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สร้างการเติบโตและความยั่งยืนของ
องค์กร

ดําเนินการตามแผนน้ําประปาปลอดภัยของ
องค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบ
น้ําดิบ – ผลิต – จ่าย ให้มีเสถียรภาพ

พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มี

น้ําประปาใช้ถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงทีใ่ห้บรกิารงานประปา มีธรรมาภิบาล 

และได้มาตรฐานในระดับสากล

สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างความมั่นคงขององค์กร

-โครงการปรับปรุงท่อจ่าย
-โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง
-โครงการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย
-โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด
-โครงการวางท่อประปาให้ได้มาตรฐาน
-โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ํา
-โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่  9
-โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่  10
-โครงการจัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.
-โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี
-โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
-โครงการแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)
-โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงขอ้มลูคุณภาพน้ําให้ทันสมัย 
ทัดเทียมสากล
-โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประธานเพื่อสร้างความเชือ่มัน่ด้าน
ความสะอาด
-โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ําดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

-โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กร (Data Driven 
Organization)
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้
งานระดับองค์กร (Enterprise GIS)
-โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Service)
-โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบจ่ายน้ําอัจฉริยะ 
(Smart water system)
-โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม
-โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในงานประปา
-โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
-โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
-โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร

-โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence Enhancement)
-โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน
องค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่
สําคัญ
-โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ํา)
-โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล
-โครงการการรายงานผลการดําเนินงานของ กปน. 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการอนุรักษ์พลังงาน

-โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาใน
พื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ
-โครงการขยายการให้บริการน้ําประปา
อย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง
-โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย์และการใช้จ่าย

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ยึดมั่นธรรมภิบาลเพื่อความยั่งยืน



แผนปฏบิัติงานของการประปานครหลวง ประจําปีงบประมาณ 2563 
ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา จํานวน 15 โครงการ 

แผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมายทั้งปี 

1. (1.1-1P)โครงการปรับปรุงทอ่จ่าย ลงนามก่อสร้างวางทอ่จ่ายน้ํา 
และดําเนินการวางทอ่แล้วเสรจ็ 

-ลงนามระยะทาง 
1,000 กม. 

-วางทอ่แล้วเสรจ็ 
ระยะทาง 800 กม. 

ก.ย.63 

2. (1.1-2P) โครงการบริหารจดัการพื้นที่เฝ้าระวัง ดําเนินการตามแผนงานจ้าง
บริหารจัดการน้ําสูญเสีย 

ร้อยละความสําเร็จ 100 

3. (1.1-3P) โครงการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย จัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
งานลดน้ําสูญเสียของสาขาฯ 

ร้อยละความสําเร็จ 100 

4. (1.1-4P)โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน้ํา 1.ตดิตั้งมาตรวดัน้ําหลักระหว่าง

สาขา  
2.ตดิตั้งเครื่อวดัระบบท่อประธาน
พร้อมระบบนําส่งข้อมูล 

จํานวนจุด 
 

เดือนที่แล้วเสรจ็ 

7 จุด 
 

ก.ย.63 

แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ําสูญเสีย (DMA) 1.ตดิตั้งเครื่องวดั DMA เพิ่มเตมิ 
2.เปลี่ยนทดแทนเครื่องวัด DMA 
ที่เสื่อมสภาพ 
3.จ้างบรหิารจดัการข้อมูลและ
อุปกรณ์ภาคสนามพร้อม
เครือข่ายสื่อสาร 
 

ร้อยละความสําเร็จ
ตามแผน 

 
ร้อยละของ RTU ทีใ่ช้

งาน 

100 
 
 

