
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กร  

 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 

ของการประปาส่วนภูมิภาค 



 

 

 

 



 

ค าน า 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดท ายุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) (พ.ศ. 2563-2565) 

เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปัจจุบัน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้าง     
ความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. ฉบับที่ 3 (ปี 2563-2565) โดยระดม
ความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทบทวน
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ และก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
ในการขับเคลื่อน กปภ. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สารบัญ 

   

 หน้า 

1. บทน า 1 

 

1.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ 2 
1.2 วิสัยทัศน์  3 
1.3 พันธกิจ 3 
1.4 ค่านิยม 3 
1.5 โครงสร้างการบริหารงาน 4 
1.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ของ กปภ. 
6 

1.7 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) 12 
1.8 การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 13 
1.9 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 14 
1.10 ความยั่งยืน 16 
1.11 ความต้องการลูกค้า 16 
1.12 ความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร 17 
1.13 ความเสี่ยง 18 
1.14 SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 20 
1.15 TOWS Matrix 21 
1.16 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นปัญหาหลัก) 23 
1.17 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (จุดแข็งที่ส าคัญ) 23 

1.18 ความสามารถพิเศษขององค์กร 24 
1.19 คู่เทียบ 24 
1.20 ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 25 
1.21 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 26 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2563-2565 28 

 2.1 ทิศทางองค์กรของ กปภ. (Road Map) 29 
 2.2 สรุปยุทธศาสตร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 33 
  2.2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 35 
  2.2.2 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  36 
  2.2.3 ผลลัพธ์ที่ส าคัญในปี 2565 37 
  2.2.4 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 38 
     



 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

 2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 41 

 
 2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภารกิจ มีจ านวนที่เหมาะสม และ
มีความผูกพันต่อองค์กร 

42 

 
 2.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้า
และคุณภาพงาน 

43 

 
 2.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัยสนับสนุนการด าเนินงาน กระบวนการ
ผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ 

44 

 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการผลิตจ่ายน้ า 46 

 
 2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหา และบริหารจัดการแหล่งน้ าดิบให้

เพียงพอ 
47 

 
 2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 
ผลิตจ่ายน้ าให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพ
น้ าให้ได้มาตรฐาน 

48 

  2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ าสูญเสียอย่างเป็นระบบ 50 

 
 2.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 
ขยายความร่ วมมือกับองค์กรต่ างๆ เพื่ อ
ให้บริการน้ าประปาที่มีคุณภาพ 

52 

 2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริการลูกค้า 53 

 
 2.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพ

น้ าประปาและบริการ 
54 

 
 2.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อัน

ดีต่อชุมชนโดยรอบ  
56 

 2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการเงิน 58 
  2.6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน   59 

  2.6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 11  สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน 60 

3. แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 61 
ล าดับที่ 1 แผนงานที่ 1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร  62 
ล าดับที่ 2 แผนงานที่ 1-2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อ

องค์กรของบุคลากร 
63 

ล าดับที่ 3 แผนงานที่ 1-3 แผนงานจัดท าเสื้อยืดคอปกโปโลสีฟ้า กปภ. 64 
ล าดับที่ 4 แผนงานที่ 2-1 แผนงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 65 
ล าดับที่ 5 แผนงานที่ 2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 66 



 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

ล าดับที่ 6 แผนงานที่ 3-1 
 
แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศ
เชิงวิเคราะห์ 

67 

ล าดับที่ 7 แผนงานที่ 3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการท างานขององค์กร 68 
ล าดับที่ 8 แผนงานที่ 3-3 

 
แ ผน ง า นพั ฒน า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ สื่ อ ส า ร            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า 

70 

ล าดับที่ 9 แผนงานที่ 3-4 
 
แผนงานการพัฒนาการเรียนรู้  เสริมสร้างองค์กรแห่ง    
การเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานภายใน 

71 

ล าดับที่ 10 แผนงานที่ 4-1 แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า 72 
ล าดับที่ 11 แผนงานที่ 4-2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้ าดิบ 73 

 4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ าดิบ (Telemetering) 73 
 4-2-2 โครงการเฝ้าระวังระดับน้ าเพื่อการเตือนภัย 74 

ล าดับที่ 12 แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา  75 
ล าดับที่ 13 แผนงานที่ 5-2 แ ผน ง า นป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ ผลิ ต จ่ า ย            

ตามหลัก WSP 
76 

ล าดับที่ 14 แผนงานที่ 5-3 โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance: PM) 

77 

ล าดับที่ 15 แผนงานที่ 5-4 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า  78 
ล าดับที่ 16 แผนงานที่ 5-5 แผนงานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  

(Business Continuity Management: BCM) 
79 

ล าดับที่ 17 แผนงานที่ 6-1 แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และ
ปรับปรุงเส้นท่อ) 

80 

ล าดับที่ 18 แผนงานที่ 6-2 แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ า) 82 
ล าดับที่ 19 แผนงานที่ 7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงาน

ภายนอก 
83 

ล าดับที่ 20 แผนงานที่ 8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 84 
 8-1-1 โครงการประปาทันใจ 84 
 8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662  85 
 8-1-3 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน 86 
 8-1-4 โครงการส านักงานประปาทันสมัย (GECC)  87 
 8-1-5 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ าประปาของ กปภ. 

(Water is Life) 
88 

 8-1-6 โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 89 



 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
ล าดับที่ 21 แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 90 

 9-1-1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 90 
 9-1-2 โครงการน้ าประปา กปภ.-อปท. เพ่ือปวงชน  91 
 9-1-3 โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

92 

 9-1-4 โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ าดื่ม (PWA Care) 93 
 9-1-5 โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย  

จ.สุราษฎร์ธานี 
94 

ล าดับที่ 22 แผนงานที่ 9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 95 
 9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 95 

ล าดับที่ 23 แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย 96 
 10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 96 
 10-1-2 โครงการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

กระบวนการผลิต ส่งจ่ายน้ าประปา และระบบเกี่ยวเน่ือง
ของ กปภ. 

97 

ล าดับที่ 24 แผนงานที่ 11-1 การเพิ่มรายได้ของ กปภ.  98 

ภาคผนวก : ค าจ ากัดความ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก            
(Key Performance Indicator: KPI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง    
ด้านการด าเนินงาน (Key Risk Indicator: KRI) 

 

 



 

1 

 
 
 

1. บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

1.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

ที่ให้บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานด้านน้ าประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ  
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ รวมทั้ง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการ
น้ าประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต. และการประปาหมู่บ้านเป็นต้น)            
กปภ. ประกอบด้วย หน่วยงานรับผิดชอบแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค 10 กปภ.เขต 234 กปภ.สาขา 
และหน่วยบริการย่อยอีก 350 หน่วยบริการ ดังภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 การแบ่งเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
กปภ. เปิดให้บริการเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2522  
 
 กปภ. 5 ภาค 
 กปภ. เขต 10 เขต 
 กปภ. สาขา 234 สาขา 
 หน่วยบริการย่อย 350 หน่วย 
 ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี

และสมุทรปราการและหน่วยงานปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ าประปาเอง 

 
 
 
 

 
ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ ผ่านมา กปภ. ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา      

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยระบบการผลิตน้ าประปาของ กปภ. สามารถแยกชนิดของ  
แหล่งน้ าที่น ามาผลิตได้ 3 ประเภท โดยส่วนใหญ่ผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดิน บางส่วนจากระบบ     
RO (Reverse Osmosis) ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน และมีระบบส ารอง
จากน้ าบาดาล ในด้านการจ าหน่ายและให้บริการ กปภ. มีการจ าหน่ายน้ า โดยการวางระบบท่อประปา 
เพื่อส่งน้ าประปาที่สะอาดปลอดภัยผ่านเส้นท่อไปจนถึงที่อยู่ของผู้ใช้น้ า โดยจัดเก็บรายได้ค่าจ าหน่าย
น้ าตามโครงสร้างราคาค่าน้ าที่ก าหนด ส าหรับกลุ่มผู้ใช้น้ าที่มีการประกันปริมาณการซื้อน้ าข้ันต่ า  เช่น 
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กปภ.จะคิดอัตราค่า
จ าหน่ายน้ าในราคาขายส่ง (Bulk Sale) ทั้งนี้ เป็นการขายในราคาที่ต่ ากว่าโครงสร้างปกติ นอกจากนี้ 
กปภ. ยังมีบริการเสริมอื่นๆ ได้แก่ น้ าดื่มบรรจุขวด การติดตั้งมาตรวัดน้ า ให้กับผู้ใช้น้ ารายใหม่        
รับออกแบบก่อสร้างระบบประปา ให้บริการด้านวิชาการ และให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ าให้แก่
ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ชลบุร ี

ราชบุร ี

ขอนแก่น 

อุดรธานี 
เชียงใหม่ 

นครสวรรค์ 

10 

สุราษฎร์ธาน ี

อุบลราชธาน ี

สงขลา 

สระบุร ี
ชลบุร ี

4 

5 

2 

9 

1 

3 

8 

6 
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1.2 วิสัยทัศน์ 
 

ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 

(Customers are delighted with water quality and excellent services) 
 

โดยมุ่งเน้นค าว่า “ผู้ใช้น้ าประทับใจ” หรือ “Customers are delighted” ที่เกิดจากผล
ด้านคุณภาพสินค้า (Quality) และบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services) 
 

1.3 พันธกิจ 
กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ าประปาตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ พันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค       
มี 5 ประการ ล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2. ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ 
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปา 
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา 
5. ด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 

 
 

1.4 ค่านิยม 
 ค่านิยม เป็นพฤติกรรมที่สร้างข้ึนจากคนในองค์กร ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในองค์กรน้ัน ๆ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

“มุ่ง-มั่น-เพ่ือปวงชน” 
 

มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพ่ือสุขของปวงชน 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมี
จริยธรรม 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 

3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์
ขององค์กร 

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

2. มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จ 

3. ท างานเป็นทีม 
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อน

ร่วมงาน 

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า 
2. สร้างความประทับใจให้

ลูกค้าตลอดเวลา 
3. มีจิตสาธารณะ 
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1.5 โครงสร้างการบริหารงาน 
กปภ. แบ่งส่วนงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของ กปภ. 

ซึ่งประกอบด้วยสายงานระดับรองผู้ว่าการ 9 สายงาน คือ รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รองผู้ว่าการ 
(การเงิน) รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รองผู้ว่าการ (บริหาร) และรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 -5) และส านัก   
ที่ขึ้นต่อผู้ว่าการ 4 ส านัก รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2 ผังโครงสร้างองค์กร 

 
  

นอกจากนี้ กปภ. ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้โดยคณะกรรมการ กปภ.   
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดี ตามหลัก CG (Corporate Governance) มีมาตรฐาน
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อก ากับ
ดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความส าคัญในด้านต่าง ๆ รวม 8 คณะ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 คณะกรรมการและอนุกรรมการของ กปภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะอนุกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย 
 

คณะกรรมการ 
กปภ. 

คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย 
และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 

คณะอนุกรรมการจัดการน้ า 
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1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่ อมโยง       
ยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

ภาพที่ 4 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

(1) ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพือ่เป็นพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) การเพิ่มศกัยภาพ 
การพฒันาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

(4) 
การเติบโตที่เป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) 

(2)การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

(5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(2) การพัฒนาภูมิภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

(ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2561-2565)  

(ร่าง) แผนแม่บท     
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนยุทธศาสตร ์
รัฐวิสาหกิจ สาขา 
สาธารณูปการ 

(5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

(4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
Thailand 4.0 และแผน DE 

(3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพือ่ความยั่งยืนในระยะยาว  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด าเนนิการให้มีสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
อย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(1) 
การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 

(9) การพัฒนาภาคเมอืงและพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

(7) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) 

(6) พื้นท่ีและเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ (19) 
การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
SustainableDevelopmentGoals: SDGs 

เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและ
สุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 

แผ
นร

ะด
บั 

1 
แผ

นร
ะด
บั 

2 แผนการปฏิรูประเทศ 

(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(5) 
เศรษฐกิจ 

(6) 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผ
นร

ะด
บั 

3 

(5) การวางรากฐานการพฒันาองคก์รอย่างสมดุล 
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ตารางที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ กปภ. 
 

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 

แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) 

(พ.ศ. 2558 – 2573) 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับ 
ทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
- การให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 

ภายในปี 2573 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่า   

จะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อลดจ านวนประชาชนที่ประสบ
ความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า ภายในปี 2573 

- ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ ภายใน
ปี 2573 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
- สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ให้มีความพร้อมทางโครงสร้าง

พื้นฐาน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของ

ประเทศ (โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท         
ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้) 

- เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า)ให้ทัดเทียมกับระดับสากล (โดยจัดให้มี
น้ า เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เพื่อการอยู่อาศัย        
การพาณิชย์และบริการ รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทฯ ที่ 6 ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- พัฒนาเมืองขนาดกลางฯ (ยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมือง

ขนาดกลางให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบประปาให้
เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต) 
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นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 

แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
(ต่อ) 

แผนแม่บทฯ ที่ 9 ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่ส าคัญ 
แผนย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยง

โครงข่าย 
แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบน้ าประปาที่สอดรับกับความต้องการของพื้นที่ 
แผนแม่บทฯ ที่ 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ าของประเทศ 
- จัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท (โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือน     

ในชุมชนชนบทในปริมาณคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้) 
แผนย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด    

รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
- จัดการน้ าในเขตเมือง (จัดให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขต

เมืองเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ รวมถึงน้ าส าหรับ       
ผู้ มี ร า ย ไ ด้ ต่ า ใ น ชุ ม ช น เ มื อ ง ให้ เ พี ย ง พอต่ อ ค ว า มต้ อ ง ก า ร                
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 การปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ  
หัวข้อที่ 1 การเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ  
หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของ

ภูมิภาค 
- เพ่ือให้การรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคและการสร้างอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

น ามาซึ่งการเจริญเติบโตของเมืองใหม่ๆ และกระจายความเจริญ       
สู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย 

เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ 
ด้านที่ 6 การปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ทรัพยากรน้ า 
- สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคง

และยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ า 
- เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้ าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ าต้นทุน 

รวมทั้งระบบการกระจายน้ า 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ า 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
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นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 

แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา ที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้ง

น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ 
- มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
- ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

อย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการ
แปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

- ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
- จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 100 

ภายในปี 2561 และจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับ
บริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

- จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 100 ในปี 2564 
- อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่า

ร้อยละ 20 และในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่
ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
- เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

แผนระดับ 3 
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง 

มหาดไทย  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
- พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
- พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
- สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
- ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน 

(ร่าง) แผนแม่บทการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
- การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
- พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 
- การประหยัดน้ าทุกภาคส่วน 
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นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 

แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขา
สาธารณูปการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทและทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
- เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานได้ครบถ้วนตามบทบาทและเป้าหมายการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 
- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและมีทิศทางการ

ด าเนินงาน 
- เพื่อให้ภาครัฐสามารถวางแผนและก ากับการลงทุนขนาดใหญ่ของ

รัฐวิสาหกิจอย่างบูรณาการในระยะยาว 
- เพื่อให้ภาครัฐสามารถวางแผนและจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะ
ยาว 
- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แ ข็งแกร่ง เพียงพอที่จะ

ด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจได้ 
- เพื่อแก้ ไขปัญหาทางการเงินให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ประสบผลการ

ด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง 
- เพื่อให้ภาครัฐมีกลไกลสนับสนุนการเงินแก่รัฐวิสาหกิจกรณีที่ต้อง

ด าเนินงานและการลงทุนตามบทบาทและเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผน Digital Economy : DE และ Thailand 4.0 
- รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนางานและการ

ให้บริการแก่ประชาชน 
- รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ 
- รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

ด้านที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
- รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็น

องค์กรคุณธรรม 
- ระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและ

ทบทวนของรัฐวิสาหกิจ 
- รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
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 ค าแถลง นโยบายหลัก 12 ด้าน ของคณะรัฐมนตรี  
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ในศตวรรษที่  21 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน  ในการบริหารราชการแผ่นดิน            
ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

5.6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ าดิบและใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปา เพื่อลดน้ าสูญเสีย พัฒนา
คุณภาพน้ าประปา ขยายเขตการจ่ายน้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคและ
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตส านึกของประชาชนใน
การใช้น้ าอย่างประหยัด 

ด้านที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเน่ือง 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 
6.1.3 เพ่ิมพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค 
6.1.4 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเน่ือง 

6.2 การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

ด้านที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับ     

แผนบริหารจัดการน้ า 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ า       
ทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาที่เข้าถึงได้ 
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1.7 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) 
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และ

หน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้อง เช่น ส านักงานนโยบายเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  (สศช. )  ฯลฯ                
เพ่ือสรุปแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล และชี้ประเด็นที่ กปภ. 
ควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ 

 
แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
บนพ้ืนฐานการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ 
ตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน 

รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

แนวนโยบายส าหรับ กปภ. 
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นที่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD 
แผนระยะสั้น 
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับ 
2. พิจารณาแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินงบประมาณ ที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ          

องค์กรเพื่อใช้ในการลงทุนขยายการให้บริการ 
3. เร่งจัดท าแผนแม่บทการลดน้ าสูญเสียให้สอดคล้องกับการปรับระดับแรงดันน้ า       

ที่เหมาะสม 
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการประปา และลดต้นทุนการผลิต 
5. จัดท าแผนจัดหาแหล่งน้ าดิบให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 
6. สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
7. เร่งจัดท าแผนป้องกันระบบประปาและลดผลกระทบต่อการให้บริการน้ าอุปโภค     

ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 
9. จัดท าแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

แผนระยะยาว 
1. ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการน้ าในภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง 
2. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการน้ าในภาพรวมของประเทศ 
3. จัดท าแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว 10 ปี และประสานแผนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อตอบสนอง         
ความต้องการใช้น้ าของประชาชนที่ยังไม่มีน้ าใช้ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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1.8 การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
การก ากับดูแลกิจการ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความยั่งยืน และเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การก ากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแล 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ไปท าหน้าที่ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กร          
ได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยมีหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
แบ่งเป็น 9 หมวด ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ กปภ. 
กปภ.มุ่งมั่นด าเนินกิจการให้ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้

การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม 
พร้อมตรวจสอบได้ จึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ซึ่งสอดคล้องกับหลักส าคัญ
อันเป็นมาตรฐานสากล ดังนี้ 

1. ด าเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผล     
อย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฏหมาย ข้อบังคับ 
ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส าคัญ 

2. มุ่ ง มั่ น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย ส า นึ ก รั บ ผิ ด ช อ บ  ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ง า น                 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต           
มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือสนองตอบต่อความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 

4. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานที่โปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ รวมทั้ง       
มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ. โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปภ. ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ        
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส   
ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ 
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5. ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน เพื่อให้เกิดการท างาน
เชิงรุกและสนองตอบต่อการแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด าเนิน
กิจการทั้งในระยะสั้งและระยะยาว ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบ
กิจการของ กปภ. 

7. สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการท างานในเชิงบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนตลอดจนเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่มีต่อ
การด าเนินกิจการขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค และค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า
เป็นส าคัญ 

8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก ากับดูแลกิจการ  
ที่ดี ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
 

1.9 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน   
พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี 2562) เป็นกฎหมายที่น ามาใช้เพื่อเป็นแผนงานก ากับดูแลและการติดตามการด าเนินงานของ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของหน่วยภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้ให้     
ค าจ ากัดความของการร่วมลงทุนตามมาตรา 4 ว่า “การร่วมลงทุน หมายถึง การร่วมลงทุนกับเอกชน 
ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ   
ไม่ว่าในลักษณะใด” ดังนั้น โครงการเอกชนร่วมลงทุนของ กปภ. ที่เข้าข่ายของค าจ ากัดความดังกล่าว 
จ าเป็นต้องด าเนนิการตามข้อก าหนด พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 อย่างเคร่งครัด 

ส าหรับโครงการเอกชนร่วมลงทุนจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดท าโครงการ       
ร่วมลงทุน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของ
ป ร ะ เทศที่ ส า นั ก ง านสภ าพัฒนา เศ รษกิ จ แ ล ะสั ง คมแห่ ง ช าติ จั ด ท า ข้ึ น  แ ล ะน า เ สนอ
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ภายใต้  พ .ร .บ .  การร่ วมลงทุนฯ ปี  2562 ได้มีการจ าแนกมูลค่าโครงการ          
(วิธีการค านวณมูลค่าโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด) ออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

1. โครงการที่มีมูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้  

2. โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด อย่างไรก็ตาม หากเป็นโครงการที่ส าคัญหรือสอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศ คณะกรรมการจะก าหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็ได้ 

ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดท า
รายงานการศึกษาและวิ เคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศก าหนด            
โดยมีขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการด าเนินงานโครงการร่วมลงทุน ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ข้ันตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
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1.10 ความยั่งยืน 
 

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. มีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

 
1. แหล่งน้ ามีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ 
2. ความสามารถบุคลากร 
3. เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ 
4. กระบวนการผลิตจ่ายน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
6. เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ 

 
 

1.11 ความต้องการลูกค้า  
ผลส ารวจที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 นี้ พบว่า การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับ

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม จากผู้ใช้บริการ ระดับ 4.000 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์"พึงพอใจมาก" 
โดยคะแนนดังกล่าวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง แสดงผลคะแนนได้ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คะแนนความพึงพอใจ ที่ลูกค้ามอบให้กับกปภ. ปี 2561 
 

ประสิทธิภาพในกระบวนการให้บริการ รวม 
อันดับ
คะแนน 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.048  
 ความพึงพอใจในบริการแต่ละประเภท 4.001  

1. ความพึงพอใจด้านคุณภาพน้ าประปา 3.867 5 
2. ความพึงพอใจด้านปริมาณน้ าประปาที่ไหล 3.851 6 
3. ความพึงพอใจด้านบริการของพนักงานในภาพรวม 4.209 2 
4. ความพึงพอใจด้านอาคารและสถานที่ 4.205 3 
5. ความพึงพอใจด้านการช าระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ 4.283 1 
6. ความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย 3.781 7 
7. ความพึงพอใจด้านข้อมูล สารสนเทศและข่าวสารที่ได้รับ 3.987 4 

 ทัศนคติในภาพรวมของผู้ใช้บริการ 4.230  

ที่มา :  โครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2561) 
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1.12 ความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร 
 ความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2561 

ความผูกพันของพนักงานส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่พนักงาน    
มีต่อองค์กร อาทิ การกล่าวถึงองค์กรในเชิงบวก (Speaking Positively) เกี่ยวกับองค์กร (วาจา Say)  
มีการแสดงความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Desire to be part of) (กาย Stay) และ     
มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะท าภารกิจให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กร  (Contribute to Business 
Success) (ใจ Strive)  

ทั้ งนี้ผลการด า เนินการปี  2561 ระดับความผูกพันของพนักงานในภาพรวม            
อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20  

 ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน กปภ. ปี 2561 
รูปแบบของการสร้างความผูกพัน ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง  6 มิติ     

ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานในองค์กร  (Job Satisfaction)    
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รายล้อมพนักงานจากประสบการณ์       
ที่พนักงานได้สัมผัส ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร อันเป็นปัจจัยส าคัญ 

ทั้งนี้ผลการด าเนินการปี 2561 พบว่า พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการท างาน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ        
อยู่ในระดับสูง ในทุกปัจจัยยกเว้น ปัจจัยด้านการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (ปานกลาง)      
ทั้งนี้สามารถเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลสนับสนุนท าให้พนักงานเกิดความพอใจในการท างานจากมาก   
ไปหาน้อย แสดงได้ดังนี้ 

 
1. ปัจจัยด้านสภาพองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.02) 
2. ปัจจัยด้านความยั่งยืนขององค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.85) 
3. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาโดยตรง (คะแนนเฉลี่ย 3.85) 
4. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ได้รับ (คะแนนเฉลี่ย 3.75) 
5. ปัจจัยด้านผู้บริหารระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.75) 
6. ปัจจัยด้านสถานะของพนักงานในองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.75) 
7. ปัจจัยด้านบรรยากาศการท างาน (คะแนนเฉลี่ย 3.74) 
8. ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานเกิดความพึงพอใจ (คะแนน

เฉลี่ย 3.72) 
9. ปัจจัยด้านนโยบายองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.67) 
10. ปัจจัยด้านการสื่อสาร/ข้อมูลข่าวสาร (คะแนนเฉลี่ย 3.62) 
11. ปัจจัยด้านการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 3.59) 
12. ปัจจัยด้านผลตอบแทน (คะแนนเฉลี่ย 3.53) 
13. ปัจจัยด้านการประเมินผลและชมเชยผลงานและด้านสภาพสถานที่ท างาน 

(คะแนนเฉลี่ย 3.49) 
14. ปัจจัยด้านปัจจัยด้านการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 3.43) 
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1.13 ความเสี่ยง 
กปภ. ส ารวจ/รวบรวมความเสี่ยง และน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับ

ความส าคัญของความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงระดับองค์กร ที่ส่งผลกระทบกับ
เป้าหมายขององค์กร แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า ดังนี้ 

 

กรอบความเสี่ยง ปี 2562 แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2562 

ระดับสูงมาก 
1. จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่มต่ ากว่าเป้าหมาย 
2. ปริมาณน้ าจ าหน่ายต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. คุณภาพน้ าประปาไม่ผ่านเกณฑ์ 
4. การบริหารโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ล่าช้า 
5. อัตราน้ าสูญเสียสูงกว่าเป้าหมาย 
ระดับสูง 
6. การขาดแคลนน้ าดิบ 
7. ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
8. ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIDA) ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
ระดับปานกลาง 
9. อั ต ราส่ วน ผู้ ใ ช้ น้ า ต่ อพนั ก ง านต่ า กว่ า

เป้าหมาย 
10. ระบบสารสนเทศผู้ใช้น้ า (CIS) หยุดชะงัก  
11. แรงดันน้ าต่ า 
12. การหยุดจ่ายน้ า 
13. การขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ไม่

เป็นไปตามแผน 
14. ความพึงพอใจในคุณภาพและบริการของ 

กปภ. ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ระดับต่ า 
15. ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรต่ ากว่า

เป้าหมาย 
16. พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต 
17. นวัตกรรมไม่สามารถขยายผลทั่วทั้งองค์กร 
18. ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

19. การขาดสภาพคล่อง 
 

ระดับสูงมาก 
1. จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่มต่ ากว่าเป้าหมาย 
2. ปริมาณน้ าจ าหน่ายต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. อัตราน้ าสูญเสียสูงกว่าเป้าหมาย 
4. การบริหารโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ล่าช้า 
5. คุณภาพน้ าประปาไม่ผ่านเกณฑ์ 
ระดับสูง 
6. การขาดแคลนน้ าดิบ 
7. ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIDA) ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

 
 
 



ตารางที่ 3 ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 
 

ความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ 
(Risk Appetite) 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational) 

ด้านการเงิน 
(Finance) 

ด้านกฎระเบียบ 
(Compliance) 

ไม่ยอมรับความเส่ียงเลย 
( ไม่ยอมให้มีการ เ บ่ียงเบนจาก                
ค่าเป้าหมาย) 

กลยุทธ์ไม่รองรับ
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
นโยบายรัฐบาลท่ี
บังคับใช้ 

พนักงานเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน มีข้อผิดพลาดท่ีส าคัญ
ในการรายงานทาง
การเงินจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) 

1 .  อ ง ค์ ก ร ล ะ เ มิ ด ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบ 
2. พนักงานพฤติผิดกฎหมายและ
กฎระ เ บียบ ข้ อ บั งคั บ  หรื อมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ยอมรับความเส่ียงได้ต่ ามาก 
( ย อ ม ใ ห้ มี ก า ร เ บ่ี ย ง เ บ น จ า ก                     
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 3%) 

การสูญเสียลูกค้า
ให้หน่วยงานอื่น 
 

1. อัตราน้ าสูญเสีย 
2. จ านวน กปภ.สาขาท่ีมีแรงดันน้ าเฉล่ีย > 5 เมตร 
3. คุณภาพน้ าประปาท่ีผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย 
4. การด าเนินงานส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
5. ปริมาณน้ าจ านวน/น้ าดิบ 
6. การหยุดชะงักของระบบ IT ท่ีส าคัญ 

ก าไรขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน (EBIDA)  

- 

ยอมรับความเส่ียงได้ต่ า 
( ย อ ม ใ ห้ มี ก า ร เ บ่ี ย ง เ บ น จ า ก                        
ค่าเป้าหมาย > 3% และไม่เกิน 10%) 

 
- 

1. จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่ม 
2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
3. อัตราส่วนผู้ใช้น้ าต่อพนักงาน 
4. ระดับความพึงพอใจลูกค้า 
5. ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) 
6. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผน 
7. การหยุดจ่ายน้ า 

1. อัตราผลตอบแทน
ต่อทรัพย์ สินรวม 
(ROA) 

2. อัตราส่วนหนี้ สิน
ต่อทุน                 

- 

ยอมรับความเส่ียงได้ปานกลาง 
( ย อ ม ใ ห้ มี ก า ร เ บ่ี ย ง เ บ น จ า ก                       
ค่าเป้าหมาย>10%และไม่เกิน 20%) 

- 1. การจัดการองค์ความรู้ 
2. การน านวัตกรรมมาปรับปรุงคุณภาพงาน 

- - 

ยอมรับความเส่ียงได้สูง 
( ย อ ม ใ ห้ มี ก า ร เ บ่ี ย ง เ บ น จ า ก                     
ค่าเป้าหมาย>20%) 

การเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ 

- - - 

หมายเหตุ : ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง กปภ. ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
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1.14 SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 
โดยมีการจัดล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยของ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ

อุปสรรค ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 
S1. พ.ร.บ. กปภ. มีอ านาจด าเนินกิจการประปา      

ซึ่งสามารถขยายพื้นท่ีให้บริการ ในส่วนภูมิภาค
มากกว่าองค์กรอื่น 

S2. พนักงานมีความรู้ และเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการกิจการประปาให้ได้มาตรฐาน 

S3. องค์กรมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

S4. ลูกค้าสามารถเข้าถึงองค์กรได้ง่าย เนื่องจากมี
สาขาบริการจ านวนมาก 

S5. โครงข่ายท่อส่งน้ ามีกระจายทั่วประเทศ 
S6. หน่วยงานได้รับการยอมรับในคุณภาพน้ าประปา 

และการให้บริการ 
S7. องค์กรมีความสัมพันธ์ และความร่วมมือท่ีดีกับ

องค์กรและหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องน้ า 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

 
W1. ท่อส่งจ่ายน้ าจ านวนมากมีอายุการใช้งานนาน 
W2. การจัดการโครงสร้างการบริหารงานไม่สมดุลกับ

ภาระงาน 
W3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสารสนเทศ

ท่ีสนับสนุนการผลิต จ่ายน้ า การบริหารจัดการ 
การให้บริการ ยังไม่ครบถ้วน 

W4. ราคารับซื้อน้ าตามสัญญารับซื้อน้ าจากเอกชน    
บางพื้นท่ีมีราคาสูงกว่าราคาขายเฉล่ีย 

 

   

โอกาส (Opportunity) 
 
O1. รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบาย

ให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้ในทุกพื้นท่ี 
O2. การพัฒนาเขตพื้นเศรษฐกิจพิเศษด้านชายแดน 

ระบบคมนาคมของรัฐ เพื่อรองรับ AEC ท าให้มีการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง เ มื อ ง  แ ล ะ ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์ ท าให้ความต้องการใช้น้ าประปา
เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

O3. นโยบายรัฐบาล และกฎหมายเกี่ยวกับน้ าอื่น ๆ 
สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการจัดสรรน้ าดิบ
ในการอุปโภค บริโภค เป็นอันดับแรก 

O4. องค์กรมีโอกาสท่ีจะสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
ร่วมกับ อปท. และต่างประเทศ ในการขยาย
บริการ ด้านน้ าประปา 

O5. การขยายบริการน้ าประปามีจ านวนมาก เนื่องจาก
มีความต้องการของผู้ใช้น้ าเพิ่มมากขึ้o 

 
อุปสรรค (Threat) 

 
T1. พื้นท่ีให้บริการกระจัดกระจาย และอยู่ห่างไกล   

ท าให้มีต้นทุนการให้บริการสูง 
T2. แหล่งน้ าดิบได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

สภาพแวดล้อมเป ล่ียนแปลง สภาพอากาศ
แปรปรวน เกิดปัญหาน้ าเสีย น้ าเค็ม น้ าท่วม ภัยแล้ง 

T3. ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ ว น เ สี ย ในกา ร จัดก ารด้ านน้ า        
เพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้น  

T4. อปท. มีอ านาจในการด าเนินการสาธารณูปโภค 
ในพื้นท่ีทับซ้อน  

T5. องค์กรไม่มีแหล่งน้ าดิบหลักเป็นของตนเอง 
T6. ประชาชนท่ีรับบริการจาก กปภ. ในยุคดิจิทัล     

มีพฤติกรรมท่ีต้องการความคาดหวังต่อบริการ    
ท่ีสูงขึ้น 

T7. การ บุก รุ ก และ โจมตี ร ะบบสารสน เทศและ        
การส่ือสารมีเพิ่มมากขึ้น และมีการเปล่ียนรูปแบบ 
เทคนิควิธีอยู่เสมอ 
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SO ST 

WO WT 

1.15 TOWS Matrix 
เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 4 ประเภท ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ในรูปแบบเมทริกซ์ โดยผลการวิเคราะห์สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี ้
1. SO Strategy ประเมินจุดแข็งและโอกาส เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก  
2. ST Strategy ประเมินจุดแข็งและข้อจ ากัดร่วมกัน เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงป้องกัน 
3. WO Strategy ประเมินจุดอ่อนและโอกาสร่วมกัน เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงแก้ไข 
4. WT Strategy ประเมินจุดอ่อนและข้อจ ากัด เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ 

 
 
S1O1 
S1O2 
 
S1O3 
 
S1O4 
S4O1 
 
S7O2 
 

จุดแข็งและโอกาส (SO) : ใช้จุดแข็งหาประโยชน์           
ที่ได้เปรียบ เพื่อสร้างเป็นโอกาส 

เพิ่มผู้ใช้น้ าในส่วนภูมิภาค (12 ครั้ง) 
ขยายก าลังการผลิตในทุกพื้นที่ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ให้เพียงพอ (5 ครั้ง) 
จัดหาน้ าดิบ ผลิต และจ่ายน้ าที่มีคุณภาพให้เพียงพอ     
(4 ครั้ง) 
จัดท าแผนการตลาดธุรกิจ (6 ครั้ง) 
ยกระดับการให้บริการลูกค้ารองรับ GECC ที่ยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (3 ครั้ง) 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประปาร่วมกับ ตปท. (2 ครั้ง) 
 

 
 
S1T2 
 
S2T1 
 
S2T2 
S2T5 
S2T6 
 
 
S3T1 
S3T2 
S3T4 
S3T5 
 
S5T1 
 
S5T2 
S6T1 
S6T6 
 
S7T1 
 
S7T2 
 
S7T5 

จุดแข็งและอุปสรรค (ST) : ใช้ประโยชน์จุดแข็ง           
เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึนจริง 

จัดหาน้ าดิบที่มีคุณภาพให้เพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า 
(5 ครั้ง) 
ใช้ เ ทคโนโลยี  เ ช่ น  SCADA เ ข้ าช่ วย เพื่ อ ลดต้นทุน        
การให้บริการในพื้นที่ห่างไกล (1 ครั้ง) 
เตรียมแผน BCP ให้พร้อม (1 ครั้ง) 
เตรียมแผนรองรับแหล่งน้ าในอนาคต (1 ครั้ง) 
สร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของการมี คุณภาพ
น้ าประปา และบริการที่ดี ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ
องค์กร (4 ครั้ง) 
ให้ค าปรึกษาด้านประปาแบบครบวงจร (3 ครั้ง) 
สร้างความเข้าใจในการใช้น้ าประปาอย่างรู้คุณค่า (2 ครั้ง) 
ขยายความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานภายนอก (2 ครั้ง) 
ปรับความร่วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหาน้ าดิบผ่าน  
การท า CSR (2 ครั้ง) 
เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ าจากบ้านที่ยังไม่เป็นลูกค้า กปภ. และมีท่อ 
กปภ. ผ่าน (2 ครั้ง) 
สามารถจ่ายน้ าทดแทนกันในกรณีที่มีปัญหาได้บางส่วน (1 ครั้ง) 
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ าประปา (6 ครั้ง) 
บู รณากา รกั บห น่ ว ย งานภายนอก  เ พื่ อ ยก ร ะ ดับ          
การให้บริการ (2 ครั้ง) 
เ รียนรู้ ในการน า เทคโนโลยีจาก  ตปท. มาช่วยใน       
การบริการในพื้นที่ห่างไกล (1 ครั้ง) 
เ รียนรู้ ในการน า เทคโนโลยีจาก ตปท . มาช่วยใน       
การวิเคราะห์สภาพแหล่งน้ าดิบ (1 ครั้ง) 
ให้รัฐบาลรับรู้ถึงความส าคัญของการให ้กปภ. มีอ านาจในการ
จัดการแหล่งน้ าดิบเอง โดยเสนอตัวอย่างจาก ตปท. (1 ครั้ง) 

 
W1O1 
 
W2O1 
 
W3O1 
 
 
W4O4 

จุดอ่อนและโอกาส (WO) : ใช้โอกาสที่มีเพื่อเอาชนะ 
เร่งลดน้ าสูญเสีย เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าจ าหน่ายให้สอดคล้อง
กับจ านวนผู้ใช้น้ าที่เพิ่มข้ึน (4 ครั้ง) 
เร่งพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการในทุกพื้นที่  
(4 ครั้ง) 
พัฒนาระบบ IT เพื่อบูรณาการข้อมูลให้บริหารการผลิตจ่าย
น้ ามีประสิทธิภาพ และให้บริการผู้ใช้น้ าได้อย่างทั่วถึง       
(5 ครั้ง) 
ร่วมมือกับ อปท. ในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาการซื้อน้ า
จากเอกชน (1 ครั้ง) 
 

 
 
W1T1 
 
W2T1 
 
W2T2 
 
W3T1 
W3T2 
W3T4 
W3T6 
 
W3T7 
 
W4T1 

จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) : ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยง     
ภัยคุกคาม 

ปรับปรุงโครงสร้าง  การออกแบบก่อสร้าง และการบริหาร      
งานอื่น ๆ  ให้คุ้มค่าและมีน้ าสูญเสียน้อยที่สุด (1 ครั้ง) 
ส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี SCADA 
(1 ครั้ง) 
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางธรรมชาติ (1 ครั้ง) 
พัฒนาระบบ IT เพื่อบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย (1 ครั้ง) 
พัฒนาระบบเฝ้าระวังแหล่งน้ าดิบ (1 ครั้ง) 
บูรณาการกับ อปท. ด้วยระบบ GIS ในพื้นที่ทับซ้อน (1 ครั้ง) 
พัฒนาระบบ IT ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับความคาดหวังของ
ผู้ใช้น้ า (1 ครั้ง) 
พัฒนาระบบ IT ด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้
น้ าให้แน่นหนาข้ึน (1 ครั้ง) 
พัฒนาระบบการผลิตจ าหน่ายน้ าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพื่อลดการซื้อน้ าจากเอกชน (3 ครั้ง) 
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ตารางที่ 4 TOWS Matrix ของ กปภ. ปี 2562 
 

รายการ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 W1 W2 W3 W4 

 
ภายใน 

 
 

ภายนอก 

พ.ร.บ. กปภ. มีอ านาจ
ด าเนินกิจการประปา    
ซ่ึงสามารถขยายพ้ืนที่

ให้บริการ ในส่วนภูมิภาค
มากกว่าองค์กรอื่น 

พนักงานมีความรู้ และ
เชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการกิจการประปา 
ให้ได้มาตรฐาน 

องค์กรมีความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับชุมชน และ
องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 

ลูกค้าสามารถเข้าถงึ
องค์กรได้ง่าย  

เนื่องจากมีสาขาบริการ    
จ านวนมาก 

โครงข่ายท่อส่งน้ า      
มีกระจายทั่วประเทศ 

หน่วยงานได้รับ     
การยอมรับในคุณภาพ

น้ าประปา และ       
การให้บริการ 

องค์กรมีความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือที่ดีกับ
องค์กรและหน่วยงาน
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องน้ า 

ท่อส่งจ่ายน้ า     
จ านวนมากมีอายุ   
การใช้งานนาน 

การจัดการโครงสรา้ง
การบริหารงาน      

ไม่สมดุลกับภาระงาน 

การบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลของระบบสารสนเทศ          

ที่สนับสนุนการผลิต        
จ่ายน้ า การบริหารจัดการ 

การให้บริการ ยังไม่
ครบถ้วน 

ราคารับซ้ือน้ า       
ตามสัญญารับซ้ือน้ า
จากเอกชนบางพ้ืนที่   
มีราคาสูงกว่าราคา 

ขายเฉลี่ย 

O1 
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ก าหนด 

นโยบายให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้ในทุกพ้ืนที่ 
+เพ่ิมผู้ใช้น้ าในส่วน

ภูมิภาค 
+เหมือน S1O1 +เหมือน S1O1 

+ยกระดับการให้บริการ
ลูกค้ารองรับ GECC ที่
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

+เหมือน S1O1 +เหมือน S1O1 0 

+เร่งลดน้ าสูญเสีย   
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ า

จ าหน่ายให้สอดคล้อง
กับจ านวนผู้ใช้น้ าที่

เพ่ิมขึ้น 

+เร่งพัฒนาบุคลากร
ให้เพียงพอต่อ      
การให้บริการ        
ในทุกพ้ืนที่ 

+พัฒนาระบบ IT       
เพ่ือบูรณาการข้อมูล     

ให้บริหารการผลิตจ่ายน้ า
มีประสิทธิภาพ และ
ให้บริการผู้ใช้น้ าได้   

อย่างทั่วถึง 

0 

O2 

การพัฒนาเขตพ้ืนเศรษฐกิจพิเศษด้านชายแดน 
ระบบคมนาคมของรัฐ เพ่ือรองรบั AEC ท าให้ 
มีการเติบโตของเมือง และการขยายตัวของ 
อสังหาริมทรัพย์ ท าให้ความต้องการใช้ 
น้ าประปาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

+ขยายก าลังการผลิตใน
ทุกพ้ืนที่ และพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษให้

เพียงพอ 

+เหมือน S1O2 +เหมือน S1O2 +เหมือน S4O1 +เหมือน S1O2 +เหมือน S1O2 
+แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านประปาร่วมกับ 

ตปท. 
+เหมือน W1O1 +เหมือน W2O1 +เหมือน W3O1 0 

O3 
นโยบายรัฐบาล และกฎหมายเกี่ยวกับน้ าอื่น ๆ 
สนับสนุน และให้ความส าคัญกับการจัดสรร 
น้ าดิบในการอุปโภค บริโภค เป็นอันดับแรก 

+จัดหาน้ าดิบ ผลิต และ
จ่ายน้ าที่มีคุณภาพให้

เพียงพอ 
+เหมือน S1O1 +เหมือน S1O3 +เหมือน S4O1 +เหมือน S1O3 +เหมือน S1O3 0 +เหมือน W1O1 0 +เหมือน W3O1 0 

O4 
องค์กรมีโอกาสที่จะสรา้งความร่วมมือ       
ทางธุรกิจร่วมกับ อปท. และต่างประเทศ      
ในการขยายบรกิาร ด้านน้ าประปา 

+จัดท าแผนการตลาด
ธุรกิจ 

+เหมือน S1O4 +เหมือน S1O4 +เหมือน S1O4 +เหมือน S1O4 +เหมือน S1O4 +เหมือน S7O2 0 +เหมือน W2O1 +เหมือน W3O1 
+ร่วมมือกับ อปท. ในพ้ืนที่ 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาการซ้ือ

น้ าจากเอกชน 

05 
การขยายบริการน้ าประปามีจ านวนมาก  
เนื่องจากมีความต้องการของผู้ใช้น้ า         

เพ่ิมมากขึ้น 
+เหมือน S1O1 +เหมือน S1O1 +เหมือน S1O1 +เหมือน S1O1 +เหมือน S1O1 +เหมือน S1O1 0 +เหมือน W1O1 +เหมือน W2O1 +เหมือน W3O1 0 

T1 
พ้ืนที่ให้บริการกระจัดกระจาย และอยู่ห่างไกล 

ท าให้มีต้นทุนการให้บริการสูง 
0 

+ใช้เทคโนโลยี เช่น 
SCADA เข้าช่วยเพ่ือลด
ต้นทุนการให้บริการใน

พ้ืนที่ห่างไกล 

+ให้ค าปรึกษาด้าน
ประปาแบบครบวงจร 

0 

+เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ าจาก
บ้านที่ยังไม่เป็นลูกค้า 
กปภ. และมีท่อ กปภ. 

