
69.78% 

71.31% 

99.11% 

96.43% 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา 
(15โครงการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(10 โครงการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทีด่ีแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ
ยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (7 โครงการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความมั่นคงขององค์กร (4 โครงการ) 

ร้อยละความส าเร็จ 

84.16% 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  จ านวน 15 โครงการ 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

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

 
1. ลงนามก่อสร้างวางท่อจ่ายน ้าได้
ตามแผน 1,000 กม. 
 
2. วางท่อใหม่แล้วเสร็จ 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

กิโลเมตร 

 
ภายใน ก.ย. 63 

 
 

800 

 
ลงนามสะสม 
1,018.148 กม. 
 
วางท่อโดยวิธีปกติ
สะสม 1,002.424 กม. 

 
- 

(1.1-2P) โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เฝ้าระวัง 
แผนงานท่ี 1 : งานจ้างบริหารจัดการน ้าสญูเสียในพื นท่ี
เป้าหมายทีม่ีน ้าสญูเสียสูง 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ตามแผนงานจา้ง
บริหารจดัการน ้าสูญเสยี 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

 
- 

(1.1-3P) โครงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ
ลดน้ าสูญเสีย 

ร้อยละความสา้เรจ็ตามแผน ร้อยละ 100 - ด้าเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 3 ส.ค. 63 
และส่งรายงานผลการ
ถ่ายภาพดาวเทียม 
ครั งท่ี 3 ให้ส้านักงาน
ประปาสาขาเรยีบร้อย
แล้ว 
- ความส้าเร็จตามแผน
อยู่ท่ีร้อยละ 100 

- 

(1.1-4P) โครงการบริหารจัดการเคร่ืองวัด 
แผนงานท่ี 1 : การบริหารจดัการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน า้ 

 
1. ติดตั งมาตรวัดน ้าระหว่างสาขา 
จ้านวน 5 จุดแล้วเสร็จ 
 
2. ลงนามสัญญาซื อพร้อมติดตั ง
เครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อม
ระบบส่งข้อมลูแล้วเสร็จ 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
ภายใน ก.ย. 63 

 
 

ภายใน ก.ย. 63 

 
24 ก.ค. 63 

 
 

27 พ.ค. 63 
 

 
- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

แผนงานท่ี 2 : การบริหารจดัการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน ้า
สูญเสีย (DMA) 

1. ร้อยละความส้าเร็จตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95  

85 
- เริ่มด้าเนินการตาม
สัญญาตั งแต่วันท่ี 28 
พ.ค. 63 โดยได้
ด้าเนินการ Test Pit 
รวม 24 จุดพร้อม
อนุมัติแบบ Shop 
drawing แล้ว แต่
ไม่ได้เริ่มเปลี่ยน
ทดแทนเครื่องวัด 
DMA เนื่องจากผู้
รับจ้างไมส่ามารถ
น้าส่งเครื่องวัดซึ่ง
น้าเข้าต่างประเทศได ้
- คาดการณ์
ด้าเนินการติดตั งใน
เดือนตุลาคม 2563 

 
99 

 

สถานการณ์โควิท-19 ท้าให้การน้าเข้า
เครื่องวัดจากตา่งประเทศล่าช้ากวา่แผน 

แผนงานท่ี 3 : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น ้า ผลงานการเปลีย่นมาตรวัดน ้า ร้อยละ ≥70 80.79 
 
- ปรับปรุงแผนใหม ่
โดยมเีป้าหมายจ้านวน 
8,244 เครื่อง (เดิม 
10,090 เครื่อง) 
สามารถด้าเนินการได้ 
6,660 เครื่อง คิดเป็น 
80.79% 

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

 

(1.1-5P) โครงการวางท่อประปาให้ได้มาตรฐาน 
แผนงานท่ี 1 : งานจัดท้าแบบมาตรฐานการวางท่อประปา 
เพื่อสนับสนุนงานปรบัปรุงท่อลดน า้สูญเสีย 

 
ร้อยละความสา้เรจ็ของงาน 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

- จัดท้าแบบมาตรฐาน
งานวางท่อและติดตั ง
อุปกรณ์ท่อ HDPE 
แล้วเสร็จ โดย ผอ.
ฝอจ. อนุมัติแบบแล้ว
เมื่อวันท่ี 28 ส.ค. 63 

 
- 

แผนงานท่ี 2 : ศึกษาการวางท่อประปาชนิดพิเศษในพื นท่ีที่
เหมาะสม 

ติดตั งแล้วเสร็จ จ้านวนชุด 100 ติดตั งท่อบริการแบบ
ลอนลูกฟูก (CSS : 
Corrugated 
Stainless Steel) 
แล้ว จ้านวน 100 ชุด  

- 

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

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

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
จ้านวนงานท่ี

ประกาศ
ประกวดราคา 

 
ภายใน ก.ย. 63 

 
2 

(ภาค 1, 2, 3 
จ้านวน 1 งาน 
และภาค 4, 5 
จ้านวน 1 งาน) 

 
งานปรับปรุงระบบ 
งานบ ารุงรักษาระบบ
ส่งและจ่ายน้ า   
- เสนอแต่งตั ง
คณะท้างานจัดท้า
ระบบบรหิารจดัการ
ท่อประปาท่ีเหมาะสม
แล้ว เมื่อวันท่ี 16 ก.ย. 
63 ตามบันทึกท่ี ฝคจ
1548/2563 
- ด้าเนินการตามแผน
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 
ก.ย. 63 

 
- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

 
งานปรับปรุง
ระบบงานซ่อมท่อ
ประธานแตกรั่ว   
- รวก.(ผ) เห็นควรให้
ยกเลิกงานจ้าง 
เนื่องจากระยะเวลาใน
การบริหารสญัญาไม่
เพียงพอ (ก้าหนด
เงื่อนไขระยะเวลา
ด้าเนินการก่อสร้างนับ
ถัดจากวันที่ไดร้ับ
หนังสือแจ้งจาก 
ผอ.ฝคจ. ใหเ้ริ่ม
ท้างาน ถึงวันท่ี 30 
ก.ย. 63) จึงไมไ่ด้มีการ
ประกาศประกวดราคา  
 

ปัญหา/อุปสรรค 
คณะกรรมการจัดท้าร่างขอบเขตของงาน
จัดท้าร่างขอบเขตฯ ล่าช้า ส่งผลให้
ระยะเวลาที่เหลือไม่เพียงพอในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
แนวทางแก้ไข 
บรรจุเป็นงานตามแผนปฏิบตัิงาน ประมาณ 
2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท้าราคากลาง 
คาดว่าสามารถประกาศประกวดราคาได้
ภายใน ธ.ค. 63 

แผนงานท่ี 2 : การปรับปรุงระบบท่อประธาน 

 

ได้ผู้บริการออกแบบ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 - อยู่ระหว่างจัดท้าร่าง
ขอบเขตงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
รอการด้าเนินการของสญัญา SD-905 เพื่อ
ใช้เป็นต้นแบบในการจัดท้าร่าง TOR และ
ราคากลาง 

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

ล้านบาท 
 

ร้อยละ  

453.2 
 

1.06 
 
 

390.59 
 

0.93 
 
งานออกแบบก่อสร้าง
ขยายก าลังการผลิตน้ า
ที่โรงงาน ผลิตน้ ามหา

ปัญหา/อุปสรรค 
1. สัญญา SD-901(R1) ผู้ให้บริการจัดส่ง 
Final Draft ล่าช้า เนื่องจาก สถานการณ์ 
COVID-19 ขณะนี อยู่ระหว่างพิจารณาขยาย
อายุสัญญาจ้าง 
2. สัญญา SD-904 อยู่ระหว่างการเร่งรดั
การจัดซื อท่ีดินก่อสร้างสถานีสูบจา่ยน ้าบาง
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

สวัสด์ิ ขนาด 800,000 
ลบ.ม./วัน พร้อมงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ผู้ให้บริการฯ ขอสงวน
สิทธิ์ขยายระยะ เวลา
สิ นสุดสัญญาจากเหตุ
ความล่าช้าในการ
พิจารณาของ กปน. 
และประกาศใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ในสภาวะการ
ระบาดของไวรัส 
COVID-19  
 
งานออกแบบงาน
ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า
ย่อย 115 KV ที่
โรงงานผลิตน้ ามหา-
สวัสดิ์ พร้อมงานที่
เกี่ยวข้อง  
- อยู่ระหว่างทบทวน 
TOR 

มด 
3. สัญญา PITB-903 ติดปัญหาการเวนคืน
กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
แนวทางแก้ไข 
1. เร่งรัดการด้าเนินการขออนุญาต
กรรมสิทธ์ิ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดป้ระชุม
เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง
แล้ว โดยใหผู้้บริการฯ ขอเอกสารหลักฐาน
จากหน่วยงานราชการของประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งให้ผู้บริการ 
ติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลในการ
ออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาอีกครั ง 
3. เร่งรัดจัดซื อท่ีดินก่อสร้างสถานสีูบจ่าย
บางมด   

(1.2-2P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักคร้ังท่ี 
10 

รายงานขอบเขตงานเบื องต้นที่จะ
ด้าเนินการในโครงการฯ 10 แล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 จัดท้ารายละเอียด
ข้อเสนอโครงการฯ 
น้าเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
องค์กร  โดยได้รับ

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

ความเห็นชอบ ตาม
บันทึกที ่ชวก(พ) 
147/2563 ลงวันท่ี 
15 เม.ย. 63  

(1.2-3P) โครงการการจัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบประปาของ กปน. 

