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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 
 
1. มิตด้ิานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 1 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

S1-1/1 โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน 
 
2. การทบทวนและ
ปรับปรุงฯ แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

100 
 
 

ก.ย. 60 

100 
 
 

1 ก.ย. 60 

 

 
2. มิตด้ิานการเงิน จ านวน 5 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

F2-1/1 โครงการก าหนดแนวทางการปรับโครงสร้างค่าน้ า 
แผนงานท่ี 1 : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับการปรบั
โครงสร้างอัตราคา่น  า 

 
ร้อยละความส าเรจ็ของ
แผน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

 

แผนงานท่ี 2 : ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าน  าท่ีเหมาะสม ร้อยละความส าเรจ็ของ
แผน 

ร้อยละ 100 100  

F2-1/2 โครงการศึกษาแนวทางการปรับสภาพน้ าตามความต้องการ
ลูกค้า 
แผนงานท่ี 1 : ศึกษาความต้องการของตลาด 

 
 
ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

100 

 

F3-1/1 โครงการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน อัตราต้นทุนเงินกู้เฉลี่ยต่อ
ปี (Kd) 

ร้อยละ ≤5.25 -2.16  

F3-2/1 โครงการยกระดับกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ 
ICT 
1. งานบ ารุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์ SAP เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน 

 
 
ลงนามสญัญาภายใน
ก าหนด 

 
 

วันท่ีแล้วเสร็จ 

 
 

30 มิ.ย. 60 
 

 
 

12 มิ.ย. 60 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ เพื่องานบริหารสินทรัพย์ งาน
วิศวกรรมและบริการเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ด้านชลศาสตร์ การ
บริการแจ้งเตือนผู้ใช้น  า และการออกแบบ Step Test 

จ านวน DMA ที่ปรับปรุง
ข้อมูล แล้วเสร็จภายใน 
30 ก.ย. 60 

DMA ≥350 385  

3. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานในการบรหิารสินทรัพยป์ระจ าปี
ของศูนย์ EVM ในกิจกรรมที่ 1- 2 งวด 6 เดือน และประจ าปี น าเสนอผู้ว่าการ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ของศูนย์ EVM 

ครั ง 2 
(ณ สิ นไตรมาส 2 

และ 
สิ นปีงบประมาณ) 

2 
 

 

F3-2/2 โครงการบริหารจัดการเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว อัตราผลตอบแทนจากการ
บริหารสภาพคล่อง
ส่วนเกิน 

ร้อยละ › 0.65 1.195  

 
3. มิตด้ิานลูกค้า จ านวน 2 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

C3-1/1 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship Management) 
แผนงานท่ี 1 : บูรณาการข้อมลูผู้ใช้น  าจากระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 
1. ปริมาณน  าขายที่เพิ่มขึ น 
 
2. จ านวนผู้ใช้น  าที่ติดตั ง
ประปาใหม่ 

 
 

ล้าน ลบ.ม. 
 

ราย 

 
 
8 
 

68,000 

 
 

2.64 
 

65,327 
 

 

แผนงานท่ี 2 : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายส าคญั (Key Account) 
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนงาน 
 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้น  ารายส าคญั 
 

ร้อยละ 
 
 
 

คะแนน 
 
 

100 
 
 
 

> 4.53 
 
 

100 
 
 
 

4.67  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

3. รายได้น  าขาย ล้านบาท 16,654 16,580.27 เป้าหมายรายเดือนมีที่มาจาก กปง.ฝสบ. 
แผนงานท่ี 3 : การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น  าท่ีอยู่อาศัยระดับชุมชน ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้น  าระดับชุมชน 
คะแนน > 4.16 4.23 

 
 

C3-1/2 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพนัธมิตรธุรกจิอย่าง
ยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 : สรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ใน
การวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั  

 
 
ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ากลุม่อสังหารมิทรัพย์
ที่มีต่อการใช้บริการ 

 
 

คะแนน 

 
 

มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559 

(≥ 4.63) 

 
 

4.57  
 

 

แผนงานท่ี 2 : สรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ
ประสานงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีมตี่อ
การใช้บริการ 

คะแนน มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559 

(≥ 4.43) 

4.43 
 

 

 
4. มิตด้ิานกระบวนการภายใน จ านวน 25 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

P1/1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก คร้ังท่ี 8 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 
 
2. ความก้าวหน้างาน 

 

ล้านบาท 
 

ร้อยละ 
ของงาน 

ทั งโครงการ 

119.0 
 

1.92 
 

139.2 
 

2.25 

 

P1/2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก คร้ังท่ี 9 
     

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 
 
2. ความก้าวหน้างานใน
ปีงบประมาณ 2560 

ล้านบาท 
 

ร้อยละ  

130 
 

100 
 

80.4 
 

95 
 

- สัญญา SS-901 งานจัดท า TOR และ
ราคากลาง ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก
คณะกรรมการก าหนดราคากลางมี
ความเห็นว่ารายละเอียดของงานยังไม่
ชัดเจนบางรายการ แต่ปัจจุบันได้ข้อยุติแล้ว 
ซึ่งจัดท าราคากลางแล้วเสร็จและน าเสนอ 
รวก.(ว) ให้ความเห็นชอบราคากลาง
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ประมาณต้นเดือน มี.ค. 2560 
- ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาสัญญา PMP-901 
และ CS-902 ส่งผลให้ปรับแผนงานใหม่ 

P1/4  โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบเพ่ือป้องกันน้ าท่วมเป็น
การถาวรของการประปานครหลวง 

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 
 
2. ความก้าวหน้างาน 

ล้านบาท 
 

ร้อยละ 
ของงาน 

ทั งโครงการ 

131.50 
 

9.53 
 

27.57 
 

41.65 

 

P1-1/1 โครงการพัฒนาการบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive 
Maintenance) 

1. ความพร้อมใช้งานของ
เครื่องสูบน  าเทียบกับช่ัวโมง
การท างานทั งหมด 
 
2. รายงานผลการ
บ ารุงรักษาเชิงคาดการณ ์

ร้อยละ   
 
 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

≥ 95 
 
 
 

ภายใน 
30 ก.ย. 60 

100 
 
 
 

13 ก.ย. 60 

 

P1-1/2 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ าดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงานท่ี 1 : สรา้งเสถียรภาพการบริหารจัดการระบบส่งน  าดิบ 

  
1. การเบิกจ่ายงบลงทุน
งานปรับปรุงท่อลอดคลอง
รังสิต (กิจกรรมที่ 1.3) 
 
2. ได้ผูร้ับจ้างก่อสรา้ง
กิจกรรมที่ 1.1, 1.2 และ 1.4 

 
ล้านบาท 

 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
42 
 
 
 