ผ่าน 

+สร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพน้ าประปา 

+เรียนรู้ในการน า
เทคโนโลยีจาก ตปท. 
มาช่วยในการบริการใน

พ้ืนที่ห่างไกล 

+ปรับปรุงโครงสร้าง     
การออกแบบก่อสรา้ง และ
การบริหารงานอื่น ๆ       

ให้คุ้มค่าและมีน้ าสูญเสีย
น้อยที่สุด 

+ส่งเสริมให้พนักงาน 
มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยี SCADA 

+พัฒนาระบบ IT       
เพ่ือบริหารจัดการลดน้ า

สูญเสีย 

+พัฒนาระบบ      
การผลิตจ าหน่ายน้ า
ให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น เพ่ือลดการซ้ือ
น้ าจากเอกชน 

T2 

แหล่งน้ าดิบได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ
แปรปรวน เกิดปัญหาน้ าเสีย น้ าเค็ม น้ าท่วม      

ภัยแล้ง 

+จัดหาน้ าดิบที่มี
คุณภาพให้เพียงพอ  

เพ่ือแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า 

+เตรียมแผน BCP     
ให้พร้อม 

+สร้างความเข้าใจใน
การใช้น้ าประปาอย่างรู้

คุณค่า 
+เหมือนS3T2 

+สามารถจา่ยน้ า
ทดแทนกันในกรณีที่   
มีปัญหาได้บางส่วน 

+เหมือน S1T2 

+เรียนรู้ในการน า
เทคโนโลยีจาก ตปท. 
มาช่วยในการวิเคราะห์
สภาพแหล่งน้ าดิบ 

0 

+สนับสนุนให้บุคลากร
มีความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากผลกระทบ     
ทางธรรมชาติ 

+พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
แหล่งน้ าดิบ 

+เหมือน W4T1 

T3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการด้านน้ า    

เพ่ือการอุปโภคบริโภคมากขึ้น 
+เหมือน S6T1 +เหมือน S6T1 +เหมือน S3T1 0 0 +เหมือน S6T1 0 0 0 0 0 

T4 
อปท .มีอ านาจในการด าเนนิการ
สาธารณูปโภค ในพ้ืนที่ทับซ้อน 

+เหมือน S6T1 +เหมือน S3T1 
+ขยายความร่วมมือที่ดี
กับหน่วยงานภายนอก 

+เหมือน S3T4 +เหมือน S5T1 +เหมือน S6T1 0 0 0 
+บูรณาการกับ อปท.  
ด้วยระบบ GIS ในพ้ืนที่ 

ทับซ้อน 
0 

T5 
องค์กรไม่มีแหล่งน้ าดิบหลักเปน็ของตนเอง 

 
+เหมือน S1T2 

+เตรียมแผนรองรับ
แหล่งน้ าในอนาคต 

+ปรับความร่วมมือกับ
ชุมชนในการแก้ปัญหา
น้ าดิบผ่านการท า CSR 

+เหมือน S3T5 +เหมือน S1T2 +เหมือน S1T2 

+ให้รัฐบาลรับรู้ถึง
ความส าคัญของการให้ 
กปภ. มีอ านาจในการ
จัดการแหล่งน้ าดิบเอง 
โดยเสนอตัวอย่างจาก 

ตปท. 

0 0 0 +เหมือน W4T1 

T6 
ประชาชนที่รับบริการจาก กปภ. ในยุคดิจิทัล 
มีพฤติกรรมที่ต้องการความคาดหวังต่อบริการ 

ที่สูงขึ้น 
0 

+สร้างความเชื่อมั่นใน
ภาพลักษณ์ของการมี
คุณภาพน้ าประปา  

และบริการที่ดี ผ่านทุก
ช่องทางการสื่อสารของ

องค์กร 

+เหมือน S2T6 +เหมือน S2T6 +เหมือน S2T6 

+บูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

เพ่ือยกระดับ         
การให้บริการ 

+เหมือน S6O6 0 0 
+พัฒนาระบบ IT        

ทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับ
ความคาดหวังของผู้ใช้น้ า 

0 

T7 
การบุกรกุและโจมตีระบบสารสนเทศ และ 
การสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น และมีการเปลี่ยน

รูปแบบเทคนิควิธีอยู่เสมอ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+พัฒนาระบบ IT  
ด้านการรักษา 

ความปลอดภัยข้อมูล 
ผู้ใช้น้ าให้แน่นหนาขึ้น 

0 
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1.16 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นปัญหาหลัก) 
 

ด้านธุรกิจ  การแข่งขันในธุรกิจการผลิต และจ้าหน่ายน้้าประปาในพื้นที่ศักยภาพ 
ของ กปภ. 

 พื้นที่ให้บริการบางสาขากระจัดกระจาย และห่างไกล ท้าให้ยาก    
ต่อการให้บริการ และต้นทุนสูง 

 อปท. และนิคมอุตสาหกรรมมีอ้านาจในการจัดหาสาธารณูปโภค   
ในพื้นที่ทับซ้อน กับการบริการของ กปภ. 

 การจัดตั้งหน่วยงานกลางก้ากับดูแลนโยบายบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า ที่อยู่ในข้ันเริ่มต้น 

 การด้าเนินการเพ่ือรองรับ Digital Transformation for Thailand 4.0 
ด้านปฏิบัติการ 

 
 แหล่งน้้าดิบได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การขยายตัวของชุมชน

สภาพแวดล้อม เปลี่ ยนแปลง  ท้ าให้ สภาพอากาศแปรปรวน          
ต้องมีการเฝ้าระวังปัญหาน้้าเสีย น้้าเค็ม น้้าท่วม และภัยแล้ง  

 ไม่มีแหล่งน้้าดิบหลักเป็นของตนเอง  
 อัตราน้้าสูญเสียสูง 
 สัญญาการรับซื้อน้้าจากเอกชนบางพื้นที่มีราคาสูงกว่าราคาขายเฉลี่ย 

 การให้ บ ริ การน้้ าป ระปา เพิ่ ม เติ ม ในบางพื้ นที่  ยั ง ไม่ ทั นต่ อ          
ความต้องการของผู้ใช้น้้าที่เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว (น้้าประปาไม่พอ
จ้าหน่าย โครงการลงทุนล่าช้า) 

ด้านทรัพยากรบุคคล  การเตรียมบุคลากร ด้านที่มีขีดความสามารถหลัก ยังมีจ้านวนไม่
เพียงพอกับภารกิจขององค์กร 

 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรยังไม่รองรับ PWA 4.0 

 การจ่ายค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับผลงานรายบุคคล 

 

1.17 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (จุดแข็งที่ส้าคัญ) 
 

ด้านธุรกิจ  ตาม พ.ร.บ. กปภ. สามารถขยายพื้นที่ให้บริการในเขตชุมชนเมือง       
ในส่วนภูมิภาคตามการร้องขอของประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง 

 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในด้านการควบคุมคุณภาพน้้าประปา  
ด้านปฏิบัติการ 

 
 มีสาขาและโครงข่ายท่อส่งน้้ากระจายทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงลูกค้า 

ในอนาคตได้ง่าย  
ด้านทรัพยากร

บุคคล 
 

 บุคคลากรมีความรู้ และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกิจการประปา 
 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองน้้า 
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1.18 ความสามารถพิเศษขององค์กร 
 

ปัจจุบัน เป้าหมายในอนาคตเพ่ือเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 มีความรู้ความสามารถในระบบประปา 
 การเข้าถึงและความใกล้ชิดประชาชน และ

ชุมชน 
 ความพร้ อ ม แล ะค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญด้ า น       

การวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน้้า 

 บุคลากรมีวัฒนธรรมในการส่งมอบคุณภาพ 
และบริการที่เป็นเลิศ 

 

 

1.19 คูเ่ทียบ 
 

อุตสาหกรรมน้้าประปา อุตสาหกรรมอื่น 

การประปานครหลวง 
ผู้ผลิตน้้าประปาเอกชน 

อปท. 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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1.20 ความต้องการและความคาดหวังที่ส้าคัญของกลุ่ ม         
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังที่ส้าคัญ 
(ตามล้าดับความส้าคัญ) 

 รัฐบาลและกระทรวง เจ้าสังกัด 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 
1. ก้าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็น

พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
2. บริหารแผนการลงทุนให้ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
3. เสริ มสร้ างความแ ข็งแกร่ งทางการ เงิน      

เพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
และแผน DE 

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม 

กลยุทธ์ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2561-2565) 

1. พัฒนาภู มิภาค เมื อง  ให้ สอดคล้องกั บ
ศักยภาพของพื้นที่ 

2. พั ฒ น า พื้ น ที่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ฉ พ า ะ ใ ห้ มี            
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. สนับสนุนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน 

 สังคม/ชุมชน 

1. การประกอบกิจการมีความปลอดภัย 
2. ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม 
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 ลูกค้า 

1. ปริมาณน้้าประปาที่ไหลเพียงพอ และ
สม่้าเสมอ 

2. คุณภาพน้้าประปา 
3. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
4. ความเหมาะสมของค่าบริการ 
5. การให้บริการที่ดีจากพนักงาน 
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1.21 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 

ตารางที่ 5 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของ กปภ. 
 

องค์กร บทบาทที่ส้าคัญ ความต้องการที่ส้าคัญ 
กลไกส้าคัญ       
ในการสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ 

Website กปภ./ 
การประชุม/

สัมมนาต่างๆ/ 
รายงานประจ้าปี 

 กรมชลประทาน 
 องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 East Water 

ส่งมอบน้้าดิบ - ปริมาณน้้าดิบที่เพียงพอ 

 การประปานครหลวง 
 East Water,      

Thai Tap, UU 

ส่งมอบน้้าประปา - สนั บ สนุ น ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น      
มีน้้าใช้และมีผลตอบแทน 
ในอัตราที่เหมาะสม 

- ปริมาณน้้าประปาที่เพียงพอ
และราคายุติธรรม 

 ผู้จ้าหน่ายวัสดุ      
การผลิต (สารส้ม 
คลอรีน) วัสดุ-อุปกรณ ์
(ท่อ มาตรวัดน้้า) 

ส่งมอบสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ ท่อ มาตร
วัดน้้า เครื่องสูบน้้า 
ฯลฯ 

- ได้รับสารเคมีท่อมาตรวัดน้้า
แ ล ะอุ ป ก รณ์ ป ร ะ ป าที่ มี
คุณภาพได้มาตรฐานและ
ทันต่อความต้องการ 

 ผู้รับจ้างก่อสร้าง 
 ผู้รับจ้างงานบริการ 

Outsources (ต่อท่อ
ซ่อมท่อ  อ่านมาตร
เก็บเงิน ฯลฯ ) 

รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง 
ระบบประปาวางท่อ
จ่ายน้้า ซ่อมท่ออ่าน
มาตร เก็บเงิน ฯลฯ 

- งานก่อสร้างและงานบริการ
ที่มีคุณภาพ 

 ผู้จ้าหน่ายอุปกรณ์ IT 
(ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ 
ฯลฯ) 

ส่งมอบอุปกรณ์  IT      
ทั้ ง ฮาร์ ดแวร์  และ
ซอร์ฟแวร์ 

- อุปกรณ์ IT ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบไฟฟ้าให้กับ        
กปภ. 

- กระแสไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและ
เพียงพอ 
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องค์กร บทบาทที่ส้าคัญ ความต้องการที่ส้าคัญ 
กลไกส้าคัญ      
ในการสื่อสาร 

คู่ความร่วมมือ 

Website กปภ./ 
การประชุม/

สัมมนาต่างๆ/ 
รายงานประจ้าปี 

 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

จั ด ก า ร ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ก า ร ส า ธา รณะ 
เพื่ อประโยชน์ของ
ประชาชน 

- การประสานงานที่ใกล้ชิด
และรวดเร็ว 

- การขอใช้พื้นที่ในการวาง
ท่อประปา 

- การขอใช้แหล่งน้้าในพื้นที่
อปท. 

- ความร่วมมือในการสร้าง
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ ห้ กั บ
ผู้ใช้บริการ 

 กรมชลประทาน บริ ห า รจั ด ก า รน้้ า  
แ ล ะ จั ด ส ร ร น้้ า      
เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร 
การพลังงานและ 
การสาธารณูปโภค 

- ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล
ปริมาณน้้าเพื่อการบริหาร
จั ด ก า ร ใ ห้ ผู้ ใ ช้ น้้ า มี
น้้าประปาใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

 กิจการประปา
ต่างประเทศ 

แลกเปลี่ ยนความรู้
ด้านกิจการประปา 

- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านระบบประปาและการ
บริหารจัดการระบบประปา 

 การไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาค 

ร่ ว มมื อ กั นบ ริ ห า ร
จัดการและพัฒนา
เทคโนโลยี 

- มีความรู้ ความ เ ข้าใจใน
คุณค่ า ข อ ง พลั ง ง า น ใ ช้
พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านพลังงานลดสภาวะโลก
ร้อน 

การประชุม/ 
สัมมนาต่างๆ 

 กรมทางหลวง
ชนบท 

พัฒนาก่อสร้างทาง
และบ้ารุงรักษาทาง
หลวงชนบท 

- ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร
ก่อสร้ างและการวางท่อ
ประปา 

 กรมทรัพยากร     
น้้าบาดาล 

ร่วมมือกันบูรณาการ
การใช้น้้าบาดาลและ
น้้ า ป ร ะ ป า ใ น ก า ร
อุปโภคบริโภครวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
และยั่งยืน 

- การสนับสนุนข้อมูลทั้งด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย พั ฒ น า
เทคโนโลยีข้อมูลด้านแหล่ง
น้้าบาดาลและการส้ารวจ
แหล่งน้้าบาดาลรวมถึงการ
ใช้น้้าบาดาลแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้าดิบในช่วง
หน้าแล้ง 

 กรมอนามัย การส่ ง เส ริ มความ
เ ชื่ อ มั่ น คุ ณ ภ า พ
น้้าประปา 

- ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพ
น้้าประปาเพื่อให้ประชาชน
ได้อุปโภคบริโภคน้้าประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐาน 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร 
(ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 
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2.1 ทิศทางองค์กรของ กปภ. (Road Map)  
ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดี ข้ึน     

กปภ. จึงก าหนดเส้นทางการพัฒนาองค์กร ตามแนวทางการด าเนินงานที่จะพัฒนาคุณภาพน้ าให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (WHO) และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการผลิต จ าหน่าย
น้ าประปา รวมถึงการพัฒนาบริการ ด้านต่าง ๆ ของ กปภ. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของ
ผู้ใช้น้ าอย่างครบวงจร โดย กปภ. มีเป้าหมายทิศทางขององค์กรสู่การเป็นผู้น าด้านน้ าประปา         
ในภูมิภาค ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 ทิศทางองค์กร ของ กปภ. (Road Map) 

 
 

ตารางที่ 6 เป้าประสงค์ของทิศทางองค์กรของ กปภ. 
 

รายการ 

การเป็นองคก์รที่มี
ระบบผลิต จ่ายน้ า 
และบริการลูกค้าท่ี

เป็นเลิศ  

สู่การเป็นองคก์ร 
แห่งการเรียนรู ้

สู่การเป็นองคก์ร
ท่ีมีระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศครบ
วงจร 

สู่การเป็นองคก์ร
สมรรถนะสูง  

ผู้น าด้าน
น้ าประปาใน
ภูมิภาค 

เป้าประสงค ์ SCADA / Control 
monitoring / Water 
Grid ครบทุกสาขา ใน

ปี 2570 

มีการจัดการองค์
ความรู้ ให้
ครอบคลุมทุก
กระบวนการและ
ท่ัวท้ังองคก์ร (KM) 

มีระบบงาน IT ท่ี
ส าคัญ ในการ
บริหารงาน การ
ควบคุมภายใน  
การวางแผน
การตลาด และ
สามารถบูรณา
การกันได้ โดย
สมบูรณ์ในปี 

2565 

การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท า

ใหผู้้ใช้น้ า       
พึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์ และ
บริการ (4.2) 

สั ด ส่ ว น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร
น้ า ป ร ะ ป า ใ น
ภูมิภาค  28% ใน
ปี 2570 
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 นโยบายผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 

ภาพที่ 8 นโยบาย PWA 4.0 ของ กปภ. 

 
 

การประปาส่วนภูมิภาค มีนโยบาย “PWA 4.0” ตามภาพที่ 8 เพื่อเป็นเครื่องมือ       
ใช้ในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนองค์กร มุ่งไปสู่ความส าเร็จ สร้างความยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นองค์กร
ระดับสากล โดยมีการก าหนดการด าเนินงานเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน “ประปาใสสะอาด”สร้างกระบวนการท างาน         
ให้โปร่งใสภายใต้การก ากับกิจการที่ดี มุ่งเน้นถึงการใช้จ่ายอย่างมีคุณค่า พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ควบคุมการผลิตและการจ่ายน้ าที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมน้ าผลิต
ให้มีคุณภาพระดับสากล 

2. เพิ่มรายได้ “ประปาทั่วถึง”เน้นการเพิ่มจ านวนผู้ใช้น้ าจากนโยบายรัฐบาลในพื้นที่
เศรษฐกิจต่างๆสร้างแรงจูงใจการใช้น้ ากลุ่มผู้ใช้น้ ารายย่อยและรายใหญ่ และผู้ใช้น้ าจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงระบบบริการลูกค้าให้ทันสมัยเพื่อใช้สนับสนุนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

3. ลดต้นทุนการผลิต “ประปาคู่ชุมชน” บริหารจัดการแหล่งน้ าดิบให้มีความยั่งยืน
สร้างพันธมิตรที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ เอาใจใส่ดูแลความต้องการของผู้ใช้น้ าอย่างใกล้ชิด รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า สารเคมี น้ าสูญเสีย     
ค่าน้ าดิบ และบุคลากร 
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 สถาปัตยกรรมองค์กร 
สถาปัตยกรรมองค์กรเป็นกรอบแนวทาง (Framework) และข้ันตอนวิธี (Method) ที่ใช้

ในการวิเคราะห์และออกแบบพิมพ์เขียว (Blueprints) ที่เป็นอนาคตขององค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วย
ในการจัดท าแผนการพัฒนา (Transition Plan) เพื่อขับเคลื่อน “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์” ขององค์กร
ให้กลายเป็น “ผลลัพธ์ที่เป็นจริง” 

กระบวนงานต่าง ๆ ของ กปภ. ประกอบด้วย 4 กระบวนงานหลัก ได้แก่ กระบวนการ
ทางธุ รกิ จหลัก  (Core Business Process)  ก ระบวนการสนับสนุน  (BackOffice/Supported 
Process) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และการบริการลูกค้า ทั้งนี้ ในส่วนกระบวนการ     
ทางธุรกิจหลักนั้น ประกอบด้วย 6 กระบวนการย่อย ได้แก่ การจัดหาน้ าดิบ การผลิตน้ าประปา      
การจ่ายน้ าประปา การบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย การควบคุมคุณภาพน้ า และการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ า ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 สถาปัตยกรรมองค์กร ด้านพันธกิจของ กปภ. 

 
 

กระบวนงานต่างๆ ของ กปภ. ในแต่ละกระบวนงาน พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ รวมถึงฮาร์ดแวร์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านโครงข่ายประเภทต่าง ๆ 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. มีการจัดแบ่งออกตามกายภาพเป็น
ส านักงานใหญ ่(HQ) ส านักงานเขต และสาขา โดยทั้งหมดเชื่อมต่อกับส านักงานใหญ่ผ่านทางเครือข่าย 
VPN (Virtual Private Network) และมีการเชื่อมต่อกับผู้ใช้น้ า คู่ค้าและหน่วยงานภายนอกผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
กรอบแนวคิดการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ของ กปภ. 

จัดท าข้ึนเพื่อใช้ เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ เหมาะสมด้านการจัดการระบบ
สารสนเทศขององค์กร โดยในปีงบประมาณ 2563-2565 ได้ท าการศึกษาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
กปภ.ปี 2562-2565 จัดท าตามกรอบข้อมูลปัจจุบัน (As is Architecture) ไปสู่กรอบข้อมูลอนาคต   
(To be Architecture) ในปี 2562-2565 แสดงดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 กรอบข้อมูลปัจจุบันไปสู่กรอบข้อมูลอนาคต ของ กปภ. 

 
 

ผลของการออกแบบเพื่อให้เกิดความพร้อม ตอบสนองการใช้งานและท าให้เกิด    
ความสะดวก รวดเร็ว รองรับการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้ สามารถแสดง
ออกมาเป็นสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร กปภ. (Future State View of PWA Enterprise 
Architecture) ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 สถานะอนาคตสถาปัตยกรรมองค์กรของ กปภ. 

 
 

As-Is Systems (2555-2561)As-Is Systems (2555-2561) 

pwa.co.t

Line, 

To-Be Systems (2562-2565) 

 

 

 

 

GISC + 
Telemetering+LIMS+CI
S+OIS+Webบูรณาการ 

G-Chat 

AnyID 
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2.2 สรุปยุทธศาสตร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 
กปภ.ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

ถื อ เ ป็ นฐ าน ในกา รพัฒนาอ งค์ ก ร  โ ดย ใ ช้
ความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการด าเนินงาน ของ กปภ. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตจ่ายน้ า 

ตอบสนองต่อพันธกิจของ กปภ. ทั้งในส่วนของ
ระบบการจัดหาน้ าดิบ ผลิตจ่าย ควบคุมคุณภาพน้ า 
บริหารจัดการน้ าสูญเสียในระบบจ่ายของ กปภ. อีกทั้ง
ในส่วนของขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อ
ให้บริการน้ าประปาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการลูกค้า 

เน้นกลุ่มผู้ใช้น้ าของ กปภ. ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับชุมชนโดยรอบ ของ กปภ. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเงิน 

มีการควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน และสร้าง
รายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน ของ กปภ.  
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและผลักดัน ตามค่านิยม 
พันธกิจ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ความยั่งยืนของ กปภ. และการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  

ประเด็นยุทธศาสตร์จะสนับสนุนทิศทางองค์กร ของ กปภ. เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง    
โดยภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีการก าหนด 11 ยุทธศาสตร์มารองรับ ในการด าเนินงานหลัก
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กปภ. (แสดงดังภาพที่ 12 และ ตารางที่ 7)  
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ภาพที่ 12 สรุปยุทธศาสตร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 
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2.2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
แผนภาพที่แสดงรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กร

ปรารถนาเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร แสดงดังภาพที่ 13 
 

ภาพที่ 13 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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2.2.2 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  
ความส า เ ร ็จของการด า เน ินงานในขั ้นตอนสุดท ้ายของแต ่ละย ุทธศาสตร์        

เมื่อสิ้นสุดแผน (ปี 2565) 
 

ภาพที่ 14 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  

 

หมายเหตุ : ปรับปรุงระหว่างปีตามความเหมาะสม 
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2.2.3 ผลลัพธ์ที่ส าคัญในปี 2565 
กปภ.มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ส าคัญ เมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) ในปี 2565

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยในการจัดท ายุทธศาสตร์ มีผลลัพธ์ที่ส าคัญ ดังภาพที่ 15 
 

ภาพที่ 15 ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
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2.2.4 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ มีการก าหนดตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  
1. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) คือค่าที่วัด

จากผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริงเพื่อแสดงผลส าเร็จของการวัดตามเป้าประสงค์โดยจัดเป็น  Lag 
Indicators ตัวชี้วัดที่ เป็นผลการท างานที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นผลลัพธ์ของ        
การปฏิบัติงานขององค์กร  

2. ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Key Risk Indicator: KRI) คือค่าที่ใช้วัด
กิจกรรมที่อาจจะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักโดยจัดเป็น  Lead 
Indicators ตัวชี้วัดถึงเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี (แสดงดังภาพที่
16 และตารางที่ 7) 
 

ภาพที่ 16 สรุปตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2563-2565 

 



คู่เทียบ (กปน.)