ด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บทฯได้ตาม
แผนงาน 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 - ที่ปรึกษาอยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ ดังนี   
   1) สอบทานและ
สรุปผลการศึกษา
ความต้องการใช้
น ้าประปา เพ่ือ
น้าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจ
รับพิจารณา 
   2) ด้าเนินการ
ปรับปรุงเกณฑ์
คุณภาพน ้าประปา
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
รับฯ  
   3) ศึกษาและ
วางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาระบบผลิตน ้า
ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับคณุภาพ
น ้าดิบและคุณภาพ
น ้าประปา 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ข้อมูลจากต่างประเทศมีความลา่ช้า
เนื่องจากการควบคุมการน้าส่งเอกสาร
ระหว่างประเทศ ในช่วงสถานการณ ์
COVID-19  
2. งานส้ารวจคลองลา้เลยีงน ้าดิบไม่สามารถ
ท้าได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ ์
COVID-19 
 
แนวทางแก้ไข 
ที่ปรึกษาเร่งรดัในกระบวนการศึกษาขั นตอน
ถัดไปให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ น 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

- สามารถดา้เนินการ
ตามแผนไดร้้อยละ 95 
 

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

ร้อยละความสา้เรจ็ของการด้าเนินการ
ตามแผน 

ร้อยละ 100 งานก่อสร้างถัง
ตกตะกอน และบ่อ
กรอง ที่โรงงานผลิตน้ า
บางเขน 
- คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง จัดท้าราคา
กลางงานจ้างออกแบบ/
ตกลงราคา งานก่อสร้าง
ถังตกตะกอนและบ่อ
กรองแล้วเสร็จ  
- งานจัดท้า TOR งาน
จ้างก่อสร้างถัง
ตกตะกอน และบ่อ
กรอง  คาดว่าสามารถ
ด้าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 
งานติดต้ังเคร่ืองสูบส่ง
น้ าหมายเลข 4 
โรงงานผลิตน้ ามหา-
สวัสด์ิ 
- ผู้รับจ้าง (บริษัท เอบี
บี เพาเวอร์ กริดส์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด) 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ติดตั งเครื่องสูบน ้าฯ 

งานก่อสร้างถังตกตะกอน และบ่อกรอง ที่
โรงงานผลิตน้ าบางเขน 
ปัญหา/อุปสรรค 
  งานจัดท้า TOR งานจ้างก่อสร้างถัง
ตกตะกอน และบ่อกรอง  เป็นงานต่อเนื่อง
จากงานจ้างออกแบบ/ตกลงราคา งาน
ก่อสร้างถังตกตะกอน และบ่อกรองซึ่ง
ด้าเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2563 จึง
ไม่สามารถด้าเนินการจัดท้า TOR งานจ้าง
ก่อสร้างถังตกตะกอน และบ่อกรอง ได้ตาม
แผน  
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

โดยมผีลการ
ด้าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานท่ีก้าหนด
สอดคล้องกับแผนงาน
ตามสญัญาจ้างท่ีไดร้ับ
อนุมัติจาก กปน. 
(แผนงานด้าเนินการ
ต่อเนื่องในปีงบ 
ประมาณ 2564) 
 
- ความส้าเร็จตามแผน
อยู่ท่ีร้อยละ 95 
 

(1.3-1P) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
System : BCMS)  
แผนงานท่ี 1 : การด้าเนินงานตามแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 
 
 

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

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ครั ง 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 
3 

 
 
 

100 
 
 
 
 
5 

 

 
 
 
- 

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดท้า TOR แล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 จัดท้าร่าง TOR แล้ว
เสร็จเมื่อวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563 โดย
ผวก. รับทราบแล้ว 
ตามบันทึกที ่ฝบส 
320/2563 

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

(1.4-1P) โครงการแผนน้ าประปาปลอดภัย (Water Safety 
Plans) 
แผนงานท่ี 1: แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน ้าดิบ 
1.1 โครงการจัดท้าแผนท่ีสิ่งแวดลอ้มท่ีระบุแหล่งมลพิษ 
(Point Source) ในเขตอนุรักษ์แหล่งน ้าดิบเพื่อการประปา 

 
1. ส้ารวจแหล่งมลพิษในพื นที่เขต
อนุรักษ์แหล่งน ้าดิบเพื่อการประปา 
2. รายงานผลการสา้รวจแหล่งมลพิษ 

 
ครั ง / ปี 

 
ครั ง 

 
 

≥ 2 
 

ได้ด้าเนินการออก
ส้ารวจแหล่งมลพิษ
ครั งท่ี 1 แล้วเสร็จตาม
บันทึกท่ี สปทกสล 
3/2563 ลงวันท่ี 12 
กพ. 2563 และครั งท่ี 
2 แล้วเสรจ็ตามบันทึก
ที่ สปทกสล 16/2563 
ลงวันท่ี 17 สค. 2563 

 

1.2  โครงการติดตั งระบบเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าแบบออนไลน์ 
สถานีคลองอ้อม 

จัดท้า TOR งานซื อพร้อมติดตั งระบบ
เฝ้าระวังคุณภาพน ้าออนไลนส์ถานี
คลองอ้อมแล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ส.ค. 63 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. 63 
ตามบันทึกท่ี กสลฝนส 
43/63 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 
63 

 

1.3 โครงการน้าร่องสร้างรั วรมิคลองประปาฝั่งตะวันตก 
งานซื อพร้อมติดตั งรวดเหล็กตาข่ายส้าเร็จรูปคลองประปาฝั่ง
ตะวันตก ระยะทาง 6,000 กิโลเมตร เพื่อป้องกันสัตว์เลี ยง
ตามแนวคลองประปา 

ติดตั งรั วส้าเร็จรูปเป็นระยะทาง 4,000 
เมตรแล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ 17 ส.ค. 63 
(6,000 เมตร) 

 

 

แผนงานท่ี 2: แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน ้า 
2.1 จัดท้าระบบ WSP ในโรงงานผลิตน า้ทุกแห่ง 

 
1. ทบทวนเอกสารแผนน ้าประปา
ปลอดภัยโมดูล 1-11 แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานผลการด้าเนินงาน 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 63 

ทั ง 3 โรงงานผลิตน ้า
(โรงงานผลติน ้า
บางเขนโรงงานผลิต
น ้าสามเสน และ
โรงงานผลติน ้ามหา
สวัสดิฯ์) ด้าเนินการ
ทบทวนแผนน ้าประปา
ปลอดภัยแล้วเสร็จใน  
เดือน ก.ย. 63 
 
ทั ง 3 โรงงาน
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

  
 
 

ด้าเนินการรายงานผล
การด้าเนินงานแล้ว
เสร็จในเดือน ก.ย. 63 

2.2 จัดท้าระบบ HACCP โรงงานผลิตน า้บางเขน ได้รับรายงานตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีสามารถออก
ใบรับรองระบบได ้

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 ได้รับรายงานผลการ
ตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกท่ี
สามารถออกใบรับรอง
ระบบแล้วตามบันทึก
ที่ ฝผข 528/2563 ลง
วันท่ี  11 กันยายน 
2563 

 
 

แผนงานท่ี 3: แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านการสูบจ่ายน ้า 
3.1 แผนการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าใสของสถานีสูบจ่ายน ้า 

 
จ้านวนการล้างถังเก็บน ้าใส 

 
สถาน ี

 
1 

โครงสร้างภายนอก:
ด้าเนินการเปลีย่นยาง
กันซึม (Expansion 
Joint) ของสถานีสูบ
จ่ายน ้าลาดกระบังและ
สถานีสูบจ่ายน ้าเพชร
เกษม แล้วเสร็จเมื่อ
วันท่ี 16 มีนาคม 
2563โครงสร้าง
ภายในและการล้างถัง
เก็บน้ าใส: 
ด้าเนินการล้างถังเก็บ
น ้าใส สถานีสูบจ่ายน ้า
เพชรเกษมแล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 6 ส.ค. 63 

  
 

3.2 งานปรับปรุงระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประธานและ
ท่อส่งน ้า 

1. ส้ารวจพร้อมวดัค่า CP ท่อส่งน ้า 
 
 

จุด / ปี 
 
 

50 
 
 

50  
 
 

 



