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66.67% 

95.00% 

75.00% 74.82% 

90.65% 

85.71% 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2561  (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 โครงการ) 

การเงิน (5 โครงการ) 

ลูกค้า (2 โครงการ) 

กระบวนการภายใน (23 โครงการ) 

การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร         
(31 โครงการ) 
ธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม       
(7 โครงการ) 

ร้อยละความส าเร็จ 

81.31 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
 
1. มิตด้ิานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 1 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

S1-1/1 โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้น ้าที่มีต่อการให้บริการ 
 
2. ช่องว่างระดับความ
คาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. ร้อยละความส้าเร็จของ
การด้าเนินงานตามแผน 

คะแนน 
 
 

เดือนที ่
แล้วเสร็จ 

 
 

ร้อยละ 

 3.1692 
(เพิ่มขึ นจากปี 60) 

 
ก.ค. 61 

 
 
 

100 

3.685 
 
 

ส.ค. 61 
 
 
 

100 

มีการปรับแผนจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ด้าเนินการส้ารวจ มาเป็น ฝนย. ด้าเนินการ
ส้ารวจเอง ท้าให้การด้าเนินงานลา่ช้ากว่า
แผน 

 
2. มิตด้ิานการเงิน จ านวน 5 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

F2-1/1 โครงการก าหนดแนวทางการปรับโครงสร้างค่าน้ า 
แผนงานท่ี 1 : ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าน ้าท่ีเหมาะสม 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ของ
แผน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

 

F2-1/2 โครงการศึกษาแนวทางการปรับสภาพน้ าตามความต้องการ
ลูกค้า 

ระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานตามแผนงาน 

ร้อยละ 100 100  

F3-1/1 โครงการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน อัตราต้นทุนเงินกู้เฉลี่ยต่อ
ปี (Kd) 

ร้อยละ  5.759 2.241  

F3-2/1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่า 
แผนงานท่ี 1 : งานซื อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ SAP เพิ่มเติม 

 
ลงนามสญัญาภายใน
ก้าหนด 

 
วันท่ีแล้วเสร็จ 

 
ภายใน 31 ก.ค. 61 

 
31 ก.ค. 61 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

แผนงานท่ี 2 : โครงการติดตามวสัดุส้ารองคลัง Material Tracking ลงนามสญัญาภายใน
ก้าหนดแล้วเสรจ็ 

วันท่ีแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 61 ไม่สามารถ
ด้าเนินการได ้
ภายในก้าหนด 

เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่
ได้รับอนมุัติ ต้องขอส้ารองราคา จงึท้าให้
การด้าเนินกระบวนการจัดซื อจดัจา้งล่าช้า 

แผนงานท่ี 3 : โครงการต่อยอดขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน. จ้านวนผลงานนวัตกรรมท่ี
สามารถผลิตได ้

ผลงาน 2 4  

แผนงานท่ี 4 : การติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานในการบรหิาร
สินทรัพย์ประจ้าปีของศูนย์ EVM ในกิจกรรมที่ 1- 2 งวด 6 เดือน และ
ประจ้าปี น้าเสนอผู้ว่าการ 

รายงานผลการด้าเนินงาน
ของศูนย์ EVM 

วันท่ีแล้วเสร็จ สิ นงวด 6 เดือน 
และสิ นปีงบประมาณ 

รายงานผล 
การด้าเนินงานของ
ศูนย์ EVM งวด 6 เดือน
และสิ นปีงบประมาณ

เรียบร้อยแล้ว 

 

F3-2/2 โครงการบริหารจัดการเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว อัตราผลตอบแทนจากการ
บริหารสภาพคล่อง
ส่วนเกิน 

อัตราดอกเบี ย
ร้อยละ 

 0.65 1.09  

 
3. มิตด้ิานลูกค้า จ านวน 2 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

C3-1/1 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship Management) 
แผนงานท่ี 1 : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายส้าคญั (Key Account) 
เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลกูค้า 

 
 
1. ร้อยละความส้าเร็จของ
การดา้เนินงานตามแผนงาน 
 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้น ้ารายส้าคัญ 

 
 

ร้อยละ 
 
 

คะแนน 

 
 

100 
 
 

≥ 4.01 

 
 

100 
 
 

4.56 

 

แผนงานท่ี 2 : การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น ้าท่ีอยู่อาศัยในระดับชุมชน ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้น ้าระดับชุมชน 

คะแนน 
 

≥ 4.23 
(ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ปี 60) 

4.23  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

C3-1/2 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพนัธมิตรธุรกจิอย่าง
ยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 : สรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ใน
การวางแผนการด้าเนินงานร่วมกนั  

 
 
ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ากลุม่บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อการ
ใช้บริการ 

 
 

คะแนน 

 
 

≥ 4.57 
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ปี 60) 

 
 

4.61 
 

 

แผนงานท่ี 2 : สรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ
ประสานงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีมตี่อ
การใช้บริการ 

คะแนน ≥ 4.43 
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ปี 60) 

4.19 
 

 

 
4. มิตด้ิานกระบวนการภายใน จ านวน 23 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

P1/2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก คร้ังท่ี 9 
     

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 
 
2. ความก้าวหน้างานใน
ปีงบประมาณ 2561 

ล้านบาท 
 

ร้อยละ  

197 
 

0.79 
 

300.1 
 

0.79 
 

 

P1/4  โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบเพ่ือป้องกันน้ าท่วมเป็น
การถาวรของการประปานครหลวง 

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 
 
2. ความก้าวหน้างาน 

ล้านบาท 
 

ร้อยละ 
ของงาน 

ทั งโครงการ 

11.00 
 

1.00 
 

- 
 
- 

ปัญหาอุปสรรค การปรับปรุง TOR และ
งานจ้างให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื อ
จัดจ้างและบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
แนวทางแก้ไข ด้าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุง TOR และงานจ้าง 

P1-1/1 โครงการพัฒนาการบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive 
Maintenance) 

1. ร้อยละความพร้อมใช้
งานของเครื่องสูบน ้าเทียบ
กับช่ัวโมงการท้างาน
ทั งหมด 
 

ร้อยละ   
 
 

 
 

≥ 95 
 
 
 
 

99.82 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

2. รายงานสรุปผลการ
บ้ารุงรักษาเชิงคาดการณ ์

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 
30 ก.ย. 61 

28 ก.ย. 61 

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

  
1. ได้ผูร้ับจ้างก่อสรา้ง
กิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2 
 
