
90.92% 

88.75% 
95.24% 

100% 

% ความก้าวหน้าของกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2563 งวด 6 เดือน  (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) 

ด้านที่ 1  
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  
(15 โครงการ) 

ด้านที่ 2 
ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
(10 โครงการ) 

ด้านท่ี 3 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรร
มาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (7 โครงการ) 

ด้านที่ 4 
สร้างความมั่นคงขององค์กร (4 โครงการ) 
*ร้อยละความก้าวหน้า เทียบกับแผนงาน 

ร้อยละความส าเร็จ 
93.73% 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 
ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  จ านวน 15 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

(1.1-1P) โครงการปรับปรุงท่อจ่าย 
แผนงานท่ี 1 : งานปรับปรุงท่อลดน้้าสูญเสียประจ้าปี ปลีะ
ประมาณ 1,000 กิโลเมตร 

 
1. ลงนามก่อสร้างวางท่อจ่ายน้้าได้
ตามแผน 1,000 กม. 
 
2. วางท่อใหม่แล้วเสร็จ 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

กิโลเมตร 

 
ภายใน ก.ย. 63 

 
 

800 

 
ลงนามสะสม 
913.273 กม. 
 
วางท่อโดยวิธีปกติ
สะสม 335.646 กม. 

 
- 

(1.1-2P) โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เฝ้าระวัง 
แผนงานท่ี 1 : งานจ้างบริหารจัดการน้้าสญูเสียในพ้ืนท่ี
เปูาหมายทีม่ีน้้าสญูเสียสูง 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ตามแผนงานจา้ง
บริหารจดัการน้้าสูญเสยี 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
รวก.(บ) มอบหมายให ้
ฝกม. และ ฝจพ. 
พิจารณา TOR ที่
คณะกรรมการ TOR 
ได้ปรับปรุงแล้ว 
เพื่อให้มีความรดักุม
และเป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างฯ ทั้งนี้อยู่
ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติม  
- ความส้าเร็จตาม
แผนงานจ้างฯ อยู่ท่ี
ร้อยละ 34 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
- การด้าเนินการจ้างงานจ้างบริหาร
จัดการน้้าสูญเสียรายพื้นท่ีในลักษณะนี้
เป็นงานใหม่ที่ไมม่ีขอบเขตงานหรอืแบบ
สัญญาที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจน
จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ
รัดกุม เป็นไปตามเง่ือนไขของ พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
- กปน. เคยส่งร่างขอบเขตงานใหอ้ัยการ
สูงสุดพิจารณาและปรับแก้ตามความเห็น
ของอัยการสูงสุดแล้ว 
แต่ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมงานในทุกๆ ด้าน
ของงานลดน้้าสูญเสีย จึงมีการเพิม่
ระยะเวลาของสญัญาและมีความ
จ้าเป็นต้องเพิ่มเติมงานปรบัปรุงท่อ  ท้าให้
หน่วยงานท่ีช่วยดูแลและตรวจสอบของ 
กปน. มคีวามเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ใจความส้าคญัของสัญญา อาจจะต้องส่ง
ให้ส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาอีกครั้ง- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

แนวทางแก้ไข 
- ปรับปรุงเงื่อนไขสญัญา หรือ ส่งเสนอ 
ส้านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ 
- ด้าเนินการกิจกรรมอื่น ทดแทนการจ้าง 
PBC 

(1.1-3P) โครงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ
ลดน้ าสูญเสีย 

ร้อยละความสา้เรจ็ตามแผน ร้อยละ 100 - ลงนามสัญญาเมื่อ
วันท่ี 3 ม.ค. 63 และ
เริ่มงานวันท่ี 4 ม.ค. 
63  
- ถ่ายภาพถ่าย
ดาวเทียมครั้งท่ี 1 เมื่อ
วันท่ี 4 ก.พ. 63  และ
ตรวจรับงานงวดที่ 1 
เมื่อวันท่ี 20 ก.พ. 63 
ทั้งนี้ได้ส่งรายงานผล
ให้กับส้านักงาน
ประปาสาขาเพื่อเข้า
ด้าเนินการในจดุที่คาด
ว่าจะรั่วตามรายงาน
ผลภาพถ่ายดาวเทียม
ครั้งท่ี 1 แล้ว 
- ความส้าเร็จตามแผน
อยู่ท่ีร้อยละ 83.5 

- 

(1.1-4P) โครงการบริหารจัดการเคร่ืองวัด 
แผนงานท่ี 1 : การบริหารจดัการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน้า้ 

 
1. ติดตั้งมาตรวัดน้้าระหว่างสาขา 
จ้านวน 7 จุดแล้วเสร็จ 
 
2. ลงนามสัญญาซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อม

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
ภายใน ก.ย. 63 

 
 
ภายใน ก.ย. 63 

 
ติดตั้งแล้วเสร็จ 
จ้านวน 4 จุด 
 
- คณะกรรมการราคา
กลาง จัดท้าราคากลาง

 
- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ระบบส่งข้อมลูแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ส่ง
ด้าเนินการจัดซื้อจดั
จ้าง เมื่อวันท่ี 21 ม.ค. 
63 
- สคว.4 ตรวจสอบ
คุณสมบัตผิู้เสนอราคา 
น้าส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณาผล วันท่ี 22 
มี.ค. 63 

แผนงานท่ี 2 : การบริหารจดัการเครื่องวัดระบบเฝูาระวังน้้า
สูญเสีย (DMA) 

1. ร้อยละความส้าเร็จตามแผน 
 
2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

100 
 

95  

49.94 
 

90 
 

- งานจ้างปรับปรุง
ทดแทนฯ ด้าเนินการ
ในปี 2563 จ้านวน 
120 จุด (ซล.
23/2563) ชวก.(บ) 
เห็นชอบ/อนุมัตสิั่งซื้อ
ฯ/ลงนามประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ราคาและแบบแจ้งผล
การจัดซื้อจดัจ้าง แล้ว
ส่งตัวเรื่องให้ กจซ. 
ด้าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องแล้ว 
คาดการณ์ลงนามได้
ภายในเดือน เม.ย. 
2563 และคาดว่าเริม่

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

งานได้ภายในเดือน 
พ.ค. 2563 

แผนงานท่ี 3 : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้้า ผลงานการเปลีย่นมาตรวัดน้้า ร้อยละ ≥70 24.14 
 
- ส้านักงานประปา
สาขาด้าเนินการ
เปลี่ยนมาตรใหผู้้ใช้น้้า
รายที่ยินยอมจา้นวน 
2,436 เครื่อง 
-  ทีมงาน Oversize 
Team จัดกิจกรรม 
Oversize สัญจร ครั้ง
ที่ 1 ในพ้ืนท่ีบริการ
ภาค 5 เพื่อบรรยายให้
ความรู้ตลอดจนแนว
ทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการลดขนาด
มาตรวดัน้้า 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ระเบียบ กปน. ฉบับท่ี 52 ว่าด้วย การ
เปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้า้ พ.ศ. 
2557 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพจิารณา
ร่างกฎหมาย กปน. 
- ข้อปฏิบัติในการใช้น้้าประปา อยูใ่น
ขั้นตอนรอ ผวก. ลงนามในประกาศ 
- ผู้ใช้น้้าบางรายไมย่ินยอมให้ลดขนาด 
 
แนวทางแก้ไข 
- กปจ.ฝอจ. จัดท้าราคามาตรฐานงานลด
ขนาดมาตรวัดน้้า ปีงบประมาณ 2563 
แล้วเสร็จ และแจ้ง ผอ.กรร.สสบท. 
(ประธานคณะท้างานด้านบ้ารุงรักษาของ
ส้านักงานประปาสาขา) เพื่อด้าเนนิการ
ต่อไป 
- ประกาศ กปน. เรื่อง ก้าหนดปรมิาณ
การใช้น้้าท่ีเหมาะสมกับมาตรวดัน้า้ขนาด
ต่างๆ ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ. 63 
ส้านักงานประปาสาขาใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวดัน้้าให้
เหมาะสม 
- ฝมน. จัดท้าวิธีปฏิบตัิในการเปลีย่นมาตร 
Oversize เสนอ รวก.(กต) ให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้ส้านักงานประปาสาขา
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ่อไป 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

(1.1-5P) โครงการวางท่อประปาให้ได้มาตรฐาน 
แผนงานท่ี 1 : งานจัดท้าแบบมาตรฐานการวางท่อประปา 
เพื่อสนับสนุนงานปรบัปรุงท่อลดน้า้สูญเสีย 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ของงาน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
45 

- ศึกษาแบบ M55 ท่อ 
HDPE และ ศึกษา
คู่มือ HDPE จาก PPI 

 
- 

แผนงานท่ี 2 : ศึกษาการวางท่อประปาชนิดพิเศษในพ้ืนท่ีที่
เหมาะสม 

ติดตั้งแล้วเสร็จ จ้านวนชุด 100 ติดตั้งท่อบริการแบบ
ลอนลูกฟูก (CSS : 
Corrugated 
Stainless Steel) 
แล้ว จ้านวน 30 ชุด ที่
ส้านักงานสาขาสุข
สวัสดิ ์

- 

(1.1-6P) โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ า 
แผนงานท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานบ้ารุงรักษาระบบสูบจ่าย 
 

 
1. ด้าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 
 
2. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
อิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
จ้านวนงานท่ี

ประกาศ
ประกวดราคา 

 
ภายใน ก.ย. 63 

 
2 

 
งานปรับปรุงระบบ 
งานบ ารุงรักษาระบบ
ส่งและจ่ายน้ า   
อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูล ส้าหรับใช้
ประกอบการประชุม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาแนวทาง
ด้าเนินการจัดท้าระบบ
บริหารจดัการท่อ
ประปาท่ีเหมาะสม 
งานปรับปรุง
ระบบงานซ่อมท่อ
ประธานแตกรั่ว  
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตงานประชุม

 
ปัญหาอุปสรรค 
งานปรับปรุงระบบงานบ ารุงรักษาระบบ
ส่งและจ่ายน้ า  
ยังไม่สามารถจดัการประชุมฯ ในเดือน 
มีนาคม 2563 ได้ เนื่องจากข้อมูล
ประกอบการประชุมฯ ยังไม่ครบถว้น 
 
 
 
 
 
งานปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประธาน
แตกรั่ว 
คณะกรรมการจัดท้าร่าง TOR แจ้งว่าต้อง
จัดท้าแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่มี
วิศวกรโยธาระดับสามญัลงนามออกแบบ
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ครั้งท่ี 2 เพื่อพิจารณา
ร่างขอบเขตงานตามที่
เลขาเสนอเมื่อวันท่ี 12 
มี.ค. 63 ซึ่งประธานมี
ข้อแก้ไขบางส่วน โดย
ขณะนี้เลขาแก้ไขเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว สามารถ
จัดส่งได้ในวันท่ี 27 
มี.ค. 63 

ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม เนือ่งจาก
งานจ้างก่อสร้างหลมุงานซ่อมท่อประธาน
ที่มีความลึกมากกว่า 2 เมตร ตาม พ.ร.บ. 
วิชาชีพวิศวกรรม จ้าเป็นต้องให้วิศวกร
ระดับสามญัลงนามผู้ออกแบบพรอ้มแนบ
รายการคา้นวณเพื่อใช้ประกอบการจัดท้า
ร่างขอบเขตของงาน 
 
แนวทางแก้ไข 
ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ลงนาม 

แผนงานท่ี 2 : การปรับปรุงระบบท่อประธาน 

 

ได้ผู้บริการออกแบบ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท้ารา่ง
ขอบเขตงานและคณะ 
กรรมการก้าหนดราคา
กลาง 

- 

(1.2-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักคร้ังท่ี 9 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 
 
 
2. ความก้าวหน้าของงาน 

ล้านบาท 
 
 

ร้อยละ  

453.2 
(เปูาหมาย 6 เดือน 

184.3)  
1.06 

(เปูาหมาย 6 เดือน 
0.43) 

117.92 
 
 

0.46 
 

งานออกแบบก่อสร้าง
ขยายก าลังการผลิต
น้ าที่โรงงานผลิตน้ า 
มหาสวัสดิ์ ขนาด 
800,000 ลบ.ม./วัน 
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ให้บริการ จดัประชุม 
Value Engineering 

ปัญหาอุปสรรค 
- มีการเปลีย่นแปลงบุคลากรของผู้
ให้บริการในต้าแหน่งผู้เชี่ยวชาญดา้น
ระบบผลิตน้า้ประปา ท้าให้ไมส่ามารถเบิก
เงินค่าจ้างบางส่วนได ้
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหนังสือ
เพื่อแจ้งเง่ือนไขการเข้าพื้นที่ เช่น การท้า
ประกันภัยระหว่างการก่อสรา้งและหลัง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 2 ปี และให้ผู้บริการ
จัดท้ารายการค้านวณของระบบการ
ปูองกันการเคลื่อนตัวของดิน พร้อมจัดท้า
หนังสือรับรองจากหน่วยงานอสิระ เพื่อ
รับรองรายการค้านวนดังกล่าว 
- สัญญา GES-BM-9 ยังไม่สามารถจัดส่ง 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ส้าหรับออกแบบ
อาคารโรงสูบน้้าดิบ
หมายเลข 3 และโรง
สูบส่งน้้าหมายเลข 2 
โรงงานผลติน้้ามหา-
สวัสดิ์ เมื่อวันท่ี 25 
ก.พ. 63 
 
งานออกแบบงาน
ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า
ย่อย 115 KV ที่
โรงงานผลิตน้ ามหา
สวัสดิ์ พร้อมงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท้าร่าง
ขอบเขตของงาน 
(TOR) แล้วเสร็จ อยู่
ระหว่างรอ Detail 
Design 

Conceptual Design Report ได้
เนื่องจากยังไม่สามารถจัดซื้อท่ีดินก่อสร้าง
สถานีสูบจ่ายน้้าบางมดได ้
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- เร่งรัดให้ผู้ให้บริการฯ ประสานงานกับ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพือ่หา
ข้อสรุปการขออนุญาตใช้พื้นที่ และเร่งรดั
ด้าเนินการออกแบบรายละเอียดและงาน
อื่น ๆ เพื่อให้มีผลกระทบกับแผนงานน้อย
ที่สุด 

(1.2-2P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักคร้ังท่ี 
10 

รายงานขอบเขตงานเบื้องต้นที่จะ
ด้าเนินการในโครงการฯ 10 แล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 จัดท้าแผนงานและ
งบประมาณการลงทุน
เบื้องต้นตามขอบเขตงาน
เรียบร้อยแล้ว 

- 

(1.2-3P) โครงการการจัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบประปาของ กปน. 