ภายใน ก.ย. 60 

 
9.089 

 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 
- งานปรับปรุงระบบส่งน  าดิบฝั่งตะวันตก
เพื่อเสรมิเสถยีรภาพคันคลองประปาฝั่ง
ตะวันตก มีการตรวจสอบแก้ไขปรมิาณงาน 
ปรับราคาต่อหน่วยให้เป็นปลี่าสุด เช่น 
งานถมดิน และให้ท่ีปรึกษาด าเนินการต่อ 
- งานก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต 
(ไซฟ่อนรังสิต) และพื นท่ีโดยรอบไซฟ่อน
รังสิตเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากผู้
รับจ้างขาดความพร้อมในการด าเนินงาน 
ขาดการส่งเอกสารต่าง ๆ ต้องประสานงาน
กับ กฟน. ดับไฟทุกครั ง ปัญหาระดับน  าใน
คลองรังสิตเพิ่มสูงขึ น มีงานเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับทางเบี่ยงช่ัวคราว 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

แผนงานท่ี 2 : จัดหา ส ารวจ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีน  าดิบป้อน
โรงงานผลติน  าได้อย่างยั่งยืน 

1. ได้รับจัดสรรปริมาณ
น  าดิบเพียงพอกับการผลิต
น  าของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 
  
2. รายงานผลการศึกษา 
 
 
3. ผลการด าเนินงานตามแผน 

ล้าน ลบ.ม. 
 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ร้อยละ 

1,150 
 
 
 

ภายใน ส.ค. 60 
 
 

100 

1,150 
 
 
 

18 ส.ค. 60 
 
 

100 

 

P1-1/3 โครงการก่อสร้าง Mobile Plant 1. รายงานผลการศึกษา 
 
 
2. ร้อยละความส าเร็จของ
แผน 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ  

 
ร้อยละ 

ภายใน ก.พ. 60 
 
 

100 

- 
 
 
- 

มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกงานตดิตั งระบบ
ผลิตน  าประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ 
(Mobile Plant) วงเงินด าเนินการ 550 
ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 ตาม
บันทึกท่ี ชวก(พ)494/59 ลว. 28 พ.ย. 59 
เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายองค์กร เรื่อง ขอความเหน็ชอบผล
การศึกษาการบริหารการสูบจ่ายน  าใน
พื นที่ตะวันตกตอนบน (เบื องต้น) 

P1-2/1 โครงการแผนน้ าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) 
แผนงานท่ี 1 : แผนน  าประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน  าดิบ 
1.1 โครงการติดตั งระบบสารสนเทศเฝ้าระวังแหล่งน  า 
     1.1.1 โครงการติดตั งระบบวัดคุณภาพน  าและระดับน  า จ านวน 2 สถาน ี
 
 
 
     1.1.2 งานติดตั งเครื่องวัดคุณภาพน  าทางไกลอัตโนมตัิในแม่น  า
เจ้าพระยา จ านวน 2 สถานี บริเวณ อ าเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ อ าเภอปากเกรด็ จ.นนทบุร ี
 
     1.1.3 งานซื อพร้อมติดตั งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน  าดิบอัตโนมัตแิบบ 

 
 
 
1. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเป็นไปตามที่
ก าหนด 
 
2. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเป็นไปตามที่
ก าหนด 
 
3. ระยะเวลาในการ

 
 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

เดือนที่ 

 
 

 
ภายใน ก.ย. 60 

 
 
 

ภายใน ก.ย. 60 
 
 
 

ภายใน ก.ย. 60 

 
 

 
9 ม.ีค. 60 

 
 
 

9 ม.ีค. 60 
 
 
 

30 ก.ย. 60 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

Real Time พร้อมกล้องวงจรปิดส าหรับเฝ้าระวังคุณภาพน  าในแม่น  าแคว
น้อย จังหวัดกาญจนบุร ี

ด าเนินงานเป็นไปตามที่
ก าหนด 

แล้วเสร็จ  

1.2 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ Real Time น  าดิบ มีเว็บไซต์แสดงคุณภาพ 
น  าดิบแบบ Real Time 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 8 ส.ค. 60 
 

 

แผนงานท่ี 2 : แผนน  าประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน  า 
2.1 การขอการรับรองระบบ HACCP โรงงานผลิตน  าธนบรุี (ต่อเนื่องจากปี 
2559) 

 
ได้รับการรับรองจาก สรอ. 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ภายใน ก.ย. 60 

 
29 พ.ค. 60 

 

 

2.2 การรักษาระบบ HACCP ของโรงงานท่ีได้รบัการรับรองแล้ว รายงานผลการด าเนินงาน เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ส.ค. 60 15 ก.ค. 60 
 

 

2.3 โรงงานผลิตน  าบางเขนศึกษาแนวทางการน าระบบ 
HACCP/WSP/ISO22000 มาใช้แทนระบบ ISO9001/ISO14001 

รายงานผลการด าเนินงาน เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ส.ค. 60 16 ต.ค. 60 
 

 

2.4 ก าหนดตัวชี วัดที่เหมาะสมส าหรับการประเมินคุณภาพน  าประปาในแต่
ละขั นตอน ตั งแต่การผลิตไปจนถึงปลายท่อ 
     2.4.1 ก าหนดตัวชี วัดส าหรบัการประเมินคณุภาพน  าประปาในแต่ละ
ขั นตอนตั งแต่การผลติไปจนถึงปลายท่อ 
 
     2.4.2 ก าหนดตัวชี วัดส าหรบัการประเมินคณุภาพน  าประปาในแต่ละ
ขั นตอนของการสูบส่งน  า 
 
     2.4.3 ก าหนดตัวชี วัดส าหรบัการประเมินคณุภาพน  าประปาในขั นตอน
การจ่ายน  าและบริการผู้ใช้น  า 

 
 
1. จัดท าตัวชี วัดแล้วเสร็จ 
 
 
2. จัดท าตัวชี วัดแล้วเสร็จ 
 
 
3. จัดท าตัวชี วัดแล้วเสร็จ 

 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน ก.ย. 60 
 
 

ภายใน ก.ย. 60 
 
 

ภายใน ก.ย. 60 

 
 

1 ก.ย. 60 
 
 

1 ก.ย. 60 
 
 

1 ก.ย. 60 
 

เนื่องจากเป็นการด าเนินการของ
คณะท างานแผนน  าประปาปลอดภัยทั ง3 
ทีมย่อยร่วมกัน (คณะท างานฯ แตง่ตั งเมื่อ 
1 ธ.ค.59) การประสานงานจึงค่อนข้าง
ล่าช้า 

2.5 โครงการศึกษาและปรับปรุงคณุภาพน  าทิ งจากกระบวนการผลติเพื่อ
น ามาใช้ซ  า 

รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 2 พ.ค. 60  

2.6 โครงการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลติน  า (Renovate) รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 2 พ.ค. 60  

แผนงานท่ี 3 : แผนน  าประปาปลอดภัย ด้านการสูบจ่าย 
3.1 งานทบทวนแผนน  าประปาปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ภายใน ก.ย. 60 

 
28 ก.ย. 60 

 

3.2 แผนการตรวจสอบโครงสรา้งถังเก็บน  าใสของสถานีสูบจ่ายน  า จ านวนการล้างถังเก็บน  าใส จ านวนสถาน ี 1-2 1  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

3.3 ด าเนินการตดิตั งสถานไีฟฟ้ายอ่ยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสบูจ่ายน  าเพชรเกษม รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 19 ก.ย. 60  

3.4 ด าเนินการตดิตั งสถานไีฟฟ้ายอ่ยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบจ่ายน  า
ลาดพร้าว 

รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 เนื่องจากมีการแกไ้ข TOR ใหม่ 2 รอบ 
เลยส่งผลให้การจัดท า TOR ล่าช้ามาจนถึง
ปี 60 

3.5 ด าเนินการตดิตั งสถานไีฟฟ้ายอ่ยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบจ่ายน  า
คลองเตย 

รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 19 ก.ย. 60  

แผนงานท่ี 4 : แผนน  าประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น  า 
4.1 คณะท างานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้อง
กับ TOR 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ภายใน มิ.ย. 60 

 
20 ก.ค. 60 

 

4.2 ด าเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อม
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/วางท่อ/ติดตั ง
มิเตอร/์การ Flushing (UDF) 

รายงานผลการด าเนินงาน เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 9 ส.ค. 60  

4.3 เฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน  า ตรวจแบคทีเรียทั งหมด 
(HPC) ในน  าประปาเส้นท่อ 

จ านวน
ตัวอย่าง 

≥ 300 310 
 

 

4.4 ก าหนดเกณฑ์การออกแบบท่อในกรณีที่ผ่านท่อน  าทิ ง พื นที่มีน  าโสโครก
หรือน  าท่วมถึง 

รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 

4.5 การด าเนินงานกรณีหลังมเิตอร์ในเชิงรุก 1. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
2. จ านวนโรงเรียนในพื นที่
สาขาท่ีไดล้้างถังพักน  า
ชนิดบนดิน (18 แห่ง) 
 
3. จ านวนโรงพยาบาลที่
ได้รับการตรวจคณุภาพน  า 
(18 แห่ง) 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ร้อยละ 

 
 
 

ร้อยละ 
 

ภายใน ก.ย. 60 
 
 

≥50 ของแผนงาน
แต่ละป ี

 
 

≥50 ของแผนงาน
แต่ละป ี

28 ก.พ. 60 
 
 

100 
 
 
 

105 
 

 

4.6 สร้างความเข้าใจ และตระหนกัใน WSP จัดอบรมผู้ควบคุมงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 8 ม.ิย. 60  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

4.7 การด าเนินงานเพื่อลดจุดที่เปน็ Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน  า 1. รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ 
 
2. แต่ละสาขาสามารถลด
จุด dead end ได ้

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ร้อยละ 

ภายใน ก.ย. 60 
 
 

≥50 

19 ก.ย. 60 
 
 

100 
 

 

แผนงานท่ี 5  แผนน  าประปาปลอดภัย ด้านสนับสนุน 
5.1 ศึกษาและจัดตั งโครงสร้างหนว่ยงาน เพื่อท าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนแผน
น  าประปาปลอดภยั 

 
มีโครงสร้างหน่วยงาน 

 
หน่วย

รับผิดชอบ 

 
WSP มีหน่วย
รับผิดชอบ 

 
โครงสร้างหน่วยงาน

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา 

 
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ฝบบ. เพื่อ
ค านวณค่าภาระงาน และความเหมาะสม
ในการจัดตั งหน่วยงาน 

5.2 จัดอบรมเตรียมความพร้อม (Pre-requsite program) เพื่อเป็น WSP 
Trainer 

อบรมตามแผนงาน เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ส.ค. 60 25 ส.ค. 60 
 

 

5.3 จัดอบรมหลักสูตรน  าประปาปลอดภัย ด าเนินการอบรมแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ส.ค. 60 25 ส.ค. 60 
 

 

5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการแผนน  าประปาปลอดภยั (Water Sfety Plan) 
ภายในองค์กร 

ประชาสมัพันธ์ภายใน
องค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ ของ 
กปน. 

จ านวน 
ครั ง/ปี 

12 46  

5.5 การจัดท าแผนงานวิจัยเรื่องที่บรรจุในแผนน  าประปาปลอดภัย จ านวนงานวิจัยต่อป ี จ านวนเรื่อง/ปี ≥2 2  
5.6 งานวิจัยท าแบบจ าลองโครงขา่ยระบบท่อเพื่อจ าลองคุณภาพน  าในระบบ
ท่อประธาน ท่อจ่าย 

รายงานผลการศึกษา เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 24 มี.ค. 60 
 

 

5.7 จัดท าระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูล WSP รายงานผลความก้าวหน้า
โครงการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 13 ก.ย. 60 
 

 

P1-2/2 โครงการขับเคลื่อนแผนน้ าประปาปลอดภัย 
1. จัดท า WSP ทีม 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จเสนอ
คณะท างาน working 
group 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ภายใน ก.ย. 60 

 
4 ม.ค. 60 

 

2. การตรวจประเมิน WSP โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานผลการประเมิน
โดย WHO 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.พ. 60 
 

27 ธ.ค. 59  

3. การตรวจประเมินภายในโดยคณะท างานตรวจประเมินแผนน  าประปา
ปลอดภัย 

มีการตรวจประเมินตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 21 ก.ย. 60  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

P1-2/3 โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ า
ให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ ≥90 100  

P1-2/4 โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความสะอาด 

1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน 
 
2. ระดับความพึงพอใจ 
(สร.5)   

ร้อยละ 
 
 

คะแนน 

100 
 
 

มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559 

(ปี 2559 มี
คะแนน 4.220) 

100 
 
 

4.227 

 

P1-2/5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมัน่ในคุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ ระดับความเช่ือมั่นใน
คุณภาพน  าประปาดื่มได ้

ร้อยละ เพิ่มขึ นจากปี 2559 
(ปี 2559 มีระดับ

ความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 87.45) 

75.34  

P1-3/1 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ศูนย์ผลิตน้ า     

อัตราส่วนของจ านวน
หน่วยวัดกิโลวตัตต์่อ
ปริมาณน  าผลิตต่อหน่วย 
ลบ.ม. ที่เพ่ิมขึ น  

ร้อยละ 
 

 
 

≤5 0.4747  

P1-3/2 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ศูนย์ส่งจ่ายน้ า     

1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน 
 
2. การใช้ไฟฟ้าในระบบ
จ่ายน  า ของฝ่ายสถานสีูบ
จ่ายน  า มีสดัส่วนค่า
พลังงานไฟฟ้า (Kwh) ต่อ
ปริมาณน  าจ่าย (ลบ.ม.) 
ของสถานีท่ีมีการ
เดินเครื่องสูบน  า ไม่เกินค่า
พลังงานไฟฟ้าต่ าสดุ  
 

ร้อยละ 
 
 

Kwh /ปรมิาณ
น  าจ่าย (ลบ.ม.) 