 
 
2. เบิกจ่ายงบลงทุนงาน
ปรับปรุงท่อลอดคลอง
รังสิต (กิจกรรมที่ 1.3) 
 
3. ได้ผูร้ับจ้างก่อสรา้ง
กิจกรรมที่ 1.4 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 
 
 
 

ล้านบาท 
 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ภายใน ก.ย. 61 

 
 
 
 

18.878 
 
 
 

ภายใน ก.ย. 61 

 
กิจกรรมที่ 1.1 

อยู่ระหวา่งดา้เนนิการ 
กิจกรรมที่ 1.2 

ขอยกเลิก 
 

9.089 
 
 
 

ขอยกเลิก 

 
 งานปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบฝ่ัง
ตะวันตกเพ่ือเสริมเสถียรภาพคันคลอง
ประปาฝ่ังตะวันตก - มีรายละเอยีดของ
เนื องานจ้านวนมาก 
แนวทางแก้ไข ค้านวณราคากลางตาม
แนวทางสัญญา จล.91/2558 ซึ่งจะ
ด้าเนินการไดเ้ร็วขึ น ประกอบกับ 
คณะกรรมการราคากลางมมีติให้คา้นวณ
ราคากลางตามแบบแปลนท่ีบริษัทที่
ปรึกษาส้ารวจและออกแบบ ส่วนค่าถมดิน
ที่อาจเปลี่ยนแปลงให้ก้าหนดไว้ใน TOR 
ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสัญญา 
สศป-01 และ สศป-02 รวมทั งท้าบันทึก
โอนงานให้สายงานวิศวกรรรมและก่อสร้าง
เป็นผู้ดูแลและรายงานความก้าวหน้า 

 งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม
โดยรอบสถานีสูบน้ าดิบส าแล - ขอ
ยกเลิกงบลงทุน ส่งผลกระทบต่อ
ความส้าเร็จของตัวชี วัดโครงการ 

 เบิกจ่ายงบลงทุนงานปรับปรุงท่อ
ลอดคลองรังสิต (ไซฟ่อนรังสิต) - หมด
สัญญาจา้งและเริ่มปรับตั งแต่วันที่ 14 ต.ค. 60 
กปน. ได้อนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
จนถึงวันท่ี 14 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
พิจารณาอนุมัติบอกเลิกสญัญาจา้ง 
แนวทางแก้ไข โครงการและ
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นดัประชุม
กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการ
ยกเลิกสัญญา 

 ได้ผู้รับจ้างงานจ้างติดต้ังระบบ
แสดงผล ควบคุม และประมวลผลแบบ
ศูนย์รวม (SCADA) - ขอยกเลิกงบลงทุน 
ส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จของตวัชี วัด
โครงการ 

แผนงานท่ี 2 : จัดหา ส้ารวจ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีน ้าดิบป้อน
โรงงานผลติน ้าได้อย่างยั่งยืน 

1. ได้รับจัดสรรปริมาณ
น ้าดิบเพียงพอกับการผลิต
น ้าของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 
  
2. รายงานผลการศึกษา 
 
 
3. ผลการด้าเนินงานตามแผน 

ล้าน ลบ.ม. 
 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ร้อยละ 

1,210 
 
 
 

ภายใน ส.ค. 61 
 
 

100 

1,210 
 
 
 

30 ส.ค. 61 
 
 

100 

 

P1-1/4 โครงการบริหารจัดการน้ าดิบ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความเป็นไปได้ในการใช้น ้าดิบทางลุ่มน ้าแมก่ลอง
เพิ่มขึ นในอนาคต 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ของ
แผน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาและทบทวนศักยภาพการล้าเลียงน ้าดิบของคลอง
ประปาฝั่งตะวันตก 

จัดท้ารายงานฯ (เบื องต้น) 
แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 27 ก.ย. 61  

P1-2/1 โครงการแผนน้ าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) 
แผนงานท่ี 1 : แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน ้าดิบ 
1.1 โครงการติดตั งระบบสารสนเทศเฝ้าระวังแหล่งน ้า 
     งานซื อพร้อมติดตั งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบอัตโนมัติแบบ Real Time 
พร้อมกล้องวงจรปิดส้าหรับเฝ้าระวังคุณภาพน ้าในแม่น ้าแควน้อย จ.กาญจนบุรี 

 
 
 
งานติดตั งแล้วเสรจ็ 

 
 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
 

 
มี.ค. 61 

 
 

 
2 พ.ย. 60 

 

1.2 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ Real Time น ้าดิบ 
     งานพัฒนาเว็บไซต์คุณภาพน ้าดิบ Real Time โดยรวบรวมข้อมลูจาก
ทุกแห่งที่มีเครื่องวัด เพื่อแสดงข้อมูลในภาพรวม 

มีเว็บไซต์แสดงภาพรวม
คุณภาพน ้าดิบแบบ Real 
Time 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ส.ค. 61 
 

 



7 
 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

1.3 โครงการจัดท้าแผนท่ีสิ่งแวดลอ้มในเขตอนุรักษ์แหล่งน ้าดิบเพื่อการ
ประปา (Point Source) 

จัดท้ารูปแบบแผนท่ีแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 25 มิ.ย. 61  

1.4 งานปรับปรุงการก้าหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน ้าดิบเพื่อการประปา จัดท้าร่างมาตรการฯ แล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ก.ย. 61  

1.5 โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าดิบด้วยระบบเติมอากาศในคลองประปาฝั่ง
ตะวันออก 

ติดตั งแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นงานแผนเบิก
งบลงทุนปกติ ไม่ใช่งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ไม่มี
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคณุภาพ
น ้าดิบด้วยระบบเติมอากาศในคลอง
ประปาฝั่งตะวันออก จึงไมส่ามารถ
ด้าเนินการงานซื อพร้อมติดตั งระบบเติม
อากาศต่อไปได ้

1.6 โครงการปรับปรุงระบบจา่ยสารเคมีอตัโนมตัิ บริเวณไซฟอนรังสิต ด้าเนินการแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 - ยกเลิกโครงการ 

แผนงานท่ี 2 : แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน ้า 
2.1 การรักษาระบบ HACCP ของโรงงานท่ีได้รบัการรับรองแล้ว 

 
รักษาสถานะการรับรอง
HACCP 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ก.ย. 61 

 
- 

 
ยกเลิกโครงการ 

2.2 จัดท้าระบบ WSP ในโรงงานผลิตน า้ทุกแห่ง จัดท้าโมดูล 1-5 แล้วเสร็จ 
และรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ก.ย. 61  