ด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บทฯแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 ที่ปรึกษาศึ่กษาความ
ต้องการใช้น้้าประปา
ในพื้นที่รับผิดชอบของ 
กปน. วิเคราะห์
ทางเลือกเกณฑ์

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

คุณภาพน้้าประปา 
และจัดท้าเกณฑ์การ
ออกแบบที่จ้าเป็น 

(1.2-4P) โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่าย
เร่งด่วนระยะ 3 ปี* 

ร้อยละความสา้เรจ็ของการด้าเนินการ
ตามแผน 

ร้อยละ 100 ระบบผลิตน้ า 
- อยู่ระหว่างพิจารณา
จัดท้า TOR 
 
ระบบสูบส่งและจ่าย
น้ า 
- ลงนามในสัญญาเลขที่ 
E-TR(MS)-8 แล้ว เมื่อ
วันที่ 4 ธ.ค. 62 และ
แจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ 10 
ม.ค. 63 โดยมี
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 
วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 
พ.ย. 63 
- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ และ
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้้า 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมี
ความก้าวหน้างาน
ติดตั้งเครื่องสูบส่งน้้า 
12.18% (ตามแผน 
13.31%) ล่าช้ากว่า
แผน 1.13% 

ปัญหาอุปสรรค 
ผู้รับจ้างมีปญัหาเรื่องการส่งเอกสารให้
วิศวกรที่ปรึกษาตรวจสอบล่าช้า 
 
แนวทางแก้ไข 
วิศวกรที่ปรึกษาด้าเนินการตดิตามและ
เร่งรัดผู้รับจา้งในเรื่องดังกล่าว ในการ
ประชุมตดิตามความก้าวหน้างานประจ้า
สัปดาห์ อีกทั้งไดม้ีหนังสือเร่งรัดงาน ครั้ง
ที่ 3 โดยเป็นการเร่งรัดงานเอกสาร
ขั้นตอน วิธีการการตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ง 
ๆ ที่ต้องด้าเนินงานตามสัญญาใหค้รบถ้วน 
และแจ้งให้ผูร้ับจ้างจัดเตรยีมเจ้าหน้าท่ีที่
จะเข้ามาปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะ
ด้าเนินงานทันที หากเอกสารดังกล่าว
ได้รับการอนุมัต ิ

(1.3-1P) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

System : BCMS)  
แผนงานท่ี 1 : การด้าเนินงานตามแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 

1. ร้อยละงานที่ส้าคัญ (Critical 
Business Function) มีการทบทวน/
ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
และ/หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
2. จ้านวนครั้งในการสื่อสารและสร้าง
ความตระหนัก 

 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ครั้ง 
 

 

100 
 
 
 
 
3 

 
- วันท่ี 17 ม.ค. 62 จัด
อบรมเรื่องการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินและการบริหาร
ความต่อเนื่องธุรกิจ 
ให้กับผู้บริหาร และ
พนักงาน  โดยมี
วิทยากร คือ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล้าปาง 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธ
นากร  
- วันท่ี 27-29 ม.ค.63 
อบรมหลักสูตร "การ
จัดท้าแผนบริหาร 
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business 
Continuity Plan : 
BCP)"  ให้กับ
คณะท้างานบรหิาร
ความต่อเนื่องธุรกิจ
ด้านต่าง ๆ  
คณะท้างานบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายในประจ้าสายงาน 
พนักงานฝุายบริหาร
ความเสีย่ง และ
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยวิทยากร อ.นิธิมา 
หนูหลง  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

- วันท่ี 24 ก.พ. 63 
ฝบส. ได้จดักิจกรรม 
Risk Management 
and Internal Control 
Roadshow ณ 
ส้านักงานประปาสาขา
นนทบุรี โดยมีการ
บรรยายในเรื่อง 
การบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 - เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ความรู้
ในการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ โดย
ติดโปสเตอร์ในห้องน้้า 
ส้านักงานใหญ่ กปน. 

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดท้า TOR แล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 - ดูงาน BCM ของ 
กฟภ. เมื่อวันท่ี 21 
ก.พ. 63 
- 27 มี.ค. 63 บริษัท 
T-Net มาน้าเสนอ
แนวทางในการจัดท้า 
BCM องค์กร น้าเสนอ
ให้คณะท้างานเพื่อ
ศึกษาข้อมูลและจัดท้า
รายละเอียด
ประกอบการจา้งที่
ปรึกษา (TOR) 

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

1.4-1P โครงการแผนน้ าประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) 
แผนงานท่ี 1: แผนน้้าประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้้าดิบ 
1.1 โครงการจัดท้าแผนท่ีสิ่งแวดลอ้มท่ีระบุแหล่งมลพิษ 
(Point Source) ในเขตอนุรักษ์แหล่งน้้าดิบเพื่อการประปา 

 
1. ส้ารวจแหล่งมลพิษในพื้นที่เขต
อนุรักษ์แหล่งน้้าดิบเพื่อการประปา 
2. รายงานผลการสา้รวจแหล่งมลพิษ 

 
ครั้ง / ป ี

 
ครั้ง 

 
 

≥ 2 
 

 
ด้าเนินการอัพเดทแผน
ที่แหล่งก้าเนิดมลพิษที่
ได้ออกส้ารวจให้เป็น
ปัจจุบันแล้วเสร็จเมื่อ
วันท่ี 11 ก.พ.63 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด้าเนินการเพิ่มจุดที่
ส้ารวจเพิ่มเตมิ 

 
- 

1.2  โครงการติดตั้งระบบเฝูาระวงัคุณภาพน้้าแบบออนไลน์ 
สถานีคลองอ้อม 

จัดท้า TOR งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
เฝูาระวังคุณภาพน้้าออนไลนส์ถานี
คลองอ้อมแล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ส.ค. 63 อยู่ระหว่างท้าเรื่องขอ
อนุมัติ TOR 

- 

1.3 โครงการน้าร่องสร้างรั้วรมิคลองประปาฝั่งตะวันตก 
งานซื้อพร้อมติดตั้งรวดเหล็กตาข่ายส้าเร็จรูปคลองประปาฝั่ง
ตะวันตก ระยะทาง 6,000 กิโลเมตร เพื่อปูองกันสัตว์เลี้ยง
ตามแนวคลองประปา 

ติดตั้งรั้วส้าเร็จรูปเป็นระยะทาง 4,000 
เมตรแล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 ผู้รับจ้างอยูร่ะหว่าง 
การจัดท้าช้ินส่วนของ
ฐานรากจากโรงงาน
ผู้ผลิต หน่วยงานคาด
ว่าจะเริม่ลงหน้างาน
ช่วงปลายเดือน เม.ย. 
63 

หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด้าเนินการได้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีงบประมาณ 63 ได้
รวม 4000 เมตร โดยด้าเนินการตาม
แผนการดา้เนินงานของผู้รับจา้ง (ณ สิ้น
เดือน ก.ย. 63 รวมติดตั้งได้ 5,250 เมตร)
โดยผู้รับจ้างแจ้งว่ายังไม่ได้รับผลกระทบ
กับงานจากสถานการณ์ COVID-19 

แผนงานท่ี 2: แผนน้้าประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน้้า 
2.1 จัดท้าระบบ WSP ในโรงงานผลิตน้า้ทุกแห่ง 

 
1. ทบทวนเอกสารแผนน้้าประปา
ปลอดภัยโมดูล 1-11 แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงงานผลติน้้าบางเขน
และโรงงานผลติน้้า
สามเสน ได้ท้าการ
ทบทวนโมดูล 1 ถึง 6 
, โมดลู 8และ 9 แล้ว
เสร็จ ส่วนโรงงานผลติ
น้้ามหาสวสัดิฯ์ได้ท้า
การทบทวนโมดลู 1 
ถึง 6 และโมดูล 9 

 
- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

 
 
2. รายงานผลการด้าเนินงาน 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ก.ย. 63 
 

แล้วเสร็จ 
 

ประเมินผลสิน้ป ี

2.2 จัดท้าระบบ HACCP โรงงานผลิตน้า้บางเขน ได้รับรายงานตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีสามารถออก
ใบรับรองระบบได ้

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 - อบรบข้อก้าหนดและ
ความรู้ การจดัท้า
ระบบ HACCP ตาม
แผนการฝึกอบรม 
ของฝพบ. แล้วเสร็จ 
- อยู่ในระหว่างการ
รวบรวมเอกสารที่
จัดท้าตามข้อก้าหนด 
HACCP จาก
หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องและเตรียม
จัดท้าระบบตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระบบ 
GMP/HACCP 

- 

แผนงานท่ี 3: แผนน้้าประปาปลอดภัย ด้านการสูบจ่ายน้้า 
3.1 แผนการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้้าใสของสถานีสูบจ่ายน้้า 

 
จ้านวนการล้างถังเก็บน้้าใส 

 
สถาน ี

 
1 

 
โครงสร้างภายนอก:
ด้าเนินการเปลีย่นยาง
กันซึม (Expansion 
Joint) ของสถานีสูบ
จ่ายน้้าลาดกระบังและ
สถานีสูบจ่ายน้้าเพชร
เกษม แล้วเสร็จวันท่ี 
16 มีนาคม 2563
โครงสร้างภายในและ

 
- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

การล้างถังเก็บน้ าใส: 
อยู่ระหว่างก้าหนด
แผนด้าเนินการ โดย
คาดว่าถ้าสถานการณ์
เข้าสู่สภาวะปกติจาก
โรคระบาด จะ
ด้าเนินการในเดือน 
ก.ค. 63 

3.2 งานปรับปรุงระบบปูองกันการผุกร่อนของท่อประธานและ
ท่อส่งน้้า 

1. ส้ารวจพร้อมวดัค่า CP ท่อส่งน้้า 
 
 
2. ส้ารวจพร้อมวดัค่า CP ท่อประธาน 
 
 
 
 
 
3. ซ่อมแซม CP ท่อส่งน้้า 
 
 
4. ซ่อมแซม CP ท่อประธาน 

จุด / ป ี

50 
 
 

500 
 
 
 
 
 

10 
 
 

50 

12 (จะเริม่ด้าเนินการ
ในเดือน เม.ย. 63) 
 
100 (ล่าช้าเนื่องจาก 
Timeline เริ่มตั้งแต่
เดือน ต.ค. 62 โดย
วางแผนจะสา้รวจ
เฉลี่ยเดือนละ 45 จุด) 
 
0 (จะเริ่มดา้เนินการ
ในเดือน เม.ย. 63) 
 
0 (ล่าช้าเนื่องจาก 
Timeline วางแผนจะ
จัดจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมเริ่มตั้งแต่
เดือน ม.ค. 63) 

Manpower ไม่เพียงพอส้าหรับการ
ท้างาน / ขอให้ ฝคจ. จัดจ้าง outsource 
เพื่อมาด้าเนินการสา้รวจเพิม่เตมิ โดยใน
เดือน มี.ค. 63 อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของ ฝคจ 
 

 

3.3 ด้าเนินการงานซ่อมแซมระบบปูองกันการผุกร่อนของท่อ
ประธาน 

แผนงานท่ี 4: แผนน้้าประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้้า 
4.1 คณะท้างานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และ
ความสอดคล้องกับ TOR 

 
รายงานผลการด้าเนินงานแล้วเสรจ็ 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
ก.พ. 63 

 
ทบทวนคู่มือแล้วเสร็จ
ตามบันทึกท่ี สกสก
รรสสบท(บรส) 

 
- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

4/2563 ลงวันท่ี 25 
ก.พ. 63 

4.2 ด้าเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุม
ทุกสาขา พร้อมตดิตามตรวจสอบ การด้าเนินงานตาม SOPs 
ของการซ่อมท่อ / วางท่อ / ติดตั้งมิเตอร์/ การ Flushing (UDF) 

1. ด้าเนินการล้างท่อด้วยวิธี UDF 
 
 
 

2. ร่าง TOR 

พื้นที่ / สาขา 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

18 
 
 
 

พ.ค. 63 

อยู่ระหว่างวิเคราะห์
ความเร็วในการไหล
ของระบบท่อท่ีจะล้าง 
 
อยู่ระหว่างการร่าง 
TOR (คืบหน้าแล้วร้อย
ละ 65) 