100 
 
 

≤0.0730 
 

100 
 
 

0.0682 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

P1-4/1 โครงการบริหารจัดการเคร่ืองวัด 
แผนงานท่ี 1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน  า 

 
ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
79 
 

 

แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน  าสญูเสีย (DMA) 1. ร้อยละการใช้งานของ
เครื่องวัด 
 
2. ร้อยละความส าเร็จของ
การสอบเทียบมิเตอร์ตามแผน 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

80 
 
 

100 

81 
 
 

100 

 

แผนงานท่ี 3 การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น  า ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 100 
 

 

P1-4/2 โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เฝ้าระวัง 
แผนงานท่ี 1 งานจ้างลดน  าสูญเสยีแบบเบ็ดเสรจ็ (PBC) 

 
ลงนามสญัญาจา้ง 

 
จ านวนสัญญา 

 
2 

 
0 

 
ต้องส่งเอกสารร่างสญัญาให้อัยการสูงสดุ
ตรวจสอบ 

P1-4/3 โครงการปรับปรุงท่อ ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

5 
 

 

P1-4/4 โครงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย 
แผนงานท่ี 1 งานจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการน  าสูญเสีย 

 
ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

 
ร้อยละ 

 

 
100 

 

 
50 
 

 

แผนงานท่ี 2 การใช้ GIS เพื่อบริหารจัดการน  าสญูเสีย ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

-  ยกเลิกแผน เนื่องจากเนื องานซ  าซ้อนกับ 
L2-1/4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรส์ู่การใช้งานระดับองค์กร 
(Enterprise GIS) ตามบันทึกท่ี กผอฝนย 
16/2560 ลงวันท่ี 1 มี.ค. 60 เรื่อง 
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 

แผนงานท่ี 3 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี กปน. ยังไม่เคยใช้ด าเนนิการ
บริหารจดัการน  าสูญเสยี 

ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

50 
 

 

P1-4/5 โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ า  
แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานการสูบส่งและจ่ายน  า 

 
1. ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผน 

 
ร้อยละ 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
- ขอปรับแผนยกเลิก จ านวน 1 เสน้ทาง 
ในสาขาสุขสวสัดิ์ เนื่องจากมีสญัญา
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

2. แรงดันน  าในพื นท่ี เมตร 10 10.042 ปรับปรุงท่อ ปทส.10 ในเส้นทางใกล้เคียง 
- เส้นทางที่เหลืออยู่ในการด าเนินการ
พร้อมรถไฟฟ้าสายสีส้ม จ านวน 1 เส้นทาง   
อยู่ระหว่างเจรจากับโครงการสายสีเขียว
จ านวน 1 เส้นทาง ด าเนินการในโครงการ 
9 จ านวน 1 เส้นทาง 

แผนงานท่ี 2 ปรับปรุงระบบควบคมุการสูบส่งและสูบจา่ย ระบบบรหิาร
แรงดันตามพฤติกรรมการใช้น  า Smart Pressure 

ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

100 
 

 

แผนงานท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพงานบ ารุงรักษาระบบสูบจา่ย 
     1. ปรับปรุงงานซ่อมบ ารุงรักษาระบบสูบจ่ายน  า 

 
ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

 
ร้อยละ 

 

 
100 

 

 
100 

 

     2. การซ่อมท่อประธานแตกรัว่ จัดจ้างสัญญาซ่อมท่อประธานแตกรั่ว
เป็นแบบปลายเปิด เมื่อเกิดการแตกรั่วจะสามารถด าเนินการซ่อมได้ทันที 
ภาคละ 1 สัญญา เง่ือนไข 3 จุดตอ่สัญญา 

ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

100 ควรมีการจัดตั งคณะท างาน เพื่อให้ผู้มี
ความรู้ความช านาญช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
และข้อชี แนะเพิ่มเติม 

     3. ส ารวจหาจุดรั่วในท่อประธาน 1. ร้อยละความส าเร็จตาม
แผน 
 
2. จุดลงส ารวจท่อ
ประธาน 

ร้อยละ 
 
 

จ านวนจุด 
 

100 
 
 

30 
 

100 
 
 

30 

- ขาดบุคลากรในการปฏิบตัิงาน 
- ต าแหน่งจุดที่ก าหนดมีอุปสรรคในการ
ด าเนินการ ท าให้ต้องเปลี่ยนต าแหน่ง 

     4. ระบบบริหารจัดการทรัพยส์ินและซ่อมบ ารุงสถานีสูบ ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

100  

P2-1/1 โครงการขยายการให้บริการน้ าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ
มั่นคง 
แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงการใหบ้ริการเพื่อรองรบัอุปสงค์น  าประปาที่จะ
เพิ่มขึ น 

 
 
ร้อยละพื นท่ีวางท่อขยาย
เขตบริการในพื นท่ีขยาย 

 
 

ร้อยละ 

 
 

≥ 50 

 
 

85 

 

แผนงานท่ี 2 การจัดท าแผนวางทอ่ประปา เพ่ือขยายการให้บริการ
น  าประปาปีงบประมาณ 2560 (เพื่อด าเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใน
ปีงบประมาณ 2561) 

แผนงานการส ารวจ
เส้นทางวางท่อประปาท่ี
จะก่อสร้างในปี 2561 
แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

แผนงานท่ี 3 อัตราน  าสูญเสยีในพื นท่ีวางท่อใหม่เป็น 0% (ไม่รวม 
Apparent Losses) 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การก าหนดขอบเขตการ
ท างานและรายงาน
แผนการด าเนินงาน 

ร้อยละ 100 60  

แผนงานท่ี 4 การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการน  าประปาให้
ครอบคลมุพื นท่ีชุมชนเมือง 

ก่อสร้างวางท่อจ่ายน  า
แล้วเสร็จ 

กม. ≥ 100 100.667  

แผนงานท่ี 5 การก่อสร้างวางท่อจ่ายน  าใหม่ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล (ใช้
ท่อซีเมนต์ใยหินลดลง) 

ร้อยละของการน าท่อ
ซีเมนตม์าใช้ 

ร้อยละ ≤30 1.59  

แผนงานท่ี 6 การขยายเขตการจ าหน่ายน  าประปาในพื นท่ีรับผดิชอบช่วง
บริเวณรอยต่อ กปน. และ กปภ. 

จัดท าแผนงานการเพิ่มจุด
จ าหน่ายน  าประปาบริเวณ
พื นที่รอยต่อระหว่าง กปน. 
และ กปภ. แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 31 ก.ค. 60  

P2-1/2 โครงการก าหนดแนวทางในการรองรับการขยายตัวของผู้ใช้น้ า
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้น้ า 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 100 100 
 

 

P2-2/1 โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence 
Enhancement) 
1. น าข้อมูลย้อนกลับและข้อร้องเรียนฯ มาประกอบเป็นสารสนเทศ 
2. ทบทวนกระบวนงาน/ขั นตอนการให้บริการ 
3. จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
4. ด าเนินการตามแผนปรับปรุง (แผนที่ 1-5) 

 
 
1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้น  าท่ีมีต่อการ
ให้บริการ 
 
2. ช่องว่างระดับความ
คาดหวัง และความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

 
 

คะแนน 
 
 
 

คะแนน 

 
 

มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559 

(≥4.497) 
 

ลดลงจากปี 2559 
(<0.22) 

 
 

4.517 
 
 
 

0.171 

 

แผนงานท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้น  าของ กปน. 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการทั่วไป 
ด้านการแจ้งให้ทราบก่อน
หยุดจ่ายน  า 

คะแนน มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559 

(≥ 4.171) 

4.174  

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของส านักงานประปา
สาขา 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านักงาน

คะแนน มากกว่าปี 2559 
(>4.739) 

4.784  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ประปาสาขา (สร.2) 
แผนงานท่ี 3  การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการศูนย์บริการ
ประชาชน (1125) 

