมบูรณ์ 
(ตอบคําถามไม่ครบ
ทุกข้อ) 

2. การจัดทําข้อคําถามในแบบสอบถามติดตามผล  ผู้ติดตาม
ผลต้องกําหนดหัวข้อวิชา หรือประเด็นหลักของเนื้อหา/
หัวข้อวิชาให้มีความชัดเจน หรือกําหนดจํานวนข้อคําถาม
ให้เหมาะสมกบัระยะเวลาที่ผู้ตอบสามารถตอบไดห้รือควร
เป็นคําถามในลักษณะที่ถามกว้างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
ตอบได้อย่างเสรี  คําถามปลายปิด ต้องเป็นชุดคําถามที่มี
การจัดเตรียมคําตอบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้ตอบเพียง
เลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนดไว ้

2. ปรับปรุงแบบสอบถาม
ติดตามผลให้เข้าใจได้
ง่ายในการตอบแบบฯ  

 

3. แบบสอบถาม
ติดตามผลที่ส่งไปยัง
หน่วยงานไปถึง
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ล่าช้า (ผู้ผ่านการ
อบรม/
ผู้บังคับบัญชาผู้ผ่าน
การอบรม) 
เนื่องจากบางครั้ง
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องปฏิบัติงานนอก
สถานท่ีเป็น
เวลานาน หรือ
ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

3. ผู้ติดตามผล ต้องตรวจสอบ โดยการสอบถามเจา้หน้าท่ี
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ของ
หน่วยงาน ในเรื่องการรับ-ส่งหนังสือ 

3. เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องติดตามทวง
ถาม ผ่านทางโทรศัพท์ 
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2.7 จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 

 2.7.1 การจัดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
  2.7.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างาน 
    การจัดโครงสร้างเงินเดือน /ค่าตอบแทน ที่เหมาะสม ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ . ตามที่
กฎหมายกําหนด 
  2.7.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    เมื่อได้รับเอกสารการปรับโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน หรือสิ้นปีงบประมาณให้ดําเนินการ ดังน้ี 
    1) กบค . ศึกษา วิเ คราะห์ ปรับปรุง โครงสร้างเงินเดือน /ค่าตอบแทนให้เหมาะสม โดยผ่าน
คณะทํางานพิจารณาการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ.    
    2) ฝบท. นําเสนอคณะทํางานพิจารณาการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ . เพื่อจัดทํา
หรือปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้เหมาะสมแก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ.         
    3) ฝบท. นําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําหรือปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ. 
    4) ฝบท. เสนอให้ กปภ. ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน โดยนําเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีเป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเกี่ยวกับการเงินซึ่งอยู่ในขอบเขตอํานาจ ที่ 
กปภ . สามารถดําเนินการเองได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการ         ตาม ขั้นตอนท่ี 6 
    5) การปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเกี่ยวกับการเงินท่ี อยู่นอกเหนือขอบเขตอํานาจ ของ
คณะกรรมการ กปภ . จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทยใน
ฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดและคณะรัฐมนตรตีามลําดับ  
    6) กบค. ทําบันทึกแจ้ง ฝกม. เพื่อจัดทําระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
    7) ฝกม . แจ้งทุกหน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้าง
เงินเดือน/ค่าตอบแทนฉบับใหม ่
    8) กกส . สรุปและประเมินความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง กปภ . ต่อการจัดโครงสร้าง
เงินเดือน/ค่าตอบแทน โดยการสํารวจ/รับฟังความเห็นจากพนักงานและลูกจ้าง กปภ. 
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ตารางที่ 2-73  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ระยะเวลาแล้วเสร็จในการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน การบริหาร  
ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2. ระยะเวลาแล้วเสร็จในการนําเสนอการปรับปรุงระบบค่าตอบแทน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ภายใน 
 1 เดือน 

นับตั้งแต่วันที่
ได้รับเอกสาร 

1. กบค . ได้รับเอกสารจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือภายในองค์กร ให้ทําการศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุง โครงสร้างเงินเดือน /
ค่าตอบแทนให้เหมาะสม โดยผ่าน
คณะทํางานพิจารณาการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของ กปภ. 

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองกิจการสัมพันธ์ 

 

 
ภายใน 
 1 เดือน 

หลังจากจัดทํา
ข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อย 

2. ฝบท . นําเสนอ คณะทํางานพิจารณา 
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ 
กปภ . เพื่อจัดทําหรือปรับปรุงโครงสร้าง
เงินเดือน / ค่าตอบแทนให้เหมาะสม       
แก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ. 

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- คณะทํางานพิจารณา
การจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของ กปภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลังจากผ่าน
ความเห็นชอบ

โดย
คณะทํางานฯ 

3. ฝบท . นําเสนอคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การ
จัดทําหรือปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน / 
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้าง  กปภ.  

กองกิจการสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 หลังจากผ่าน
ความเห็นชอบ

โดย
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ ์

4. ฝบท. เสนอให้ กปภ. ดําเนินการจัดทํา
หรือปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน /
ค่าตอบแทนโดยนําเสนอคณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 กรณีเป็นการปรับปรุงสภาพการจ้าง   
ที่เกี่ยวกับการเงินซ่ึง อยู่ในขอบเขตอํานาจ   
ที่ กปภ . สามารถดําเนินการเองได้       
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 6 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 

ภายใน  
1 เดือน

หลังจากได้รับ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการ 
กปภ. 

5. การปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับ
การเงินที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอํานาจของ
คณะกรรมการ กปภ . จะต้องเสนอขอ
ความเห็ นชอบต่อคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดและคณะรัฐมนตรี
ตามลําดับ 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. กบค. รับเอกสารการจัดทํา
โครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 

 

เร่ิมต้น 

 

2. นําเสนอคณะทํางานพิจารณาจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ. 

เพื่อจัดทําโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
 

3. นําเสนอคณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

 

4. นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

5. นําเสนอคณะกรรมการ                 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
กระทรวงมหาดไทยและ         

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ภายใน 2 เดือน 
หลังจากได้รับ
มติ ครม. /

คณะกรรมการ 
กปภ. 

6. กบค . ทําบันทึกแจ้ง ฝกม . เพื่อจัดทํา
ระเบียบ /ข้อ บังคับเกี่ยวกับโครงสร้าง
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองกฎระเบียบและ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ (ฝกม.) 

 

 ภายใน 2 วัน
หลังจาก

คณะกรรมการ 
กปภ. / ผวก. 

ลงนาม 

7.  แจ้งทุกหน่วยงานให้รับทราบและ   
ถือปฏิบัติตามระเบียบ /ข้อบังคับเกี่ยวกับ
โครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทนฉบับใหม่ 

กองกฎระเบียบและ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ (ฝกม.) 

 
 
 
 

 

ภายในเดือน
ตุลาคมของ 

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

8. ทําการสรุปและประเมินความพึงพอใจ 
ของพนักงานและลูกจ้าง กปภ . ต่อการจัด
โครงสร้างเงินเดือน /ค่าตอบแทน  โดยการ
สํารวจ/รับฟังความเห็นจากพนักงานและ
ลูกจ้าง กปภ. 

กองกิจการสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จัดทําระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับ
โครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 

 

7. แจ้งทุกหน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้าง

เงินเดือน/ค่าตอบแทนฉบับใหม ่
 

8. สรุปและประเมิน              
ความพึงพอใจต่อการจัดทํา                         

โครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
 

สิ้นสุด 
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2.7.1.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
   การจัดโครงสร้างเงินเดือน /ค่าตอบแทน มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็นซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-74 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
1. สถานการณ์ของปัจจัยภายนอก 
เช่น ค่าครองชีพ อัตราค่าตอบแทน
ในตลาดแรงงาน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
กฎหมายแรงงาน เป็นต้น 

- คู่มือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
- ข้อบังคับ ระเบียบ และคํา สั่ง กปภ .    
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

สํารวจข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน
และค่าตอบแทนของตลาดแรงงาน 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ทบทวน /ปรับปรุงโครงสร้าง
เงินเดือน/ค่าตอบแทนให้เหมาะสม 

 

2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ การจัดโครงสร้างเงินเดือน/
ค่าตอบแทน ที่อยู่นอกเหนือ    
จากขอบเขตสภาพการจ้าง   
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่          
7 เม .ย . 2547 เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์และคณะรัฐมนตรี ทําให้
การดําเนินการต้องผ่านการ
พิจารณาหลายขั้นตอน 

- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ 
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 เม.ย. 2547 
กําหนดขอบเขตสภาพการจ้างเกี่ยวกับ
การเงินท่ีให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการ
เองได้ สําหรับการปรุงค่าจ้าง ได้ให้อํานาจ
ไว้เฉพาะ การกําหนดอัตราค่าจ้าง      
แรกบรรจุ และการกําหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง เท่าน้ัน นอกเหนือจากนั้น
เป็น อํานาจของคณะกรรมการ แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 2560 
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และ
สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

จัดทําข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 
และปรับปรุงให้สอดคล้องกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด    
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ
คณะรัฐมนตรี 
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2.7.2  การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
  2.7.2.1 ขอบเขตกระบวนการท างาน  
   การจัดการด้านสวัสดิก ารและสิทธิประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง กปภ . ให้สอดคล้อง กับ
ตลาดแรงงาน และให้ได้รับตามสิทธิอย่างเหมาะสม ตามที่กฎหมายกําหนด 
  2.7.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดําเนินการ ดังน้ี 
    1) กบค. และ กกส. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร วิเคราะห์ ทบทวน จัด
แผนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประจําปี ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยผ่านคณะทํางานพิจารณาการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของ กปภ. 
    2) ฝบท . นําเสนอคณะทํางานพิจารณาการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ .    เพื่อ
ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ . เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และจัดแผนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประจําปี  
    3) ฝบท. นําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ. เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน   
    4) ฝบท . เสนอให้ กปภ . ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยนําเสนอ
คณะกรรมการ กปภ . พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีเป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเกี่ยวกับการเงิน        ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตอํานาจ ที่ กปภ . สามารถดําเนินการเองได้ เมื่อได้รับค วามเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการ       ตาม ขั้นตอนท่ี 6     
    5) การปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเกี่ยวกับการเงินท่ี อยู่นอกเหนือขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการ 
กปภ. จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้า
สังกัดและคณะรัฐมนตรีตามลําดับ 
    6) กบค . ทําบันทึกแจ้ง ฝกม . เพื่อจัดทําระเบียบ /ข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการและ   สิทธิ
ประโยชน์ด้านสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง กปภ. 
    7) ฝกม. แจ้งทุกหน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ /ข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ฉบับใหม่ 
    8) กกส. สรุปและประเมินความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างต่อการจัดสวัสดิการและ  สิทธิ
ประโยชน์ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยการสํารวจ/รับฟังความเห็นจากพนักงานและลูกจ้าง กปภ. 
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ตารางที่ 2-75 ขั้นตอนการจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ระยะเวลาแล้วเสร็จในการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน การบริหาร
ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   2. ระยะเวลาแล้วเสร็จในการนําเสนอการปรับปรุงระบบค่าตอบแทน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ภายใน 
 1 เดือน 

นับตั้งแต่วันที่
ได้รับเอกสาร 

1. กบค. และ กกส. ทําการรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร 
ทําการวิเคราะห์ ทบทวน จัดทําแผน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ประจําปี     
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยผ่าน
คณะทํางานพิจารณาการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของ กปภ. 

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองกิจการสัมพันธ์ 

 

 

ภายใน 
 1 เดือน 

หลังจากจัดทํา
ข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อย 

2. ฝบท . นําเสนอ คณะทํางานพิจารณา
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยช น์ของ 
กปภ .  เพื่อปรับปรุงสวัสดิการและ       
สิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  และจัดแผนสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ประจําปี  

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- คณะทํางานพิจารณา
การจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของ กปภ. 

 

 

หลังจากผ่าน
ความเห็นชอบ

โดย
คณะทํางานฯ 

3. ฝบท . นําเสนอคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ       
การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ . ให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

กองกิจการสัมพันธ์  

 

หลังจากผ่าน
ความเห็นชอบ

โดย
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
รับทราบแล้ว 

4. ฝบท . เสนอให้ กปภ . ดําเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
โดยนําเสนอคณะกรรมการ กปภ . 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 กรณี เป็นการปรับปรุงสภาพการจ้าง 
ที่เกี่ยวกับการเงินซ่ึง อยู่ในขอบเขตอํานาจ
ที่ กปภ . สามารถดําเนินการเองได้        
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 6 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

1. วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลจากปัจจัยนําเข้า 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

 

 

 

เร่ิมต้น 

 

2. นําเสนอคณะทํางานพิจารณาจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ กปภ. 

 เพื่อปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

 

3. นําเสนอคณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
 

4. นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ภายใน  
1 เดือน

หลังจากได้รับ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการ 
กปภ. 

5. การปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับ
การเงินที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอํานาจของ
คณะกรรมการ กปภ . จะต้องเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย  
ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดและคณะรัฐมนตรี
ตามลําดับ 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 ภายใน  
2 เดือน 

หลังจากได้รับ
มติ ครม. /

คณะกรรมการ 
กปภ. 

6. กบค . ทําบันทึกแจ้ง ฝกม . เพื่อจัดทํา
ระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง กปภ. 

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองกฎระเบียบและ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ (ฝกม.) 

 

 ภายใน 2 วัน
หลังจาก

คณะกรรมการ 
กปภ. / ผวก. 

ลงนาม 

7. แจ้งทุกหน่วยงานให้รับทราบและ      
ถือปฏิบัติตามระเบี ยบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ฉบับใหม่ 

กองกฎระเบียบและ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ (ฝกม.) 

 

 

ภายในเดือน
ตุลาคมของ 

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

8. ทําการสรุปและประเมินความพึงพอใจ 
ของพนักงานและลูกจ้าง  กปภ. ต่อการจัด
สวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน โ ดยการสํารวจ /รับฟัง
ความเห็นจากพนักงานและลูกจ้าง กปภ. 

กองกิจการสัมพันธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. นําเสนอคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย                      

และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 

6. จัดทําระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

ของพนักงานและลูกจ้าง กปภ. 
 

7. แจ้งทุกหน่วยงานให้รบัทราบและ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ฉบับใหม ่
 

 

8. สรุปและประเมินความ 
พึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน ์
 

สิ้นสุด 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 
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2.7.2.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
    การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีจุดอ่อน ความเสี่ยง 
และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผ ลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน ตามกระบวนการที่กําหนดในบาง
ประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้
 
ตารางที่ 2-76 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
1. การปรับปรุงโดยไม่คํานึงถึง สภาพ
ธุรกิจและสถานะทางการเงินในปัจจุบัน 
อาจส่งผลให้องค์กรขาดสภาพคล่องได้ 

- นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลของ กปภ. 
 

- สํารวจข้อมูลสวัสดิการใน
ตลาดแรงงานสม่ําเสมอ  
- แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินขององค์กร เมื่อมีการ
เสนอขอปรับสวัสดิการ 

 

2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ที่อยู่นอกเหนือ   จาก
ขอบเขตสภาพการจ้างตาม        มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่         7 เม.ย. 
2547 เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ
คณะรัฐมนตรี ทําให้การดําเนินการต้อง
ผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน 

- พระราชบัญญั ติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 เม .ย. 
2547 กําหนดขอบเขตสภาพการจ้าง
เกี่ยวกับการเงินท่ีให้รัฐวิสาหกิจสามารถ
ดําเนินการเองได้ สําหรับการปรุง
สวัสดิการหรือประโยชน์อ่ืน ได้ให้อํานาจ
ไว้เฉพาะ    การปรับปรุงสวัสดิการ
หรือประโยชน์ อื่นที่มีอยู่เดิ มเท่าน้ัน 
ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจาก
นั้น เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ
คณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 มี .ค. 
2560 กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทน ระบบ
แรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของ
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

จัดทําข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด    
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ
คณะรัฐมนตรี 
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2.7.3  การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
  2.7.3.1 ขอบเขตกระบวนการท างาน  
   กองบริหารค่าตอบแทน (กบค.) รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีการนําเข้า
ข้อมูลผ่านในระบบบัญชีเงินเดือน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ  การเบิกจ่ายและส่งข้อมูล
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายผ่านระบบบัญชีเงินเดือนให้งา นเงินเดือน กบค . ดําเนินการนําเข้าข้อมูลและการ
ประมวลผลผ่านระบบบัญชีเงินเดือน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ พนักงาน ส่วนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
จ่ายไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน งานสวัสดิการ กบค . จะลงรับในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของ เอกสารต่าง ๆ และงบประมาณ  เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่าย หลังจากผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่าย 
พนักงานรักษาเงินสดย่อยสามารถจ่าย เงินสดย่อยให้พนักงานท่ีขอเบิกกรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 12,000 บาทได้ แต่ในกรณีที่มี
วงเงินเกิน 12,000 บาท จะบันทึกรายการตั้งหนี้ของพนั กงานท่ีขอเบิกในระบบ SAP และจัดทําใบสําคัญจ่ายพร้อมส่ง
รายละเอียดให้กองการเงิน เพื่อจัดทําเช็คให้พนักงาน หรือจ่ายเงินสวัสดิการโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงาน 
(เฉพาะบัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) เมื่อได้รับเช็คจากกองการเงินพนักงานรักษาเงินสดย่อยแจ้งพนักงาน
เพื่อรับเช็คค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ  สําหรับวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน  กบค . จะแจ้งให้พนักงาน
ทราบ โดยพนักงานสามารถตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการได้จากระบบตรวจสอบ การรับเงินสวัสดิการ ผ่านระบบ Intranet 
ของ กปภ.  
  2.7.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดย  
   1) รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ีนําเข้าข้อมูลในระบบบัญชี
เงินเดือน ส่วนการขอรับเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือนจะลงรับเอกสารในระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและงบประมาณของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายผ่าน
ระบบบัญชีเงินเดือนและไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่าย 
   3) งานเงินเดือน กองบริหารค่าตอบแทน ประมวลผลข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ จ่ายผ่าน
ระบบบัญชีเงินเดือน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน 
   4) กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 12,000 บาท พนักงานรักษาเงินสดย่อยจ่ายเงินให้พนักงาน ที่ขอเบิกเงิน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ  
   5) กรณีที่มีวงเงินเกิน 12,000 บาท และได้รับการอนุมัติให้จ่าย ได้แล้ว จะบันทึกรายการ  ตั้งหนี้
ของพนักงานท่ีขอเบิกในระบบ SAP และจัดทําใบสําคัญจ่าย พร้อมส่งรายละเอียดให้กองการเงินจัดทําเช็ค  เพื่อจ่ายให้
พนักงาน 
   6) กรณีที่มีวงเงินเกิน 12,000 บาท และได้รับการอนุมัติให้จ่ายได้แล้ว จะบันทึกรายการ ตั้งหนี้ของ
พนักงานท่ีขอเบิกในระบบ SAP โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน (บัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่าน ธนาคารกรุงไทย) และ
จัดทําใบสําคัญจ่าย พร้อมส่งรายละเอียดให้กองการเงินเพื่อดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน ของพนักงาน โดยวิธี Direct 
Credit ผ่านระบบ KTB Corporate online  
   7) พนักงานรักษาเงินสดย่อยแจ้งพนักงานเพื่อรับเช็คค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ หรือ แจ้งการ
รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย) โดยพนักงานสามารถตรวจสอบการรับเงิน
สวัสดิการได้จากระบบตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการ ผ่านระบบ Intranet ของ กปภ. 
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ตารางที่ 2-77 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและลูกจ้าง 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิและเบิกจ่ายในส่วนของผลประโยชน์ตอ 
แทนอ่ืนท่ีจ่ายไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน 
 2.ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิและเบิกจ่ายในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีจ่ายผ่านระบบบัญชีเงินเดือน 
 3.ร้อยละความถูกต้องในการบันทึกค่าใช้จ่ายสวัสดิการและผลประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนในระบบ SAP 
 4.ร้อยละความถูกต้องในการจ่ายเงินในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 ทุกวันทําการ 

1. รับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ           
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่นําเข้า
ข้อมูลในระบบบัญชีเงินเดือน และลงรับ
เอกสารการขอรับเงินค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่จ่ายไม่ผ่านระบบบัญชี เงินเดือน
ในระบบงานสารบรรณอิเอ็กทรอนิกส์  

งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

 

 
ทุกวันทําการ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และงบประมาณของค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่จ่ายผ่านระบบบัญชีเงินเดือน
และไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน (CP) และ
เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่าย 

งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
- กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

ทุกวันการก่อน
ปิดการนําเข้า
ข้อมูลระบบ

บัญชีเงินเดือน 

3. การนําเข้าข้อมูลค่าตอบแทนประจําเดือน
โดยการจ่ายผ่านระบบบัญชีเงินเดือน 

งานสวัสดิการและ   
งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

 

 

 

ทุกวันทําการ 

4. กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 12 ,000 บาท
พนักงานรักษาเงินสดย่อยจ่ายเงินให้
พนักงานที่ขอเบิกเงินค่าตอบแทนและ
สวัสดกิารต่าง ๆ  

งานสวัสดิการและ   
งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

 

 
ทุกวันทําการ 

5. กรณีที่มีวงเงินเกิน 12,000 บาท และ
ได้รับการอนุมัติให้จ่ายได้แล้ว จะบันทึก
รายการต้ังหนี้ของพนักงานที่ขอเบิกใน
ระบบ SAP และจัดทําใบสําคัญจ่าย พร้อม
ส่งรายละเอียดส่งกองการเงินจัดทําเช็คให้
พนักงาน 

- งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน  
(ตั้งหนี้กรณีพนักงานปกติ) 
- กองบัญชี (ฝงบ.)      
(ตั้งหนี้กรณีพนักงาน  
พ้นสภาพ 
กองการเงิน (ฝงบ.) 
(จัดทําเช็ค) 

- เอกสารการเบิก
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

1. รับเอกสารจากหน่วยงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

2.ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

 

ไม่ถูกต้องส่งกลับแก้ไข 

 

ถูกต้อง 

 

3. การนําเข้าข้อมูลค่าตอบแทนและ
สวัสดิการประจําเดือนโดยการจ่ายผ่าน

ระบบบัญชีเงินเดือน 

 

4. ดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้พนักงานที่จ่ายไม่ผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือนโดยการจ่ายเงินสดย่อย 

 

5. ดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้พนักงานที่จ่ายไม่ผ่านระบบ

บัญชีเงินเดือนโดยการจ่ายเช็ค 
 

เร่ิมต้น 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ทุกวันทําการ 

6. กรณีที่ มีวงเงินเกิน 12,000 บาท และ
ได้รับการอนุมัติให้จ่ายได้แล้ว จะบันทึก
รายการต้ังหนี้ของพนักงานที่ขอเบิกใน
ระบบ SAP และจัดทําใบสําคัญจ่าย พร้อม
ส่งรายละเอียดส่งกองการเงินเพื่อโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน 

- งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน  
(ตั้งหนี้กรณีพนักงานปกติ) 
- กองบัญชี (ฝงบ.)      
(ตั้งหนี้กรณีพนักงาน  
พ้นสภาพ 
กองการเงิน (ฝงบ.) 
(ดําเนินการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของ
พนักงาน) 

- เอกสารการเบิก
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

 

 
ทุกวันทําการ 

7. พนักงานรักษาเงินสดย่อยแจ้งพนักงาน
เพื่อรับเช็คค่าตอบแทนและสวัสดิการ   
ต่าง ๆ หรือแจ้งการรับเงินโดยวิธีโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน  
 

- งานสวัสดิการ        
กองบริหารค่าตอบแทน 
(จ่ายเช็คหรือแจ้งการ 
รับเงินโดยวิธีโอนเงิน  
เข้าบัญชีธนาคารพนักงาน
แล้วแต่กรณี) 
 

- เอกสารการเบิก
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. นําส่งเช็คให้พนักงาน หรือแจ้ง
การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน 

 

สิ้นสุด 

 

6. ดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้
พนักงานที่จ่ายไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือนโดย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน 

(บัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย) 
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2.7.3.2 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
   การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและลูกจ้าง มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

ตารางที่ 2-78 จุดอ่อน /ความเสี่ยง /ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและ
ลูกจ้าง 

 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและลูกจ้าง 
1. ปัญหาด้านข้อจํากัดในเรื่อง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
และแนวทางปฏิบัติ ท่ีไม่ชัดเจน 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ที่ทํา
ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจได้
ต้องหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

แจ้งเวียนข้อหารือหรือประเด็ น
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

2. การตรวจสอบและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่
ถูกต้อง 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
แนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบ
และการเบิกจ่าย 

ช้ีแจงทําความเข้าใจกับพนักงานท่ี
ขอเบิกและจัดทํา บันทึกซั กซ้อม
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง 

 

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่มีงบประมาณไม่
เพียงพอ 

 

ตรวจสอบงบประมาณทุกครั้งก่อนการ
เบิกจ่ายให้พนักงาน 

แจ้งให้หน่วยงานท่ีขอเบิกจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมและรับรอง
การตรวจสอบงบประมาณทุกครั้ง
ก่อนส่งเอกสารการเบิกจ่าย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 184 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.7.4 การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย/เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  2.7.4.1 การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 
    2.7.4.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างาน  
   กองบริหารค่าตอบแทน (กบค.) รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง และตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบยืมเงินทดรองจ่ายจากหน่วยงานท่ีขอยืม รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจในการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท
ตามคําสั่งที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน ตรวจสอบลูกหนี้พนักงานคงค้าง  หากมีหนี้คงค้างพนักงานจะไม่สามารถยืม
เงินทดรองจ่ายครั้งใหม่ได้ จัดทําทะเบียนคุมการยืมเงินทดรองจ่า ยเพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามลูกหนี้พนักงานคงค้าง 
ส่งเอกสารใบยืมเงินทดรองจ่ายให้กองงบประมาณ เพื่อออกเลขกันงบประมาณ เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
จ่าย กรณีใบยืมทดรองจ่ายที่มีวงเงินไม่เกิน 12,000 บาท หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติแล้วนําส่งให้พนักงา นรักษาเงินสดย่อย
เพื่อจ่ายให้พนักงาน  และบันทึกเงินยืมทดรองจ่ายในระบบ SAP กรณีใบยืมทดรองจ่ายที่มีวงเงินเกิน 12,000 บาท หลังจากท่ี
ได้รับการอนุมัติแล้ว บันทึกเงินยืมทดรองจ่ายในระบบ SAP จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียดส่งกองการเงินเพื่อ จัดทําเช็ค
ให้พนักงาน หรือจ่าย เงินยืมทดรองจ่าย โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงาน  (เฉพาะบัญชีเงินเดือนที่
จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ) หลังจากได้รับเช็คจากกองการเงินพนักงานรักษา เงินสดย่อยแจ้งพนักงานเพื่อรับเช็คเงิน
ยืมทดรองจ่าย สําหรับการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารของพนักงาน กบค . จะแจ้งให้พนักงาน
ทราบ โดยพนักงานสามารถตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการได้จากระบบตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการผ่านระบบ Intranet 
ของ กปภ.  
    2.7.4.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดย  
 1) รับเอกสารจากหน่ วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง ตรวจสอบความถูกต้องของใบยืมเงิน    ทดรอง
จ่ายจากหน่วยงานท่ีขอยืม รวมถึงผู้มีอํานาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทตามคําสั่งที่ผู้ว่าการมอบหมายให้
ปฏิบัติงานแทน  
 2) ตรวจสอบลูกหนี้พนักงานคงค้าง หากมีคงค้างจะไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้ 
 3) จัดทําทะเบียนคุมการยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามลูกหนี้พนักงานคง
ค้าง ดําเนินการส่งเอกสารใบยืมเงินทดรองจ่ายให้กองงบประมาณเพื่อออกเลขกันงบประมาณ 
 4) กรณีใบยืมทดรองจ่ายที่มีวงเงินไม่เกิน 12,000 บาท หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว นําส่งให้
พนักงานรักษาเงินสดย่อยเพื่อจ่ายให้พนักงาน และบันทึกเงินยืมทดรองจ่ายในระบบ SAP 
 5) กรณีใบยืมทดรองจ่ายที่มีวงเงินเกิน 12 ,000 บาท หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  บันทึก
รายการตั้งลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายในระบบ SAP   
 6) จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียดส่งกองการเงินเพื่ อจัดทําเช็คเงินยืมทดรองจ่าย ให้พนักงาน 
 7) จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียดส่งกองการเงิน เพื่อดําเนินการโอนเงินยืมทดรองจ่ายให้พนักงาน
เข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงาน โดยวิธี Direct Credit ผ่านระบบ KTB Corporate online  
   8) พนักงานรักษาเงินสดย่อยแจ้งพนักงานเพื่อรับเช็คเงินยืมทดรองจ่าย หรือแจ้งการรับเงิน  โดยวิธีการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ) โดยพนักงานสามารถตรวจสอบ   การรับเงินสวัสดิการได้
จากระบบตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการผ่านระบบ Intranet ของ กปภ. 
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ตารางที่ 2-79 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบใบสําคัญจ่ายการยืมเงินและหักล้างเงินยืม