- 

4.3 เฝูาระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้้า 1. ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC) ใน
น้้าประปาเส้นท่อ 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. จัดท้ารายงานแล้วเสร็จ 

ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนท่ีแล้วเสร็จ 

≥ 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 63 

สรุปจ้านวนตัวอย่าง 
ไตรมาสทีส่องมีค่า
เท่ากับ 160 ตัวอย่าง
ผลการทดสอบพบว่ามี
ค่าอยู่ในเกณฑเ์ฝูา
ระวัง(เกณฑเ์ฝูาระวัง 
มีค่าไมเ่กิน 300 
CFU/ml) 

ฝคภ. จะสรุปผลการ
ตรวจวัดและระบุ
จ้านวนจุลินทรีย์ในแต่
ละจุดทีต่รวจวัดลง
ระบบ GIS ในช่วง
ปลายปีงบประมาณ 63 

- 

4.4 การด้าเนินงานกรณีหลังมเิตอร์ในเชิงรุก 1. รายงานผลการด้าเนินงาน 1 ครั้ง/
ไตรมาส 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

4 
 
 
 

ส้านักงานประปาสาขา
บางเขนด้าเนินการได้
เพียงสาขาเดียว โดย
ส้านักงานประปาสาขา

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
2. จ้านวนโรงพยาบาลทีด่้าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

18 

อื่นต้องยกเลิก
เนื่องจากวิกฤตไวรสั 
COVID-19 ตามบันทึก
ที่ สบนสสบ 87/2563 
ลงวันท่ี 25 มี.ค. 63 
 
ฝคภ. ดา้เนินการ
ตรวจสอบถังพักน้้า 
ระบบประปาและ
คุณภาพน้้าของ
โรงพยาบาลเรียบร้อย
แล้วทั้งหมด 8 แห่ง 
โดยคณุภาพน้้ายังคง
อยู่ในเกณฑ ์

4.5 สร้างความเข้าใจและตระหนกัใน WSP 1. รายงานแผนและผลการดา้เนินงาน 2 
ครั้ง/ป ี
2. รายงานแผนและผลการดา้เนินงาน 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

ก.ย. 63 
 

ก.ย. 63 

ส่วนก่อสร้างและสว่น
ซ่อมท่อของส้านักงาน
ประปาทุกสาขา ได้
ด้าเนินการผึกอบรม
แบบ On the job 
training แล้วเสร็จ 

- 

4.6 การด้าเนินงานเพื่อลดจุดที่เปน็ Dead End ปลายเส้นท่อ
จ่ายน้้า เพิ่มเติม 

1. รายงานแผนและผลการด้าเนินงาน 
2. จ้านวนงานลดจุด Dead End 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 63 
≥ 70 

 
 
 
 
 
 
 

ส้านักงานประปาสาขา
ทุกสาขาได้กา้หนด
แผนงานเพ่ือลดจุด 
Dead end ในเส้นท่อ
จ่ายน้้าในพื้นที่แล้ว
เสร็จ ปจัจุบันอยู่
ระหว่างการจดัท้าแบบ
เพื่อด้าเนินการตาม
แผนงานท่ีก้าหนด 

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

3.รายงานผลการล้างท่อบริเวณรอยต่อ
ของ DMA 

จุด/สาขา 72 ในเดือน ธ.ค. 62 และ 
มี.ค. 63 ส้านักงาน
ประปาทุกสาขา
ด้าเนินการล้างท่อ
บริเวณรอยต่อของ 
DMA แล้วเสร็จสาขา
ละ 2 จุดตามบันทึกที่ 
ชวก(ก5)73/2563 ลง
วันท่ี 31 มี.ค. 63 

แผนงานท่ี 5: แผนน้้าประปาปลอดภัย ด้านพัฒนาระบบงาน 
และวิชาการ 
5.1 งานวิจัยโครงการพัฒนาแบบจ้าลอง EPANET เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการแรงดันและคณุภาพน้้าใน
ระบบท่อประธานและท่อจ่ายน้้า (สัญญาเลขท่ี จท.
109/2561) 

 
 
รายงานผลการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ก.ย. 63 

 
 
ที่ปรึกษาด้าเนินการส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2563 และหน่วยงาน
ด้าเนินการตรวจรับ
งานแล้วเสร็จ 

 
 
- 

5.2 โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมตัิใหทุ้นสนับสนุน ใน
ปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลการวิจยัหรือรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 อยู่ระหว่างการรอลง
นามสัญญาในท้ัง 2 
โครงการ คือ 1.)
โครงการการศึกษา
ขนาด ปริมาณ และ
ชนิดของไมโครพลา
สติกตลอด
กระบวนการผลติ
น้้าประปา และ  
2.) โครงการการ
ประเมินความเสี่ยง
จุลินทรีย์ก่อโรคจากถัง

ไม่สามารถลงนามสัญญาได้เนื่องจากต้อง
ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการการประปา
นครหลวงไว้ก่อนแล้ว ตามคา้สั่ง
คณะกรรมการการประปานครหลวงที่  
๑/๒๕๖๒ และเนื่องจากเอกสารจดัท้า
สัญญาบางฉบับจ้าเป็นต้องใช้ลายเซ็นต์สด
จากมหาวิทยาลัย จึงท้าให้การด้าเนินการ
ด้านเอกสารไม่เป็นไปอย่างราบรื่น
เท่าที่ควร เนื่องจากติดปญัหาวิกฤต 
COVID-19 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

พักน้้าและระบบ
ประปาในสถาน
ประกอบการ 

5.3 ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานผลแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 คณะตรวจสอบได้
จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงานแล้วเสรจ็ 
โดยจะเริม่ด้าเนินการ
ตรวจประเมินผล
ในช่วงเดือน เม.ย. – 
ก.ค. 63 เนื่องจากรอ
ให้ WSP CoreTeam 
ด้าเนินการในไตรมาส 
1-2 ก่อน  และเมื่อ
ตรวจประเมินแล้ว
เสร็จจะจดัท้ารายงาน
ผลการตรวจประเมิน
เพื่อรายงานผู้ว่าการใน
ล้าดับต่อไปในเดือน 
ก.ค. 63 

- 

(1.4-2P) โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึง
ข้อมูลคุณภาพน้ าให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล 
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 

 
 
1. LIMS ระยะที่ 1 แล้วเสรจ็ 
 
2. จัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จ 
 
3. กิจกรรมทดสอบแล้วเสรจ็ 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน ก.ย. 63 
 

ภายใน มิ.ย. 63 
 

ภายใน มิ.ย. 63 

 
 
จัดท าระบบ
สารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการ 
(LIMS) ระยะที่ 1 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ
จัดซื้อในข้ันตอน
พิจารณาผลคัดเลือกผู้
รับจ้าง 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 
จัดท้าระบบสารสนเทศห้องปฏิบัตกิาร 
(LIMS) ระยะที่ 1 
- ขั้นตอนด้าเนินการรวบรวมข้อมลูที่
เกี่ยวข้องให้กรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเลคทรอนิกสล์่าช้า 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ปรับปรุงวิธีการกรอง
น้ าตัวอย่างแบบ
รวดเร็ว 
 อยู่ระหว่างตรวจรับ
พัสด ุ
 
การท า 
Interlaboratory 
Comparison 
เตรียมจัดส่ง
สารละลายมาตรฐาน 
ให้ผู้ร่วมทดสอบ 
 

ปรับปรุงวิธีการกรองน้้าตัวอย่างแบบ
รวดเร็ว 
- ขั้นตอนพิจารณาคณุสมบัติของผูร้ับจ้าง 
จากส้านักงานใหญ่ที่ต่างประเทศวา่เป็นไป
ตามที่ TOR ก้าหนดหรือไม ่
 
แนวทางแก้ไข 
ติดตามการด้าเนินงานให้เร็วข้ึน 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบรายงานผลคุณภาพน้้า 1. จ้านวนครั้งของกิจกรรม 
2. รายงาน CCR ปี 2562 

ครั้ง 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

≥12 
ภายใน มี.ค. 63 

24 
31 มี.ค. 63 

 
- จัดท้ารายงาน CCR  
ปี 2562 ฉบับภาษา 
ไทยและภาษาอังกฤษ
เรียบร้อยแล้ว รอ ผวก. 
ลงนาม 

- 

(1.4-3P) โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประธาน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด 

1. ก่อสร้างบ่อช่ัวคราวส้าหรับงานซ่อม
ท่อประธานตามแบบบ่อมาตรฐานแล้ว
เสร็จ 
 
2. ระดับความพึงพอใจของส้านักงาน
ประปาสาขา 

จ้านวนจุด 
 
 
 

คะแนน  

1 
 
 
 

มากกว่า 
ไตรมาสที่ 1 

(คะแนนไตรมาส 
ที่ 1 เท่ากับ 4.11) 

- หน่วยงานได้ก้าหนด
จุดงานท่ีจะจัดท้าบ่อ
ช่ัวคราวตามรปูแบบ
มาตรฐานแล้ว คาดว่า
จะสามารถก่อสร้างได้
ภายใน เดือน เม.ย. 
63 

- ก้าหนดอบรม

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
จ้านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 
1 อบรมพนักงาน
ระดับ หัวหน้าส่วน 
และวิศวกร ในเดือน 
มี.ค. 63 และรุ่นที่ 2 
พนักงานท่ีเหลือ 
ภายใน เม.ย. 63   

(1.5-1P) โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ าดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แผนงานท่ี 1 : งานปรับปรุงระบบส่งน้้าดิบฝั่งตะวันตกเพื่อ
เสรมิเสถยีรภาพคันคลองประปาฝัง่ตะวันตก 
 
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าดิบเพื่อเพ่ิม
เสถียรภาพบรเิวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงโรงงานผลติน้้า
มหาสวสัดิ์ ถึงท่อลอดคลองบางคูลดั (จล.90-2558) วงเงิน 
409 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
จัดท้าราคากลางแล้วเสรจ็ 

 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 

ภายใน 30 ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างการจัดท้า
ราคากลาง ปรบั
รูปแบบเอกสารและ
ค้านวณปรมิาณดินถม
ใหม่ คาดว่าแล้วเสร็จ 
เม.ย. 63 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ที่ปรึกษาค้านวณราคาบางรายการไม่
ครบถ้วน เช่น ระบบปูองกันน้้าช่ัวคราว
ในขณะก่อสรา้ง เป็นต้น  
2. งานสืบราคาบานประตรูะบายน้้าของ
อาคารบังคับน้้าบางใหญ่ มีขนาดใหญ่ 
ต้องสืบราคาจากบริษัทผูร้ับจ้างเทา่นั้น ซึ่ง
ใช้ระยะเวลานาน 
3. ต้องค้านวณปรับแก้ปรมิาณดินขุดดิน
ถม เนือ่งจากมีความคลาดเคลื่อน 
4. การจัดรูปแบบของรายงานราคากลาง
ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ราคากลาง 
 
แนวทางแก้ไข 
1. ส่งเรื่องให้ท่ีปรึกษาด้าเนินการแก้ไขใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ก้าหนดราคากลาง ได้ติดต่อและ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
คณะกรรมการก้าหนดราคากลางได้
ด้าเนินการในส่วนอ่ืน ๆ ที่สามารถท้างาน
ได้ก่อน 
2. ปัจจุบันไดส้่งให้บริษัทผู้รบัจ้างเพื่อหา
ราคาเรียบร้อยแล้ว 
3. คณะกรรมการกา้หนดราคากลางก้าลัง
ด้าเนินการอยู ่
4. ส่งเรื่องให้ท่ีปรึกษาด้าเนินการแก้ไขใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
ก้าหนดราคากลาง ได้ติดต่อและ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด 

กิจกรรมที่ 1.2  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าดิบเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพบรเิวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงท่อลอดคลอง
บางคูลัด ถึงโรงสูบน้า้ดิบบางเลน (จล.91-2558) วงเงิน 340 
ล้าน 

ได้ผูร้ับจ้าง เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 63 ทบทวนการแบ่งงวด
งานใหม่ตามข้อสรุป
จากอัยการสูงสุด  คาด
ว่าคณะกรรมการแบบ
รูปและราย ละเอียด
จะส่งให้คณะกรรมการ
ราคากลางภายใน
เดือน มี.ค.63 เพื่อ
ทบทวนราคากลาง
และส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ด้าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้างต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค 
เรื่องการแบ่งงวดงาน ให้สอดคล้องกับ 
พรบ.จัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ.2526 
 
แนวทางแก้ไข 
สอบถามเรื่องการจ่ายเงิน และการแบ่ง
งวดงานไปยัง ส้านักอัยการสูงสดุ 

แผนงานท่ี 2 : จัดหา ส้ารวจและประสานความร่วมมือเพื่อให้ 1. ได้รับจดัสรรปริมาณน้้าดิบเพียงพอ ร้อยละ 100 100 - 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

มีน้้าดิบปูอนโรงงานผลติน้้าได้อย่างยั่งยืน กับการผลิตน้้าของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 
 
 
 
 
2. รายงานสถานการณ์น้้าประจ้า
สัปดาห์ ทางเว็บไซต์ ฝนส. 