คะแนน มากกว่าปี 2559 
(>4.332) 

4.356  

แผนงานท่ี 4 การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์งานวางท่อ/ซ่อมท่อ ก่อนการ
ด าเนินงานวางท่อ/ซ่อมท่อ 

ระดับความพึงพอใจใน
ด้านการด าเนินการวาง
ท่อ/ซ่อมท่อ 

คะแนน มากกว่าปี 2559 
(>4.22) 

4.227  

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
     1) พัฒนาระบบบริการลูกค้าบน Internet    (e-Service) 

 
1. ติดตั งระบบใช้งานแล้ว
เสร็จ 
 
2.เพิ่มบริการใหลู้กค้าบน 
Internet ได้แล้วเสร็จ 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 
 

จ านวนบริการ
ที่เพ่ิม 

 
ภายใน ก.ค. 60 

 
 

≥1 

 
1 พ.ค. 60 

 
 
1 

 

     2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นบริการลูกค้าทางมือถือ (MWA onMobile) 1. ติดตั งระบบใช้งานแล้ว
เสร็จ 
 
2. เพิ่มบริการใหลู้กค้าบน
มือถือได้แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
จ านวนบริการ

ที่เพ่ิม 

ภายใน ก.ค. 60 
 
 

≥1 

15 พ.ค. 60 
 
 
1 

 

5. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ การส ารวจแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 60 17 ก.ค. 60  

P2-3/1 โครงการพัฒนากระบวนงาน และสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจ
เสริม  
ธุรกิจหน้ามาตรวัดน้ า  
แผนงานท่ี 1 : ธุรกิจหน้ามาตรของสายงานบริการ (งานวางท่อประปา และ
งานบริการอื่นๆ) 

     
 
 
รายได้จากธุรกิจเสริม 
หน้ามาตร 

 
 
 

ล้านบาท 

 
 
 

685 

 
 
 

762.23 

 

ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ า 
แผนงานท่ี 2 : พัฒนาธุรกิจส าหรบังานประปาหลังมาตรวัดน  า  

 
1. รายไดจ้ากธุรกิจเสรมิ
หลังมาตร   
 

 
ล้านบาท 

 
 

 
15 
 
 

 
30.69 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ (รายย่อย) 
 
 
3. รายงานผลการ
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและ
ส่วนตลาดจากฐานข้อมลู
ลูกค้ากลุม่ผู้ใช้น  าธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (Best 
Care Service) 

คะแนน 
 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ไม่น้อยกวา่ปี 2559 
(ปี 2559 มี

คะแนน 4.28) 
 

ภายใน 30 มิ.ย. 60 

4.49 
 
 
 

30 มิ.ย. 60 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ   
แผนงานท่ี 3 : การด าเนินงานผลิตและจ าหนา่ยน  าดืม่บรรจุขวดโดย กปน.
   

 
1.  รายได้จากการจ าหน่าย
น  าดื่มบรรจุขวด 
 
 
 
2. จ านวนลูกค้า OEM 
(รักษาฐานลูกค้าเดิม) 

 
ล้านบาท 

 
 
 
 

ราย 

 
มากกว่าหรือเท่ากบั 

ปี 2559 
(ปี 2559 มีรายได้ 
12.798 ล้านบาท) 

 
11 

 
16.063 

 
 
 
 

11 

 

แผนงานท่ี 4 : การด าเนินงานธุรกจิเสรมิพัฒนาระบบประปาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

1. จ านวนความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบประปา
กับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
 
2. รายงานการศึกษาฯ 
 
 
3. รายไดจ้ากธุรกิจเสรมิ
ระบบประปา อปท. 

ราย 
 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ล้านบาท 

3 
 
 
 

ภายใน ก.ย. 60 
 
 

1.5 

1 
 
 
 

30 ก.ย. 60 
 
 
0 

ยังไม่มรีายได้เนื่องจากรายได้จากการ
ตรวจสอบคุณภาพน  า Jartest ต้องรอการ
พิจารณาตรวจสอบค าสั่งค่าธรรมเนียมจาก 
ฝกม. จึงไมส่ามารถแจ้งราคาแก่ทาง อปท. 
ได้ ท าให้ อปท. ขอยกเลิกการใช้บริการ 

P2-3/2 โครงการศึกษาวิจัยตลาด และความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และธุรกิจเสริม 

รายงานผลการศึกษา เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 30 ก.ย. 60 10 ส.ค. 60  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

P3-1/1 โครงการศึกษาแนวทางเพ่ือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน  1. ร้อยละความส าเร็จของ
แผนงาน 
 
2. รายงานผลการศึกษา 

ร้อยละ 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

100 
 
 

ภายใน ก.ย. 60 

100 
 
 

28 ก.ย. 60 

 

P3-2/1 โครงการพัฒนาแบรนด์ และเอกลกัษณ์องค์กร กปน. สู่ความเป็น
เลิศ 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร 

 
 
ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานโครงการฯ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

100 

 

แผนงานที่ 2 : การปรับปรุง Front Office ของส านักงานประปาสาขา  ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานโครงการฯ 

ร้อยละ 100 40 การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนงาน  
เนื่องจากต้องรอแผนงานท่ี 1 เรื่องการ
พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรใหด้ าเนนิการ
แล้วเสร็จก่อน และยังคงต้องมีการ
ประสานงานกับหลายหน่วยงาน เพื่อสร้าง
ทิศทางและมาตรฐานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงยังไมส่ามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามแผนในปีงบประมาณ 2560 
ได้ ตามบันทึกที่ ชวก(ก2) 189/60 ลว. 18 ก.ย. 60 

 
5. มิตด้ิานการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จ านวน 30 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

L1-1/1 โครงการ MWA Young Smart 
(ช่ือเดิม โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and 
Potential Staffs : HiPPS)) 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่ไดร้ับการพัฒนา
ตามแนวทางที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 100  

L1-1/2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร คะแนนประเมินผลความ
พึงพอใจทุกกิจกรรมตาม

คะแนน ≥ 3.00 3.87  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

แผนเสริมสร้างความ
ผูกพันองค์กร 

L1-1/3 โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 100  

L1-2/1 โครงการเตรียมความพร้อม กปน. สู่อาเซียน ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานภายใต้
บริบทอาเซียน 

ร้อยละ 80 100  

L1-2/2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารจดัการน  าสูญเสยี 

ร้อยละ 100 100  

L1-2/3 โครงการก าหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของ
พนักงาน Outsource 

ร้อยละของจ านวน
พนักงาน Outsource ที่
ผ่านหลักสูตรการอบรม
มาตรฐานและคณุภาพการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80 100  

L1-2/4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Professional Workforce 
Training Roadmap) 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานจดัท า
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ 

ร้อยละ 80 100  

L1-3/1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร คะแนนระดับความผูกพัน
องค์กรเพิ่มขึ นจาก
ปีงบประมาณ 2559 

คะแนน เพิ่มขึ นจาก
ปีงบประมาณ 2559 

(> 4.4158) 

4.4185  

L2-1/1 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในและ
ภายนอกองค์กร 

1. จ านวนงานท่ีมีการ
เชื่อมโยงกับภายนอก
องค์กร 

งาน 
 
 