95 

แผนงานที่ 3 การปรับปรุงเครือ่งวัดผู้ใช้น้ํา เปลี่ยนมาตร 
Oversize/Inaccuracy 

ร้อยละผลการเปลี่ยน
มาตรวัดน้ํา 

70 

5. (1.1-5P) โครงการวางท่อประปาให้ได้มาตรฐาน ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
แผนงานที่ 1 งานจัดทําแบบมาตรฐานการวางท่อประปา เพื่อสนับสนุนงานปรับปรงุท่อลด
น้ําสูญเสีย 

ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 



แผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมายทั้งปี 

แผนงานที่ 2 ศึกษาการวางท่อประปาชนิดพิเศษในพื้นที่ทีเ่หมาะสม ติดตั้งแล้วเสร็จ จํานวนจุด 100 
6. (1.1-6P) โครงการบริหารจดัการแรงดันน้ํา ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

แผนงานที่ 1 เพิม่ประสิทธิภาพงานบํารงุรกัษาระบบสูบจ่าย ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงระบบท่อประธาน ได้ผู้บริการออกแบบ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

7. (1.2-1P) โครงการปรับปรงุกิจการประปาแผนหลักครั้งที่  9 ร้อยละความสําเร็จของงานและ
การเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน 

ร้อยละ 100 

8. (1.2-2P) โครงการปรับปรงุกิจการประปาแผนหลักครั้งที่  10 รายงานขอบเขตงานเบื้องต้น 
แล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

9. (1.2-3P) โครงการจดัทําแผนแม่บทโครงสรา้งพื้นฐานระบบประปาของ กปน. ดําเนินการจัดทาํแผนแม่บทฯ 
แล้วเสร็จ 

เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

10. (1.2-4P) โครงการปรับปรงุระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเรง่ดว่นระยะ 3 ป ี ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
11. (1.3-1P) โครงการพัฒนาระบบการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

แผนงานที่ 1 การดําเนินงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

12. (1.4-1P) โครงการแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
แผนงานที่ 1 ดา้นแหล่งน้ําดิบ ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 2 ดา้นการผลิตน้ํา ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 3 ดา้นการสูบจ่ายน้ํา สํารวจพร้อมซ่อมแซม CP  จํานวนจุด ท่อส่งน้า 50 จุดต่อปี  

ท่อประธาน 500 จุดต่อปี  

ท่อส่งน้า 10 จุดต่อปี  

ท่อประธาน 50 จุดต่อปี  

แผนงานที่ 4 ดา้นบริการผู้ใช้น้าํ ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
แผนงานที่ 5 ดา้นพัฒนาระบบงาน และวิชาการ รายงานการวิจยัฯ 

รายงานความกา้วหน้างานวจิัย
ตามแผน 

เดือนที่แล้วเสรจ็ 
ร้อยละ 

ก.ย.63 
100 

13. (1.4-2P) โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงขอ้มูลคุณภาพน้ํา 
ให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล 

ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 



แผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมายทั้งปี 

14. (1.4-3P) โครงการยกระดบัมาตรฐานการซ่อมท่อประธานเพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นด้านความสะอาด 

ก่อสร้างบ่อชั่วคราวตามแบบ
มาตรฐานแล้วเสร็จ 
ระดับความพึงพอใจของสาขาฯ 

จํานวนจุด 
 

คะแนน 

1 
 

มากกว่าไตรมาสที่ 1 
15. (1.5-1P) โครงการบรหิารจัดการระบบส่งน้ําดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 

แผนงานที่ 1 งานปรับปรงุระบบส่งน้ําดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปา
ฝั่งตะวันตก 

ร้อยละความสําเร็จของงานและ
การเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน 

ร้อยละ 100 

แผนงานที่ 2 จดัหา สํารวจ และประสานความร่วมมือเพื่อให้มนี้ําดิบป้อนโรงงานผลิตน้ํา
อย่างยัง่ยืน 

ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 

แผนงานที่ 3 กจิกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม-คลองบ้านพร้าว-คลองบางหลวงเชียง
ราก 

รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ครั้ง 12 ครัง้/ป ี

แผนงานที่ 4 การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบเพื่อป้องกันน้ําท่วม 
เป็นการถาวรของ กปน. 
 