 
 
 
 

 
สัปดาห ์

 
 
 

 
 

ทุกสัปดาห ์

(จัดสรรน้้าฝั่ง
ตะวันออก 900 ล้าน 
ลบ.ม. และฝั่งตะวันตก 
360 ล้าน ลบ.ม.) 
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- ประสานงานกับกรม
ชลประทาน และ 
สทนช. เพื่อรวมรวม
ข้อมูลแนวทางการ
บริหารจดัการน้้าใช้
ช่วงฤดูแล้ง  และแจ้ง
เตือนหน่วยงานภายใน 
กปน. ผ่านรายงาน
ประจ้าสัปดาห์  กลุ่ม
ไลน์ และการประชุม 
- ส่งข้อมูลกับส่วน
สารสนเทศ กรม
ชลประทาน เพื่อจัดท้า 
Big Data ด้านน้้าของ
กรมฯ เมื่อวันที่ 21 มค 
63 

แผนงานท่ี 3 : กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม - คลอง
บ้านพร้าว - คลองบางหลวงเชียงราก 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้้า
ในพื้นที่โครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง/
เดือน 

ครั้ง/ป ี 12 6 
- ที่ประชุมคณะท้างาน
พัฒนาและฟื้นฟู
พัฒนาคลองอ้อม 
คลองบางหลวง-เชียง
ราก และคลองบ้าน
พร้าว ของจังหวัด

- 



22 
 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ปทุมธานี มีมติให้
เปลี่ยนรูปแบบการ
แก้ไขปัญหาบริเวณ
คลองขัง จาก Box 
Culvert เป็นการขุด
คลองขังออกแทน  
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ศึกษาความเป็นไปได้
ในการท้าตามมติที่
ประชุมดังกลา่ว 
 

แผนงานท่ี 4 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้้าดิบเพื่อปูองกัน
น้้าท่วมเป็นการถาวรของ กปน. 

ความก้าวหน้าของงาน เป็นไปตาม
แผนการ

ด้าเนินงาน 

เป็นไปตาม
แผนการ

ด้าเนินงาน 

อยู่ระหว่างหัวหน้า
เจ้าหน้าทีพ่ิจารณาตอบ
ข้อวิจารณ์ต่อหัวหน้า
หน่วยงาน 

ปัญหาอุปสรรค 
การวิจารณ์ร่าง TOR ภายหลังการ
ประกาศร่าง TOR สัญญา ปสป-1 
 
แนวทางแก้ไข 
พิจารณาตอบข้อวิจารณ์โดย
คณะกรรมการจัดท้าร่างขอบเขตของงาน
และบริษัทท่ีปรึกษา และด้าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ี ก้าหนดใน พ.ร.บ.การจดัซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 

แผนงานท่ี 5 : งานจ้างปรับปรุงศกัยภาพการล้าเลียงน้้าดิบ
คลองประปาฝั่งตะวันตกพร้อมงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท้าราคากลางแล้วเสรจ็ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 
63 

ส่งเรื่องขอจ้าง
ออกแบบฯ (ครั้งท่ี2) 
เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มีบริษัทท่ีปรึกษาเข้ามายื่นข้อเสนอ  
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ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 10 โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

(2.1-1L) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization) 
แผนงานท่ี 1 : โครงการจัดการะบบคลาวดส์าธารณะเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่
1.1 จัดท้ารายละเอียดประกอบการจัดหา (TOR) 

 
 
ระบบ Big Data ใช้งานผ่านระบบ 
คลาวด์สาธารณะ 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน 30 ก.ย. 63 

 
 
- ประกาศผูไ้ดร้ับการ
คัดเลือก ประกวดราคา
เช่าใช้บริการะบบ
คลาวด์  สาธารณะเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมลู
ขนาดใหญ่ Big Data 
(เลขท่ี ซท.89/2563)  
เมื่อวันท่ี 6 มี.ค. 63 
 - ลงนามสัญญา วันท่ี 
13 มี.ค. 63 
- ก้าลังด้าเนินการ
ติดตั้งระบบ Data 
Lake (Cloud Service 
for Big Data)  

 
 
- 

1.2 จัดหาผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะตามระเบียบการ
ประปานครหลวง 
1.3 ติดตั้งระบบ Data Lake ส้าหรับเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
1.4 มีระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้งานผ่าน
ระบบคลาวดส์าธารณะ 

แผนงานท่ี 2 : พัฒนาบุคลากรเพือ่เตรียมความพร้อมสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรข้อมูล 
(Data Engineer) 
     2.1.1 จัดหาหลักสตูรการอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับ
วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) 
     2.1.2 ขอความเห็นชอบจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
     2.1.3 ฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม Data 
Engineer      

จ้านวนบุคลากรที่ไดร้ับ Certificate 
Completed Program Data 
Engineering 
 

จ้านวน Data 
Engineering 

 

อย่างน้อย 3 คน 
 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ฝึกอบรม  
 

- 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
รุ่นที่ 2 (Data Scientist) 

จ้านวนบุคลากรที่ไดร้ับ Certificate 
Completed Program Data 

จ้านวน Data 
Scientist 

อย่างน้อย 10 คน 
 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ฝึกอบรม 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

     2.2.1 จัดหาหลักสตูรการอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
     2.2.2 ขอความเห็นชอบจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
     2.2.3 ฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม Data 
Scientist 

Scientist 
 

  

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ รุ่น
ที่ 2 
     2.3.1 จัดหาหลักสตูรการอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับ
ธุรกิจอัจฉริยะ 
     2.3.2 ขอความเห็นชอบจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
     2.3.3 ฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม Business 
Intelligent Analyst 

จ้านวนบุคลากรที่ไดร้ับCertificate 
Completed Program Business 
Analyst 
 

จ้านวน 
Business 
Analyst 

 

อย่างน้อย 10 คน 
 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ฝึกอบรม 
 

- 

แผนงานท่ี 3 : คลังข้อมูลประปา 
3.1 กระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง 
3.2 วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และจัดท้า Business 
Blueprint 
3.3 จัดท้าแผนบริหารโครงการ 
3.4 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์
3.5 พัฒนาระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา Data 
Warehouse 
3.6 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Report/Dashboard) 
3.7 พัฒนาระบบการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจ (Predictive 
Modeling) 
3.8 ทดสอบระบบงาน 
3.9 ติดตั้งระบบงานและน้าระบบใช้งานจริง 

ทดสอบระบบงานแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 คณะกรรมการร่างฯ 
TOR  ด้าเนินการ
พิจารณาทบทวนร่างฯ 
TOR 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

แผนงานท่ี 4 : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
4.1 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการ
ด้าเนินการ กองแผนจากทุกสายงาน 

ก้าหนดแนวทางด้าเนินงานแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

ม.ค.63 
 
 

- อยู่ระหว่างการ
ประชุมร่วมกันระหว่าง
สายงานเทคฯ และสาย
งานแผนฯ เพื่อ 

- 
 

4.2 ทบทวนค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างาน 671/2561 
     4.2.1 ขอบเขตอ้านาจหน้าท่ีของคณะท้างาน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
     4.2.2 แต่งตั้งคณะท้างานย่อย ขอบเขตอ้านาจหน้าท่ี 
เช่น ด้าน Data standard ด้าน Support hw ด้านลดน้้า
สูญเสีย ด้าน Cockpit ด้านวิเคราะห์ข้อมูลของแตล่ะสายงาน 
ด้าน Data dict ด้านเช่ือมโยงข้อมูล ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดา้เนินงาน เป็นตน้  

 
จ้านวนบทวิเคราะห ์
 

 
จ้านวนบท
วิเคราะห ์

 
อย่างน้อย 3 บท 

 

ทบทวนค้าสั่ง
คณะท้างาน ซึ่งเห็น
ควรให้ยกเลิกรูปแบบ
การท้างานโดย
คณะท้างานฯ โดยใน
ปีงบประมาณ63 ได้
ก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงานเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่แล้วเสร็จ 
- สื่อสารท้าความเข้าใจ
โจทย์กับกลุ่มข้อมูลที่
เป็น Big Data ได้แก่ 
1.คาดการณ์ปรมิาณน้้า
ขาย 2.คาดการณ์
คุณภาพน้้าดิบ 3.
ค้านวณOptimization 
ระหว่างปรมิาณน้้าขาย
กับต้นทุน 

 

4.3 ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง ของแต่ละ
คณะท้างานย่อย 
     4.3.1 จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 
4.4 ด้าเนินการตามแนวทางการดา้เนินการ 

(2.1-2L) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ
ใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) 
แผนงานท่ี 1 : การปรับปรุงคณุภาพฐานข้อมูลด้านลดน้้า
สูญเสียและระบบส่งและสูบจ่ายน้า้เพื่อการท้า Network 
modeling 
1.1 ด้าเนินงานตามสัญญา 
 

 
 
ร้อยละความสา้เรจ็ (งานแล้วเสร็จ) 
ของการตรวจรับงานงวดที่ 3 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ก.ย.63 

 
 
อยู่ระหว่างตรวจสอบ
งานในงวดที่2 

 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบผลิตน้้า
และโยธา รวบรวมแบบ As-built Drawings อาคารของ 
กปน. และจัดท้าใหส้ามารถเชื่อมโยงสืบค้นจากระบบ GIS  
2.1 เชื่อมโยงกับระบบงาน As-Built drawing ของ 
กสว.ฝมส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 รวบรวมแบบอาคาร 
2.3 รวบรวมแบบแนวท่อประปา 
2.4 บันทึข้อมูลลง GIS  
2.5 พิจารณาแนวทางในการจ้างสา้รวจ 

ร้อยละความสา้เรจ็การอนุมตัิราคา
กลาง 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 - กสว. ได้เตรียมการ
เชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบบรหิารจดัการ
ข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมแล้วเสร็จ 
-กสภ.ได้น้าแบบอาคาร
ของ ฝอผ.น้ามาแสกน
ในสองชุดแรก จ้านวน 
104 อาคาร 
  

- 

แผนงานท่ี 3 : การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้า้ 
และสถานสีูบจ่ายน้้า ด้วย BIM (Building Information 
Mobile) จัดท้าโมเดลสามมิติ ภมูสิถาปัตย์และโครงสร้างของ
โรงงานผลติน้้า และสถานสีูบจ่ายน้้า 
3.1 ท้าเอกสารเบิกจ้าง 
3.2 รายงานผลจดัท้า TOR 
3.3 อนุมัติราคากลาง 

ร้อยละความสา้เรจ็การอนุมตัิราคา
กลาง 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย..63 
 

อยู่ระหว่างจัดเตรยีม
ข้อมูล ส้ารวจหน้างาน 
ได้แก่ โรงงานผลิตน้า้
บางเขน, สามเสน, 
ธนบุรี และวางแผน 
เข้าส้ารวจบริเวณ
โรงงานผลติน้้ามหา
สวัสดิ์ และจดัท้า
เอกสารเบิกจ้าง 

- 

แผนงานท่ี 4 : การส้ารวจแนวท่อประปา (เดมิ) และคา่ระดับ
หลังท่อประธานและอุโมงคส์่งน้้า ส้ารวจแนวท่อประปา 
(เดิม) เป็นบรเิวณทีไ่ม่มีแบบ As-built drawings และส้ารวจ
ค่าระดบัของแนวท่อประธานและอุโมงค์ส่งน้้า เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวท่ีเชื่อถือได้ เพียวพอต่อ
การซ่อมบ้ารุง และชี้แนวร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ ่
4.1 ท้าเอกสารเบิกจ้าง 
4.2 รายงานผลการจัดท้า TOR 
4.3 อนุมัติราคากลาง 

ร้อยละความสา้เรจ็การอนุมตัิราคา
กลาง 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย..63 
 

อยู่ระหว่างจัดเตรยีม
ข้อมูล ส้ารวจหน้างาน 
ได้แก่ โรงงานผลิตน้า้
บางเขน, สามเสน, 
ธนบุรี และวางแผน 
เข้าส้ารวจบริเวณ
โรงงานผลติน้้ามหา
สวัสดิ์ และจดัท้า
เอกสารเบิกจ้าง  
-อยู่ระหว่างการหารือ
เกี่ยวกับการใช้

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

เทคโนโลยี Pipe 
Locator ในการส้ารวจ
เส้นทางที่คัดเลือก 

แผนงานท่ี 5 : การจดัท้าฐานข้อมลู GIS ด้านแหล่งน้้าและ 
Hydraulic Modeling คลองประปา 
5.1 เชื่อมโยง Asbuilt drawings งานคลองส่งน้้า 
5.2 จัดท้าฐานข้อมูลชุมชนและอุตสาหกรรมรมิคลองประปา 
5.3 รวบรวมข้อมูล GIS จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละความสา้เรจ็ของงานตามแผน 
(เช่ือมโยงแบบกับระบบ GIS แล้ว
เสร็จ) 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 - เชื่อมโยง Asbuilt 
drawings งานคลองส่ง
น้้า อยู่ระหว่างการ
ออกแบบระบบการ
จัดเก็บข้อมลู    
AsBuilt Drawings 
การค้นหาข้อมลู และ
รูปแบบการใช้งานใน
ระบบ portal 
- จัดท้าฐานข้อมูล
ชุมชนและ
อุตสาหกรรมริมคลอง
ประปา ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ พร้อมสอนการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์
ให้ ฝรด. 
รวบรวมข้อมลู GIS 
ได้รับข้อมลูรปูแปลง
ที่ดินจากกรมที่ดินแล้ว 
 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