ทดรองจ่าย 
  2. ร้อยละความถูกต้องในการบันทึกค่าใช้จ่ายสวัสดิการและผลประโยชน์ ตอบ

แทนอ่ืนในระบบ SAP 
  3. ร้อยละความถูกต้ องในการจ่ายเงินในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่จ่าย

ไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 ทุกวันทําการ 
1. รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ส่วนกลาง 

งานสวัสดิการ         
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 

 

 

ทุกวันทําการ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสําคัญ
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ของหน่วยงานที่ขอยืมเงินให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ/ระเบียบ กปภ. รวมถึงผู้มีอํานาจ
ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท
ตามคําสั่งที่ผู้ ว่าการมอบหมายให้
ปฏิบัติงานแทน ตรวจสอบลูกหนี้พนักงาน
คงค้าง หากมีหนี้คงค้างจะไม่สามารถยืม
เงินทดรองจ่ายได้ (CP) 

งานสวัสดิการ  
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 
- กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 
ทุกวันทําการ 

3. จัดทําทะเบียนคุมการยืมเงินทดรองจ่าย 
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามลูกหนี้
พนักงานคงค้างและส่งเอกสารใบยืมเงิน
ทดรองจ่ายให้กองงบประมาณ เพื่อออก
เลขกันเงินงบประมาณ 

 
งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน 
กองงบประมาณ (ฝวง.) 
 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 

 

 
ทุกวันทําการ 

4. พนักงานรักษา เงินสดย่อยจ่ายเงินให้
พนักงาน กรณีที่ใบยืมทดรองจ่ายที่ได้รับ
การอนุมัติแล้วมีวงเงินไม่เกิน 12,000 บาท 
และบันทึกในระบบ SAP 

งานสวัสดิการ         
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 

 
ทุกวันทําการ 

5. ใบยืมทดรองจ่ายที่มีวงเงินเกิน 
12 ,000  บาท บันทึก รายการต้ังลูกหนี้
พนักงานในระบบ SAP 

งานสวัสดิการ         
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 

 

ทุกวันทําการ 
6. จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียด    
ส่งกองการเงินเพื่อจัดทําเช็คเงินยืมทดรองจ่าย
ให้กับพนักงาน 

งานสวัสดิการ        
กองบริหารค่าตอบแทน 
กองการเงิน (ฝงบ.) 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 

1. รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ     
ในส่วนกลาง 

 

 

 
 

ไม่ถูกต้อง,มีหนี้คงค้าง 

 

4. เบิกเงินยืมทดรองจ่าย 
โดยเงินสดย่อย 

 

ถูกต้อง,ไม่มีหนี้
คงค้าง 

 

3. ส่งใบยืมเงินทดรองจ่ายให้
กองงบประมาณออกเลขกันเงิน

งบประมาณ 
 

5. เบิกเงินยืมทดรองจ่าย    
 โดยเช็คและบันทึกรายการต้ังหนี ้
 

6. พิมพ์ใบสําคัญจ่ายส่งให้   
กองการเงินกรณีจ่ายเช็ค 

 

2. ตรวจสอบ 
การเบิกจ่าย, หนี้คงค้าง 

และจัดท าทะเบียบคุมการยืม 
ทดรองจ่าย 

 

เร่ิมต้น 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
ทุกวันทําการ 

7. จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียด    
ส่งกองการเงินเพื่อ ดําเนินการโอนเงิน ยืม
ทดรองจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน 

งานสวัสดิการ        
กองบริหารค่าตอบแทน 
กองการเงิน (ฝงบ.) 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 

 

ทุกวันทําการ 

8. พนักงานรักษาเงินสดย่อยแจ้งพนักงาน
เพื่อรับเช็คเงินยืมทดรองจ่าย หรือแจ้งการ
รับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
พนักงาน  

งานสวัสดิการ        
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
เงินยืมทดรองจ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. นําส่งเช็คให้พนักงานหรือ    
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ของพนักงาน 
 

สิ้นสุด 

 

7. พิมพ์ใบสําคัญจ่ายส่งให้กองการเงิน     
กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน               
(บัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย) 
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2.7.4.1.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการ
ควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้
 
ตารางที่ 2-80 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 
1. ปัญหาด้าน ข้อจํากัดในเรื่อง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
และแนวทางปฏิบัติ ท่ีไม่ชัดเจน 

 

- กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง    
ที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจ
ได้ต้องหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

- แจ้งเวียนข้อหารือหรือประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อซั กซ้อมความ
เข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

2. การตรวจสอบและการเบิก
จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายที่ไม่ถูกต้อง 

 

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
แนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบ
และการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 

 

- ช้ีแจงทําความเข้าใจกับพนักงาน
ที่ขอเบิกและ จัดทําบันทึกซักซ้ อม
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
จ่ายที่ถูกต้อง 

 

3.การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายที่
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

 

- ตรวจสอบงบประมาณทุกครั้งก่อน ส่ง
เอกสารใบยืมทดรองจ่ายให้กองงบประมาณ 
เพื่อออกเลขกันงบประมาณการเบิก
จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้พนักงาน 

- แจ้งให้หน่วยงานท่ีขอเบิกจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมและรับรอง
การตรวจสอบงบประมาณทุกครั้ง
ก่อนส่งเอกสารการเบิกจ่าย เงินยืม
ทดรองจ่าย 

 

4.ลูกหนี้พนักงานคงค้างในระบบ - ตรวจสอบในทะเบียนคุมการยืมเงินทด
รองจ่ายและในระบบ SAP 

- ทําบันทึกหรือแจ้งเตือนให้ลูกหนี้
พนักงานคงค้างที่ขอเบิกมาทําการ
หักล้าง เงินยืมทดรองจ่ายภายใน
เวลาที่กําหนด 
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2.7.4.2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ส านักงานใหญ)่ 
    2.7.4.2.1 ขอบเขตกระบวนการท างาน  
 กองบริหารค่าตอบแทน (กบค.) รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง และตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินท างจากหน่วยงานที่ขอเบิก รวมถึงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจในการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินแต่ละประเภทตามคําสั่งที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เสนอผู้มีอํานาจ อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
กรณีใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีวงเงินไม่เกิน 12,000 บาท หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว นําส่งให้พนักงานรักษา
เงินสดย่อยเพื่อจ่ายให้พนักงาน และบันทึกค่าใช้จ่าย  ในการเดินทางในระบบ SAP กรณีใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่มีวงเงินเกิน 12,000 บาท หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว บันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในระบบ SAP จัดทําใบสําคัญ
จ่ายและรายละเอียดส่ง  กองการเงินเพื่อจัดทําเช็คให้พนักงาน หรือจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของพนักงาน (เฉพาะบัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ) หลังจากได้รับเช็คจากกองการเงินพนักงาน
รักษาเงินสดย่อยแจ้งพนั กงานเพื่อรับเช็คค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สําหรับการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยวิธี    โอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของพนักงาน กบค . จะแจ้งให้พนักงานทราบ โดยพนักงานสามารถตรวจสอบการ รับเงินสวัสดิการได้จาก
ระบบตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการผ่านระบบ Intranet ของ กปภ. 
    2.7.4.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดย  
 1) รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง 
 2) ตรวจสอบความถูกต้องของใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานที่ขอเบิก รวมถึงต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินแต่ ละประเภทตามคําสั่งที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน และ
ตรวจสอบงบประมาณของแต่ละหน่วยงานก่อนดําเนินการเบิกจ่ายเงิน 
 3) กรณีใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีวงเงินไม่เกิน 12,000 บาท หลังจากท่ี ได้รับการ
อนุมัติแล้ว นําส่งให้พนักงานรักษาเงินสดย่อยเพื่อจ่ายให้พนักงาน และบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในระบบ SAP 
 4) กรณีใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีวงเงินเกิน 12,000 บาท หลังจากท่ีได้รับ  การอนุมัติ
แล้ว บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้พนักงานในระบบ SAP   
 5) จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียดส่งกองการเงินเพื่อจัดทําเช็ค ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางของ
พนักงาน 
 6) จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียดส่งกองการเงิน เพื่อดําเนินการโอนเงินค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางให้พนักงานเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงาน โดยวิธี Direct Credit ผ่านระบบ KTB Corporage online  
   7) พนักงานรักษาเงินสดย่อยแจ้งพนักงานเพื่อรับเช็คเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ แจ้งการรับเงิน
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย) โดยพนักงานสามารถตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการ
ได้จากระบบตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการผ่านระบบ Intranet ของ กปภ. 
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ตารางที่ 2-81 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สํานักงานใหญ่) 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิและเบิกจ่ายในส่วนของผลประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนท่ีจ่ายไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน 
  2. ร้อยละความถูกต้องในการบันทึกค่าใช้จ่า ยสวัสดิการและผลประโยชน์ ตอบ

แทนอ่ืนในระบบ SAP 
  3. ร้อยละความถูกต้องในการจ่ายเงินในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่จ่าย

ไม่ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 ทุกวันทําการ 
1. รับเอ กสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ส่วนกลาง 

งานสวัสดิการ         
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

 

 
ทุกวันทําการ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสําคัญ
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของหน่วยงาน
ที่ขอเบิกให้ถูกต้องตามข้อบังคับ /ระเบียบ 
กปภ . รวมถึงผู้มีอํานาจใ นการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินแต่ละประเภทตามคําสั่งที่ผู้ว่าการ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน และ
ตรวจสอบงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
ก่อนดําเนินการเบิกจ่ายเงิน (CP) 

งานสวัสดิการ        
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
- กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 
ทุกวันทําการ 

3. พนักงานรักษาเงินสดย่อยจ่ายเงินให้
พนักงาน กรณีที่ใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีวงเงิน
ไม่เกิน 12,000 บาท และบันทึกในระบบ 
SAP 

งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

 
ทุกวันทําการ 

4. ใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่
มีวงเงินเกิน 12,000 บาท บันทึกรายการ
ตั้งเจ้าหนี้พนักงานในระบบ SAP 

งานสวัสดิการ         
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

 
ทุกวันทําการ 

5. จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียด    
ส่งกองการเงินเพื่ อจัดทําเช็คค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของพนักงาน 

งานสวัสดิการ        
กองบริหารค่าตอบแทน 
กองการเงิน (ฝงบ.) 

- เอกสารการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

 

ทุกวันทําการ 

6. จัดทําใบสําคัญจ่ายและรายละเอียด    
ส่งกองการเงินเพื่อ ดําเนินการโอนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เข้าบัญชีธ นาคาร
ของพนักงาน 

งานสวัสดิการ        
กองบริหารค่าตอบแทน 
กองการเงิน (ฝงบ.) 

- เอกสารการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

1. รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ    
ในส่วนกลาง 

 

 
 
 

 

ไม่ถูกต้อง 
 

4. เบิกโดยเช็คและบันทึก
รายการต้ังหนี ้

 

ถูกต้อง 

 

3. เบิกเงินโดยเงินสดย่อย 

 

5. พิมพ์ใบสําคัญจ่ายส่งให้กอง
การเงิน กรณีจ่ายเช็ค 

 

2. ตรวจสอบการเบิกจ่าย 

 

เร่ิมต้น 

 

6. พิมพ์ใบสําคัญจ่ายส่งให้กองการเงิน   
กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน               
(บัญชีเงินเดือนที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย) 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ทุกวันทําการ 

7. พนักงานรักษาเงินสดย่อยแจ้งพนักงาน
เพื่อรับเช็คเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
หรือแจ้งการรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของพนักงาน  

งานสวัสดิการ         
กองบริหารค่าตอบแทน 

- เอกสารการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. นําส่งเช็คให้พนักงาน หรือ
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของพนักงาน 

 

 
สิ้นสุด 
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2.7.4.1.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
    การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สํานักงานใหญ่ ) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญ หาอุปสรรค ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็นซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
ตารางที่ 2-82 จุดอ่อน /ความเสี่ยง /ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในก ารเดินทาง      

(สํานักงานใหญ)่ 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ส านักงานใหญ่) 
1. ปัญหาด้านข้อจํากัดในเรื่อง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
และแนวทางปฏิบัติ ท่ีไม่ชัดเจน 

 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ที่ทํา
ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจได้
ต้องหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

แจ้งเวียนข้อหารือหรือประเด็น
ปัญหาต่างๆ เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

2. การตรวจสอบและการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่
ถูกต้อง 

 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
แนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ช้ีแจงทําความเข้าใจกับพนักงานท่ี
ขอเบิกและ จัดทําบันทึกซักซ้อม
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางที่ถูกต้อง 

 

3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางที่มีงบประมาณไม่
เพียงพอ 

 

ตรวจสอบงบประมาณทุกครั้งก่อน
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
พนักงาน 

แจ้งให้หน่วยงานท่ีขอเบิกจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมและรับรอง
การตรวจสอบงบประมาณทุกครั้ง
ก่อนส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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2.7.5 การจัดท าข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/โบนัส 
  2.7.5.1 การจัดท าข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    2.7.5.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างาน 
    การดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจําปี จะดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ พนักงานทุก
ระดับชั้ น มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาวินัย  ความสามารถ  
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงานในรอบปีพิจารณาความดีความชอบ ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน ของปีท่ี
พิจารณา โดยพิจารณาปีละ 1 ครั้ง  สําหรับพนักงานระดับ 10 ขึ้นไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ กปภ . และวงเงินท่ีนํามาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจําปี จะถือปฎิบัติตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0209.1/ว.35   ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2544) 
    2.7.5.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (1 ขั้น) 
    1) รวบรวมคําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีได้รับในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น 
ลงโทษทางวินัย ลาออก ไล่ออก ฯลฯ และขอข้อมูลพนักงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาจากหน่วยงานต่าง  ๆดังนี ้
     - พนักงานบรรจุใหม่ จากกองทรัพยากรบุคคล (กทบ.) 
     - พนักงานลาศึกษาต่อ จากกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (กพท.) 
     - พนักงานถูกลงโทษทางวินัย ข้อมูลถึงปัจจุบัน จากกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม (กวน.) 
    2) ประมวลผลข้อมูลในระบบ SAP โปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (ZHCPRP02) นํา
ข้อมูลการมาปฎิบัติงาน การระงับจ่ายเงินเดือน เงินเดือนเต็มขั้น การถูกลงโทษทางวินัย ฯลฯ มาตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นกับ
เอกสารตาม ข้อ 1)  
     - จัดส่งข้อมูล ให้ กพส. จัดรูปแบบรายงาน 
     - จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีปกติ (1 ขั้น) ประจําปีให้แต่
ละสายงานส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้อง  ดําเนินการแก้ไข
ข้อมูลในเอกสารและในระบบ SAP ให้ถูกต้อง 
    3) จัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ระดับ 10 ขึ้นไป โดยประมวลผลข้อมูลในระบบ  SAP 
โปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (ZHCPRP02) และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ /ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นกรณีปกติประจําปี 
(ผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าการ) นําเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ 
    4) แต่ละสายงานส่งคืนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และรับรองความถูกต้อง พร้อมเอกสาร
ประกอบการแก้ไขข้อมูล ให้ กบค. ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (ZHCPRP02) ใหม่อีกครั้ง 
เพื่อนํามาตรวจสอบกับข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ /ไม่มีสิทธิที่แต่ละสายง านตรวจสอบและรับรอง   ความถูกต้องแล้ว 
    5) จัดทํารายละเอียดพนักงานท่ีมีสิทธิ /ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้น และสรุปวงเงินในการเลื่อนขั้น เงินเดือน
กรณีปกติประจําปี  
      - ประมวลผลข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโปรแกรม ZHPARP43 ในระบบ SAP             
      - นําข้อมูลทีไ่ด้ปรียบเทียบข้อมูลเงินเดือนก่อนเลื่อนขั้นและหลังเลื่อนขั้นกับข้อมูลที่จัดทําไว้  
      - จัดเรียงข้อมูลพนักงานตามลําดับชั้นและกลุ่ม  
      - จัดเรียงข้อมูลตามโครงสร้างหน่วยงาน 
      - จัดทําบันทึกเสนอผู้ว่าการเพื่ออนุมัติและลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติประจําปี 
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ตารางที่ 2-83 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําข้อมูลการเบื่อนข้ันเงินเดือน กรณีปกติ (1 ขั้น) 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 
  2. ระยะเวลาแล้วเสร็จในการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ภายในเดือน
สิงหาคม 
ของทุกป ี

1. รวบรวมคําสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนที่ได้รับในช่วง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น ลงโทษทาง
วินัย ลาออก ไล่ออก ฯลฯ  และขอข้อมูล
พนักงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

- พนักงานบรรจุใหม่ จาก กทบ. 
- พนักงานลาศึกษาต่อ จาก กพท. 
- พนักงานถูกลงโทษทางวินัย ข้อมูล

ถึงปัจจุบัน จาก กวน. 

- งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองทรัพยากรบุคคล 
- กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (สวก.) 
- กองวินัยและส่งเสริม
จริยธรรม (ฝกม.) 

ข้อบังคับ กปภ.  
ว่าด้วยการ    

กําหนดตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน   

การบรรจุ         
การแต่งตั้ง การ

เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ 

 

ภายในเดือน
กันยายน 
ของทุกป ี

2 .  ประมวลผลข้อมูลในระบบ SAP 
โปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ 
(ZHCPRP02) นําข้อมูลการมาปฎิบัติงาน
การระงับจ่ายเงินเดือน เงินเดือนเต็มขั้น 
การถูกลงโทษทางวินัย ฯลฯ มาตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นกับเอกสารตามข้อ 1  

- จัดส่งข้อมูล ให้ กพส . จัดรูปแบบ
รายงาน 

- จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ/ไม่
มีสิทธิเล่ือนขั้น เงินเดือน กรณีปกติ (1 ขั้น)
ประจําปีให้แต่ละสายงานส่งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ดําเนินการ
แก้ไขข้อมูลในเอกสารและในระบบ SAP 
ให้ถูกต้อง 

- งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ (สทส.) 
- งานธุรการ (สนญ.) 
- กองบริหารทั่วไป 
(กปภ.ข. 1-10) 
 

 

 

ภายในเดือน
กันยายน 
ของทุกป ี

3. จัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานระดับ 10 ขึ้นไป โดยประมวลผล
ข้อมูลในระบบ SAP โปรแกรม ZHCPRP02 
นํามาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ /ไม่มีสิทธิ
เล่ือนขั้นกรณีปกติประจําปี (ผ่านการ
เห็นชอบจากผู้ว่าการ ) นําเสนอวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ กปภ . เพื่อให้
ความเห็นชอบ 

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

1. รวบรวมข้อมูลพนักงานเพื่อ
ตรวจสอบสิทธิการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประจําปี 
 

เร่ิมต้น 

 

2. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ/ิไม่มีสิทธิ
เล่ือนขั้นเงินเดือน กรณีปกติ (1 ขั้น)
ประจําป ีส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
ตรวจสอบความถูกต้องและส่งคืน 

กบค. 

 

 

3. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กปภ. 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติประจําปี

ของพนักงานระดับ 10 หรือเทียบเท่า  
ขึ้นไป 

 

 
เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ภายในเดือน
กันยายน 
ของทุกป ี

4. แต่ละสายงานส่งคืนข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบ, แก้ไข และรับรองความถูกต้อง 
พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูล ให้ 
กบค . ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกร ม 
ZHCPRP02 ใหม่อีกครั้ง เพื่อนํามาตรวจสอบ
กับข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิที่
แต่ละสายงานตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องแล้ว (CP) 

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 

แล้วเสร็จก่อน
การ

ประมวลผล
เงินเดือน

ประจําเดือน
ตุลาคม 
ของทุกป ี

5. จัดทํารายละเอียดพนักงานที่มี สิทธิ/ไม่
มีสิทธิเล่ือนขั้น และสรุปวงเงินในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนกรณีปกติประจําปี  

 - จัดทําบัญชีถือจ่ายพนักงานมีสิทธิ /
ไม่มีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปี             

 - ประมวลผลข้อมูลการเลื่อนขั้น
เงินเดือนจากโปรแกรม ZHPARP43 ใน
ระบบ SAP             

 - นําข้อ มูลที่ได้ปรียบเทียบข้อมูล
เงินเดือนก่อนเล่ือนขั้นและหลังเล่ือนขั้น 
กับข้อมูลที่จัดทําไว้                            

 - จัดเรียงข้อมูลพนักงานตามลําดับ
ชั้นและกลุ่ม  

 - จัดเรียงข้อมูลตามโครงสร้าง
หน่วยงาน 

 - จัดทําบันทึกเสนอผู้ว่าการเพื่อ
อนุมัติและลงนามในคําสั่งเล่ื อนขั้น
เงินเดือนกรณีปกติประจําปี   

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล 

พนักงานที่มีสิทธ/ิไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นกรณี
ปกติประจําปีที่แต่ละสายงานตรวจสอบ

และรับรองความ 
ถูกต้องแล้ว 

 

5. สรุปวงเงินในการ 
เลื่อนข้ันเงินเดือน และจัดทําบัญชีถือจ่าย
พนักงานมีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือน กรณีปกติ (1 ขั้น) 

ประจําป ี
 

 

เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
ปกติ (1 ขั้น) ประจําปีให้

พนักงาน 

 

 สิ้นสุด 
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2.7.5.1.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
    การจัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (1 ขั้น) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็นซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-84 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (1 ขั้น) 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีปกติ (1 ขั้น) 
1. คําสั่งลงโทษหรือคําสั่งท่ีตัดสิน
ให้พนักงานขาดงาน โดยมีผล
ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ ทําให้
พนักงาน ถูกตัดสิทธิการเลื่อนขั้น
เงินเดือนย้อนหลังและต้องเรียก
เงินคืน 

- การสอบสวนทางวินัยต่าง ๆ ควร
ให้สิ้นสุดและมีคําสั่งลงโทษโดยเร็ว 

 

2. พนักงานท่ีมีเงินเดือนเต็มขั้น
แต่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนช้ัน 
(กรณีช้ันควบ ) ย้อนหลังจากท่ีมี
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ซึ่ง
พนัก งานจะได้รับการเลื่อนขั้น
ย้อนหลังและรับเงินตกเบิก ทําให้
ต้องทําเรื่องขอจัดสรรวงเงิน
สําหรับเลื่อนขั้นประจําปีเพิ่มเติม
และขอแก้ไขคําสั่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

- การแต่งตั้งเลื่อนช้ัน (กรณีช้ันควบ ) 
ควรจัดทําโดยเร็ว เพื่อมิให้คําสั่งมี
ผลย้อนหลัง 

 

3. ระบบ SAP ไม่สามารถจัดทํา
รายงานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ /ไม่มี
สิทธิเลื่อนขั้น และรายงานถือจ่าย
ได้ถูกต้องทั้งหมด 

- จัดทําข้อมูลนอกระบบ          
เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลในระบบ 
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2.7.5.1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
    1) กําหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรวงเงินและแนวทางการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน     กรณี
พิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ประจําปี โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ของปีท่ีผ่านมา 
และอาจมีการกําหนดเพิ่มเติมหรือแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม 
    2) จัดทําข้อมูลวงเงินท่ีใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) โดยคิดวงเงิน   ร้อย
ละ 7.5 ของฐานเงินเดือนพนักงานท่ีมีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน (เงินเดือนกันยายนของปีท่ีผ่านมา ) โดยให้หัก    เงินโควตา
พิเศษผู้ว่าการสําหรับผู้ว่าการในอัตราร้อยละ 0.5 และเงินท่ีใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ ประจําปีนั้นออก 
    3) จัดสรรวงเงินสําหรับกลุ่มผู้บริหาร (ระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยแยกบัญชีต่างหากจากกลุ่ม
พนักงานระดับ 1-9 เนื่องจากเป็นอํานาจของคณะกรรมการ กปภ. ประมวลผลข้อมูลเฉพาะพนักงานระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในระบบ SAP เพื่อตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) และนําข้อมูลเสนอผู้ว่าการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น หรือ 1 ขั้น ก่อนจัดทําวาระเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ 
    4) นําข้อมูลรายชื่อพนักงานท่ีเรียงลําดับคะแนนประเมินผลการปฎิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา  ซึ่งได้
ข้อมูลจาก กองประเมินผลบุคคล (กปบ .) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมวงเงินท่ีใช้
ในการเลื่อนขั้นรายบุคคล และสรุปวงเงินตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ ให้สายงานพิจารณาจัดสรรวงเงินและส่งคืน กบค. 
    5) ตรวจสอบความ ถูกต้องของวงเงินในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ที่สายงานพิจารณาจัดสรร เรียบร้อย
แล้ว และจัดทําสรุปรวมวงเงินท่ีใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ของพนักงานระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
และของแต่ละสายงาน รวมกับวงเงินโควตาพิเศษผู้ว่าการนําเสนอผู้ว่าการพิจารณาจัดสรรวงเงิน 
    6) จัดทําบัญชีถือจ่ายพนักงานท่ีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น ) 
ประจําปี เสนอผู้ว่าการอนุมัติและลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ประจําปี 
    7) ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานตามคําสั่ง ในระบบ SAP 
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ตารางที่ 2-85 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําข้อมูลการเบื่อนข้ันเงินเดือน กรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 
         2.  ระยะเวลาแล้วเสร็จในการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ี
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ภายในเดือน
ธันวาคม   
ของทุกป ี

 

1. กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน
และแนวทางการดําเนินการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ประจําปี 
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการ       
ซ่ึง หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะอ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา และอาจมีการ
กําหนดเพิ่มเติมหรือแก้ไขตามความ
เหมาะสม เพื่อ ให้การพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม 

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 
หลังจากได้รับ

ข้อมูล
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน
จาก ฝวป. 