11 
 

โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

  
2. ส้ารวจพร้อมวดัค่า CP ท่อประธาน 

 
จุด / ปี 

 
500 

 
500 

 

3.3 ด้าเนินการงานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อ
ประธาน 

3. ซ่อมแซม CP ท่อส่งน ้า 
 
4. ซ่อมแซม CP ท่อประธาน 

จุด / ปี 10 
 

50 
 

10 
 
0 

(ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างงาน
จ้างปรับปรุงระบบ
ป้องกันการผุกร่อน
ของท่อประธาน
จ้านวน 50 จุด เลขท่ี 
จล.(ฝคจ) 
1/2562 ด้วยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Bidding) 

 
 
ซ่อมแซม CP ท่อประธาน 
ไม่มผีู้ยื่นเอกสารเสนอราคา  / การออก
สัญญาอื่นเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซม CP ท่อ
ประธานท่ีช้ารุดเสียหาย ไปพร้อมกับการ
ซ่อมท่อประธานแตกรั่ว ซึ่งมีการขดุผิวถนน
เพื่อด้าเนินการอยู่แล้ว  

แผนงานท่ี 4: แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น ้า 
4.1 คณะท้างานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และ
ความสอดคล้องกับ TOR 

 
รายงานผลการด้าเนินงานแล้วเสรจ็ 

 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
ก.พ. 63 

ทบทวนคู่มือแล้วเสร็จ
ตามบันทึกท่ี สกสก
รรสสบท(บรส) 
4/2563 ลงวันท่ี 25 
ก.พ. 63 

 

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

1. ด้าเนินการล้างท่อด้วยวิธี UDF 
 
 
 
2. ร่าง TOR งานล้างท่อด้วยวิธี UDF 

พื นที่ / สาขา 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

18 
 
 
 

พ.ค. 63 

18 (ทุกสาขา
ด้าเนินการแล้วเสร็จ) 

 
 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 25 พ.ค. 63 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

4.3 เฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน ้า 1. ตรวจจุลินทรีย์ทั งหมด (HPC) ใน
น ้าประปาเส้นท่อ 
2. จัดท้ารายงานแล้วเสร็จ 

ตัวอย่าง 
 

เดือนท่ีแล้วเสร็จ 

≥ 300 
 

ก.ย. 63 

313 

จัดท้ารายงานสรุปผล
การตรวจวดัจุลินทรีย์
ทั งหมดลงระบบ GIS 
แล้วเสร็จตามบันทึกที่ 
กผนฝคภ 39/2563  
ลงวันท่ี 15 ก.ย. 63 

 

4.4 การด้าเนินงานกรณีหลังมเิตอร์ในเชิงรุก 1. รายงานผลการด้าเนินงาน 1 ครั ง/
ไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จ้านวนโรงพยาบาลทีด่้าเนินการ 

ครั ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

4 
(ในไตรมาสที่ 4  

มีการประชาสัมพันธ์
การล้างถังพักน ้าใน
งานกิจกรรมประปา
พบประชาชนตาม
บันทึกท่ี สบนสสบ
293/2563 ลงวันท่ี 

28 ก.ย.63) 
 

18 

 
 
 
 

 
 

 

4.5 สร้างความเข้าใจและตระหนกัใน WSP 1. รายงานแผนและผลการดา้เนินงาน 2 
ครั ง/ปี 
 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 

2  
(ส่วนก่อสร้างและสว่น
ซ่อมท่อของส้านักงาน
ประปาทุกสาขา ได้
ด้าเนินการฝึกอบรม
แบบ On the job 
training แล้วเสร็จ) 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

 2. รายงานแผนและผลการดา้เนินงาน เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 สปน. ทุกสาขา 
ด้าเนินการผึกอบรม
แบบ On the job 
training แล้วเสร็จ
ตามบันทึกท่ี  
ชวก(ก5)187/2563  
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 63 

 

4.6 การด้าเนินงานเพื่อลดจุดที่เปน็ Dead End ปลายเส้นท่อ
จ่ายน ้า เพิ่มเติม 

1. รายงานแผนและผลการด้าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จ้านวนงานลดจุด Dead End 
 
 
 
 
3.รายงานผลการล้างท่อบริเวณรอยต่อ
ของ DMA 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

จุด/สาขา 

ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 70 
 
 
 
 

72 

รายงานผลการ
ด้าเนินงานเรยีบร้อย
แล้วตามบันทึกที่  
ชวก(ก5)188/2563 
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 63 
และ ชวก(ก
5)190/2563 ลงวันท่ี 
24 ก.ย. 63 

 
132 

(ตามบันทึกท่ี ชวก(ก
5)190/2563 ลงวันท่ี 

24 ก.ย. 63 
 

72 
(ในเดือน ธ.ค. 62, 

มี.ค.,  มิ.ย. และ ก.ย. 
63 ส้านักงานประปา
ทุกสาขาด้าเนินการ

ล้างท่อบริเวณรอยต่อ
ของ DMA แล้วเสร็จ
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

สาขาละ 3 จุด) 

แผนงานท่ี 5: แผนน ้าประปาปลอดภัย ด้านพัฒนาระบบงาน 
และวิชาการ 
5.1 งานวิจัยโครงการพัฒนาแบบจ้าลอง EPANET เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการแรงดันและคณุภาพน ้าใน
ระบบท่อประธานและท่อจ่ายน ้า (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 ได้ท้าการตรวจรับ
รายงานเบื องต้น 
(Inception Report) 
ของ โครงการศึกษา
ขนาด ปริมาณ และ
ชนิดของไมโครพลา
สติกตลอดกระบวนการ
ผลิตน ้าประปา 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 
18 ส.ค. 63 และ 
โครงการประเมินความ
เสี่ยงจุลินทรีย์ก่อโรค
จากถังพักน ้าและระบบ
ประปาในสถาน
ประกอบการเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 
63 

 

5.3 ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานผลแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย. 63 จัดท้ารายงานผลแล้ว
เสร็จตามบันทึกท่ี 

กตผฝตล21/2563 ลง
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 
วันท่ี 30 มิ.ย. 63 

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

 
 
1. LIMS ระยะที่ 1 ส่งมอบงานงวดที่ 2 
แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
2. จัดซื ออุปกรณ์แล้วเสร็จ 
 
3. กิจกรรมทดสอบแล้วเสรจ็ 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน มิ.ย. 63 
 

ภายใน มิ.ย. 63 

 
 
- ลงนามสัญญาวันที่ 
27 ส.ค. 63 
- ส่งมอบงานงวดที่ 1 
แล้วเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 
63 ทั งนี มีก้าหนดส่ง
มอบงานงวดที่ 2 ใน
วันท่ี 26 พ.ย. 63 
 

20 ม.ิย. 63 
 

24 ม.ิย. 63 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากสภาวะการแพรร่ะบาดของเชื อ
ไวรัส COVID-19 ท้าให้ขั นตอนการจัดซื อจดั
จ้างล่าช้า และเกิดความยากล้าบากในการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบรายงานผลคุณภาพน ้า 1. จ้านวนครั งของกิจกรรม 
 
2. รายงาน CCR ปี 2562 

ครั ง 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

≥12 
 

ภายใน มี.ค. 63 

24 
 

31 มี.ค. 63 

- 

(1.4-3P) โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประธาน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด 

1. ก่อสร้างบ่อช่ัวคราวส้าหรับงานซ่อม
ท่อประธานตามแบบบ่อมาตรฐานแล้ว
เสร็จ 
 
2. ระดับความพึงพอใจของส้านักงาน
ประปาสาขา 

จ้านวนจุด 
 
 
 

คะแนน  

1 
 
 
 

มากกว่าไตรมาส 
ที่ 1 

(คะแนนไตรมาสที่ 
1 เท่ากับ 4.11) 

- ด้าเนินการก่อสร้าง
บ่อช่ัวคราวส้าหรับงาน
ซ่อมท่อประธานขนาด 
1200 มม. บริเวณ
หน้าโฮมโปร ถ.แจ้ง
วัฒนะ แล้วเสร็จเมื่อ
วันท่ี 19 มิ.ย. 63 

- สรุปผลคะแนนความ
พึงพอใจไตรมาสที่ 4 
เท่ากับ 4.13 

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

(1.5-1P) โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ าดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แผนงานท่ี 1 : งานปรับปรุงระบบส่งน ้าดิบฝั่งตะวันตกเพื่อ
เสรมิเสถยีรภาพคันคลองประปาฝัง่ตะวันตก 
 
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าดิบเพื่อเพ่ิม
เสถียรภาพบรเิวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงโรงงานผลติน ้า
มหาสวสัดิ์ ถึงท่อลอดคลองบางคูลดั (จล.90-2558) วงเงิน 
409 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
จัดท้าราคากลางแล้วเสรจ็ 