แผนงานท่ี 6 : การจดัหาระบบส้ารอง GIS 
6.1 งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แบบภายนอก  (ซล.ฝมส.1/2561) 
6.1.1 ด้าเนินงานตามสญัญา (90 วันนับจากวันที่ลงนาม
สัญญา) 
6.1.2 เบิกจ่ายเงิน 
6.2 โครงการจัดหาระบบส้ารอง GIS (DR Site) (ซล.ฝมส.
10/2562) 
6.2.1 ประกาศราคากลาง 
6.2.2 ประชาพิจารณ ์
6.2.3 เสนอคณะกรรมการบรหิารและจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย 
6.2.4 ยื่นข้อเสนอ 
6.2.5 ด้าเนินงานตามสญัญา (120 วัน นับจากวันท่ี ฝมส. 
แจ้งเริ่มงาน) 
6.2.6 เบิกจ่ายเงิน 

ร้อยละความสา้เรจ็ของการตรวจรบั
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละความสา้เรจ็ของการตรวจรบั
งาน 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนที่แลว้เสรจ็ 

ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 63 

งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมลูแบบ
ภายนอก (ซล.ฝมส.
1/2561)   
- บ.ด้าเนินการจดัหา
เครื่องและติดตั้งแล้ว
เสร็จและทดสอบระบบ
แล้วอยู่ระหว่างรอ บ.
ท้าหนังสือส่งมอบงาน
และนัดกรรมการตรวจ
รับงาน 
โครงการจดัหาระบบ
ส้ารอง GIS (DR Site) 
(ซล.ฝมส.10/2562) 
- อยู่ระหว่างจัดท้า
ราคากลางไม่มผีู้ประชา
พิจารณส์่ง TOR พร้อม
รายละเอียด กับ รวก
(ท)ในการน้าเรื่องเข้า 
คณะกรรมการบรหิาร
และจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์
กระทรวงมหาดไทยรอ
เข้าประชุม คณะ
กรรมการฯ 
 

ประเมผิลสิ้นป ี

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

(2.1-3L) โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Service) 
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาระบบ Virtual Branch 
1.1พัฒนาการให้บริการค้าร้องบน e-Service 
(Website/MWA onmobile) 
1.2 ทดสอบระบบ 
1.3 อบรมผู้ใช้งาน (ฝพบ. ร่วมกับ ฝพท.) 
1.4 ติดตั้งระบบและน้าระบบออกใช้งานจริง 
1.5 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 

 
 
พัฒนาบริการค้าร้องบน Website หรือ 
MWA onMobile 
 

 
 

จ้านวนค้าร้อง 

 
 

- จ้านวน 5 ค้า
ร้องภายใน มี.ค. 

2563 
- เพิ่มขึ้นจ้านวน 

10 ค้าร้อง ภายใน 
30 ก.ย. 2563 

 
 
พัฒนา และเปิด
ให้บริการค้าร้อง
เกี่ยวกับมาตรบน 
e-Services (Web 
Site) จ้านวน 5 ค้าร้อง 

 
 
- 

แผนงานท่ี 2 : งานปรับปรุงดา้นกฎหมายเทคโนโลยีดจิิทัล 
2.1 จัดอบรมใฟูความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีดจิิทัลแก่
บุคลากร 
2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบด้าน
ดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
2.3 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกฎหมายดิจิทัลต่อ 
กปน. 
2.4 จัดท้ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุง
กฎระเบียบด้านดิจิทัลของ กปน. 
 
 
 

1.จ้านวนครั้งการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
2.จัดท้ารายงานผลการวิเคราะห์แล้ว
เสร็จ 

จ้านวนครั้ง 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

อย่างน้อย 1 
 
 
 
 

 
ก.ย63 

- อยู่ระหว่างการจัดท้า
บันทึกเสนอ ฝพบ. 
และ ผวก. อนุมตัิการ
อบรมนอกแผนพัฒนา
บุคลากรประจ้าป ี
 
- อยู่ระหว่างการศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ
การลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

- 

แผนงานท่ี 3 : พัฒนางานการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
3.1 ระบุความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3.2 ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทบทวน/ก้าหนด งาน
ให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
3.3 วางแผนการด้าเนินงานเพื่อพฒันางานการให้บริการที่
ก้าหนดตามข้อ 1 (พิจารณาความส้าคัญ จ้าเป็น เร่งด่วน) 
3.4 สรุปผลการดา้เนินงาน 

ก้าหนดงานสนับสนุนท่ีพัฒนา เดือนที่แล้วเสร็จ พ.ค.63 
 

กผอ.ฝนย. ได้รวบรวม
ประเด็นความต้องการ
จากหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว และ 
ฝพท. พิจารณา
ตรวจสอบสถานะการ
ด้าเนินการ  

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

(2.1-4L) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบจ่ายน้ าอัจฉริยะ 
(Smart Water System) 
แผนงานระบบวเิคราะห์ข้อมูลสูบจ่ายน้้าอัจฉริยะ (Smart 
Water System) ระยะที่ 1 
1.แบ่งโครงข่ายระบบท่อออกเป็นส่วนย่อย 
2.พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3.ติดตั้งอุปกรณ์ ตามข้อ 2 

1.แบ่งพื้นที่ศึกษาโครงข่าย 
 
 
 
 
 
2.รายงานผลการวิเคราะห์อุปกรณ์
และเทคโนโลย ี

 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 

เดือนทีแ่ล้วเสร็จ 

ธ.ค.62 
 

 
 
 
 

ธ.ค.62 

- สรุปผลการแบ่งพ้ืนท่ี
ศึกษา/โครงข่ายระบบ
ท่อออกเป็นส่วนย่อย 
แล้วเสร็จ เมื่อ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
- จัดท้ารายงานผลการ
วิเคราะห์อุปกรณ์และ
เทคโนโลยี แล้วเสรจ็ 
เมื่อ 31 มกราคม 
2563 

- 

(2.2-1L) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม 
แผนงานท่ี 1 : งานโครงการวจิัย พัฒนา และนวัตกรรม 
1.1 พิจารณาก้าหนดประเด็น (Issue) ที่จะท้าการวิจัย 
1.2 พิจารณาก้าหนด/เปิดกรอบงานวิจัย ตามประเด็น (Issue) 

ที่จะท้าการวิจัย 
1.3 เปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบการวิจัย 
1.4 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่จะท้าการวิจยั 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ในการ

ด้าเนินการวจยั 
1.6  ติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
 

 
จ้านวนงานวิจัยต่อป ี

 
จ้านวนงานวิจัย 

 
5 

 
- เปิดกรอบวิจัย รับ
ข้อเสนอโครงการ
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563  
- คณะท้างานด้าน
งานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม ประชุมครั้ง
ที่ 3/2563 เมื่อวันที่  7 
ก.พ. 2563 เพื่อ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการที่ยื่นจาก
หน่วยงานภายนอก
ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด
จ้านวน 6 โครงการ อยู่
ระหว่างการประกาศ
ผลการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ โดย
ส่งเรื่องสอบถามการใช้

 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ประโยชน์ของ
หน่วยงานผู้ใช้งาน 
- ประสานงานผู้ทีม่ี
ความเชี่ยวชาญเพื่อ
ศึกษาวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงการท้า
สัญญาให้ทุนสนับสนุน 

แผนงานท่ี 2 : การขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม 
กปน.  
2.1 รวบรวมความต้องการผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงาน
ต่าง เพื่อน้ามาขยายผล 
2.2 ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตชิน้งานนวัตกรรม 
2.3 ส่งมอบช้ินงานนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานที่ต้องการใช้งาน 
1.7 2.4 ติดตามและสรุปผลการใช้งานจากหน่วยงานท่ีไดร้ับ

มอบช้ินงานนวัตกรรม 

จ้านวนผลงานนวัตกรรมท่ีเลือกมาขยาย
ผล 

จ้านวนผลงาน
นวัตกรรม 

3 ผลงาน - รวบรวมความ
ต้องการผลงาน
นวัตกรรมจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อ
น้ามาขยายผล แล้ว
เสร็จ 
-จัดท้าบันทึกขอจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตชิ้นงาน
นวัตกรรม 
จัดเตรียมข้อมลู 
เอกสาร และ
ประสานงานกับ
หน่วยงาน 
 

- 

แผนงานท่ี 3 : งานสนับสนุนและบริหารจดัการด้านงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม 
1.1 จัดการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานด้านการ

วิจัย 
1.2 สนับสนุนการน้าเสนอผลงานในเวที/การประชุมวิชาการ 
1.3 ประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมอืทางวิชาการกับองค์กร

ต่างๆ 
1.4 ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากร 

จ้านวนครั้งของการจัดการศึกษา ดู
งาน ประชุม และสัมมนา 

จ้านวนครั้ง 6 ครั้ง/ปี - ก้าหนดศึกษาดูงาน
นวัตกรรมหุ่นยนต์ ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
- อนุมัติ และประกาศ
เวที/การประชุม
วิชาการประจ้าปี
งบประมาณ 2563 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

1.5 จัดเก็บ เผยแพรผ่ลงานวิจัยและองค์ความรู้ในระบบ
สารสนเทศของ กปน. 

ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 

- ด้าเนินการส่งผลงาน
นวัตกรรม 2 ผลงาน 
คือ 1. ผลงาน การ
ปฏิวัติซองคิท 2. 
ผลงาน คลอรีนเน็กซ์ 
ประกวดในงาน 
Thailand Kaizen 
Award                     
- ด้าเนินการส่งผลงาน
นวัตกรรม 4 ผลงาน 
คือ 1. ผลงาน การ
ปฏิวัติซองคิท  2. 
ผลงาน add space 3.
ผลงาน อ่างอนามัย  4. 
ผลงาน คลอรีนเน็กซ์ 
ประกวดในงาน
มหกรรมคุณภาพ
ประจ้าปี 2563 

แผนงานท่ี 4 : 1 ฝุาย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนา
กระบวนงาน 
4.1 ก้าหนดรายละเอียดโครงการและประชาสัมพันธส์้าหรบั 
1 นวัตกรรมหรือ 1 พัฒนากระบวนงานให้แต่ละสายงานส่ง
ประกวด 
4.2 ด้าเนินโครงการประกวด 1 ฝุาย 1 นวัตกรรม หรือ 1 
พัฒนากระบวนงาน 
4.3 จัดนิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมในงาน KM Day สาย
งาน 
4.4 ติดตามและประเมินผลการดา้เนินงาน 
1.6 4.5จัดเก็บผลงานลงในคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมหรือ 

KM/LO ขององค์กร 

1.ร้อยละของหน่วยงานระดับฝุายที่
ส่งผลงานเขา้ร่วมประกวด 
 
 
 
2.จ้านวนผลงานนวัตกรรมหรือพัฒนา
กระบวนงาน 

ร้อยละ 
 
 
 
 

จ้านวนผลงาน
นวัตกรรม/

พัฒนา
กระบวนงาน 

100 
 
 
 
 

80  

- หน่วยงานระดับฝุาย
ส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดครบทุก
หน่วยงาน 
 
- เตรียมการสา้หรับ
การจัด Boot Camp 
ครั้งท่ี 2 ส้าหรับการ
พัฒนากระบวนงาน
และนวัตกรรม 
ประเภทดิจิทัล 
สิ่งประดิษฐ์ และ

ไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 จึงตอ้งเลื่อนออกไป 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

พัฒนากระบวนงานท่ี
ก้าหนดจะจดัในเดือน 
เม.ย.63 โดยมีการปรับ
รูปแบบจาก Class 
room เป็นการอบรม 
Online ผ่านโปรแกรม 
Zoom 

(2.2-2L) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในงานประปา 
1.ทบทวนแผนแม่บท KM Master Plan 
1.1 จัดท้ารา่งแผนแม่บท 
1.2 วิพากษ์แผนแม่บท 
1.3 สรุปผลและขอความเห็นชอบแผน 

 
จัดท้าแผนแม่บท KM Master Plan 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
ธ.ค.62 

 
เสนอต่อที่ประชุม KM 
Committee เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 1 วันท่ี 
26 พ.ย. 2562 และ
เวียนมตเิพิ่มเตมิ โดย
คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบตาม
รายละเอียดทีเ่วียนมติ
เพิ่มเตมิ วันที่ 11 ธ.ค. 
2562 

 
- 

2. ค้นหา/สร้าง และรวบรวมองคค์วามรู้ (Explicit 
Knowledge) ที่สนับสนุนกระบวนการที่ส้าคญัตามระบบงาน 
(Work System) ขององค์กร 
2.1 วางแผนและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาและ
ระบุองค์ความรู ้
2.2 รวบรวมองค์ความรู้ที่เกดิขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศ 
2.3 สรุปผลองค์ความรู้ที่เกดิขึ้น  

ร้อยละองค์ความรู้ (Explicit 
Knowledge) ที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อ
เปรียบเทยีบกับกระบวนการที่ส้าคัญ
ตามระบบงาน (Work System) ของ
องค์กร  

ร้อยละความรู้ 
(Explicit 

Knowledge) ที่
เกิดขึ้นใหม ่

50 - มีจ้านวนผู้ส่งผลงาน
ทั้งสิ้น 160 ผลงาน  
- การประกวดประเภท
การจัดการความรู้ 29 
ผลงาน  
- การประกวดประเภท
พัฒนากระบวนงาน 66 
ผลงาน  
- การประกวดประเภท
นวัตกรรม 65 ผลงาน 
เมื่อผลงานท้ังหมดผา่น
การตัดสินจาก

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

คณะกรรมการจะ
จัดเก็บและเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศต่อไป 

(2.3-1P) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
แผนงานท่ี 1 : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
1.1ด้าเนินการตามแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transaltion 
Plan) ตามโครงสร้างองค์กรใหม ่