1 
 
 

1 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

2. จ านวนงานท่ีมีการ
เชื่อมโยงกับภายในองค์กร 

งาน 1 1 

L2-1/2 โครงการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Biz) กับผู้ใช้น้ า ออกแบบและพัฒนาระบบ
แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 2 พ.ค. 60  

L2-1/3 โครงการศึกษาแนวทางการติดตามวัสดุส ารองคลัง (Material 
Tracking) 

ผลสรุปการศึกษาในการ
น า Tag มาใช้ในงานวัสดุ
ส ารองคลัง 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 29 ก.ย. 60 - ความเหมาะสมและปริมาณของลิขสิทธิ์ 
SAP ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
- พิจารณาเรื่องการจัดสรรลิขสิทธ์ิ (SAP 
License) ให้มีความเหมาะสม 

L2-1/4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับ
องค์กร (Enterprise GIS) 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาระบบ GIS เพื่อเช่ือมโยงระบบ WLMA และ CIS  

 
 
ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

 
 

ร้อยละ 

 
 

≥ 40 

 
 

10 

 
 
ด าเนินการล่าช้าเนื่องจากเป็นโปรแกรม
ประยุกต์ทีม่ีการเชื่อมโยงกับหลาย
ระบบงาน ท าให้ต้องใช้ความรอบคอบใน
การจัดท าขอบเขตงาน (TOR) รวมทั งมี
ความล่าช้าในการจดัท าราคากลาง และ
ต้องรอแนวทางการด าเนินงานตาม พรบ. 
จัดซื อจัดจ้างฉบับใหม ่

แผนงานท่ี 2 : การจัดท าระบบส ารอง (DR site) ของระบบ GIS กปน. และ
ย้ายเครื่องแม่ข่ายระบบ GIS หลักไปใช้งานท่ีศูนย์ DC site ของ กปน. 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การจัดท ารายงาน
ผลทดสอบในการย้าย
ระบบ GIS ไปยัง DR site 

ร้อยละ 100 
(จัดท ารายงานน า

เรียน รวก.(ว) 
ภายใน 30 ก.ย. 60) 

100  

แผนงานท่ี 3 : การปรับปรุงคณุภาพฐานข้อมูลด้านลดน  าสูญเสียและระบบ
ส่งและสูบจ่ายน  าเพื่อการท า Network modeling 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 
(ผอ.ฝมส. ลงนาม 

TOR น าเรียน 
รวก.(ว) ขออนุมัติ

เบิกจ้าง) 

80  

แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ โดยใช้ Opensource 
ซอฟต์แวร์จัดเตรยีมข้อมลู GIS map service ส าหรับงานด้านบริการชั น
ข้อมูลส าหรับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และบรรเทาสาธารณะภยั และ

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 
(ผอ.ฝมส. ลงนาม 

TOR น าเรียน 

100  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ชั นข้อมูลเพื่อบริการประชาชน รวก.(ว) ขออนุมัติ
เบิกจ้าง) 

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐาน Geo portal GIS จัดหาและ
จัดท าระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS บนระบบ Internet 
ส าหรับผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งานภายใน 
Intranet และ Internet รวมถึงจดัท าค าอธิบายชั นข้อมูล GIS (Metadata) 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 
(ผอ.ฝมส. ลงนาม 

TOR น าเรียน 
รวก.(ว) ขออนุมัติ

เบิกจ้าง) 

0 ไม่ได้ตั งงบประมาณตามแผนงานใน
ปีงบประมาณ 2561 ปัจจุบันได้ปรับแผน
และตั งงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 
แล้ว 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาบุคลากรด้านภมูิสารสนเทศ GIS เพื่อพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน GIS ของ กปน. ให้มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์การใช้งานซอฟต์แวร์ GIS การประยุกต์ใช้งานในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น การวางแผนการท า Water Network Simulation การใช้งานอุปกรณ์
น าร่องดาวเทียม GNSS แบบรังวัด 

บุคลากรผ่านการอบรม คน/ปี 50 281  

L2-2/1 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

1. ได้รับประกาศนียบตัร
อย่างต่อเนื่อง 
(surveillance audit) 
 
2. จ านวนระบบงานท่ี
ส าคัญที่ใช้กรอบมาตรฐาน 
ISO 27001:2013 

ครั ง 
 
 
 

ร้อยละ 

1 
 
 
 

> 10 

1 
 
 
 
0 

ระบบงานท่ีส าคญัไม่ได้ถูกก าหนดเพิ่มขึ น 
ซึ่งระบบงานที่ส าคญัเดมิ ประกอบด้วย 
SAP CIS และระบบสารบรรณ ประกอบ
กับหน่วยงานรับผดิชอบยังขาดความเข้าใจ
ในตัวชี วัดที่ก าหนด ทั งนี  อยู่ระหวา่งการ
ประเมินความส าคัญของระบบงาน
สารสนเทศของ กปน. คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน ธ.ค. 60 

L2-2/2 โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL จ านวนบริการทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงตามแนวทาง ITIL 

บริการ ≥ 1 0 มีการส่งมอบ License Software และ 
Hardware (ถ้ามี) ต้องบันทึกเป็นครุภณัฑ์ 
จึงต้องด าเนินการด้วยงบลงทุน (ไม่
สามารถเบิกจ่ายจากงบท าการได)้ ฝยส. 
ได้ขอตั งงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 
เพื่อด าเนินโครงการ 

L2-2/3 โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศตามมาตรฐาน 
CMMI 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ 
CMMI 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 

มี.ค. 60 
 
 

28 มี.ค. 60 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

2. รายงานผลการศึกษาฯ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 29 ก.ย. 60 

L2-2/4 โครงการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ IT ของ
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการด้าน IT (ผู้ใช้
ภายนอก) 
 
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการด้าน IT (ผู้ใช้
ภายใน) 

คะแนน 
 
 
 

คะแนน 

≥ 0.1 
จากปีท่ีผ่านมา 

(ปี 2559 = 3.75) 
 

≥ 0.1 
จากปีท่ีผ่านมา 

(ปี 2559 = 3.77) 

3.70 
 
 
 

3.76 

 

L2-2/5 โครงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างนวัตกรรม จ านวนเรื่องนวัตกรรมที่
สนับสนุนงานด้านบริการ/
ผลิต/วิศวกรรม 

งาน ≥ 1 1  

L2-2/6 โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูลให้เป็นไปตามมาตรฐานฐานข้อมูล
ของภาครัฐ 

ได้แผนการด าเนินงาน
ภายในก าหนด 

วันท่ีแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 60 22 ก.ย. 60  

L2-2/7 โครงการให้การบริการและสื่อสารข้อมลูผ่านระบบ Cloud 
ภายนอก 

ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน  
2 กลุ่ม 

ร้อยละ ≥ 75 - พนักงานระดับ 1-5 
มีระดบัความพึง
พอใจ ร้อยละ 
76.67 
- พนักงานระดับ 6-10 
มีระดบัความพึง
พอใจ ร้อยละ 
78.29 

 

L2-2/8 โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา มีรายงานผลการศึกษาการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูล
บริหารงานประปา 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 19 ก.ย. 60  

L2-2/9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบแผนที่เพ่ือพัฒนา
กระบวนงาน (E-Workflow) 

พัฒนาระบบงานแล้วเสรจ็
อย่างน้อย 2 ระบบ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 31 ก.ค. 60  

L2-2/10 โครงการศึกษาการใช้ระบบติดตามรถซ่อมท่อแตกรั่วด้วย GPS สรุปผลแนวทางการใช้
ระบบตดิตามงานซ่อมท่อ

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 29 ส.ค. 60  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ด้วย GPS 
L2-2/11 โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) 

รายงานสรุปผลการศึกษา
กรอบแนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของ กปน. 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 19 ก.ย. 60  

L2-2/12 โครงการความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับ
บุคลากรทุกระดับของ กปน. 