 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 

ภายใน 30 ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการของ
คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง 
 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ไดห้ารือร่วมกับ
กรมทางหลวงชนบทเกี่ยวกับแนวทางการ
ค้านวณราคากลางงานถนนลูกรังของสัญญา 
จล.91 และ จล.90 พบว่า ควรปรบัแก้
คุณสมบัติของลูกรัง CBR 8% และ 30% ให้
เป็นชนิดเดียวกัน อันสืบเนื่องจากสูตรการ
ค้านวณราคาของงานลูกรังที่ใช้ราคาเดียวกัน 
รวมทั งปรับแก้ปรมิาณดินลูกรังท่ีมคีวามลาด
เอียงบริเวณทางแยกต่าง ๆ จึงไดห้ารือ
คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ 
TOR รวมทั งบริษัทท่ีปรึกษาท่ีเป็น
ผู้ออกแบบเกี่ยวกับประเด็นนี  และทุกฝ่ายมี
ความเห็นพ้องต้องกันว่าควรปรับแก้ spec 
ของลูกรังในงานท้าผิวจราจรและปรับแก้
ปริมาณดินลูกรังบริเวณทางลาดของทุกทาง
แยก โดยจะต้องขออนุมัติยกเลิกราคากลาง
เดิมที่ได้เคยเห็นชอบไว้และขอความ
เห็นชอบราคากลางที่ท้าการทบทวน 
 
แนวทางแก้ไข 
เร่งรัดการท้าจัดท้าราคากลาง โดยประชุม
คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง จล.91 
และผูส้ังเกตการณ์ ในวันที่ 28 ก.ย. 63 

- 

กิจกรรมที่ 1.2  โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าดิบเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพบรเิวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงท่อลอดคลอง
บางคูลัด ถึงโรงสูบน า้ดิบบางเลน (จล.91-2558) วงเงิน 340 
ล้านบาท 

ได้ผูร้ับจ้าง เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการของ
คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง 

แผนงานท่ี 2 : จัดหา ส้ารวจและประสานความร่วมมือเพื่อให้ 1. ได้รับจดัสรรปริมาณน ้าดิบเพียงพอ
กับการผลิตน ้าของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 

ร้อยละ 
 

100 
 

100 
 

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

มีน ้าดิบป้อนโรงงานผลติน ้าได้อย่างยั่งยืน  
2. รายงานสถานการณ์น ้าประจ้า
สัปดาห์ ทางเว็บไซต์ ฝนส. 

 
 

สัปดาห ์

 
 

ทุกสัปดาห ์

 
 

46 
- ติดตามข้อมลู
สถานการณ์น ้า  และ
คาดการณ์สถานการณ์
ที่จะเกิดขึ น รายงาน
ต่อผู้บริหารทุกวัน 
- รายงานข้อมูล
สถานการณ์และ
คุณภาพน ้าดิบ เป็น
ประจ้าทุกสปัดาห์ 
ผ่านทางกรุ๊ปไลน์ และ
หน้าเว็บของ ฝนส. 

แผนงานท่ี 3 : กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม - คลอง
บ้านพร้าว - คลองบางหลวงเชียงราก 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน ้า
ในพื นที่โครงการอย่างน้อย 1 ครั ง/
เดือน 

ครั ง/ปี 12 24 
- สนับสนุนข้อมูลจาก
เครื่องวัดระดับน ้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วม
จากน ้าทะเลหนุน ใน
พื นที่โครงการ 
- งานก่อสร้างเชื่อม
ทางระบายน ้าระหว่าง
คลองขังกับคลองบาง
หลวงเชียงรากอยู่
ระหว่างปรับปรุง TOR 
ตามความคิดเห็นของ   
ที่ประชุมคณะ ท้างาน
พัฒนาและฟื้นฟ ู
คลองอ้อม จ.ปทุมธาน ี

- 
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โครงการ / แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย 63 

แผนงานท่ี 4 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน ้าดิบเพื่อป้องกัน
น ้าท่วมเป็นการถาวรของ กปน. 

ความก้าวหน้าของงาน (เสนอผู้มี
อ้านาจเพื่อขออนุมัติจ้างก่อสรา้ง
สัญญา ปสป.-1) 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 63 - จัดท้า TOR และ
ราคากลางสัญญา 
ปสป.-1 แล้วเสร็จ  
- น้าเสนอผู้มีอ้านาจ
เพื่อขออนุมัติจ้าง
ก่อสร้างสัญญา ปสป.-1 
เมื่อวันท่ี 24 ส.ค. 63 

- 

แผนงานท่ี 5 : งานจ้างปรับปรุงศกัยภาพการล้าเลียงน ้าดิบ
คลองประปาฝั่งตะวันตกพร้อมงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท้าราคากลางแล้วเสรจ็ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 63 - จัดท้า TOR แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการของ
คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง 

ปัญหา/อุปสรรค 
อ้างอิงราคากลางจากงาน จล.90/2558 
และ จล.91/2558 
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ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศจ านวน 10 โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

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

 
 
ระบบ Big Data ใช้งานผ่านระบบ 
คลาวด์สาธารณะ  

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน 30 ก.ย. 63 

 
 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 มีนาคม 2563 

 
 
- 

1.2 จัดหาผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะตามระเบียบการ
ประปานครหลวง 
1.3 ติดตั งระบบ Data Lake ส้าหรับเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
1.4 มีระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้งานผ่าน
ระบบคลาวดส์าธารณะ 
แผนงานท่ี 2: พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
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 
 

จ้านวน 15 คน - 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
รุ่นที่ 2 (Data Scientist) 
     2.2.1 จัดหาหลักสตูรการอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
     2.2.2 ขอความเห็นชอบจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
     2.2.3 ฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม Data 

จ้านวนบุคลากรที่ไดร้ับ Certificate 
Completed Program Data 
Scientist 
 

จ้านวน Data 
Scientist 

 

อย่างน้อย 10 คน 
 

จ้านวน 28 คน - 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

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 

จ้านวนบุคลากรที่ไดร้ับ Certificate 
Completed Program Business 
Analyst 
 

จ้านวน 
Business 
Analyst 

 

อย่างน้อย 10 คน 
 

จ้านวน 29 คน - 

แผนงานท่ี 3: คลังข้อมูลประปา 
 

ลงนามสญัญาไดภ้ายในเวลาที่ก้าหนด เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 ไม่สามารถลงนามได้
ภายในเวลาที่ก้าหนด 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาผล  
ผู้ยื่นซองทั งหมด 6 ราย 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 – เปิดซอง
เทคนิค และตรวจเอกสาร และจดัส่งให้ 
ฝยท. ช่วยตรวจ SPEC  
วันท่ี 24 กันยายน 2563 – คณะ
กรรมการฯ พิจารณาผล ผ่าน 3 ราย ไม่
ผ่าน 3 ราย ทั งนี  คณะกรรมการฯ มีระยะ
พิจารณาผลนบัตั งแต่วันเปดิซองเทคนิค 
30 วัน ซึ่งจะเสร็จสิ น ภายในวันท่ี 27 
กันยายน 2563 แต่เนื่องด้วยรายละเอียด
ค่อนข้างมาก จึงด้าเนินการขอขยายผล
การพิจารณา เพิ่มเติม อีก 1 เดือน ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาลงนามจาก ผวก. 
อ้างอิงจากบันทึกข้อความที่ กจซฝจพ 
2259/2563 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563  
อย่างไรก็ตาม จึงส่งผลให้ลงนามสญัญา 
ไม่ทันตามที่ก้าหนด  
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

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

ก้าหนดแนวทางด้าเนินงานแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ 
 

ม.ค.63 
 
 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 8 ม.ค. 63 

- 
 

4.2 ทบทวนค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างาน 671/2561 
4.2.1 ขอบเขตอ้านาจหน้าท่ีของคณะท้างาน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.2.2 แต่งตั งคณะท้างานย่อย ขอบเขตอ้านาจหน้าท่ี เช่น 
ด้าน Data standard ด้าน Support hw ด้านลดน ้าสูญเสีย 
ด้าน Cockpit ด้านวิเคราะห์ข้อมลูของแต่ละสายงาน ด้าน 
Data dict ด้านเช่ือมโยงข้อมูล ดา้นการติดตามและ
ประเมินผลการดา้เนินงาน เป็นตน้  

 
จ้านวนบทวิเคราะห ์
 

 
จ้านวนบท
วิเคราะห ์

 
อย่างน้อย 3 บท 

 

 
จ้านวน 3 บท  
1.Water Quality เช่น 
การคาดการณค์ุณภาพ
น ้าดิบ ลิ่มความเคม็ 
คาดการณ์ความขุ่น 
การคาดการณค์ุณภาพ
น ้าประปา หรืออื่นๆ ที่
สอดรับกับ Water 
Safety Plan 
2.Water Loss & 
Pressure เช่น แรงดัน
น ้าท่ีเหมาะสมกับอัตรา
น ้าสูญเสียและน ้าขาย 
3.Water Demand 
เช่น การคาดการณ์น ้า
ขาย การคาดการณ์
ความต้องการใช้น ้า
ระยะยาว 
 