2.3 โครงการติดตั งปรับปรุงระบบตรวจวัดคณุภาพน ้าอัตโนมตัิใน
กระบวนการผลติ 

ด้าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ  

2.4 โครงการศึกษาและปรับปรุงคณุภาพน ้าทิ งจากกระบวนการผลติเพื่อ
น้ามาใช้ซ ้า 

รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจะต้องมี
การศึกษาโดยละเอียดทั งทางด้านวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่าง ๆ ทั งนี  
โครงการจะถูกบรรจุลงใน Master Plan 

2.5 โครงการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลติน ้า (Renovate) รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 - ยกเลิกโครงการ 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

แผนงานท่ี 3 : แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านการสูบจ่ายน ้า 
3.1 แผนการตรวจสอบโครงสรา้งถังเก็บน ้าใสของสถานีสูบจ่ายน ้า 

 
จ้านวนการล้างถังเก็บน ้าใส 

 
สถาน ี

 
1 

 
1 

 

3.2 ด้าเนินการติดตั งสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบจ่ายน ้าเพชรเกษม ติดตั งสถานไีฟฟ้าย่อย 
เพชรเกษมแล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

มี.ค. 61 มี.ค. 61  

3.3 ด้าเนินการตดิตั งสถานไีฟฟ้ายอ่ยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบจ่ายน า้
ลาดพร้าว 

ติดตั งอุปกรณ์หลักแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ  

3.4 ด้าเนินการตดิตั งสถานไีฟฟ้ายอ่ยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบจ่ายน า้
คลองเตย 

ติดตั งอุปกรณ์หลักแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ  

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

 
รายงานผลการด้าเนินงาน 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ก.ย. 61 

 
ก.ค. 61 

 

4.2 ด้าเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อม
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/วางท่อ/ติดตั ง
มิเตอร/์การ Flushing (UDF) 

1. รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 
 
2. สาขาจัดท้าแผนการ
ล้างท่อและปฏบิัติตาม
แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 
 
 

ก.ย. 61 

ก.ย. 61 
 
 

ก.ย. 61 

 

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

จ้านวน
ตัวอย่าง 

≥ 300 306  

4.4 เปลี่ยนชนิดท่อทดแทนท่อเหล็กอาบสังกะสีเดมิ ในพื นท่ีมีน ้าโสโครก
หรือน ้าท่วมถึง 

วางท่อแล้วเสร็จและ
รายงานผล 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 เม.ย. 61  

4.5 การด้าเนินงานกรณีหลังมเิตอร์ในเชิงรุก 1. รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 
 
2. จ้านวนโรงเรียนในพื นที่
สาขาท่ีไดล้้างถังพักน ้า 
 
3. จ้านวนโรงเรียนทีไ่ดร้ับ
การตรวจสอบคณุภาพน ้า 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 

ก.ย. 61 
 
 

36 
(สาขาละ 2 รร.) 

 
36 
 

เม.ย. 61 
 
 

36 
 
 

36 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

4. จ้านวนโรงพยาบาลที่
ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพน ้า 

ร้อยละ ≥ 50 
(≥ 9 รพ.) 

139 
(25 รพ.) 

4.6 สร้างความเข้าใจ และตระหนกัใน WSP จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ก.ค. 61  

4.7 การด้าเนินงานเพื่อลดจุดที่เปน็ Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน า้ 1. รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 
 
2. จ้านวนงานลด Dead End 
 
 
3. ผลส้ารวจจดุ Dead End 
 
4. รายงานผลการลา้งท่อ 
ณ จุดรอยต่อ DMA 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ร้อยละ 

 
 

DMA/สาขา 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ธ.ค. 60 
 
 

≥ 50 
(≥ 43 จุด) 

 
12 
 

ก.ย. 61 

ธ.ค. 60 
 
 

91.86 
(79 จุด) 

 
12 
 

ก.ย. 61 

 

แผนงานท่ี 5  แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านสนับสนุน 
5.1 ศึกษาและจัดตั งโครงสร้างหนว่ยงาน เพื่อท้าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนแผน
น ้าประปาปลอดภยั 

 
มีโครงสร้างหน่วยงาน 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ก.ย. 61 

 
พ.ค. 61 

 

5.2 จัดอบรมเพื่อสร้าง WSP Core Team อบรมตามแผนงาน เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ก.ย. 61  

5.3 การพัฒนาความรู้ด้านน ้าประปาปลอดภยั ด้าเนินการอบรมแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ก.ย. 61  

5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการแผนน า้ประปาปลอดภยั (Water Safety Plan) 
ภายในองค์กร 

ประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร
ผ่านสื่อตา่ง ๆ ของ กปน. 

ครั ง 12 
(เดือนละ 1 ครั ง) 

26  

5.5 การจัดท้าแผนงานวิจัยเรื่องที่บรรจุในแผนน า้ประปาปลอดภัย 1. จ้านวนงานวิจัยต่อป ี
 
2. รายงานผลวิจยัหรือ
รายงานความก้าวหน้า
งานวิจัย 

เรื่อง 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

≥ 2 
 

ก.ย. 61 

2 
 

ส.ค. 61 
(รายงาน

ความก้าวหน้า) 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

5.6 งานวิจัยท้าแบบจ้าลองโครงขา่ยระบบท่อเพื่อจ้าลองคุณภาพน ้าในระบบ 
ท่อประธานท่อจ่าย 

รายงานผลการศึกษา เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ  

5.7 จัดท้าระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูล WSP รายงานผลความก้าวหน้า เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 พ.ค. 61  

P1-2/2 โครงการขับเคลื่อนแผนน้ าประปาปลอดภัย 
1. จัดท้า WSP Core Team 

 
ก้าหนดการฝึกอบรม
ส้าหรับ core team 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 

 
ภายใน ก.ย. 61 

 
7 ก.ย. 61 

 

2. ความร่วมมือกับองค์การอนามยัโลก (WHO) ต่ออายุ MOU แล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ส.ค. 61 
 

11 มิ.ย. 61  

3. การตรวจประเมินภายในโดยคณะท้างานตรวจประเมินแผนน ้าประปา
ปลอดภัย 

มีการตรวจประเมินตาม
แผนที่ก้าหนดไว ้

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 27 ก.ย. 61  

P1-2/3 โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ า
ให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล 

จัดหาเครื่องมือปิดผนึกฯ
แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 19 ม.ค. 61  