2. จัดทําข้อมูลวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) โดยคิด
วงเงินร้อยละ 7.5 ของฐานเงินเดือน
พนักงาน ที่มีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือน 
(เงินเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา ) โดยให้
หักเงินโควตาพิเศษผู้ว่าการสําหรับผู้ว่าการ
ในอัตราร้อยละ 0.5 และเงินที่ใช้ในการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติประจําปีนั้น
ออก 

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 

หลังจากได้รับ
ข้อมูล

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

จาก ฝวป. 

3. จัดสรรวงเงินสําหรับกลุ่มผู้บริหาร 
(ระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ) โดยแยก
บัญชีต่างหากจากกลุ่มพนักงานระดับ 1-9 
เนื่องจากเป็นอํานาจของคณะกรรมการ 
กปภ . ประมวลผลข้อมูลเฉพาะพนักงาน
ระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไ ปในระบบ 
SAP เพื่อตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
(CP) และนําข้อมูลเสนอผู้ว่าการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น หรือ 1 ขั้น 
ก่อนจัดทําวาระเสนอคณะกรรมการ กปภ . 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของสายงาน 

 

 

หลังจากได้รับ
ข้อมูล

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

จาก ฝวป. 

4. นําข้อมูลรายชื่อพนักงานที่เรียงลําดับ
คะแนนประเมินผลการปฎิบัติงานในรอบปี
ที่ผ่านมา ซ่ึงได้ข้อมูลจาก กปบ . จัดทํา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนพร้อมวงเงิน ที่ใช้ในการ
เล่ือนขั้นรายบุคคล และสรุปวงเงินตามที่
กําหนดในหลักเกณฑ์ ให้สายงานพิจารณา
จัดสรรวงเงินและส่งคืน กบค. 

- งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของสายงาน 

 

1. กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินและ
แนวทางการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ประจําปี 

เสนอผู้ว่าการให้ความเห็นชอบ 

 

 

เร่ิมต้น 

 

2. ขออนุมัติวงเงินเพื่อใช้ในการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน     

กรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ประจําป ี

 

 

3. ขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการ กปภ.ในการเลื่อนขั้น

เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
ประจําปีของพนักงานระดับ 10 หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป 
 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

4. จัดทําบัญชีรายชื่อและสรุปวงเงินของผู้มี
สิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ประจําปี  ให้สาย
งานพิจารณาจัดสรรวงเงินตามหลักเกณฑ์

การจัดสรรวงเงินและแนวทางการ
ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ภายใน 1 
สัปดาห์ 

หลังจากได้รับ
ข้อมูลที่สาย
งานพิจารณา
จัดสรรวงเงิน
ครบทุกสาย

งาน 

5. ตรวจสอบความ ถูกต้องของวงเงินใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ที่สายงาน
พิจารณาจัดสรรเรียบร้อยแล้ว (CP) และ
จัดทําสรุปรวมวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน กรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น ) ของ
พนักงานระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
และของแต่ละสายงาน รวมกับวงเงินโควตา
พิเศษผู้ ว่าการนําเสนอผู้ว่าการพิจารณา
จัดสรรวงเงิน 

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 
ภายใน 1 
สัปดาห์ 
หลังจาก 
ผู้ว่าการ
พิจารณา

จัดสรรวงเงิน
เล่ือนขั้นพิแศษ

ประจําป ี

6. จัดทําบัญชีถือจ่ายพนักงานที่ได้รับการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
(เกิน 1 ขั้น) ประจําปี เสนอผู้ว่ าการอนุมัติ
และลงนามในคําสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ (เกิน 1 ขั้น) ประจําป ี

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 

ก่อนการ
ประมวลผล
เงินเดือน

ประจําเดือน 

7. ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานตามคําสั่ง ในระบบ SAP 

งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุปวงเงินคงเหลือของพนักงานระดับ 
10 หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และ
วงเงินคงเหลือของแต่ละสายงานนําเสนอ

ผู้ว่าการพิจารณาจัดสรรวงเงินรวมกับ
โควตาพิเศษผู้ว่าการ 

 

 
6. จัดทําบัญชีถือจ่ายพนักงานที่ได้รับการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
(เกิน 1 ขั้น) ประจําปี เสนอผู้ว่าการ
อนุมัติและลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือนกรณพีิเศษ(เกิน 1 ขั้น) ประจําปี 
 

7. เล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
(เกิน 1 ขั้น) ประจําปีให้พนักงาน 

สิ้นสุด 
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2.7.5.1.5 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
    การจัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหา
อุปสรรค ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนด    ในบางประเด็น 
ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-86 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 

(เกิน 1 ขั้น) 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
1. การใช้สูตร excel ในการคํานวณ
จัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ 
(เกิน 1 ขั้น ) ให้แต่ละหน่วยงาน  
นั้น จุดทศนิยมที่ได้มีจํานวนหลาย
หลัก ซึ่งใช้จริงเพียง 2 หลัก ทําให้
ต้องใช้เวลานานในการปรับทศนิยม
ให้ได้ 2 หลัก เพื่อให้ได้ผลรวม
วงเงินเท่ากับท่ีผู้ว่าการอนุมัติ 

นําข้อมูลที่ได้มารวมวงเงิน โดยใช้เครื่อง
คิดเลขรวมวงเงินในแนวตั้งและแนวนอน 
ของแต่ละหน่วยงาน เป็นจุดทศนิยม 2 หลัก  
 

ใช้สูตรคํานวณสําหรับปัดเศษ
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ใน MS-Excel  

 

2. การพิจารณาจัดสรรวงเงินของ
แต่ละสายงาน น้ัน การคํานวณ
ผลรวมไม่ถูกต้อง กรอกข้อมูล
ตัวเลขไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบการคํานวณผลรวม การกรอก
ข้อมูลตัวเลขของทุกหน่วยงาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน 

- แต่ละสายงานควร
จัดทําข้อมูลด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ   
โดยอาจมอบหมายให้
มีผู้จัดทําและผู้สอบทาน 
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2.7.5.2 การจัดท าข้อมูลโบนัส 
    2.7.5.2.1 ขอบเขตกระบวนการการจัดท าข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสกรรมการ) 
    การจัดทําข้อมูลโบนัสกรรมการเฉพาะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ และจะต้องเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอยู่ในปีท่ีมีกําไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัส สําหรับกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งหรือท่ีได้รับแต่งตั้งใน
ระหว่างปีท่ีมีกําไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสให้ได้รับโบนัสลดลงตามส่วน   
    2.7.5.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสกรรมการ) 
    1) ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับโบนัสกรรมการ 
     - คําสั่งแต่งตั้งกรรมการหรือคําสั่งท่ีให้กรรมการจากพ้นสภาพ กรณีได้รับแต่งตั้งหรือพ้นสภาพใน
ระหว่างปีท่ีมีกําไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสให้ได้รับโบนัสลดลงตามสัดส่วน  
     - จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุ มของคณะกรรมการ กปภ . จากกองการ
ประชุม (กกป.) เพื่อนํามาคํานวณโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ 
                2) คํานวณกําไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                3) แจ้งวงเงินและรายละเอียดโบนัสกรรมการให้กองบัญชีเพื่อจัดสรรวงเงินโบนัสประจําปี 
                 4) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้คํานวณเงินโบนัสกรรมการและ
จัดทํารายละเอียดโบนัสกรรมการเสนอต่อผู้ว่าการเพื่อลงนามอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจําปี  
                 5) บันทึกข้อมูลนําเข้าระบบ SAP พร้อมออกหนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และ ส่งกอง
การเงินดําเนินการออกเช็คสั่งจ่ายให้คณะกรรมการ กปภ.   
                  6) นัดหมายคณะกรรมการ กปภ . เพื่อนําส่งเช็คโบนัสและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย   
โดยตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่กับกองการประชุม 
               7) ยื่นแบบ ภงด .1 และ ภงด .1 ก ของกรรมการ นําส่งกรมสรรพากร ภายในวันท่ี 7 ของเดือน
ถัดไป 
    8) บันทึกข้อมูลโบนัสกรรมการเข้าระบบ GFMIS ผ่านทางระบบออนไลน์ ภายใน 10 วัน
หลังจากได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
         9) ข้อบังคับ/ระเบียบ/คําสั่ง/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง 
                 - ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสสําหรับกรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างประจําของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 
     - หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี กค 0805 .2/3191 ลงวันท่ี    
20 มิถุนายน 2556 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโนบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 4/2556 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 201 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-87 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสกรรมการ) 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิค่าตอบแทน 
  2. ร้อยละความถูกต้องในการคํานวณค่าตอบแทน 
  3. ร้อยละความถูกต้องในการคํานวณภาษี ณ ที่จ่าย 
  4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนแล้วเสร็จ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 เมื่อได้รับ
เอกสารและ
ก่อนนําเสนอ 
ผวก. อนุมัต ิ

1. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและ
ตรวจสอบจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
และไม่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
กปภ. เพื่อน ามาค านวณโบนัสกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์แจ้งว งเงินให้กองบัญชี
เพื่อจัดสรรวงเงินโบนัสประจ าปี (CP) 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

บันทึกกองประชุม
เร่ืองวันเข้าร่วม
ประชุมและวัน

ดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการ 

กปภ. และ
ใบสําคัญจ่ายค่า

เบี้ยประชุม
ประจําเดือน 

 

 
ภายใน 1 วัน 

2. เมื่อ กบค . ได้รับผลการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง ให้คํานวณเงินโบนัส
กรรมการและจัดทํารายละเอียดโบนัส
กรรมการเสนอให้ ผู้ว่าการลงนามอนุมัติ  
เงินโบนัสประจําปี 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

หนังสือ
กระทรวงการคลัง 
เร่ือง การจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป ี

 

ภายใน 1 วัน 
3. นําเสนอผู้ว่าการ ลงนามอนุมัติ เงิน
โบนัสประจําปี 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

บันทึก กบค. 
เร่ือง ขออนุมัติการ

จ่ายเงินโบนัส
กรรมการและ

พนักงาน 

 

 

ภายใน 1 วัน 
4. ทําการบันทึกข้อมูล นําเข้าระบบ SAP 
พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ 
ที่จ่าย 

งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 ก่อนวันที่
กําหนดจ่าย
โบนัส 1 วัน 

5. แจ้งกองการเงินดําเนินการออกเช็คสั่ง
จ่ายให้คณะกรรมการ กปภ.   

งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน 

บันทึก กบค. 
เร่ืองขอส่งใบสําคัญ

จ่ายเงินโบนัส
คณะกรรมการ 

กปภ. 

 ภายในวันที่
จ่ายโบนัสหรือ

ตามความ
สะดวกของ
กรรมการ 

6. นัดหมายคณะกรรมการ กปภ . เพื่ อ
นําส่งเช็คโบนัส และหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

บันทึกกองการ
ประชุมเร่ืองข้อมูล

ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ของ
คณะกรรมการ 

กปภ./ใบตอบรับ
เงินโบนัสกรรมการ 

 ภายในวันที่ 7 
ของเดือน

ถัดไป 

7 .ยื่นแบบ ภงด .1 และ ภงด .1 ก  โบนัส
กรรมการ ที่กรมสรรพากร 

งานสวัสดิการ 
กองบริหารค่าตอบแทน 

หนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย 

ของโบนัสกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

ถูกต้อง/
ครบถ้วน 
 

ไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

 
2. จัดทํารายละเอียด 

โบนัสกรรมการ 

 

 

 3. นําเสนอผู้ว่าการอนุมัต ิ

 

 

 

1. ตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกบัโบนัสกรรมการ 

 

4. บันทึกข้อมูลลงในระบบ SAP/ออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

6. นําส่งเช็คกรรมการ 

 

5. แจ้งกองการเงินเพื่อขอรับเช็ค 

 

7. ยื่นแบบ ภงด.1 และ ภงด.1 ก 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 202 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ภายใน 10 วัน 
นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือ
จากกระทรวง 

การคลัง 

8. บันทึกข้อมูลโบนัสกรรมการเข้าระบบ 
GFMIS ผ่านทางระบบออนไลน์  

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

รายงาน 
EMP-G05-2 

ข้อมูลประกอบการ
จ่ายโบนัส

พนักงาน/โบนัส
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

 

8. บันทึกข้อมูลโบนัสกรรมการ
เข้าระบบ GFMIS 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 203 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

2.7.5.1.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
    การจัดทําข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสกรรมการ ) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค        
ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น        
ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-88 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสกรรมการ) 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสกรรมการ) 
1. ข้อมูลวันท่ีแต่งตั้งกรรมการ
หรือวันท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ตรงกับคําสั่ง ทําให้คํานวณ
ผิดพลาด 

- ตรวจสอบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
- ตรวจสอบคําสั่งให้กรรมการพ้นสภาพ 
 

ตรวจสอบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
หรือคําสั่งให้กรรมการพ้นสภาพกับ
กองการประชุม 

 

2. ข้อมูลจํานวนครั้งท่ีเข้าประชุม
ไม่ถูกต้อง ทําให้คํานวณฐานโบนัส
กรรมการผิดพลาด 

- ทําบันทึกแจ้งกองการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบวนัเข้าร่วมประชุม 
- ตรวจสอบจากเอกสารการเบิกค่าเบี้ย
ประชุม 

ตรวจสอบการเข้าประชุม /ขาด
ประชุมของกรรมการกับ         
กองการประชุมเพื่อให้ได้วันท่ี      
ที่แน่นอน 

 

3 . การคํานวณไม่ได้ปัดเศษ
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง เมื่อคํานวณ
เพื่อเข้าระบบ SAP แล้วยอดเงิน
จะไม่ตรงกัน 

ใช้สูตรคํานวณสําหรับปัดเศษทศนิยม 2 
ตําแหน่ง ใน MS-Excel 

ตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จาก 
MS-Excel กับเครื่องคํานวณ 

 

4. การนําส่งเช็คให้กรรมการอาจ
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามกําหนด 
เนื่องจากปัญหาด้านเวลาสถานท่ี
และความสะดวกของกรรมการท่ี
แตกต่างกัน  