ปี2561 ปี2563 ปี2564 ปี 2565

KPI 1.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน คะแนน ทุกหน่วยงาน ฝบท./ฝปอ. 4.20 4.25 4.25 4.25

KPI 1.2 อัตราสว่นผู้ใช้น้้าต่อพนักงาน 1 คน ราย/คน ทุกหน่วยงาน ฝวป. 443 493 495 500 500

KRI 1.1 รอ้ยละของพนกังานทีผ่่านเกณฑ์ตามแผนพัฒนาบคุลากร รอ้ยละ สวก. สวก. 99.98 90 90 90

KPI 2.1 จ้านวนองค์ความรู้ทีส่ามารถน้าไปใช้ปรับปรุงการให้บริการลกูค้า หรือคุณภาพงาน สว่นเพิม่จ้านวนองค์ความรู้ ทุกหน่วยงาน สวก. 2 2 2 2

KPI 2.2 จ้านวนนวัตกรรมทีน้่ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพงาน สว่นเพิม่จ้านวนนวัตกรรม ทุกหน่วยงาน สวก. 2 2 2 2

KRI 2.1 ความส าเรจ็ในการด าเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ และการสรา้งองค์กรแหง่การเรยีนรู้ รอ้ยละ ทกุหนว่ยงาน สวก. 100 80 80 80

KRI 2.2 ความส าเรจ็ในการด าเนนิงานตามแผนวิจัย พัฒนา และสรา้งนวัตกรรม รอ้ยละ ทกุหนว่ยงาน สวก. 83 80 80 80

KPI 3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่้าคัญ สามารถบรูณาการได้ครบถ้วนตามแผน (สะสมต่อเน่ืองทุกปี) ระบบ สทส./สทภ. สทส./สทภ. 7 11 13 14

KRI 3.1 ความส าเรจ็ของการด าเนนิงานตามแผนงาน/นอกแผนงานของโครงการ IT ในแต่ละปี รอ้ยละ สทส./สทภ. สทส./สทภ. 17% 80 80 80

KPI 4.1 จ้านวน กปภ.สาขา ทีห่ยุดผลติ หรือ จา่ยน้้าเป็นเวลา เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนน้้าดิบ ทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพน้้า
กปภ.สาขา

(หยุดผลติ/จา่ยเป็นเวลา)
กปภ.เขต 1-10/

กปภ.สาขา
ฝทน./ฝผค./ฝยอ. 0/2 1/10 0/2 0/2

KRI 4.1 ความส าเรจ็ของโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ าทีด่ าเนนิการตามแผนทีไ่ด้รบังบประมาณ รอ้ยละ
ฝคส./

กปภ.เขต 1-10
ฝผค./ฝวง.

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

80 80 80

KPI 5.1 ผู้ใช้น้้าเพิม่ ราย กปภ.เขต 1-10 กปภ.เขต 1-10 200,485 200,000 200,000 200,000

KPI 5.2 จ้านวน กปภ.สาขา ทีมี่แรงดันน้้าเฉลีย่มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เมตร กปภ.สาขา กปภ.เขต 1-10 ฝปอ. 234 234 234 234

KPI 5.3 คุณภาพน้้าประปาทีผ่่านเกณฑ์ทาง กายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย
ร้อยละ
(สาขา)

รปก. 1-5 ฝทน. 99.91 100 100 100 100

KPI 5.4 จ้านวนคร้ังทีห่ยุดจา่ยน้้า คร้ัง/หน่วยบริการ/ปี กปภ.เขต 1-10 ฝปอ. 21 17 17 17

KPI 5.5 ปริมาณน้้าจ้าหน่ายเพิม่ สว่นเพิม่ลา้นลบ.ม./ปี
กปภ.เขต 1-10/

กปภ.สาขา
ฝยอ./กปภ.เขต 9 28 50 50 50

KRI 5.1 จ านวนระบบประปาเมืองทีไ่ด้รบัการพัฒนา โครงการ ฝทน. ฝผค. 11 9 12 12

KRI 5.2 ความส าเรจ็ของโครงการขยายเขตจ าหนา่ยน้ าทีด่ าเนนิการตามแผนทีไ่ด้รบังบประมาณ รอ้ยละ รปก.1-5 ฝผค. 66 80 80 80

KRI 5.3 จ านวน กปภ.สาขา ทีด่ าเนนิการตาม WSP Master Plan กปภ.สาขา กปภ.สาขา กปภ.เขต 159 200 234 234

KPI 6.1  อัตราน้้าสญูเสยี กปภ. ร้อยละ
กปภ.เขต 1-10/

กปภ.สาขา
กปภ.เขต 1-10/

กปภ.สาขา
29.83 30.06 28.11 26.03 24.14

KRI 6.1 ความส าเรจ็ของโครงการลดน้ าสูญเสียของ กปภ. 22 สาขา รอ้ยละ
กปภ.เขต 1-10/
กปภ.สาขา

ฝปอ. 34.56% 31.60 28.34 26.02

KPI 7.1 จ้านวนครัวเรือนทีไ่ด้ประโยชน์จากการที ่กปภ. สนับสนุนให้มีน้้าประปาทีไ่ด้มาตรฐาน ครัวเรือน
กปภ.เขต 1-10/

กปภ.สาขา
กปภ.เขต 1-10/

ฝปอ.
527,216 100,000 100,000 100,000

KRI 7.1 จ านวนความรว่มมือที ่กปภ. สนบัสนนุใหห้นว่ยงานต่าง ๆ มีน้ าประปาทีไ่ด้มาตรฐาน ครั้ง
กปภ.เขต 1-10/
กปภ.สาขา

กปภ.เขต 1-10/
ฝยอ.

2,858 200 200 200

KPI 8.1 ระดับความพึงพอใจลกูค้าต่อประสทิธิภาพในกระบวนการให้บริการ กปภ.
ระดับเกณฑ์คะแนน
ตามข้อตกลง สคร.

ทุกหน่วยงาน
ฝปอ./

กปภ.เขต 1-10
4.52 4.05 4.20 4.20 4.20

KRI 8.1 การรบัฟังและบรหิารจัดการข้อรอ้งเรยีนตามมาตรฐาน (Service Level Agreement : SLA) รอ้ยละ
กปภ.เขต 1-10/
กปภ.สาขา

กศผ./สสล. 82.81 86 87 88

KRI 8.2 จ านวน กปภ.สาขาทีผ่่านมาตรฐาน Water is Life (สะสมต่อเนือ่งทกุป)ี กปภ.สาขา
กปภ.เขต 1-10/
กปภ.สาขา

ฝปอ./กปภ.เขต 1-10 - 180 234 234

KPI 9.1 โครงการบริหารจดัการการใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า (DSM)
ระดับเกณฑ์คะแนน
ตามข้อตกลง สคร.

กปภ.เขต 1-10/
กปภ.สาขา

สวก. (กวจ.) 5 5 5 5 5

KPI 9.2 ระดับทัศนคติด้านความเชื่อม่ันต่อ บทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ การช่วยเหลอืชุมชน/สมัคมและความรับผิดชอบต่อสงัคม คะแนน
กปภ.เขต 1-10/

กปภ.สาขา
ฝปอ. 4.23 4.20 4.20 4.20

KRI 9.1 ระดับการรบัรู้ของผู้ใช้น้ า/ประชาชนทีมี่ต่อ โครงการ CSR ของ กปภ. คะแนน
กปภ.เขต 1-10/
กปภ.สาขา

สสล. 4.29 4.20 4.20 4.20

KPI 10.1 ค่าใช้จา่ยต่อหน่วยน้้าจ้าหน่าย บาท/ลบ.ม. ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 19.47 19 19 19

KRI 10.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรต่อรายได้ สัดส่วน ทกุหนว่ยงาน ทกุหนว่ยงาน 13.44 15.77 16.37 17.21

KPI 11.1 ร้อยละรายได้จากการด้าเนินงานเพิม่ข้ึนต่อปี ร้อยละ ทุกหน่วยงาน ฝงบ. 2.71 4 4 4

KPI 11.2 ก้าไรจากการด้าเนินงาน (EBITDA) ลา้นบาท ทุกหน่วยงาน ฝวง. 12,887 9,890 10,230 11,088 11,980

KRI 11.1 จ านวนผู้ใช้น้ าประเภท 2,3 ทีเ่พิม่ขึ้น รอ้ยละ รปก.1-5 กศผ. 0.94 1 1 1

KRI 11.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจ่ายตามแผน รอ้ยละ ทกุหนว่ยงาน ฝวง./ฝผอ. 99.60 76.14 100 100 100

ตารางที ่7 ตัวชีว้ดัผลการด้าเนินงานหลกั (Key Performance Indicator: KPI) และตัวชีว้ดัความเสีย่งด้านการด้าเนินงาน (Key Risk Indicator: KRI) ปี 2563-2565

เกิดจริง ค่าคาดการณ์

ผลการด้าเนินงาน
ด้า

นก
าร

ผล
ติจ

า่ย
น้้า

4 จดัหา และบริหารจดัการแหลง่น้้าดิบให้เพียงพอ

5
ผลติจา่ยน้้าให้เพียงพอ พร้อมทัง้ควบคุม
คุณภาพน้้า ให้ได้มาตรฐาน

บริหาร และพัฒนาบคุลากรให้มีสมรรถนะสอดคลอ้งกับ
ภารกิจมีจ้านวนทีเ่หมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร

ด้า
นก

าร
ผล

ติจ
า่ย

น้้า 6 บริหารจดัการลดน้้าสญูเสยีอย่างเป็นระบบ

7
ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ     
เพือ่ให้บริการน้้าประปาทีมี่คุณภาพ

สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน

ด้า
นก

าร
บริ

กา
รล

กูค้
า

8
สร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า             
ในด้านคุณภาพน้้าประปา และบริการ

9
รักษาสิง่แวดลอ้ม และรักษา ความสมัพันธ์
อันดีต่อชุมชนโดยรอบ

ด้า
นก

าร
เง

นิ

10 ควบคุมต้นทุนการด้าเนินงาน

39

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด KPI : ความถี่การวัดรายปี

ตัวชี้วัด KRI : ความถี่การวัดรายไตรมาส
หน่วยวัด

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

รับผิดชอบ รวบรวม/วิเคราะห์ ปี 2561

ด้า
นก

าร
เรี

ยน
รู้แ

ละ
พัฒ

นา

1

2
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลกูค้าและ
คุณภาพงาน

3
บริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
สนับสนุน การด้าเนินงานกระบวนการผลติ จา่ย 
บริหารงาน และบริการ

11



ลงทุน ท าการ ลงทุน ท าการ ลงทุน ท าการ
1 1-1 แผนงานพฒันาบุคลากร สวก. 0 60 0 100 0 100

2
1-2 แผนงานเสริมสร้างความพงึพอใจและความผูกพนัต่อ
องค์กรของบุคลากร

ฝบท. 0 2 0 2 0 2

3 1-3 แผนงานจดัท าเสื้อยดืคอปกโปโลสฟีา้ กปภ. ฝบท. 0 6.27 0 0 0 0

4
2-1 แผนงานจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management: 
KM)

สวก. 0 2 0 2 0 2

5 2-2 แผนงานวิจยัพฒันาและสร้างนวัตกรรม สวก. 0 9 0 9 0 9

6
3-1 แผนงานการบูรณาการขอ้มูลระบบ เพือ่การใชส้ารสนเทศ
เชงิวิเคราะห์

สทส./สทภ. 52 0 84 0 30 0

7
3-2 แผนงานพฒันาระบบงานสนบัสนนุกระบวนการท างาน
ขององค์กร

สทส./สทภ. 60 2.50 40 2 5.50 8.60

8
3-3 แผนงานพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสื่อสารด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่อเพยีงและคุ้มค่า

สทส. 123 2.20 120 5 172.50 5

9
3-4 แผนงานการพฒันาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กร
แหง่การเรียนรู้และเพิม่ศักยภาพในการด าเนนิงานภายใน

สทส./สทภ. 0 5 0 5 0 5

10 4-1 แผนงานกอ่สร้างพฒันาและปรับปรุงแหลง่น้ า ฝทน./เขต 932.50 0 899 55 1,125.50 0
4-2 แผนงานเฝ้าระวังแหลง่น้ าดิบ
    4-2-1 โครงการสถานตีรวจวัดน้ าดิบ (Telemetering) ฝทน./เขต 0 2.10 0 10 0 10

    4-2-2 โครงการเฝ้าระวังระดับน้ าเพือ่การเตือนภยั ฝทน./สทส./เขต 0 20 0 10 0 6.6

12
5-1 แผนงานกอ่สร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (วงเงินเต็ม
โครงการ)

ฝผค./เขต 4,081.40 0 12,365.20 0 11,488.40 0

13 5-2 แผนงานปรับปรุงประสทิธิภาพระบบผลติจา่ยตามหลกั WSP สวก./เขต/สาขา 250 222.70 700 200 700 200

14
5-3 โครงการบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance:
 PM)

เขต/สาขา 250 78.20 400 100 400 100

15 5-4 แผนงานวางทอ่ขยายเขตจา่ยน้ า ฝผค./เขต 4,696.60 0 4,800 0 4,800 0

16
5-5 แผนงานการบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ 
(Business Continuity Management : BCM)

ทกุหนว่ยงาน 0 0.40 0 0.30 0 0.30

17
6-1 แผนงานการจดัการน้ าสญูเสยีเชงิกายภาพ (DMA และ
ปรับปรุงเสน้ทอ่)

เขต/สาขา 3,483.90 823 3,071.90 1,042.40 4,768.60 1,088.90

18 6-2 แผนงานการจดัการน้ าสญูเสยีเชงิพาณิชย ์(มาตรวัดน้ า) เขต/สาขา 153.10 0 194.20 34.80 203.90 34.80

7. ขยายความร่วมมือกบั
องค์กรต่าง ๆ เพือ่ให้บริการ
น้ าประปาทีมี่คุณภาพ

19 7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกบัองค์กร หรือหนว่ยงานภายนอก เขต/สาขา 0 0 0 20 0 20

8-1 แผนงานเสริมสร้างความพงึพอใจใหล้กูค้า
    8-1-1 โครงการประปาทนัใจ สสล./เขต/สาขา 0 0.30 0 0 0 0.30

    8-1-2 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ PWA Contact Center 1662 สสล./เขต/สาขา 0 12 0 12 0 12

    8-1-3 โครงการมุ่งม่ันเพือ่ปวงชนเติมใจใหก้นั สสล./เขต/สาขา 0 2.34 0 5 0 5
    8-1-4 โครงการส านกังานประปาทนัสมัย (GECC) สสล./เขต/สาขา 5 10 5 20 5 20

    8-1-5 โครงการสง่เสริมความเชื่อม่ันคุณภาพน้ าประปาของ 
          กปภ. (Water is Life)

สสล./เขต/สาขา 0 4 0 4 0 4

    8-1-6 โครงการสื่อสารภาพลกัษณ์องค์กรผ่านสื่อสงัคม
          ออนไลน์

สสล. - - 0 0.10 0 0.10

9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
    9-1-1 โครงการ กปภ. รักษ์ชมุชน สสล./เขต/สาขา 0 9 0 15 0 15
    9-1-2 โครงการน้ าประปา กปภ.-อปท. เพือ่ปวงชน สสล./เขต/สาขา 0 1 0 1 0 1

    9-1-3 โครงการ กปภ. ปลกูป่าต้นน้ าเพือ่แผ่นดิน
          เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
          มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

สสล./เขต/สาขา 0 2 0 2 0 2

    9-1-4 โครงการ กปภ. สง่ใจใหน้้ าด่ืม (PWA Care) สสล./เขต/สาขา 0 5.50 0 5.50 0 5.50

    9-1-5 โครงการฟืน้ฟแูนวปะการังพืน้ที ่อ.เกาะสมุย 
          จ.สรุาษฎร์ธานี

สปก.5 0 2 0 2 0 2

 9-2 แผนงานบริหารจดัการการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า

     9-2-1 แผนงานศึกษาและสง่เสริมการใชน้้ าอยา่งมี
           ประสทิธิภาพ

สวก./กปภ.ข.1-10 0 2 0 2 0 2

 10-1 แผนงานควบคุมค่าใชจ้า่ย
     10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน ทกุหนว่ยงาน 0 0 0 0 0 0

     10-1-2 โครงการสง่เสริมการลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ใน
            กระบวนการผลติ สง่จา่ยน้ าประปา และระบบ
            เกี่ยวเนือ่งของ กปภ.

รผว. 0 0 0 0 0 0

11. สร้างรายได้ให้เพียงพอ
ต่อการขยายงาน

24  11-1 การเพิม่รายได้ ของ กปภ. รปก.1-5 0 0 0 0 0 0

14,087.50 1,285.51 22,679.30 1,666.10 23,699.40 1,661.10

ปี 2564 ปี 2565
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ตารางที่ 8 แผนปฎิบัติการที่ส าคัญ ปี 2563-2565

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ ล าดับ แผนปฏิบัติการทีส่ าคัญ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (ลา้นบาท)

ปร
ะเ
ด็น

ยทุ
ธศ

าส
ตร์

ที ่
4 

 : 
  

 ด้
าน

กา
รเ
งิน 10. ควบคุมต้นทุน

การด าเนินงาน
23

รวม (ลา้นบาท)

ปร
ะเ
ด็น

ยทุ
ธศ

าส
ตร์

ที ่
1  

: ด้
าน

กา
รเ
รีย
นรู้

แล
ะพ

ัฒ
นา

2. เสริมสร้างวฒันธรรม     
การเรียนรู้ มุ่งเน้นลกูค้า    
และคุณภาพงาน

3. บริหารจดัการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้ทันสมัย สนับสนุน  
การด าเนินงาน กระบวนการ
ผลติ จา่ย บริหารงาน และ
บริการ

1. บริหาร และพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสอดคลอ้งกบั
ภารกจิ มีจ านวนทีเ่หมาะสม 
และมีความผูกพันต่อองค์กร

ปี 2563

ปร
ะเ
ด็น

ยทุ
ธศ

าส
ตร์

ที ่
2 

: ด้
าน

กา
รผ

ลติ
จา่

ยน้
 า

4. จดัหา และบริหารจดัการ 
แหลง่น้ าดิบให้เพียงพอ 11

5. ผลติจา่ยน้ าให้เพียงพอ 
พร้อมทัง้ควบคุมคุณภาพน้ า 
ให้ได้มาตรฐาน

6. บริหารจดัการลดน้ าสญูเสยี
อยา่งเป็นระบบ

ปร
ะเ
ด็น

ยทุ
ธศ

าส
ตร์

ที ่
3 

: ด้
าน

กา
รบ

ริก
าร
ลกู

ค้า

8. สร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า
ในด้านคุณภาพน้ าประปา
และบริการ

20

9. รักษาสิ่งแวดลอ้ม และ
รักษาความสมัพันธอ์นัดี
ต่อชมุชนโดยรอบ

21

22
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2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

บริหาร และพัฒนาบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภารกิจมีจ านวนที่เหมาะสม 
และมีความผูกพันต่อองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

เสริมสร้างวัฒนธรรม 
การเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้า 

และคุณภาพงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

บริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ทันสมัย สนับสนุน 

การด าเนินงาน  
กระบวนการผลิต จ่าย 
บริหารงาน และบริการ 
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2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับภารกิจมีจ านวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร 
กปภ. ได้ก าหนดเปูาหมายการบริหาร และพัฒนาบุคลากรโดยกระตุ้นให้บุคลากรเดิม 

และบุคลากรใหม่ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภารกิจ ในจ านวนที่เหมาะสม คือ   

 แผนงานที่ 1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนา    
ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะความสามารถ    
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย และสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร กปภ. จึงมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุน
นโยบาย และการด าเนินงานของ กปภ. การพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถรายบุคคล ( IDP) และด้านต่างๆ สนับสนุน
โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน หน่วยงาน
ภายนอก และทุนการศึกษา 

 แผนงานที่ 1-2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 

เ พื่ อ ส า ร ว จ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ผ ล ต่ อ       
ความผูกพันของพนักงานให้มีข้อมูลในการติดตามผลลัพธ์ของ
การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ส าหรับทบทวนและวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร พร้อมทั้งจัดท าแผนงาน
เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและ
คุณภาพงาน 
เพื่อสนับสนุนให้ กปภ. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แข็งแกร่งการจัดการองค์

ความรู้อย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน  
และระดับองค์กรจึงเป็นสิ่งจ าเป็น กปภ. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา 
หรือ จัดกิจกรรมที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกรักและเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ดังนี้  

 แผนงานที่ 2-1 แผนงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 

เพื่อให้ กปภ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอส าหรับ   
การปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย ตลอดจนมีการส่งเสริม หรือ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร 
โดยองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้กลางที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงานซึ่งมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการ KM & LO และ คณะท างาน KM & LO ระดับหน่วยงาน โดยกองบริหาร
องค์ความรู้ สวก. เป็นผู้ประสานงานหลัก ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ปี 2560 
รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากผลการประเมินองค์กรตามระบบ SEPA โดยมีการประเมินผล ทบทวน 
และปรับปรุงเป็นระยะตามไตรมาสมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับปฏิบัติการและบูรณาการ
ด าเนินงานเข้ากับโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ของ กปภ. 