P1-2/4 โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความสะอาด 

1. แบบมาตรฐานบ่อ
ช่ัวคราวส้าหรบังานซ่อม
ท่อประธานแล้วเสรจ็ 
 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของส้านักงานประปา
สาขา   

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

คะแนน 

ภายใน มี.ค. 61 
 
 
 

มากกว่าไตรมาสที่ 1 
(ไตรมาสที่ 1 

ร้อยละ 90.26) 

30 มี.ค. 61 
 
 
 

92.83 

 

P1-2/5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมัน่ในคุณภาพน้ าประปาสะอาด 
ปลอดภัย 

ระดับความเช่ือมั่นใน
คุณภาพน ้าประปาสะอาด 
ปลอดภัย 

ร้อยละ เพิ่มขึ นจากปี 2560 
(ปี 2560 มีระดับ

ความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 85.67) 

75.69  

P1-3/1 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ศูนย์ผลิตน้ า     

อัตราส่วนคา่พลังงาน
ไฟฟ้า (kwh) ต่อปริมาณ
น ้าผลติ (ลบ.ม.)  

Kwh / ลบ.ม.  0.1562 0.1397  

P1-3/2 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ศูนย์ส่งจ่ายน้ า     

1. ร้อยละความส้าเร็จของ
การด้าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

100 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

2. การใช้ไฟฟ้าในระบบ
จ่ายน ้า ของฝ่ายสถานสีูบ
จ่ายน ้า มีสดัส่วนค่า
พลังงานไฟฟ้า (Kwh) ต่อ
ปริมาณน ้าจ่าย (ลบ.ม.) 
ของสถานสีูบจ่ายน ้าทั ง 12 
สถานี ไมเ่กินค่าพลังงาน
ไฟฟ้าต่้าสดุ 

Kwh/ปรมิาณ
น ้าจ่าย (ลบ.ม.) 

≤ 0.0775 0.0605 

P1-4/1 โครงการบริหารจัดการเคร่ืองวัด 
แผนงานท่ี 1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน ้า 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ตาม
แผน 

 
ร้อยละ 

(เมื่อลงนามสัญญา
และด้าเนินการได ้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60) 

 
100 

 
35 
 

 
งานล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 
พรบ.การจดัซื อจัดจ้าง 

แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน ้าสญูเสีย (DMA) ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การปรับปรุงมิเตอรต์ามแผน 

ร้อยละ 100 100  

แผนงานท่ี 3 การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น ้า ร้อยละความสา้เรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 100 
 

 

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

 
ร้อยละความสา้เรจ็ตาม
แผน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
55 

 
ปัญหาอุปสรรค รูปแบบสัญญาจ้างไม่เป็นไป
ตามแบบประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ต้องส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณา 
แนวทางแก้ไข ติดตามความก้าวหน้าการ
ตรวจสอบร่างฯ ของอัยการฯ ประกอบกับ
จัดท้าแผนงานสา้หรับการจ้าง PBC ใน
ปีงบประมาณ 2562 ไว้เบื องต้น 

P1-4/3 โครงการปรับปรุงท่อ ร้อยละความสา้เรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

100  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

P1-4/4 โครงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย ร้อยละความสา้เรจ็ตาม
แผน 

ร้อยละ 
 

100 
 

100 
 

 

P1-4/5 โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ า  
แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงระบบควบคมุการสูบส่งและสูบจา่ยระบบบริหาร
แรงดันตามพฤติกรรมการใช้น ้า Smart Pressure 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ตาม
แผน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
ยกเลิก 

 
คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบให้
ยกเลิกตามบันทึกที่ ชวก(สคก) 168/2561 
ลว. 26 ก.พ. 61 

แผนงานท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพงานบ้ารุงรักษาระบบสูบจา่ย 1. ร้อยละความส้าเร็จตาม
แผน 
 
2. จ้านวนหลักสตูร 
 
 
3. จ้านวนสัญญา 
 
 
4. รายงานผลการศึกษา 
 
 
5. TOR โครงการนา้ร่อง 
 
 
6. จ้านวนจุดส้ารวจท่อ
ประธาน 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
จ้านวน
หลักสตูร 

 
จ้านวนสัญญา 

 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
เดือนที่ 

แล้วเสร็จ 
 

จ้านวนจุด 

ภายใน 30 ก.ย. 61 
 
 

≥ 2 
 
 
5 
 
 

ภายใน 31 มี.ค. 61 
 
 

ภายใน 30 มิ.ย. 61 
 
 

30 

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

 
2 
 
 

ไม่สามารถด้าเนินการ
ตามตัวชี วัดได ้

 
29 มี.ค. 61 

 
 

25 มิ.ย. 61 
 
 

ไม่สามารถด้าเนินการ
ตามตัวชี วัดได ้

 

P2-1/1 โครงการขยายการให้บริการน้ าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ
มั่นคง 
แผนงานท่ี 1 การก่อสร้างวางท่อจ่ายน ้าเพื่อขยายเขตการให้บริการ
น ้าประปา 

 
 
ก่อสร้างวางท่อจ่ายน ้าแล้ว
เสร็จ 

 
 

กม. 

 
 

≥ 100 

 
 

53.513 

 

แผนงานท่ี 2 การจัดท้าแผนงานวางท่อจ่ายน ้า ส้าหรับการด้าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 

แผนงานวางท่อจ่ายน ้า
ส้าหรับด้าเนินการ ในปี 2562 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

P2-2/1 โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence 
Enhancement) 
1. น้าข้อมูลย้อนกลับและข้อร้องเรียนฯ มาประกอบเป็นสารสนเทศ 
2. ทบทวนกระบวนงาน/ขั นตอนการให้บริการ 
3. จัดท้าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการปีงบประมาณ 2562 
4. ด้าเนินการตามแผนปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ (แผนงานท่ี 1 - 3) 
ปีงบประมาณ 2561 

 
 
1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้น ้าท่ีมีต่อการ
ให้บริการ 
 
2. ช่องว่างระดับความ
คาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

 
 

คะแนน 
 
 
 

คะแนน 

 
 

≥ 4.517 
(มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 60) 

 
 0.171 

(ลดลงจากปี 60) 

 
 

4.524 
 
 
 

- 0.109 

 

แผนงานท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้น ้าของ กปน. 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการทั่วไป 
ด้านการแจ้งให้ทราบก่อน
หยุดจ่ายน ้า 

คะแนน ≥ 4.174 
(มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 60) 