- การนัดหมายกรรมการล่วงหน้า 
- จัดตารางเวลาเพื่อวางแผนการเดินทาง
ไปตามสถานท่ีที่นัดหมาย 
 

มีการวางแผนการนัดหมายกรรมการ
ให้รอบคอบก่อนการเดินทาง และ
จัดแบ่งจํานวนพนักงานส่งเช็คให้
เพียงพอ เพื่อให้รวดเร็วและทันเวลา 

 

    2.7.5.2.4 ขอบเขตกระบวนการการจัดท าข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสพนักงาน) 
    การจัดทําข้อมูลโบนัสพนักงานท้ังพนักงานท่ีมีสิทธิและไม่มีสิทธิ โดยคํานวณเฉพาะพนักงานท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินโบนัสพนักงาน ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาครบรอบปีท่ีมีกําไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัส และไม่ครบรอบปีท่ีมีกําไรสุทธิเพื่อ
จัดสรรเป็นโบนัสและอยู่ในกรณีเกษียณอายุ ถึงแก่กรรม ลาไปรับราชการทหาร ลาออกจากงาน ออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างประจําในระหว่างปี ลาไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา   ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย เป็นเวลาเกินกว่า 
4 เดือน ถูกสั่งพักงานหรือให้ออกจากงานไว้ก่อน ขาดงานไม่เกิน 7 วันทําการ การนับระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างประจํา ให้นับระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานมาคํานวณด้วย 
    2.7.5.2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสพนักงาน) 
    1) จัดทํารายงานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ /ไม่มีสิทธิได้โบนัสประจําปี ให้สํานักงานใหญ่และ    
ส่วนภูมิภาคตรวจสอบยืนยัน เพื่อนํามาคํานวณโบนัสพนักงานตามหลักเกณฑ์ 
    2) คํานวณกําไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสพนักงาน ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
    3) แจ้งวงเงินและรายละเอียดโบนัสพนักงานให้กองบัญชีเพื่อจัดสรรวงเงินโบนัสประจําปี 
    4) เมื่อได้รับผลการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้คํานวณเงินโบ นัสพนักงานและจัดทํา
รายละเอียดโบนัสพนักงานเสนอต่อผู้ว่าการลงนามอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจําปี  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 204 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

    5) กรณีพนักงานปกติ ทําการประมวลข้อมูลโบนัสพนักงานเข้าระบบ SAP จ่ายผ่านระบบบัญชี
เงินเดือน 
    6) กรณีพนักงานพ้นสภาพ จัดทํารายละเอียดโบนัสพนักงานพ้นสภาพส่งกองบัญชีเพื่อตั้งหนี ้
    7) กองการเงินดําเนินการจัดทําเช็คหรือตั๋วแลกเงิน ของพนักงานพ้นสภาพ พร้อมออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  
    8) จ่ายเช็คหรือตั๋วแลกเงิน พนักงานพ้นสภาพ กรณีขอรับที่กองบริหารค่าตอบแทน 
    9) จัดทําบันทึกนําส่งตั๋วแลกเงิน พนักงานพ้นสภาพ กรณีขอรับที่ส่วนภูมิภาค 
    10) ยื่นแบบ ภงด .1 และ ภงด .1 ก ของพนักงานพ้นสภาพ นําส่งกรมสรรพากร ภายในวันท่ี 7 ของ
เดือนถัดไป 
    11) บันทึกข้อมูลโบนัสพนักงานเข้าระบบ GFMIS ผ่านทางระบบออนไลน์ ภายใน 10 วันหลังจาก
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
    12) ข้อบังคับ/ระเบียบ/คําสั่ง/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง 
      - ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสสําหรับกรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างประจําของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 
      - หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี กค 0805 .2/3191 ลงวันท่ี 20 
มิถุนายน 2556 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโนบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 4/2556 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-89 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสพนักงาน) 
ตัวช้ีวัดกระบวนการ (In Process) : 1. ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิค่าตอบแทน 
  2. ร้อยละความถูกต้องในการคํานวณค่าตอบแทน 
  3. ร้อยละความถูกต้องในการคํานวณภาษี ณ ที่จ่าย 
  4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนผ่านระบบบัญชีเงินเดือนและไม่

ผ่านระบบบัญชีเงินเดือนแล้วเสร็จ 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ทุกวัน 

1. จัดทํารายงานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ /ไม่มี
สิทธิ์ได้โบนัสประจําปี เพื่อนํามาตรวจสอบ
และค านวณโบนัสพนักงานต าม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด (CP) และแจ้งวงเงิน
ให้กองบัญชีเพื่อจัดสรรวงเงินโบนัส
ประจําปี 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 

ภายใน 1 วัน 
2. เมื่อ กบค . ได้รับผลการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้คํานวณและจัดทํา
รายละเอียดเงินโบนัสพนักงาน 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

หนังสือ
กระทรวงการคลัง 
เร่ือง การจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป ี

 

ภายใน 1 วัน 
3. นําเสนอผู้ว่าการ ลงนามอนุมัติการ
จ่ายเงินโบนัสประจําปี 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

บันทึก กบค. 
เร่ือง ขออนุมัติการ

จ่ายเงินโบนัส
กรรมการและ

พนักงาน 
 

ภายใน 2 วัน 
4. กรณีพนักงานปกติทําการประมวล
ข้อมูลโบนัสเข้าระบบ SAP จ่ายผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
งานเงินเดือน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

 

ภายใน 1 วัน 

5 . กรณีพนักงานพ้นสภาพ จัดทํา      
รายละเอียดโบนัสพนักงานพ้นสภาพส่ง
กองบัญชีเพื่อตั้งหนี้ 

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองบัญชี (ฝงบ.) 

บันทึก กบค. เร่ือง 
ขอส่งรายชื่อพนักงาน
พ้นสภาพที่มีสิทธิ

ได้รับโบนัสประจําปี  

ก่อนวันที่
กําหนดจ่าย
โบนัส 1 วัน 

6. แจ้งกองการเงินดําเนินการออกเช็คหรือ
ตั๋วแลกเงิน และหนังสือรับรองภาษีหัก    
ณ ที่จ่ายให้พนักงานพ้นสภาพ 

- งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 
- กองการเงิน (ฝงบ.) 

 

 

ภายในวันที่
กําหนดจ่าย 

โบนัส 

7. นําส่งเช็คหรือตั๋วแลกเงินให้พนักงานพ้น
สภาพ 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

 

1. ตรวจสอบ 

เอกสารเกี่ยวกับโบนัสพนักงาน 

 

 

 

เร่ิมต้น 

 

ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

 

ไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

 

2. จัดทํารายละเอียดโบนัสพนักงาน 

 

 

 

3. นําเสนอผู้ว่าการอนุมัต ิ

 

 

 
4. ทําการประมวลข้อมูลโบนัสพนักงาน
ปกติเข้าระบบ SAP จ่ายผ่านระบบบัญชี

เงินเดือน 
 

7. นําส่งแช็ค/ตั๋วแลกเงิน ให้
พนักงานพ้นสภาพ 

 

6. แจ้งกองการเงิน เพื่อขอรับเช็คหรือ
ตั๋วแลกเงิน และหนังสือรับรองภาษี หัก 

ณ ที่จ่าย 
 

5. จัดทํารายละเอียดโบนัสพนักงานพ้น
สภาพเพื่อให้กองบัญชเีพื่อตั้งหนี ้
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ภายในวันที่ 7 

ของเดือน
ถัดไป 

8. ยื่นแบบ ภงด .1 และ ภงด .1 ก โบนัส
พนักงานพ้นสภาพ นําส่งกรมสรรพากร 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

หนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย 

ของโบนัสกรรมการ  

ภายใน 10 วัน 
นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือ
จากกระทรวง 

การคลัง 

9. บันทึกข้อมูลโบนัส กรรมการ เข้าระบบ 
GFMIS ผ่านทางระบบออนไลน์ 

งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
กองบริหารค่าตอบแทน 

รายงาน 
EMP-G05-1 
EMP-G05-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ยื่นแบบ ภงด.1 และ ภงด.1 ก 

 

สิ้นสุด 

 

9. บันทึกข้อมูลโบนัสพนักงานเข้า
ระบบ GFMIS 
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2.7.5.1.6 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
    การจัดทําข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสพนักงาน ) มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภา พและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือ
ข้อจํากัดดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-90 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการจัดทําข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสพนักงาน) 
 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าข้อมูลโบนัส (กรณีโบนัสพนักงาน) 
1. การคํานวณเงินโบนัสพนักงาน 
จะต้องตรวจสอบวันลาต่างๆ และ
คําสั่งลงโทษ เนื่องจากจะมีผลต่อ
การคํานวณเงินโบนัส 

- ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายโบนัสสําหรับกรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างประจําของ กปภ . 
พ.ศ. 2558 
- คําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ
และการพ้นสภาพของพนักงาน 
- คําสั่งต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงโทษ
พนักงาน 

ท าการตรวจสอบข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันจากระบบ SAP และค าสั่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการค านวณ
เงินโบนัส 

 

2 . การจัดทําข้อมูลเงินโบนัส
พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่า
การ ผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือตําแหน่งที่
เทียบเท่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ กปภ . กําหนด 
โดยใช้คะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบ BSC  มาใช้
ในการพิจารณาโดยอิงกลุ่มในลําดับ
ชั้นเดียวกัน จะคํานวณเงินโบนัส
นอกระบบโดยใช้      MS-Excel 

- ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายโบนัสสําหรับกรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างประจําของ กปภ . 
พ.ศ. 2558 
- มติคณะกรรมการ กปภ . ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9 / 2552 เมื่อวันท่ี         
22 กันยายน 2552 

ตรวจสอบการค านวณโดยใช้สูตร 
MS-Excel กับเครื่องค านวณ 
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2.8.1 ขอบเขตกระบวนการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ขอบเขตกระบวนการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของ กปภ . ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม

บริบทองค์กรและสภาพลักษณะการทํางาน ดังต่อไปนี้ 
  1. สํานักงานใหญ่ และ กปภ .ข .1-10 กองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3 เน้นการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคารสํานักงาน การป้องกันภัย อัคคีภัย อันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า  
  2. กปภ.สาขา กองมาตรวัดน้ํา เน้นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคารสํานักงาน 

การป้องกัน ภัย อัคคีภัย อันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร การทํางานบนท่ีสูง และป้องกันอันตรายจากการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

  3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมีอันตรายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เน้นการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคารสํานักงาน การป้องกันภัย อัคคีภัย อันตรายจากเครื่องใช้ไ ฟฟ้า และป้องกัน
อันตรายจากการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
 
2.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ กปภ. 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ . ประกอบด้วยการรวบรวมกฎหมาย

ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการงาน กปภ . ได้แก่  การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน การดําเนินการด้านความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า แสง เสียง เครื่องจักร งานเจาะ 
งานขุด สารเคมีอันตรายและการป้องกันอัคคีภัย 

KPI แต่ละขั้นตอน :  ในระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี 
 

ขั้นตอนที่ 2  วางแผนดําเนินการให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ. 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน :  

2.1  ผวก. เห็นชอบ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และมีการแจ้งเวียนมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ.ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งรัด                       

2.2 เพื่อให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของ กปภ . ให้เป็นไปตามแนวทาง
เดียวกัน เกิดความคล่องตัว และเพิ่มภาระงานท่ีต้องปฏิบัติให้น้อยท่ีสุด กกส. จึงจัดทําแนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ.สําหรับหน่วยงาน กปภ. ดังต่อไปนี้                                     

  1) แนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ .สําหรับ กปภ .สนญ . 
กปภ.ข.1-10 และ กฝภ.1-3                                                 

 2) แนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ.สําหรับ กปภ.สาขา และ 
กองมาตรวัดน้ํา                                                      

  3) แนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ .สําหรับ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์                                                

 2.3 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงปฏิบัติงาน ณ พ้ืนท่ีของหน่วยงานเพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รับฟังปัญหาอุปสรรคกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน 

KPI แต่ละขั้นตอน :  ในระหว่างเดือนเมษายน  - มิถุนายน ของทุกป ี
 
ขั้นตอนที่ 3  วางแผนการกํากับดูแล ติดตามผลให้หน่วยงานดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ. 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : เพื่อให้มีการกํากับดูแล ติดตามผลดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ 

กปภ. ทุกหน่วยงานมีการกําหนดการกํากับดูแลพิจารณาแผนงานด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯของ กปภ. ดังต่อไปนี้  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 209 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

                1) งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ ของ กปภ. สําหรับทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

               2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย   อาชีวอนามัย แ ละสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ประจําหน่วยงานท่ีมีพนักงาน ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปได้แก่ กปภ.สนญ. กปภ.ข.1-10  กปภ.สาขา บางแห่ง 

               3) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างานประจํา
หน่วยงานท่ีมีพนักงาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้แก่ กปภ.สาขา กฝภ.1-3 และ กมน.    

KPI แต่ละขั้นตอน :   ทุกเดือน  
 

ขั้นตอนที่ 4  วางแผนการตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ. 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน :  เพื่อให้มีการตรวจสอบสถานะ การดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ 

กปภ. กกส. กําหนดแบบประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ  กปภ. สําหรับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้                                               
1) แบบประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ .สําหรับ กปภ .สนญ. กปภ.ข.

1-10 และ กฝภ.1-3                                                                                                                                  
2) แบบประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ .สําหรับ กปภ .สาขา และ  

กองมาตรวัดน้ํา                                 
 3) แบบประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภั ยฯ ของ กปภ .สําหรับ ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์โดยการแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ 
KPI แต่ละขั้นตอน :  ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 : ดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ. 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน :  

5.1 ทุกหน่วยงานดําเนินการตรวจประเ มินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ . 
ด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตามที่ กกส . พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ส่งให้งาน            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กกส. พิจารณาให้คะแนนอีกครั้งหนึ่ง                                                   

5.2 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กกส . พิจารณาการให้คะแนนผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของแต่ละหน่วยงาน โดยกําหนดหลักเกณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนอยู่ในระดับท่ีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
แต่ถ้าหน่วยงานใดมีคะแนนต่ํากว่า จะแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

KPI แต่ละขั้นตอน : ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกป ี
 

ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานสรุปผลประจําปี 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : รวบรวมรายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ .  