 แผนงานที่ 2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และน ามาใช้งาน
จนเกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ าได้รับบริการน้ าประปาที่ดีข้ึน กปภ. จึงมีการ
จัดท าแผนการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมระยะยาว และมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาให้พนักงาน       
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการศึกษานวัตกรรมใหม่เพื่อให้มีการสร้างผลงานนวัตกรรมที่น ามาใช้     
ในองค์กร 
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2.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
สนับสนุนการด าเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ 
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถบูรณาการระบบที่ส าคัญ 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานได้ครอบคลุม ทั้งกระบวนการผลิตจ่าย บริหารงานและบริการ            
ให้มีประสิทธิภาพ คือ 

 แผนงานที่ 3-1 แผนงานการบู รณาการข้อมูลระบบ เพื่ อการใช้สารสนเทศ           
เชิงวิเคราะห์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการ
ข้อมูล ที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน
ภ าย ในแ ล ะภ า ยนอก  ร ว มทั้ ง ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี บู รณาก า ร ข้ อ มู ล                 
ให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล     
ในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กร และการให้บริการประชาชน      
โดยมีแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้ า น ผ ลิ ต -จ่ า ย น้ า  ด้ า น บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า  ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ                 
ด้านการด าเนินงานภายใน เพื่อการใช้สารสนเทศในเชิงวิเคราะห์ส าหรับ
การให้บริการ และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ล่วงหน้า  

 แผนงานที่ 3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการท างานขององค์กร 

พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน 
และถูกต้องตามกฎหมายสนับสนุนกระบวนการท างานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย
กระบวนการและกลยุทธ์ที่ถูกน ามาปฏิบัติโดยองค์กร ให้มี เครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือ   
ภูมิสารสนเทศที่รองรับการจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศ ส าหรับ
การให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้ า รวมถึงการให้บริการเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการท างานที่คล่องตัวข้ึนโดยมีแนวทางการด าเนินงานสร้างระบบบริหารการให้บริการ 
และการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการทั้งลูกค้ารายเก่า   
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพิ่มช่องทางให้เกิดลูกค้ารายใหม่ได้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุน 
การวางแผนออกแบบ ควบคุม ด้านคุณภาพน้ าประปาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด พัฒนาระบบ
สนับสนุน การผลิต-จ่ายน้ า ให้มีปริมาณน้ าประปาที่ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า            
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ GIS รองรับการให้บริการ ทั้งภายในและภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานที่ใช้สนับสนุนการตรวจสอบ เพ่ิมความคล่องตัวลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 
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 แผนงานที่ 3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เพียงพอและคุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเชื่อมโยง       
ทั่วทั้งองค์กรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน  
พร้อมทั้งบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบงานที่เพิ่มมากข้ึนสร้างโครงข่าย
อัจฉริยะที่มีความเร็วตามความต้องการและพร้อมใช้งานได้ทุกเวลาโดยให้ความปลอดภัยสูงสุด 

 

 แผนงานที่ 3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานภายใน 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สามารถน ามาพัฒนางาน และเกิดการท างานร่วมกันโดยแนวทางการด าเนินงานในการสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร และพัฒนาระบบรองรับการสืบค้น  
องค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารองค์ความรู้      
ขององค์กร ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานในงานขององค์กร จัดอบรม  
และเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ และน ามาประยุกต์ใช้งาน        
กับการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมทั้งจัดท าระบบที่เป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อยอด       
และน าไปใช้งานต่อไป 
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

ด้านการผลิตจ่ายน้ า 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

จัดหา และบริหารจัดการ 
แหล่งน้ าดิบให้เพียงพอ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ผลิตจ่ายน้ าให้เพียงพอพร้อมทั้ง 
ควบคุมคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน  

 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

บริหารจัดการลดน้ าสูญเสียอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 

ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพ่ือ
ให้บริการน้ าประปาที่มีคุณภาพ 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqAvuiE38YCFVIkjgodfDgOkA&url=http://www.yotathai.com/2014/10/blog-post_10.html&ei=FlGnVaqdJtLIuAT88LiACQ&bvm=bv.97949915,d.c2E&psig=AFQjCNGwy_DMCpYteraluPt4lSObIDSskg&ust=1437115019200247
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2.4.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ าดิบให้เพียงพอ 
จากแนวโน้มปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนแหล่งน้ าดิบ กปภ. ได้เตรียมแผนบริหาร

จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา โดยมีเปูาหมายให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุม
ทุกพื้นที่  ทั้ ง ในพื้นที่  กปภ. รับ ผิดชอบ และพื้นที่  อปท. ที่ประสงค์จะให้  กปภ. สนับสนุน                
จึงมีความจ าเป็นต้องมีแหล่งน้ าที่ยั่งยืน และเพียงพอต่อการให้บริการ คือ 

 แผนงานที่ 4-1 แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า 

จากผลการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า ที่ กปภ.ได้จ้างที่ปรึกษา
ด าเนินการ และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าทั้งในระยะสั้น และระยะยาว หรือทิศทาง     
การพัฒนาแหล่งน้ าที่ชัดเจนและเหมาะสมซึ่งน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
แหล่งน้ า ของแต่ละสาขา รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าในลักษณะการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มพื้นที่  (Cluster)  
โดยมีเปูาหมายเพื่อให้มีแหล่งน้ าดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอในการผลิตน้ าประปารองรับ 
ความต้องการใช้น้ าของชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมั่นคง 

รวมถึงการแก้ปัญหาสภาวะอากาศมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง บางปีฝนตกน้อยและ
ฤดูแล้งนานกว่าปกติ ท าให้แหล่งน้ าที่กปภ.ใช้ผลิตน้ าประปามีน้อย ในบางพื้นที่แห้งขอดหรือมีปัญหา
น้ าเค็มรุกล้ า จากสถิติพบว่าแต่ละปีมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบ บางสาขาต้องหยุดผลิตน้ า หรือ
จ่ายน้ าเป็นเวลา และมีสาขาที่แหล่งน้ าดิบมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนต้องเฝูาระวังประกอบกับ       
การบริหารจัดการแหล่งน้ าดิบมีหลายหน่วยงานที่ใช้น้ าสูงและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ กปภ. 

    

 แผนงานที่ 4-2 แผนงานเฝูาระวังแหล่งน้ าดิบ 

4-3-1) โครงการสถานีตรวจวัดน้ าดิบ (Telemetering) 
กปภ. มีแนวทางจัดท าและพัฒนาระบบเฝูาระวังแหล่งน้ าดิบที่มีแนวโน้มจะเกิด      

การเปลี่ยนแปลงกะทันหันเพิ่ม เติมจากเดิมซึ่ ง  กปภ.  ได้มีการติดตั้ งสถานีตรวจวัดน้ าดิบ                
ซึ่งท าการตรวจวัดทั้งระดับน้ าและคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติ พร้อมแสดงผลทางเว็บไซต์แบบ Real time 
ที่มีความเสี่ยงด้านระดับน้ า หรือคุณภาพน้ า  

4-3-2) โครงการเฝูาระวังระดับน้ าเพื่อการเตือนภัย 
เน่ืองจากปัจจุบันสภาวะอากาศมีการแปรปรวนสูง บางปีฝนตกน้อย เกิดปัญหาภัยแล้ง 

ซึ่งท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าต่างๆ แม่น้ าสายหลัก และสายรอง มีปริมาณน้ าน้อย ท าให้บางพื้นที่
ขาดแคลนน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านปริมาณ และการบริหาร
จัดการน้ า ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า การไฟฟูา     
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร (สสนก.) เป็นต้น  
โดยการจัดท าโครงการเฝูาระวังและเตือนภัยแหล่งน้ าดิบ เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องมือหรือแบบจ าลอง
อย่างง่ายส าหรับใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการแหล่งน้ าดิบ ได้ทันต่อเหตุการณ์      
อันจะเป็นการปูองกันและแสดงผลกระทบจากการขาดแคลนน้ าดิบ 
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2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลิตจ่ายน้ าให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ า
ให้ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากความต้องการใช้น้ าประปาเพิ่มสูงข้ึนทุกปี กปภ. จึงเร่งขยายการให้บริการ  

ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ า รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ าให้มีประสิทธิภาพและ        
ได้มาตรฐานสากล คือ 

 แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (วงเงินเต็มโครงการ) 

เพ่ือให้ กปภ. สาขา มีก าลังการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายน้ า ที่สอดคล้อง
กับความต้องการใช้น้ าในพื้นที่ จึงมีแนวทางด าเนินงานโดยศึกษาความต้องการใช้น้ าในแต่ละพื้นที่ 
และด าเนินการลงทุนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) และพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 ระยะ ส าหรับในโครงการการลงทุนในพ้ืนที่ต่างๆ ต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อม
ในการลงทุน ปรับให้มีระยะเวลาโครงการที่สั้นลง ค่า NPV เป็นบวกที่สูง และได้ผลตอบแทนกลับมาเร็ว 
รวมทั้งค่า B/C มากกว่า 1 เนื่องจาก กปภ. เริ่มมีการใช้เงินสดในกิจกรรมการลงทุน มากกว่าเงินสด    
ที่ได้รับจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยเฉพาะปี 2558-2559 ใช้เงินรายได้ในการลงทุนที่สูงมาก        
เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่ในขณะเดียวกันโครงการนั้นๆ ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ หรือ
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ กล่าวคือไม่เป็นไปตามแผน ปริมาณน้ าจ าหน่ายไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
ส่งผลให้รายได้ที่เพิ่มข้ึนไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่เสียไป ส่งผลกระทบให้เงินสดคงเหลือปลายงวด
น้อยลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้จะต้องน าไปจ่ายช าระหนี้ที่ครบก าหนด จ านวนเงินสดที่ใช้จ่ายได้จริง        
มีน้อยมาก 

 แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและด าเนินการตามแนวทาง
โครงการจัดการน้ าสะอาด (Water Safety Plan: WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อุปโภคบริโภคน้ าประปาที่ได้มาตรฐานและบริการ
อย่างต่อเนื่อง มีข้ันตอนจัดการคุณภาพและความสม่ าเสมอของน้ า ตั้งแต่ต้นน้ า กระบวนการผลิตน้ า 
ไปจนน้ าประปาที่ส่งไปถึงผู้บริโภค โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกข้ันตอน 

 แผนงานที่ 5-3 โครงการบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventive maintenance : PM) 

จัดหา พัฒนาโปรแกรม PM โดยใช้ฐานข้อมูลจาก 12 รายการหลักในปี 2557 และ
ข้อมูลที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิต – จ าหน่าย ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ SAP 
ของ กปภ. ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหยุดชะงักการจ่ายน้ า หรือ สามารถวางแผนการหยุดจ่ายน้ า
ล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่กระทบต่อความรู้สึกของลูกค้า จึงมีแนวทางด าเนินงานขยายและ
พัฒนาฐานข้อมูล โปรแกรม คู่มือมาตรฐานการบ ารุงรักษาระบบ PM เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมเครื่องจักร 
อุปกรณ์ ระบบผลิต-จ าหน่าย ที่ส าคัญที่ยังเหลือพร้อมทั้งขยายผลการด าเนินการด้านการบ ารุงรักษา
เชิงปูองกันให้ครอบคลุมทุกสาขาและส่วนกลางทั้งในด้านการพัฒนาขีดความสามารถซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์พัฒนาบุคลากรด้านการบ ารุงรักษาตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ ซ่อมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรระบบผลิตขนาดใหญ่ ที่มีผลด้านการผลิตจ่าย และพลังงานสูง 
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 แผนงานที่ 5-4 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐานสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค
ได้อย่างทั่วถึง กปภ. จึงส ารวจความต้องการใช้น้ าในแต่ละพื้นที่ และจัดท าแผนวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า
ซึ่ง กปภ. มีนโยบายเร่งรัดการขยายบริการหลายรูปแบบ คือ กปภ. ลงทุน โดยใช้เงินอุดหนุน        
จากรัฐบาล และใช้เงินรายได้วางท่อจ่ายน้ า โดยขยายจากแนวท่อเดิมที่มีอยู่ เข้าไปในพื้นที่ที่ยัง      
ไม่มีน้ าประปาใช้ หรือมีน้ าประปาใช้ แต่ยังไม่เพียงพอและทั่วถึงหรือ กปภ. ด าเนินการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าตามค าร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย อปท. เป็นผู้จัดหางบประมาณให้ 

 แผนงานที่ 5-5 กา ร บ ริ ห า รค ว ามต่ อ เ นื่ อ ง ท า ง ธุ ร กิ จ  (Business Continuity 
Management : BCM) 

ในการด าเนินธุรกิจ มีโอกาสที่ธุรกิจจะหยุดชะงักอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง  ๆ      
ที่ไม่สามารถปูองกันและหลีกเลี่ยงได้ และปัจจุบันสาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินมีแนวโน้มเกิดข้ึน    
อย่างต่อเน่ือง และทวีความรุนแรงขึ้น 

กปภ. ได้จัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามข้อก าหนดของส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 22301-2556 ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2558 
และตามมาตรฐานฯ ได้ก าหนดให้ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการคงไว้ซึ่งระบบการบริหาร      
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจที่เหมาะสม เพียงพอ หรือเกิดประสิทธิผล 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ กปภ. จึงก าหนดให้มี
การฝึกซ้อม ทดสอบ ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business 
Continuity Plan: BCP) ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ      
เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เป็นต้น 
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2.4.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 6: บริหารจัดการลดน้ าสูญเสียอย่างเป็นระบบ 
กปภ. มุ่งเน้นพัฒนาระบบจ่ายน้ าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากน้ าสูญเสีย 

ตอบสนอง  ความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้น้ าประปาไหลแรงและสม่ าเสมอ คือ 

 แผนงานที่ 6-1 แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุง     
เส้นท่อ) 

ระบบบริหารจัดการน้ าสูญเสีย ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ ตามปริมาณ
จ านวนผู้ใช้น้ า 3,000–5,000 รายต่อโซน โดยในแต่ละ DMA จะมีเส้นทางท่อที่น าน้ าเข้าพื้นที่เพียง   
เส้นเดียว ซึ่งมีการติดตั้งมาตรวัดน้ า เพื่อวัดปริมาณน้ าที่ไหลเข้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและ
ควบคุมภาคสนาม ด้วยระบบสัญญาณโทรศัพท์แบบ Real time ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความผิดปกติ
เกิดข้ึน ท าให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายและทันเวลา หรือบริหารจัดการน้ าสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มากข้ึน เพื่อลดอัตราปรับปรุงเส้นท่อเพื่อน้ าสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากท่อจ่ายน้ าเก่า ช ารุด หรือ
เสื่อมสภาพการใช้งาน และสามารถเฝูาระวัง และประเมินสถานการณ์การลดน้ าสูญเสียในแต่ละพื้นที่ 
ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การจัดการลดน้ าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจสอบน้ าสูญเสีย
ซ่อมท่ออุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

กปภ. มีแนวทางการพัฒนาระบบ DMA โดยแบ่ง กปภ.สาขา ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ 1 สาขาที่มีขนาดเล็ก (ผู้ใช้น้ าไม่เกิน 15,000 ราย) กปภ. จะติดตั้งและบริหารจัดการเอง กลุ่มที่ 2 
สาขาที่มีขนาดกลาง (ผู้ใช้น้ า 15,000 – 40,000 ราย) กปภ. จะจ้างเหมาเอกชนติดตั้งและบริหารจัดการ 
2 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว กปภ. จะบริหารจัดการเอง และ กลุ่มที่ 3 สาขาที่มีขนาดใหญ่ (ผู้ใช้น้ า 
40,000 รายข้ึนไป) กปภ.จะจ้างเอกชนติดตั้งและบริหารจัดการ 3 ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญา หากสาขาใด     
มีความพร้อมก็จะด าเนินการเอง นอกจากนี้ กปภ. มีแผนเตรียมงบประมาณรองรับการแก้ไขปัญหา  
เพื่อควบคุมน้ าสูญเสีย เช่น พัฒนา DMA เพื่อบริหารจัดการน้ าสูญเสีย ปรับปรุงเส้นท่อที่ช ารุด/
เสื่อมสภาพ กิจกรรมเฝูาระวังและส ารวจหาน้ าสูญเสียเชิงรุก ซ่อมท่อแตกรั่ว กิจกรรมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์ท่อจ่ายน้ า จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์หาน้ าสูญเสีย เพื่อการจัดการ       
ลดน้ าสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แผนงานที่ 6-2 แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ า) 

เพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือ การอ่านมาตร และจัดเก็บรายได้ค่าน้ าสอดคล้องกับปริมาณ    
การใช้น้ าจริง และมีมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน้ าให้เป็นระบบ กปภ. จึงมีแนวทาง
ด าเนินงาน คือ เปลี่ยนมาตรวัดน้ าที่มีอายุมากกว่า 10 ปี บ ารุงรักษา ล้างมาตร ก าหนด 5 ปี จัดหา  
ชุดทดสอบมาตรภาคสนามชุดทดสอบวิเคราะห์อัตราการใช้น้ า เพื่อแก้ปัญหาการใช้มาตรขนาดใหญ่
เกินไปพร้อมทั้ง ปรับปรุงการติดตั้งมาตรวัดน้ าและมาตรวัดน้ าหลัก (Master Meter) ให้ได้มาตรฐาน 
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2.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 
กปภ.มีแนวทางขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ าประปาที่มีคุณภาพ โดยมีแผนงานรองรับ ดังนี้ 

 แผนงานที่ 7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 

กปภ. มีแนวทางขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพ่ือช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการน้ าประปาที่มีคุณภาพ โดยมีความร่วมมือด้านต่างๆ ซึ่งมีการใช้งบประมาณของ กปภ. และ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน แล้วแต่กรณี โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี ้

1. ด้านการรับโอนกิจการประปามาปรับปรุง โดยใช้เงินรายได้ของ กปภ. 
2. ด้านวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า :เพื่อสนองนโยบาย รมว.มท. ตามข้อสังเกตของ

ประธานกรรมการ กปภ. ในเรื่องการส ารวจการขยายเขตจ าหน่ายน้ า ในเขตที่ไม่มีการด าเนินการ
ให้บริการน้ าประปา และเขตที่มีการด าเนินการให้บริการน้ าประปาอาจเป็น อปท. หรือหมู่บ้าน       
เพ่ือเป็นการวางแผนข้อมูลขยายเขตอย่างเป็นรูปธรรม  

3. การปรับปรุงอาคารผลิตน้ าประปา 
4. การออกแบบ 
5. การจ าหน่ายน้ า Bulk Sale เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ าประปา  

ที่มีคุณภาพจาก กปภ. ได้โดยตรง 
6. การทดสอบคุณภาพน้ า  เพื่ อ ช่ วยลดภาระการลงทุนในองค์ ก รต่ า ง  ๆ                

ทั้งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ าและบุคลากร 
7. ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกิจการประปา (ดูงาน อบรมทางวิชาการ)       

ตามข้อสังเกตของประธานกรรมการ กปภ. ในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ 
ในกระบวนการผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพให้กับ อปท. โดยการท าเป็นแผนงาน แผนปฏิบัติการ       
ในแต่ละปีให้ชัดเจน 

8. การให้ค าปรึกษาในลักษณะที่ไม่ใช่โครงการ 
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2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ด้านการบริการลูกค้า 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
 

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ าประปา และบริการ 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
 

รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ  
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2.5.1 ยุทธศาสตร์ที่  8: สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพ
น้ าประปาและบริการ 
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจในบริการของ กปภ. จึงมุ่งพัฒนากระบวนการ

บริการให้เน้นความรวดเร็ว และการตอบสนองความต้องการที่กระชับฉับไวทันใจลูกค้าคือ 

 แผนงานที่ 8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

กปภ. น าผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ กปภ. และความ
ต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้ามาปรับปรุงกระบวนการให้บริการอยู่เสมอ โดยบูรณาการโครงการ
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้ลูกค้า ดังนี้ 

8-1-1) โครงการประปาทันใจ 
เป็นกรอบแนวทางให้ กปภ.ทุกสาขา ทั่วประเทศบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน มีมิสเตอร์ประปา
เป็นผู้ด าเนินการลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า โดยการสื่อสารที่ดี   
การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ทันใจ เรียบร้อย และสร้างความประทับใจ
ด้วยการตรวจสอบข้อมูลปูอนกลับเหนือความคาดหวังของลูกค้า 

8-1-2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 
พัฒนาระบบรับฟัง เสียงของลูกค้า  PWA Contact 

Center 1662 เชื่ อมโยงกับศูนย์ประปาทันใจ (กปภ.  234 สาขา)        
ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน      
ทั่ วประ เทศ เพื่ อสร้ างความพึงพอใจและเติมความประทับใจ         
ให้แก่ลูกค้า 

8-1-3) โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน 
เพื่อให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้

น้ าประปา ได้รับการช่วยเหลือโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบ
ประปาภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแล
รักษาระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เมื่อระบบประปาภายในบ้านได้รับการตรวจสอบ      
จนอยู่ในสภาพปลอดภัยแล้ว ประชาชนสามารถเติมเต็มความสมบูรณ์
ข้ึนอีกระดับหนึ่ง โดยการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและ
คุ้มค่า 

8-1-4) โครงการส านักงานประปาทันสมัย (GECC) 
ปรับปรุงการบริการลูกค้าในระดับติดตาและระดับ   

ตรึ ง ใจ เพื่ อตอบสนองนโยบาย  “ราชการสะดวก ” ที่ ยึ ดลู กค้ า          
เป็นศูนย์กลางให้มีความทันสมัย และเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน   
ทั่วประเทศ 
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8-1-5) โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ าประปาของ กปภ. (Water is Life) 
ส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทั่วประเทศผลิตน้ าตามข้อก าหนด WSP โดยมีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าร่วมกันระหว่าง กปภ.  กับกรมอนามัยอย่างเป็นระบบ และร่วมมือกับกรมอนามัย          
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนคุณภาพน้ าประปาของประเทศ               
ให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

  

8-1-6) โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ปัจจุบัน รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล และองค์กรกับลูกค้าประชาชน  

เปลี่ยนจากอดีตไปมาก กล่าวคือ มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย ได้กว้างขวาง 
รวดเร็ว โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญด้วยคุณลักษณะเด่น
ที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและรวดเร็ว และ Youtube เป็นสื่อออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้ กปภ. จึงได้ด าเนินการ
โครงการสร้างสรรค์ด้วยสื่อออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “PWA Society on Youtube” ซึ่งเป็นการต่อยอด  
จากโครงการชุมชนคนรัก กปภ. หรือ PWA Social  
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2.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 9: รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชนโดยรอบ 
ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน กปภ. จึงก าหนด        

แนวปฏิบัติในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตามมาตรฐาน ISO 26000  
โดยมุ่ง 2 ด้านหลัก คือ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม คือ 

 แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กปภ. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

9-1-1) โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน  
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบแหล่งน้ าที่ กปภ.      

มีแผนจะใช้หรือใช้น้ าดิบผลิตน้ าประปารวมถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้ าของชุมชนให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน  

 
9-1-2) โครงการน้ าประปา กปภ. – อปท. เพ่ือปวงชน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือวิชาการประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้
ประชาชนนอกรั้ว กปภ. ได้บริโภคน้ าสะอาดปลอดภัย โดยให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐาน เกี่ยวกับ
การผลิตน้ าสะอาดมาตรฐานสากล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
ของ กปภ. 