4.255  

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของส้านักงานประปา
สาขา 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส้านักงาน
ประปาสาขา 

คะแนน  4.784 
(มากกว่าปี 60) 

4.764  

แผนงานท่ี 3  การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการ
ประชาชน (1125) 

คะแนน  4.356 
(มากกว่าปี 60) 

4.380  

5. ด้าเนินการส้ารวจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่
พีงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บรกิาร กปน. ปี 2561 (สอดคล้องตามเกณฑ์ 
SEPA หมวด 3) 

การส้ารวจแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ก.ย. 61  

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

     
 
 
รายได้จากธุรกิจเสริม 
หน้ามาตร 

 
 
 

ล้านบาท 

 
 
 

591 

 
 
 

640.22 

 
 
 
ผลงานรายได้จากธุรกิจเสริมหน้ามาตร
และหลังมาตร ค้านวณตามวิธีเดิม) 

ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ า      



14 
 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

แผนงานท่ี 2 : พัฒนาธุรกิจสา้หรบังานประปาหลังมาตรวัดน ้า  1. รายไดจ้ากธุรกิจเสรมิ
หลังมาตร   
 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ล้านบาท 
 
 

คะแนน 
 

20 
 
 

ไม่น้อยกวา่ปี 2560 
(ปี 2560 มี

คะแนน 4.49) 

52.85 
 
 

4.62 
 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ   
แผนงานท่ี 3 : การด้าเนินงานธุรกจิเสรมิพัฒนาระบบประปาของหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรไม่แสวงหาก้าไร   

 
1. จ้านวนความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบประปา
กับหน่วยงานราชการหรือ
องค์กรไม่แสวงหาก้าไร 
 
2. รายงานการศึกษาฯ 
 
 
3. รายไดจ้ากธุรกิจเสรมิ
ระบบประปา อปท. 

 
ราย 

 
 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ล้านบาท 

 
3 
 
 
 
 

30 มิ.ย. 61 
 
 

1.5 

 
3 
 
 
 
 

29 มิ.ย. 61 
 
 
- 

 

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

รายงานผลการศึกษา เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 25 ก.ย. 61  

P3-1/1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกระบวนงาน 
แผนงานท่ี 1 : วิเคราะห์ประเมินกระบวนงานขององค์กร  

1. ร้อยละความส้าเร็จของ
แผนงาน 
 
2. รายงานผลการศึกษา 

ร้อยละ 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

100 
 
 

ภายใน ก.ย. 61 

100 
 
 

27 ก.ย. 61 

 

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

 
 
ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานโครงการฯ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

100 
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5. มิตด้ิานการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จ านวน 31 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

L1-1/1 โครงการ MWA Young Smart 1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางที่ก้าหนด 
 
2. ร้อยละความก้าวหน้า
ของการพัฒนา
กระบวนงาน/นวัตกรรม
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

85 
 
 
 

25 

78.26 
 
 
 

25 

ปัญหาอุปสรรค ม ีMWA Young Smart 
ประสงค์จะลาออกจากโครงการฯ จ้านวน 
5 คน โดยบุคลากรดังกล่าวแจ้งความ
ประสงคไ์ม่เข้ารับการพัฒนาตามแนวทาง
ที่ก้าหนด 
แนวทางแก้ไข จะไดส้รุปปญัหา/อุปสรรค 
น้าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทาง
แก้ไขในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 

L1-1/2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร คะแนนระดับความผูกพัน
องค์กรเพิ่มขึ นจาก
ปีงบประมาณ 2560 

คะแนน เพิ่มขึ นจาก 
ปีงบประมาณ 

2560 
(  4.4185) 

4.4246  

L1-1/3 โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 

ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 100  

L1-1/4 โครงการการทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังเพ่ือการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สามารถปรับปรุง
โครงสร้างผังบริหารฯ ของ
หน่วยงานได้แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 22 พ.ค. 61  

L1-2/1 โครงการเตรียมความพร้อม กปน. สู่อาเซียน ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม
ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การท้างานภายใต้บริบทอาเซียน 

ร้อยละ 80 100  

L1-2/2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารจดัการน ้าสูญเสยี 

ร้อยละ 100 80  

L1-2/3 โครงการก าหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของ
พนักงาน Outsource 

ร้อยละของจ้านวน
พนักงาน Outsource ที่
ผ่านหลักสูตรการอบรม

ร้อยละ 80 100  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

มาตรฐานและคณุภาพการ
ให้บริการ 

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

ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานจดัท้า
แผนพัฒนาบุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้าสาย
อาชีพ 

ร้อยละ 100 100  

L1-2/5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การจัดทา้หลักสูตรการเรียน
ในระบบ E-Learning 

ร้อยละ 100 100  

L1-3/1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร คะแนนประเมินผลความ
พึงพอใจทุกกิจกรรมตาม
แผน 

คะแนน ≥ 3.5 4.45  

L2-1/1 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในและ
ภายนอกองค์กร 
แผนงานท่ี 1 : การบูรณาการการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

 
 
จ้านวนหน่วยงานท่ีมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับภายใน
องค์กร 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

≥ 2 

 
 
2 

 

แผนงานท่ี 2 : การบูรณาการการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศภายนอกองค์กร สามารถเชื่อมโยงข้อมลูกับ
หน่วยงานภายนอกได ้

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 29 มิ.ย. 61  

L2-1/2 โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Service) กับผู้ใช้บริการ 

จ้านวน Service ที่ให้บรกิาร
ผ่าน Application MWA 
on mobile จ้านวน 2 บริการ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 13 ก.ค. 61  

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

 
 
ได้ผูร้ับจ้างตามกิจกรรมที่ 
1.3 

 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

ก.ย. 61 

 
 

6 ก.ย. 61 

 

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

1. ได้ผูร้ับจ้างตามกจิกรรม
ที่ 2.1 (ซล.ฝมส.1/2561) 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 
 

ยังไม่แล้วเสร็จ 
 

กระบวนการจดัซื อจัดจ้างล่าช้า เนือ่งจาก
การจัดหา DR site เป็นการใช้งานร่วมกับ
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

2. ขออนุมัติเบิกจ้างตาม
กิจกรรมที่ 2.3.1 
(ซล.ฝมส.10/2562) 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

พ.ค. 61 4 ก.ค. 61 ทรัพยากร IT ที ่กปน. มีอยู่เดิม และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคต
ด้าน Infrastructure ของ IT จึง
จ้าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณา 