ทุกหน่วยงานและจัดทําสรุปผลการดําเนินการประจําปีเพื่อรายงาน ผวก . คณะกรรมการประปาดีเด่นและประเมินผลองค์กร 
(SEPA) 

KPI แต่ละขั้นตอน : ภายในเดือนกันยายน ของทุกป ี
 

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินกระบวนการฯ 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน :  ทบทวนและประเมินข้ันตอน กระบวนการเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินการรวมทั้ง

ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัดในการดําเนินงานท่ีผ่านมาโดยการสํารวจ / รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า  (ภายใน ) หรือ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

KPI แต่ละขั้นตอน : ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกป ี
 

ขั้นตอนที่ 8  สรุปผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทํางานเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 210 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน :  
8.1 ประมวลข้อมูลผลการดําเนินการตามขั้นตอน และประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการทํางาน 
8.2 จัดทําข้อคิดเห็นประกอบการปรับปรุงกระบวนงานระยะต่อไป 
KPI แต่ละขั้นตอน : ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกป ี
 
ขั้นตอนที่ 9 จัดองค์ความรู้ 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน :  
9.1 รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการฯ 
9.2 จัดทําคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการฯ 
9.3 เผยแพร ่
KPI แต่ละขั้นตอน :   ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 211 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตารางที่ 2-91  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการทํางานของ กปภ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด      

2. ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทํางานทุก
หน่วยงานของ กปภ. 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

90 วัน 

กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ . 
ประกอบด้วยการรวบรวมกฎหมายความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการงาน กปภ . ได้แก่   
การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน การ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า แสง เสียง เครื่องจักร งานเจาะ งาน
ขุด สารเคมีอันตรายและการป้องกันอัคคีภัย 

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

  
 
 

90 วัน                             

2.1  ผวก. เห็นชอบ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน และมีการแจ้งเวียนมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ.ให้ทุกหน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งรัด                        
2.2 เพื่อให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของ กปภ. ให้เป็นไปตามแนวทาง
เดียวกัน เกิดความคล่องตัว และเพิ่มภาระงานที่ต้อง
ปฏิบัติให้น้อยที่สุด กกส. จึงจัดทําแนวทางในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ 
กปภ.สําหรับหน่วยงาน กปภ. ดังต่อไปนี้  แนวทาง
ในการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
ของ กปภ.สําหรับ 1) กปภ.สนญ. กปภ.ข.1-10 และ 
กฝภ.1-3  2)  กปภ.สาขา และ กองมาตรวัดน้ํา 3) 
สําหรับ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                                                                          

- ฝบท. (กกส.)  

  
 

30 วัน 
(ทุกเดือน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้มีการกํากับดูแล ติดตามผลดําเนินการตาม
มาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ. ทุกหน่วยงาน
มีการกําหนดการกํากับดูแลพิจารณาแผนงานด้าน
ความปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยฯของ กปภ. ดังต่อไปนี้ 1) 
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กํากับดูแล 
ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ ของ กปภ. สําหรับทุกหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  2) มีการแต่งตั้ง คปอ.
ของหน่วยงานที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปได้แก่ 
กปภ.สนญ. กปภ.ข.1-10  กปภ.สาขา บางแห่ง 3) 
มีการแต่งตั้ง จป. บริหาร /หน.ประจําหน่วยงานที่มี
พนักงาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้แก่ กปภ.สาขา กฝภ.
1-3 และ กมน.    

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

 

  
30 วัน 

เดือน มิ.ย. 
ทุกปี 

เพื่อให้มีการตรวจสอบสถานะ การดําเนินการตาม
มาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ กปภ. กกส. 
กําหนดแบบประเมินการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ  กปภ. สําหรับหน่วยงาน 

- ฝบท. (กกส.) 
 
 

 

เร่ิม 

1. กําหนดมาตรฐานคว ามปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของ กปภ. 

2. วางแผนดําเนินการให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ.               

3. วางแผนการกํากับดูแล ติดตามผล
ให้หน่วยงานดําเนินการตาม
มาตรฐานความปลอดภัยฯ  

ของ กปภ. 

4. วางแผนการตรวจสอบการ
ดําเนินการตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยฯ ของ กปภ. 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปนี ้ 
1) แบบประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ.สําหรับ กปภ.สนญ. 
กปภ.ข.1-10 และ กฝภ.1-3     
2) แบบประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ.สําหรับ กปภ.สาขา 
และ กองมาตร วัดน้ํา                                                                                                
3) แบบประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ.สําหรับ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ โดยการแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ 

  
 
 

60 วัน 

5.1 ทุกหน่วยงานดําเนินการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ 
กปภ. ด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน
ตามที่ กกส. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินการ ส่งให้งาน อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย กกส. พิจารณาให้คะแนนอีกครั้ง
หนึ่ง                                                   
5.2 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กกส. 
พิจารณาการให้คะแนนผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานความปลอดภัยฯ ของแตล่ะหน่วยงาน 
โดยกําหนดหลักเกณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คะแนนอยู่ในระดับที่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  แต่ถ้า
หน่วยงานใดมีคะแนนต่ํากว่า จะแจ้งให้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 
วัน 

- ฝบท. (กกส.) 
- กปภ.ข.1-10 
- กปภ.สาขา 
- ห้อง 
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

 

 
 

30 วัน 
 

รวบรวมรายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของ กปภ . ทุกหน่วยงานและ
จัดทําสรุปผลการดําเนินการประจําปีเพื่อรายงาน 
ผวก . คณะกรรมการประปาดีเด่นและประเมินผล
องค์กร (SEPA) 
 

- ฝบท. (กกส.)  

 

90 วัน 

ทบทวนและประเมินขั้นตอน กระบวนการเพื่อให้
ทราบถึงผลการดํา เนินการรวมทั้งปัญหา อุปสรรค
และข้อจํากัดในการดําเนินงานที่ผ่านมาโดยการ
สํารวจ / รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า (ภายใน ) 
หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

- ฝบท. (กกส.)  

 8.1 ประมวลข้อมูลผลการดําเนินการตามขั้นตอน 
และประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการทํางาน 
8.2 จัดทําข้อคิดเห็นประ กอบการปรับปรุง
กระบวนงานระยะต่อไป 
 

- ฝบท. (กกส. 

-  

 9.1 รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการฯ 
9.2 จัดทําคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการฯ 
9.3 เผยแพร่ 
 

- ฝบท. (กกส.)                
 

 

 

5. ดําเนินการตรวจประเมินการ
ดําเนินการตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยฯ ของ กปภ. 

6. รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและจัดทํา

รายงานสรุปผลประจําป ี
 
 

7. ประเมินกระบวนการฯ 

8. สรุปผลการดําเนินงาน
และปัญหาในการทํางาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

9. จัดองค์ความรู้ 

จบ 
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2.8.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
   การปรับปรุงสภาพแ วดล้อมในการทํางาน มีจุดอ่อน ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคที่อาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่งปัญหาหรือข้อจํากัด
ดังกล่าวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-92  จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ขอบเขตกระบวนการดูแล
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของ กปภ . ซึ่งมีความ
แตกต่างกันตามบริบท
องค์กรและสภาพลักษณะ
การทํางาน การดําเนินการ
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของ กปภ . จึงมีความ
แตกต่างกันทําให้การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน
แตกต่างกัน  
 
 

- การแจ้งเวียนมาตรฐานความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของ กปภ . ให้ทุกหน่วยงานถือ
ปฏิบัติและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
และต้องมีการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินมาตรฐานฯ ดังกล่าวโดย กกส . 
สุ่มตรวจเป็นบางหน่วยงาน 

แนวทางการ ปรับปรุงเพื่อให้การ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มี
การดําเนินการดังนี้  
1.จัดคู่มือในการดําเนินโครงการ
ด้านความปลอดภัยใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคโดยแบ่งออกตามบริบท
องค์กร และสภาพลักษณะการ
ทํางาน  ได้แก่ 1) สํานักงานใหญ่ 
และ กปภ .ข.1-10 กองฝึกอบรม
ภูมิภาค 1-3 
2) กปภ .สาขา กองมาตรวัดน้ํา  
3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
2. จัดทําแบบตรวจประเมินผล
การดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของ กปภ . ให้ทุก
หน่วยงานประเมินผลการ
ดําเนินงานด้วยตนเองแล ะแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ 
กกส . พิจารณา รวบรวมผลการ
ดําเนินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
และ กกส . สุ่มตรวจประเมิน ณ 
สํานักงาน และสถานีผลิตน้ําเป็น
บางหน่วยงาน 
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2.9.1 ขอบเขตกระบวนการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 
1) การประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 

กระบวนการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กรให้มีระดับความพึง
พอใจและความผูกพันท่ีสูงขึ้น  โดยรวบรวม ตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการสํารวจความผูกพันฯ ประจําปี รวมถึงนําผล
การสํารวจไปใช้ในการกําหนดแนวทางเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร 

2) ผู้รับผิดชอบ 
  2.1) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบท.) 
  2.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสํารวจฯ 
2.9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1   วิเคราะห์แนวทางการกําหนดปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กปภ . 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน  : วิเคราะห์ แนวทางการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  
เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดหัวข้อ ประเด็นและกรอบแนวคิดในการสํารวจหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร กปภ. ได้แก่ 1. โอกาสที่ได้รับ  2. ค่าตอบแทน 3. คุณภาพชีวิต  4. ลักษณะงาน  5. การบริหารงานองค์กร 6. บุคคล   
       
ขั้นตอนที่ 2   สอบทาน ทบทวนและกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กปภ . 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : สอบทาน ทบทวนและกําหนดปัจจัยเพื่อนํามาทบทวนกรอบแนวคิด คําถามที่จะใช้ในแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ในการสํารวจหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 
                                                                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 3   กําหนดหัวข้อ ประเด็นและกรอบแนวคิดในการสําร วจหาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ                              
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : กําหนดหัวข้อ ประเด็นและกรอบแนวคิดในการสํารวจหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากรโดยการจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        
ขั้นตอนที่ 4   ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการกํากับโครงการฯ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและนําข้อมูลไป
ออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการกํากับโครงการฯ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และนําข้อมูลไปออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวมถึงดําเนินการตรวจสอบก่อนนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปใช้ 
ขั้นตอนที่ 5   กําหนดกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากบุคลากรทุกคน และทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) รวมถึง
ทบทวนแบบสอบถามอีกครั้ง  
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน  : กําหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการสํารวจโดยใช้วิธีการสําร วจแบบสํามะโนประชากร (Census)   
เก็บข้อมูลจากบุคลากรทุกคนและทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม โดยต้องมีการนําแบบสอบถามมาพิจารณาทบทวน เพื่อให้ กปภ. ยืนยันที่จะใช้แบบสอบถามที่ได้รับการทบทวน
จากท่ีปรึกษาโครงการสํารวจฯ จึงนําแบบสอบถามจัดส่งให้บุคลากร กปภ. รายสาขาและสํานักงานใหญ่     
ขั้นตอนที่ 6   เก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ      
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : รวบรวมแบบสอบถามจาก กปภ. รายสาขาและสํานักงานใหญ่ เพื่อจัดส่งให้ท่ีปรึกษาโครงการ
สํารวจฯ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และประมวลผลการสํารวจปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ โดยใช้สถิติ
พรรณนา เพื่อทดสอบหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันและความพึงพอใจ 
ขั้นตอนที่ 7   สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน กปภ . ตามแบบสัมภาษณ์  
ค าอธิบายแต่ละ ขั้นตอน  : สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารตามแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้ว่าการ ผู้บริหารตําแหน่งอ่ืน  
กลุ่มตําแหน่งละ 5 คน ได้แก่ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่า ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ผู้อํานวยการ
ฝ่าย/สํานัก ผู้อํานวยการกอง และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน กปภ. 
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ขั้นตอนที่ 8   ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกเป็นแต่ละกลุ่มตําแหน่งบุคลากรของ กปภ. 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน  : ดําเนินการวิเคราะห์ผลการสํารวจจําแนกเป็นแต่ละกลุ่มตําแหน่งบุคลากรของ กปภ . แบ่งเป็น  
7 กลุ่ม ได้แก ่1. ผู้บริหารระดับสูง  2. ผู้บริหาร 3. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 4. กลุ่มวิชาชีพท่ัวไป  5. กลุ่มปฏิบัติงาน 6. กลุ่มลูกจ้าง 
7. กลุ่มลูกจ้างพื้นที่พิเศษ  รวมทั้งพนักงานใหม่อายุงานไม่เกิน 2 ปี เพ่ือท่ีจะได้ปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 
ขั้นตอนที่ 9   ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ตัวแทนบุคลากรกลุ่มตําแหน่งต่าง  ๆ
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน  :   ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตัวแทนบุคลากรกลุ่มตําแหน่งต่างๆ 
เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดทําแผนงานเสริมสร้างความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน กปภ. ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 10   สรุปปัจจัยและแนวทางเสริมสร้างความผูกพันและค วามพึงพอใจ เสนอคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อทราบ  
ตลอดจนแจ้งทุกสายงานทราบ 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : สรุปรายงานผลการสํารวจหาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ  รวมถึงนําเสนอรายงานผลการ
สํารวจหาปัจจัยฯ และแนวทางเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ต่อคณะผู้บริหารระดั บสูง ตลอดจนแจ้ง
ทุกสายงานทราบ 
 