1.1.1 ด้าเนินการปรับปรุงโครงสรา้งผังบริหารและกรอบ
อัตราก้าลังของหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
1.1.2ด้าเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบ
อัตราก้าลังของหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

1.2 ด้าเนินการตามแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากร ท้ังในส่วน
ของพนักงานและลูกจ้างฯ ตามแผนอัตราก้าลังระยะสั้นและ
ระยะยาว ให้สอดคล้องกับผังบริหารใหม่  

1.2.1ด้าเนินการตามแผนการเคลือ่นย้ายบุคลากรทั้งใน
ส่วนของพนักงานและลูกจ้างฯ ใหส้อดคล้องกับผังบริการ
ใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563  
1.2.2ด้าเนินการตามแผนการเคลือ่นย้ายบุคลากรทั้งใน
ส่วนของพนักงานและลูกจ้างฯ ใหส้อดคล้องกับผังบริการ
ใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563   

จัดท้าแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transition Plan) ใน
ระยะปีงบประมาณ 2564-2565 

 
อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่าย
ด้าเนินงาน 
 
อัตราส่วนผู้ใช้น้้าต่อบุคลากร 

 
ร้อยละ 

 
 

อัตราส่วน 

 
ไม่เกิน 46 

 
 

460 : 1 

 
กปน. ยังไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
กปน.  และ
คณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาโครงสร้าง
ผังบริหารฯ จึงขอเลื่อน
เป็นให้มีผลวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 
 
 

 
- 

แผนงานท่ี 2 : จัดท้า Enterprise Architecture (EA) 
2.1 ทบทวนข้อมูล บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ด้าเนินงาน 
2.2 คัดเลือกกระบวนงานท่ีส้าคัญเพื่อจัดท้าสถาปัตยกรรม
องค์กร 

จ้านวน EA-Core Process (as is) กระบวนงาน 3 เนื่องจากสถานการณ์
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า มี
การแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรง และเป็น
โรคตดิต่ออันตรายตาม

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้าสถาปัตยกรรมขององค์กร
ตามประบวนการทีไ่ด้คัดเลือก 
2.4 สรุปผลการดา้เนินงาน 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อ
ปูองกัน และควบคุม
โรคตดิต่อ กปน. จึงมี
มาตรการปูองกันโรค
โดยพิจารณาเลื่อน 
หรืองดจัดกิจกรรมทีม่ี
คนชุมนุมจ้านวนมาก  

แผนงานท่ี 3 : วิเคราะห์ประเมินกระบวนงานขององค์กร 
1.1 คัดเลือกกระบวนงานส้าคัญทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร/์ภารกิจหลักขององค์กร 
1.2 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับกระบวนงานท่ีส้าคญัที่
คัดเลือก เพื่อศึกษากระบวนการทา้งานในปัจจุบัน ปัญหา
และอุปสรรคจากการด้าเนินงาน ความต้องการบุคลากร และ
ทรัพยากรด้านต่างๆ 
รายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ และจัดส่งรายงาน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.จ้านวนกระบวนการที่มีการ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
 
2.รายงานผลการศึกษา 

จ้านวน
กระบวนงาน 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

อย่างน้อย 1  
 
 

ก.ย.63 
 
 

อยูร่ะว่างรวบรวม
ข้อมูลประกอบ
การศึกษากระบวนการ
บ้ารุงรักษาโครงข่ายท่อ 

- 

(2.4-1L) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนนุการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาและเสริมสรา้งความรู้เกี่ยวกับการ
ท้างานในยุค Thailand 4.0 

 
 
ร้อยละของบุคลากรที่มีการน้าความรู้
จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ร้อยละ 

 
 

80 

 
 
ฝพบ. ด้าเนินการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมการ
ท้างานในยุค 
Thailand 4.0 อาทิ AI, 
Big data, 
Innovation, Multi 
Skill โดยการอบรม
ภายในและภายนอก
องค์กร 
 

 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

แผนงานท่ี 2 : พัฒนาและเสริมสรา้งความรู้ด้านการบรหิาร
จัดการน้้าสูญเสีย 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
 
ร้อยละของระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

90 
 
 

 
 
 

40 
 

ปรับแผนการฝึกอบรม 
และแผนการ
ด้าเนินงานการจดั
หลักสตูรให้เป็นไปตาม
บันทึกท่ี ฝพบ 
221/2563 เรื่อง ขอ
เลื่อนการจดัฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน ที่จัดโดย 
ฝพบ. ระหว่างวันท่ี 1 
มี.ค.-31 พ.ค.2563 
เนื่องจากสถานการณ์
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

- 

แผนงานท่ี 3 : พัฒนาและเสริมสรา้งความรู้ด้วยบทเรียนใน
ระบบ E-learning 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปาูหมายที่
เข้ามาเรียนรูผ้่านระบบ E-learning 
และมีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างพิจารณา
แนวทางการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้
ออนไลน ์

- 

แผนงานท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสรา้งความรู้ด้านแผน
น้้าประปาปลอดภยั 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
 
ร้อยละของระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

90 
 
 
 
 
 

40 
 

ปรับแผนการฝึกอบรม - 

แผนงานท่ี 5 : พัฒนาทักษะด้านดจิิทัลของบุคลากรมุ่งสู่ 
Wisdom MWA 

ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการ
ฝึกอบรมตาม FC Digital Literacy 
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมที่ก้าหนด 

ร้อยละ 80 ปรับแผนการฝึกอบรม - 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

(2.4-2L) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านยิม
องค์กร 
 
2. ร้อยละของบุคลากรเข้าใจค่านยิม
องค์กร 
 
3. ร้อยละบุคลากรทีม่ีพฤติกรรม
สอดคล้องกับค่านยิมองค์กร 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

10 
 
 

90 
 
 

87 

- ฝบบ. ประชาสมัพันธ์
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ฉบับ 
ทบทวนใหม่ตามเกณฑ์ 
Enablers ในวารสาร 
HR News 
- บรรยายหลักสตูร 
"การพัฒนาพนักงาน
ระดับ 3 กลุ่มวิชาชีพ
หลัก กลุ่มวิชาชีพ
สนับสนุน" ปี 2563 ใน
หัวข้อ "Culture 
Together 
- ด้าเนินกิจกรรม Live 
QWATER 

- 

(2.4-3L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันของ
องค์กร 

ระดับความผูกพันองค์กร ระดับคะแนน ไม่ต่้ากว่า 4.4748 ประเมินผลสิ้นป ี - 
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ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทีดี่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมัน่ธรรมาภิบาลเพ่ือความยั่งยืน จ านวน 7 โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

3.1-1C โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence Enhancement) 
แผนงานท่ี 1 : การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125 

 
 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการประชาชน (1125) 

 
 

คะแนน 

 
 

มากกว่าปี 2562 
(4.367) 

 
 
ฝปก. จดัอบรมหลักสตูร
ต่างๆ เปน็ประจ้าทุก
เดือนเพื่อเพิ่มคณุภาพ
การให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ Call Center 
1125 และศึกษาดูงาน 
Quality Assurance บ.
วันทูวัน คอนแทคส์ 
จ้ากัด มหาชน 

 
 
- 

แผนงานท่ี 2 : ยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 
  

1.ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนแล้วเสร็จ 
 
2.ร้อยละการตอบสนองข้อร้องเรียน
ภายในเวลา 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 

ร้อยละ 

ภายใน ก.พ. 63 
 
 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
4 ก.พ. 63 

 
ประเมินผลสิน้ป ี

- 

แผนงานท่ี 3 : การจัดท้าและน้าส่งใบก้ากับภาษีและใบเสร็จฯ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receipt)  

ติดตั้งระบบรับลงทะเบียนแล้วเสรจ็ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. 63 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 ธ.ค. 62 

- 

แผนงานท่ี 4 : สื่อสาร และส่งเสรมิการใช้บริการดิจิทัลของ 
กปน. ประชาสัมพันธ์ e-Tax & e-Receipt และ Virtual 
Branch 
** หมายเหตุ การจัดแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์จะ
ด้าเนินงานเมื่อมีการตดิตั้ง "ระบบ Virtual Branch" แล้ว
เสร็จ พร้อมน้าระบบออกใช้งานจริง 

 1.ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 
2.จ้านวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอรับ
ใบก้ากับภาษีและใบเสรจ็ฯ แบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

ราย 

ภายใน ก.ย. 63 
 

30,000 ราย 

ฝสอ. ประชาสัมพันธ์ 
บริการ e-Bill e-Tax 
ผ่านหนังสือพิมพ์ 
และเว็ปไซต์
หนังสือพิมพ์ออนไลน ์
  

ตามแผนงานของหน่วยงาน จะเริม่แถลงขา่ว
เปิดตัวระบบ Virtual Branch ในเดอืน มี.ค. 
63 แต่ปจัจุบันยังไมส่ามารถด้าเนินการได ้
เนื่องจากระบบยังไม่แล้วเสร็จ 
 

3.2-1CSR โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการองค์กรและการมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ที่ส าคัญ 
แผนงานท่ี 1 : การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ส้าคัญ 

 
 
 
1.ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
 

 
ระดับคะนน 

 
 

 
ไม่น้อยกว่า 4.0 

 
 

 
อยู่ระหว่างการ

 
 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

กลุ่มชุมชนที่ส้าคญั 
 
2.จัดท้าแผนการมีส่วนร่วมในการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนที่
ส้าคัญแล้วเสร็จ 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน มิ.ย. 63 

รวบรวมรายชื่อชุมชน
ส้าคัญรอบโรงงาน 
ผลิตน้า้ทั้ง 4 แห่ง 

แผนงานท่ี 2 : ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานของ
องค์กร 

ระดับคะแนนการเรียนรู ้ ร้อยละ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

จัดอบรมตามแผน
ฝึกอบรมพนักงาน  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-
19 ท้าให้ไม่สามารถจัดอบรมให ้

    ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 จ้านวน 3 
หลักสตูร 

คณะท้างานมีความรู้ความเข้าใจกอ่นที่จะ
ด้าเนินโครงการได้ จึงต้องปรับการ
ด้าเนินงาน โดยอาจจะจดังานเป็นลักษณะ
การเสวนาในระยะเวลาครึ่งวันแทน 

3.2-2CSR โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(ไม่รวมผู้ใช้น้ า) 
แผนงานท่ี 1 : ด้าเนินจดัท้าแผนปรับปรุงกระบวนการของทุก
มิต ิ

 
 
ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการของทุกมิต ิ
 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน ก.ย. 63 

 
 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ
แผนต่างๆ ได้รายงาน
ความก้าวหนา้การ
ด้าเนนิงานตามแผน 
ครบถ้วนตามก้าหนด 

 
 
- 

แผนงานท่ี 2 : ด้าเนินการสา้รวจความพึงพอใจ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีที่มีต่อการให้บริการ 
 
2.ร้อยละความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานตามแผน 
 

ระดับคะแนน 
 
 

ร้อยละ 

เพิ่มขึ้นจากปี 
2562 (4.18) 

 
ร้อยละ 100 

 

อยู่ระหวา่งผูม้ีส่วนได้
เสยีส่งแบบสา้รวจ
กลับมา โดยส่งแบบ
ส้ารวจไปทั้งสิน้ 767 
ฉบับ 

จากสถานการณภ์ัยแล้งทีส่่งผลต่อภาพรวม
การด้าเนินงานของ กปน. ประกอบกบัการ
แพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท้าให ้
1.จ้านวนการตอบกลับของแบบสา้รวจไมไ่ด้
ตามเปูาหมาย (อย่างนอ้ย 300 ฉบบั) รวมถึง
ไมส่ามารถเขา้พบผู้มสี่วนไดส้่วนเสียไดต้าม
แผน 
2.มผีลกระทบต่อคะแนนความพึงพอใจที่
ไดร้ับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 
ทั้งนี้ ฝนย. ได้ส่งจดมายเพื่อขอเข้าพบให้ผูม้ี
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุม่เพิ่มเตมิในเดอืน มี.ค. 
จ้านวน 45 ฉบบั (จากเดมิทีไ่ดส้่งแบบส้ารวจ
ไปในเดือน ก.พ. จ้านวน 722 ฉบบั) โดยคาด
ว่าจะรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ Material 
Issue ไดภ้ายในเดือน เม.ย. 
-นอกจากนี้ สิ่งทีไ่ด้รบัจากการที่ ฝนย. 
ด้าเนนิการส้ารวจเองคือท้าใหส้ามารถ
ติดตามได้วา่แบบสา้รวจทีไ่ดร้ับกลับมา ได้มา
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรายใด/กลุ่มใด ซึ่งจะ
น้าไปสูก่ารวิเคราะห์ความต้องการ/ความ
คาดหวังรายบุคคลและรายกลุม่ได้ชดัเจนมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถจดัท้าแผนงานเพือ่ตอบ
โจทย์ความต้องการ/ความคาดหวัง และเพื่อ
ยกระดับคะแนนความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีของปีถดัไป 

3.2-3CSR โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาองค์ความรู้ดา้นธรรมาภิบาลและการ
ต่อต้านคอรร์ัปชั่นสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
1.1 การเสรมิสร้างความรูด้้านธรรมาภิบาล และการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน "กปน. ป. ยกก้าลังสอง" 

 
 
 
คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ
หลังการอบรม 

 
 
 

 ร้อยละ 
 

 
 
 

มากกว่าร้อยละ 
80 

 
 