 

4.3 ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง ของแต่ละ
คณะท้างานย่อย 
     4.3.1 จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 
4.4 ด้าเนินการตามแนวทางการดา้เนินการ 

(2.1-2L) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ
ใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) 
แผนงานท่ี 1: การปรับปรุงคณุภาพฐานข้อมูลด้านลดน ้า
สูญเสียและระบบส่งและสูบจ่ายน า้เพื่อการท้า Network 
modeling 

 
 
ร้อยละความสา้เรจ็ (งานแล้วเสร็จ) 
ของการตรวจรับงานงวดที่ 3 

 
 

ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

แผนงานท่ี 2: การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบผลติน ้า
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 บันทึกข้อมูลลง GIS  
2.5 พิจารณาแนวทางในการจ้างสา้รวจ 

ร้อยละความสา้เรจ็ 100 ข้อมูลระบบ
ท่อประปาและอาคารในโรงงานผลิต
น ้าและสถานีสูบจา่ยน ้า 

 ได้ข้อมลูแนวท่อ
ประปาในระบบ 

GIS 

ร้อยละ 100 - 

แผนงานท่ี 3: การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน ้า 
และสถานสีูบจ่ายน ้า ด้วย BIM (Building Information 
Mobile) จัดท้าโมเดลสามมิติ ภมูสิถาปัตย์และโครงสร้างของ
โรงงานผลติน ้า และสถานสีูบจ่ายน ้า 
3.1 ท้าเอกสารเบิกจ้าง 
3.2 รายงานผลจดัท้า TOR 
3.3 อนุมัติราคากลาง 

ร้อยละความสา้เรจ็การอนุมตัิราคา
กลาง 
 

ร้อยละ ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 - 

แผนงานท่ี 4: การส้ารวจแนวท่อประปา (เดมิ) และค่าระดับ
หลังท่อประธานและอุโมงคส์่งน ้า ส้ารวจแนวท่อประปา 
(เดิม) เป็นบรเิวณทีไ่ม่มีแบบ As-built drawings และส้ารวจ
ค่าระดบัของแนวท่อประธานและอุโมงค์ส่งน ้า เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวท่ีเชื่อถือได้ เพียวพอต่อ
การซ่อมบ้ารุง และชี แนวร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ ่
 
 

ร้อยละความสา้เรจ็การอนุมตัิราคา
กลาง 
 
 

ร้อยละ ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 90.10 เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาของ TOR 
และเนื องานมีความซับซ้อน จึงส่งผลให้
การจัดท้าราคากลางล่าช้าตามไปดว้ย 

แผนงานท่ี 5: การจัดท้าฐานข้อมูล GIS ด้านแหล่งน ้าและ 
Hydraulic Modeling คลองประปา 
5.1 เชื่อมโยง Asbuilt drawings งานคลองส่งน ้า 
5.2 จัดท้าฐานข้อมูลชุมชนและอุตสาหกรรมรมิคลองประปา 
5.3 รวบรวมข้อมูล GIS จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละความสา้เรจ็ของงานตามแผน 
(เชื่อมโยงแบบกับระบบ GIS แล้ว
เสร็จ) 
 

ร้อยละ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

แผนงานท่ี 6: การจัดหาระบบส้ารอง GIS 
6.1 งานจัดซื อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
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 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

- 

(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 ติดตั งระบบและน้าระบบออกใช้งานจริง 
1.5 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 

 
 
พัฒนาบริการค้าร้องบน Website หรือ 
MWA onMobile 
 

 
 

จ้านวนค้าร้อง 

 
 

- 5 ค้าร้อง 
ภายใน มี.ค. 63 
- เพิ่มขึ น 7 ค้า
ร้อง ภายใน 30 
ก.ค. 63 
- เพิ่มขึ น 3 ค้า
ร้อง ภายใน 1 
ส.ค. – 30 ก.ย. 
63 

 
 

จ้านวน 30 ค้าร้อง 
 

 
 
- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

แผนงานท่ี 2: งานปรับปรุงด้านกฎหมายเทคโนโลยีดจิิทัล 
2.1 จัดอบรมใฟ้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีดจิิทัลแก่
บุคลากร 
2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบด้าน
ดิจิทัลทั งภายในและภายนอกองค์กร 
2.3 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ นจากกฎหมายดิจิทัลต่อ 
กปน. 
2.4 จัดท้ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุง
กฎระเบียบด้านดิจิทัลของ กปน. 

1.ระดับการเรยีนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเทคโนโลยีดจิิทัล 

 
 
 
 
2.จัดท้ารายงานผลการวิเคราะห์แล้ว
เสร็จ 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

 
ก.ย 63 

ร้อยละ 88.50 
 
 
 
 
 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
25 กันยายน 2563 

 

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 เดือนท่ีแล้วเสร็จ พ.ค. 63 
 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
20 มี.ค. 63 

 

(2.1-4P) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบจ่ายน้ าอัจฉริยะ 
(Smart Water System) 
แผนงานระบบวเิคราะห์ข้อมูลสูบจ่ายน ้าอัจฉริยะ (Smart 
Water System) ระยะที่ 1 
1.แบ่งโครงข่ายระบบท่อออกเป็นส่วนย่อย 
2.พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3.งานศึกษาวิจัยระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบจ่ายน ้าอัจฉรยิะ 
(Smart Water System)  

1.แบ่งพื นที่ศึกษาโครงข่าย 
 
 
 
 
 
2.รายงานผลการวิเคราะห์อุปกรณ์
และเทคโนโลย ี

 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

ธ.ค.62 
 

 
 
 
 

ธ.ค.62 

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

ปรับตามบันทึก ฝนย227/2563  
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 2563 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

(2.2-1L) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม 
แผนงานท่ี 1: งานโครงการวิจัย 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 

 
จ้านวน 5 ผลงาน 

 
- 

แผนงานท่ี 2: การขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน.  
2.1 รวบรวมความต้องการผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงาน
ต่าง เพื่อน้ามาขยายผล 
2.2 ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างผลิตชิ นงานนวัตกรรม 
2.3 ส่งมอบชิ นงานนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานที่ต้องการใช้งาน 
2.4 ติดตามและสรุปผลการใช้งานจากหน่วยงานที่ไดร้ับมอบ
ชิ นงานนวัตกรรม 

จ้านวนผลงานนวัตกรรมท่ีเลือกมาขยาย
ผล 

จ้านวนผลงาน
นวัตกรรม 

3 ผลงาน จ้านวน 3 ผลงาน - 

แผนงานท่ี 3: งานสนับสนุนและบริหารจดัการด้านงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม 
3.1จัดการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานด้านการ
วิจัย 
3.2สนับสนุนการน้าเสนอผลงานในเวที/การประชุมวิชาการ 
3.3ประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
ต่างๆ 
3.4ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย/ศกึษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากร 

3.5จัดเก็บ เผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ในระบบ
สารสนเทศของ กปน. 
3.6ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 

จ้านวนครั งของการจัดการศึกษา ดู
งาน ประชุม และสัมมนา 

จ้านวนครั ง 3 ครั ง/ปี จ้านวน 3 ครั ง  
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

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

1.ร้อยละของหน่วยงานระดับฝ่ายที่
ส่งผลงานเขา้ร่วมประกวด 
 
 
 
 
 
2.จ้านวนผลงานนวัตกรรมหรือพัฒนา
กระบวนงาน 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

จ้านวนผลงาน
นวัตกรรม/

พัฒนา
กระบวนงาน 

100 
 
 

 
 
 
 

80  

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 89 

 
 

(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 

 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
11 ธันวาคม 2562 

 
- 

2. ค้นหา/สร้าง และรวบรวมองคค์วามรู้ (Explicit 
Knowledge) ที่สนับสนุนกระบวนการที่ส้าคญัตามระบบงาน 
(Work System) ขององค์กร 
2.1 วางแผนและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาและ
ระบุองค์ความรู ้
2.2 รวบรวมองค์ความรู้ที่เกดิขึ นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศ 
2.3 สรุปผลองค์ความรู้ที่เกดิขึ น 
 
 

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

ร้อยละความรู้ 
(Explicit 

Knowledge) ที่
เกิดขึ นใหม ่

30 ร้อยละ 95  

(2.3-1P) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
แผนงานท่ี 1: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

 
 
อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่าย

 
 

ร้อยละ 

 
 

ไม่เกิน 46 

 
 

45.25 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1.1ด้าเนินการตามแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transaltion 
Plan) ตามโครงสร้างองค์กรใหม ่

1.1.1 ด้าเนินการปรับปรุงโครงสรา้งผังบริหารและกรอบ
อัตราก้าลังของหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีผลตั งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
1.1.2 ด้าเนินการปรับปรุงโครงสรา้งผังบริหารและกรอบ
อัตราก้าลังของหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีผลตั งแต่ 1 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