ร้อยละความสําเร็จของงานและ
การเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน 

ร้อยละ 100 

แผนงานที่ 5งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลําเลียงน้ําดิบคลองประปา 
ฝั่งตะวันตกพรอ้มงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ร้อยละความสําเร็จของงานและ
การเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 

แผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ตัวชี้วัด 

1. (2.1-1L) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิม่ขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven 
Organization) 

ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

แผนงานที่ 1 จดัหาระบบคลาวด์สาธารณะเพื่อการวเิคราะหข์้อมูลขนาดใหญ ่ ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 2 พฒันาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่ จํานวนบุคคลากรที่ได้ 

Certificate 
จํานวนบุคคลากร 10 

แผนงานที่ 3 คลังข้อมูลประปา ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จํานวนบทวเิคราะห์ จํานวนบทวเิคราะห์ 3 

2. (2.1-2L) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
3. (2.1-3L) โครงการพัฒนางานให้บรกิารในรปูแบบดิจิทัล (Digital Service) ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบ Virtual Branch ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 2 งานปรับปรงุด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 3 พฒันางานการใหบ้ริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ พ.ค.63 

4. (2.1-4L) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบจ่ายน้ําอัจฉรยิะ (Smart water system) ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ธ.ค.63 
5. (2.2-1L) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
         แผนงานที่ 1 งานโครงการวจิัย พัฒนา และนวัตกรรม จํานวนงานวจิัย จํานวนงานวจิัย 5 
         แผนงานที่ 2 การขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน. จํานวนงานผลงาน จํานวนงานผลงาน 3 

แผนงานที่ 3 งานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จํานวนงานครัง้ จํานวนงานครัง้ 6 
แผนงานที่ 4 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ จํานวนงานผลงาน จํานวนงานผลงาน 80 

6. (2.2-2L) โครงการบริหารจดัการองค์ความรู้ในงานประปา ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ธ.ค.63 
7. (2.3-1P) โครงการปรับปรงุโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

แผนงานที่ 1 ปรับปรงุโครงสร้างองค์กร อัตราค่าใชจ้่ายบุคลากรต่อ
ค่าใช้จ่ายดําเนนิงาน 

ร้อยละ 46 

แผนงานที่ 2 จดัทํา Enterprise Architecture(EA) จํานวน EA-Core Process กระบวนงาน 3 
แผนงานที่ 3 วเิคราะห์ประเมินกระบวนงานขององค์กร จํานวนกระบวนงาน กระบวนงาน 1 

8. (2.4-1L) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 80 
แผนงานที่ 1 พฒันาและเสริมสร้างความรู้เกีย่วกับการทํางานในยุค Thailand 4.0 ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 80 



แผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ตัวชี้วัด 

แผนงานที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้าํสูญเสีย ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

แผนงานที่ 3 พฒันาและเสริมสร้างความรู้ดว้ยบทเรียนในระบบ E-learning ร้อยละของบุคลากรเรียนรู้ผ่าน 
E-Learning 

ร้อยละ 80 

แผนงานที่ 4 พฒันาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ําประปาปลอดภัย ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

แผนงานที่ 5 พฒันาและเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
อบรม 

ร้อยละ 80 

9. (2.4-2L) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยม
องค์กร 

ร้อยละ 100 

10. (2.4-3L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพนัองค์กร ระดับคะแนนความผูกพันองค์กร คะแนน ไม่ต่ํากว่า 4.4748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 3: ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมภิบาลเพื่อความยัง่ยืน 

แผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ตัวชี้วัด 

1. (3.1-1C) โครงการยกระดบัการบรกิารที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement) ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 
แผนงานที่ 1 การยกระดับศูนยบ์ริการประชาชน 1125 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 1125 
คะแนน มากกว่าป6ี2 

(4.367) 
แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรยีน การตอบสนองขอ้ร้องเรยีนภายใน