 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
 

 
 
 

- 
 

1.2 การจดังานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) คะแนนผลการส้ารวจความพึงพอใจใน
การจัดงานจากผู้เข้าร่วมงาน 

ร้อยละ มากกว่าร้อยละ 
80 

อยู่ระหว่างประชุมหารอื 
ผู้บรหิารเพื่อทบทวน
แผนในการการจดังาน 
CG DAY   

เนื่องจากสถานไวรัส โคโรนา่ (COVID-19)  
การด้าเนินการ ประสานงานกบัฝาุย
เทคโนโลยีและสื่อสาร (ฝยส.)  และฝาุย
พัฒนาวิชาการประปา (ฝพป.) จดังานรูปแบบ 
Video Conference/Digital Signage 

1.3 การพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย
การเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

1.คะแนนจากการส้ารวจความรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรม และการเปดิรบั
สื่อของพนักงาน 

ระดับคะแนน 
 
 

คะแนนจากการ
ส้ารวจหลังการ
สื่อสารมากกว่า

สรุปผลส้ารวจก่อนการ
สื่อสาร (Pre-Test) 
เท่ากับร้อยละ 71.80 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

 
 
2.เพิ่มช่องทางการสื่อสารเผยแพร่
ความรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

ก่อนการสื่อสาร 
 

ภายใน ก.ย. 63 

 
  
อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

แผนงานท่ี 2 : สรา้งกลไก แนวทางส่งเสรมิธรรมาภิบาลและ
การปูองกันทุจริตให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 

 
 
1.คะแนนจากความรู้ความเข้าใจลด
การใช้ดุลพินิจ ปรับระบบคดิฐานสอง 
 
2.ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
 

ร้อยละ 
 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

มากกว่าร้อยละ 
80 

 
ภายใน ก.ย. 63 

 
 

มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านวิทยุภายในองค์กร  
 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมใน
การจัดประกวด clip 
VDO 

 
 
- 2.1 โครงการ "ลดการใช้ดุลยพินิจ ปรับระบบคดิฐานสอง" 

2.1.1 สื่อสารหลักการ ลดการใช้ดลุยพินิจ ปรับระบบคดิ
ฐานสอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

2.1.2 โครงการประกวดผลงาน ลดการใช้ดุลยพินิจ ปรับ
แนวคิดฐานสอง ของ 9 สายงาน เพื่อขยายผลปรับปรุงแกไ้ข 
ค้าสั่ง ระเบยีบ หรือ ข้อกฎหมายตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง และน้ามา
ปรับปรุงขั้นตอนในการด้าเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปิดโอกาสการใช้ดุลยพินิจ 
2.2 ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน จัดท้าแผนปรับปรุงสภาฯ แล้วเสรจ็ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 อยู่ระหวา่งดา้เนนิการ 

จะสรุปผลในไตรมาส
สุดท้ายของ
ปีงบประมาณ 

 
2.2.1 จัดการประชุมกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. 
2.2.2 จัดการประชุมสภาธรรมาภบิาล กปน. 
2.2.3 จัดอบรมศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ

เผยแพรค่วามรูโ้ดยสมาชิกสภาฯ 
2.2.4 สรุปผลการด้าเนินงานและจัดท้าแผนปรับปรุงฯ 

2.3 โครงการ "ใช้หลักธรรม น้าการปฏิบัติงาน" เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรม และจริยธรรม 

คะแนนความรูค้วามเข้าใจของผูร้ว่ม
โครงการ ใช้หลักธรรมน้าการปฏิบตัิ 

ร้อยละ มากกว่าร้อยละ 
80 

ประเมินผลสิน้ป ี เนื่องจากเกิดสถานการไวรัส โคโรน่า จึง
ได้ปรับเปลีย่นรูปแบบกิจกรรมเปน็
กิจกรรมสะพานบญุ น้าสิ่งของต่าง ๆ ท่ีรับ
บริจาคจากพนักงานเพื่อน้าไปถวายยังวัด
ที่ขาดแคลน  โดยวันท่ี 17 มี.ค. 2563 ได้
น้าสิ่งของไปบริจาค ณ วัดน้อยนอก จ.
นนทบุรี 

2.3.1 กิจกรรมท้าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน  
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ส้าคัญทางศาสนา 
2.3.2 กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงาน/ปฏิธรรมดา้นคุณธรรม 

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2.4 โครงการ "ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติภายใน
องค์กร" 

ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63  ชวก.(สคก) และ ฝธภ. 
หารอืกับ รวก.(กอ) เพื่อ
หารอืในการหาแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยง
ในการดา้เนนิงาน และ
วันที่ 18 มี.ค.2563 
ประชุม ศปท.กปน. ครั้ง
ที่ 2/2563 มีวาระ
พิจารณาแผนบรหิาร
ความเสีย่ง มมีติ
มอบหมายให้เลขานุการ 
เพิ่มเตมิรายละเอียดตาม
ข้อเสนอของ คกก. และ
แจ้งเวยีนขอรับมติ คกก. 
ต่อไป 

- 

2.4.1 จัดสมัมนาหรืออบรมให้ความรู้เรื่องการประเมิน
ความเสีย่งต่อการทุจริตประจ้าป ี

2.4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสีย่งต่อการ
ทุจริตประจ้าป ี

2.4.3 จัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจ้าปี
ร่วมกับการบริหารความเสี่ยง 

2.4.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.5 โครงการ "ศึกษาความเป็นไปได้ในการน้าระบบการลง
เวลา มา-กลับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" มาใช้ใน กปน. 
 
 
 
 

ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จและรายงาน
ผลการศึกษาเสนอ ผวก. 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 ด้าเนนิการส้ารวจ
บุคลากร กปน. เรื่อง 
"การน้าระบบ
อิเล็กทรอนิกสม์าใช้ใน
การลงเวลามา - กลับ
ใน กปน." แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างจัดท้า
รายงานเสนอ ผวก. 

- 

แผนงานท่ี 3 : เสริมสร้างธรรมาภบิาลและการต่อต้านคอรร์ัป
ชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 การเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ของผู้น้าระดับสูง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติต่อ
สาธารณชน 

 
 
1.จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ ์
 
 
2.ผู้บริหารและพนักงานลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ครบทุกคน 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน ม.ค. 63 
 
 

ภายใน มี.ค. 63 

 
 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
17 ธ.ค. 62 

 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

28 ก.พ. 63 
 
 

 
 
- 3.1.1 จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ "กปน. โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ ไม่ทุจรติ" ส้าหรับผู้อา้นวยการฝุายและ
เทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือแสดงเจตจ้านงในการบริหารงานด้วย
ความสุจริตและขับเคลื่อนงานของ กปน. ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล 

3.1.2 พนักงาน กปน. ทุกคน ร่วมลงนามประกาศ
เจตนารมณฯ์ 
3.2 จัดกิจกรรม "Stakeholder's Day" เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียโดยสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการด้าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจรติ และเป็น
การเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยีแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด้าเนินงานของ กปน. 

คะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ร้อยละ มากกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 87.26 - 

3.3 ขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1.คะแนนการรับทราบถึงช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน ศป
ท.กปน. 
 
 
 
 
2.จัดท้าคู่มือแล้วเสรจ็ 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

มากกว่าร้อยละ 
80 
 
 
 

 
 

ภายใน ก.ย. 63 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
จัดท้าคลิปวดิีโอ และ 
สปอตวิทยุเผยแพร่
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ  
ศปท.กปน 
 
คณะกรรมการ ศปท.ก
ปน. มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศการ
ประปานครหลวง เรื่อง 
หลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัการข้อ
ร้องเรียน กรณีเกิดการ

- 
3.3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศปท.กปน. ว่าเป็นช่องทาง

การรับเรื่องร้องเรียนการทุจรติผ่านช่องทางต่างๆ 
3.3.2 ปรับปรุงข้อมลูบนหน้าเว็บเพจ ศปท.กปน. ให้

ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 
3.3.3 จัดท้าคู่มือรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน. 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ทุจริตปละประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีการ
ประปานครหลวง ใน
การประชุมครั้งท่ี 
2/2563 เมื่อวันที่ 18 
มี.ค. 2563     

แผนงานท่ี 4 : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของ
ประเทศด้วยมาตรฐานสากล 
4.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คะแนนประเมินจากส้านักงาน ป.ป.ช. 
ในระดับดเียี่ยม 

คะแนน มากกว่า 90 
คะแนน หรือ อยู่
ใน 8 อันดับแรก
ของรัฐวิสาหกิจ 

ประเมินผลสิน้ป ี
ขณะนี้อยูร่ะหวา่งศึกษา
หลักเกณฑต์ามประกาศ
ส้านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง
ปฏิทินการประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 

- 

4.1.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ITA แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายใน กปน. 

4.1.2 ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการ
ประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. ก้าหนด 

3.2-4CSR โครงการการรายงานผลการด าเนินงานของ 
กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การน้ากรอบการรายงานสากล (Global Reporting 
Initiative : GRI) มาใช้ 

ร่างเล่มรายงานแห่งความยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2563 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 คณะท้างานรายงาน
ความยั่งยนื ดา้เนนิการ
ทบทวนและสรุปผลการ
ทบทวนปจัจยัความ
ยั่งยืนของ กปน. ปี 63 
แล้วเสรจ็ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณา
วิธีการน้า Gap 
Analysis ไปหารือกับ
แต่ละสายงาน 

- 

1. ทบทวนค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานจัดท้ารายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ กปน. 
2. ทบทวนประเด็นสาระส้าคญัเพือ่จัดท้ารายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ้าปี 2563 
3. วิเคราะห์และคดัเลือกข้อมลูเพือ่น้ามาจัดท้ารายงานที่มี
คุณภาพ พร้อมท้ังจดัท้า Gap Analysis ด้านความยั่งยืนของ 
กปน. 
4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน้า Gap Analysis ด้านความยั่งยืน
ของ กปน. ไปปรับปรุงการดา้เนินงานเพื่อสร้างความสมบรูณ์
แก่ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและเป็นแนวทาง
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ในการจัดท้าแผนเพื่อความยั่งยืน ของ กปน. 
5. จัดท้าร่างรายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากล ประจา้ปี 2563 
3.3-1CSR โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานท่ี 1 : ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้้า 
(ฉลากประหยัดน้้า) 

 
 
1.จ้านวนผลติภณัฑ์ประหยัดน้า้ที่
รับรองโดย กปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.บริษัทผู้ผลิตรายใหม่น้าผลติภณัฑ์มา
ยื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้า้
ของ กปน. เพิ่มขึ้น 
 
3.เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือล้างหน้าใน
หน่วยงานภายใน กปน. 

 
 

จ้านวนรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้านวนเท่าที่
เพิ่มขึ้น 

 
 

ร้อยละ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 10 
รุ่นผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นจากปี 
2562 จ้านวน 1 

เท่า 
 
ร้อยละ 80 ของ
ทุกหน่วยงาน 

 
 
กมว.ฝมส. ด้าเนินการ
ตรวจสอบผลติภณัฑ์
และแบ่งระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์
ประหยดัน้้าจากบริษัท 
โมเก้น (ประเทศไทย) 
จ้ากัด (MOGEN) เสร็จ
เรียบร้อยแล้วจ้านวน 2 
รุ่น ส่วนอีก 2 รุ่น
ผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นฝักบัว
ประหยดัน้้าอยู่ระหว่าง
รอผลการทดสอบ 
 

ประเมินผลสิน้ป ี
 
 
 
ด้านการเปลี่ยนก๊อก
อ่างล้างมือ-ล้างหน้า
ภายใน กปน. ปัจจุบัน
ผวก. ได้อนุมตัิท้าย
บันทึก ฝรส ท่ี 
95/2563 ลงวันท่ี 6 
ก.พ. 63 เมื่อวันที่ 26 
ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว 

 
 
- 

1.1 เชิญชวนให้บริษัทผูผ้ลติ น้าผลิตภณัฑม์ายื่นขอการ
รับรองฉลากประหยดัน้้าของ กปน. เพื่อเพ่ิมจ้านวนรุ่น
ผลิตภณัฑ์ที่ได้ “ฉลากประหยัดน้า้” 
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของฉลากประหยดัน้้า 
กปน. 
1.3 เชิญชวนให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) วาง
จ้าหน่ายอุปกรณ์ประหยัดน้า้ที่ไดร้บัฉลากประหยัดน้า้ กปน. 
1.4 เชิญชวนให้บริษัทผูผ้ลติรายใหม่ น้าผลิตภณัฑม์ายื่นขอ
การรับรองฉลากประหยัดน้้า ของ กปน. 
1.5 สรุปความคืบหนา้ พร้อมปัญหาและอุปสรรค ของ
บริษัทผู้ผลิตทุกรายในการเข้าร่วมโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคร่วมกัน 
1.6 เปลีย่นก๊อกอ่างล้างมือล้างหนา้ ในหน่วยงานภายใน 
กปน. ให้เป็นก๊อกประหยดัน้้าที่ไดร้ับฉลากประหยดัน้้า กปน. 
1.7 เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เปลีย่นก๊อก
อ่างล้างมือล้างหน้า ให้เป็นก๊อกประหยดัน้้าที่ไดร้ับฉลาก
ประหยดัน้้า กปน. 
1.8 ประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงาน 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดท้า TOR จัดซื้อก๊อก
ประหยดัน้้า 