1.2 ด้าเนินการตามแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากร ทั งในส่วน
ของพนักงานและลูกจ้างฯ ตามแผนอัตราก้าลังระยะสั นและ
ระยะยาว ให้สอดคล้องกับผังบริหารใหม่  

1.2.1ด้าเนินการตามแผนการเคลือ่นย้ายบุคลากรทั งใน
ส่วนของพนักงานและลูกจ้างฯ ใหส้อดคล้องกับผังบริการ
ใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563  
1.2.2ด้าเนินการตามแผนการเคลือ่นย้ายบุคลากรทั งใน
ส่วนของพนักงานและลูกจ้างฯ ใหส้อดคล้องกับผังบริการ
ใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563   

จัดท้าแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transition Plan) ใน
ระยะปีงบประมาณ 2564-2565 

ด้าเนินงาน 
 
อัตราส่วนผู้ใช้น ้าต่อบุคลากร 

 
 

อัตราส่วน 

 
 

460 : 1 

 
461 : 1 

แผนงานท่ี 2: จัดท้า Enterprise Architecture (EA) 
2.1 ทบทวนข้อมูล บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ด้าเนินงาน 
2.2 คัดเลือกกระบวนงานท่ีส้าคัญเพื่อจัดท้าสถาปัตยกรรม
องค์กร 
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้าสถาปัตยกรรมขององค์กร
ตามประบวนการทีไ่ด้คัดเลือก 
2.4 สรุปผลการดา้เนินงาน 

จ้านวน EA-Core Process (as is) กระบวนงาน 3 จ้านวน 6 กระบวนงาน - 

แผนงานท่ี 3: วิเคราะห์ประเมินกระบวนงานขององค์กร 
1.1 คัดเลือกกระบวนงานส้าคัญทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร/์ภารกิจหลักขององค์กร 

1.จ้านวนกระบวนการที่มีการ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
 

จ้านวน
กระบวนงาน 

 

อย่างน้อย 1  
 
 

จ้านวน 1 กระบวนงาน 
 
 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1.2 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับกระบวนงานท่ีส้าคญัที่
คัดเลือก เพื่อศึกษากระบวนการทา้งานในปัจจุบัน ปัญหา
และอุปสรรคจากการด้าเนินงาน ความต้องการบุคลากร และ
ทรัพยากรด้านต่างๆ 
รายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ และจัดส่งรายงาน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
2.รายงานผลการศึกษา 

 
 
เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ก.ย.63 
 
 

 
 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
30 กันยายน 2563 

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

 
 
ร้อยละของบุคลากรที่มีการน้าความรู้
จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ร้อยละ 

 
 

80 

 
 

ร้อยละ 80 
 

 
 
- 

แผนงานท่ี 2: พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหาร
จัดการน ้าสูญเสีย 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ น 
 
ร้อยละของระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ นของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

90 
 
 

40 
 

ร้อยละ 93.69 
 
 

ร้อยละ 41 

- 

แผนงานท่ี 3: พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้วยบทเรียนใน
ระบบ E-learning 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่
เข้ามาเรียนรูผ้่านระบบ E-learning 
และมีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 - 

แผนงานท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสรา้งความรู้ด้านแผน
น ้าประปาปลอดภยั 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ น 
 
ร้อยละของระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ นของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

90 
 
 

40 
 

ร้อยละ 73.33 
 
 

ร้อยละ 26 

ผลการด้าเนินต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั งไว้ 
เนื่องจากมีการปรับแผนฝึกอบรม ใน
สถานการณ์โควิด ท้าให้จ้านวนหลักสูตร
ลดลงจาก 5 หลักสูตร เป็น 2 หลักสูตร 
โดยประเมินระดับ 2 (วัดผลความรู)้ 
จ้านวน 1 หลักสูตร ได้ค่าระดับความรู้ที่
เพิ่มขึ น 26% และอีก 1 หลักสูตร เป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการประเมนิเพียง
แค่ระดับ 1 (ความพึงพอใจ) เท่านั น 

แผนงานท่ี 5 : พัฒนาทักษะด้านดจิิทัลของบุคลากรมุ่งสู่ ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 - 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งป ี

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายทั้งปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

Wisdom MWA ฝึกอบรมตาม FC Digital Literacy 
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมที่ก้าหนด 

แผนงานท่ี 6 : การฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ร้อยละความสา้เรจ็ของการด้าเนินงาน
ตามแผนที่ก้าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

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

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

100 
 
 

90 
 
 

87 

ร้อยละ 99.33 
 
 

ร้อยละ 94 
 
 

ร้อยละ 93.39 
 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส้าหรับกลุ่ม
พนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชนที่
ท้างานภาคสนาม อาจจะไม่ทั่วถึงเพียงพอ 

(2.4-3L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันของ
องค์กร 

ระดับความผูกพันองค์กร ระดับคะแนน ไม่ต่้ากว่า 4.4748 4.4685 คะแนน - 
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ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทีดี่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมัน่ธรรมาภิบาลเพ่ือความยั่งยืน จ านวน 7 โครงการ 
 

โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

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

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการประชาชน (1125) 

คะแนน มากกว่าปี 2562 
(4.367) 

4.378 คะแนน  

แผนงานท่ี 2 : ยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรยีน 
  

ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการขอ้
ร้องเรียนแล้วเสร็จ 
 
ร้อยละการตอบสนองข้อร้องเรียน
ภายในเวลา 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 

ร้อยละ 

ภายใน ก.พ. 63 
 
 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
4 ก.พ. 63 

 
ร้อยละ 96.84 

 

 

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

ติดตั งระบบรับลงทะเบียนแล้วเสรจ็ 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
ด้าเนินงานเมื่อมีการตดิตั ง "ระบบ Virtual Branch" แล้วเสรจ็ 
พร้อมน้าระบบออกใช้งานจริง 

 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
จ้านวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอรบั
ใบก้ากับภาษีและใบเสรจ็ฯ แบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 

ราย 

ภายใน ก.ย. 63 
 
 

30,000 ราย 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 ส.ค. 63 

 
มีผู้ใช้บริการ

ลงทะเบียนจ้านวน 
56,560 ราย 

 

(3.2-1CSR) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการองค์กรและการมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่
ส าคัญ 
 
แผนงานท่ี 1 : การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ส้าคัญ 

 

 
 
 
 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
กลุ่มชุมชนที่ส้าคญั 

 
จัดท้าแผนการมีส่วนร่วมในการ

 
 
 
 

ระดับคะนน 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 4.0 
 
 

ภายใน มิ.ย. 63 

 
 
 
 

4.11 คะแนน 
 
 
 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนที่
ส้าคัญแล้วเสร็จ 

      9 มิ.ย. 63 

แผนงานท่ี 2 : ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานของ
องค์กร 

ระดับคะแนนการเรียนรู ้ ร้อยละ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 89.17  

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

 
 
ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการของทุกมิต ิ
 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

ภายใน ก.ย. 63 

 
 

ด้าเนนิการแล้วเสรจ็ 
30 ก.ค. 63 

 

แผนงานท่ี 2 : ด้าเนินการสา้รวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีที่มีต่อการให้บริการ 
 
ร้อยละความสา้เรจ็ของการ
ด้าเนินงานตามแผน 

ระดับคะแนน 
 
 

ร้อยละ 

เพิ่มขึ นจากปี 2562 
(4.18) 

 
ร้อยละ 100 

4.14 คะแนน 
 
 

ร้อยละ 100 

มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกตัวชี วัด ตามบันทึกที่ 
ชวก(พ) 527/2563 ลงวันที่ 23 ก.ย. 63 

(3.2-3CSR) โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้าน    
ธรรมาภิบาล 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาองค์ความรู้ดา้นธรรมาภิบาลและการ
ต่อต้านคอรร์ัปชั่นสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
1.1 การเสรมิสร้างความรูด้้านธรรมาภิบาล และการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน "กปน. ป. ยกก้าลังสอง" 

 
 
 
 
คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ
หลังการอบรม 

 
 
 
 

ร้อยละ 
 

 
 
 
 

มากกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 
 
ขอยกเว้นโครงการ ตามบันทึก ฝธภ 
271/2563 ลงวันท่ี  24 เมษายน 2563 
เรื่อง ขอปรับแผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ 
2563 ของฝ่ายธรรมาภิบาล เนื่องจากไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และมี
มติเห็นชอบใหป้รับแผนงาน ตามบันทึกท่ี 
ชวก(พ) 255/2563 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 63 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1.2 การจดังานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) คะแนนผลการส้ารวจความพึงพอใจ
ในการจัดงานจากผู้เข้าร่วมงาน 

ร้อยละ มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 96.00 ขอปรับโครงการ "CG Open House" ตาม
บันทึก ฝธภ 271/2563 ลงวันท่ี 24 
เมษายน 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 และมีมติ
เห็นชอบใหป้รับแผนงาน ตามบันทกึท่ี  
ชวก(พ) 255/2563 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 63 