ขั้นตอนที่ 11   นําผลการสํารวจหาปัจจัย ความผูกพันฯ ไปจัดทําแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อ กปภ. ปี 
2562-2564 และนําเสนอให ้ผวก. เห็นชอบ 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน : นําผลการสํารวจหาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรมาจัดทํา แผนงานเสริมสร้าง
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ กปภ. ปี 2562-2564 และนําเสนอให้ ผวก.เห็นชอบ 
  
ขั้นตอนที่ 12   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําแผนงานเสริมสร้าง ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ กปภ. ปี 2562-2564 ไปปฏิบัต ิ                                                                                                                                 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน  : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนดนําแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อ กปภ .  
ปี 2562-2564 ไปปฏิบัติ   
                                                                                                                   
ขั้นตอนที่ 13   ประเมินกระบวนการฯ 
ค าอธิบายแต่ละขั้นตอน  : ทบทวนและประเมินขั้นตอน กระบวนการ  (CP) เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินการ                         
ปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดในการดําเนินงานท่ีผ่านมาโดยการสํารวจ/รับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 2-93  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  

1.ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบแนวทางการรักษาบุคลากรที่เสนอผู้บริหารภายในระยะเวลาที่กําหนด      
2.ระดับความสําเร็จการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพัน 

 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  วิเคราะห์แนวทางการกําหนดปัจจัยที่ม ี             

ผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดหัวข้อ 
ประเด็นและกรอบแนวคิดในการสํารวจหา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและ                  
ความพึงพอใจของบุคลากร กปภ. ได้แก่                   
1. โอกาสที่ได้รับ 2. ค่าตอบแทน                    
3. คุณภาพชีวิต 4. ลักษณะงาน                  
5. การบริหารงานองค์กร 6. บุคคล                                    

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

 สอบทาน ทบทวนและกําหนดปัจจัยเพื่อ
นํามาทบทวนกรอบแนวคิด คําถามที่จะใช้
ในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใน                    
การสํารวจหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร 

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

  กําหนดหัวข้อ ประเด็นและกรอบแนวคิด
ในการสํารวจหาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรโดย
การจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการกํากับโครงการฯ จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และนําข้อมูลไปออก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวมถึง
ดําเนินการตรวจสอบก่อนนําแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ไปใช้ 

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

 กําหนดกลุ่มประชากร ท่ีใช้ในการสํารวจ
โดยใช้วิธีการสํารวจแบบสํามะโนประชากร 
(Census) เก็บข้อมูลจากบุคลากรทุกคน
และทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่อ
หาค่าความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม โดยต้องมีการนํา 
แบบสอบถามมาพิจารณาทบทวน เพื่อให้ 
กปภ. ยืนยันที่จะใช้แบบสอบถามที่ได้รับ 
การทบทวนจากที่ปรึกษาโครงการสํารวจฯ 
จึงนําแบบสอบถามจัดส่งให้บุคลากร กปภ. 
รายสาขาและสํานักงานใหญ ่

- ฝบท. (กกส.)               
- คณะกรรม 
การตรวจรับ
พัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา
โครงการ
สํารวจฯ 

 

45 
วัน 

45 
วัน 
(ต่อ) 

เร่ิม 

1. วิเคราะห์แนวทาง  การกําหนด
ปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กปภ. 

2. สอบทาน ทบทวนและกําหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันแลความ 
พึงพอใจของพนักงาน ต่อ กปภ. 

               

3. กําหนดหัวข้อ ประเด็นและ
กรอบแนวคิดในการสํารวจหาปัจจัย
ความผูกพันและความพึงพอใจ  
  

4. ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง 
และคณะกรรมการกํากับโครงการฯ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนํา
ข้อมูลไปออกแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
  

5. กําหนดกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากบุคลากรทุกคน และทดสอบ

แบบสอบถาม (Pre-test) รวมถึงทบทวน 
แบบสอบถามอีกครั้ง 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  รวบรวมแบบสอบถามจาก กปภ. รายสาขา

และสํานักงานใหญ่ เพื่อจัดส่งให้ท่ีปรึกษา
โครงการสํารวจฯ เป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง วิเคราะห์และประมวลผลการ
สํารวจปัจจัยความผูกพันและความพึง
พอใจโดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อทดสอบหา
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
และ                         ความพึงพอใจ 

- คณะกรรม 
การตรวจรับ
พัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา
โครงการ
สํารวจฯ                     
- ฝบท. (กกส.) 

 

  สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารตามแบบ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้ว่ าการ ผู้บริหาร
ตําแหน่งอ่ืน กลุ่มตําแหน่งละ 5 คน ได้แก่ 
รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่า 
ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 
ผู้อํานวยการฝ่าย /สํานัก ผู้อํานวยการกอง  
และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา  
รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 
กปภ. 

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

  ดําเนินการวิเคราะห์ผลการสํารวจจําแนก
เป็นแต่ละกลุ่มตําแหน่งบุคลากรของ กปภ . 
แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้บริหาร
ระดับสูง 2. ผู้บริหาร 3. กลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะ  4. กลุ่มวิชาชีพท่ัวไป 5. กลุ่ม
ปฏิบัติงาน  6. กลุ่มลูกจ้าง 7. กลุ่มลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ รวมทั้งพนักงานใหม่อายุงานไม่
เกิน 2 ปีเพื่อท่ีจะได้ปัจจัยความผูกพันและ                 
ความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละ กลุ่ม  
นอกจากน้ียังใช้วิธีการสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมสําคัญของพนักงาน เช่น                   
การร่วมมือช่วยเหลือพนักงานและการเข้า
รับฟังข้อมูลข่าวสารโดยตรงจาก ผวก. 

- ฝบท. (กกส.)               
- คณะกรรม 
การตรวจรับ
พัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา
โครงการ
สํารวจฯ 

 
2.  

 ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม                     
(Focus Group Discussion) ตัวแทน
บุคลากรกลุ่มตําแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและนํา ข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการจัดทําแผนเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงาน กปภ . 
ต่อไป  
 
 

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

6. เก็บรวบรวม/
ตรวจสอบ/
วิเคราะห์/

ประมวลผลข้อมูล             
ทางสถิติ 

 

ไม่ยืนยัน 

ยืนยัน 

7. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารสหภาพ

แรงงาน กปภ. ตามแบบสัมภาษณ์ 
 
 
  

8. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
จําแนกเป็นแต่ละกลุ่มตําแหน่ง

บุคลากรของ กปภ. 
 
 
 
  

9. ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion)  

ตัวแทนบุคลากรกลุ่ม                 
ตําแหน่งต่าง  ๆ

 
 
 
  

135 
วัน 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  สรุปรายงานผลการสํารวจหาปัจจัย                     

ความผูกพันและความพึงพอใจ รวมถึง
นําเสนอรายงานผลการสํารวจหาปัจจัยฯ  
และแนวทางเสริมสร้าง ความผูกพันและ                
ความพึงพอใจ ของพนักงาน  ต่อ                       
คณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อทราบตลอดจน
แจ้งทุกสายงานทราบ 
 

- ฝบท. (กกส.)               
- คณะกรรม 
การตรวจรับ
พัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา
โครงการ
สํารวจฯ 

 

  นําผลการสํารวจหาปัจจัยความผูกพันและ                 
ควา มพึงพอใจของบุคลากร มาจัดทํา
แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อ กปภ . ปี 2562-2564 และ
นําเสนอให้ ผวก.เห็นชอบ  
               

- ฝบท. (กกส.)               
- คณะกรรม 
การตรวจรับ
พัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา
โครงการ
สํารวจฯ 

 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนดนํา
แผนงา นเสริมสร้างความพึงพอใจและ                     
ความผูกพัน ต่อ กปภ . ปี 2562- 2564                 
ไปปฏิบัติ 

- ทุกหน่วยงาน   

 30 วัน               
(ภายใน                 
เดือน 
ก.ย.) 

ทบทวนและประเมินขั้นตอน                 
กระบวนการ  (CP) เพื่อให้ทราบถึงผล                
การดําเนินการ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจํากัดในการดําเนินงานท่ีผ่านมา โดย
การสํารวจ /รับฟังความเห็นจากผู้ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- ฝบท. (กกส.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. สรุปปัจจัยและแนวทาง
เสริมสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจ เสนอคณะ

ผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบ 
 

11. นําผลการสํารวจหาปัจจัยความ
ผูกพันฯ ไปจัดทําแผนงานเสริมสร้าง
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ 
กปภ.ปี 2562-2564 และนําเสนอ                 

ผวก. เห็นชอบ 
 
 
 
  

12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนงาน
เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน

ต่อ กปภ. ปี 2562-2564 ไปปฏิบัติ 
 
  

13. ประเมินกระบวนการฯ 
 

จบ 
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2.9.3. จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
  ตามขอบเขตกระบวนการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจท่ีผ่านมามีการดําเนินการตามขั้นตอนการ
ทํางานของกระบวนการทํางานย่อยหลัก คือ การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ . ประจําปี   
โดยกระบวนการดังกล่าวมีจุดอ่อน ความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการทํางานของกระบวนการทํางานย่อย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-94 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 
 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 
-  หน่วยงานที่รับผิดชอบบาง
หน่วยงานยังไม่สามารถนํา
โครงการ/กิจกรรมบางส่วน
ตามแผนงานเสริมสร้างความ
พึงพอใจและ                   
ความผูกพันของพนักงานต่อ 
กปภ. ปี 2562-2564 ไป
ปฏิบัติอย่างเห็นผลในเชิง
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยงานอย่างจริงจัง 
รวมถึงพนักงานบางส่วนยังไม่
รับทราบ เกี่ยวกับแผนงาน
ดังกล่าว 

- การแจ้งเวียนแผนงานเสริมสร้างความ           
พึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ 
กปภ. ปี 2562-2564 ให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติตาม
แผนงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงพนักงาน     
ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าว 
นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีทําหน้าที่ติดตาม
และ                                                                                                                         
ประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนงานฯ จําเป็นต้องดําเนินการ
ติดตามผลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่
ละโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
และในเชิงปฏิบัติต่อไป 

- ผู้บริหารของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบแผนงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรสื่อสารให้พนักงาน
รับทราบและตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งที่พนักงานมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือ
ดําเนินการร่วมกับองค์กรย่อม
ส่งผลต่อความสําเร็จให้กับ
หนว่ยงานและองค์กรจากแผนงาน
เสริมสร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อ กปภ.ปี 2562-2564 
ทั้งนี้ หน่วยงานท่ีทําหน้าที่ติดตาม
และ                                                                                                                         
ประเมินผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานฯ จะมี
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงและผู้บริหาร
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
จําเป็นต้องสื่อสารผ่านการประชุม
ในโอกาสต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
ทราบและรว่มมือปฏิบัติตาม
แผนงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
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ภาคผนวก 2 

ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ  

และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 กระบวนการวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร 
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่

   
 
2.2 กระบวนการวางแผนอัตราก าลัง 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
คู่มือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลัง [ผวก. เห็นชอบ 25 ธ.ค. 2558]  17 ก.พ. 2559 

 
2.3 กระบวนการการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
   
   
   
 
2.4 กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
   
   
   
 
2.5 กระบวนการการสรรหาและคัดเลือก 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า  
มาตรา 23  ผู้ว่าการมีอ านาจ 
     (1) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษ
ทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจาก
ต าแหน่งตามข้อบังคับท่ีคณะก รรมการก าหนด  แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าข้ึนไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน                   

  

ข้อบังคับ กปภ . ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง ฯลฯ ของพนักงาน พ .ศ. 
2522 ก าหนดว่า 
     ข้อ 10 การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
คัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ แต่งตั้ง  หรือเลื่อน
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ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
ต าแหน่งพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าการก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                 
ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งและเลื่อนชั้นพนักงาน พ.ศ. 2534 ก าหนดว่า  
 
     ข้อ 4 การก าหนดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งพนักงาน ให้เป็นไปตาม
วุฒิการศึกษาและ หรือประสบการณ์ตามตารางท้ายระเบียบนี้ 

  

ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้มีประสบการณ์ หรือมี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2557 
     ข้อ 4 การบรรจุบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามเง่ื อนไขส าหรับการบรรจุใน
ต าแหน่งใดให้บรรจุโดยได้รับเงินเดือนตามอัตราที่ก าหนดส าหรับคุณวุฒินั้น 
ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

  

ระเบียบ กปภ . ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การคัดเลือก การ
สอบคัดเลือก และการบรรจุพนักงานและลูกจ้าง พ .ศ. 2555 ก าหนด
ว่า 
     ข้อ 20 การทดลองปฏิบัติงานตามข้อ 19 ให้ทดลองปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนเว้นแต่ 
     (1) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากอง
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
     (2) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กปภ . อยู่
แล้ว 
     เมื่อครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานแล้ว ให้ผู้บังคับ บัญชาทดลอง
ปฏิบัติงานพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หรือสั่งให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้าง หรือขออนุมัติให้ท าการทดลอง
ปฏิบัติงานต่อไปอีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันเริ่ม
การทดลองปฏิบัติงาน  โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติง านตามแบบที่
ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
     ข้อ 21 ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานได้รับเงิน
เป็นรายเดือน หากไม่ครบเดือนให้เฉลี่ยโดยค านวณสามสิบวันเป็นหนึ่ง
เดือน 

  

ข้อบังคับ กปภ . ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง ฯลฯ ของพนักงาน พ .ศ. 
2522 ก าหนดว่า 
     ข้อ 8 ผู้ที่จะเป็นพนักงานต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติ
ส าหรับต าแหน่งตามท่ี กปภ. ก าหนด และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 225 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
     (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
2.6 กระบวนการการพัฒนาบุคลากร 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
-ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537   
 
2.7 กระบวนการการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
   
   
   
 
2.8 กระบวนการการปรับปรุงมาตราฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
คู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน     
 การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) 

 สิงหาคม 2553 

 
2.9 กระบวนการการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
   



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 226 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 227 จาก 227 

 

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในกระบวนการท างาน 

 

 

 