แผนงานท่ี 3 : การปรับปรุงคณุภาพฐานข้อมูลด้านลดน ้าสูญเสียและระบบ
ส่งและสูบจ่ายน ้าเพื่อการท้า Network modeling (โครงการปรับปรุง
คุณภาพข้อมลู GIS (GIS Data Cleansing) ระยะที่ 2 เพื่องานโครงข่าย
ระบบจ่ายน า้ประปา) 
 

ได้ผูร้ับจ้างตามกิจกรรมที่ 
3.3 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค เนื องานและปรมิาณงาน
ในการจัดท้า Data Cleansing ระยะที ่2 
มีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบปริมาณงานจากฐานข้อมูลของ 
GIS และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ฝคจ. 
แนวทางแก้ไข เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน 

แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ โดยใช้ Opensource 
ซอฟต์แวร์ จัดเตรียมข้อมูล GIS map service ส้าหรับงานด้านบรกิารชั น
ข้อมูลส้าหรับหน่วยงาน ด้านสาธารณูปโภค และบรรเทาสาธารณะภยั และ
ชั นข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 

ได้ผูร้ับจ้างตามกิจกรรมที่ 
4.3 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 17 ส.ค. 61  

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐาน Geo portal GIS จัดหาและ
จัดท้าระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS บนระบบ Internet 
ส้าหรับผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งานภายใน 
Intranet และ Internet รวมถึงจดัท้าค้าอธิบายชั นข้อมูล GIS (Metadata) 

ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานโครงการฯ 
(ได้ผูร้ับจ้าง) 

ร้อยละ 100 40 กระบวนการจดัซื อจัดจ้างล่าช้า เนือ่งจาก
ต้องใช้เวลาพิจารณาความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่จะน้ามาใช้งานกับงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร ประกอบกับกรรมการมี
ภารกิจอ่ืน ท้าให้นัดประชุมได้ยาก 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบผลิตน ้าและโยธา
รวบรวมแบบ As-Built drawings อาคารของ กปน. และจัดท้าใหส้ามารถ
เชื่อมโยงสืบค้นจากระบบ GIS 

ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานโครงการฯ 
(ได้ผลสรุปการด้าเนิน
โครงการ) 

ร้อยละ 100 100  

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน า้และสถานีสูบจ่าย
น ้า ด้วย BIM (Building Information Mobile) จัดท้าโมเดลสามมติิ ภูมิส
ถาปัตย์และโครงสร้างของโรงงานผลิตน า้และสถานสีูบจ่ายน ้า 

ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานโครงการฯ 
(ได้ผลสรุปการด้าเนิน
โครงการร่วมกับหน่วยงาน) 

ร้อยละ 100 100  

แผนงานท่ี 8 : การส้ารวจแนวท่อประปา (เดิม) และคา่ระดับหลังทอ่
ประธานและอุโมงคส์่งน ้าส้ารวจแนวท่อประปา (เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ 

ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานโครงการฯ 

ร้อยละ 100 100  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

Asbuilt drawings และ สา้รวจคา่ระดับของแนวท่อประธานและอุโมงค์ส่ง
น ้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวท่ีเชื่อถือได้ เพยีงพอต่อ
การซ่อมบ้ารุง และชี แนวร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ ่

(ได้ผลสรุปการด้าเนิน
โครงการร่วมกับ
หน่วยงาน) 

แผนงานท่ี 9 : การพัฒนาระบบ GIS map service ส้าหรับการให้บริการ
ผู้ใช้น ้าและ Mobile งานภาคสนามโดยใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ เช่น งาน
ระบบงานอ่านมาตร ระบบงานซ่อมท่อ ระบบงานติดตั งประปาใหม่ งาน
ส้ารวจหาท่อรั่ว ระบบติดตาม ด้วย GPS (GPS tracking) เป็นต้น 

ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานโครงการฯ 
(ได้ GIS map service) 

ร้อยละ 100 100  

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

1. ได้รับประกาศนียบตัร 
surveillance Audit 
อย่างต่อเนื่อง 
 
2. จ้านวนโครงสรา้ง
พื นฐานของระบบงานท่ี
ส้าคัญที่ใช้กรอบ 
มาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 

ครั ง 
 
 
 

ร้อยละ 

1 
 
 
 

> 10 

1 
 
 
 

10 

 

L2-2/2 โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศตามมาตราฐาน ITIL จ้านวนบริการทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงตามแนวทาง ITIL 

บริการ ≥ 1 2  

L2-2/3 โครงการมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ้านวนระบบท่ีพัฒนาตาม
กระบวนการมาตรฐาน 

ระบบงาน ≥ 1 2  

L2-2/4 โครงการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ IT ของ
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1. ระดับความพึงพอใจใน
การ ให้บริการด้าน IT 
(ผู้ใช้ภายนอก) เพิ่มขึ น
จากปีงบประมาณ 2560 
 
2. ระดับความพึงพอใจใน
การ ให้บริการด้าน IT 
(ผู้ใช้ภายใน) เพิ่มขึ นจาก
ปีงบประมาณ 2560 

คะแนน 
 
 
 
 

คะแนน 

 3.70 
 
 
 
 

 3.76 

3.82 
 
 
 
 

3.85 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

L2-2/5 โครงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างนวัตกรรม จ้านวนเรื่องนวัตกรรมที่จัดท้า เรื่อง ≥ 1 2  
L2-2/6 โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูลให้เป็นไปตามมาตรฐานฐานข้อมูล
ของภาครัฐ 

ได้หลักเกณฑ์ในการ
ก้าหนดมาตรฐานข้อมลู
ภายในก้าหนด 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 21 ก.ย. 61  

L2-2/7 โครงการให้การบริการและสื่อสารข้อมลูผ่านระบบ Cloud 
ภายนอก 

จ้านวนระบบท่ีใช้ Public 
Cloud 

ระบบ ≥ 3 3 มีการปรับเปลีย่นระบบงานท่ีจะนา้ไปใช้
บริการ Public Cloud ท้าให้ต้องทบทวน 
Requirement ที่ต้องใช้ในการจัดท้าร่าง 
TOR ประกอบกับ รวก.(ท) ให้เห็นว่า 
สามารถน้าระบบท่ี กปน. มีให้บรกิารอยู่
แล้วมาตอบกิจกรรมตามโครงการนี ได ้

L2-2/8 โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา จัดท้าแผนการบริหาร
โครงการแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก้าหนด 