1.3 การพัฒนาการสื่อสารทั งภายในและภายนอกองค์กร โดย
การเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

คะแนนจากการส้ารวจความรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรม และการเปดิรบั
สื่อของพนักงาน 
 
 
 
เพิ่มช่องทางการสื่อสารเผยแพร่
ความรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) 

ระดับคะแนน 
 
 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

คะแนนจากการ
ส้ารวจหลังการ
สื่อสารมากกว่า
ก่อนการสื่อสาร 

 
 

ภายใน ก.ย. 63 

สรุปผลส้ารวจก่อนการ
สื่อสาร เท่ากับร้อยละ 
71.76 หลังการสื่อสาร 
เท่ากับร้อยละ 77.83 
เพิ่มขึ น ร้อยละ 8.46 
 

ด้าเนนิการแล้วเสรจ็  
31 ก.ค. 63 

 

แผนงานท่ี 2 : สรา้งกลไก แนวทางส่งเสรมิธรรมาภิบาลและ
การป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 

 
 
คะแนนจากความรู้ความเข้าใจลด
การใช้ดุลพินิจ ปรับระบบคดิฐาน
สอง 
 
ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
 

ร้อยละ 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

 
 

มากกว่าร้อยละ 80 
 
 
 

ภายใน ก.ย. 63 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ด้าเนนิการแล้วเสรจ็ 
21 ก.ค. 63 

 

 

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
ปรับปรุงขั นตอนในการด้าเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปิดโอกาสการใช้ดุลยพินิจ 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

2.2 ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน จัดท้าแผนปรับปรุงสภาฯ แล้วเสรจ็ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 ด้าเนนิการแล้วเสรจ็  
16 ก.ย. 63 

 
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 ร้อยละ 100 เนื่องจากสถานการณ์โควดิ -19 จึง
ปรับเปลีย่นกิจกรรม ข้อ 2.3.1 เป็น
โครงการ "สะพานบุญธรรมาภิบาล" โดย
เปิดรับอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ที่
จ้าเป็นบริจาคให้กับสถานคุม้ครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ และน้าน ้าดื่ม 
"ปาป้า" ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมมีติ
เห็นชอบใหป้รับแผนงาน ตามบันทึกที่  
ชวก(พ) 255/2563 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 63 

2.3.1 กิจกรรมท้าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน
ส้าคัญทางศาสนา 

2.3.2 กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงาน/ปฏิธรรมดา้นคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.4 โครงการ "ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติภายในองค์กร" ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 ด้าเนนิการแล้วเสรจ็ 
21 ก.ค. 63 

 
2.4.1 จัดสมัมนาหรืออบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินความ

เสี่ยงต่อการทุจริตประจา้ป ี
2.4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสีย่งต่อการ

ทุจริตประจ้าป ี
2.4.3 จัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจ้าปี

ร่วมกับการบริหารความเสี่ยง 
2.4.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จและ
รายงานผลการศึกษาเสนอ ผวก. 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 ด้าเนนิการแล้วเสรจ็ 
31 ม.ีค. 63 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

แผนงานท่ี 3 : เสริมสร้างธรรมาภบิาลและการต่อต้านคอรร์ัป
ชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 การเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ของผู้น้าระดับสูง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์
การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติต่อ
สาธารณชน 

จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ ์
 
 
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" ส้าหรับผู้อา้นวยการฝ่ายและเทียบเท่า
ขึ นไป เพ่ือแสดงเจตจ้านงในการบริหารงานด้วยความสุจรติ
และขับเคลื่อนงานของ กปน. ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยธรร
มาภิบาล  

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. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น คะแนนการรบัทราบถึงช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน  
ศปท.กปน. 
 
จัดท้าคู่มือแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 
 
 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 

มากกว่าร้อยละ 80 
 
 
 

ภายใน ก.ย. 63 

ร้อยละ 42.92 
 
 
 

ด้าเนนิการแล้วเสรจ็  
16 ก.ย. 63 

ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต
ของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) มี
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ 
โทรศัพท,์ โทรสาร, E-mail, Internet, 
Intranet, กล่องคุณธรรม, ไปรษณีย์ และ 
QR code โดยในปี 2562  กปน. ได้เพิ่ม

3.3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศปท.กปน. ว่าเป็นช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจรติผ่านช่องทางต่างๆ 

3.3.2 ปรับปรุงข้อมลูบนหน้าเว็บเพจ ศปท.กปน. ให้ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 

3.3.3 จัดท้าคู่มือรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน. 



35 
 

โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนผา่น
ช่องทาง QR Code และมีการเผยแพร่
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ 
ตลอดปีงบประมาณ 2563  ทั งนี   ในข้อ
ค้าถามที่เกี่ยวข้องกับการรับทราบช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนที่มีการเพิ่มเติม 1 
ช่องทาง ในปี 2562  ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ว่าข้อค้าถามหมายถึงช่องทางใหม่ท่ีจะมี
การเพิ่มเติมในปี 2563 จึงมีการเลอืกตอบ
ในช่องทาง  LINE  และ Facebook ซึ่งเป็น
ช่องทางยังไม่เกิดขึ นในปัจจุบัน แต่อย่างไร
ก็ตามในปีงบประมาณ 2564 ฝธภ. จะเน้น
ย ้าเพื่อสร้างความเข้าใจและการรบัรู้เรื่อง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน         
ศปท.กปน. ให้เพิ่มมากขึ น   

แผนงานท่ี 4 : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของ
ประเทศด้วยมาตรฐานสากล 
4.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คะแนนประเมินจากส้านักงาน 
ป.ป.ช. ในระดับดเียี่ยม 

คะแนน มากกว่า 90 
คะแนน หรือ อยู่ใน 
8 อันดับแรกของ

รัฐวิสาหกิจ 

92.21 คะแนน 
อยู่ล้าดับที่ 12 ของ

รัฐวสิาหกิจ 

 

4.1.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ITA แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายใน กปน. 

4.1.2 ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการ
ประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. ก้าหนด 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

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

ร่างเล่มรายงานแห่งความยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2563 

เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 ด้าเนนิการแล้วเสรจ็  
21 ก.ย. 63 

 
 

1. ทบทวนค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างานจัดท้ารายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ กปน. 
2. ทบทวนประเด็นสาระส้าคญัเพือ่จัดท้ารายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ้าปี 2563 
3. วิเคราะห์และคดัเลือกข้อมลูเพือ่น้ามาจัดท้ารายงานที่มี
คุณภาพ พร้อมทั งจดัท้า Gap Analysis ด้านความยั่งยืนของ 
กปน. 
4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน้า Gap Analysis ด้านความยั่งยืน
ของ กปน. ไปปรับปรุงการดา้เนินงานเพื่อสร้างความสมบรูณ์
แก่ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและเป็นแนวทางใน
การจัดท้าแผนเพื่อความยั่งยืน ของ กปน. 
5. จัดท้าร่างรายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 
ประจ้าปี 2563 
3.3-1CSR โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานท่ี 1 : ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน ้า 
(ฉลากประหยัดน ้า) 

จ้านวนผลติภณัฑ์ประหยดัน ้าที่
รับรองโดย กปน. 
 
บริษัทผู้ผลิตรายใหม่น้าผลิตภณัฑม์า
ยื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน า้
ของ กปน. เพิ่มขึ น 
 
เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือล้างหน้าใน

จ้านวนรุ่น 
 
 

จ้านวนเท่าที่
เพิ่มขึ น 

 
 

ร้อยละ 

ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น
ผลิตภณัฑ ์

 
เพิ่มขึ นจากปี 2562 

จ้านวน 1 เท่า 
(ปี 62 = 1 ราย) 

 
ร้อยละ 80 ของทุก

10 รุ่นผลิตภณัฑ ์
 
 

เพิ่มขึ น 3 ราย 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 

1.1 เชิญชวนให้บริษัทผูผ้ลติ น้าผลิตภณัฑม์ายื่นขอการรับรอง
ฉลากประหยัดน ้าของ กปน. เพื่อเพิ่มจ้านวนรุ่นผลิตภัณฑ์ท่ีได้ 
“ฉลากประหยัดน ้า” 
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของฉลากประหยดัน ้า กปน. 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1.3 เชิญชวนให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) วาง
จ้าหน่ายอุปกรณ์ประหยัดน า้ที่ไดร้บัฉลากประหยัดน า้ กปน. 