 
9-1-3) โครงการ กปภ.  ปลูกปุ าต้นน้ า เพื่ อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ             

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เพื่อสร้างแหล่งต้นน้ าให้กลับคืนมาสู่ผืนดินและสายน้ าต่างๆ รวมถึงปลูกจิตส านึกของ

พนักงาน กปภ. และชุมชนโดยรอบปุาไม้ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนปุา และเพื่อสนองพระราชด าริ
และสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
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9-1-4) โครงการ กปภ. ส่งน้ าใจให้น้ าดื่ม (PWA Care) 
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมแจกน้ าตราสัญลักษณ์ กปภ. และ/หรือ ติดตั้งจุดบริการน้ าดื่ม  

รถเคลื่อนที่บริการน้ าดื่มให้โดดเด่นสามารถสร้างความประทับใจและการจดจ าที่ดีแก่ประชาชนแบบ 
“นึกถึงน้ าดื ่มคุณภาพ นึกถึง กปภ.” ตลอดไป รวมทั ้งควรส่งเสริมกิจกรรมเกี ่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนาน 

9-1-5) โครงการพื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกรทบจากการด าเนินโครงการก่อสร้าง           

ท่อส่งน้ าประปาภายใต้โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อ าเภอ 
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 
3/2560 ในการเพิ่มมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการก่อสร้างระบบ  
ท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อ าเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 แผนงานที่ 9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
9-2-1) แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือด าเนินการศึกษา และส่งเสริมให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับสถาบัน
หรือหน่วยงานภายนอกในการศึกษาแนวทางการใช้น้ า ส่งเสริมให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับในระยะแรกจะด าเนินการในพื้นที่เกาะ แหล่งท่องเที่ยว โรงงาน โรงแรม หรือผู้ใช้น้ ารายใหญ่  
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ าก่อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyMG52ajJAhUQkY4KHc0RA54QjRwIBw&url=http://thaitraveltv.com/?p=368&psig=AFQjCNHDmWyx0BtJPUvgwZFOMfU3sSVnvg&ust=1448442086962300
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxr2D26jJAhXCGo4KHRwYC2AQjRwIBw&url=http://play.kapook.com/photo/showfull-91088-5&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHFMrHtCI8x16wN_8FlEn2K1EqNqA&ust=1448442507826324
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyMG52ajJAhUQkY4KHc0RA54QjRwIBw&url=http://thaitraveltv.com/?p=368&psig=AFQjCNHDmWyx0BtJPUvgwZFOMfU3sSVnvg&ust=1448442086962300
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxr2D26jJAhXCGo4KHRwYC2AQjRwIBw&url=http://play.kapook.com/photo/showfull-91088-5&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHFMrHtCI8x16wN_8FlEn2K1EqNqA&ust=1448442507826324
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyMG52ajJAhUQkY4KHc0RA54QjRwIBw&url=http://thaitraveltv.com/?p=368&psig=AFQjCNHDmWyx0BtJPUvgwZFOMfU3sSVnvg&ust=1448442086962300
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxr2D26jJAhXCGo4KHRwYC2AQjRwIBw&url=http://play.kapook.com/photo/showfull-91088-5&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHFMrHtCI8x16wN_8FlEn2K1EqNqA&ust=1448442507826324
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2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ด้านการเงิน 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
 

ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน  
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 
 

สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2&hl=th&tbo=d&biw=1311&bih=603&tbm=isch&tbnid=kgMfSJ2fQKtRfM:&imgrefurl=http://www.pwa.co.th/webboard/cgi-bin/wbprint.php?acc=6961&docid=e8CRCAqOjFJtFM&imgurl=http://www.pwa.co.th/webboard/webboard/files/201011/20101122151922.jpg&w=1195&h=797&ei=KsT6UPtsgvGtB9K-gAg&zoom=1&iact=hc&vpx=991&vpy=305&dur=1923&hovh=183&hovw=275&tx=183&ty=124&sig=102335566872208157218&page=2&tbnh=145&tbnw=203&start=19&ndsp=26&ved=1t:429,r:44,s:0,i:215
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2&hl=th&tbo=d&biw=1311&bih=603&tbm=isch&tbnid=kgMfSJ2fQKtRfM:&imgrefurl=http://www.pwa.co.th/webboard/cgi-bin/wbprint.php?acc=6961&docid=e8CRCAqOjFJtFM&imgurl=http://www.pwa.co.th/webboard/webboard/files/201011/20101122151922.jpg&w=1195&h=797&ei=KsT6UPtsgvGtB9K-gAg&zoom=1&iact=hc&vpx=991&vpy=305&dur=1923&hovh=183&hovw=275&tx=183&ty=124&sig=102335566872208157218&page=2&tbnh=145&tbnw=203&start=19&ndsp=26&ved=1t:429,r:44,s:0,i:215
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2.6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 10: ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน   
กปภ. มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านต้นทุนการด าเนินงาน โดยมีแผนงาน ดังนี้ 

 แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย 

กปภ. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย ดังนี ้

10-1-1) แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เพ่ือควบคุมต้นทุนของน้ าประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ สะท้อนถึงประสิทธิภาพ

การด าเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด โดยมีกรอบแนวทาง       
การด าเนินงาน ดังนี ้

1. การลดต้นทุนค่าซื้อน้ าประปาจากเอกชนรายเดิม และกรณี กปภ.เขต ต้องการซื้อ
น้ าประปาจากเอกชน (สัญญาใหม่) ให้ทบทวนวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซื้อน้ าประปา 

2. การลดต้นทุนในการบริหารทรัพย์สิน 
2.1 ส ารวจและจ าหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพโดยด าเนินการตามข้อกฎหมาย    

ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 การจัดหาพัสดุ ควรพิจารณาความคุ้มค่าระหว่างการจ้าง ซื้อ  หรือเช่า 

ทรัพย์สิน 
2.3 การลงทุนเพิ่มให้พิจารณาทรัพย์สินเดิมก่อนโดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  
2.4 ขยายผลนวัตกรรมที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของ กปภ. เพ่ือน าไปปฏิบัติงานจริง 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน เพื่อลดการใช้
กระดาษ และลดจ านวนบุคลากร 

4. การลดต้นทุนค่าไฟฟูา โดย กปภ.สาขา วิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า เพื่อจัดท า
แผนการผลิตและจ่ายน้ า  

5. บริหารค่าใช้จ่ายลดน้ าสูญเสียให้ได้ผลลัพธต์ามแผนแม่บทการลดน้ าสูญเสีย 
6. ควบคุมปริมาณสารเคมีให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ าในแต่ละช่วงเวลา 
7. จัดหาแหล่งน้ าดิบที่มีต้นทุนต่ า 
8. การพิจารณาความคุ้มค่าในการจ้างหรือด าเนินการเอง 
9. การลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าการสื่อสาร(ค่าโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน SMS 

และเครือข่าย) 

10-1-2) โครงการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานไฟฟูาในกระบวนการผลิต ส่งจ่ายน้ าประปา 
และระบบเกี่ยวเน่ืองของ กปภ. 

เพื่อลดค่าไฟฟูาในกระบวนการผลิต ส่งจ่ายน้ าประปา และระบบเกี่ยวเนื่องของ กปภ. 
จึงมีแนวทางติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟูาจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่
สถานีผลิตน้ าของ กปภ. เพ่ือส่งเสริมให้ กปภ. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในระบบ
ผลิต ส่งจ่ายน้ าประปา โดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ลดต้นทุนด้านพลังงานของ กปภ. 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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2.6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 11: สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน 
เพ่ือสร้างรายได้ให้ กปภ. โดยมีแผนงานรองรับ ดังนี้ 

 แผนงานที่ 11-1 การเพิ่มรายได้ของ กปภ. 

กปภ. มีแนวทางในการเพิ่มรายได้ขององค์กร ด้วยการเพิ่มผู้ใช้น้ าประเภท 2 และ 3  
ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ าประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีการท าการตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่น
ต่าง ๆ เพ่ือคงฐานลูกค้าเดิม และจูงใจลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการของ กปภ. มากข้ึน 
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3. แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ  
(ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 
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3.1 แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ทบทวนปี 2562-2564 
กปภ.ได้ก าหนด 11 ยุทธศาสตร์ไว้  ในการด า เนินการ  เพื่อมุ่ งสู่การเป็น ผู้น า          

ด้านน้ าประปาในภูมิภาค โดยมีการก าหนดโครงการ/แผนงานหลักไว้ทั้งสิ้น 24 แผนงาน/โครงการ 
ดังนี ้

(ล าดับที่ 1) แผนงานที่ 1-1 
แผนงานพัฒนาบุคลากร 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะ

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 

 แนวทางการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนด ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบาย และการด าเนินงานของ กปภ. 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ 
4. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน หน่วยงานภายนอกและทุนการศึกษา 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักวิทยาการ กปภ. 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 
งบประมาณท าการ 60.0 100.0 100.0 260.0 

รวม 60.0 100.0 100.0 260.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

 หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ≥ 80% 
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(ล าดับที่ 2) แผนงานที่ 1-2 
แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลในการติดตามผลลัพธ์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์

ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
4. เพ่ือจัดท าแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. ทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ผ่านมา 

และก าหนดปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
เพ่ิมเติม 

2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ออกแบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ได้รับจาก

แบบส ารวจ 
6. จัดท าข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์กร 
7. จัดท าแผนงานและด าเนินการตามแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อ

องค์กรของบุคลากร 

 ผู้รับผิดชอบ : ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 
งบประมาณท าการ 2.0 2.0 2.0 6.0 

รวม 2.0 2.0 2.0 6.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อองค์กรของ
บุคลากร (คะแนน*) 

3.96 4.0 4.0 4.0 

2. ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร 
(คะแนน*) 

4.46 4.5 4.5 4.5 

หมายเหตุ : *ระดับคะแนนจากผลส ารวจความพึงพอใจและความผกูพันตอ่องค์กรของบุคลากร 
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(ล าดับที่ 3) แผนงานที่ 1-3 
แผนงานจัดท าเสื้อยืดคอปกโปโลสีฟูา กปภ. 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรให้เพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
3. เพื่อแสดงถึงการเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาคให้ทราบโดยทั่วกัน 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. พนักงานและลูกจ้างมีความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 
2. พนักงานและลูกจ้างมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร 

 ผู้รับผิดชอบ : ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 
งบประมาณท าการ 6.27 0.0 0.0 6.27 

รวม 6.27 0.0 0.0 6.27 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการที่แล้วเสร็จ 
 (ร้อยละ) 

80 - - 80 

หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานจัดท าเส้ือยืดคอปกโปโลสีฟูา กปภ.≥ 80% 
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(ล าดับที่ 4) แผนงานที่ 2-1  
แผนงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ กปภ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอส าหรับการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย ตลอดจนมีการส่งเสริม หรือ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร
โดยองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้กลางที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงาน  

 แนวทางการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนด ดังนี้ 
1. ด าเนินการผ่านคณะกรรมการและคณะท างาน KM&LO ระดับหน่วยงานโดยกองบริหาร

องค์ความรู้ สวก. เป็นผู้ประสานงานหลัก  
2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ปี 2562 รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับ

จากผลการประเมินองค์กรตามระบบ SEPA โดยมีการประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงเป็น
ระยะตามไตรมาส 

3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ 
4. บูรณาการด าเนินงานเข้ากับโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ของ กปภ. 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักวิทยาการ กปภ. 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 
งบประมาณท าการ 2.0 2.0 2.0 6.0 

รวม 2.0 2.0 2.0 6.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. จ านวนองค์ความรู้ท่ี

สามารถน าไป
ปรับปรุงการให้บริการ
ลูกค้า หรือคุณภาพ
งาน (จ านวนองค์
ความรู้) 

2 2 2 6 

2. ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ  
ท่ีแล้วเสร็จ (ร้อยละ) 

80 80 80 80 

 หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานจัดการองค์ความรู้ ≥ 80% 
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(ล าดับที่ 5) แผนงานที่ 2-2 
แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ สร้างนวัตกรรมเพื่อน าโครงการบรรลุสู่การท าให้

ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนงานด้านการจัดการความรู้และ สร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีพ.ศ. 2561 ถึง 2565 
2. จัดท าแผนวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมกรรมประจ าปี 
3. จัดท าแผนขยายผลนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
4. ด าเนินการตามแผนวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมประจ าปี 
5. ด าเนินการตามแผนการขยายผลนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
6. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมประจ าปี 
7. สรุปและประเมินผลแผนวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักวิทยาการ กปภ.  

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (2563-2565) 
งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 
งบประมาณท าการ 9.0 9.0 9.0 27.0 

รวม 9.0 9.0 9.0 27.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ความส าเร็จของ

แผนงาน/โครงการ   
ท่ีแล้วเสร็จ (ร้อยละ) 

80 80 80 80 

2. จ านวนผลงาน
นวัตกรรมท่ีน ามาใช ้
ในองค์กร 

2 2 2 6 

 หมายเหตุ :  ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ≥ 80% 
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(ล าดับที่ 6) แผนงานที่ 3-1 
แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล ที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน 

และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานของ
องค์กรและการให้บริการประชาชน(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และ
เหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

 แนวทางการด าเนินงาน 
พัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูล ด้านผลิตจ่ายน้ า ด้านบริการลูกค้า ด้านการเรียนรู้ 

และด้านการด าเนินงานภายใน เพื่อการใช้สารสนเทศในเชิงวิเคราะห์ส าหรับการให้บริการ และ
การแจ้งเตือนต่างๆ ล่วงหน้า  

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ / ส านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ป ี2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณลงทุน 52.0 84.0 30.0 166.0 
งบประมาณท าการ 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 52.0 84.0 30.0 166.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการที่แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

 หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบฯ ≥ 80%  
ส าหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยถ่วงน้ าหนักตามงบประมาณของโครงการ 
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(ล าดับที่ 7) แผนงานที่ 3-2 
แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการท างานขององค์กร 

 วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการท างานด้านต่างๆ ขององค์กร 

โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกน ามาปฏิบัติโดยองค์กร ให้มี
เครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และ
ประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการให้บริการ และใช้บริหารงาน
ด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้ า รวมถึงการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างานที่คล่องตัวขึ้น 

2. เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพ่ือปรับปรุง-เพ่ิมเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของระบบ DMA 
4. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายน้ าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

การใช้น้ า 
5. เพ่ือ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างระบบบริหารการให้บริการ และการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าแบบครบวงจร เพื่อ

ตอบสนองต่อการให้บริการทั้งลูกค้ารายเก่าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพิ่มช่องทางให้
เกิดลูกค้ารายใหม่ได้ 

2. พัฒนาระบบสนับสนุน การวางแผนออกแบบ ควบคุม ด้านคุณภาพน้ าประปาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

3. พัฒนาระบบสนับสนุน การผลิต-จ่ายน้ า ให้มีปริมาณน้ าประปา ที่เพียงพอต่อความ  
ต้องการของผู้ใช้น้ า 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ GIS รองรับการให้บริการ ทั้งภายในและภายนอก 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานที่ใช้สนับสนุนการตรวจสอบ เพิ่มความคล่องตัว ลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานซ้ าๆ  
6. ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของการบริหารจัดการระบบ DMA เดิม โดยก าหนด

กรอบและแนวทางการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อล าดับความส าคัญในการ
คัดเลือก กปภ.สาขา ที่มีปริมาณน้ าสูญเสียสูงเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนไปก าหนดเป็น
แผนด าเนินงาน ส ารวจข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ล าดับก่อน-
หลัง 

7. แผนการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย ด้วยเทคโนโลยี NRWMS ของ 
กปภ. โดยมอบอ านาจหน้าที่หลักในการบริหารจัดการให้กับ ผู้ จัดการ กปภ.สาขา 
ด าเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือควบคุม ดูแล รับผิดชอบต่อผลของอัตราน้ าสูญเสีย ซึ่งจะมีผล
ต่อการพิจารณาผลตอบแทนโดยมีกรอบและแนวทางการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

8. การด าเนินงานในลักษณะร่วมกันเป็นทีมระหว่าง กทน./กรจ. และเจ้าหน้าที่ กปภ.สาขา 
จะท าให้ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานลงได้ เนื่องจาก กทน./กรจ. จะต้องให้
ความส าคัญและดูแลด้านข้อมูล และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอย่างใกล้ชิด พร้อม
ให้การฝึกอบรม แนะน า เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
กปภ. 
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 ผู้รับผิดชอบ : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ / ส านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 60.0 40.0 5.5 105.5 

งบประมาณท าการ 2.5 2.0 8.6 13.1 

รวม 62.5 42.0 14.1 118.6 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการท่ีแล้ว
เสร็จ 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนฯ ≥ 80% 
ส าหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยถ่วงน้ าหนักตามงบประมาณของโครงการ 
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(ล าดับที่ 8) แผนงานที่ 3-3 
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า พร้อมมีโครงข่าย

เชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการให้มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน และถูกต้องตามกฎหมาย 
2. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน  
3. บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
4. สร้างโครงข่ายอัจฉริยะที่มีความเร็วตามความต้องการ และพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา โดยให้

ความปลอดภัยสูงสุด 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 123.0 120.0 172.5 415.5 

งบประมาณท าการ 2.2 5.0 5.0 12.2 

รวม 125.2 125.0 177.5 427.7 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการที่แล้วเสร็จ  
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

 หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานฯ ≥ 80% 
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(ล าดับที่ 9) แผนงานที่ 3-4 
แผนงานการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  

และเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานภายใน 

 วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ

น ามาพัฒนางาน และเกิดการท างานร่วมกัน 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร และพัฒนระบบ

รองรับการสืบค้นองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานในงานขององค์กร 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ / ส านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 5.0 5.0 5.0 15.0 

รวม 5.0 5.0 5.0 15.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการที่แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานการพัฒนาการเรียนรู้ฯ ≥ 80% 
ส าหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยถ่วงน้ าหนักตามงบประมาณของโครงการ 
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(ล าดับที่ 10) แผนงานที่ 4-1 
แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าประปาเพิ่มข้ึน และปูองกัน หรือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า

ดิบในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนการสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ าดิบของ กปภ.สาขาต่างๆ ให้เกิดข้ึน
อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

 แนวทางด าเนินงาน  
กปภ.เขต 1-10 และกองพัฒนาแหล่งน้ า ศึกษาและส ารวจข้อมูลด้านแหล่งน้ า พร้อมทั้งจัดท า

แผนก่อสร้างพัฒนาศึกษาและส ารวจข้อมูลด้านแหล่งน้ า พร้อมทั้งจัดท าแผนก่อสร้างและปรับปรุง
แหล่งน้ าโดยน าผลการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ ามาเป็นแนวทางในการวางแผน ซึ่งอาจมี
แนวทางแก้ไขที่หลากหลาย ข้ึนอยู่กับปัญหาของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ วางท่อน้ าดิบสร้างโรงสูบน้ าดิบ
ปรับปรุงเครื่องสูบน้ า สร้างแพสูบน้ าดิบสร้างรางชักน้ าดิบสร้างฝาย และงานจ้างที่ปรึกษา         
ที่เกี่ยวกับการเพิ่มน้ าต้นทุน เป็นต้น 

 ผู้รับผิดชอบ : ฝุายทรัพยากรน้ า (กองพัฒนาแหล่งน้ า) / กปภ.เขต 1-10 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 932.5 899.0 1,125.5 2,957.0 

งบประมาณท าการ 0.0 55.0 0.0 55.0 

รวม 932.5 954.0 1,125.5 3,012.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนแห่งท่ีด าเนินการ
เสร็จ (แห่ง) 44 21 18 82 
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(ล าดับที่ 11) แผนงานที่ 4-2 
แผนงานเฝูาระวังแหล่งน้ าดิบ 

กิจกรรมที่ 4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ าดิบ (Telemetering) 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเฝูาระวังปัญหาด้านแหล่งน้ าดิบของ กปภ.สาขา ที่มีความ

เสี่ยงปัญหาคุณภาพน้ าและปริมาณน้ าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์

 แนวทางการด าเนินงาน 
ติดตั้งสถานีเฝูาระวังด้านแหล่งน้ าดิบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปัญหาด้านแหล่งน้ า 

 ผู้รับผิดชอบ : ฝุายทรัพยากรน้ า (กองควบคุมคุณภาพน้ า) / กปภ.เขต 1-10   

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 2.1 10.0 10.0 22.1 

รวม 2.1 10.0 10.0 22.1 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนแห่งท่ีด าเนินการ
เสร็จ (แห่ง) 

5 30 30 65 
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กิจกรรมที่ 4-2-2 โครงการเฝูาระวังระดับน้ าเพื่อการเตือนภัย 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องมือหรือแบบจ าลองอย่างง่ายส าหรับใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการแหล่งน้ าดิบ ได้ทันต่อเหตุการณ์อันจะเป็นการปูองกันและแสดงผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ าดิบ 

 แนวทางด าเนินงาน 
การจัดการฐานข้อมูลและศึกษาข้อมูลแหล่งน้ าเพ่ือการเฝูาระวังและเตือนภัย 
1. ก าหนดเกณฑ์การเฝูาระวัง ค่าวิกฤต แผนภูมิหรือผังน้ า และองค์ประกอบการรายงาน

สถานการณ์น้ าในรูปแบบต่างๆ 
2. การศึกษาข้อมูลแต่ละลุ่มน้ า ที่เกี่ยวโยงกับแหล่งน้ ากปภ.การบริหารจัดการแหล่งน้ าต้นทุน

เพ่ือจัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ผู้รับผิดชอบ : ฝุายทรัพยากรน้ า (กองพัฒนาแหล่งน้ า) / ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ (สนับสนุน)  
 / กปภ.เขต 1-10   

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 20.0 10.0 6.6 36.6 

รวม 20.0 10.0 6.6 36.6 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนแห่งท่ีด าเนินการ
เสร็จ (ลุ่มน้ า) 

3 2 3 8 
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(ล าดับที่ 12) แผนงานที่ 5-1  
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ กปภ. สาขา มีก าลังการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายน้ าที่สอดคล้องกับความ

ต้องการใช้น้ าในพื้นที่  

 แนวทางด าเนินงาน 
1. ศึกษาความต้องการใช้น้ าในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาลงทุนพื้นที่ศักยภาพที่รองรับการ

เปิดเสรีอาเซียน 
2. จัดท าแผนปรับปรุงขยายระบบประปา 
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนแผนงาน (B/C Ratio) และก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) 
4. เสนอแผนงานให้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .)

ส านักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนงาน 
5. รัฐสภาพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผนงานได้รับงบอุดหนุน) 
6. กรณีเงินกู้ (พันธบัตร) น าเสนอให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณา 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ : ฝุายแผนงานโครงการ/ กปภ.เขต 1-10 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 4,081.4 12,365.2 11,488.4 27,935.0 

งบประมาณท าการ 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 4,081.4 12,365.2 11,488.4 27,935.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนแห่งท่ีด าเนินการ
เสร็จ (แห่ง) 

12 18 20 50 
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(ล าดับที่ 13) แผนงานที่ 5-2 
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและด าเนินการตามแนวทางโครงการจัดการ

น้ าสะอาด(WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่
จะได้รับบริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

 แนวทางด าเนินงาน 
1. จัดท า WSP MASTER PLAN ปี 2560 – 2564 
2. จัดท าแผนด าเนินการ WSP ประจ าปี  
3. ด าเนินการตามแผน WSP ประจ าปี 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนบ WSP ประจ าปี 
5. สรุปและประเมินผล WSP MASTER PLAN ปี 2560 – 2564 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักวิทยาการ กปภ. / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 250.0 700.0 700.0 1,650.0 

งบประมาณท าการ 222.7 200.0 200.0 622.7 

รวม 472.7 900.0 900.0 2,272.7 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนแห่งทีด าเนินการ
เสร็จ (แห่ง) 200 234 234 234 

หมายเหตุ : วงเงินปี 2564-2565 ประมาณการตามข้อมูลจากเขต 1-10 
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(ล าดับที่ 14) แผนงานที่ 5-3 
โครงการบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance: PM) 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ กปภ.สาขา มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิตน้ าประปาที่สมบูรณ์และ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหยุดชะงักการจ่ายน้ า หรือ สามารถวางแผนการ
หยุดจ่ายน้ าล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่กระทบต่อความรู้สึกของลูกค้า 

 แนวทางด าเนินงาน 
1. จัดหาพัฒนาโปรแกรม PM โดยใช้ฐานข้อมูลจาก 12 รายการหลักในปี 2557 และข้อมูลที่

ยังไม่ได้ด าเนินการ เครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิต – จ าหน่าย ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ 
SAP ของ กปภ. 