วันที่แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ ด้าเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก TOR 
มีรายละเอียดค่อนข้างกว้าง ไม่ชัดเจน ท้า
ให้คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง จัดท้า
ราคากลางได้ยาก 

L2-2/10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานภาคสนามส าหรับงาน
ซ่อมท่อ 

รายงานผลการศึกษา เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 14 ส.ค. 61  

L2-2/11 โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) 

มีการประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ความเข้าใจ, 
ความตระหนักรูเ้กี่ยวกับ
สถาปตัยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 
ให้แก่บุคลากรผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ช่องทาง ≥ 2 3  

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

1. ได้แผนการให้ความรู้
ด้านดิจิทัลภายในก้าหนด 
 
2. ให้ความรู้ด้านดจิิทัล
ภายในก้าหนด 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
ครั ง/ปี 

ธ.ค. 60 
 
 

≥ 4 

28 ธ.ค. 60 
 
 
7 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

L2-2/13 โครงการเชื่อมโยงข้อมลูผู้ใช้น้ ากับระบบอ่านมาตรวัดน้ า
อัตโนมัติ 

พัฒนาบริการรองรับข้อมลู
จากมาตรวัดน ้าอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 3 ก.ย. 61  

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

 
จ้านวนเรื่องที่จะทา้การวิจัย 

 
เรื่อง/ปี 

 
5 

 
5 

 

แผนงานท่ี 2 : งานสนับสนุนและบริหารจดัการด้านงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม 

จ้านวนครั งของการจัด
การศึกษาดูงาน การ
ประชุมและสมัมนา 

ครั ง/ปี 6 9  

แผนงานท่ี 3 : 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ ร้อยละสะสมของผลงานท่ี
ส่งเข้าประกวดจากหน่วยงาน
ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ 

ร้อยละ 90 90.9  

L3-2/1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละบคุลากรที่มี
พฤติกรรมทีส่อดคล้องกับ
ค่านิยม กปน. 

ร้อยละ 85 86.54  

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

คะแนนประเมินเพิ่มขึ น
จากปีงบประมาณ 2560 

คะแนน  288 295.5  

L3-2/3 โครงการขยายความร่วมมือและแสวงหาโอกาสในการลงทุนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
แผนงานท่ี 1 : การขยายความร่วมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 
1. ศึกษาการเปลีย่นแปลงของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 

 
 
ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานโครงการฯ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

100 

 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร สถาบันการศึกษา
ระหว่างประเทศ 

จ้านวนกิจกรรมความ
ร่วมมือ 

กิจกรรม ≥ 2 5  

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

 
 
ร้อยละความสา้เรจ็ของ
การด้าเนินงานตามแผน 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

100 

 

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

ต้าแหน่งงานยุทธศาสตร์ 
(Key Position) มีผู้สืบทอด
ครบตามกรอบที่ก้าหนด 

ร้อยละ 80 100  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

L3-4/1 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้การประปามืออาชีพ 1. ร้อยละของจ้านวน 
Explicit-K ที่บันทึกใน
ระบบสารสนเทศจัดการ 
ความรู้เปรียบเทียบกับ
จ้านวนนักจดัการความรู้
ในหน่วยงานท่ีเป็น Core 
และ Supporting ที่
ส้าคัญของ กปน. 
 
2. ร้อยละความส้าเร็จของ
การด้าเนินงานตาม KM 
Master Plan 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

23.53 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 

 
6. มิตด้ิานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม จ านวน 7 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

G1/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาองค์ความรู้ดา้นธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
สู่ผลสมัฤทธ์ิ 
1.1 การเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ของผู้น้าระดับสูงตามค่านิยม
องค์กร 

 
 
 
ลงนามประกาศเจตจ้านง 
“การบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส” ของพนักงานทุกคน 

 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 
 

ธ.ค. 60 

 
 
 

26 ธ.ค. 60 

 

1.2 การสื่อสารของผูบ้ริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงาน ด้าเนินการตามแผน แผนที่ได้
ด้าเนินการ 

ทุกไตรมาส ด้าเนินงานได้ตามแผน
ทุกไตรมาส 

 

1.3 การเสรมิสร้างความรู้แกผู่้บรหิาร กปน. เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

คะแนนประเมินความรู้ 
ความเข้าใจหลังการ
บรรยาย 

ร้อยละ  80 84.4  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

1.4 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรที่เคยไดร้ับรางวัล
ด้านธรรมาภิบาล 

รายงานสรุปผลการศึกษา
ดูงาน 

รายงาน 1 1  

1.5 การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล กปน. แก่พนักงานและผูป้ฏิบัตงิาน วัดความรู้หลังการอบรม
แต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ  80 ทั ง 2 หลักสูตร 
มีคะแนนความรู้

ความเข้าใจหลังการ
อบรมในแต่ละหลักสูตร 
มากกว่าร้อยละ 80 

 

1.6 การบรรยายให้ความรูด้้านธรรมาภิบาลขององค์กร โดยผู้ทรงคณุวุฒิจาก
ภายนอก ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กปน. 

วัดความรู้หลังการอบรม
แต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ  80 ทุกหลักสูตร 
ที่จัดอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจมากกว่า

ร้อยละ 80 

 

1.7 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) ผลส้ารวจความพึงพอใจใน
การจัดงานจากผูเ้ข้าร่วมงาน 

ร้อยละ  80 88.80  

1.8 พัฒนาการสื่อสารทั งภายในและภายนอกองค์กรเผยแพร่ความรูเ้รื่องธรร
มาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

คะแนนจากการส้ารวจ
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 
และการเปิดรับสื่อของ
พนักงานและลูกจ้าง 

คะแนน  3.35 3.76  

แผนงานท่ี 2 : สรา้งกลไก แนวทางส่งเสรมิธรรมาภิบาล และการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2.1 จัดท้า/ปรับปรุง ค้าสั่ง นโยบาย ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้าน 
คอร์รัปชันของ กปน. 