1. ผู้บริหารระดับสูงผา่น
การอบรม 
 
2. พนักงานระดับ
ปฏิบัติการผ่านการอบรม 

ร้อยละ 
 
 

คน/ปี 

100 
 
 

800 

100 
 
 

830 

 

L3-1/1 โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม 
แผนงานท่ี 1 : งานโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

 
จ านวนเรื่องที่จะท าการวิจัย 

 
เรื่อง/ปี 

 
5 

 
5 

 

แผนงานท่ี 2 : งานสนับสนุนและบริหารจดัการด้านงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม 

จ านวนครั งของการจัด
การศึกษาดูงาน การ
ประชุมและสมัมนา 

ครั ง/ปี 6 6  

แผนงานท่ี 3 : 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ ร้อยละของผลงานท่ีส่งเข้า
ประกวด 

ร้อยละ 80 100  

L3-2/1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละบคุลากรที่มี
พฤติกรรมทีส่อดคล้องกับ
ค่านิยม กปน. 

ร้อยละ 85 85.37  

L3-2/2 โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือขอรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC) 

คะแนนประเมินเพิ่มขึ น
จากปีก่อน 

คะแนน เพิ่มขึ นจากปีก่อน 
(ปี 2559 

หมวดกระบวนการ 
ช่วงคะแนน 151-210 

หมวดผลลัพธ์ 
ช่วงคะแนน 121-161) 

293  

L3-2/3 โครงการขยายความร่วมมือและแสวงหาโอกาสในการลงทุนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
แผนงานท่ี 1 : การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซยีน 

 
 
ร้อยละความส าเรจ็ของ

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

100 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

1. ศึกษาการเปลีย่นแปลงของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน การด าเนินงานโครงการฯ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร สถาบันการศึกษา
ระหว่างประเทศ 

จ านวนกิจกรรมความ
ร่วมมือ 

กิจกรรม ≥ 2 2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น 
- หน่วยงานต่างประเทศปรับเปลี่ยนเลื่อน
วันฝึกอบรมจากเดิมทีเ่คยวางแผนไว้ เป็น
ปีงบประมาณ 2561 
- ไม่ไดร้ับความเห็นชอบในการเดนิทาง 
- งบประมาณมีจ ากัด 

แผนงานท่ี 2 : วางต าแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการ
ประปาของอาเซียน 
1. การจัดตั งสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT Learning Center) 

 
 
ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

100 

 

L3-3/1 โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic 
Succession Plan For Key Position) 

ร้อยละของผูร้่วมโครงการ
ได้รับการอบรมตามแผน 

ร้อยละ 100 100  

L3-4/1 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้การประปามืออาชีพ 1. ร้อยละของจ านวน 
Explicit-K ที่บันทึกใน
ระบบสารสนเทศจัดการ
ความรู้เปรียบเทียบกับ
จ านวนนักจัดการความรู้
ในหน่วยงานท่ีเป็น Core 
และ Supporting ที่
ส าคัญของ กปน. 
 
2. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม KM 
Master Plan 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

17.46 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

รอการอนุมัติใช้ Work System 
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6. มิตด้ิานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม จ านวน 7 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

G1/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล 
แผนงานท่ี 1 : การจดัท า/ปรับปรงุ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย และคู่มือ
ด้านธรรมาภิบาล จรยิธรรมการด าเนินงาน และการต่อต้านคอร์รัปชัน 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัต ิ
1.1 ทบทวนคู่มือการด าเนินงานให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
คู่มือการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีท่ีทบทวนแล้วเสรจ็ 

 
 
 
 

ฉบับ 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 

1.2 จัดท าหรือทบทวน ปรับแก้ กฎ ระเบยีบ ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร กปน. 

จ านวน กฎ ระเบยีบ ค าสั่ง
ที่ทบทวน 

เรื่อง ≥1 1  

1.3 จัดท า/ทบทวน นโยบายในการด าเนินงาน ให้เข้าใจง่าย เพื่อใหทุ้กคน
ปฏิบัต ิ

จ านวนนโยบายทีไ่ด้จดัท า 
หรือทบทวนฯ 

เรื่อง ≥1 3  

แผนงานท่ี 2 : สรา้งกลไก แนวทาง ด้านธรรมาภิบาล และการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2.1 พัฒนาเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่ายภายในประเทศ 

 
 
จ านวนเครือข่ายภายนอก
องค์กรที่ กปน. สมัครเข้าร่วม 

 
 

แห่ง 

 
 

≥2 

 
 
2 

 

2.2 จัดตั งสภาธรรมาภิบาล ของ กปน. จัดตั งสภาธรรมาภิบาล
แล้วเสร็จ 

วันท่ีแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 60 23 ก.พ. 60  

2.3 เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหาร กปน. เพื่อส่งเสรมิจรยิธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบ   

คะแนนความรูค้วามเข้าใจ 
หลังการบรรยายวัดโดย
แบบ ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ "Application 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
100 และ 103” 

ร้อยละ > 80 83.66  

2.4 ยกระดับการบรูณาการระบบร้องเรียนทุกประเภทไว้ท่ีฐานข้อมลูกลาง สรุปผลรายงาน วันท่ีแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 60 25 ก.ย. 60  
2.5 จัดท าดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร จัดท าเกณฑ์วัดความ

โปร่งใสแล้วเสร็จ 
วันท่ีแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 60 10 มี.ค. 60  

2.6 ยกระดับการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสให้เป็นท่ียอมรับแกผู่้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ด้วยการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนนประเมินจาก 
ป.ป.ช. 