2. ขยายผลการด าเนินการด้านการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันให้ครบทุกสาขาและส่วนกลาง 
3. ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบผลิตจ าหน่าย  
4. พัฒนาขีดความสามารถ ระบบบ ารุงรักษา และการซ่อม 
5. พัฒนาบุคลากรด้านการบ ารุงรักษา 
6. ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ ซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรระบบผลิตขนาดใหญ่ ที่มีผลด้านการผลิตจ่าย และ

พลังงานสูง 

 ผู้รับผิดชอบ : กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 250.0 400.0 400.0 1,050.0 

งบประมาณท าการ 78.2 100.0 100.0 278.2 

รวม 328.2 500.0 500.0 1,328.2 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนแห่งท่ีด าเนินการ
เสร็จ (แห่ง) 234 234 234 234 

หมายเหตุ : วงเงินปี 2564-2565 ประมาณการตามข้อมูลจากเขต 1-10 
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(ล าดับที่ 15) แผนงานที่ 5-4 
แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่าง

ทั่วถึง 

 แนวทางด าเนินงาน 
1. ส ารวจความต้องการใช้น้ าในแต่ละพื้นที่ 
2. จัดท าแผนวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า ซ่ึง กปภ.มีนโยบายเร่งรัดการขยายบริการหลายรูปแบบ 

คือ กปภ. ลงทุน โดยใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และใช้เงินรายได้วางท่อจ่ายน้ า โดยขยาย
จากแนวท่อเดิมที่มีอยู่ เข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ าประปาใช้ หรือมีน้ าประปาใช้ แต่ยังไม่
เพียงพอและทั่วถึงหรือ กปภ. ด าเนินการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ าตามค าร้องขอขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย อปท. เป็นผู้จัดหา งบประมาณให้  

3. ด าเนนิงานตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ : ฝุายแผนงานโครงการ/ กปภ.เขต 1-10 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 4,696.6 4,800 4,800 14,296.6 

งบประมาณท าการ 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 4,696.6 4,800 4,800 14,296.6 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนแห่งท่ีด าเนินการ
เสร็จ (แห่ง) 

1,357 1,200 1,200 3,757 

 หมายเหตุ : วงเงินปี 2564-2565 ประมาณการตามข้อมูลจากเขต 1-10 
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(ล าดับที่ 16) แผนงานที่ 5-5 
แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management: BCM) 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ กปภ. มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในทุกระบบงาน และสถานที่

ท างาน โดยค านึงถึงการปูองกัน การจัดการความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่
สภาพเดิม ตามข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.22301-2556 

 แนวทางการด าเนินงาน 
ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 

BCP) ให้เป็นปัจจุบันและฝึกซ้อมแผนฯ ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 0.4 0.3 0.3 1.0 

รวม 0.4 0.3 0.3 1.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ระดับความส าเร็จของ 
แผนงาน/โครงการ 
ท่ีแล้วเสร็จ (คะแนน*) 

5 5 5 5 

 หมายเหตุ : *ระดับ 1 มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ด าเนินการตามแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 
ระดับ 4 ด าเนินการตามแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 
ระดับ 5 ด าเนินการตามแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 
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(ล าดับที่ 17) แผนงานที่ 6-1 
แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) 

 วัตถุประสงค์ 
1. ระบบบริหารจัดการน้ าสูญเสีย ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ ตามปริมาณจ านวน

ผู้ใช้น้ า 3,000-5,000 รายต่อโซน โดยในแต่ละ DMA จะมีเส้นทางท่อที่น าน้ าเข้าพื้นที่เพียง
เส้นเดียว ซึ่งมีการติดตั้งมาตรวัดน้ าเพื่อวัดปริมาณน้ าที่ไหลเข้า พร้อมติดตั้งอุ ปกรณ์
ตรวจจับและควบคุมภาคสนาม ด้วยระบบสัญญาณโทรศัพท์แบบ Real time ซึ่งจะท าให้
ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ท าให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายและทันเวลา หรือบริหารจัดการน้ า
สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อลดอัตราน้ าสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากท่อจ่ายน้ า เก่าช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพการใช้งาน โดยส่วนใหญ่เป็นท่อประเภท AC 

3. เพื่อเฝูาระวัง และประเมินสถานการณ์การลดน้ าสูญเสียในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว     
ท าให้การจัดการลดน้ าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือซ่อมท่อให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  
5. เพ่ือให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
6. เพ่ือให้การตรวจสอบน้ าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 แนวทางด าเนินงาน 
1. แบ่งกปภ.สาขาออกเป็น 3 กลุ่ม (S,M,L) และก าหนดรูปแบบการพัฒนาแตกต่างกัน คือ 

กลุ่ม/ขนาด ผู้ใช้น้ า (ราย) แนวทางด าเนินการ 

กลุ่มที่ 1 (S) ไม่เกิน15,000 ราย กปภ. ด าเนินการเอง 

กลุ่มที่ 2 (M) 15,000-40,000 ราย 

จ้างเหมาเอกชนติดตั้งและบริหารจัดการ 2 ปี 
กปภ. จะด าเนินการต่อในปีที่ 3 เป็นต้นไป 
หรือ กปภ. ด าเนินการเอง (หากท าเองได้) 

กลุ่มที่ 3 (L) มากกว่า 40,000 ราย 

จ้างเหมาเอกชนติดตั้งและบริหารจัดการ 3 ปี 
กปภ. จะด าเนินการต่อ/ จ้างเหมาเอกชนต่อ
โดยพิจารณาตามความพร้อม 

2. พัฒนา DMA เพ่ือบริหารจัดการน้ าสูญเสีย โดยการส ารวจ ออกแบบติดตั้งระบบควบคุมน้ า
สูญเสีย DMA (District Metering Area) หรือออกแบบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน       
(ถ้าจ าเป็น) พร้อมจัดท า Zero Test / แผนที่  Step Test ทุกพื้นที่  DMA เพื่อให้การ
ตรวจสอบน้ าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุง-เปลี่ยนท่อใหม่ ทดแทนท่อเก่าที่ช ารุด หมดสภาพการใช้งาน 
4. ตรวจสอบข้อมูลน้ าสูญเสียในทุกพื้นที่ DMAโดยตรวจสอบเป็นรายวัน ประกอบด้วยปริมาณ

น้ าจ่ายเข้าพื้นที่ แรงดันน้ า ปริมาณการไหลของน้ าต่ าสุดในช่วงเวลากลางคืน (Minimum 
Night Flow) และตรวจสอบเป็นรายเดือน ประกอบด้วยปริมาณน้ าจ่ายเข้าพื้นที่ ปริมาณน้ า
จ าหน่าย วิเคราะห์ปริมาณและอัตราน้ าสูญเสียเป็นรายเดือน รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้จาก  
การตรวจสอบไปใช้ในแนวทางการควบคุมน้ าสูญเสียให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
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5. ซ่อมท่อแตกรั่วที่ได้จากการส ารวจ และรับแจ้งจากบุคคลภายนอกในทุกกรณี โดยไม่มี
ข้อยกเว้น พร้อมยกเลิกท่อเดิมและย้ายผู้ใช้น้ า 

6. ซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมน้ าสูญเสีย DMA ที่ติดตั้งใช้
งานในปัจจุบัน รวมทั้งที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถใช้งานได้ 

7. จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมหาน้ าสูญเสีย 

 ผู้รับผิดชอบ : กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 3,483.9 3,071.9 4,768.6 11,324.4 
งบประมาณท าการ 823.0 1,042.4 1,088.9 2,954.3 

รวม 4,306.9 4,114.3 5,857.5 14,278.7 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการที่แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ ≥ 80% 
วงเงินปี 2564-2565 ตามเล่มแผนบริการจัดการลดน้ าสูญเสีย ปี 2562-2571 
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(ล าดับที่ 18) แผนงานที่ 6-2 
แผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ า) 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ลูกค้าเชื่อถือการอ่านมาตร และจัดเก็บรายได้ค่าน้ าของ กปภ. 
2. เพ่ือให้ กปภ. สามารถจัดเก็บรายได้ค่าน้ าสอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ าจริง 

3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน้ าให้เป็นระบบ 

 แนวทางด าเนินงาน 

1. เปลี่ยนมาตรวัดน้ าตามวาระ ขนาดเล็ก ½”-1” ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี 
2. บ ารุงรักษา ล้างมาตร ตามวาระ ขนาดเล็ก ½”-1” ก าหนด 5 ปี 
3. จัดหาชุดทดสอบมาตรภาคสนาม 
4. จัดหาชุดทดสอบวิเคราะห์อัตราการใช้น้ า เพ่ือแก้ปัญหาการใช้มาตรขนาดใหญ่เกินไป 
5. ปรับปรุงการติดตั้งมาตรวัดน้ าให้ได้มาตรฐาน 
6. ปรับปรุงมาตรวัดน้ าหลัก (Master Meter) 

 ผู้รับผิดชอบ : กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 153.1 194.2 203.9 551.2 

งบประมาณท าการ 0.0 34.8 34.8 69.6 

รวม 153.1 229.0 238.7 620.8 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการที่แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

 หมายเหตุ : ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานการจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ ≥ 80% 
วงเงินปี 2564-2565 ตามเล่มแผนบริการจัดการลดน้ าสูญเสีย ปี 2562-2571 
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(ล าดับที่ 19) แผนงานที่ 7-1 
แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 

 วัตถุประสงค์ 
ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาระหว่าง กปภ. กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เช่น อปท. โรงงานขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
น้ าประปาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

 แนวทางด าเนินงาน 
ความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับหน่วยงานอื่นๆ โดยให้นับเป็นจ านวนความร่วมมือ (ครั้ง) และ

จ านวนครัวเรือน ดังนี ้
1. การรับโอนกิจการประปามาปรับปรุง โดยใช้เงินรายได้ของ กปภ. 
2. การวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า 
3. การปรับปรุงอาคารผลิตน้ าประปา 
4. การออกแบบ 
5. การจ าหน่ายน้ า Bulk Sale 
6. การทดสอบคุณภาพน้ า 
7. การฝึกอบรบให้ความรู้ด้านกิจการประปา 
8. การให้ค าปรึกษาในลักษณะที่ไม่ใช่โครงการ 

 ผู้รับผิดชอบ : กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 0.0 20.0 20.0 40.0 

รวม 0.0 20.0 20.0 40.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนความร่วมมือ (ครั้ง) 0 200 200 400 

 หมายเหตุ : ประมาณ กปภ.เขต ละ 20 ครั้ง 
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(ล าดับที่ 20) แผนงานที่ 8-1 
แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

กิจกรรมที่ 8-1-1 โครงการประปาทันใจ  

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ กปภ.ทุกสาขา ทั่วประเทศบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ดี สร้างความพึงพอใจด้วยการแก้ไข

ปัญหาที่รวดเร็ว เรียบร้อย และสร้างความประทับใจด้วยการตรวจสอบข้อมูลปูอนกลับ 
3. เพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในมิติ “องค์กรยุคใหม่ให้บริการประทับใจ” 
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. รองรับการปรับอัตราค่าน้ า    

ในอนาคต 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดหารถจักรยานยนต์และเสื้อแจ็คเก็ตให้มิสเตอร์ประปาเดินทางไปปฏิบัติงานพบลูกค้าและ

แก้ไขปัญหา 
2. มิสเตอร์ประปาลงพื้นที่พบลูกค้าตามข้อก าหนด 
3. กปภ.สาขา (ศูนย์ประปาทันใจ) จัดการข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาตามมาตรฐานการ

ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า (SLA) 
4. ประเมินประสิทธิผลโครงการประปาทันใจเพ่ือพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 0.3 0.0 0.3 0.6 

รวม 0.3 0.0 0.3 0.6 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ความพึงพอใจตอ่ 
การจัดการข้อรอ้งเรียน 
(คะแนน*) 

>3.50 >3.50 >3.50 >3.50 

 หมายเหตุ : *คะแนนจากผลส ารวจหัวข้อความพึงพอใจตอ่การจัดการขอ้ร้องเรียน 
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กิจกรรมที่ 8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662  

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 ให้เชื่อมโยงกับ

ศูนย์ประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) โดยสามารถลดความไม่พึงพอใจ สร้างความพึง
พอใจ และเติมความประทับใจแก่ลูกค้า 

2. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามมาตรฐาน
การให้บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า (SLA) ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
ประสิทธิผล 

 แนวทางการด าเนินงาน 
จ้างเหมาเอกชนจัดหาบุคลากร (Agents และ Supervisor) วันละ 2 กะ ทุกวันโดยเพิ่มจ านวน

ที่นั่งรับข้อร้องเรียนจาก 4 ที่นั่งเป็น 10 ที่นั่ง 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 12.0 12.0 12.0 36.0 

รวม 12.0 12.0 12.0 36.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
การรับฟังและบริหาร
จัดการข้อร้องเรยีนตาม
มาตรฐาน SLA (ร้อยละ) 

86 87 88 88 
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กิจกรรมที่ 8-1-3 โครงการมุ่งม่ันเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้จัดการ กปภ.สาขา ออกพบลูกค้า สร้างความใกล้ชิดด้วยตนเอง พร้อมทีมงานที่มี

หัวใจใฝุบริการและมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ประชาชน และลูกค้าด้วยความเต็มใจ 
2. เพ่ือช่วยเหลือตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านฟรีให้แก่ประชาชน 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. ผู้จัดการ กปภ.สาขา จัดทีมบริการออกเยี่ยม และบริการตรวจซ่อมท่อ/อุปกรณ์เกี่ยวกับ

ระบบประปา ตลอดจนท่อแตก ท่อรั่ว ตามบ้านของลูกค้า และประชาชนโดยไม่คิด
ค่าบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

2. กปภ.สาขา แจกคู่มือใช้บริการ แผ่นพับ/สติ๊กเกอร์เกี่ยวกับการประหยัดน้ า  การให้บริการ
ของ กปภ. และให้ค าแนะน าวิธีการบ ารุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน 

3. พนักงานส ารวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ / กปภ.เขต 1- 10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 2.34 5.0 5.0 12.34 

รวม 2.34 5.0 5.0 12.34 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ป ี2564 ปี 2565 
จ านวนสาขาท่ีด าเนิน
โครงการ (สาขา) 

234 234 234 234 

ร้อยละของลูกค้าประเภท 
2 และ 3 ท่ี กปภ.สาขา  
ลงพื้นท่ีสร้างความสัมพันธ์ 

ร้อยละ 1 
(ไม่ต่ ากว่า  
10 ราย) 

ร้อยละ 1 
(ไม่ต่ ากว่า  
10 ราย) 

ร้อยละ 1 
(ไม่ต่ ากว่า  
10 ราย) 

ร้อยละ 1 
(ไม่ต่ ากว่า  
10 ราย) 

จ านวนครั้งของ        
การจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
กปภ.สาขา ริเริ่ม
ด าเนินการเอง (ไม่ใช่
กิจกรรมตามแผนงาน 
ขององค์กร) 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 8-1-4 โครงการส านักงานประปาทันสมัย (GECC) 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุงจุดบริการลูกค้าให้ตอบสนองนโยบาย “ราชการสะดวก” ที่ยึดลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง 
2. เพ่ือปรับปรุงส านักงาน กปภ.สาขา ให้ทันสมัยเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุงจุดบริการภายในส านักงานให้สะดวกตามแนวคิด “ราชการสะดวก” 
2. ปรับปรุงอาคารต้อนรับลูกค้าให้ติดตาประชาชนทั่วไป 
3. มุ่งปรับปรุง สาขาระดับจังหวัดหรือขนาดเทียบเท่าก่อน 
4. ทาสีหอถังสูง 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ป ี2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 5.0 5.0 5.0 15.0 

งบประมาณท าการ 10.0 20.0 20.0 50.0 

รวม 15.0 25.0 25.0 65.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวน กปภ.สาขาสะสม
ท่ีผ่านมาตรฐาน 
การรับรอง GECC 

180 234 234* 234* 

 หมายเหตุ : *ต่ออายุทุก 3 ปี 
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กิจกรรมที่ 8-1-5 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ าประปาของ กปภ. (Water is life) 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทั่วประเทศผลิตน้ าตามข้อก าหนด WSP โดยมีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าร่วมกันระหว่าง กปภ. กับกรมอนามัยอย่างเป็นระบบทุก 12 เดือน 
2. เพ่ือน าความสามารถพิเศษของ กปภ. ด้านความเชี่ยวชาญระบบประปา และตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ าประปาไปใช้ประโยชน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการช่วยเหลือ
สังคมรอบรั้ว 

3. เพื่อร่วมมือกับกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุน
คุณภาพน้ าประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. กปภ. MOU กับกรมอนามัยในปี 2561 และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2562 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ าประปามาตรฐานสากลเพื่อก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง 
3. กปภ.สาขาที่ผ่านเกณฑ์ WSP เกรด A สมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งแบบประเมินตนเอง 

เพ่ือขอรับรองคุณภาพน้ าประปามาตรฐานสากล 
4. กรมอนามัยตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็นประจ าทุก 12 เดือน 
5. คณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ าประปามาตรฐานสากลตัดสินรับรอง 
6. กปภ.สาขาติดตั้งปูายรับรองคุณภาพน้ าประปามาตรฐานสากลณ หน้าอาคารโรงกรองน้ า 
7. ส านักตรวจสอบของ กปภ. ตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ าประปามาตรฐานสากล       

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 4.0 4.0 4.0 12.0 

รวม 4.0 4.0 4.0 12.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวน กปภ.สาขาสะสมท่ี
ผ่านมาตรฐาน 
Water is Life 

180 234* 234* 234* 

 หมายเหตุ : *ต่ออายุทุก 3 ปี 
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กิจกรรมที่ 8-1-6 โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประชาชน 

2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ PWA 4.0 ในการรับรู้ของลูกค้าประชาชน 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. รอผลิตสื่อโดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

- ด้านการบริการ (Services) ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์การบริการของ กปภ. 
ในยุค 4.0 

- ด้านคุณภาพน้ าประปา (Quality) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ าตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงการจ าหน่ายน้ าออกสู่ครัวเรือน 

- ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเปูาหมายในโครงการและ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ในด้านต่างๆ 

2. รูปแบบวีดิโอความยาวประมาณ 5-10 นาที โดยมีวิธีการเล่าเรื่องด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่    
การลงพื้นที่จริง การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์ความเห็น (Vox-pop) 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ คณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ผ่าน 
 YouTube 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 0.0 0.1 0.1 0.2 

รวม 0.0 0.1 0.1 0.2 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนช้ินงานท่ีส่ือสาร 
ผ่าน Youtube (ตอน) 

6 12 12 30 
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(ล าดับที่ 21) แผนงานที่ 9-1 
แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 9-1-1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบแหล่งน้ าที่ กปภ. มีแผนจะใช้ หรือใช้น้ าดิบในการ

ผลิตน้ าประปา 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. กปภ.เขต ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR ของ กปภ. 
2. กปภ.เขต ก าหนดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า/ชุมชนภายใต้หลักเกณฑ์

ที่ กปภ. ก าหนด 
3. กปภ.เขต ก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กปภ. ก าหนด 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ / กปภ.เขต 1- 10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2562-2564) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 9.0 15.0 15.0 39.0 

รวม 9.0 15.0 15.0 39.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนชุมชนท่ีด าเนินการ
เสร็จ (ชุมชน) 

34 40 40 114 
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กิจกรรมที่ 9-1-2 โครงการน้ าประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือขยายความสามารถพิเศษของ กปภ. สู่ อปท. อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
2. เพื่อส่งเสริมประชาชนที่ยังใช้น้ าอุปโภคในระบบอื่นให้ได้ใช้น้ าสะอาดตามเปูาประสงค์ของ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อยกระดับความร่วมมือกับ อปท. สู่การรับรองคุณภาพน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน Water 

is Life ในอนาคต 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาหลักสู่เพื่อใช้อบรมวิชาชีพประปา 1-2 วัน ให้แก่ อปท. และก าหนดแนวทางสร้าง

บุคลากรของ กปภ. ให้พัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านพร้อมมีทักษะในการสอนเสริม
พลังให้แก่ผู้อื่น 

2. กปภ.เขต และศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาค ด าเนินการฝึกอบรม ให้แก่ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ 
3. ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงโครงการน้ าประปา กปภ.-อปท. เพ่ือปวงชน 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 1.0 1.0 1.0 3.0 

รวม 1.0 1.0 1.0 3.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนครั้งท่ี กปภ.เขตจัด
กิจกรรมกับ อปท. (ครั้ง) 

2 2 2 6 
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กิจกรรมที่ 9-1-3 โครงการ กปภ. ปลูกปุาต้นน้ าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริและสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
2. เพ่ือมีส่วนร่วมแบบ “พลังประชารัฐ” ในการลดภาวะโลกร้อน 
3. เพ่ือปลูกปุาต้นน้ าและรักษาผืนปุาซึ่งเป็นต้นก าเนิดของทรัพยากรน้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

 แนวทางการด าเนินงาน 

ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติก าหนดพื้นที่ปลูกปุาต้นน้ าผืนใหญ่ 2,000 ไร่ 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 2.0 2.0 2.0 6.0 

รวม 2.0 2.0 2.0 6.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนพื้นท่ีปลูกปุาต้นน้ า 
ต่อปี (ไร่) 

200 200 200 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 

กิจกรรมที่ 9-1-4 โครงการ กปภ. ส่งน้ าใจให้น้ าดื่ม (PWA Care) 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนน้ าดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ 74 จังหวัดจัดข้ึน 
2. เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนน้ าดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ร้อนจากสาธารณภัย

และภัยธรรมชาติ 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. รอข้อมูลปรับปรุงฉลากหรือฟิล์มติดขวดน้ าดื่ม โดยใช้ชื่อ “น้ าดื่ม PWA Care” พร้อมโลโก้ 

กปภ. เน้นสีเหลืองสดใสและสีฟูา กปภ. 
2. กปภ.เขต 1-10 ผลิต เตรียมน้ าดื่มบรรจุขวดตรา PWA Care และ/หรือ ติดตั้งจุดบริการน้ า

ดื่ม รถเคลื่อนที่บริการน้ าดื่มตราสัญลักษณ์ PWA Care อย่างเพียงพอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ ภายในบูธน้ าดื่ม
ควรติดข้อความเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ผู้รับขวดน้ าเห็นชัดเจนด้วย 

3. กปภ.เขต/สาขา ประสานงานกับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนน้ าดื่มในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
4. กปภ.เขต/สาขา ที่ใกล้ที่สุดประสานงานจังหวัด อ าเภอ อปท. ปภ. หรือหน่วยงานภาคี

เครือข่าย เพ่ือเข้าร่วมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติอย่างทันท่วงที 
5. กปภ.เขต/สาขา/ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์ภาพข่าวที่มีสัญลักษณ์ปูายโครงการ บุคลากร 

กปภ. และกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของ กปภ. ทั้ง 
Online และ Offline ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. สสล. และกปภ.เขต 1-10 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก
โดยใช้หลัก 3Rs เช่น การประกวดผลงานของพนักงาน กปภ. และ/หรือประชาชน ในการรี
ไซเคิลขวดพลาสติกเพ่ือใช้ประโยชน์อื่นๆ แทนการทิ้งให้เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

7. สสล. ก าหนด Content (ผูกเรื่องราวของโครงการเชื่อมโยงกับจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
Communication (ช่องทางประชาสัมพันธ์) Technology (การออกแบบสื่อให้น่าสนใจ) ประเภทสื่อ
กิจกรรม งบประมาณประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการสื่อสารขององค์กรให้บรรลุเปูาหมายในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ กปภ. ที่สาธารณชนติดตาตรึงใจแบบ “นึกถึงน้ าดื่มคุณภาพ นึกถึง กปภ.”  