หน่วยงานภายใน กปน. หน่วยงาน  
 

1.4 เชิญชวนให้บริษัทผูผ้ลติรายใหม่ น้าผลิตภณัฑม์ายื่นขอ
การรับรองฉลากประหยัดน ้า ของ กปน. 
1.5 สรุปความคืบหนา้ พร้อมปัญหาและอุปสรรค ของ
บริษัทผู้ผลิตทุกรายในการเข้าร่วมโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคร่วมกัน 
1.6 เปลีย่นก๊อกอ่างล้างมือล้างหนา้ ในหน่วยงานภายใน กปน. 
ให้เป็นก๊อกประหยดัน ้าที่ได้รับฉลากประหยดัน ้า กปน. 
1.7 เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เปลีย่นก๊อก
อ่างล้างมือล้างหน้า ให้เป็นก๊อกประหยดัน ้าที่ไดร้ับฉลาก
ประหยดัน ้า กปน. 
1.8 ประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงาน 
แผนงานท่ี 2 : วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน 
2.1 ด้าเนินการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อ
ประชาชน โดยเพิม่หลักสูตรส้าหรบัพนักงานท่ีเกษียณอายุแล้ว 

จ้านวนของผู้เข้าอบรมสามารถไป
ปฏิบัติได้จริง 
 
ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการ
จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อ
ประชาชน 

ร้อยละ 
 
 

ระดับคะแนน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

ไม่น้อยกว่า 4.0 

ร้อยะละ 82.89 
 
 

4.58 คะแนน 
 

ยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรช่างประปา
เพื่ออาชีพขั นพื นฐาน รุ่นท่ี 3/2563 และรุ่น
พนักงานและผู้เกษยีณ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 

2.2 จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน โดยน้าผู้ผ่านการ
อบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนไปซ่อมแซม
ดูแลรักษาระบบประปาตามทีส่ถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด 
ฯลฯ พร้อมให้ค้าแนะน้าในการแกไ้ขระบบประปา 
2.3 รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การบ้ารุงรักษาระบบ 
ประปา และความรู้ด้านช่าง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์
2.4 ส่งเสริมใหผู้้ผ่านการอบรมมีโอกาสในการประกอบอาชีพ 
2.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท้า Web และ 
Application ช่างประปาเพื่อประชาชนร่วมกับสายงาน IT 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6 ให้กลุ่มเป้าหมายทดลองให้งาน Web และ Application 
ช่างประปาเพื่อประชาชน 
2.7 ประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงาน 
แผนงานท่ี 3 : การส่งเสริมการประหยัดน ้าป้องกันวิกฤตภยั 
ภายใต้แนวคิด Circular Economy และ 7R 
3.1 ติดตั งอุปกรณ์ในการน้าน ้าใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ใน
หน่วยงานภายใน กปน. พร้อมประเมินผลประสิทธิภาพการ
ท้างานของอุปกรณ์ 

ส้ารวจหน่วยงานใน กปน. ที่สามารถ
น้าน ้าใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได ้
 
 
 
จ้านวนการส่งเสรมิการประหยดัน า้
ในครัวเรือน 

ร้อยละ 
 
 
 
 

จ้านวนวิธี 

อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของจ้านวน

หน่วยงานท่ีส้ารวจ
แล้วติดตั งได ้

 
อย่างน้อย 90 วิธี 

ร้อยละ 85.71 
 
 
 
 

90 วิธี 
 

 

3.2 ส้ารวจหน่วยงานใน กปน. ที่สามารถน้าน ้าใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ได ้
3.3 ต่อยอดโครงการ 9 สายงาน เพื่อส่งเสรมิการประหยดัน ้า
ในครัวเรือน ภายใต้แนวคิด Circular Economy และ 7R 
เพื่อป้องกันวิกฤตภัยในอนาคต 
3.4 ประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงาน 
3.3-2CSR โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
โครงการพลังงานทดแทน (Solar Cell) 
1. รวบรวมข้อสอบถาม และส่งข้อสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง 

ได้ร่าง TOR ฉบับสมบูรณ ์ เดือนที่แล้วเสร็จ ภายใน ก.ค. 63 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
22 ก.ค. 63 

 

 

2. จัดท้าร่างขอบเขตของงานและราคากลาง 
3. จัดท้าเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดตั งคณะกรรมการฯ ตาม
พระราชบัญญัติจดัซื อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. จัดท้าเอกสารจัดซื อจดัจ้าง และด้าเนินการจัดซื อจดัจ้าง 
5. ลงนามในสัญญา (ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2564) 
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ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร จ านวน 4 โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มิ.ย. 63 

(4.1-1F) โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาในพื้นที่
รอยต่อที่มีศักยภาพ 

1.รายงานผลการทบทวนปรมิาณ
น ้าประปาท่ี กปน. สามารถจา้หนา่ย
ได ้
2.ปริมาณน า้ที่จ้าหน่ายไดเ้พิ่มขึ น 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 

ลบ.ม. 

มีนาคม 2563 
 
 

40,000 ลบ.ม./
วัน 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 มีนาคม 2563 

 
เดือนกันยายน 2563 
ปริมาณน ้าท่ีจ้าหน่าย
ได้ 48,164 ลบ.ม./วัน 
(ลบกับปีฐาน ก.ย.  
2561 = 29,083 ลบ.
ม. ดังนั น ปริมาณน ้าท่ี
จ้าหน่ายได้เพิ่ม คือ 
48,164 – 29,083 = 
19,081 ลบ.ม.) 

 
 
 

มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกตัวชี วัด ตามบันทึก
ที่ ชวก.(พ) 527/2563 ลงวันท่ี 23 
กันยายน 2563 
 
 

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

 
 
ก่อสร้างวางท่อจ่ายน ้า 

 
 

กม. 

 
 

ไม่น้อยกว่า 40 
กม. 

 
 

51.496 กิโลเมตร 

 
 
- 

แผนงานท่ี 2 : การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการ
น ้าประปาให้ครอบคลมุพื นท่ีชุมชนเมือง 

ก่อสร้างวางท่อจ่ายน ้าแล้วเสรจ็ กม. ไม่น้อยกว่า 60 
กม. 

61.213 กิโลเมตร  

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

 
 

1.รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร 
 
 
2.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
 

ล้านบาท 
 
 

คะแนน 

 
 

27 ล้านบาท 
 
 

ไม่น้อยกว่าปี 

 
 

30.09 ล้านบาท 
 
 

4.84 คะแนน 

 
 
 
 
 

สาเหตุที่ได้คา่ระดับความพึงพอใจของ
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มิ.ย. 63 

2562 
(ปี62=4.97 
คะแนน) 

ผู้ใช้บริการต่า้กว่าปี 2562 เนื่องจาก
จ้านวนรายของปี 2563 มีจ้านวน 599 
ราย ซึ่งมากกว่าปี 2562 ซึ่งมีจ้านวน 36 
ราย 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แผนงานท่ี 2 : การด้าเนินงานธุรกจิเสรมิพัฒนาระบบประปา
ของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหาก้าไร 

 
1.การเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องของ กปน. ในพื นที่ อปท. 
หรือพื นท่ีเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
2.การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือ 
อปท. ตามที่ไดร้ับการประสานงาน 
เพื่อให้ความรู้หรือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบประปา 
 
 
3.รายงานศึกษาระบบข้อมูล อปท. 

 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แห่ง 
 
 
 
 
 

รายงานแล้ว
เสร็จ 

 
3 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 แห่ง 
 
 
 
 
 

ก.ย.63 

 
4 แห่ง 

  
 
 
 
 
 
 
 

3 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
6 ธันวาคม 2562 

 
 

แผนงานท่ี 3: การจัดตั งโครงสรา้งหน่วยธุรกิจ (Business 
Unit : BU) 

จัดตั งโครงสร้างหน่วยธุรกิจแล้วเสร็จ เดือน มี.ค.63 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 มีนาคม 2563 

- 
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โครงการ/แผนงาน 
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี 

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายท้ังปี 

ผลงาน 
ต.ค. 62 – มิ.ย. 63 

แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกจิที่
เกี่ยวเนื่อง 

รายงานผลการพัฒนาผลติภณัฑ์และ
บริการธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องแล้วเสรจ็ 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
18 กันยายน 2563 

 
 

- 

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

 
 

1.แนวทางการบริหารจดัการทั ง 3 
ส่วน 
 
2.ROA 

 
 

เดือนที่แล้วเสร็จ 
 
 

ร้อยละ 

 
 

ส.ค.63 
 
 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 
7 

 
 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 สิงหาคม 2563 

 
ร้อยละ 7.03 

 
 

 
 
- 

แผนงานท่ี 2: ระบบบริหารจัดการวัสดุสา้รองคลัง (Material 
Tracking) 

พัฒนาในส่วนระบบการควบคุมขอ้มูล
หลักแล้วเสรจ็ 

เดือนที่แล้วเสร็จ ก.ย.63 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
15 พฤษภาคม 2563 

 

แผนงานท่ี 3: การขยายผลการใช้งานผลงานวัตกรรมของ 
กปน.  

รายงานผลการประเมินมลูค่าผลงาน
นวัตกรรม 

เดือนที่แล้วเสร็จ ส.ค.63 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
18 สิงหาคม 2563 

- 

 
 