เวลา 
ร้อยละ 80 

แผนงานที่ 3 App. ใบกํากับภาษีและใบเสร็จฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax & e-Receipt) ค่าน้ําประปา 

ติดตั้งระบบรับลงทะเบียนแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่แล้วเสรจ็ มี.ค.63 

แผนงานที่ 4 สื่อสาร และส่งเสริมการใช้บริการดิจทิัลของ กปน. จํานวนผู้ใช้บรกิารลงทะเบียน e-
Tax & e-Receipt 

จํานวนราย 30,000 

2. (3.2-1CSR) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานองค์กรและการมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนที่สําคัญ 

ร้อยละความสําเร็จของงาน ร้อยละ 100 

แผนงานที่ 1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สําคัญ คะแนนความพึงพอใจ 
Stakeholder 

คะแนน ไม่น้อยกว่า 4 

แผนงานที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานขององค์กร ระดับการเรยีนรู ้ ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. (3.2-2CSR) โครงการยกระดบัความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไมร่วมผู้ใช้น้าํ) ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
4. (3.2-3CSR) โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล การประเมินความรู้หลังอบรม ร้อยละ มากกว่า 80 
5. (3.2-4CSR) โครงการการรายงานผลการดําเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
6. (3.3-1CSR) โครงการการมีส่วนร่วมในการดแูลสังคมและสิ่งแวดล้อม    

แผนงานที่ 1 ฉลากแสดงประสิทธภิาพอปุกรณ์ประหยัดน้าํ (ฉลากประหยัดน้าํ) จํานวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ํา จํานวน 10 
แผนงานที่ 2 วชิาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน จํานวนผู้เข้าอบรมสามารถไป

ปฏิบัติได้จรงิ 
ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการประหยัดน้ําป้องกันวิกฤตภัย ภายใต้แนวคิด Circular 
Economy และ 7R 

หน่วยงานใน กปน.ทีใ่ช้น้ํา 
Recycle 

การส่งเสริมประหยัดน้ําใน
ครัวเรอืน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่สํารวจ 
จํานวนวิธ ี

80 
 

90 

7. (3.3-2CSR) โครงการอนุรกัษ์พลังงาน ได้ร่าง TOR  เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ค.63 



ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร 

แผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ตัวชี้วัด 

1. (4.1-1F) โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาในพื้นทีร่อยต่อที่มีศักยภาพ รายงานผลทบทวนปริมาณ
น้ําประปาที่ กปน. สามารถจ่าย

ได้ 
ปริมาณน้ําทีจ่ําหน่ายได้เพิ่มขึ้น 

เดือนที่แล้วเสรจ็ 
 
 

ลบ.ม.ต่อวัน 

มี.ค.63 
 
 

40,000 
2. (4.1.-2F)  โครงการขยายการใหบ้รกิารน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ํา กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 100 
3. (4.1-3F) โครงการพัฒนาศักยภาพธรุกิจที่เกี่ยวเนือ่ง    

แผนงานที่ 1 พฒันาธุรกจิสําหรับงานประปาหลังมาตรวดัน้ํา รายได้จากธุรกจิเสริมหลังมาตร ล้านบาท 27 
แผนงานที่ 2 การดําเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาของหน่วยราชการหรอืองค์กร
ไม่แสวงหากําไร 

การร่วมมือกับ อปท. แห่ง 3 

แผนงานที่ 3 การจัดตัง้โครงสรา้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit: BU) จัดตั้งโครงสร้างหน่วยธรุกิจแล้ว
เสร็จ 

เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
4. (4.1-4F) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยแ์ละการใช้จ่าย ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 

แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรตามระบบ EVM ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 
ROA 

เดือนที่แล้วเสรจ็ 
ร้อยละ 

ก.ย.63 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7 

แผนงานที่ 2 ระบบบริหารจดัการวัสดุสํารองคลัง (Material Tracking) ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ก.ย.63 
แผนงานที่ 3 การขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน. ดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสรจ็ ส.ค.63 

 