8. สสล. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมประเมิน ทบทวน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 5.5 5.5 5.5 16.5 

รวม 5.5 5.5 5.5 16.5 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อโครงการ 
(คะแนน) 

4.0 4.0 4.0 12.0 
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กิจกรรมที่ 9-1-5 โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพ้ืนที่ อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกรทบจากการด าเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ าประปา

ภายใต้โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2. ปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2560 ในการเพิ่ม
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการก่อสร้างระบบท่อส่ง
น้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อ าเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจพื้นที่ก าหนดจุดฟื้นฟูแนวปะการัง 
2. ก าหนดรูปแบบการฟ้ืนฟูปะการังโดยวิธีการที่เหมาะสม 
3. ด าเนินการปลูกฟื้นฟูปะการังตามแนวทางและรูปแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 
4. ติดตั้งทุ่นจอดเรือและทุ่มแสดงแนวเขตปูองกันการทิ้งสมอเรือท าลายปะการัง 
5. ด าเนินการจัดท ามาตรการและประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการประชาสัมธ์การด าเนินโครงการใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดประชุมชี้แจงและ
หาแนวทางในเพื่อก าหนดมาตรการการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมเป็นต้น 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ได้แก่ ติดตามอัตราการรอดตาย การ
เจริญเติบโต และผลของการฟ้ืนฟู รวมทั้งการซ่อมแซมทุ่นจอดเรืออย่างต่อเน่ือง 

7. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและจัดท ารายงานผลความก้าวหน้าเสนอหน่วยงาน
เป็นระยะ 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักปฏิบัติการ 1-5  

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 2.0 2.0 2.0 6.0 

รวม 2.0 2.0 2.0 6.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนกิ่งปะการังท่ีปลูก
ตามแผนระยะยาว
โครงการ (กิ่ง) 

6,000 6,000 8,000 20,000 
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(ล าดับที่ 22) แผนงานที่ 9-2 
แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

กิจกรรมที่ 9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินการศึกษา และส่งเสริมให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. ร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกในการศึกษาแนวทางการใช้น้ า 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ในระยะแรกจะด าเนินการในพื้นที่เกาะ แหล่งท่องเที่ยว โรงงาน โรงแรม หรือผู้ใช้น้ า     

รายใหญ่ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าก่อน 

 ผู้รับผิดชอบ : ส านักผู้ว่าการ / กปภ.เขต 1-10 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0 

งบประมาณท าการ 2.0 2.0 2.0 6.0 

รวม 2.0 2.0 2.0 6.0 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ระดับความส าเร็จของ 

แผนงาน/โครงการท่ี
แล้วเสร็จ (คะแนน*) 

5 5 5 5 

2. จ านวนแห่งท่ี
ด าเนินการเสร็จ (แห่ง) 2 2 2 6 
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(ล าดับที่ 23) แผนงานที่ 10-1 
แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมที่ 10-1-1  แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ าประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด 

 แนวทางการด าเนินงาน 
1. การลดต้นทุนค่าซื้อน้ าประปาจากเอกชน 
2. การลดต้นทุนในการบริหารทรัพย์สิน 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน เพื่อลดการใช้กระดาษ 

และลดจ านวนบุคลากร 
4. การลดต้นทุนค่าไฟฟูา  
5. บริหารค่าใช้จ่ายลดน้ าสูญเสียให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนแม่บทการลดน้ าสูญเสีย 
6. ควบคุมปริมาณสารเคมีให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ าในแต่ละช่วงเวลา 
7. จัดหาแหล่งน้ าดิบที่มีต้นทุนต่ า 
8. การพิจารณาความคุ้มค่าในการจ้างหรือด าเนินการเอง 
9. ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าการสื่อสาร(ค่าโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้ นฐาน SMS และ

เครือข่าย) 

 ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน - - - - 

งบประมาณท าการ - - - - 

รวม - - - - 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ต่อหน่วยน้ าจ าหน่าย 
(บาท/ลบ.ม.) 

<20 <20 <20 <20 
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กิจกรรมที่ 10-1-2 โครงการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานไฟฟูาในกระบวนการผลิต ส่งจ่าย
น้ าประปา และระบบเกี่ยวเนื่องของ กปภ. 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดค่าไฟฟูาในระบบผลิตจ่ายน้ าประปาของ กปภ. 

 แนวทางการด าเนินงาน 
ติดตั้ง โซล่าเซลล์เพื่อเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟูาจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่สถานี

ผลิตน้ าของ กปภ. 

 ผู้รับผิดชอบ : รองผู้ว่าการ (วิชาการ) 

 งบประมาณ  

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน - - - - 

งบประมาณท าการ - - - - 

รวม - - - - 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ระดับความส าเร็จของ 
แผนงาน/โครงการ 
ท่ีแล้วเสร็จ (คะแนน*) 

5 5 - 5 

 หมายเหตุ : ระดับ 1 ความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการเพิ่มสถานีผลิตไฟฟูาฯ <70% (ส าเร็จ <12 สถานี) 
ระดับ 2 ความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการเพิ่มสถานีผลิตไฟฟูาฯ ≥ 70% (ส าเร็จ 12-13 สถานี) 
ระดับ 3 ความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการเพิ่มสถานีผลิตไฟฟูาฯ ≥ 80% (ส าเร็จ 14-15 สถานี)
ระดับ 4 ความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการเพิ่มถานีผลิตไฟฟูาฯ ≥ 90% (ส าเร็จ 16-17 สถานี)
ระดับ 5 ความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการเพิ่มสถานีผลิตไฟฟูาฯ 100% (ส าเร็จ 18 สถานี) 
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(ล าดับที่ 24) แผนงานที่ 11-1 
การเพิ่มรายได้ของ กปภ. 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้น้ าประเภท 2 และ 3 

 แนวทางการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดดังนี้ 
เพ่ิมจ านวนผู้ใช้น้ าประเภท 2 และ 3 ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ าประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

 ผู้รับผิดชอบ : รปก. 1-5 

 งบประมาณ 

รายละเอียด 
คาดการณ์ (ล้านบาท) รวม 

(2563-2565) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณลงทุน - - - - 

งบประมาณท าการ - - - - 

รวม - - - - 

 ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
แผนงาน 

คาดการณ ์
รวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนผู้ใช้น้ าประเภท 
2 และ 3 ท่ีเพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ) 

2.6 2.6 2.6 2.6 

 



ภาคผนวก หน้า 1 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าจ ากัดความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
(KeyPerformanceIndicator: KPI) 

และตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Key Risk Indicator: KRI) 
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ค าจ ากัดความตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (KeyPerformanceIndicator: KPI) 
และตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Key Risk Indicator: KRI) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจ านวนที่

เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 1.1 ร ะ ดั บ ค ว ามผู ก พั น ต่ อ

องค์กรของพนักงาน 
คะแนน  วั ด ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง พ นั ก ง า น 

(EmployeeEngagement) โดยเป็นการส ารวจทัศนคติของ
พนักงานท้ังท่ีแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกการรับรู้ 
และ  การเรียนรู้ของพนักงานท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์และ
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อ กปภ. 

KPI 1.2 อั ต ร า ส่ ว น ผู้ ใ ช้ น้ า ต่ อ
พนักงาน 1 คน 

ราย/คน ค านวณจาก : จ านวนผู้ใช้น้ าปลายงวด / จ านวนพนักงาน 
กปภ.  ณ 30 ก.ย. ของทุกปี  

KRI 1.1 ร้อยละของพนักงานท่ีผ่าน
เกณฑ์ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 
 

 พนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม และตาม
แผนฝึกอบรมของแต่ละสายงาน 

ค านวณจาก : (จ านวนพนักงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ฝึกอบรมท่ีก าหนด / จ านวนพนักงานท้ังหมดท่ีได้รับการ
ฝึกอบรม) x 100 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 2.1 จ า น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท่ี

สามารถน าไปใช้ปรับปรุง
การให้บริการลูกค้า หรือ
คุณภาพงาน 

ส่วนเพิ่ม
จ านวน 

องค์ความรู ้

 จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า 
หรือคุณภาพงาน 

KPI 2.2 จ า น ว น น วั ต ก ร ร ม ท่ี
น ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพ
งาน 

ส่วนเพิ่ม
จ านวน
นวัตกรรม 

 จ านวนนวัตกรรมท่ีน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพงาน 

KRI 2.1 ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้  และการ
ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร แห่ ง ก า ร
เรียนรู้ 

ร้อยละ  ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
และการสร้างองค์ความรู้ > 80% 

KRI 2.2 ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามแผนวิจัย 
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ  ความส าเร็จของโครงการ / แผนงานท่ีแล้วเสร็จ > 80% 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สนับสนุนการด าเนินงาน 
กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 3.1 ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี ส า คั ญ 
สามารถ บู รณาการได้
ครบถ้วนตามแผน (สะสม
ต่อเนื่องทุกปี) 

ระบบ  จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคัญ สามารถ
บูรณาการได้ครบถ้วนตามแผน 

KRI 3.1 ค ว า มส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามแผนงาน/
น อ ก แ ผ น ง า น ข อ ง
โครงการ IT ในแต่ละปี 

ร้อยละ  ความส าเร็จของโครงการ / แผนงานท่ีแล้วเสร็จ > 80% 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการผลิตจ่ายน้ า 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหา และบริหารจัดการแหล่งน้ าดิบให้เพียงพอ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI  4.1 จ านวน กปภ.สาขา  ท่ี

หยุดผลิต หรือจ่ายน้ าเป็น
เวลา เนื่องจากปัญหาขาด
แค ลนน้ า ดิ บ  ท้ั ง ด้ า น
ปริมาณและคุณภาพน้ า 

กปภ.สาขา 
(หยุดผลิต/
จ่ายเป็น
เวลา) 

 จ านวน กปภ.สาขา ท่ีหยุดผลิต หรือจ่ายน้ าเป็นเวลา 
เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ าดิบ ท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพน้ า 
1) สาขาท่ีหยุดผลิต 
2) สาขาท่ีจ่ายน้ าเป็นเวลา 

KRI 4.1 ความส าเร็จของโครงการ
ตามแผนพัฒนาแหล่งน้ าท่ี
ด า เนินการตามแผน ท่ี
ได้รับงบประมาณ 

ร้อยละ  ความส าเร็จของโครงการ / แผนงานท่ีแล้วเสร็จ > 80% 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ าให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 5.1 ผู้ใช้น้ าเพิ่ม ราย ค านวณจาก : ผู้ใช้น้ าเพิ่มปกติ + ผู้ใช้น้ าเพิ่มขยายเขต + 

ผู้ใช้น้ าเพิ่มเข้าซอย 
KPI 5.2 จ านวน กปภ.สาขาท่ีมี

แรงดันน้ าเฉล่ียมากกว่า
หรือเท่ากับ 5 เมตร 

กปภ.สาขา  จ านวน กปภ.สาขา ท่ีมีแรงดันน้ า เฉล่ียเท่ากับหรือ
มากกว่า 5 เมตร โดยก าหนดวัด และบันทึกแรงดันน้ าของ 
กปภ.สาขา ตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีท่ีผ่านมาถึง ก.ย. ปีนั้น ๆ 
และตรวจวัดในช่วงเวลาปฏิบัติงาน 

 จ านวนจุดท่ีวัดและบันทึกแรงดันน้ า ก าหนดจากจ านวน
ผู้ใช้น้ าของส านักงานประปา ณ ส้ินปีบัญชีท่ีผ่านมา โดย 
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ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
  - กปภ.สาขา ท่ีมีผู้ใช้น้ า มากกว่า 25,000 ราย ก าหนด

วัด 100 จุด/กปภ. สาขา/เดือน  
- กปภ.สาขา ท่ีมีผู้ใช้น้ า น้อยกว่า 25,000 ราย ก าหนด

วัด 50 จุด/กปภ. สาขา/เดือน  
- กปภ.สาขา ท่ีมีผู้ใช้น้ า น้อยกว่า 10,000 ราย ก าหนด

วัด 30 จุด/กปภ. สาขา/เดือน    
 โดย กปภ.สาขาท่ีมีแรงดันน้ าเฉล่ียผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด       

ต้องมีระดับแรงดันน้ าประปา / เดือนรวมกันทุกจุดวัด
เฉล่ียแล้ว ต้อง ≥ 5 เมตร 

KPI 5.3 คุณภาพน้ าประปาท่ีผ่าน
เกณฑ์ทาง  กายภาพ/
เคมี/แบคทีเรีย 

ร้อยละ 
(สาขา) 

 ระดับของคุณภาพน้ าประปา ด้านกายภาพ ด้านเคมี และ
ด้านแบคทีเรีย ในพื้นท่ีบริการ (จากก๊อกน้ าของผู้ใช้น้ า) 
โดยจะวัดคุณภาพน้ าประปาในแต่ละด้านเป็นร้อยละของ
ตั ว อ ย่ า ง น้ า ท่ี ผ่ า น เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ า นน้ า ป ร ะ ป า           
ตามข้ อ แน ะน า ขอ ง อ งค์ ก า ร อน ามั ย โ ล ก  (WHO)          
โดยพารามิเตอร์ท่ีน ามาตรวจวัดท้ัง 3 ด้าน (ท้ังหมด     
15 พารามิเตอร์ ) ค่าเกณฑ์มาตรฐานน้ าประปาของ
พารามิเตอร์ ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง ด้านกายภาพ 
และด้านแบคทีเรีย เดือนละ 1 ตัวอย่าง และด้านเคมี   
เก็บ 1 ตัวอย่างต่อ 2 เดือน ใน กปภ.สาขา จ านวน กปภ.
สาขา ตามท่ีตกลงกับกระทรวงการคลัง ให้วัดคุณภาพน้ า
ตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีท่ีผ่านมาถึง ก.ย. ปีนั้น ๆ โดย 

ค านวณจาก : [จ านวนตัวอย่างท่ีทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์ 
ในแต่ละด้าน ในรอบบัญชีนั้น ๆ x 100] / [จ านวนตัวอย่าง  
ท่ีตรวจวัดท้ังหมดในด้านนั้น ๆ (ด้านกายภาพหรือด้านเคมี 
หรือด้านแบคทีเรีย]] 
 หากตัวอย่างน้ าท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าประปาตาม

ข้อแนะน าของ WHO ในพารามิเตอร์ใดพารามิเตอร์หนึ่ง 
ส าหรับการตรวจวัดด้านกายภาพ หรือ ด้านเคมี หรือ 
ด้านแบคทีเรีย ถือว่าตัวอย่างน้ านี้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้ าประปาตามข้อแนะน าของ WHO ในด้านนั้น ๆ 

 ท้ังนี้ ข้อมูลของคุณภาพน้ าประปาท้ัง 3 ด้านจะน ามาจาก 
2 แหล่ง และถ่วงน้ าหนักผลการตรวจวัด กล่าวคือ กปภ. 
ตรวจวัดมีน้ าหนักร้อยละ 85 และน้ าหนักร้อยละ 15 ของผู้
ประเมินอิสระตรวจวัด จ านวน 30 ตัวอย่าง  

KPI 5.4 จ านวนครั้งท่ีหยุดจ่ายน้ า ครั้ง/หน่วย 
บริการ/ปี 

 จ านวนครั้งท่ีหยุดจ่ายน้ าเฉล่ียต่อหน่วยบริการต่อปี ใน
รอบปีบัญชีนั้น ๆ ท่ีอยู่นอกแผนงานประจ าปี ยกเว้น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจาก กฟภ. สาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติ 

 โดยท่ีระยะเวลาเฉล่ียท่ีหยุดจ่ายน้ าต้องไม่เกิน 3 ชม.    
ถ้าเกินจะปรับลดคะแนนเท่ากับ 0.5 คะแนน 

KPI 5.5 ปริมาณน้ าจ าหน่ายเพิ่ม ส่วนเพิ่ม 
ล้าน ลบ.ม./

ป ี

ค านวณจาก : ปริมาณน้ าจ าหน่ายปลายงวด–ปริมาณน้ า
จ าหน่ายต้นงวด 

KRI 5.1 จ านวนระบบประปาเมือง
ท่ีได้รับการพัฒนา 

โครงการ  จ านวนโครงการปรับปรุงขยาย และโครงการปรับปรุงหลัง
รับโอน 
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ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KRI 5.2 ความส าเร็จของโครงการ

ขยายเขตจ าหน่ายน้ า ท่ี
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น      
ท่ีได้รับงบประมาณ 

ร้อยละ  ความส าเร็จของโครงการ / แผนงานท่ีแล้วเสร็จ > 80% 

KRI 5.3 จ า น ว น  ก ป ภ . ส า ข า       
ท่ีด า เนินการตาม WSP 
Master Plan 

กปภ.สาขา  จ านวน กปภ.สาขา ท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน WSP 
ครบถ้วน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ าสูญเสียอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 6.1 อัตราน้ าสูญเสีย กปภ. ร้อยละ  ปริมาณน้ าสูญเสียในระบบจ่าย คิดเป็นร้อยละของ 

 ปริมาณน้ าผลิตจ่ายท้ังหมด ในปีบัญชีนั้นๆ  
ค านวณจาก : [ปริมาณน้ าผลิตจ่าย - (ปริมาณน้ าจ าหน่าย + 
ปริมาณน้ าจ่ายฟรี + ปริมาณน้ า Blow off) x 100] / ปริมาณ
น้ าผลิตจ่าย 

KRI 6.1 ความส าเร็จของโครงการ
ลดน้ าสูญเสียของ กปภ. 
22 สาขา 

ร้อยละ  ความส าเร็จของโครงการ / แผนงานท่ีแล้วเสร็จ > 80% 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพ่ือให้บริการน้ าประปาที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 7.1 จ านวนครั ว เ รื อน ท่ี ไ ด้

ป ร ะ โ ยชน์  จ า กก า ร ท่ี 
ก ป ภ .  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี
น้ าประปา ท่ีได้มาตรฐาน 

ครัวเรือน  ความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้ 
1) การรับโอนกิจการประปามาปรบัปรุง โดยใช้เงิน

รายได้ของ กปภ. 
2) การวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า 
3) การปรับปรุงอาคารผลิตน้ าประปา 
4) การออกแบบ 
5) การจ าหน่ายน้ า Bulk Sale 
6) การทดสอบคุณภาพน้ า 
7) การฝึกอบรบให้ความรู้ด้านกิจการประปา 
8) การให้ค าปรึกษาในลักษณะที่ไม่ใช่โครงการ 

KRI 7.1 จ านวนความร่ วมมือ ท่ี 
ก ป ภ .  ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  มี
น้ าประปาท่ีได้มาตรฐาน 

ครั้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการบริการลูกค้า 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ าประปาและบริการ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 8.1 ระดับความพึงพอใจลูกค้า

ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น
กระบวนการให้บริการ 

ระดับเกณฑ ์
คะแนนตาม 
ข้อตกลง 
สคร. 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอก(ผู้ใช้น้ า) 
ประจ าปีบัญชีนั้น ๆ ของ กปภ. โดยท่ี 
- หน่วยงานอิสระ (Third Party) ท่ีมีความน่าเชื่อถือ 

เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- สคร. และ ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลจะเข้าร่วม

ประชุมเพื่อมอบข้อสังเกต เมื่อมีการพิจารณาก าหนด
กลุ่มตัวอย่างและร่างแบบสอบถามการส ารวจความพึง
พอใจของ กปภ. 

- ประเด็นในการส ารวจ อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ด้ า น ก ร ะ บ ว น ง า น  ( ขั้ น ต อ น  ร ะ ย ะ เ ว ล า        

ความถูกต้องในการให้บริการ) และคุณภาพการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น แรงดันน้ า คุณภาพ
น้ า การหยุดจ่ายน้ า เป็นต้น 

2) ด้านทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ และ  
ต่อองค์กร 

KRI 8.1 กา ร รั บฟั ง แ ล ะบริ ห า ร
จั ด ก า ร ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
ตามมาตฐาน  
(Service Level 
Agreement: SLA) 

ร้อยละ  ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขตาม SLA โดยดึง
ข้อมูลจากระบบ OIS 

KRI 8.2 จ านวน กปภ. สาขาท่ีผ่าน
มาตรฐาน Water Is Life 
(สะสมต่อเนื่องทุกปี) 

กปภ.สาขา  จ านวน กปภ. สาขาท่ีผ่านมาตรฐาน Water Is Life โดย
คิดสะสมรวมกันทุกปี 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 9.1 โครงการบริหารจัดการ

การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
(DSM) 

ระดับเกณฑ ์
คะแนนตาม 
ข้อตกลง 
สคร. 

 จ านวนโครงการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
(Demand Side Management : DSM) ประเมินผลจาก
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด   
โดย สคร. ก าหนดค่าเกณฑ์วัดในระดับต่างๆ 

KPI 9.2 ระดับทัศนคติด้านความ
เ ชื่ อ มั่ น ต่ อ บ ท บ า ท
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  ก า ร
ช่วยเหลือชุมชน/สัมคม
และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

คะแนน  ระดับคะแนนทัศนคติด้านความเชื่ อมั่นต่อบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ การช่วยเหลือชุมชน/ 
สัมคมและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปภ. 

KRI 9.1 ระดับการรับรู้ของผู้ใช้น้ า/
ประชาชนท่ีมีต่อโครงการ 
CSR ของ กปภ. 

คะแนน  ระดับคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามการรับรู้ของผู้ใช้น้ า  
ท่ีมีต่อโครงการ CSR ของ กปภ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการเงิน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 10.1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ อ หน่ ว ยน้ า

จ าหน่าย 
บาท/ลบ.ม. ค านวณจาก : ค่าใช้จ่ายรวม / น้ าจ าหน่าย  

KRI 10.1 ควบคุ มค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น
บุคลากรต่อรายได้ 

สัดส่วน ค านวณจาก : ค่าใช้จ่ายบุคคล / (รายได้จากการด าเนินงาน 
+ รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินการ) 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าจ ากัดความ 
KPI 11.1 ร้ อ ยละ ร าย ได้ จ ากกา ร

ด าเนินงานเพิ่มข้ึนต่อปี 
ร้อยละ ค านวณจาก : [รายได้จากการด าเนินงานในปีปัจจุบัน - 

รายได้จากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา] / รายได้จากการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา x 100 

KPI 11.2 ก าไรจากการด าเนินงาน 
(EBITDA) 

ล้านบาท  ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือม
ราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 

KRI 11.1 ร้อยละของจ านวนผู้ใช้น้ า
ประเภท 2 และ 3 ท่ีเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ค านวณจาก : ผู้ใช้น้ าเพิ่มประเภท 2,3 (ราย) ในปีปัจจุบัน / 
ผู้ใช้น้ าประเภท 2,3 (ราย) ในปีท่ีผ่านมา x 100 

KRI 11.2 ร้อยละของภาพรวมการ
เบิกจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วง
ป ี

ร้อยละ  ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจ าปีนั้น ๆ เป็น
การด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของ กปภ. ท้ังใน
ส่วนของงบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติ และงบลงทุน
ตามโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีได้รับอนุมัติจาก ครม. 
ค านวณจากร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
ในช่วงปีบัญชีนั้น ๆ เทียบกับ วงเงินตามงบลงทุนแบ่งการ
วัดแยกเป็น2 มุมมอง ได้แก่ 

 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงปี 
(น้ าหนักร้อยละ50) 

ค านวณจาก : (ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ี
เกิดขึ้นจริงของปีบัญชี นั้น ๆ x 100) / ยอดเงินตามงบลงทุนท่ี
อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปีบัญชี นั้นๆ 
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