แผนงานท่ี 2 : วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน 
2.1 ด้าเนินการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อ
ประชาชน โดยเพิม่หลักสูตรส้าหรบัพนักงานท่ีเกษียณอายุ
แล้ว 

1.จ้านวนของผู้เข้าอบรมสามารถไป
ปฏิบัติได้จริง 
 
 
2.ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการ
จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อ
ประชาชน 

ร้อยละ 
 
 
 

ระดับคะแนน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
 

ไม่น้อยกว่า 4.0 

ประเมินผลสิ้นปี 
ขณะนี้ได้จัดอบรมไป
แล้วจ้านวน 2 รุ่น 

 
ประเมินผลสิ้นป ี

 

- 

2.2 จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน โดยน้าผู้ผ่านการ
อบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนไปซ่อมแซม
ดูแลรักษาระบบประปาตามทีส่ถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงเรียน 
วัด ฯลฯ พร้อมให้ค้าแนะน้าในการแก้ไขระบบประปา 
2.3 รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การบ้ารุงรักษาระบบ 
ประปา และความรู้ด้านช่าง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์
2.4 ส่งเสริมใหผู้้ผ่านการอบรมมีโอกาสในการประกอบอาชีพ 
2.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท้า Web และ 
Application ช่างประปาเพื่อประชาชนร่วมกับสายงาน IT 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6 ให้กลุ่มเปูาหมายทดลองให้งาน Web และ Application 
ช่างประปาเพื่อประชาชน 
2.7 ประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงาน 
แผนงานที่ 3 : การส่งเสริมการประหยัดน้้าปูองกันวิกฤตภยั 
ภายใต้แนวคิด Circular Economy และ 7R 
3.1 ติดตั้งอุปกรณ์ในการน้าน้้าใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ใน
หน่วยงานภายใน กปน. พร้อมประเมินผลประสิทธิภาพการ
ท้างานของอุปกรณ์ 

1.ส้ารวจหน่วยงานใน กปน. ที่
สามารถน้าน้้าใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของจ้านวน
หน่วยงานท่ี

ส้ารวจแล้วติดตั้ง
ได ้
 
 
 
 

ด้าเนินการส้ารวจ
หน่วยงานภายใน กปน. 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
พิจารณาให้ทุนวิจยักบั
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) เพื่อพัฒนา

  - 

3.2 ส้ารวจหน่วยงานใน กปน. ท่ีสามารถน้าน้้าใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ได ้
3.3 ต่อยอดโครงการ 9 สายงาน เพื่อส่งเสรมิการประหยดัน้้า
ในครัวเรือน ภายใต้แนวคิด Circular Economy และ 7R 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเปา้หมายท้ังป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

เพื่อปูองกันวิกฤตภัยในอนาคต  
 
 
 
2.จ้านวนการส่งเสริมการประหยดัน้้า
ในครัวเรือน 

 
 
 

 
จ้านวนวิธี 

 
 
 

 
อย่างน้อย 90 วิธี 

และจัดท้าอุปกรณ์นา้
น้้าใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม ่
 
อยู่ระหว่างการจัดท้า
สื่อประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมการประหยัด
น้้าในครัวเรือน ภายใต้
แนวคิด Circular 
Economy และ 7R  

3.4 ประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงาน 

3.3-2CSR โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
โครงการพลังงานทดแทน (Solar Cell) 
1. รวบรวมข้อสอบถาม และส่งข้อสอบถามไปยัง
กรมบัญชีกลาง 

ได้ร่าง TOR ฉบับสมบูรณ ์ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ค. 63 ได้รับเอกสารที่ กค
(กวจ) 0405.3/9310 
จากคณะกรรมการวิ
นัจฉัยฯ โดยเนื้อความ
ว่าให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลพิจารณา
ตามดลุพินิจ ท้ังนี้ได้
สอบถามยัง กจซ.ฝจพ. 
คาดว่าคณะกรรมการ
จะพิจารณายกเลิกงาน  

- 

2. จัดท้าร่างขอบเขตของงานและราคากลาง 
3. จัดท้าเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตาม
พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
4. จัดท้าเอกสารจัดซื้อจดัจ้าง และด้าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 
5. ลงนามในสัญญา (ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2564) 
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ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร จ านวน 4 โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

(4.1-1F) โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาในพื้นที่
รอยต่อที่มีศักยภาพ 

1.รายงานผลการทบทวนปรมิาณ
น้้าประปาท่ี กปน. สามารถจา้หนา่ย
ได ้
 
 
 
 
2.ปริมาณน้า้ที่จ้าหน่ายไดเ้พิ่มขึ้น 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 

ลบ.ม. 

มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 

40,000 ลบ.ม./
วัน 

จัดท้ารายงานผลการ
ทบทวนปริมาณ
น้้าประปาท่ี กปน. 
สามารถจ้าหน่ายได้ 
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2563 
 
ปีงบประมาณ 2563
กปน. มีปริมาณ
น้้าประปาท่ีสามารถ
จ้าหน่ายให้ กปภ. ได้
เพิ่มขึ้น ที่ สจ.บางพลี 
ประมาณ 20,000
ลบ.ม/วัน  

- 

(4.1-2F) โครงการขยายการให้บริการน้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง 
แผนงานท่ี 1 : การจดัท้าแผนงานวางท่อประปา เพ่ือขยาย
การให้บริการน้า้ประปา ปีงบประมาณ 2563 

 
 
ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้้า 

 
 

กม. 

 
 

ไม่น้อยกว่า 40 
กม. 

 
 
ร่วมกับ อบจ. 
สมุทรปราการ และ 
อบจ.นนทบุรี 
ด้าเนินการส้ารวจ
เส้นทางวางท่อในพื้นที่
ที่ยังไม่มีน้้าใช้ เพื่อ
จัดท้า MOU ร่วมกัน
ภายในปีงบประมาณ   

 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

2563 อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการจัดจ้างงาน
วางท่อส้าหรับเส้นทาง
ที่มีการจัดท้า MOU 

แผนงานท่ี 2 : การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการ
น้้าประปาให้ครอบคลมุพื้นท่ีชุมชนเมือง 

ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้้าแล้วเสรจ็ กม. ไม่น้อยกว่า 60 
กม. 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง และทบทวน
เส้นทางร่วมกับสาขาใน
พื้นที่ตามแผนการ
ส้ารวจ และปรับ
แผนการส้ารวจให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 

การด้าเนินการก่อสร้าง หลายโครงการติด
ปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดิน ไมส่ามารถ
ด้าเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งอยู่ระหวา่ง
กระบวนการด้าเนินการของ กบด. 

(4.1-3F) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ า 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาธุรกิจสา้หรบังานประปาหลังมาตรวัด
น้้า 
 

 
 

1.รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร 
 
 
 
 
2.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
 

ล้านบาท 
 
 
 
 

คะแนน 

 
 

27 ล้านบาท 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่าปี 
2562 

(ป6ี2=4.97 
คะแนน) 

 
 

รายได้ธุรกิจเสริมหลัง
มาตร สะสมเดือน ต.ค.
62- มี.ค.63 เท่ากับ 
13.55 ล้านบาท 
 
อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล
โดยส้ารวจตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 เป็นต้น
ไปโดยส้ารวจความพึง
พอใจของหน่วยงาน 

 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

กบบ.ฝสบ.และสาขา
เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น แ ล้ ว
รวบรวมส่งเป็นรายปี 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แผนงานท่ี 2 : การด้าเนินงานธุรกจิเสรมิพัฒนาระบบประปา
ของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหาก้าไร 

 
1.การเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องของ กปน. ในพื้นที่ อปท. 
หรือพ้ืนท่ีเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือ 
อปท. ตามที่ไดร้ับการประสานงาน 
เพื่อให้ความรู้หรือแก้ไขปัญหา

 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้านวน อปท. 
 
 

 
3 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 แห่ง 
 
 

 
- ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
เสรมิของ กปน.ใน
หลักสตูรการอบรม
ร่วมกับ กวช.ใน 3 
จังหวัด 
- หลักสูตร "ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและ
อุปกรณ์ไฟฟูา จ.
เชียงใหม ่
- หลักสูตร "การ
ควบคุมกระบวนการ
ผลิตน้า้ประปา” จ.
พัทยา 
-หลักสูตร "การควบคมุ
การก่อสร้างวางท่อ
ประปา/การตรวจสอบ
คุณภาพน้้า จ.สุราษฎร ์
 
-ให้ค้าปรึกษาเทศบาล
เมืองบัวใหญ่ จ.นครร
ราชสีมา เรื่องการ

 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

เกี่ยวกับระบบประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.รายงานศึกษาระบบข้อมูล อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานแล้ว
เสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.63 

ให้บริการระบบ
บริหารงานประปา 
- เรื่องระบบไฟฟูา ของ
ระบบผลิตน้า้ประปา
ของเทศบาลต้าบลร่ม
จิตต์ อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ์และ
ด้าเนินการเตรยีมจดัท้า
ร่าง MOU 
 

ประเมินผลสิ้นป ี

แผนงานท่ี 3 : การจดัตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจ (Business 
Unit : BU) 

จัดตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจแล้วเสร็จ เดือน มี.ค.63 จัดตั้งโครงสร้างหน่วย
ธุรกิจแล้วเสร็จ เมื่อ
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
- กคอ.ฝบบ. ได้จดัท้า
บันทึกน้าเรียนผู้ว่าการ
ทราบการด้าเนินงาน
การจัดตั้งโครงสร้าง
หน่วยธุรกิจ (Business 
Unit : BU) ตามแผน
ปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2563 
และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของ

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

ผู้ว่าการ กปน. สา้หรับ
ช่วง 6 เดือนแรก 
ปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562 - 
มีนาคม 2563) พร้อม
ทั้งวาระพิจารณา (ร่าง) 
โครงสร้างผังบริหาร
และอัตราก้าลังของ 
กปน. ในระยะเปลี่ยน
ผ่านท่ี 1 ปี(2563-
2564) โดยให้มีผลวันท่ี 
1 เมษายน 2563 เพื่อ
มอบหมาย ชวก.(สคก) 
น้าเรียน
คณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
พิจารณาต่อไป ตาม
บันทึกท่ี กคอฝบบ 
6/2563 ลงวันท่ี 6 
มีนาคม 2563  
- กปน. ยังไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
กปน.  และ
คณะอนุกรรมการฯ 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

เพื่อพิจารณาโครงสร้าง
ผังบริหารฯ จึงขอเลื่อน
เป็นให้มีผลวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 

แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกจิที่
เกี่ยวเนื่อง 

รายงานผลการพัฒนาผลติภณัฑ์และ
บริการธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องแล้วเสรจ็ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 - ปรับปรุงค้าสั่ง
คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสรมิธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องของ กปน. 
เพื่อให้เหมาะสมกับ
การด้าเนินงาน
ให้บริการธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง 
-จ้างท่ีปรึกษางานจ้าง
โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบริการ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

    การประปานครหลวง 
จท.32/2563 
-ที่ปรึกษาด้าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และ
สนทนากลุ่ม  กับ
ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ 
กปนและวิเคราะห์
ภาพรวมการด้าเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ 
กปน. ในปัจจุบัน 
-แบบสอบถามส้าหรับ
การท้าวิจัยตลาดทีผ่่าน
การหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

 

(4.1-4F) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
และการใช้จ่าย 
แผนงานท่ี 1 : การบริหารจดัการองค์กรตามระบบ EVM 

 
 

1.แนวทางการบริหารจดัการทั้ง 3 
ส่วน 
 
 
 
 
 
2.ROA 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 

ส.ค.63 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 

 
 
ฝนย. อยู่ระหว่างการ
พิจารณาปจัจัยน้าเขา้ 
เพื่อใช้ประกอบการ
ทบทวนแผนฯ ตาม
แนวทางการบริหาร
จัดการตามระบบ EVM 
 

ประเมินผลสิ้นป ี

 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

7 
แผนงานท่ี 2 : ระบบบริหารจัดการวัสดสุ้ารองคลัง 
(Material Tracking) 

พัฒนาในส่วนระบบการควบคุมขอ้มูล
หลักแล้วเสรจ็ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 1. ผู้รับจ้างจัดหาและ
เตรียมความพร้อมทีม
พัฒนาในส่วนของการ
พัฒนาระบบเช่ือมต่อ 
ระบบบรหิารจดัการ
วัสดุสา้รองคลัง กับ 
ระบบ SAP เรียบร้อย
แล้ว  
2. อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการวสัดุสา้รองคลัง
กับระบบ SAP  
3.  จัดซื้อจดัหาและ
เตรียมแผนการตดิตั้ง 
Hardware ใน
โครงการเรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
COVID-19  จึงมีความเสี่ยงท่ี กปน. ไม่ให้
ผู้รับจ้างเข้ามาพัฒนาระบบ ใน กปน. ซึ่ง
อาจส่งผลให้การด้าเนินการพัฒนาระบบ
ล่าช้ากว่าแผน 

แผนงานท่ี 3 : การขยายผลการใช้งานผลงานรวัตกรรมของ 
กปน.  

รายงานผลการประเมินมลูค่าผลงาน
นวัตกรรม 

เดือนที่แล้วเสร็จ ส.ค.63 - ติดตามผลการ
ประเมินการใช้งาน
นวัตกรรม Add 
Space และจัดท้าแบบ
ประเมินผลการ
ด้าเนินงานเพื่อจัดท้า
รายงาน 

- 

 
 