คะแนน มากกว่าคะแนน 
ปี 2559 
(>87.49) 

92.99  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

2.7 การลดจ านวนการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ   ลดจ านวนการกระท าผิด
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 

ครั ง ≤ 0 4  

แผนงานท่ี 3 : สรา้งความตระหนกัรู้ในเรื่องธรรมาภิบาล จรยิธรรม การ
ด าเนินงาน และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน 
3.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบยีบ ค าสั่ง นโยบาย 
และคู่มือด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และการต่อต้านคอรร์ัปชัน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

 
 
การวัดระดับความรู้ ความ
เข้าใจด้านธรรมาภบิาล 
และการต่อต้านการทุจรติ 

 
 

คะแนน 

 
 

คะแนนหลัง 
การบรรยาย

มากกว่าคะแนน
ก่อนการบรรยาย 
(พนักงาน > 3.75 
ลูกจ้าง > 3.56) 
(เฉลี่ย > 3.655) 

 
 

พนักงาน = 3.74 
ลูกจ้าง = 3.57 
(เฉลี่ย = 3.655) 

 

3.2 จัดบรรยายให้ความรูด้้านธรรมาภิบาล จริยธรรม การต่อต้านคอร์รัปชัน จ านวนครั งท่ีจัดบรรยาย ครั ง ≥ 3 3  
3.3 การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล กปน. "ต้นกล้าแห่งธรรมาภิบาล" คะแนนเฉลีย่ความรู ้

ด้านธรรมาภิบาลหลังการ
บรรยาย 

คะแนน คะแนนหลัง 
การบรรยาย

มากกว่าคะแนน
ก่อนการบรรยาย 

(>48.18) 

85.80  

3.4 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG Day) ประจ าปี 2560 ความพึงพอใจด้านการจัด
งานของผู้เข้าร่วมงาน 

ร้อยละ ≥ 80 82.8  

3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม จ านวนครั งของการจัด
กิจกรรม 

ครั ง ≥ 15 19  

3.6 แผนงานยกระดับ โครงการวฒันธรรมการท าด ี ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 ก.ย. 60  

G2/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (SHE) 

1. ได้ใบรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 
14001:2015) ณ 
โรงงานผลติน  ามหาสวสัดิ ์
 
 

วันท่ีแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 60 
 
 
 
 
 

29 ก.ย. 60 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

2. สามารถ Maintain
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
(ISO 14001:2015) ณ 
โรงงานผลติน  าบางเขน 

วันท่ีแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 60 21 เม.ย. 60 
 

G2/2 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน SR สู่สากล 
แผนงานท่ี 1 : การสร้างคณุค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV)  
กิจกรรมที่ 1 : โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน 

 
 
จ านวนของผู้เข้าอบรมที่
น าความรู้ทักษะไปปฏิบตัิ
จริง 

 
 

ร้อยละ 

 
 

≥60 

 
 

67.64 

 

กิจกรรมที่ 2 : โครงการขยายเขตบริการน  าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและ
มั่นคง 

จ านวนชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน ์(ชุมชนที่มีการ
เปิดจ่ายน  าประปาเข้า
พื นที)่ 

ชุมชน ≥2 19  

แผนงานท่ี 2 : การน ากรอบการรายงานสากล (Global Reporting 
Initiative : GRI) มาใช้ 

ร่างเล่มรายงานความ
ยั่งยืน 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 ก.ย. 60  

แผนงานท่ี 3 : การเผยแพร่ใหผู้้มสีว่นได้เสียเกดิการรับรู้ในการด าเนนิงาน 
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมของ กปน. 

ระดับการรับรู้และความ
เข้าใจของผู้ร่วมงาน 

ร้อยละ ≥ 70 77.8  

G2/3 โครงการพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนงานขององค์กร 

ระดับคะแนนการเรียนรู ้ ร้อยละ ≥ 75 79.37  

G2/4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ไม่ส่งผล
กระทบต่อคนรุ่นหลัง 
แผนงานท่ี 1 : แผนงานโครงการ Demand Side Management การใช้น  า
อย่างรู้คุณค่า 

 
 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
DSM 

 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

ก.ย. 60 

 
 

ด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ 

 
 
คณะท างานฯ ไมส่ามารถจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ DSM 4 ปี (2561-2564) ได้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากประธาน
คณะท างานฯ ลาออก และ ฝรส. ไม่
สามารถด าเนินการเองได้ เนื่องจากเป็น
งานท่ีต้องใช้ความรู้เฉพาะทางหลากหลาย
ด้าน อย่างไรกต็าม ได้มีการน าเสนอให้



25 
 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจการ
เพื่อสังคม จัดตั งกองบริหารการใช้น  า ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้จดัตั งกองตามหนังสือเลขท่ี 
ชวก(สคก) 408/2560 ลงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 โดยได้น าเสนอขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าการ และส่งเรื่องให้รอง
ผู้ว่าการ(บรหิาร) พิจารณาตามล าดับ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีหน่วยงานมา
รับผิดชอบงานด้าน DSM โดยตรงต่อไป 

แผนงานท่ี 2 : แผนการบริหารจัดการการใช้น  าอย่างรู้คณุค่า 
กิจกรรมที่ 1 : การจัดท าแผนบริหารจัดการการใช้น  าอย่างรู้คณุค่า (กปน. 
ร่วมกับ กปภ.) 

 
ด าเนินงานร่วมกับ กปภ. 
ตามแผน 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ก.ย. 60 

 
ก.ย. 60 

 

กิจกรรมที่ 2 : โครงการรณรงค์การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 

1. จ านวนโรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
2. ปริมาณการใช้น  าท่ี
ลดลง 

แห่ง 
 

 
ร้อยละ 

10 
 
 

10 

23 
 
 

21.32 

 

แผนงานท่ี 3 : การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยดัน  าและประชาสัมพันธ์ จ านวนอุปกรณ์ประหยดั
น  าท่ีได้รับฉลากแสดง
ประสิทธิภาพของ กปน. 

ผลิตภณัฑ ์ 1 1 คณะท างานฯ มีการปรบัแผนเพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินงาน โดยมีการ
ปรับเปลีย่นกิจกรรมของ แผนงานที่ 3 : 
การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน  า
และประชาสัมพันธ์ ในการประชุมครั งท่ี 
2/2560 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ซึ่ง
เลขานุการคณะท างานฯ ได้ท าบันทึกแจ้ง
ขอปรับแผนเรียบร้อยแล้ว 

G2/5 โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนทั่วประเทศเชิงรุก 
แผนงานท่ี 1 : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื นท่ีลุ่มน  า 
แม่กลอง 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาสังคมและชุมชนในพื นท่ีลุ่มน  าแม่กลอง 1. จ านวนโรงเรียน 
ที่มีการด าเนินงานพัฒนา
ในเชิงรุกโครงการระบบ
ประปา (โรงเรียนไม่ซ  าเดิม) 
 
2. จ านวนโรงเรียน 
ที่มกีารด าเนินงานพัฒนา
ในเชิงรุก โครงการแค้มป์
รักษ์น  า (โรงเรียนไม่ซ  าเดิม) 

แห่ง 
 
 
 
 

แห่ง 

4 
 
 
 
 

16 

6 
 
 
 
 

16 

กิจกรรมที่ 2 : การสร้างเครือข่าย สัมพันธ์ การส ารวจพื นท่ีชุมชนริมคลอง
ประปาฝั่งตะวันตก 

จ านวนชุมชนที่เป็น
เครือข่ายสัมพันธ์ 

ชุมชน ≥ 5 13  

แผนงานท่ี 2 : กิจกรรมปลูกปา่/ สร้างฝายชะลอน  า และพัฒนาชุมชน ด าเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 60 ก.ย. 60  

G2/6 โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
แผนงานท่ี 1 การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
ร้อยละของปรมิาณการใช้
กระแสไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน 

 
ร้อยละ 

 
5 

 
33.50 

 

แผนงานท่ี 2 การติดตั งอุปกรณ์เพือ่เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนงาน 

ร้อยละ 100 100  

 