 
 
จัดท้า/ปรับปรุงค้าสั่ง 
นโยบาย แล้วเสร็จ 

 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

ก.ย. 61 

 
 

18 ธ.ค. 60 

 

2.2 ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน จัดท้าแผนปรับปรุงสภาฯ 
แล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 29 ส.ค. 61  

2.3 จัดท้าดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร จัดท้าเกณฑ์ชี วัดความ
โปร่งใสแล้วเสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 29 ส.ค. 61  

2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมท้าบุญตักบาตร 
กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส้าคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้พระฟังธรรมในวัน
ธรรมสวนะ และกิจกรรมท้าดเีพื่อสังคม 
 

คะแนนความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ≥ 80 91  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

2.5 โครงการวัฒนธรรมการท้าด ี ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ก.ย. 61 15 มิ.ย. 61  

แผนงานท่ี 3 : เสริมสร้างธรรมาภบิาลและการต่อต้านคอรร์ัปชันแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
3.1 ยกระดับความคาดหวังของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
1. ผู้ว่าการ กปน. ลงนาม
ให้ความเห็นชอบ 
 
2. ผลคะแนนในการ
ประเมิน รอบที่ 2 เพิ่มขึ น
จากรอบท่ี 1 

 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
คะแนน 

 
 

ภายใน พ.ย. 60 
 
 

 91.20 
 

 
 

30 พ.ย. 60 
 
 

92.5 

 

3.2 ยกระดับการด้าเนินงานจดัซื อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

ด้าเนินงานด้วยการจัดซื อ
จัดจ้างด้วยข้อตกลงคุณธรรม 

สัญญา ≥ 1 3  

แผนงานท่ี 4 : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศดว้ย
มาตรฐานสากล 
4.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการดา้เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
 
1. คะแนนประเมินจาก
ส้านักงาน ป.ป.ช. ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
2. แผนปรับปรุงการ
ด้าเนินงานในดัชนีที่ต้อง
ปรับปรุง 

 
 

คะแนน 
 
 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

 80 
 
 
 

ก.ย. 61 

 
 

92.40 
 
 
 

8 ม.ิย. 61 

 

4.2 ทบทวนเล่มคู่มือก้ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ตามมาตรฐานสากลที่มี
การเปลีย่นแปลงใหม ่

ทบทวนคู่มือแล้วเสร็จ เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย.61 14 ก.ย. 61  

G2/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (SHE) 

สามารถ Maintain ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2015) ณ 
โรงงานผลติน ้าบางเขนและ
โรงงานผลิตน ้ามหาสวสัดิ ์

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย.61 โรงงานผลิตน ้าบางเขน
สามารถ Maintain 
ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2015) 

ในวันที่ 9-10 เม.ย. 61 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
โรงงานผลิตน ้ามหาสวสัดิ ์
สามารถ Maintain 
ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2015) 
ในวันท่ี 3 พ.ค. 61 

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

 
 
1. จ้านวนของผู้เข้าอบรม
สามารถไปปฏิบัตไิด้จริง 
 
2. จ้านวนการอบรม
หลักสตูรส้าหรับตัวแทน
อ่านมาตรและพนักงานท่ี
ใกล้เกษียณอายุการ
ท้างาน 

 
 

ร้อยละ 
 
 

รุ่น 

 
 

≥ 60 
 
 

≥ 1 

 
 

65.31 
 
 
1 

 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสนับสนุนการบริการน ้าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ 
และมั่นคง 

จ้านวนครั งในการด้าเนิน
กิจกรรม 

ครั ง ≥ 2 2  

แผนงานท่ี 2 : การน้ากรอบการรายงานสากล ร่างเล่มรายงานแห่งความ
ยั่งยืน 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 24 ก.ย. 61  

แผนงานท่ี 3 : การเผยแพร่ใหผู้้มสีว่นได้เสียเกดิการรับรู้ในการด้าเนนิงาน 
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมของ กปน. 

ระดับการรับรู้และความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ร้อยละ ≥ 70 85.09  

G2/3 โครงการพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนงานขององค์กร 

ระดับคะแนนการเรียนรู ้ ร้อยละ ≥ 75 83.59  

G2/4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ไม่ส่งผล
กระทบต่อคนรุ่นหลัง 
แผนงานท่ี 1 : ราคาเพื่อการอนุรักษ์ 

 
 
ด้าเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ 
 

 
 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน ก.ย. 61 

 
 

26 ก.ย. 61 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

แผนงานท่ี 2 : เทคโนโลยีประหยดัน ้า 1. จ้านวนผลิตภัณฑ์
ประหยดัน ้าที่รับรองโดย 
กปน. วางจ้าหน่ายใน
ท้องตลาด 
 
2. ติดตั งก๊อกประหยัดน ้า
ในองค์กรสาธารณะ 

รุ่น 
 
 
 
 

แห่ง 

2 
 
 
 
 
5 

6 
 
 
 
 
5 

 

แผนงานท่ี 3 : รณรงค์ประหยัดน า้ ด้าเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 26 ก.ย. 61  

แผนงานท่ี 4 : ศึกษา / วิจัย พฤตกิรรมการใช้น ้าของผู้ใช้น ้าในพื นท่ีบริการ ด้าเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 26 ก.ย. 61  

แผนงานท่ี 5 : พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้น ้า ด้าเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 18 ก.ย. 61  

G2/5 โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนทั่วประเทศเชิงรุก 
แผนงานท่ี 1 : การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมและชุมชนในพื นท่ีลุ่มน ้าแมก่ลองและลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

 
1. จ้านวนชุมชนที่เป็น
เครือข่ายสัมพันธ์ 
 
2. จ้านวนโรงเรียนทีม่ีการ
ด้าเนินการพัฒนาในเชิงรุก 
 
3. จ้านวนโรงเรียนทีร่่วม
โครงการแคม้ป์รักษ์น ้า 

 
ชุมชน 

 
 

แห่ง 
 
 

แห่ง 

 
5 
 
 
4 
 
 

16 

 
20 
 
 
4 
 
 

16 

 

แผนงานท่ี 2 : กิจกรรมปลูกปา่/ สร้างฝายชะลอน ้า และพัฒนาชุมชน ด้าเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 61 28 ก.ย. 61  

G2/6 โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
แผนงานท่ี 1 : การลดปรมิาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
ปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้า 

 
ร้อยละ 

 
ลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปี 60 

 

 
ไม่สามารถด้าเนินการ

ตามตัวชี วัดได ้
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

แผนงานท่ี 2 : โครงการน้าพลังงานทางเลือกมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทบทวนร่างขอบเขตงาน 
TOR แล้วเสรจ็ 

เดือนที่ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ส.ค. 61 ยังไม่แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค ทบทวน TOR ใหม่ เนื่องจาก
ความไม่ชัดเจนระหว่างงานซื อและงานจ้าง 
และมีประเด็นเรื่องการร่วมโครงการกับ 
กฟน. ในการติดตั ง Solar Cell 

 


